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Kötelességünk valóra váltani ‘56 álmát

1956 nagy közös élmény volt: a szabadság közös élménye. A rabságból 
való szabadulásé, az örömé, a reményé, az egyenlőtlen küzdelemben 
elnyert szabadságé – mondta ünnepi beszédében Gulyás Gergely 
Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki szerint 1956 az egyik legna-
gyobb történelmi csoda. A Hegyvidéki Önkormányzat koszorúzással 
egybekötött megemlékezése az ‘56-os hősök előtti tiszteletadás mellett 
a kiemelkedő oktató-nevelő munkát végző pedagógusok elismerésére 
is alkalmat adott.

„Minden közösségnek megvan a 
maga forradalma, a saját emléke-
zete a forradalomról. Ezért gyul-
ladnak fel ilyenkor évről évre a 
fáklyák a Corvin közben, a Széna 
téren, a Móricz Zsigmond körté-
ren, a budai várban, Mosonma-
gyaróváron, Salgótarjánban, Ko-
lozsváron és Kassán, falvakban és 
városokban egyaránt. Párizsban 
minden bizonnyal az idén is fel-
lobbantják a lángot az Étoile-nál, 
Észak- és Dél-Amerikában, Eu-
rópában, valamint Ausztráliában 
is összegyűlnek ünnepelni, emlé-
kezni a magyarság közösségei” – 
fogalmazott az október 23-i 
hegyvidéki megemlékezés kö-
szöntőbeszédében Gulyás Ger-
gely Miniszterelnökséget vezető 
miniszter, a XII. kerület ország-

gyűlési képviselője. Emlékezte-
tett: 1956 történései nem marad-
tak az akkor már trianoni hatá-
rokon belül, mert ahol magyar 
közösség élt, ott együttéreztek a 
szabadságharccal.

„Éppen ezért 1956 nagy közös 
élmény volt: a szabadság közös 
élménye. A rabságból való szaba-
dulásé, az örömé, a reményé, az 
egyenlőtlen küzdelemben elnyert 
szabadságé; november 4-e után 
pedig a leveretésé és a gyászé, a 
bosszúállásé és a megtorlásé is” – 
hangsúlyozta Gulyás Gergely, 
akinek meggyőződése, hogy 1956 
az egyik legnagyobb történelmi 
csoda az ezeresztendős magyar 
államiság időszakában; egy olyan 
forradalom, aminek nem volt elő-
re megtervezett forgatókönyve, 

nem volt anyagi háttere. Az embe-
rek magától értetődő természetes-
séggel láttak túl személyes céljai-
kon, mindennapjaik nehézségein. 

Tudták, hogy szabadságot akar-
nak egy független Magyarorszá-
gon, ahol ők döntenek a saját sor-
sukról.

„Mindenhol ki mertek menni 
az utcára, szembe mertek nézni a 
puskacsövekkel, és október 23-án 
győztek. Hol halottak és véres 

harc árán, hol csak puszta erejük 
megmutatásával. Sem rendőrség, 
sem néphadsereg, sem az ÁVO 
nem jelentett leküzdhetetlen aka-

dályt, és az elején úgy tűnt, hogy 
még a szovjetek sem” – szögezte 
le a miniszter, aki arra is kitért, 
hogy 1956 egyre messzebb kerül 

tőlünk az időben, de annál fon-
tosabb, megőrizni az örökségét, 
mert – mint mondta – az 1956-os 
nemzedék látta és megélte, hogy 

milyen egy embertelen és isten-
telen ideológia rabjának lenni. 
Megtapasztalta, milyen a szépnek 
látszó erkölcsi elvekre – mint a 

ki zsák má nyo lás-
men tes társadalom, 
a javak egyenlő el-
osztása – felépített 
életidegen diktatú-
ra foglyának lenni, 
és hogy milyen 
rendkívül erőszakos 
módon akarta el-
lenőrzése alá vonni 
a kommunista dik-
tatúra az élet min-
den területét.

„Több mint har-
minc évvel ezelőtt 
nekünk jutott az az 
esély, felelősség és 
kötelesség, hogy va-
lóra váltsuk 1956 
álmát, a szabad és 
békében élt élet le-
hetőségét. Nagyon 
fontos, hogy értékel-
jük mindazt, amit 
örökségként kap-

tunk” – zárta gondolatait Gulyás 
Gergely.

(Folytatás a 3. oldalon)

Új csatornahálózat épül 
a Normafánál

Parkosítja a régi normafai parko-
lót, valamint a mellette lévő busz-
fordulót és végállomást a Hegyvi-
déki Önkormányzat. A beruházás 
részeként új csatornahálózat épül. 
Az Eötvös út érintett szakaszán 
már felbontották a burkolatot a 
munkások, majd visszatömörítet-
ték a közel 300 méter hosszú 
nyomvonalon. Ezt követően ki-

sebb szakaszonként teszik helyére 
a csővezetéket.

Tovább folyik az úgynevezett 
névtelen utak rehabilitációja. A 
programban a Lóránt út és a 
Gyöngyvirág út közötti, valamint 
a Moha utca feletti földút kap 
aszfaltburkolatot. Szintén meg-
kezdődött a vasbeton támfal re-
konstrukciója a Lóránt közben. 
Erre azért volt szükség, mert a 
szerkezet elvesztette a tartóképes-
ségét, és veszélyeztette a szomszé-
dos társasház biztonságát. Ráadá-
sul egy gázcső is fut itt, amely egy 
esetleges omlásnál könnyen meg-
sérülhetett volna. Az önkormány-
zat a megelőzést tartotta szem 
előtt, amikor az első intő jelek 

után hozzálátott a támfal újjáépí-
téséhez.

A tervek szerint halad a Pagony 
utcai lépcsős járda felújítása. A 
szakemberek kicserélik az alapot, 
az elhasználódott hasítottkő-bur-
kolat helyett pedig térkő burkola-
tot raknak le.

A végéhez közeledik a járdaépí-
tés a Diós árokban, a fogaskerekű 

megállója és a 10/b épület között. 
A nyomvonalról a környéken élők 
dönthettek, és a választásuknak 
megfelelően nem kellett fákat ki-
vágni, ám több parkolóhely meg-
szűnik.

Megkezdődött a kátyúk felmé-
rése; mostanáig mintegy 200 út-
hiba lett dokumentálva, ezek kija-
vítása folyamatban van. Az önkor-
mányzat számít a lakossági beje-
lentésekre, a kerületi utak eseté-
ben a www.hegyvidek.hu oldalon 
lehet jelezni a hibákat. A főutakon 
és a tömegközlekedési útvonala-
kon észlelt kátyúkra a 06-1/301-
7500-as telefonszámon hívhatjuk 
fel az illetékes főváros figyelmét.

-os

Katolikus értékeket közvetít a Pannonia Sacra óvoda
Szeptemberben nyílt meg a három 
csoportot fogadó Pannonia Sacra 
Katolikus Óvoda a Diana utcá-
ban. Az állami segítséggel meg-
épülő nevelési intézményt október 
utolsó vasárnapján Erdő Péter 
bíboros szentelte meg Pokorni 
Zoltán polgármester és Fürjes Ba-
lázs, a Miniszterelnökség Buda-
pest és a fővárosi agglomeráció 
fejlesztéséért felelős államtitkára 
jelenlétében.

Mindig nagy öröm, hogy óvo-
dát adhatunk át, a fenntartása 
pedig legalább ekkora felelősség 
– mondta Erdő Péter a felszente-
lést megelőző szentmisén az Isten-
hegyi Szent László-templomban. 
Kiemelte: az egyház a nevét adja 
az óvodához, és vállalja a katolikus 
hit továbbadását. Ezt a lelki iden-
titást kialakítani komoly feladat a 
mai Európában.

Svábhegy egy ökomenikus hely, 
jól megférnek itt egymás mellett 
a különböző közösségek – utalt 
arra Fürjes Balázs, hogy néhány 
utcával arrébb nemrégiben refor-
mátus óvoda kezdte meg a műkö-
dését. Mint fogalmazott, nagysze-
rű, hogy két óvoda épült egymás 
közelében, mert ez azt jelenti, 
hogy egyre több gyermek születik. 
A közösség bízik a jövőjében, bízik 
abban, hogy saját hazájában, saját 
nyelvét beszélve, saját hagyomá-
nyait élheti meg; Móra Ferenc, 
Csukás István, Lackfi János, Lá zár 

Ervin versein, történetein, vagy 
éppen a népmeséken nevelheti 
gyermekeit.

Az államtitkár szerint az unió 
legfontosabb kérdése jelenleg az, 
hogy elég lesz-e a születések száma 

Európában. Amíg nyugaton azt 
mondják, nem, és ezért a beván-
dorlást tartják a megoldásnak, 
addig Magyarország az erős csa-
ládtámogatási politikában hisz.

„Tiszteletben tartjuk a nyuga-
tiak álláspontját, de azt kérjük, 
hogy a magunk dolgaiban mi 
dönthessünk, és adhassunk más 
válaszokat. Reméljük, hogy a csa-
ládtámogatás hatására nő a gyere-
kek száma” – hangsúlyozta Fürjes 
Balázs, hozzátéve, hogy a gyerek-

vállalás nem politikai szándék 
kérdése, hanem egyéni választás, 
mert a gyerek egyszerre mennybé-
li és földi kincs, az élet teljességét 
mutatja. Az óvodapedagógus pe-
dig az egyik legszebb hivatás – tet-

te hozzá – , neki adjuk át legféltet-
tebb kincseinket, nagy izgalom-
mal, hogy aztán megnyugodjunk, 
mert tudjuk, jó kezekbe kerültek.

Az egyházközség tagjaként 
Taraczky Dániel építész ingyen 
tervezte meg az épületet, amire ő 
is, mi is büszkék vagyunk – kezd-
te köszöntőjét Pokorni Zoltán. 
Mint megemlítette, az építész és 
az óvodát megálmodó Kocsis Ist-
ván atya neve egyaránt rajta van a 
bejárat előtt elhelyezett, az alap-

követ takaró fedőlapon. Hozzátet-
te, hogy az óvoda után hamarosan 
elkészül a közösségi ház is a Diana 
parkban.

Egy problémáról is szót ejtett a 
polgármester: sajnos többször meg 
kellett büntetni az óvodába érkező 
szülőket, amikor szabálytalanul 
parkoltak a Diana utca járdájára. 
„Ezzel nem tudunk mit kezdeni, 
ez a szabály, be kell tartani – hang-
súlyozta. – Gondolkodunk vi-
szont azon, hogy helyi népszava-
záson megkérdezzük a polgárokat 
a járda megszüntetéséről, hiszen 
néhány méterrel odébb, a parkban 
párhuzamosan fut a sétány. Ha 
úgy döntenek, akkor a járda he-
lyén parkolókat lehetne kialakíta-
ni.” Végezetül Pokorni Zoltán arra 
kérte az óvoda személyzetét, hogy 
ne csak a gyerekekből, hanem a 
szülőkből is próbáljanak közössé-
get kovácsolni.

Dóra Zoltán, a Pannonia Sacra 
Katolikus Általános Iskola és Óvo-
da igazgatója arról beszélt az ün-
nepségen, hogy a katolikus értéke-
ket, az anyanyelv szeretetét közve-
títik a gyerekeknek. A munkatár-
sak támaszai a családoknak a neve-
lés korántsem egyszerű folyamatá-
ban. Harminc éve okítják a gyere-
keket a szépre és a jóra, akik közül 
hárman ma már az óvoda pedagó-
gusai. Ez olyan eredmény, amire 
méltán büszke lehet az iskola.

sm.

Erdő Péter bíboros szentelte meg az új katolikus óvoda épületét

Az ünnepi megemlékezés közös koszorúzással zárult a Gesztenyés kertben

Megkezdődött a támfal-rekonstrukció a Lóránt közben
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Pályázati felhívás
civil szervezetek 2022. évi közösségfejlesztő programjainak támogatására

támogatási szerződés megkötésé-
nek tervezett időpontjáról.

Az önkormányzat nem támogat 
olyan pályázatot, amelynek célja 
nem egyeztethető össze az egyesü-
lési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek mű-
ködéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvényben 
foglaltakkal vagy pályázó létesítő 
okiratában meghatározott céljá-
ban foglaltakkal.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy 
a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa, amennyiben támoga-
tásra érdemes pályázatok a beadá-
si határidőig nem érkeznek be.

A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS 
IGÉNYBEVÉTELE
A támogatott szervezettel az 

önkormányzat támogatási szerző-
dést köt.

Csak az a szervezet részesül-
het támogatásban, amely az 
előző években a civil szerveze-
tek közösségfejlesztő program-
jainak támogatására meghirde-
tett pályázatokon elnyert támo-
gatással a támogatási szerződés-
ben foglaltak szerint az elszá-
molást teljesítette.

A pályázatra és támogatásra 
vonatkozó egyéb szabályokat a 
hatályos magyar jogszabályok ha-
tározzák meg.

Pokorni Zoltán polgármester

A pályázat teljes kiírása a www.
hegyvidek.hu honlapon olvasható.

Mandatory mask wear. According to the government’s 
decision, a mask must be worn on public transport, rail-
way stations and stops from 1 November. Even before 
the government’s announcement, the Hegyvidék Mu-
nicipality had decided that in its cultural and sports 
institutions, those over the age of six should wear a mask 
covering both mouth and nose to prevent the spread of 
the coronavirus. In sports facilities pool areas are exemp-
tion of the rule. In case of visiting the mayor’s office, 
wearing a mask for clients has been mandatory since 
mid-October. For those who do not have a suitable mask, 
the municipality will provide a medical one.

Screening for circulatory diseases. A screening day 
will be organized at the Városmajor Clinic of Semmelweis 
University (XII, Városmajor utca 68) on November 6 
from 8 a.m. to 2 p.m. The program, implemented in 
cooperation with the Hegyvidék Municipality, the 
SzívSN National Patients’ Association, and the clinic, 
includes blood pressure, blood sugar and cholesterol 
level, as well as ECG testing. Tests are performed on an 
empty stomach, and only water can be consumed as a 
liquid. Pre-registration is required for participation: you 
can register on working-days from 10 a.m. to 3 p.m. on 
the phone number +36-20-825-8084.

Movies in English. The 007 – No Time To Die action 
thriller and the sci-fi Dune and Eternals will be screened 
in English (with Hungarian subtitles) in MOM Cinema 
(XII, Alkotás utca 53). As part of the Mom Cinema Rock 
Club series, a digitally renovated version of the 1968 Live 
at the Hollywood Bowl, the only full-length concert of 
the legendary band The Doors, will be presented on No-
vember 4 from 7 p.m.

Jazz generations. Outstanding Hungarian jazz musi-
cians, such as Balázs Berkes, Tamás Berki, Mihály Bor-
bély, József Bordás, Kornél Fekete-Kovács and Attila 
László, will perform at this year’s 30-year-old Hungarian 
Jazz Association’s end-of-the-year event at MOMkult 
(XII, Csörsz utca 18.) on November 4 from 7 p.m.

Moldavian Csango dance house. The Zurgó ensem-
ble is waiting for its old and new friends in the Molda-
vian Csango Hungarian dance house on November 5 
from 8 p.m. The venue for joint dancing and singing is 
the dome hall of MOMkult (XII, Csörsz utca 18).

Film music concert. The string orchestra, the girls’ 
choir, and wind and percussion teachers and students of 
the György Solti Music School will present „The Great 
Film Music Concert” at MOMkult (XII, Csörsz utca 18) 
on November 7 from 6 p.m. The evening will be featured 
by catchy melodies from the Star Wars, The Beauty and 

the Beast, and The Chorus, but the main theme of one 
of the most popular series in recent years, Game of 
Thrones, will also be performed by Milan Bolla.

Slavic choral music. The Panslavian Chamber Choir 
will sing at the Hegyvidék Cultural Salon (XII, Törpe 
utca 2) on November 9 from 4 p.m. The six-member 
ensemble, which has won choral competitions and plays 
several instruments, promotes the choral music of the 
Slavic peoples, primarily the Russians, and its repertoire 
includes mainly folk songs.

Rymden. A Scandinavian trio, Rymden, will perform 
on November 10 from 8 p.m. at MOMkult (XII, Csörsz 
utca 18) as part of the GetCloser Jazz Fest. The Swedish 
musicians Dan Berglund (bass) and Magnus Öström 
(drums), who form the rhythm section of the former 
Esbjörn Svensson Trio (e.s.t), together with the world-
famous Norwegian pianist Bugge Wesseltoft, create the 
successful formation.

Gábor Kollmann Quintet. Gábor Kollmann’s saxo-
phonist and fellow musicians, Zsolt Bér (trumpet, wing 
horn), Zoltán Csanyi (piano), Viktor Hárs (bass) and 
János Sramkó (drums) will give a concert at the Jókai 
Club (XII, Hollós út 5) on November 12 from 7 p.m. 
The members of the band perform in many different 
formations, but we can rarely hear them in the quintet 
line-up, which is one of the cornerstones of jazz, which 
gives the production its uniqueness.

Operetta program. Brigitta Pethő-Tóth and Gábor 
Gencsev will fly into the magical world of Hungarian 
operetta with our program entitled Operetta at the Hegy-
vi dék Cultural Salon (XII, Törpe utca 2) on November 
13 from 6 p.m.

KCB Collective. With the performance of KCB Collec-
tive, the GetCloser Jazz Fest will continue at MOMkult 
(XII, Csörsz utca 18) on November 16 from 7 p.m. The 
ensemble of three successful jazz musicians, Benjamin 
Koppel (saxophone), Scott Colley (bass) and Brian Blade 
(drums), promises a unique musical experience.

Ambrose Akinmusire Quartet. Immediately after the 
concert of the KCB Collective, on November 16 at 8:45 
p.m., Ambrose Akinmusire will also be staged at MOM-
kult (XII, Csörsz utca 18).

Exhibition of ceramic pictures. The exhibition of 
amateur ceramicists Ica Szabó and Veronika Tarcsafalvi 
entitled The Magic of Ceramic Pictures November 8-28 
can be viewed in the Gallery Room of the Hegyvidék 
Cultural Salon (XII, Törpe utca 2).

News from Hegyvidék

Are you a foreign citizen living 
in Hegyvidék?
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MUNICIPALITY

Felhívás
A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 
kézműves termékek forgalmazásával foglalkozó bérlők jelent-
kezését várja a Hegyvidéki Karácsonyi Vásár pavilonjainak 
bérbevételére.
A vásár helyszíne: a hegyvidéki polgármesteri hivatal előtt és 
mellett kialakított közösségi tér (a Böszörményi út–polgármeste-
ri hivatal–Kiss János altábornagy utca által határolt terület).
A vásár időpontja: 2021. november 27. – december 24.
(A vásári terület beépítése november 25–26-án történik.)
A bérbe vehető fapavilonok mérete: 4 m².
Bérleti díj: 11 088 Ft/nap.
Jelentkezési határidő: 2021. november 20.

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat gesz-
tenyeárusok jelentkezését is várja a Hegyvidéki Karácsonyi 
Vásárba.
Jelentkezési határidő: 2021. november 20.

Jelentkezés és további információk:
Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Gazdasági Ellátó Szolgálat – Nóvé Katalin igazgató
Cím: 1126 Budapest, Királyhágó utca 18.

(Postacím: 1537 Budapest, 114.  Pf.: 453/404)
Telefonszám: 06-1/488-7924, 06-1/488-7925, 06-1/488-7927, 

06-1/488-7928
Faxszám: 06-1/201-8716

E-mail-cím: novek@gesz12.hu

Megújult a Zugligeti Bölcsőde konyhája
Valamennyi kerületi bölcsődében 
saját konyhában készülnek az éte-
lek, az óvodák ellátásáról pedig 
egy közétkeztető cég gondosko-
dik. Csupán egyetlen kivétel van, 
mégpedig a Zugliget Óvoda, 
amely a földszinten működő böl-
csődéből kapja mindennap a friss 
ételt – hangzott el a Zugligeti Böl-
csődében tartott bejáráson, amin 

Pokorni Zoltán polgármester és 
Fonti Krisztina alpolgármester 
tájékozódott a nyáron teljesen át-
alakított konyha működéséről.

„A konyhát részben a Pénzügy-
minisztérium segítségével sikerült 
felújítanunk. Korábban már in-
dultunk hasonló pályázatokon, de 
sajnos eredménytelenül, most vi-
szont megkaptuk a támogatást. 
Eredetileg 2019-ben valósult vol-
na meg a fejlesztés, ám a vírushely-
zetre és a szülők kifejezett kérésé-

re való tekintettel az építkezést 
áttettük az idei évre. A munkála-
tok a vakáció idején zajlottak, 
szeptembertől pedig már műkö-
dik a konyha” – szólt az előzmé-
nyekről Pokorni Zoltán, kitérve 
arra is, hogy nagy értékű beruhá-
zást végzett el a Hegyvidéki Ön-
kormányzat. A rendkívül szigorú 
előírások miatt egyebek közt egy 

szinte az űrállomásokéra emlékez-
tető, hőszivattyús légtechnikai 
rendszert is be kellett építeni.

Ugyancsak megújult a hűtés és 
a fűtés, a kivitelezők kicserélték a 
padló- és a falburkolatokat, a sze-
relvényeket, a víz- és csatornaveze-
tékeket, az elektromos hálózatot, 
a nyílászárókat, valamint rozsda-
mentes asztalokat vásároltak. A 
világítást energiatakarékos LED-
fényforrásokkal oldották meg, a 
főzőkonyha mellett egy új diétás 

konyhát, továbbá a húsok és zöld-
ségek tárolására szolgáló fagyasz-
tóhelyiségeket alakítottak ki a 
bölcsődei részen. Az ételallergiás 
gyerekek számára szakképzett di-
etetikus állítja össze a menüt. Nem 
maradt ki a fejlesztésből az óvoda 
sem, ahol átépült a tálalókonyha.

„Az új főzőkonyhából egy lift 
viszi fel a fogásokat az emeletre, 

ahol a tálalókonyhában adják ki 
ezeket az óvodásoknak. Ez azért 
jó, mert így ők is élvezhetik a fi-
nomságokat, méghozzá frissen, 
nincs szükség melegítésre” – 
mondta a polgármester.

Az alkalmazottak mellett a böl-
csődében 156, míg az óvodában 
134 gyerekre főznek jelenleg. A 
konyha kapacitása azonban ennél 
is nagyobb, mintegy 400 fő ki-
szolgálására képes.

mm.

Faültetés a Normafánál
Minden szempontból méltatlan 
volt a Normafához a síház mellet-
ti parkoló, de a szomszédos busz-
forduló és végállomás sem harmo-
nizált a környezetével. A Hegyvi-
déki Önkormányzat régóta szere-
tett volna rendet tenni ezen a te-
rületen, amire a Normafa fejlesz-
tése teremtett lehetőséget.

Megépült az új Eötvös út, a 
Konkoly-Thege Miklós úti parko-
ló, a 21A buszjárat új megállója, a 
csillebérci tábornál és a KFKI 
előtt lévő buszpihenők, valamint 
egy új buszforduló. Mindez elen-
gedhetetlen volt ahhoz, hogy a 
parkoló és a régi buszvégállomás 
helyén parkosított közösségi terek 
jöhessenek létre, fákkal, bokrok-
kal, padokkal, asztalokkal, napvi-
torlákkal, természetes anyagú 
díszítőelemekkel és speciális mű-
gyanta-burkolatú sétányokkal.

„Nehéz elhinni, hogy május-
ban légkalapácsok törték az asz-
faltot és a betont, most pedig már 
a növényeket telepítjük – mondta 
Pokorni Zoltán polgármester, aki 
Vágó István önkormányzati kép-
viselővel közösen ültette el az első 
fát, és gyorsan mindenkit meg-
nyugtatott a talajvastagságot ille-
tően. – Sokan kérdezték tőlünk az 
utóbbi időben, hogy lesz-e elegen-
dő termőföld a parkban. Nos, 
nyugodtan kijelenthetem, hogy 
igen, mindenhol legalább negyven 

centiméter vastag az újonnan ide-
hozott termőföld.”

Mint elhangzott, 1600 négyzet-
méter az egykori parkoló területe, 

további 900 a buszfordulóé. A sé-
tányok és az épületek részét levon-
va nagyjából 2500 négyzetméter-
nyi zöld felülettel gazdagodik most 
a kerület.

„Hosszú ideig egyeztettünk a 
különböző civil szervezetekkel, 
hogy milyen legyen a járdák bur-
kolata – folytatta a polgármester. 

– Végül nem az egyébként a Nor-
mafa más sétányain bevált stabi-
lizált murvát választottuk, hanem 
a babakocsival könnyebben járha-

tó, víz- és légáteresztő műgyanta 
mellett döntöttünk, ami színében 
is harmonizál a természeti környe-
zettel.”

Ide költözik a méltán népszerű 
réteses és a lángosos. Az ezeknek 
otthont adó pavilonok már a he-
lyükön vannak, mégis csak tavasz-
szal nyithatnak ki, ugyanis a csa-

tornabekötésre várni kell, a háló-
zatbővítésre október végén adta 
áldását a csatornázási művek. Ez 
a beruházás elkerülhetetlen, hi-

szen korábban rend-
re előfordult, hogy 
az elégtelen kapaci-
tás miatt a szenny-
víz nem tudott tá-
vozni a csatornán 
keresztül.

Pokorni Zoltán 
említést tett a szom-
szédos Konkoly-
Thege Miklós úti 
parkolóról, mivel az 
is egy olyan fejlesz-
tés, ami nélkül nem 
valósulhattak volna 
meg a parkosítások: 
164 parkolóhely lé-
tesült, ebből a Nor-
mafa kapujához 
legközelebb eső 6 a 
mozgáskorlátozot-
také. A parkolót 
úgy alakította ki a 
kivitelező, hogy a 

lehető legkevesebb fát kelljen ki-
vágni, ezért is lett némileg sza-
bálytalan az alakja. A mostani 
zöldítés során összesen 1533 cser-
je és 38 őshonos, lombos fa kap 
helyet, a füves terület mérete 
meghaladja az 1500 négyzetmé-
tert.

sm.

A bölcsőde nyáron felújított konyhájából kapja a Zugliget Óvoda is a friss ételeket mindennap

Pokorni Zoltán polgármester és Vágó István önkormányzati képviselő
közösen ültette el az első fát a síház melletti korábbi parkoló területén
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Kötelességünk valóra váltani ‘56 álmát
A MOM Kulturális Központ-

ban tartott emlékműsorban a Da-
niel Speer Brass fúvósegyüttes 
Beethoven Egmont-nyitányával 
idézte fel 1956 szellemiségét – a 
szabadságharc idején ugyanis ez a 
zenemű csendült fel a legtöbbször. 
A Németvölgyi Általános Iskola 
8. a osztályos tanulói „‘56 hősei” 
című előadásukkal elevenítették 
fel a forradalom üzenetét és a sza-
badság értékét.

„Nehéz újat mutatni ebben a 
műfajban, de a Németvölgyi Ál-
talános Iskolának sikerült. Na-
gyon eredeti és remek műsort 
láthattunk” – emelte ki Fonti 
Krisztina alpolgármester, aki a 
hagyományokhoz híven Pokorni 
Zoltán polgármesterrel közösen 
kitüntetéseket adott át hegyvidéki 
pedagógusoknak.

Több mint huszonöt éve ki-
emelkedő színvonalon végzett 
oktató-nevelő munkájáért Életmű 
Díjat kapott Kovácsné Viczing 
Erzsébet, aki negyven éven át dol-
gozott földrajztanárként a Német-
völgyi Általános Iskolában, vala-

mint Mik lós hal mi Péterné, a 
Sashegyi Arany János Általános 
Iskola és Gimnázium angol szakos 
nyelvtanára.

A legalább húsz éve pedagógu-
si pályán lévő, tevékenységükkel 
széles körű elismerést kivívó szak-
emberek közül Aczélné Sályi Or-
solya, a Solti György Zeneiskola 
zongoratanára, Kopacz Mária, a 
Sas hegyi Arany János Általános 
Iskola és Gimnázium matematika 
szakos tanára, valamint Bécsy 
Gertrúd, a Zugligeti Általános 
Iskola pedagógusa Eötvös József-
gyűrűt vehetett át.

Hegyvidék Ifjúságáért Díjban 
részesült – ami a legalább tíz éve 
közoktatási vagy közművelődési 
intézményben dolgozók számára 
adományozható – Kiss Lívia, a 
MOM Kulturális Központ Non-
profit Kft. programszervezője, a 

MOM Kulturális Központ szak-
mai igazgatóhelyettese, Petüs Ildi-
kó Mária, a Mackós Óvoda óvo-
dapedagógusa, Szabóné Gerencsér 
Mónika, a Normafa Óvoda óvo-
dapedagógusa és Orbán Mária 
Erzsébet, a Tamási Áron Általános 
Iskola, Gimnázium és Német 
Nemzetiségi Gimnázium tantes-
tületének tagja.

Hegyvidék Ifjú Pedagógusa 
Díjjal – amit a 35. életévét be nem 
töltő, kiváló nevelő-oktató tevé-
kenységet végző pedagógusoknak 
adományozható – Balogh Klárát, 
a Németvölgyi Általános Iskola 

tanárát, Vandornyik Attilát, a Vi-
rányos Általános Iskola testnevelő 
és gyógytestnevelő tanárát, Ko-
vács Veronikát, a Városmajori 
Gimnázium matematika és föld-
rajz szakos tanárát, valamint Fe-
kete Orsolyát, az Orbánhegyi 
Óvodák óvodapedagógusát jutal-
mazták. Hegyvidék Gyermekeiért 
Díjat kapott Naphegyi Beáta Kin-
ga, a Városmajori Óvodák óvoda-
titkára és Bakter Julianna, a 
KIMBI Óvoda dajkája. A Segítő 
Kéz Díjat Borbély Lászlónak, a 
Sashegyi Arany János Általános 
Iskola és Gimnázium portásának, 
továbbá Kerezsi Angélának, az 
Orbánhegyi Óvodák dajkájának 
ítélték oda.

A nyugdíjas pedagógusoknak 
díszdiplomákkal, díszoklevelek-
kel köszönte meg az önkormány-
zat a hosszú, fáradságos munká-
val eltöltött éveket. Aranyokleve-
let kapott a diplomáját ötven 
évvel ezelőtt megszerző dr. Vigh-
né Szidarovszky Klára Mária és 
Fogarasi Attiláné. Gyémántokle-
velet vehetett át a hatvan éve vég-
ző Berkes Györgyné, Czékus 

Lászlóné és Vörös Lászlóné, 
Danhauser Anna Olga. Az 1956-
ban diplomázó Karcagi Gyuláné, 
Wáger Györgyné és Szabó Ernő-
né vasoklevelet, míg az Állami 
Óvónőképzőt hetven éve befejező 
Szabó Ernőné rubinoklevelet ve-
hetett át.

„Különösen fontos a pedagógu-
sok megbecsülése, hiszen ők neve-
lik a jövő nemzedékét. Jó látni, 
hogy az idősebbek mellett egyre 
több a fiatal is, akik kimagasló 
munkát végeznek. Minden elis-
merésünk az övék!” – mondta la-
punknak Fonti Krisztina.

A kitüntetések átadása után 
Karcagi Gyulánéval beszélget-
tünk, aki a Székesfehérvári Állami 
Vasváry Pál Tanítóképzőben fejez-
te be tanulmányait – éppen 1956-
ban.

– Hatvanöt évet töltött a peda-
gógusi pályán, mi volt a legkedve-
sebb emléke?

– Nehéz lenne egyet kiemelni. 
Néptáncot tanítottam, örömmel 
gondolok vissza a közös táncokra, 
a versenyekre és a gyerekek szere-
tetére.

– 1956-ban fejezte be a tanul-
mányait, éppen a forradalom és 
szabadságharc idején.

–  A k kor iba n 
Pátkán tanítottam, 
távol a nagyvilágtól. 
Nagyon fiatal vol-
tam, és szerelmes. 
Abban az évben 
mentem feleségül a 
férjemhez, aki szin-
tén tanár volt.

– Miért döntött 
úgy, hogy a tanítást 
választja hivatásául?

– Egész életem-
ben úgy éreztem, 
hogy vezérelve vol-
tam, mintha valaki 
irányítana odafent-
ről. A gyerekeknek 
tudtam a legtöbbet 
adni abból a szere-
tetből, amivel a Jóis-
ten megáldott. 1971 óta lakom a 
Hegyvidéken, idestova tizennyolc 
éve a „Szupernagyikkal” foglalko-
zom. Népdalokat, gyűjtünk, ta-
nulunk. Igazi közösségre leltem, 
nagyon szeretjük egymást. Szinte 
testvéri a kapcsolatunk.

– Láttam, hogy sokan gratulál-
tak önnek.

– Remeg a lábam, és hevesen 
ver a szívem amiatt, hogy ezt meg-
élhettem. Ez nem csak egy elisme-
rés! Ez számomra adomány a Jó-
istentől.

Az ünnepi megemlékezés a 
Gesztenyés kertben ért véget, ahol 
az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulója alkalmá-
ból felavatott szobornál a nemze-
tiségek, egyházak, hagyományőr-
ző és bajtársi szervezetek, a helyi 
közösségek, kulturális, oktatási 
intézmények, a rendőrség és a pár-
tok képviselői helyezték el koszo-
rúikat.

„Büszkék lehetünk 1956-ra, és 
hálásak azért az áldozatért, amit a 
hősök hoztak. A magyarok meg-
mutatták a világnak, hogy a hazá-
ért és a szabadságért mindenre 
képesek vagyunk. A mi szabadsá-
gunk is 1956-ból sarjad” – fogal-
mazott Fürjes Balázs, a Miniszter-
elnökség Budapest és a fővárosi 
agglomeráció fejlesztéséért felelős 
államtitkára, aki arról is beszélt 
nekünk, hogy a családja számára 
különösen fontos a megemlékezés, 
mert az anyai nagypapája a bala-
tonalmádi Forradalmi Tanács el-
nöke volt, és részt vett a kommu-
nisták elleni harcokban.

Pokorni Zoltán szerint 1956 
legfontosabb üzenete a szabadság-
hoz való viszonyunkról szól. 
„Mindenkinek meg kell találnia, 
hogy mit jelent számára ma a sza-
badság. Mennyit ér? Mit vállalna 
érte? Ez az ünnep nem történelem-
óra, hanem alkalom arra, hogy 
felidézzük 1956 eseményeit, és 

közben tisztázzuk az életünkről, a 
múltunkról és a szabadságunkról 
alkotott képünket” – mondta a 
polgármester, aki a Hegyvidéki 
Önkormányzat nevében Fonti 
Krisztinával együtt rótta le tiszte-
letét a Szabadság szárnyaló mada-
ránál.

B. M.

(Folytatás az 1. oldalról)

Nemzetiségi 
közmeghallgatások

Az idei hegyvidéki nemzetiségi közmeghallgatások időpontjai és hely-
színei:

– Budapest XII. kerületi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 
– 2021. november 17. 10.00 – polgármesteri hivatal, tanácsterem (XII., 
Böszörményi út 23–25.)

– Budapest XII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 
– 2021. november 18. 17.00 – polgármesteri hivatal, tanácsterem (XII., 
Böszörményi út 23–25.)

– Budapest XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
– 2021. november 22. 17.00 – polgármesteri hivatal, tanácsterem (XII., 
Böszörményi út 23–25.)

– Budapest XII. kerületi Roma Nemzetiségi Önkormányzat – 
2021. november 23. 17.00 – polgármesteri hivatal, tanácsterem (XII., 
Böszörményi út 23–25.)

– Budapest XII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat – 
2021. november 24. 17.00 – polgármesteri hivatal, tanácsterem (XII., 
Böszörményi út 23–25.)

– Budapest XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 
– 2021. november 25. 17.00 – polgármesteri hivatal, tanácsterem (XII., 
Böszörményi út 23–25.)

– Budapest XII. kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat – 
2021. november 26. 17.00 – polgármesteri hivatal, tanácsterem (XII., 
Böszörményi út 23–25.)

– Budapest XII. kerületi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
– 2021. november 27. 13.00 – Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont 
(XII., Zugligeti út 64.)

Szélesebb körben kötelező a maszk és a védőoltás
A koronavírus-járvány megféke-
zése érdekében arról határozott a 
kormány, hogy november 1-jétől 
ismét maszkot kell viselni a tö-
megközlekedési eszközökön, pá-
lyaudvarokon és megállóhelyeken. 
Az egészségügyi intézményekben 
általános látogatási tilalmat veze-
tett be, a szociális intézményekben 
pedig a vezetők hatáskörébe utal-
ta ezt a korlátozási lehetőséget.

Még a kormány bejelentése 
előtt a Hegyvidéki Önkormány-
zat is döntött arról, hogy a kultu-
rális és sportintézményeiben nov-

embertől a szájat és az orrot egy-
aránt eltakaró maszkot kell hor-
daniuk a 6 éven felülieknek. A 
sportlétesítményekben a meden-
cetérre nem vonatkozik ez a sza-
bályozás. A polgármesteri hivatalt 
felkereső ügyfeleknek már októ-
ber közepe óta maszkot kell visel-
niük. Akiknél nincs megfelelő 
eszköz, azok számára orvosi masz-
kot biztosít az önkormányzat.

A napokban bejelentett kor-
mányzati intézkedések az állami 
intézményekben dolgozók köte-
lező oltását is előírják. Az egész-

ségügyi dolgozók után tehát már 
a kormánytisztviselőktől, a hon-
védelmi, rendvédelmi alkalma-
zottaktól, az állami fenntartású 
általános és középiskolák, szoci-
ális, gyermekvédelmi, kulturális 
és felsőoktatási intézmények dol-
gozóitól, valamint az adóhivatal 
munkatársaitól is elvárt a védő-
oltás.

Az állami szférán túl más 
munkáltatók is kötelezővé tehetik 
a koronavírus elleni oltást, az első 
adag felvételére 45 napos határ-
időt állapíthatnak meg. Ha erre 

nem kerül sor, fizetés nélküli sza-
badság rendelhető el, és ha a dol-
gozó egy éven belül továbbra sem 
veszi fel a védőoltást, a jogviszo-
nya felmentéssel vagy felmondás-
sal azonnali hatállyal megszün-
tethető.

Nem várható el a vakcina felvé-
tele azoktól, akik esetében ez or-
vosi igazolással alátámasztottan 
ellenjavallott. A gyesen, gyeden 
lévő foglalkoztatottak, valamint a 
más okból tartósan távol lévők 
számára sem írható elő az oltás.

n.

A Németvölgyi iskola diákjai a forradalmi napokat elevenítették fel műsorukban

A hagyományokhoz híven Pokorni Zoltán polgármester és Fonti Krisztina alpolgármester kitüntetéseket adott át hegyvidéki pedagógusoknak a MOM Kulturális Központban tartott ünnepi megemlékezésen

Gulyás Gergely miniszter
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A „Hegyvidék főutcája”, a Böszörményi út (I.)

Az önkormányzat a következő időszakban kiemelt figyelmet szentel 
a „Hegyvidék főutcájának”, a böszörményi útnak. Így teszünk mi is, és 
bemutatjuk olvasóinknak az utca történetét a kezdetektől napjainkig. Az 
első részben arról lesz szó, hogyan és miért alakult ki ez az út, és miért 
volt annyira fontos az egykori csendőrlaktanya felépítése.

A Böszörményi út a 
XII. kerület egyik 
legforga lmasabb 
szakasza. Számos 
üzlet, cukrászda, la-
kóház, ezek mellett 
irodaház, étterem, 
templom található 
itt, a polgármesteri 
hivatal épülete pe-
dig központi szere-
pet tölt be, ezért 
joggal nevezhetjük a 
„Hegyvidék főutcá-
jának.” Nem volt ez 
mindig így, az el-
múlt évek fejleszté-
sei sokat segítettek a 
kisvárosi sétálóutcai 
hangulat kialakulásában.

A KEZDETEK
A mostani Böszörményi út egy 

kis része – a polgármesteri hivatal-
tól a Királyhágó térig – már meg-
volt az 1870-es években: egy picike 
ösvény, amely telekhatárként mű-
ködött, de hivatalosan nem utca, 
inkább csak egy telkek közötti 
gyalogosfolyosó volt, név nélkül. 

Mint a legtöbb helyen a kerület-
ben, itt is szőlőlugasok húzódtak, 
ami jól látható az 1873-as, sőt az 
1895-ös térképen is. A neve csak 
1900-ban lett Böszörményi út, ad-
dig Külső körút volt, még az 1903-
as térképen is így található meg.

Kialakulása hátterében valószí-
nűleg két fontos tényező játszott 
szerepet. Az egyik, hogy az 1896-
os, millenniumi ünnepségekre 
való készülődés kapcsán a főváros 
egyik fontos terve volt minden 

lóvasutat villamosítani. Ehhez 
társult az az elképzelés is, hogy a 
tömegközlekedés jóval elérhetőbb 
és sűrűbb legyen a városban, mint 
addig. A másik fontos dolog – ami 
összefüggött a közlekedéssel –, 
hogy 1894 áprilisában nyílt meg 
a Farkasréti temető, amelyet minél 
hamarabb be kellett vezetni villa-
mossal a főváros vérkeringésébe.

A fővárosi lapok is arról írtak, 
hogy a Böszörményi utat (azaz 
akkor még a Külső körutat) a for-
galom növelése miatt volt fontos 
megtervezni. „…a városi forgalom-
mal való összeköttetés végett tervez-
ték az átló utat és a budai külső 
körutat, mellyel alapját vetik meg a 

végnélküli közúti vasúti vonalnak. 
A budai külső körút főere lesz vala-
mennyi meglevő és létesítendő útvo-
nalaknak is.” (Budapesti Hírlap, 
1893. május 30.)

A Pesti Napló néhány hónappal 
később, 1893 őszén már arról szá-
molt be, hogy a Fővárosi Köz-
munkák Tanácsa – báró Podma-
niczky Frigyes elnöklete idején – a 
tervezett budai Külső körút helyét 

és környékét kivette 
a nyaralóövezetből, 
és a területet felpar-
cellázta házak és 
épületek jövőbeni 
építése céljából. Egy 
évvel később a vil la-
mos vo na lat is meg-
tervezték: „A farkas-
réti temetőhöz vezető 
közúti vasúti vonal 
létesítése a közönség 
érdekében halasztha-
tatlan. […] A társa-
ság a budai külső 
kőrútból tervezett 
útirányt ajánlotta a 
tanácsnak elfogadás-
ra, sőt hajlandónak 

nyilatkozott arra is, hogy a vasút 
építéséhez szükséges területeket a 
magánosoktól a főváros javára meg-
szerzi.” (Budapesti Hírlap, 1894. 
április 1.)

Amíg azonban az egyéb vil la-
mos ter ve ket rendre elfogadták, a 
Böszörményi útra vonatkozó terv 
csak terv maradt: „…felsorolt ezen 
új vonalak mindjárt az átalakítás 
alkalmával volnának létesítendők; a 
mi ellenben a budai külső körutat 
illeti, erre nézve a tanács csupán biz-

tosítani kívánja a hatóságnak azt a 
jogát, hogy az út kiépítésekor az an-
nak idején megállapítandó feltételek 
mellett a vasút létesítését is igényel-
hesse.” (Fővárosi Közlöny, 1894. 
november 15.)

A budai Külső körútból 1900-
ban lett Böszörmé-
nyi út. A névadó, 
Böszörményi László 
(1824–1869) jogász, 
honvéd százados, 
függetlenségi politi-
kus részt vett az 
1848-as szabadság-
harcban, előbb a 
Szabolcs megyei 
nemzetőrség hadna-
gya, majd honvéd 
főhadnagy, később 
százados, Komá-
romban pedig Klap-
ka tábornok pa-
rancsőrtisztje volt. 
Megalapította a Ma-
gyar Újság című la-
pot, amiben leközöl-

te Kossuth kiegyezés ellen tiltako-
zó, Deák Ferencnek írt levelét. 
Ezért a tettéért egy év börtönre 
ítélték, ahol betegen halt meg.

A LAKTANYA
Az utca kiépülése igen lassan 

indult meg, a csendőrlaktanya 
megépítése adott neki hatalmas 
lendületet. Akkoriban a budapesti 
III. számú csendőrkerületi parancs-
nokság és annak kiegészítő részei a 
fővárosban szétszórtan helyezked-
tek el, különféle bérházakban. Ezt 
az állapotot akarta megszüntetni a 
vezetőség, ezért vette meg a Böször-
ményi út 21. alatti, 16 ezer négy-
zetméteres telket.

Az építkezés 1900 elején kezdő-
dött meg, azzal a feltétellel, hogy 
1901 májusára el kell készülnie az 
épületegyüttesnek, amelyet a 
Grünwald testvérek és Schiffer 
Miksa fővárosi nagyiparosok és 
vállalkozók építtettek Benedecty 
József királyi főmérnök, művezető 
építész segítségével. A pavilon-
rendszerű, 200 ember elszálláso-

lására elegendő laktanyának ösz-
szesen kilenc nagyobb része lett: 
törzsépület, tiszti lak, altiszti és 
legénységi lakóépület, mellék- és 
börtönépület, lóistálló, fedett lo-
varda, továbbá egy jégverem és 
egy tekepálya. Ezekben számos 
tiszti lakás, fürdő, legénységi ol-
vasókör, közös, nagy pincei étke-
ző, sőt játszószoba is helyet kapott.

Az istállóban 28 lovat lehetett 
tartani, míg a lovarda a maga 50 
méteres hosszával és közel 30 mé-
teres szélességével a legnagyobb és 
legtetszetősebb ilyen jellegű épü-

letek egyike volt akkoriban Buda-
pesten. A külső és belső világítást 
a Ganz gyárból származó 326 
villamos izzóláng szolgáltatta, a 
telephez vezető áramkábelt a ma-
gyar általános villamossági rész-
vénytársaság létesítette. A csend-
őrök sokszor gyakorlatoztak a 
központi udvaron, ahová been-
gedték a nézelődőket is.

Az addig szinte teljesen kietlen, 
poros utca tehát egy hatalmas 
épületegyüttessel gazdagodott, 
amely uralta a tájat. A Böszörmé-
nyi útra néző házakat szép vasrács-
csal, míg hátul tömör fallal kerí-

tették el a laktanyát. Igazi látvá-
nyosság volt a gyönyörű stílusú két 
főépület, amelyek oromfalait egy-
egy két és fél méteres, a híres Zsol-
nay gyárban készült pirogránit 
címer díszített.

A nagy fejlesztés miatt egyre 
sürgősebbé vált az út kiépítése, 
ami jól észlelhető a következő évek 
tervein. A laktanya 1901 augusz-
tusában kezdte meg a működését, 
és szeptemberben már arról írt a 
Fővárosi Közlöny, hogy fontos 
lenne lekövezni az utat, valamint 
csővezetékeket fektetni.

A főváros eleinte nem akarta 
ezt, mivel nagyon drágának talál-
ta, de végül: „A miniszter kívánsá-
gának teljesítése céljából a közmun-
kák tanácsa mégis elhatározta, hogy 
a budai Külső-körutat a Mozdony-
utcától a csendőrlaktanya túlsó sar-
káig a fővárosi pénzalapból kiépít-

teti. A tanács oly javaslattal járul a 
közgyűlés elé, hogy a közmunkák 
tanácsának ezt az elhatározását s 
hogy a fent körül írt útszakaszt a 
megküldött és a középítési bizottság 
által is elfogadott tervek szerint a 
13,76 méter széles alapzatos 
makadamnak kiképzett kocsiúttal 
és 3,50 méter széles kavicsboritással 
és metszett szegélykővel kiképzett 
járdákkal a fővárosi pénzalapból 
készítteti, vegye tudomásul.” (Fővá-
rosi Közlöny, 1901. szeptember 3.)

Habár az út csak a 1910-es évek 
végén készült el végig, arculatának 
kialakulása és a város közlekedé-
sébe való bekapcsolása nagyban 
köszönhető a laktanyának.

A LÁMPAGYÚJTÓK
Egy év múlva, 1902-ben szint-

úgy a laktanyára hivatkozva vetet-
ték fel sürgetőleg az illetékesek a 
Böszörményi út világításának ki-
építését, ami hamarosan meg is 
történt. A fényt valószínűleg gáz-
lámpák szolgáltatták, több lap is 
megemlíti, hogy ezeket később 
javítani és cserélni kellett.

Itt is dolgoztak tehát a lámpa-
gyújtók, akik egy mára igencsak 
furcsának tűnő munkát végeztek. 
Egy hosszú póznával felszerelkezve 
járták kijelölt körzetüket, és a lám-

pákat egyesével meggyújtották, 
majd hajnalban újra elindultak, és 
eloltották. Az 1910-es években 
még biztosan létezett ez a munka-
kör, amint azt a Magyar Figyelő 
1914/3. száma is megemlíti.

Pontosan nem tudni, mikor 
újult meg a világítás, de 1940 ele-
jén a Fővárosi Köz-
löny így fogalma-
zott: „A közvilágítá-
si berendezések fej-
lesztéseképpen az el-
múlt félév folyamán 
1394 lámpát szerel-
tek fel. Ugyancsak a 
közvilágítás fejleszté-
se céljából az elmúlt 
félévben a Böszörmé-
nyi-út közvilágítását 
korszerűsítették.” 
(Fővárosi Közlöny, 
1940. február 27.)

Az út kivilágítá-
sának kérelmével 
egy időben, 1902-
ben megindult az 
59-es villamos. Né-
hány év múlva ren-
des váróterem épült 
a Böszörményi úton, 
és a közlekedés még 
inkább fellendítette az életet a kör-
nyéken.

Ehhez kapcsolódik egy ma már 
nehezen magunk el képzelhető 
érdekesség. Ott, ahol most a Bö-
szörményi út és a Jagelló út talál-
kozik, a villamossín az – akkor 
még betemetetlen – Csörsz utcai 
árok felett is áthaladt, ezért egy 

hídon keltek át a járművek. Így 
volt ez egészen az 1920-as évekig, 
amikor betemették az árkot.

A világítás, a vízhálózat és a 
villamosközlekedés kiépülésével 
megkezdődött a komolyabb bené-

pesülés, nem vélet-
len, hogy már 1904-
ben iskolát szerettek 
volna az itt élők. „A 
csendőrlaktanya fel-
építése, a Farkasréti 
temető megnyitása 
mind előidézői voltak 
ezen a már azelőtt is 
lakott környék fejlő-
désének. 311 gyermek 
jár a Németvölgyből 
és a Farkasrétről a 
beltelki és az Istenhe-
gyi iskolába.” (Fővá-

rosi Közlöny, 1904. július 1.)
1914-ben létrejött egy polgári 

leányiskola a Böszörményi út 
20–22. szám alatti barakkban, 
amely azonban az első világhábo-
rú kitörése miatt – a csendőrlak-
tanyával együtt – hadikórházként 
üzemelt. Végül az oktatási intéz-

mény az 1920-as évek második 
felében kapott rendes épületet, de 
ez a második világháború idején 
szinte teljesen elpusztult.

A csendőrlaktanya épület-
együttese után néhány szecessziós 
jellegű villa és bérház is felépült 
még az első világháború előtt a 
Böszörményi úton. A terület in-

tenzív beépítése az 1920-as évek-
ben kezdődött meg, és gyakorla-
tilag a második világháború kez-
detéig folyamatosan zajlott. (Foly-
tatjuk)

F. G.

Ha Önnek is van élménye, története, fényképe a Böszörményi 
útról vagy az út bármelyik épületéről, esetleg itt lakott, vagy 
ismer olyat, aki itt lakott, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Hegy-
vidéki Helytörténeti Gyűjteménnyel! Köszönjük!

Cím: hegytortenet@gmail.com • Tel.: 06-70/426-9807

A kis ösvény mellett szőlőlugasok húzódtak (1873-as térkép)

A Külső körút egy 1903-as térképen

A csendőrségi laktanya épületegyüttese, előtte a villamossal

A csendőrök sokszor gyakorlatoztak a laktanya belső udvarán (1901)

Az árkot az 1920-as években temették be

Egykor a Böszörményi út végén egy árok feletti hídon haladt át a villamos

Az 1900-as évek elején még csak egy kietlen, poros földút volt itt

Tanulók a polgári leányiskolából 1936-ban

Lámpagyújtó egy fővárosi utcán
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Pályázati felhívás
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a tulajdo-
nában álló ingatlanok bérbeadására pályázatot hirdet a 2021. novem-
ber 2. napjától 2021. november 16. napjáig terjedő időszakban.

A pályázható ingatlanok címe:
1.  Bp. XII., Tartsay Vilmos utca 16. as. 1. ajtó és 3. ajtó alatti, 36 m² 

és 32 m² alapterületű helyiségek,
2.  Bp. XII., Városmajor utca 40. szám alatti, 74 m² alapterületű 

helyiség,
3.  Bp. XII., Greguss utca 6. as. 3. szám alatti, 43 m² alapterületű 

helyiség,
4.  Bp. XII., Greguss utca 3. 1. ajtó alatti, 102 m² alapterületű helyi-

ség,
5.  Bp. XII., Csörsz utca 9. szám alatti, 44 m² alapterületű, üzlethe-

lyiség-funkciójú öröklakás,
6.  Bp. XII., Böszörményi út 3/c szám alatti, 15 + 30 m² alapterületű 

helyiségek,
7.  Bp. XII., Bán utca 6–8. psz. alatti, 115 m² alapterületű helyiség.

A pályázati hirdetmény, amely részletesen tartalmazza az ingatlanok 
további adatait és a pályázati feltételeket, a pályázat időtartama alatt a 
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, valamint a www.hegyvidek.
hu internetes oldalon tekinthető meg.

A pályázati ajánlatok 2021. november 16. napján 16.00 óráig 
nyújthatók be.

Az érdeklődők kérdéseire a polgármesteri hivatal vagyongazdálko-
dási irodájának dolgozói készséggel adnak felvilágosítást ügyfélfogadá-
si időben vagy a 224-5943-as telefonszámon.

Dr. Gottfried-Tusor Gabriella jegyző

A „zöld kommandó” 
ismét lecsapott

Egyre kevesebb az építési és a 
kommunális hulladék a Hegyvi-
dék erdős részein, zöld területein, 
ami nagyban köszönhető a nyár 
elején létrehozott önkormányzati 
„zöld kommandónak”. A munka-
csoport ezúttal a Hegyhát út mel-
letti, hamarosan megújuló fenn-
síkot tisztította meg. A takarítás-
ban Pokorni Zoltán polgármester, 
a Normafa Park Fenntartó és 
Üzemeltető Intézmény, valamint 
a polgármesteri hivatal dolgozói is 
segédkeztek.

A Hegyhát út melletti térség 
egy elhanyagolt zöld része a Nor-
mafa környékének, évtizedeken 
keresztül a Honvédelmi Miniszté-
rium kezelte. A televíziós átjátszók 
mellett ma is láthatók az egykori 
lokátorállomások maradványai.

„Sokáig tartott az egyeztetés, de 
végül sikerült átvenni a területet a 
minisztériumtól. Bár évtizedekig 
katonai fennhatóság alatt állt, en-
nél sokkal érdekesebb, hogy itt 
volt a csonka Magyarország első 
golfpályája, aminek a nyomait a 
profi golfosok még meg tudják 
mutatni a légi fotókon” – elevení-
tette fel a környék történetét a 
polgármester, aki arról is beszélt, 
hogy rekultiválják a területet. En-

nek a nagy fejlesztésnek a kezdete 
a mostani takarítás.

„Szeretnénk csökkenteni a 
Normafára nehezedő nyomást, 
tehermentesíteni azokat a része-
ket, amelyek a legtöbb kirándu-
lót, turistát fogadják. Ezért a 
Hegyhát út melletti szabad terü-
letet visszaadjuk az embereknek. 
Lesznek sétautak, az elvadult nö-
vényzetet rendezzük, hogy az 
Anna-réthez hasonló pihenőöve-
zet jöjjön létre” – sorolta a terve-
ket Pokorni Zoltán, hozzáfűzve, 

hogy ezzel tulajdonképpen az 
eredeti állapotok visszaállítása 
történik meg. Egy vonzó 
piknikezőhelyen biztosított lehet 
majd az egyedül vagy gyerekek-
kel, barátokkal érkezők nyugodt, 
mégis aktív pihenése.

Ezúttal a leginkább szennyezett 
helyszíneket szabadították meg a 
„zöld kommandó” tagjai a hulla-
déktól, emellett felszámolták egy 
elhagyatott hajléktalantanya ma-
radványait is. A polgármester 
megemlítette, hogy a Hegyvidéki 
Zöld Iroda égisze alatt működő 
munkacsoport a megalakulása óta 
több ezer köbméter szemetet gyűj-
tött össze.

M.

A Hegyhát út melletti erdős területet tisztította meg a csoport

Szemétszedés az erdőben
A Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület tagjai a környék-
beli lakókkal, valamint közösségi szolgálatot teljesítő diákokkal együtt 
kitakarították a Kútvölgyi út és a Szilágyi Erzsébet fasor közötti erdős 
részt. A TeSzedd! elnevezésű országos szemétszedési akcióhoz csatlako-
zó önkéntesek több mint hatvan zsákot töltöttek meg hulladékkal, 
továbbá néhány nagyobb, a zsákokba nem férő lomtól, például használt 
matracoktól és egy nagy göngyöleg takarófóliától is megszabadították 
a területet.

Az önkormányzat ingyenesen hívható zöldszáma:

06-80/200-907

Sikeres példák alapján folytatódhat 
a hegyvidéki városközpont fejlesztése

A Hegyvidék főutcája néven olyan városfejlesztési stratégia megvalósításába fogott bele az önkormányzat né-
hány évvel ezelőtt, ami a böszörményi út és közvetlen környezete városközponti szerepének erősítését tűzte ki 
célul. A program néhány eleme már megvalósult a polgármesteri hivatal épülete körüli területen, és megfelel 
annak az alapvető elvárásnak, hogy vonzó, gyalogosbarát helyszínné váljon, ahol az emberek szívesen töltik 
az idejüket. A kedvező tapasztalatok alapján folytatódik a projekt, a további lépésekről Pokorni Zoltán polgár-
mester és Hapszné Tarcsafalvi eszter főépítész beszélt lapunknak.

– Az önkormányzat már évekkel 
ezelőtt maga elé tűzte azt a célt, 
hogy a Böszörményi út legyen a 
„Hegyvidék főutcája”, a kerület 
központi, sétálásra csábító területe. 

Mi volt a baj a meglévő állapotok-
kal?

Pokorni Zoltán: Történelmi 
okai vannak annak, hogy a Hegy-
vidéken nem alakult ki egy olyan 
főutca, ami teljes mértékben be-
tölti a kerület köz-
pontjától elvárt 
funkciókat. A XII. 
kerület csak 1930-
ban jött létre az I. 
kerületről való levá-
lással, sokáig azon-
ban nem volt igazi 
központja. Az ezred-
forduló táján a Ma-
gyar Optikai Művek 
egykori gyártelepén 
létrehozott bevásár-
lóközpont, majd a 
szomszédságában 
felépített új sport-
központ, valamint a 
megújult MOMkult 
és az előtte kialakí-
tott Sirály sétány 
együttese egy laza 
beépítésű, modern 
városközponttá formálódott. Azt 
szeretnénk, ha ez az új központ 
összeérne a Böszörményi úttal, 
ahol részben szintén megtalálha-
tók a kereskedelmi, szolgáltató és 
szabadidős funkciók, ám ezek 
eddig nem tudtak olyan együttest 
alkotni, hogy itt is egy jól műkö-
dő, kisvárosias alközpont jöjjön 
létre.

– A polgármesteri hivatal kör-
nyezetének átalakulása már végbe-
ment az elmúlt években…

P. Z.: Itt tettük meg a Böször-
ményi út és környezete életre kel-
téséhez szükséges első, fontos lé-
péseket. Először a Margaréta ját-
szótér újult meg, aztán az önkor-
mányzat előtti járdaszakasz széle-
sítésével, a villamosperonnal való 
összevonásával, valamint a Kiss 
János altábornagy utca egy rövid 
szakaszának lezárásával, új gyalo-
gos- és zöld felületek, szökőkutak 
kialakításával létrehoztuk a Város-
háza teret. Három évvel ezelőtt 
adtuk át a Hegyvidéki Kulturális 
Szalon új otthonát, 2019-ben pe-
dig az önkormányzat épületét is 
bekapcsoltuk a környék vérkerin-
gésébe azáltal, hogy – a szalon 
földszinti kávézójához hasonlóan, 

amely állandó, élő kapcsolatban 
van a térrel – megnyílt a tavasztól 
őszig nagy terasszal működő, 
megváltozott munkaképességűe-
ket foglalkoztató Hegyvidéki Íz-

lelő étterem. Az önkormányzat 
körül megújuló területek az ere-
deti szándéknak megfelelően kö-
zösségi térré alakultak, ahol nem-
csak keresztülvágnak az emberek, 
hanem megállnak, leülnek, be-

szélgetnek egymással. Úgy látjuk, 
hogy a Városháza tér kialakításá-
nak megtermékenyítő, pozitív 
hatása van, hiszen a környéken 
elkezdtek átalakulni az üzletek, 
egyre többen sétálnak errefelé.

– Először 2016-ban mutattuk 
be lapunkban a Böszörményi út 
megújításának terveit. Akkor még 
szó volt az út „faltól falig” történő 
átépítéséről, egy idei képviselő-tes-

tületi ülésen viszont, amin a projekt 
aktuális helyzetét ismertették, már 
nem tettek erről említést. Változott 
a koncepció?

Hapszné Tarcsafalvi Eszter: 
Megmaradt az a fejlesztési célunk, 

hogy erősítsük a Böszörményi út 
gyalogos szerepét, bővüljenek a 
járdafelületek, azonban egyelőre 
nincs lehetőség az átfogó közleke-
désfejlesztési tervek megvalósítá-
sára. Az út gazdája ugyanis a fő-

város, amely hátrébb sorolta ezt a 
fejlesztési célt, és most nem bizto-
sít rá forrást. Bízunk abban, hogy 
a későbbiekben azért meglesz a 
szükséges pénzügyi fedezet. A fő-
várossal való együttműködés je-
lenleg nem erről szól: a TÉR_
KÖZ pályázat keretében biztosí-
tott forrás a földszinti homlokzat- 
és portálfelújításokra ad lehetősé-
get. Emellett, a helyi identitás 
erősítésének jegyében, a terület 
múltját bemutató, digitális hely-
történeti séta kialakítását tervez-
zük, mivel sok értékes épület ta-
lálható a környéken, és ezekhez 
számtalan helytörténeti érdekes-
ség kötődik.

– Miért tartják fontosnak a ki-
rakatok megújítását?

H. T. E.: A kirakatok épületen-
ként egységes megjelenésével szín-
vonalas utcakép jöhet létre, ami 
hozzájárul a kereskedelem élénkí-
téséhez, a Böszörményi út alköz-
ponti szerepének erősítéséhez. Sok 
éve foglalkozunk az üzletportálok 
minőségi átalakításának lehetősé-
gével, ennek keretében, az üzlet-
tulajdonosokkal egyeztetve, rész-
letes tanulmánytervet készíttet-
tünk arra vonatkozóan, hogy 
milyen változásokon kellene ke-
resztülmenniük a kirakatoknak, 
cégtábláknak, cégfeliratoknak.

– A környéken élők – ahogy ez 
egy korábban rendezett lakossági 
fórumon is elhangzott – nem szeret-
nék, ha „bulinegyeddé” változna az 
átalakuló Böszörményi út. Ki lehet 
zárni, hogy a későbbekben olyan 
egységek jelenjenek meg itt, amik 
zavarják a lakók nyugalmát?

P. Z.: Igen, a terület mostani 
képét, karakterét, identitását, a kis 
üzleteket, kereskedelmi egységeket 
szeretnénk megőrizni, és a szolgál-

tatások színvonalá-
nak javításához já-
rulnánk hozzá, mert 
a környéken lakók 
ezt igénylik. Ha a 
Böszörményi út jól 
betölti az alközponti 
szerepét, akkor az itt 
élők a lakóhelyük-
höz közel találhatják 
meg a fontos üzlete-
ket és szolgáltatáso-
kat, nem kell más 
kerületekbe, vagy az 
a g g lomerác ióba 
utazniuk ezekért. 
Úgy látjuk, hogy 
azok a helyszínek, 
ahol az eddigi fej-
lesztéseink megtör-
téntek, megteltek 
élettel, szeretik és 

használják az emberek. Bízunk 
abban, hogy jó úton járunk, ezért 
néhány újabb elem megvalósításá-
val folytatnánk a „Hegyvidék fő-
utcájának” megújítását.

n.

Az önkormányzat körül megújuló területek közösségi térré alakultak, ahol nemcsak keresztülvágnak az emberek…

…hanem megállnak, leülnek, beszélgetnek egymással. A Városháza tér kialakításának hatására…

…a környéken átalakulnak az üzletek, egyre többen sétálnak errefelé.
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Új rektorral újul tovább a Testnevelési Egyetem
A modellváltás miatt megújuló keretek között, új rektorral kezdte meg 
az őszi szemesztert a Testnevelési egyetem. Dr. habil. Sterbenz Tamás-
sal, a nemrég kinevezett vezetővel szakmai célkitűzéseiről, a kampusz-
fejlesztés eddigi és további lépéseiről, valamint az intézmény bővülő 
szolgáltatásairól, a Hegyvidéken betöltött szerepéről beszélgettünk.

– Miért döntött úgy, hogy meg-
pályázza az egyetem rektori poszt-
ját?

– Elsősorban azért, mert a mo-
dellváltás lehetőséget ad arra, hogy 
mostantól másképp működjünk. 
Azokat a célokat, amiket 2014-
ben, a Semmelweis Egyetemről 
történő leválás idején kitűztünk, 
nem sikerült úgy megvalósítani, 
ahogy szerettük volna. Akkor azt 
hittük, hogy az önállóság magával 
hozza a szükséges szakmai meg-
újulást, aminek az elérését sok 
külső tényező hátráltatta.

– Azért a felsőoktatási intézmé-
nyek jó része irigyelheti önöket ami-
att, hogy lehetőséget kaptak a teljes 
kampuszuk megújítására…

– Igen, de ez a folyamat öt-hat 
évvel ezelőtt indult, ami azt jelen-
ti, hogy ha valaki beiratkozott az 
önállóvá váló egyetem osztatlan 
tanárképzésére, úgy ment el in-
nen, hogy a sportinfrastruktúránk 
még mindig a múlt századot idéz-
te. Tény ugyanakkor, hogy ami a 
következő négy-öt évben elkészül 
itt, az bőven elég ahhoz, hogy 
megfelelő körülmények között 
oktassunk, kutassunk, és az egye-
temi sport is a legmagasabb szint-
re kerüljön.

– Senki sem vitatja, hogy el-
odázhatatlanná vált a Testnevelési 
Egyetem fejlesztése, de azért a kör-
nyéken élők jobbnak látták volna, 
ha ez máshol, kevésbé sűrűn beépí-
tett környezetben történik meg. Mi-
ért döntöttek úgy, hogy maradnak 
a régi helyükön?

– Nagyon fontos, hogy az or-
szág sportegyetemeként könnyen 
megközelíthetők legyünk. Aki itt 
tanul, oktat, benne tud maradni 
a sport vérkeringésében, el tud 
menni napközben a sportklubok-
ba és a sportszövetségekhez, és a 
kluboktól, szövetségektől is el tud-
nak jönni hozzánk. Mindehhez 
nélkülözhetetlen, hogy a központ-
ban maradjunk.

– Ha már a központban marad-
tak, aktívabb párbeszédet is folytat-
hattak volna a környékbeli lakókkal, 
akik a Csörsz utcai építkezés kapcsán 
nemcsak a zajhatárérték-túllépés, az 
időkorláton túli munkavégzés, vagy 
épp a fakivágások miatt tiltakoztak, 
hanem a tájékoztatás hiányát is ki-
fogásolták az egyetem részéről. Lesz-
nek változások e téren?

– A rektori pályázatomban is 
megemlítettem, hogy sokkal kez-
deményezőbbnek kell lennünk, 
ami a kommunikációra is igaz. 
Korábban az egyetem vezetése is 
csak követte az eseményeket, mos-
tantól azonban az építkezés lebo-
nyolítását végző Beruházási Prog-
ramiroda működéséért is a rektor 
felelős. Így az építkezésekkel kap-

csolatban első kézből lesznek nap-
rakész információim, amiket meg-
osztok a környékbéliekkel. Ahogy 
most, a Hegyvidék lap hasábjain, a 
későbbiekben is szívesen elmon-
dom, hol tartunk éppen, és mik a 
következő időszakra vonatkozó 
terveink.

– A lehetőséggel élve tolmácso-
lunk is egy kérdést, ami gyakran 
felmerül a lakók részéről: elképzel-
hető, hogy a leendő Csörsz utcai 
csarnokot zajos bulik, rendezvények 
számára is bérbe adják, mert csak 
így tudják majd fenntartani a léte-
sítményt?

– Arra készülünk, hogy a 
sportlétesítményeket sportlétesít-
ményként használjuk. Azt szeret-
nénk, hogy oktatási vagy sportcél-
ból a hallgatóink és a TFSE csa-
patai töltsék meg a csarnokainkat.

– Úgy tudjuk, hogy a Csörsz 
utcai építkezés miatt ideiglenesen 
elköltöztetik a területen található 
mentőállomást. Ez hol működik 
addig, és mikor kerül vissza az ere-
deti helyére?

– A mentőállomás ideiglene-
sen a Győri útra, a kampuszunk 
területére kerül. Várhatóan no-
vember 5-től állomásoznak itt a 
mentők – most zajlik az átadás, 
eddig minden rendben ment –, és 
2023 tavaszán, a Csörsz utcai 
sportcsarnok átadásával egy idő-
ben költöznek vissza a korábbi 
helyükre.

– Mikor kezdik el építeni az új 
sportcsarnokaikat az Alkotás utca és 
a Győri út közötti központi terüle-
tükön?

– Jövő év januárjában, febru-
árjában kezdődnek a bontások a 
Kiss János altábornagy utcai ol-
dalon, ami az uszodát is érinti. A 
Győri úti kollégium épületének 
bontása április előtt indul. Az 
egykori, leégett atlétikai csarnok 
helyén egy hasonló méretű, 200 
méteres belső futópályával ren-
delkező, fedett atlétikapálya 

épül, valamint lesz mellette egy 
50 méteres uszoda is. Az Alkotás 
utcai „Új épület” helyén sport-
szálló készül. A Kiss János altá-
bornagy utca felőli oldalon új 
torna- és labdajátéktermek kap-
nak helyet. Az új kollégium a 
Győri úti „D” épületünk helyén, 
továbbá a mellette lévő, jelenleg 
üres, murvával borított területen 
valósul meg. Az Alkotás utcai és 
a Kiss János altábornagy utcai 
részek a tervek szerint 2024-ben 
készülnek el, míg a Győri úti ol-
dalon 2025 végére fejeződhet be 
az építkezés.

– Hogyan pótolják az elbontan-
dó sportlétesítményeket az építkezés 
idejére?

– A Győri út melletti murvás 
parkolóban lesz egy acélvázas sá-
tor, amit novemberben szeret-
tünk volna átadni – ez valószínű-
leg csúszik egy kicsit. A sátor 
2023 elejéig lesz itt, főként a röp-
labdázók játszanak majd benne. 
Más ideiglenes sportlétesítményt 
nem építünk, a hiányzó kapaci-
tásokat máshol béreljük a követ-
kező két-három évben. Ebben az 
átmeneti időszakban az érintett 
lakossági szolgáltatások is szüne-
telnek, például nem lesz úszások-
tatás.

– A fejlesztések során új parko-
lóhelyek is létesülnek. Lesz rá lehe-
tőség, hogy a környéken élők kedvez-
ményesen parkolhassanak a kampu-
szon belül?

– Elképzelhető, hogy ezt biz-
tosítani tudjuk majd azokban az 
időszakokban, amikor kisebb a 
forgalom az egyetemen. A felme-
rülő igények alapján annak a lehe-
tőségét is vizsgáljuk, hogy a dél-
utáni edzésekre érkező szülők 
autóval hozhassák be gyermekei-
ket a kampusz területére.

– A kampusz szabadtéri részein 
nemcsak parkolóhelyek, hanem 
sportolásra, pihenésre alkalmas te-
rületek is vannak. Ezeket szabadon 
használhatják a környékbeliek?

– Természetesen! Sétálókat, 
kocogókat már most is látni, de 
talán jobban is ki lehetne használ-
ni a kampuszunkat. Vannak sza-
badtéri teqballasztalaink, amiket 
bárki kipróbálhat, és más nyilvá-
nos sportlehetőségek megteremté-
sén is gondolkodunk. Elfogult 
módon a lelki szemeimmel már 
mindenhol kosárpalánkot látok, 
de például az idősek körében nép-
szerű golyójátékhoz, a pétanque-
hoz is kialakítanánk egy pályát.

– Régóta együttműködik az 
egyetem a Hegyvidéki Önkormány-
zattal az Aktív Hegyvidék program 
megvalósításában. Terveznek-e más 
programokat is a szabadidősport 
területén?

– Az egyetemen biztosított fog-
lalkozásokon túl az önkormányzat 
munkájával megújuló Normafánál 
is számos olyan szabadidős prog-
ram szervezhető, aminek a meg-
valósításában részt tudna venni a 
Rekreáció Tanszékünk. Emellett 
szeretnénk összehangolni a Hegy-
vidék SE és a TFSE tevékenységét. 
Egyetemünk sportegyesülete első-
sorban a hallgatói sport színtere, 
de bizonyos sportágakban – pél-
dául tornában, vívásban és egyes 
labdajátékokban – jelenleg is szá-

mítunk a környék-
beli gyerekek jelent-
kezésére. Ezekben a 
sportágakban nem 
akarunk akadémiai 
szintre törni, inkább 
az a cél, hogy a hall-
gatóink gyakorlatot 
szerezhessenek az 
oktatásban.

– Intézményük 
sportegészségüggyel is 
foglalkozik. Vannak 
olyan egészségügyi 
szolgáltatásaik, ami-
ket a hallgatóik mel-
lett bárki más is 
igénybe vehet?

– Ez az egyik 
olyan jelentős terü-
let, amiben az egye-

tem szintet akar lépni: nemcsak 
oktatni szeretnénk, hanem szolgál-
tatásokat is nyújtanánk minden 
sportolónak. Régi hagyománya van 
az egyetemen a sportegészségügyi 
ellátásnak, ami sajnálatos módon 
több mint egy évtizede megszűnt. 
A hagyomány mostantól újra él, a 
Sport- és Egészségtudományi Inté-
zet rendelőiben a sportolók számá-
ra – nem betegellátás, hanem pél-
dául sportteljesítmény-javítás céljá-
ból, vagy egyéb, a sportolással 
kapcsolatban felvetődő probléma 
megoldása érdekében – hamarosan 
teljeskörűen elérhető lesz a kardio-
lógiai és az ortopédiai ellátás. Ezek 
fizetős szolgáltatásként működnek, 
de orvosaink tárgyalnak az állami 
egészségbiztosítóval, hogy bizonyos 
ellátásokat társadalombiztosítási 
alapon is igénybe lehessen majd 
venni.

n.

Sterbenz Tamás 2014-ben, amikor a Semmelweis Egyetemről 
való leválással a Testnevelési Egyetem visszanyerte az önállóságát, 
négy hónapig ideiglenes vezetője volt az intézménynek. Ezután 
hét évig általános rektorhelyettesként dolgozott. Az idén augusz-
tusban pályázta meg a rektori tisztséget, azt követően, hogy 
elődje, Mocsai Lajos lemondott, mivel az egyetem fenntartására 
alakult alapítvány kuratóriumi elnöke lett.

Az új rektor, aki végzettségét tekintve matematikatanár, ko-
sárlabda-szakedző és okleveles közgazdász, továbbá doktori fo-
kozatot szerzett a közgazdaság-tudomány területén, 1968-ban 
Sopronban született. Válogatott kosárlabdázó volt, később a női 
válogatott szakmai munkáját irányította szövetségi kapitányként. 
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkáraként 
dolgozott 2007 és 2013 között. Az egyetemen 2003-ban kezdett 
oktatni tanársegédként, 2009-től egyetemi docens, 2011-től 
pedig a Sportmenedzsment és Rekreáció Tanszék vezetője volt. 
Általános rektorhelyettesi munkája mellett a Gazdasági és Tár-
sadalomtudományi Intézetet igazgatta.

Nős – felesége a korábbi válogatott kosárlabdázó, Nagy Viktó-
ria –, három gyermek édesapja. A 14, 12 és 10 éves lányok – szü-
leik példáját követve – szabad idejükben főként kosárlabdáznak. 
Sterbenz Tamás bátyja, László is kiváló kosárlabdázó, majd edző 
lett, női vonalon bajnok és kupagyőztes a Sopron Basket együtte-
sével, jelenleg a Soproni KC férficsapatának szakmai igazgatója. 
Ő is intézményvezető – egy szakképző iskolát vezet Sopronban –, 
emellett kéthetente sporttörténetet oktat a Testnevelési Egyetemen.

„Aki itt tanul, oktat, benne tud maradni a sport vérkeringésében”

2023 tavaszán adhatják át a Csörsz utcai sportcsarnokot

A kampusz sportolásra alkalmas szabadtéri területeit bárki használhatja

Az egyetem nemcsak oktat, hanem szolgáltatásokat is nyújt minden sportolónak



HEGYVIDÉK 2021. noveMber 2.  7EGÉSZSÉG

„SZÍVSN A KERINGÉSI BETEGSÉGEK
MEGELŐZÉSÉÉRT”

mozgalom a Hegyvidéken

TÖRŐDJÖN EGÉSZSÉGÉVEL, A KERINGÉSI 
BETEGSÉGEK MEGELŐZHETŐK!

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkor-
mányzat a kerületi felnőtt lakosság számára 2021-ben is 
elindítja azt a prevenciós programot, amellyel megelőz-
hető a keringési betegségek kialakulása, és lehetővé 
válik a már fennálló betegségek mielőbbi kezelésének 
megkezdése a kialakított, stabil betegút segítségével.

A Hegyvidéki Önkormányzat az elmúlt évekhez hasonló-
an a SZÍVSN Országos Betegegyesülettel, valamint a 
Semmelweis Egyetem Városmajori klinikájával együtt-
működve biztosít rizikófaktor szűréseket (vérnyomás-, 
vércukor- és koleszterinszintmérés, valamint EKG, két 
pozitív érték esetén további vizsgálatok történnek). A 
szűrések eredménye az értékelések után lesz átvehető, a 
SZÍVSN Beteg- szervezet szakmai bemutatkozását 
követően. A vizsgálatok éhgyomorra történnek, folya-
dékként vizet lehet fogyasztani. A vizsgálatra érkezők 
enni- és innivalót hozzanak magukkal.

A szűréseket előzetesen telefonos bejelentkezéssel tudják az 
érdeklődök igénybe venni az aktuális szűrést megelőző két 
hétben.
Telefonos bejelentkezés: Gyüge Mariannál munkanapokon 
10-tól 15 óráig. Telefonszám: 06 (20) 825-8084
A vizsgálatokra a Semmelweis Egyetem Városmajori Klinikáján 
kerül sor (1122 Budapest, Városmajor utca 68.). A helyszínről 
pontos tájékoztatást a szűrés hetében adunk. 
A járványügyi helyzetre való tekintettel a szervezők a változtatás jogát fenntartják!

A szűrőnapok időpontjai:

2021. október 2., szombat     8.00-14.00
2021. november 6., szombat    8.00-14.00 
2021. december 4., szombat    8.00-14.00
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Szabadtéri programok időseknek
A velünk élő idős, beteg emberek 
életkörülményeinek javítása érde-
kében a Hegyvidéki Önkormány-
zat – külföldi példák alapján – a 
közparkok fejlesztését tervezi. 
Ennek első lépéseként, az igények 
felmérése érdekében, egy színes 
rendezvénysorozattal szeretné 
megszólítani az érintetteket.

Kocsis Judit, a 
Hegyvidéki Szociális 
Központ De men cia 
Irodájának vezetője 
lapunknak elmond-
ta, hogy az idősek 
gyakran egyedül él-
nek, magányosnak 
érzik magukat, elszi-
getelődnek, depresz-
szióssá válhatnak. 
Különösen igaz ez 
akkor, ha jelen van 
náluk a demencia, és 
nemcsak a mozgásuk 
válik nehezebbé, ha-
nem az esetleges vi-
selkedésváltozások 
következtében a csa-
lád szégyelli, rejtege-
ti a beteget, s még 
inkább bezárkóznak. Nekik és 
rokonaiknak különösen fontos se-
gítséget jelentene, ha lennének 
olyan természeti környezetben zaj-
ló programok, amiken biztonságos 
körülmények között és közösség-
ben élhetnék át a zöld környezet 
stresszoldó, depresszióűző hatását. 
A Hegyvidéken ehhez minden 
adottság karnyújtásnyi távolságban 
áll rendelkezésre!

A mostani programsorozat cél-
ja a tartalmas időtöltés mellett a 
társadalmi szintű szemléletformá-
lás előmozdítása. Az időskor és 
betegségei – különösen a demencia 
– megismertetése által növelhető 
a társadalmi elfogadottság, ami 
hatalmas lépés a hétköznapokban 

is megélhető, megtapasztalható 
befogadás felé.

A kezdeményezés a Zöld Kör-
nyezet és Egészség projekten belül 
a már említett demencia iroda, a 
Hegyvidéki Önkormányzat nép-
jóléti irodája és a Hegyvidéki Kul-
turális Szalon együttműködésében 
valósul meg. Lapzártánk előtt egy 

könnyű erdei sétára hívták az idő-
seket, részt vehettek gyógytornász 
által vezetett biztonságos gerinc-
védő tornán az őszi napsütésben, 
valamint egy témájában a halottak 
napjához kapcsolódó beszélgeté-
sen a gyászfeldolgozásról.

A következő alkalom novem-
ber 10-én 11 órakor lesz, amikor 
a NEO Magyar Segítőkutya Köz-
hasznú Egyesület képviselői érkez-
nek terápiás kutyákkal. A játékos, 
sok simogatással tarkított alkalom 
lehetőséget nyújt az ebek megis-
merésére és az általuk biztosított 
jótékony testi-lelki hatások meg-
tapasztalására. November 16-án 
11 órakor egy kis szabadtéri kon-
certre, éneklésre és jóleső mozgás-

ra hívják a szervezők kifejezetten 
az idősebb korosztály tagjait.

A sorozat zárásaként november 
24-én 11 órakor a SzívSN (Szíve-
sen Segítünk Neked!) Egyesület 
elnökségi tagja, dr. Báthori 
György tart előadást az egészséges 
életmód fontosságáról időskorban. 
Az elméleti ismeretátadás mellett 

vérnyomásméréssel és az adatok 
értékelésével is várják az érdeklő-
dőket.

A programok helyszíne minden 
esetben a MOM Kulturális Köz-
pont kertje (a játszótér melletti 
füves rész), időtartama nagyjából 
60 perc. A vendégeknek meleg 
teát, pogácsát és hűvös idő esetén 
takarókat is biztosítanak. A rész-
vétel ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött, a demenciairoda@hszk.hu 
elektronikus címre küldött üze-
netben lehet jelentkezni. A szerve-
zők szeretettel bátorítanak, hívnak 
és várnak minden érdeklődőt, 
kortól és egészségi állapottól füg-
getlenül.

BI.

A zöld környezetben együtt eltöltött idő stresszoldó, depresszióűző hatású

A Szent János Kórház COVID-osztályán is egyre több az új beteg
Fontos, hogy minél többen éljenek az ingyenes és akár életmentő oltás 
lehetőségével, kerüljék a tömeget, és ha tehetik, viseljenek maszkot – 
javasolja dr. Horváth benedek. Az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent 
János Kórház és Szakrendelő CovID-osztályának műszakvezetőjét a 
koronavírussal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, a vakcinák haté-
konyságáról és a negyedik hullám kihívásairól is kérdeztük.

– Mesélne magáról?
– Belgyógyász szakorvos va-

gyok, alapvetően a Szent János 
Kórház I. számú Belgyógyászati–
Gasztroenterológiai Osztályán 
dolgozom. A koronavírus-járvány 
megjelenése óta azonban főleg a 
COVID-fertőzöttek ellátásában 
veszek részt. Az előző hullám ide-
jén a többi között a Kútvölgyi 
Klinikai Tömbben is szolgáltam. 
Jelenleg a Szent János Kórház 
COVID-osztályán vagyok mű-
szakvezető.

– Miért volt szükség a COVID-
osztály létrehozására?

– Kellett egy olyan központi 
hely, ami lehetővé teszi a társosz-
tályok gördülékeny működését, 
hiszen így a fertőző betegeket izo-
láltan, külön álló épületben kezel-
hetjük. Ez minden szempontból 
biztonságosabb megoldás.

– Említette, hogy a pandémia 
magyarországi megjelenése óta részt 
vesz a koronavírusos betegek kezelé-
sében. Milyen tanulsága volt a ko-
rábbi hullámoknak?

– Ekkora méretű világjárvány 
az utóbbi száz évben nem volt. Ez 
egy hullámokban jelentkező vírus, 
így előre fel tudunk készülni a 
tömeges megbetegedésekre. Az 
esetszámok növekedésével meg 
kell hozni a megfelelő óvintézke-
déseket – a maszkviselés és a tö-
meg elkerülése jelentősen vissza-
szoríthatja a fertőzéses gócpontok 
kialakulását.

– Az ősz beköszöntével Magyar-
országot is elérte a koronavírus-jár-
vány negyedik hulláma. Az adatok 

szerint egyre több az új fertőzött, 
legutóbb tavasszal volt ennyire sú-
lyos a helyzet. A Szent János Kór-
házban is nőtt a kórházi kezelésre 
szoruló betegek száma?

– Igen, itt is érzékeljük a ne-
gyedik hullámot. Sokan otthon 
gyógyulnak, de a kórházi ellátást 
igénylő fertőzöttek is egyre többen 
vannak.

– Hazánkban közel hatmillió 
ember megkapta már a koronavírus 
elleni vakcinát. A súlyos, kórházi 
kezelést igénylő betegek között oltot-
tak is vannak?

– Sajnos vannak. A kezdeti 
időszakban a betegek döntő több-
sége oltatlan volt, most viszont 
nagyjából a kétharmaduk kapott 
már valamilyen koronavírus elleni 
védőoltást.

– Az oltottak esetében mitől függ 
a betegség lefolyása? Számít, hogy 
milyen vakcinát kapott az illető?

– Tapasztalataink szerint nem 
a vakcina típusa számít. Nincs 
jobb vagy rosszabb oltóanyag. Az 
a fontos, hogy a COVID-
fertőzöttnek van-e valamilyen 
súlyos társbetegsége. A vakcina 
rengeteget jelent, az immunizált 
betegeknek sokkal jobbak a túl-
élési esélyeik, mint azoknak, akik 
nincsenek beoltva.

– Az első két hullám során főleg 
az idős, krónikus betegek voltak ve-
szélyben, tavaly ősszel azonban a 
fiatalokat sem kímélte a vírus. Most 
kik a legveszélyeztetettebbek?

– Jelenleg főleg idős, több társ-
betegségben szenvedő betegünk 
van. Leginkább a hatvan és a het-
ven éven felüliek vannak veszély-
ben, de sok minden függ az oltott-
sági státusztól is. Tavasszal har-

minc-negyven év közötti betege-
ket is elveszítettünk. Most is 
vannak kirívó esetek, de nem ez a 
jellemző.

– 2019 óta egyre több COVID-
mutációval találkozunk. Jelenleg a 

delta variáns terjed a leginkább. 
Mennyivel veszélyesebb ez az új vál-
tozat?

– Konkrétumot csak utólag 
mondhatunk – a betegség lefolyá-
sától és reprodukciós rátájától is 
függ a variáns súlyossága. Mi a 
COVID-fertőzöttek kezelésével 
foglalkozunk; amikor PCR-tesztet 
kérünk, csak azt tudjuk, hogy po-
zitív-e az illető. A variáns tipizálá-
sát nem látjuk.

– Tavaly Olaszországban, az 
idén pedig Romániában tombol a 
leginkább a járvány. A szomszé-
dunkban nagyon súlyos a helyzet, a 
kórházak túlterheltek, rengeteg a 
halálos áldozat. Megrázó felvétele-
ket lehet látni a hírekben. Van 
okunk aggódni?

– Romániában sokkal rosz-
szabb az átoltottsági arány, mint 
nálunk. Nekünk tanulnunk kell 
mások hibájából. Fontos, hogy 
minél többen éljenek az ingyenes 
és akár életmentő oltás lehetősé-
gével, kerüljék a tömeget, és ha 
tehetik, viseljenek maszkot!

– „Én biztos, hogy nem veszek 
fel maszkot, nem ezért oltattam be 
magam” – olvastam az egyik hír 
alatt, a hozzászólások között. Sokan 
hasonló véleményen vannak. Igaza 
van a kommentelőnek?

– Nincs. Amint azt már mond-
tam, a betegek kétharmada meg-
kapta a vakcinát. Az oltás a beteg-
ség szerencsésebb kimenetelét 
eredményezheti, de önmagában 
nem véd meg teljesen a COVID-
tól.

– Mikor javallott felvenni a har-
madik vakcinát? Az oltás előtt ér-
demes ellenanyagszintet nézetni?

– A második oltás után fél 
évvel mindenki beadathatja ma-
gának. Az ellenanyagszint-vizs-
gálat praktikus, de macerás. Az 
oltás ingyenes, azt javaslom, hogy 
inkább mindenki menjen biz-
tosra!

– Találkoztak már olyan beteg-
gel, akinél az oltás súlyos mellékha-
tást váltott ki?

– Mi kizárólag COVID-
fertőzötteket látunk el, de a társ-
osztályunkon sem hallottam 
olyan betegről, aki oltási szövőd-
mény miatt került kórházba.

– Nemcsak koronavírus, hanem 
influenza ellen is sokan oltatnák 
magukat. Mennyit érdemes várni a 
két vakcina között?

– A COVID elleni oltás előtt 
mindenkit megkérdeznek, ka-
pott-e mostanában bármilyen ol-
tást. Tudomásom szerint két-há-
rom hetet érdemes várni a vakci-
nák beadatása között.

– Közel két éve tart a koronaví-
rus-járvány. Van már olyan gyógy-
szer, ami jelentősen javíthatja a 
gyógyulási esélyeket?

– Egyelőre nincs új kezelési 
módszer. Továbbra is vénásan és 
szájon át alkalmazható antivirális 
gyógyszereket használunk. A kö-
zépsúlyos betegeknél kombinált 
antitestkoktélt, ami egy infúziós 
kezelés.

– Több ismerősöm is van, akik-
nél a fertőzés olyan szövődményeket 
okozott, hogy hónapokkal később 

sem sikerült teljesen meggyógyulnia. 
Mitől függ a felépülés esélye?

– Ez nehéz kérdés. Tudomá-
som szerint több kutatás is igyek-
szik választ találni arra, mi az oka 
annak, hogy bizonyos esetekben a 
COVID hosszú távú szövődmé-
nyeket okoz.

– Mit gondol, mikor érhet véget 
a COVID-rémálom?

– Ha tudnám, minden bizony-
nyal a Nobel-díj várományosa len-
nék. Látható, hogy a járványnak 
van egy dinamikája, ami furcsa. 
Hiszen nem tudjuk még, hogy 
nyáron – klímától függetlenül – 
miért csillapodik, és ősszel miért 
lángol fel ismét. Az óvintézkedések 
betartásával és a vakcinával vissza 
lehet szorítani a COVID-ot, 
ugyanakkor a nyájimmunitás még 
nem alakult ki, hiszen az oltottak 
között is sokan vannak, akik meg-
fertőződnek. Egyelőre spekulatív 
ötletek vannak. Lehet, hogy hosszú 
évekig velünk lesz még a pandémia, 
de az is előfordulhat, hogy egyszer 
csak megszelídül, és ugyanolyan 
szezonális vírussá alakul, mint az 
influenza. Egy biztos: most vár-
nunk és védekeznünk kell!

B. M.
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Önkormányzati rendeletek
BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 25/2021. (IX. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A TeLePÜLÉSKÉP vÉDeLMÉrŐL

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalma-
zás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § 
(2) és (3) bekezdéseiben, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekez-
désében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
23. § (5) bekezdésének 5., 6. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrende-
zési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott állam-
igazgatási és egyéb szervek, valamint az érintett önkormányzatok véleményének kikérésével a kö-
vetkezőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet
A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja

1. §

A rendelet célja a kerület épített örökségének és egyedi településképének védelme, jellegzetes, 
értékes, vagy hagyományt őrző területei építészeti arculatának és városszerkezetének megőrzésével 
és ezekre tekintettel lévő alakításával, az építészeti és a táji értékek, valamint az örökségvédelem 
elveinek együttes fi gyelembevételével

a)  a kerületi helyi építészeti örökség védelmének és a védelem követelményeinek elrendelése,
b)  a településképi szempontból meghatározó területek kijelölése, továbbá
c)  a településképi követelmények, a településkép-érvényesítési eszközök és a településképi önkor-

mányzati támogatási és ösztönző rendszer szabályainak megalkotása.
2. A rendelet hatálya, hatáskör átruházás

2. §

(1) E rendelet területi hatálya Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzatának (a 
továbbiakban: Önkormányzat) teljes közigazgatási területére (a továbbiakban: Hegyvidék) terjed 
ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiség-
gel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely a Hegyvidék területén

a)  jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez, egyszerű bejelentéshez kötött vagy nem kötött 
építési tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő építészeti – műszaki tervdokumentációt 
készít vagy az építészeti örökséget megváltoztató tevékenységet végez,

b)  reklám-berendezést, cégjelzést vagy egyéb műszaki berendezést helyez el, tart fenn,
c)  meglévő építmény rendeltetését vagy rendeltetési egységeinek számát – részben vagy egészben 

– megváltoztatja, illetve
d)  a kerületi helyi építészeti értékvédelem jogszabályban meghatározott esetkörébe tartozó te-

vékenységet végez.
(3) E rendelet V., VI., VII., VIII., X. és XIII. fejezetében foglalt előírások nem vonatkoznak a 

fővárosi védelem alatt álló épületekre, épületegyüttesekre.
(4) E rendelet előírásait a fővárosi védelem alatt álló épületek esetében együtt kell alkalmazni 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 
29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: fővárosi településképi rendelet) előírásaival.

(5) E rendeletet a Hegyvidéki Tervtanácsról szóló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki 
Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletével, a kerületi építési szabályzattal, 
a fás szárú növények védelméről szóló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 
Képviselő-testületének önkormányzati rendeletével együtt kell alkalmazni.

3. §

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben meghatározott önkormányzati 
településkép-érvényesítési eszközök alkalmazása során Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki 
Önkormányzat polgármestere jár el.

3. A rendelet alkalmazásában használt fogalmak jegyzéke és magyarázata

4. §
E rendelet alkalmazásában:
 1.  Cégjelzés: a rendeltetési egységhez tartozó, az azt magában foglaló épületen, annak telkén 

vagy a kapcsolódó közterületen elhelyezett információhordozó, amely a tevékenységre, 
foglalkozásra, az üzlet, szolgáltató hely nevére, jellegére utal. A cégjelzés lehet cégér, önálló 
betűkből álló felirat vagy táblaként kialakított cégfelirat, címfelirat, felírótábla, zászlócégér, 
üvegfólia, megállító tábla.

 2.  Cégér: olyan közterületről látható feliratot, fi gurális elemet, tárgyat, címerszerű ábrát vagy 
arculati logót megjelenítő épülettartozék, amely az épület homlokzatával, vagy kerítés sík-
jával szöget zár be.

 3.  Cégfelirat: vállalkozás azonosítására, általában nevének, tevékenységének közlésére szolgá-
ló, jellemzően a homlokzat síkjában elhelyezett felirat vagy tábla, amely grafi kai elemet is 
tartalmazhat.

 4.  Címfelirat: költségvetési szervek, alapítványok, egyesületek, egyházak és egyéb társadalmi 
szervezetek nevére, tevékenységére vonatkozó információkat tartalmazó, jellemzően a hom-
lokzat síkjában elhelyezett felirat vagy tábla.

 5.  CityBoard formátumú eszköz: olyan 2,5-3,5 m magasságú, lábon álló berendezés, amelynek 
reklám közzétételre alkalmas felülete legfeljebb 9 m2, papír- (vagy fólia-) alapú, nem ragasz-
tott, hátulról megvilágított, hátsó fényforrás által megvilágított felülettel, vagy ilyen mére-
tű digitális kijelzővel rendelkezik.

 6.  CityLight formátumú eszköz: olyan függőleges elhelyezésű berendezés, amelynek reklám 
közzétételre alkalmas felülete legfeljebb 2,5 m2, papíralapú felülettel vagy ilyen méretű di-
gitális kijelzővel rendelkezik.

 7.  Elektronikus hírközlési építmény: az elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatá-
rozott építmény.

 8.  Építészeti érték: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatá-
rozott építészeti érték.

 9.  Építészeti örökség: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben megha-
tározott építészeti örökség.

10.  Épületfelirat: az épület megnevezését, rendeltetését az épület homlokzatán megjelenítő felirat, 
mely jellemzően középületek, irodaépületek, bevásárló-, és sportközpontok egyedi elneve-
zését tartalmazza.

11.  Értékvizsgálat: olyan értékmeghatározó szakértői vizsgálat, amely feltárja és kiértékeli az 
építészeti örökség értékhordozó elemeit, építéstörténetét, építészeti, műszaki, történeti érté-
keit.

12.  Értékvizsgálati dokumentáció: a kerületi helyi építészeti örökség védetté nyilvánítása, a 
védelem fenntartása vagy annak megszüntetése érdekében készített olyan dokumentáció, 
amely tartalmazza az építészeti örökségről készített, történeti kutatással alátámasztott szö-
veges leírást és fotókat, dokumentumokat és az értékvizsgálat eredményét, valamint meg-
határozza a védelem tárgyát.

13.  Felírótábla: az épület homlokzati síkjához rögzített, a kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy 
vendéglátó egység áruválasztéknak bemutatására szolgáló, tartalmilag naponta aktualizál-
ható tábla.

14.  Fővárosi helyi védett érték: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben 
meghatározott, a Hegyvidék területén belül található, a Budapest Főváros Önkormányzat 
Közgyűlése által rendeletben védetté nyilvánított érték.

15.  Információs vagy más célú berendezés (összhangban a településkép védelméről szóló törvény 
reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 
28.) Korm. rendelet 1. § 4. pontjában foglaltakkal): CityLight vagy CityBoard formátumú 
eszköz, valamint a parkolójegy automata, jegyautomata, elektromos autó töltő, taxi hívó, a 
segélyhívó berendezés, a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, a hulladékgyűjtő, a 
telefonfülke, korlát, köztéri óra, útbaigazító, tájékoztató tábla, valamint köztéri installáció, 
amennyiben reklámhordozót tartalmaznak.

16.  Jókarbantartás: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben megha-
tározott tevékenység.

17.  Kerületi helyi védett érték: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben 
meghatározott, a Hegyvidék területén belül található, az Önkormányzat Képviselő-testüle-
te által rendeletben védetté nyilvánított kerületi helyi egyedi és területi védelem gyűjtőfo-
galma.

18.  Megállító tábla: többnyire az üzlet bejárata közelében elhelyezett vagy annak megközelítését 
elősegítő, időszakosan (nyitvatartási idő erejéig) elhelyezésre kerülő, mobil hirdető beren-
dezés, amely nem tartalmaz reklámot.

19.  Sorolt helyzetű loggia, erkély: függőlegesen vagy vízszintesen ismétlődő, azonos állású, 
homlokzati építészeti elem.

20.  Útbaigazító, tájékoztató tábla: olyan közösségi célú hirdetést, közérdekű információt is 
nyújtó közterületi jelzés, amelynek funkciója különösen: 
a)  idegenforgalmi eligazítás (jellemző berendezései különösen: várostérkép, közigazgatási 

szervek, közintézmények, közlekedési állomások, szálláshelyek, építészeti és természeti 
értékek, műemlékek, emlékművek megközelítését jelző táblák); 
b)  egyéb közérdekű tájékoztatás (jellemző hirdető berendezései különösen: egészségügyi 

ellátó hely iránymutató jelzése, a kulturális,- sport programokról, gazdasági,- kereske-
delmi tevékenységekről, ezek létesítményeiről tájékoztató táblák, berendezések, szer-
kezetek); 
c)  gazdasági társaság útbaigazító táblája.

21.  Zászlócégér: olyan közterületről látható feliratot, fi gurális elemet, tárgyat, címerszerű ábrát 
vagy arculati logót megjelenítő, többnyire az üzlet bejárata közelében elhelyezett vagy annak 
megközelítését elősegítő, időszakosan (nyitvatartási idő erejéig) elhelyezésre kerülő, nem 
merev hordozó felületű mobil hirdető berendezés.

MÁSODIK RÉSZ
A KERÜLETI HELYI VÉDELEM

II. Fejezet
A kerületi helyi védelem feladata, általános szabályai

4. A kerületi helyi védelem célja és feladata

5. §

(1) A kerületi helyi védett értékek – tulajdonformára való tekintet nélkül – a nemzeti közös 
kulturális örökség részei, ezért fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő be-
mutatásuk közérdek.

(2) Az építészeti örökség kerületi helyi védelmének feladata különösen:
a)  a különleges oltalmat igénylő kerületi helyi védett értékek körének számbavétele és meghatá-

rozása, nyilvántartása, dokumentálása és széles körben történő megismertetése;
b)  a kerületi helyi védett értékek károsodásának megelőzése, elhárítása, fenntartásuk és megúju-

lásuk elősegítése.
(3) Az építészeti örökség e rendelet szerinti védelme nem érinti az annak elemein más jogszabá-

lyok alapján fennálló védettséget.
(4) A kerületi helyi védelem tárgyát képezik az építészeti örökség – építmény, épületegyüttes, 

táj- és kertépítészeti alkotás, annak minden beépített alkotórészével, tartozékával és berendezésével 
együtt – mindazon elemei, amelyek országos egyedi műemléki védelemben vagy fővárosi egyedi 
védelemben nem részesülnek, és amelyeket a Képviselő-testület kerületi helyi védetté nyilvánít.

(5) A kerületi helyi védett értékekre vonatkozó településképi követelményeket a IV. fejezet tar-
talmazza.

5. A kerületi helyi védelem fajtái

6. §

(1) A kerületi helyi védelem lehet kerületi helyi területi vagy kerületi helyi egyedi védelem.
(2) A kerületi helyi védelem az ingatlan egészére terjed ki kivéve, ha az értékvizsgálati dokumen-

táció a védelem tárgyát ettől eltérően határozza meg.
7. §

(1) Kerületi helyi területi védelemben részesíthető a Hegyvidék azon része, amelynek jellegzetes 
szerkezete, beépítésének módja, összképe, a tájjal való kapcsolata, terei és utcaképei, építményeinek 
együttese összefüggő rendszert alkotva történelmi és építészeti jelentőségű.

(2) Kerületi helyi területi védelem elsősorban
a) a városszerkezet, a telekstruktúra, az utcavonal-vezetés,
b) az utcakép vagy utcakép részlet,
c) a város- és tájkarakter elemek
megőrzésére, értékóvó fenntartására és fejlesztésére irányul.

8. §

Kerületi helyi területi védelem alatt álló terület:
a) Hollósy Simon utcai terület,
b) Tartsay Vilmos utca mentén álló sorházas terület,
c) Margaréta utcai terület,
amelyek lehatárolását a 1. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Kerületi helyi egyedi védelemben részesíthető a Hegyvidék azon egyedi tárgyi és szellemi 
alkotása, amely maradandó építészeti értéket képvisel.

(2) A kerületi helyi egyedi védelem elsősorban a kerület építészeti arculatát, településkaraktert 
meghatározó valamely jellegzetes, értékes, hagyományt őrző

a)  építményegyüttes, építmény, építményrészlet vagy az alkalmazott anyaghasználat, tömegfor-
málás, homlokzati kialakítás;

b)  táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájérték, növényzet;
c)  szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor
megőrzésére, értéknövelő fenntartására, fejlesztésére és helyreállítására irányul.
(3) A kerületi helyi védelem alatt álló építészeti örökség jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

6. A kerületi helyi védelem alá helyezés és a védelem megszüntetésének szabályai

10. §

(1) Kerületi helyi védelem alá helyezést vagy a védelem megszüntetését a Budapest Főváros XII. 
kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) vagy az ingatlan tulajdonosa 
kezdeményezheti. A kérelmet írásban, a Hivatalnál a 4. melléklet szerinti kitöltött formanyomtat-
ványon vagy azzal azonos adattartalommal lehet benyújtani.

(2) Az értékvédelmi dokumentáció alapján történő helyi védelem indokoltságának vizsgálata (a 
továbbiakban: értékvizsgálati folyamat) megindításáról a Képviselő-testület Tulajdonosi és Város-
fejlesztési Bizottsága dönt.

(3) Az értékvizsgálati folyamat megindításáról az Önkormányzat főépítésze (a továbbiakban: 
főépítész) írásban értesíti az érintett ingatlan tulajdonosát és az ingatlanon bejegyzett joggal ren-
delkezőt, és közzéteszi az Önkormányzat honlapján.

(4) Az értékvizsgálati folyamat megszüntetéséről a Képviselő-testület Tulajdonosi és Városfej-
lesztési bizottsága dönt, a Tervtanács szakmai véleményének fi gyelembevételével.

(5) Az értékvizsgálati folyamat a védetté nyilvánításig vagy a folyamat megszüntetéséig tart.
(6) Az értékvizsgálati folyamat legfeljebb a megindításától számított
a) 2021. december 31-előtt indult értékvizsgálatok esetén 5 évig,
b) 2022. január 1-től indult értékvizsgálatok esetén 3 évig tarthat.
(7) A kerületi helyi védelem alá helyezés, illetve megszüntetés szakmai alapjául értékvizsgálati 

dokumentáció szolgál.
(8) Az értékvizsgálati dokumentációt hivatalból indult értékvizsgálat esetén a Hivatal készítetti 

el. Kérelemre indult értékvizsgálat esetén a kérelmező készítteti el, amelyet a Hivatal jogosult 
felülvizsgáltatni.

(9) A kerületi helyi védelem alá helyezésről vagy a védelem megszüntetéséről az Önkormányzat 
Képviselő-testülete dönt.

(10) A kerületi helyi védetté nyilvánítás vagy megszüntetésének tényéről a főépítész írásban 
külön értesíti

a) a védett érték tulajdonosát és az ingatlanon bejegyzett joggal rendelkezőt,
b) a védetté nyilvánítást, illetve annak megszüntetését kezdeményezőt,
c) építésügyi és építésfelügyeleti hatóságot,
d) az illetékes örökségvédelmi hatóságot
e) Budapest Főváros Önkormányzatát.
(11) A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a további-
akban: Korm. rendelet) alapján a kerületi helyi védetté nyilvánítás vagy megszüntetés tényéről az 
Önkormányzat jegyzője a településképi rendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül az 
ingatlanügyi hatóságnál kezdeményezi a kerületi helyi védelem jogi jellegként való feljegyzését vagy 
annak törlését.

(12) A kerületi helyi védelem megszüntetésével egyidejűleg előírható a tulajdonos részére az egyes 
építményrészek vagy tartozékok, valamint építmény vagy építményrész bontása esetén archiválás 
céljából részletes felmérési-, építészeti-, műszaki dokumentáció készítése.

(13) A kerületi helyi védett értékekre vonatkozó településképi követelményeket kell alkalmazni 
azon ingatlanok esetén, ahol az Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi és Városfejlesz-
tési bizottsága döntött arról, hogy a kerületi helyi védelem indokoltságának vizsgálatát megindítja.
7. A kerületi helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása és a dokumentumok megőrzése

11. §

(1) A kerületi helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása nyilvános, annak vezetéséről a fő-
építész gondoskodik.

(2) A nyilvántartásnak tartalmazni kell legalább
a)  a védelem típusát (kerületi helyi egyedi, vagy kerületi helyi területi védelem),
b)  a kerületi helyi védett érték pontos helyének megjelölését (egyedi védelem esetén: utca, házszám, 

helyrajzi szám; területi védelem esetén: körülhatárolás és az összes ingatlan helyrajzi száma),
c)  az értékvizsgálati dokumentáció összefoglalását,
d)  a védelem kezdetének időpontját, valamint
e)  a döntés számát.
(3) Az értékvizsgálati dokumentációba a közérdekű adatok nyilvánossága alá nem tartozó tulaj-

donosok kivételével csak a tulajdonosok jóváhagyásával lehet betekint.
HARMADIK RÉSZ

TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK, ÉS A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

III. Fejezet
A településképi követelmények alkalmazása, általános szabályai
8. A településképi követelmények fajtái és alkalmazásuk

12. §

A kerületi településképi követelmény lehet:
a)  területi építészeti településképi követelmény, amely kiterjedhet többek között a beépítés tele-

pítési módjára, az utcakép meghatározására,

b)  egyedi építészeti településképi követelmény, amely kiterjedhet az építményre vagy azok cso-
portjára, vagy az építmény egy részének kialakítására, ezen belül különösen
ba)  az épület anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzatának és tetőzetének kialakí-

tására,
bb)  a kerítés, támfalkerítés, a támfal és a támfalgarázs kialakítására és anyaghasználatára,
bc)  a sajátos építményfajták, műtárgyak elhelyezésének módjára és anyaghasználatára,

c)  egyéb településképi követelmény, amely kiterjed
ca) a reklámokra és reklámhordozókra,
cb) cég – és üzletjelzésekre, valamint épületfeliratra,
cc) a megújuló energiaforrást hasznosító és az egyéb műszaki berendezésekre.

13. §

(1) A meghatározó területek mindegyikére együttesen vonatkozó és az egyes meghatározó terü-
letekre vonatkozó településképi követelményeket együtt kell alkalmazni, kivéve, ha az egyes meg-
határozó területre vonatkozó előírás másként rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti településképi követelményeket területi átfedés esetén együtt kell 
alkalmazni

a) a kerületi helyi egyedi védett értékre,
b) a kerületi helyi védett területre meghatározott településképi követelményekkel,
c) kivéve, ha arról az a), b) pontokra vonatkozó előírás másként rendelkezik.
(3) Az azonnali beavatkozást igénylő helyzetekben – különösen az élet-, egészség-, köz- és va-

gyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető esetekben – nem kell alkalmazni a településképi köve-
telményeket. Az életveszély-elhárítást követően haladéktalanul alátámasztó szakértői vizsgálatot 
kell készíttetni arra jogosult szakértővel, amelyet legkésőbb 30 napon belül be kell nyújtani az 
Önkormányzatnak.

IV. Fejezet
A kerületi helyi védett értékekre vonatkozó településképi követelmény

9. A kerületi helyi védett értékek mindegyikére együttesen vonatkozó általános 
településképi követelmények

14. §

A kerületi helyi védett örökséget épségben kell fenntartani, és méltó használatáról gondoskodni 
kell. A védett örökség, különösen a védettségre okot adó jellegzetességének megóvása, fenntartása, 
jókarbantartása, állagmegóvása, helyreállítása a tulajdonos feladata. A fenntartási, jókarbantartási 
kötelezettség a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges műszaki állapot fenntartásán 
túlmenően kiterjed az azok sajátos értékeit képező építészeti, képző- és iparművészeti, valamint 
kertépítészeti alkotórészeire és tartozékaira.

15. §

A kerületi helyi védelem alatt álló értéket nem veszélyeztetheti, településképi vagy műszaki 
szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott építészeti örökségen vagy közvetlen környeze-
tében végzett építési tevékenység, területhasználat.

16. §

Kerületi helyi védelem alatt álló érték esetén az építési tevékenység nem lehet ellentétes a véde-
lem céljával.

17. §

(1) A kerületi helyi védelem alatt álló építészeti örökség telkén telekalakítás kizárólag abban az 
esetben engedélyezhető, ha a védett építmény vagy kert értékei, illetve érvényesülése nem sérülnek.

(2) Kerületi helyi védett érték helyreállítása, használata során vizsgálni kell az épület eredeti 
térszervezési rendjét, valamint telekalakítása során a történeti telekstruktúrát, és törekedni kell a 
történetileg összetartozó ingatlanokat, ingatlanrészeket egyesítő megoldásokra.

(3) Tetőhéjalás, valamint előtető bitumenes zsindely, bitumenes lemez, műanyag hullámlemez, 
hullámpala, cserepeslemez anyagok alkalmazásával nem alakítható ki.

(4) A kerületi helyi védelem alatt álló építészeti örökség esetében építési tevékenység csak érték-
vizsgálati dokumentáció alapján és tervtanácsi ajánlás szerint végezhető.

10. A kerületi helyi védett területek mindegyikére általánosan vonatkozó településképi 
követelmények

18. §

(1) A kerületi helyi területi védelemmel érintett területen az épület telepítésével, tömegével és 
jellemző szintszámával a környező beépítéshez igazodni kell.

(2) A kerületi helyi területi védettség részét képező ingatlanon kerületi helyi egyedi védelem 
alatt álló építmény nem bontható el.

(3) Meglévő épület felújítása, átalakítása, energetikai korszerűsítése az épület eredeti építéskori 
állapot megjelenéséhez igazodva lehetséges.

11. A kerületi helyi egyedi védelemben részesülő értékekre vonatkozó településképi 
követelmények

19. §

(1) A kerületi helyi egyedi védelem alatt álló érték nem bontható el. Részleges vagy teljes meg-
semmisülése esetén a védett örökséget, a védett kertet a településképi követelményeknek, valamint 
az értékvizsgálati dokumentációnak megfelelően helyre kell állítani, vissza kell építeni.

(2) A kerületi helyi egyedi védett építészeti örökség védettségére okot adó jellegzetességei nem 
változtathatók meg, a védett értéket lehetőség szerint fi zikai valójában kell megőrizni, vagy azzal 
azonos minőségben újjáépíteni, vagy újragyártani.

(3) Kerületi helyi egyedi védett építészeti örökség telkén meglévő épület bővítése, valamint új 
építmény, építményrész építése, kizárólag az értékvizsgálati dokumentációban igazolt építészeti 
értékkel összhangban végezhető, és nem sértheti a védett építészeti örökség fennmaradását, érvé-
nyesülését, hitelességét.

(4) A kerületi helyi egyedi védett örökség felújítása, helyreállítása, visszaépítése az eredeti vagy 
azzal azonos minőségű anyag, szerkezet, forma alkalmazásával, a védett építészeti érték fennmara-
dását, érvényesülését biztosító megoldásokkal, a képző- és iparművészeti tartozékok restaurálásával 
történhet.

(5) A kerületi helyi egyedi védett örökség homlokzatának, tetőzetének, nyílászáróinak színezé-
se kizárólag egységesen, az épület homlokzati színezését bemutató színezési terv alapján módosít-
ható.

(6) Kerületi helyi egyedi védett épületek esetében az egyes homlokzati felületek részleges felújí-
tása és részleges átszínezése nem megengedett. Utólagos hőszigetelés és az épület energetikai kor-
szerűsítése nem járhat a homlokzatok anyagának és eredeti díszítésének, párkányainak megsemmi-
sülésével, eltűnésével.

(7) A kerületi helyi egyedi védett épületek homlokzatain külső tokos redőny beépítése tilos.
(8) Meglévő nyílászárók cseréje vagy átalakítása során a nyílászáró beépítési mélysége adott 

homlokzaton belül nem térhet el a meglévőtől.
(9) Meglévő nyílászáró cseréje vagy felújítása esetén igazodni kell a védett épület meglévő 

homlokzatán alkalmazott nyílászárók osztásrendjéhez, jellemző formájához, osztásához, hierarchi-
ájához, anyagához és színéhez, kivéve, ha a védendő eredeti állapot ettől eltérő.

(10) Új nyílászáró akkor alakítható ki, ha az a védett értéket károsan nem befolyásolja.
(11) A kerületi helyi egyedi védett táj- és kertépítészeti alkotás esetében, annak terepalakítását, 

struktúráját, jellegzetességeit, növényzetének összetételét, a koros fákat, kerti szobrokat, padokat 
és egyéb épített tartozékokat, a kerítés, közterületi támfal kialakítását, anyaghasználatát, formáját, 
felületképzését meg kell őrizni.

V. Fejezet
A településképi szempontból meghatározó területek és az azokra vonatkozó településképi követelmények

12. A településképi szempontból meghatározó területek

20. §

A Hegyvidék településképi szempontból meghatározó területei a 2. mellékleten lehatárolt terü-
letek:

a) nagyvárosias karakter,
b) kisvárosias karakter,
c) kertvárosias karakter,
d) csillebérci üdülőterület,
e) svábhegyi villák,
f) svábhegyi, Széchenyi-hegyi egykori szanatóriumok, üdülőszállók
g) telepszerű, csoportos jellegű beépítés,
h) pavilonos elrendezésű intézmény,
i) történeti telepszerű beépítés,
j) közpark,
k) jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmény,
l) Normafa Park,
m) zöldbe ágyazott különleges területek,
n) erdőterületek,
o) temető.

13. A településképi szempontból meghatározó területek mindegyikére együttesen 
vonatkozó általános területi építészeti követelmények

21. §

A budai hegyvidék városi látványt meghatározó hegygerinc-vonulatainak védelme érdekében a 
3. mellékleten jelölt kilátás és látványvédelemmel érintett területen új épület elhelyezése, valamint 
meglévő épület magasságát növelő építési tevékenység esetén a 3. mellékleten megjelölt látványpon-
tokból nézve az épület a Hegyvidék gerincvonulatainak látványát nem befolyásolhatja károsan.
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14. A településképi szempontból meghatározó területek mindegyikére együttesen 
vonatkozó általános egyedi építészeti követelmények

22. §

(1) Új építmény létesítése, valamint meglévő építmény bővítése, átalakítása, felújítása:
a)  a kialakult beépítési adottságok, a környezetre jellemző építészeti-, táji- és természeti karakter, 

és a terület fejlesztési lehetőségeinek fi gyelembevételével,
b)  kizárólag a környezet léptékéhez, formanyelvéhez, tömegalakításához illeszkedő módon,
c)  során az építmény karakteréhez, funkciójához illeszkedő, a környezetére jellemző és anyag-

használattal lehetséges, valamint
d)  során az építmény homlokzati látványa és struktúrája a környezethez és a választott funkci-

óhoz illeszkedően, valamint az épülettömeggel harmonizáló módon alakítható ki,
e)  nem korlátozhatja indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, illetve az 

építmények kilátását vagy a rálátását,
f)  nem érintheti károsan a természetesen kialakult környezetet, terepadottságokat.
(2) Az alapvetően szimmetrián alapuló tömeg-, homlokzatképzéssel vagy nyílászárókiosztással 

megvalósult meglévő épületek esetén a rendezettséget, a szimmetriát, az ismétlődést megbontó, az 
épület arányrendszerét károsan befolyásoló egyedi átalakítások nem megengedettek.

(3) Az épületek homlokzata annak eredeti struktúrájától eltérően nem változtatható meg, kivé-
ve teljes homlokzati átalakítás során.

(4) 50 m-nél hosszabb új lakóépületet nem lehet az épülettömeg vertikális tagolása nélkül kiala-
kítani.

(5) A homlokzat részleges felújítása és részleges átszínezése nem megengedett, kivéve az épület 
földszintjére vonatkozóan, az építészeti tagolás fi gyelembevételével.

(6) Meglévő épület közforgalom által használt területről látható homlokzatán a meglévő nyílás-
záró-kiosztáshoz, valamint anyag- és színhasználathoz nem igazodó új nyílás-, nyílászáró kialakí-
tása nem megengedett, kivéve, ha a homlokzat építészeti tagolással határolt szakaszán egységes 
kialakítással valósul meg.

(7) Az épületek homlokzatainak, nyílászáróinak és az ingatlanok kerítéseinek színezése a Tele-
pülésképi Arculati Kézikönyv ajánlásaival ellentétes módon nem megengedett.

(8) A meglévő épületet érintő építési tevékenység esetén az épület homlokzatainak, nyílászáró-
inak és az ingatlanok kerítéseinek színezése során rikító színek használata nem megengedett.

(9) Új épület építése vagy meglévő épület homlokzatfelújítása esetén az épület közterülettel 
határos földszinti részének homlokzatát anti-graffi  ti bevonattal kell kialakítani.

(10) Meglévő épület nemes anyagú (kő, tégla, műkő, beton) lábazatának átszínezése, lefestése 
tilos, nem takarható el, nem bontható el, kivéve, ha az eredetivel megegyező anyagminőségű és 
színű burkolat kerül visszaépítésre, beépítésre.

(11) Új beépítés, bővítés, átalakítás, bontás során keletkező vagy megmaradó tűzfalak takarás 
nélkül nem alakíthatók ki. A tűzfalak takarására építészeti, kertépítészeti eszközök alkalmazható-
ak.

(12) Sorházat, láncházat érintő bővítés, átalakítás, felújítás esetén
a)  legalább épületegységenként és egységes módon lehet homlokzatot felújítani, átszínezni, vagy 

nyílászárót cserélni,
b)  új nyílászáró kialakítása úgy lehetséges, ha az nem bontja meg az épületegység homlokzati 

arányrendszerét,
c)  az épületegységek közötti lábazati-, gerinc-, eresz- csatlakozási pontok nem módosíthatók, 

kivéve, ha azok nem bontják meg az épületsor homlokzati arány- és tömegrendszerét.
(13) Meglévő sorolt helyzetű loggia, erkély utólagosan nem építhető be.
(14) Meglévő kémény magasítása, átalakítása a meglévő anyaghasználat folytatásával, vagy a 

kémény teljes magasságában azonos burkolóanyag felhasználásával, tégla, kő, fémlemez vagy vakolt 
felülettel építhető.

(15) Új épülettartozékok (például korlát, virágtartó, virágtartó láda, rács, betörésvédelmet 
szolgáló berendezés) elhelyezése és meglévő épülettartozékok cseréje vagy ezek felújítása során – a 
teljes homlokzatra kiterjedő felújítás kivételével – az épület architektúrájától, az épületre jellemző 
szín- és anyaghasználattól eltérni nem lehet, és nem eredményezheti a meglévő díszítőelemek 
roncsolódását.

(16) Ernyő, napellenző és esővédő szerkezet a teljes épület homlokzatához és színezéséhez, 
homlokzati struktúrájához illeszkedően helyezhető el, egységes anyag- és színhasználattal.

(17) Utasváró, szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal a városképi látványt nem befolyá-
solhatja károsan és elhelyezése a táji környezettől nem lehet idegen.

23. §

(1) Beépítetlen tetőtérre 0,5 négyzetmétert meghaladó nyílászáró nem helyezhető el, és a nyílás-
zárók felülete együttesen nem haladhatja meg a padlástér alapterületének 1/50 részét.

(2) A közterület felé néző magastető tömegét tagoló, a tető karakterét megbontó tetőtéri nyílás-
záró egymás feletti sorolásban nem alkalmazható.

(3) Tetőhéjalás, valamint előtető bitumenes zsindely, bitumenes lemez, műanyag hullámlemez, 
hullámpala anyagok alkalmazásával nem alakítható ki.

24. §

(1) Tömör kerítés a telek homlokvonalán nem építhető, kivéve
a)  a 3. mellékleten jelölt ingatlanok
b)  közösségi közlekedés járművei által használt közterületekhez a haladási irány oldalán a kap-

csolódó ingatlanok esetében
ba)  jelzőlámpás csomópontok környezetében a stopvonaltól számított 50 méteres távolságon 

belül,
bb)  buszmegállók utasperonjai végeitől mért 30 méteres távolságon belül,

c)  közparkkal közvetlenül határos ingatlanok.
(2) Utcai tömör kerítésen legalább a kerítés felületének 75%-án vertikális zöldfelületet kell ki-

alakítani.
(3) Az (1) bekezdésben nem szabályozott területen az utcai kerítés
a)  a járda felső szintjétől mérten 0,8 m magasságig lehet tömör,
b)  pilléreinek kialakítása legfeljebb 0,8 m szélességgel és legalább 1,5 m szélességű mezőközök-

kel valósítható meg,
c)  kerítésmezők legalább 60%-os áttörtséggel alakíthatóak ki. Az áttört mezőkben üveg vagy 

üvegszerű táblák használata nem megengedett.
(4) Az előkertben hulladéktartály tároló az utcai kerítéssel együtt épített kialakítással és ahhoz 

anyagában is illeszkedően létesíthető.
(5) A kerítés szerkezetével egybeépített tömör kialakítású hulladéktartály tároló utcafronti 

szélessége nem haladhatja meg a 2 métert. Az áttörtség számításánál a kerítéssel egybeépített vagy 
a kerítésbe illesztett hulladéktartály tároló fi gyelmen kívül hagyható.

(6) Az utcai kerítés lábazatának és pilléreinek, valamint az építési telek homlokvonalán és az 
építési telek ettől mért 5,0 méteres teleksávjában építendő támfal és támfalgarázs külső falainak 
anyaghasználatára

a)  kő, műkő legalább 3 cm anyagvastagsággal,
b)  tégla (ide nem értve a mészhomok téglát) legalább 6 cm anyagvastagsággal, vagy
c)  nyersbeton
megengedett.
(7) Az utcai kerítéseken nád- vagy egyéb szövet alkalmazása nem megengedett.
(8) Az építési telek homlokvonalán álló támfalkerítés a telek kerítéshez/támfalhoz csatlakozó 

terepszintjének magasságától mért 0,8 m magasságig lehet tömör, a (3)–(6) bekezdésben foglaltak 
fi gyelembevételével.

(9) Kerítések bejárata feletti tető bitumenes zsindely, bitumenes lemez, műanyag hullámlemez, 
cserepes lemez, hullámpala anyagok alkalmazásával nem alakítható ki.

(10) Kerítések bejárata feletti tető szélességi mérete a védeni kívánt bejáratok szélességi méreté-
nek 1,5-szeres szélességét nem haladhatja meg.

(11) A (3)–(10) bekezdések előírásaitól meglévő kerítés, támfal vagy támfalgarázs bővítése esetén 
el lehet térni.

(12) A 3. mellékleten „előkerti kerítés nem létesíthető” jelkulccsal jelölt ingatlanokon álló épü-
letek Böszörményi útra néző homlokzata előtt kerítés nem létesíthető.

(13) Közterületen hulladéktartály tárolót legalább 3 oldalról határolt tömör felülettel lehet ki-
alakítani. Az alkalmazott anyaghasználat nem lehet idegen az épített környezet anyaghasználatától.

15. Nagyvárosias karakterű területre vonatkozó rendelkezések

25. §

(1) Zártsorú beépítés esetén a meglévő épületek rekonstrukciója, valamint az elhelyezésre kerü-
lő új épületek építészeti kialakítása az adott környezetre jellemző arányok, tagolások, építészeti 
ritmusok fi gyelembevételével lehetséges.

(2) Meglévő épület rekonstrukciója esetén az átalakítással érintett részeken átépítés kizárólag az 
építészeti hangsúlyok megtartásával és tovább-vezetésével lehetséges.

26. §

(1) Zártsorú beépítés esetén a szomszédos párkányhoz úgy kell csatlakozni, hogy a legfelső új 
építményszint párkányának magassága nem haladhatja meg a csatlakozó magasabbik párkány 
magasságát.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni a homlokzat hosszának 1/3-án, ahol az új 
párkány magassága a csatlakozó magasabbik párkány magasságánál legfeljebb 3,5 m-el lehet na-
gyobb.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni meglévő beépítési magasság növekedését 
nem eredményező építési tevékenység esetén.

(4) Tetőkiemelés az érintett ingatlannal határos közforgalom által használt terület felől látható 
tetőfelületen nem alakítható ki, csak a tűzrendészeti követelmények betartása érdekében.

(5) A meglévő magastetőnek az érintett ingatlannal határos közforgalom által használt terület 
felől látható felülete tetőterasz, erkély, loggia kialakítása céljából nem bontható meg, kivéve a (4) 
bekezdésben meghatározott esetben.

(6) Zártsorú beépítés esetén meglévő épületen nem létesíthetők egymástól eltérő héjalású ma-
gastető-felületek, nem beleértve a tetőhéjaláshoz tartozó kiegészítő anyagokat vagy a nyílászárók, 
lépcsőházak egyéb építészeti elemek magastető-felületből kiemelkedő kialakításánál szükséges el-
térő anyagokat. Abban az esetben lehet ettől eltérni, ha a tető keresztmetszeti kialakítása nem teszi 
lehetővé az azonos anyaghasználatot.

(7) A zártsorúan beépített területeken álló épületen az ingatlannal határos közforgalom által 
használt területről látható homlokzatain külső tokos redőny beépítése tilos, kivéve abban az esetben, 
ha az a homlokzat egészén egységes kialakítással valósul meg.

16. Kisvárosias, kertvárosias és svábhegyi villák karakterű területre vonatkozó 
rendelkezések

27. §

(1) Meglévő ikres beépítés esetén meglévő épületet átalakítani, bővíteni, felújítani úgy lehet, ha
a)  az ikresen csatlakozó épületek tervezett gerincvonala, párkányvonala, tetőhajlásszöge meg-

egyezik, kivéve, ha az eltérést a beépítési paramétereknek való megfelelés indokolja,
b)  a csatlakozó közterület felőli homlokzatok csatlakozási pontjai megegyeznek,
c)  a homlokzaton összhangban van a színezés,
d)  a tetőzeten összhangban van az alkalmazott anyagok megjelenése,
e)  a közterületre néző homlokzaton a nyílászárók megjelenése nem tér el egymástól.
(2) A lakóépület közterületi kerítéséhez kapcsolódó 5 m-es sáv növényzet telepítésére és zöldfe-

lület kialakítására szolgál. Ezen a területen burkolt felületet kialakítani nem lehet, kivéve a beköz-
lekedéshez és a gépjármű elhelyezéshez szükséges területek.

17. Telepszerű, csoportos jellegű beépítés területre vonatkozó rendelkezések

28. §

(1) A területen meglévő lapostetős épületen magastető utólagosan nem építhető.
(2) Az épületek bővítése, átalakítása, homlokzatfelújítása, színezésének vagy tetőzetének meg-

változtatása csak egységes építészeti koncepció alapján megengedett, de megvalósítása ütemezetten 
lehetséges.

18. Pavilonos elrendezésű intézmények területére vonatkozó rendelkezések

29. §

A pavilonos elrendezésű épületegyüttesek területén új épületek elhelyezése, meglévő épületek 
átalakítása és a terület zöldfelületi átalakítása nem lehetséges, ha az

a)  nem őrzi meg és állítja helyre az épületegyüttes eredeti értékeit, karakterét és településképi 
megjelenését,

b)  megbontja az együttes eredeti térszerkezetét, és
c)  nem őrzi meg az eredeti, építéskori kerítéseket, kerítésrészeket.

19. Közparkokra vonatkozó rendelkezések

30. §

(1) A hangsúlyos útvonalak megtartandóak, a meglévő fasorok megtartásával szükség szerinti 
pótlásával.

(2) Egy közparkon belül különböző arculatú, megjelenésű utcabútor nem helyezhető el.
VI. Fejezet

Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére és az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó 
követelmények

20. Épületen elhelyezésre kerülő elektronikus hírközlési és egyéb műszaki berendezésekre 
vonatkozó követelmények

31. §

(1) Új építésű épület tervezésénél a gépészeti vagy egyéb berendezések elhelyezéséről a tervezés-
sel egyidőben kell gondoskodni.

(2) Elektronikus hírközlési és egyéb gépészeti berendezés településképet nem zavaró módon 
helyezhető el.

(3) Elektronikus hírközlési és egyéb gépészeti berendezést, ahol műszakilag megoldható épüle-
ten belül, vagy közforgalom által használt területről nem látható homlokzaton, illetve épületszer-
kezettel takartan – erkély, loggia, terasz megléte esetén azon belül – kell elhelyezni.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti takart elhelyezés műszakilag nem megoldható, az 
épület homlokzatán utólagosan elektronikus hírközlési és egyéb gépészeti berendezés csak

a) az épület architektúrájával és nyílásrendjével összhangban,
b) homlokzatonként egységes módon,
helyezhető el.
(5) Meglévő épület felújítása esetén, amennyiben gépészeti berendezések eltávolítása válik szük-

ségessé, kizárólag a (4) bekezdés szerinti módon helyezhető vissza a homlokzatra. Az eltávolított 
gépészeti berendezések korábbi helyét a homlokzaton ki kell javítani.

(6) Közterülettel határos homlokzaton gépészeti berendezéshez tartozó vezetékezés kizárólag 
rejtett módon, a homlokzat síkjába süllyesztve alakítható ki.

(7) Meglévő épület felújítása esetén gondoskodni kell a korábban kialakult, de oda nem illő 
szerkezetek, vezetékek, védőcsövek eltávolításáról, valamint a vezetékezés (6) bekezdés szerinti ki-
alakításáról.

(8) Lapostetőn elektronikus hírközlési vagy egyéb gépészeti berendezés a tető szélétől minimum 
2,0 m-es távolsággal helyezhető el.

(9) Az épület rendeltetéséhez kapcsolódó napelem, napkollektor magastetős épületen tetősíkban 
vagy épületszerkezetbe integráltan helyezhető el.

(10) Épület rendeltetéséhez kapcsolódó napelem, napkollektor kerítésen, támfalkerítésen nem 
helyezhető el.

(11) Építményre telepített antenna – a tartószerkezettel együtt – nem lehet magasabb az adott 
építmény legmagasabb pontja felett 6 m-nél.

(12) Kilátón, templomtornyon elektronikus hírközlési berendezés csak a természeti és épített 
környezettel összhangban, a Hegyvidéki Tervtanács ajánlásának, vagy javaslatának megfelelő 
módon helyezhető el.

32. §

Országos vagy kerületi helyi védelemmel érintett épületen elektronikus hírközlési építmény vagy 
gépészeti berendezés kizárólag az épület architektúrájához illeszkedő takarásban helyezhető el és 
nem takarhatja el a védettségre okot adó építészeti jellegzetességet vagy látványelemet.

21. Épülettől függetlenül elhelyezésre kerülő elektronikus hírközlési sajátos építmények, 
műtárgyak elhelyezésére, és az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények

33. §

(1) Sajátos építményt és gépészeti berendezést, ahol műszakilag megoldható, a környezethez 
illeszkedő anyaghasználat alkalmazásával, közforgalom céljára átadott területről nézve takartan 
kell elhelyezni.

(2) A terephez csatlakozó szinten vagy kertben elhelyezett sajátos építmények vagy gépészeti 
berendezések takarása tájépítészeti eszközökkel is megvalósítható.

(3) A kisvárosias és kertvárosias karakterű területeken, a csillebérci üdülőterületen, a svábhegyi 
villák területén, valamint a történeti telepszerű beépítés területén antenna magassága az építési 
övezetben meghatározott beépítési magasság kétszeresét nem haladhatja meg.

(4) Közterületen elektronikus hírközlő antenna csak közvilágítási és felsővezeték-tartó oszlo-
pokra helyezhető el.

(5) Beépítésre szánt területen antenna önálló tartószerkezetre nem telepíthető.
34. §

(1) Közműhálózat vonalas létesítménye csak föld alatti kivitelben tervezhető és építhető.
(2) Kábelrekonstrukció során a meglévő légkábelt földkábelként kell átépíteni, amennyiben 

műszakilag megoldható vagy más jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik.
(3) Közpark, erdőterületek és Normafa karakter területén közmű építményt takarás nélkül nem 

lehet elhelyezni, a takarás tájépítészeti eszközökkel is megvalósítható.
(4) Közműszekrény burkolatát úgy kell kiválasztani, hogy a környezet színezéséhez igazodjon, 

amennyiben műszakilag megoldható takartan vagy a kerítéssel egybeépítve kell elhelyezni.
VII. Fejezet

A reklámokra és reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények
22. A reklámokra vonatkozó településképi követelmények

35. §

(1) Reklám, reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés kizárólag olyan méretben, 
megjelenési formában helyezhető el, illetve tehető közzé, hogy az a Hegyvidék településrészeinek 
jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatát és karakterét – az építészeti, táji és 
örökségvédelmi érték fi gyelembevételével – károsan ne befolyásolja.

(2) Reklám, reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés nem zavarhatja a közterület 
használatának kialakult rendjét.

(3) Reklám, reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés – építési reklámháló kivé-
telével – nem takarhatja el a környező épületek homlokzatának jellegzetes építészeti elemeit, nyí-
lászáróit.

(4) Rikító színű reklám, reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés elhelyezése nem 
megengedett.

(5) Szerkezetileg több elemből álló, de összefüggő reklámhordozó egynek minősül.
23. Az építési reklámhálókra vonatkozó szabályok

36. §

(1) Új épület építése, vagy meglévő épület legalább egy teljes homlokzatának felújítása esetén a 
közterületről látható homlokzat előtti építési állványzaton a felújítás ideje alatt, de legfeljebb 6 
hónapra építési reklámháló helyezhető el úgy, hogy a városkép védelme érdekében a reklámcélú 
felület egy egységes képben, összefogottan jelenjen meg. Az elhelyezés időtartama kérelemre meg-
hosszabbítható.

(2) Épületenként egy homlokzaton kizárólag egy építési reklámháló helyezhető el.
(3) Épületegyüttesek homlokzat felújításánál, vagy egy tömb azonos oldalán lévő épületek 

egyidejű felújításánál a reklámcélú felületek homlokzatonként különállóan helyezhetők el.

24. A reklámok elhelyezésére vonatkozó eltérési szabályok
37. §

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 1. mellékle-
tében meghatározott, fokozott védelem alatt álló területeken, közterületen és magánterületen a 
főváros vagy a kerület szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében évente össze-
sen legfeljebb tizenkét naptári hétre helyezhető el reklámhordozó és reklám.

VIII. Fejezet
A cégjelzésekre és épületfeliratokra vonatkozó településképi követelmények

25. Illeszkedésre vonatkozó követelmények
38. §

(1) Cégjelzés illetve épületfelirat az épület architektúrájához, színvilágához és homlokzati arány-
rendszeréhez illeszkedően alakítható ki.

(2) Cégjelzés és épületfelirat nem takarhatja el a homlokzat jellegzetes építészeti elemeit, nyílás-
záróit, azokat nem károsíthatja.

(3) Cégjelzés, épületfelirat káprázást, vakítást, zavaró fény- vagy hanghatást nem okozhat, nem 
zavarhatja és nem korlátozhatja sem a közterületek, sem a lakóépületek homlokzatára nyíló lakó-
szobák rendeltetésszerű használatát.

(4) Cégjelzés és épületfelirat nem létesíthető digitális kijelzésű táblaként, változó futófénnyel, 
fény- és fi lmvetítésként, változó szöveg- vagy ábra animálással.

(5) Cégjelzés, kivéve a zászlócégér, kizárólag merev hordozószerkezetű lehet.
26. Elhelyezésre vonatkozó követelmények

39. §
(1) Cégjelzés csak akkor helyezhető el, ha az épületben vagy az ingatlanon az ott lévő rendelte-

tési egységben folytatott tevékenységre vonatkozik.
(2) Cégjelzés, épületfelirat csak a tevékenység folytatásának idejére helyezhető el.
(3) Érintett utcaszakaszonként és épületenként legfeljebb 1 db épületfelirat helyezhető el.
(4) Cégjelzésként üvegfóliát elhelyezni olyan módon lehet, ha az önálló betűkből vagy ábrából 

áll.
(5) A cégfelirat, illetve címfelirat a kapcsolódó rendeltetési egység bejárata vagy kirakata fölé 

helyezhető el. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor cégfelirat, illetve címfelirat a rendeltetési 
egység bejáratának közvetlen közelében is elhelyezhető.

40. §
(1) A cégfelirat, címfelirat, felírótábla
a)  az utcaszinthez kapcsolódó rendeltetési egység esetén az ahhoz tartozó homlokzati szakaszon 

belül helyezhető el
b)  az üzletbejárat vagy kirakat fölötti sávban történő elhelyezése során igazodni kell az üzletpor-

tál nyílásrendszeréhez, a nyílások (kirakatok) szélességi méretéhez vagy végső pontjaihoz,
c)  az üzletbejárat vagy kirakat melletti elhelyezése során igazodni kell az üzletportál nyílásrend-

szeréhez, nyílások (kirakatok) magassági méretéhez.
(2) Cégjelzés elhelyezése a kerítésen is megengedett, amelynek során
a)  cégenként, üzletenként (rendeltetési egységenként) és utcaszakaszonként 1 db létesíthető,
b)  mérete nem haladhatja meg 0,5 m2-t, 0,5m2 felületet meghaladó cégjelzés elhelyezése a 38. § 

szerinti illeszkedési követelményeket vizsgáló szakmai konzultáció alapján lehetséges,
c)  a kapu közelében kell elhelyezni,
d)  a kerítés osztásrendszeréhez igazodni kell, és
e)  a kerítés áttörtségére vonatkozó előírásokat is be kell tartani.
(3) Cégjelzés elhelyezése az ingatlanon a telekhatáron belül önálló szerkezetként is megengedett, 

amelynek során
a)  telkenként legfeljebb 1 db létesíthető,
b)  több rendeltetési egység esetében kizárólag a csoportos, összevont kialakítás megengedett,
c)  magassága nem haladhatja meg a 2,0 métert.
(4) A 4m2 felületet meghaladó cégjelzés elhelyezése a 38. § szerinti illeszkedési követelményeket 

vizsgáló szakmai konzultáció alapján lehetséges.
27. Méretre vonatkozó követelmények

41. §
(1) Az egy rendeltetési egységre vonatkozó cégfeliratok, címfeliratok összmérete 40 m2 alapte-

rületig 1 m2 lehet, amely minden további megkezdett 40 m2 után 0,5 m2-el növelhető.
(2) Cégjelzés mérete nem haladhatja meg a 9 m2-t.
(3) A cégfelirat, címfelirat befoglaló méretének felülete 50%-kal növelhető önálló betűkkel vagy 

ábrákkal történő kialakítás esetén.
(4) A cégfelirat, címfelirat összméretéből 25% felírótábla, 10% üvegfólia kialakítására is felhasz-

nálható.
(5) Az épület földszinttől eltérő szintjein található rendeltetési egységekhez kapcsolódó cégfel-

iratok, címfeliratok egy helyen elhelyezett, egységes szélességgel és megjelenéssel, rendeltetési egy-
ségenként legfeljebb A4-es méretűek lehetnek. Az A4-es méretet meghaladó e bekezdés szerinti 
cégfeliratok, címfeliratok elhelyezése a 38. § szerinti illeszkedési követelményeket vizsgáló szakmai 
konzultáció alapján lehetséges.

(6) Útbaigazító, tájékoztató tábla megjelenésének illeszkednie kell a táji- és építészeti környezet-
hez, felületi mérete nem haladhatja meg a 9 m2-t.

28. Cégér, megállító tábla, zászlócégér
42. §

(1) Cégér kizárólag az utcaszinthez közvetlenül kapcsolódó rendeltetési egységhez helyezhető el, 
utcaszakaszonként legfeljebb 1 darab.

(2) Cégér tömör kialakítás esetén legfeljebb 0,3 m2 felületű és 0,2 m szerkezeti vastagságú, áttört 
kialakítás esetén legfeljebb 0,5 m2 felületű lehet.

(3) Cégér nem lóghat bele a közúti űrszelvény gyalogos sávjába és gyalogos terébe,
a) a homlokzati síktól való kiugrása nem haladhatja meg az 1 métert,
b) a csatlakozó járdaszinttől való magassága nem lehet kevesebb 2,5 méternél.
(4) Országos vagy kerületi helyi védelemmel érintett épületen cégér csak áttört kialakítással 

létesíthető.
(5) Megállító tábla vagy zászlócégér kizárólag az utcaszinthez közvetlenül kapcsolódó rendelte-

tési egységhez helyezhető el, utcaszakaszonként legfeljebb 1 db.
(6) Megállító tábla mérete legfeljebb 0,7 m2 felülettel alakítható ki és az üzlet bejáratának 

közvetlen közelében helyezhető el.
(7) Megállító tábla vagy zászlócégér önálló fényforrással nem rendelkezhet.
(8) Zászlócégér mérete legfeljebb 1,5 m2 felülettel alakítható ki, az üzlet bejáratának közvetlen 

közelében helyezhető el.
(9) Országos vagy kerületi helyi védelemmel érintett épület előtt zászlócégér nem létesíthető.

NEGYEDIK RÉSZ
AZ ÖNKORMÁNYZATI TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK, 

TÁMOGATÁSI- ÉS ÖSZTÖNZŐRENDSZER
IX. Fejezet

Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
29. Rendelkezés a szakmai konzultációról

43. §

A településkép védelme érdekében a főépítész településkép-védelmi tájékoztatást és szakmai 
konzultációt, valamint ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban együttesen: szakmai 
konzultációt) biztosít.

30. A kötelező szakmai konzultáció esetei
44. §

(1) A főépítészi szakmai konzultáció legalább egyszer kötelező
a)  az Étv. 33/A. § -a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén,
b)  meglévő épület átalakítása esetén, ha az településképi bejelentési eljáráshoz kötött és közfor-

galom által használt területről látható módon megváltoztatja
ba) a beépítés módját,
bb) az építmény tömegformálását,

c)  fővárosi és kerületi helyi védelemmel érintett ingatlanon álló építmény településképi megje-
lenését érintő építési tevékenység esetén, ha az
ca)  építmény felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése vagy állagmegóvása során 

befolyásolja annak megjelenését,
cb)  által a védelem tárgyát képező elem bármilyen módon változik,

d)  fővárosi és kerületi helyi védelemmel érintett ingatlanon álló építmény településképi megje-
lenését érintő elektronikus hírközlési és egyéb gépészeti berendezés elhelyezése esetén,

e)  fővárosi és kerületi helyi védett ingatlant érintő telekalakítás esetén,
f)  elektronikus hírközlési építmény elhelyezése esetén, ha annak bármely irányú mérete az an-

tennatartó szerkezettel együtt meghaladja a 4 métert,
g)  CityBoard formátumú eszköz elhelyezése esetén,
h)  épületfelirat kihelyezése esetén,
i)  Böszörményi úton utcabútorok közterületi elhelyezése esetén,
j)  közforgalom által használt területről látható vendéglátó terasz létesítése esetén, amennyiben 

annak alapterülete meghaladja a 20 m2-t.
(2) A főépítész a szakmai konzultációs emlékeztetőt a tervtanácsi konzultációs véleményre ala-

pozva adja ki az (1) bekezdés c) pontjában felsorolt esetekben.
31. A szakmai konzultáció részletes szabályai

45. §
(1) A szakmai konzultáció az 5. melléklet szerinti kitöltött formanyomtatvány vagy azzal azonos 

adattartalmú kérelem és a kötelező mellékletek benyújtásával kezdeményezhető.
(2) A kérelem tárgyának megfelelő, a tervezett tevékenységet bemutató, érdemi vizsgálatra al-

kalmas dokumentációt be kell nyújtani, amely legalább az alábbi munkarészeket tartalmazza:
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a)  rövid műszaki leírás,
b)  építészeti-műszaki tervdokumentáció,
c)  a kerületi és fővárosi helyi védelemmel érintett ingatlanok esetén a műszaki leírásnak tartal-

maznia kell egy külön fejezetet, amely bemutatja a tervezett építési tevékenység védett érték-
re történő hatását és a követelményeknek való megfelelést,

amelyek megítélhetővé teszik a településképi követelményeknek továbbá a rendezési tervben és 
a közterület-alakítási tervben foglalt előírásoknak való megfelelést.

(3) Az Étv. 33/A. § -a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a (2) be-
kezdés b) pontja szerinti építészeti-műszaki tervdokumentációt a 155/2016. (VI. 13.) Korm. Ren-
delet 1. mellékletének megfelelően kell összeállítani, továbbá tartalmaznia kell

a) látványtervet,
b) utcaképet vagy madártávlati tervet,
c) kerítéstervet, valamint
d)  a kerületi építési szabályzatban meghatározott beépítési paramétereknek történő megfelelést 

igazoló méretidomozott számításokat,
e)  meglévő épület bővítése, átalakítása esetén a meglévő épület felmérési terveit,
f)  A 44. § (1) bekezdés c) pontjában felsorolt esetekben tervtanácsi konzultációs véleményt.
(4) A 44. § (1) bekezdés a)–c) pontokban megadott esetekben, amennyiben az építési tevékeny-

séggel érintett telek területe meghaladja az 5000 m2-t vagy az építmény legmagasabb pontja a 30 
m-t, az építmény megjelenését a 3. mellékleten megadott látvány pontokból be kell mutatni.

(5) Kerületi helyi védelemmel érintett területen új épület építése, meglévő épület településképet 
érintő átalakítása esetén be kell mutatni a védett terület beépítési karakteréhez történő illeszkedést.

(6) Az elhelyezni kívánt gépészeti berendezéseket és a műszakilag szükséges zajvédő falakat 
ábrázolni kell az építészeti-műszaki tervdokumentációban.

(7) A szakmai konzultáció során a főépítész javaslatot tehet a településképi követelmények érvé-
nyesítésének módjára.

(8) A Korm. rendelet alapján a szakmai konzultációról írásos emlékeztető készül a felvetett ja-
vaslatok lényegével, valamint a főépítész lényeges nyilatkozataival. Az emlékeztetőben foglaltakat 
a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során fi gyelembe kell venni.

X. Fejezet
Településképi véleményezési eljárás

32. A kötelező településképi véleményezési eljárás esetei

46. §

(1) A polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le minden építmény engedélyhez 
kötött építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására, felújítására irányuló építési engedé-
lyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervvel kapcsolatban, az engedélyezési eljárást 
megelőzően.

(2) A településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni
a) a fővárosi helyi védelem alatt álló építészeti örökség esetében,
b) fennmaradási engedélyezési eljárás esetén,
c) ha az építési tevékenységet jogszabály egyéb tervtanács véleményezési feladatkörébe sorolja.

33. A véleményezési eljárás részletes szabályai

47. §

(1) A településképi véleményezési eljáráshoz kötött építési tevékenységekre vonatkozó építészeti-
műszaki tervdokumentációkkal kapcsolatban a polgármester a településképi véleményét a Hegy-
vidéki Tervtanács szakmai álláspontjára alapozza.

(2) Ha a Hegyvidéki Tervtanács szakmai álláspontját akadályoztatása vagy határozatképtelen-
sége miatt a polgármester által megjelölt határidőben nem tudja kialakítani, a polgármester telepü-
lésképi véleményét a főépítész szakmai álláspontjára alapozza.

48. §

(1) A településképi véleményezési eljárás kormányrendeletben meghatározott módon indítható, 
valamint csatolni kell a 6. melléklet szerinti kitöltött formanyomtatványt vagy azzal azonos adat-
tartalmú kérelmet.

(2) A kormányrendelet szerinti munkarészeket tartalmazó építészeti-műszaki dokumentációt 
olyan tartalommal kell benyújtani, hogy arról a településképi illeszkedés, a településképi követel-
ményeknek való megfelelés megítélhető legyen, és egyértelmű vélemény legyen alkotható. Az épí-
tészeti-műszaki dokumentációnak – a kérelem tárgyának megfelelően – legalább az alábbi munka-
részeket kell tartalmaznia:

a)  meglévő állapot helyszínrajza legalább M1:500-as léptékben, amelyen ábrázolandó a meglévő 
építmények tetőfelülnézete, a meglévő terepviszonyok és a faállomány,

b)  tervezett állapot helyszínrajza legalább M1:500-as léptékben, amelyen ábrázolandó a terve-
zéssel érintett, valamint szomszédos ingatlanokon álló építmények tetőfelülnézete, továbbá a 
terepviszonyok változtatása és a faállomány,

c)  rövid építészeti-műszaki leírás a telepítésről és az építészeti kialakításról,
d)  a kerületi helyi védelemmel érintett ingatlanok esetén a műszaki leírásnak tartalmaznia kell 

egy külön fejezetet, mely bemutatja a tervezett építési tevékenység védett értékre történő 
hatását és a követelményeknek való megfelelést,

e)  a gépjárműelhelyezési kötelezettség változása esetén parkolómérleg,
f)  a tervezési terület és környezetének bemutatása (fotódokumentációval),
g)  tömegformálásra kiható eltérő szintek alaprajzai,
h)  tervezéssel érintett homlokzat(ok) legalább M1:100-as léptékben ábrázolva, anyaghasználat 

egyértelmű meghatározásával és megjelenítésével,
i)  metszetek, legalább M1:100-as léptékben ábrázolva, méretezve (legalább két egymásra merő-

leges nézetből, a megértéshez szükséges darabszámban), meglévő és tervezett terepvonal 
megjelenítésével,

j)  látványtervek (pl.: makett, távlati képek, fotómontázs vagy egyéb digitális megjelenítés),
k)  madártávlati légifotóba illesztett látványtervek új épület tervezése, vagy meglévő épület tö-

megét érintő átalakítása esetén (a légifotó az Önkormányzat honlapján elérhető MINERVA 
térinformatikai rendszerről tölthető le),

l)  utcakép, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik,
m)  meglévő épület felújítása, átalakítása, bővítése esetén felmérési dokumentáció legalább 

M1:100-as léptékben,
n)  a tervezett terepalakítás függvényében terepmetszet(ek) a teljes ingatlanon keresztül legalább 

M1:200-as léptékben,
o)  értékvédelem alatt álló épület homlokzatfelújítása esetében homlokzat-színezési terv,
p)  jelentős forgalomnövekedéssel járó építési tevékenység esetén forgalomszámláláson alapuló 

forgalomvizsgálati munkarész, továbbá a tervezett közlekedési rendszer bemutatása,
q)  a változással érintett beépítési paraméterek megfelelőségének igazolására alkalmas méretezett 

idomtervek,
r)  meglévő épület felújítása, átalakítása, bővítése esetén szerzői jogi nyilatkozat.
(3) Amennyiben az építési tevékenységgel érintett telek területe meghaladja az 5000 m2-t vagy 

az építmény legmagasabb pontja a 30 m-t, az építmény megjelenését a 3. mellékleten megadott 
látvány pontokból be kell mutatni.

(4) A településképi véleményezési eljárásban a kérelmet és a mellékletét képező építészeti-mű-
szaki dokumentációt a Hegyvidéki Tervtanács ülése előtt legalább 8 nappal kell benyújtani.

49. §

(1) A polgármester településképi véleményét a főépítész készíti elő.
(2) A településképi vélemény tartalmazza a tervtanácsi vagy a főépítészi állásfoglalást, a vélemény 

részletes indoklásával.
34. A véleményezés részletes szempontjai

50. §

(1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell a településképi követelmények tel-
jesülését, ehhez kapcsolódóan különösen

a)  az épület, vagy építmény megfelelően veszi-e fi gyelembe a kialakult beépítés adottságait, 
rendeltetésszerű használatát és fejlesztési lehetőségeit,

b)  a beépítés ütemezése megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek,
c)  védett építmény esetén a beavatkozás nem ellentétes-e a védelem céljával, szolgálja-e a védelem 

látványban is jelentkező szempontjait,
d)  az épület, vagy építmény alkalmazkodik-e a környezet léptékéhez, formanyelvéhez, tömeg-

alakításához,
e)  a tervezett megoldás tartalmazza-e meglévő épület esetén a korábban kialakult, de oda nem 

illő építészeti elemek megszüntetését, átépítését vagy takarását,
f)  új épület esetében, amennyiben a funkció ezt indokolja, tartalmazza-e a cégérek, reklámok, 

antennák, vagy ehhez hasonló egyéb berendezések épített környezetbe illő, és jogszabályoknak 
megfelelő megoldásait,

g)  károsan érinti-e a beavatkozás a természeti környezetet,
h)  a beépítés módja megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményeinek,
i)  nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, illetve az 

építmények kilátását vagy a rálátás követelményeit;
j)  az épület homlokzatának és tetőzetének kialakítási módját,
k)  az épület homlokzatának és tetőzetének karaktere illeszkedését a környezethez, a választott 

funkcióhoz,
l)  a homlokzati látvány és struktúra illeszkedését a környezetéhez, harmonizálását az épülettö-

meggel,
m)  a tervezett anyaghasználat alkalmazkodását az épület karakteréhez, funkciójához, a környe-

zetben alkalmazott anyagokhoz, illetve látványukhoz, a korszerű épület-energetikai köve-
telményeknek való megfelelését,

n)  az előzetes szakmai konzultáció igénybevétele esetén a településképi illeszkedésre vonatkozó 
javaslatok fi gyelembevételét,

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl vizsgálni kell még a
a)  környezet helyi építési szabályzatban biztosított fejlesztési lehetőségeinek, adottságainak fi -

gyelembevételét,
b)  közterület mentén az épület kialakításának módjához kapcsolódóan a tervezéssel érintett 

ingatlan közterületi kapcsolatát illetően a közterület kialakult állapotához, használatához 
való illeszkedését.

XI. Fejezet
Településképi bejelentési eljárás

35. A kötelező településképi bejelentési eljárás esetei

51. §

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni
a)  a jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez, egyszerű bejelentéshez, örökségvédelmi 

engedélyhez vagy bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek közül a kapcsolódó közfor-
galom által használt területről – abban az esetben is, ha növényzet által takartan – látható 
alábbi esetekben:
aa)  épület építése, elhelyezése, bővítése – kivéve rendezvények (kulturális, sportesemény) 

idejére ideiglenesen, legfeljebb tíz nap időtartamra (adventi vásár esetén az adventi idő-
szaktól kezdődően január 6. 24 óráig tartó időszakra) legfeljebb 50 légköbméter nagysá-
gú pavilonok, felvonulási építmények elhelyezése,

ab)  az épület megjelenését befolyásoló felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése 
(utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület átszínezése, a 
homlokzat felületképzésének megváltoztatása, homlokzathoz rögzített előtető, védőtető, 
ernyőszerkezet építése felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése)

ac)  levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) elhelyezése,
ad)  napenergia-kollektor, napelem, szellőző-, klímaberendezés, hőszivattyú és egyéb gépésze-

ti berendezés, antenna, áru-, csomag- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó oszlop 
(zászlórúd) elhelyezése esetén,

ae)  új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény 
építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg,

b)  építésügyi hatósági engedélyhez kötött, de az épület megjelenését befolyásoló módon a vég-
leges engedélytől eltérően megvalósuló és az eltérést illetően építésügyi hatóság engedélyéhez 
nem kötött építési tevékenység esetén, kivéve, ha az építési tevékenységet jogszabály egyéb 
tervtanács véleményezési feladatkörébe sorolja;

c)  fővárosi és kerületi helyi védelemmel érintett ingatlanon álló építmény településképi megje-
lenését érintő építési tevékenység, ha az
ca)  építmény felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése vagy állagmegóvása során 

befolyásolja annak megjelenését,
cb)  által a védelem tárgyát képező elem bármilyen módon változik,
cc)  napenergia-kollektor, napelem, szellőző-, klímaberendezés, hőszivattyú és egyéb gépésze-

ti berendezés, antenna elhelyezése esetén
d)  reklámcélra szolgáló utcabútor – kivéve parkolójegy automata, jegyautomata, elektromos autó 

töltő, taxi hívó, a segélyhívó berendezés – elhelyezése, építése, meglévő felújítása, helyreállí-
tása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése esetén,

e)  0,5 m2-nél nagyobb cégjelzés elhelyezése esetén,
f)  cégér és üvegfólia elhelyezése esetén,
g)  meglévő épületen épületfelirat kihelyezése esetén,
h)  közforgalom által használt területről látható szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal 

építése, elhelyezése esetén,
i)  rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, pódium, állvány jellegű építmény 

építése esetén,
j)  a jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött támfal építése, meglévő támfal 

bővítése, felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése esetén,
k)  tömör utcai kerítés vagy kerületi helyi védett ingatlan utcai kerítésének építése, bővítése, át-

alakítása esetén,
l)  utasváró építése, felújítása, átalakítása esetén,
m)  a meglévő önálló rendeltetési egységek rendeltetésének részbeni vagy teljes megváltoztatása 

esetén,
n)  épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása esetén,
o)  reklámok és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések – beleértve az építési rek-

lámhálót is – elhelyezése esetén,
p)  közterületen hulladéktartály tároló elhelyezése, bővítése, átalakítása esetén,
q)  olyan magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése esetén, amelynek a terepcsatlakozás-

tól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.
36. A bejelentési eljárás részletes szabályai

52. §

(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesternek címzett bejelentésre indul. 
A településképi bejelentést az 7. melléklet szerinti formanyomtatványon, vagy azzal azonos adattar-
talmú kérelemmel lehet megtenni. A bejelentéshez a kérelem tárgyának megfelelően összeállított 
építészeti-műszaki dokumentációt mellékelve kell benyújtani. A tervdokumentációt úgy kell ösz-
szeállítani, hogy abból a tervezett tevékenység településképi hatása megítélhető legyen.

(2) A településképi bejelentés köteles tevékenységek csak akkor kezelhetők egy bejelentésben, ha 
azonos tevékenységre vonatkoznak (pl. csak nyílászárók cseréje), vagy eltérő tevékenységek esetén 
a tevékenységek azonos épületet érintenek (pl.: homlokzatszínezés és cégtábla kihelyezése).

(3) Az építészeti-műszaki dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően – legalább az 
alábbi munkarészeket kell tartalmaznia

a) építési tevékenység esetén
aa)  az 51. § (1) bekezdés aa), ad), c), i), j) és l) pontjaiban meghatározott esetekben megfelelő 

jogosultsággal rendelkező tervező által készített, 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet sze-
rinti dokumentációrészeket,

ab)  a kerületi és a fővárosi helyi védelemmel érintett ingatlanok esetén tervtanácsi konzultá-
ciós véleményt,

ac)  a kerületi és fővárosi helyi védelemmel érintett ingatlanok esetén a műszaki leírásnak 
tartalmaznia kell egy külön fejezetet, mely bemutatja a tervezett építési tevékenység védett 
értékre történő hatását és a követelményeknek való megfelelést,

ad)  egyedi művészeti alkotás homlokzaton történő elhelyezése esetén tervtanácsi konzultáci-
ós véleményt,

ae)  az elhelyezni kívánt gépészeti berendezéseket és a műszakilag szükséges zajvédő falakat 
ábrázoló tervlapot,

b) reklám, információs vagy más célú berendezés és cégjelzések, épületfelirat elhelyezése esetén
ba)  építészeti műszaki leírást, amely a reklámok, reklám, információs vagy más célú beren-

dezések és cégjelzések esetén tartalmazza az elhelyezésére vonatkozó, 35–42. §-ban meg-
határozott kikötések és követelmények teljesülésének igazolását;

bb)  közterületi elhelyezésnél, burkolatbontással járó munkák esetén M1:500 méretarányú, a 
közmű-szolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett helyszínrajzot,

bc)  homlokzati rajzot vagy fotódokumentációt illetve fotomontázst a meglévő és tervezett 
állapotról,

bd)  méretezett nézetrajzot a tervezett berendezésről (összevonható a homlokzati rajzzal), 
melyen a reklámberendezés formája, mennyisége, mérete, technológiája, anyaga és terve-
zett színei RAL számmal egyértelműen jelölve vannak,

c)  rendeltetésmód vagy rendeltetési egységek számának megváltoztatása esetén a megfelelő jo-
gosultsággal rendelkező tervező által készített
ca)  építészeti műszaki leírást, amely ismerteti a rendeltetésnek megfelelő (terület) használat 

technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás vagy rendeltetési egységek számának meg-
változtatása következtében – a szomszédos és a környező ingatlanokat érintő – változáso-
kat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat, nyilatkozatot a 
tervezett rendeltetésnek való műszaki megfeleléséről,

cb)  a változással érintett önálló rendeltetési egység meglévő, valamint tervezett állapotát áb-
rázoló méretezett alaprajzát, legalább M1:100 méretarányban, valamint a megértéshez 
szükséges számú metszetet,

cc)  parkolómérleg-számítást, a parkolóhely(ek) kialakításának tervezett megoldását, oly módon, 
hogy a tervezett rendeltetési egységhez, vagy módosításhoz biztosítandó parkoló beazono-
sítható legyen.

d)  amennyiben a kérelmet nem a tulajdonos terjeszti elő, vagy az ingatlannak több tulajdonosa 
van, úgy a tervezett tevékenység vonatkozásában tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat csato-
lása szükséges, társasházak esetén a társasházi törvény szerinti hozzájárulás,

e)  amennyiben a bejelentő nem természetes személy, abban az esetben a bejelentést cégszerű 
aláírással kell ellátni és a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányának másolatát, 
vagy meghatalmazott esetén a meghatalmazást a bejelentéshez mellékelni kell.

37. A településképi bejelentés elbírálásának szempontjai

53. §

A településképi bejelentési eljárás során vizsgálni kell a településképi követelményeknek való 
megfelelést, a tartalmi követelményeket, valamint hogy a bejelentés tárgya

a) építési tevékenység esetén
aa)  megfelel-e a vonatkozó településrendezési eszközöknek és településképi előírásoknak,
ab)  kedvezőtlen irányba változtatja-e meg az ingatlanon belüli gépjármű-forgalmat,
ac)  a jogszabályi előírásoknak megfelelően szükségessé teszi-e többlet-parkolóhelyek, illetve 

rakodóhely kialakítását, azok milyen módon biztosítottak az ingatlanon
ad)  érinti-e a közterület kialakítását, a meglévő berendezéseket vagy a növényzetet,
ae)  befolyásolja-e a közterület közúti-, gyalogos-, illetve kerékpáros forgalmát, illetve veszé-

lyezteti-e azok biztonságát,
af)  a tevékenység veszélyezteti-e az épített és természeti környezet értékeit, örökségét.

b)  építmények rendeltetésének részben vagy egészben történő megváltoztatása, illetve a rendel-
tetési egységek számának megváltoztatása esetén
ba)  megfelelően fi gyelembe veszi-e az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) rendezési terv előírá-
sait, különös tekintettel a kialakításra kerülő rendeltetésre és az ahhoz kapcsolódó gépjár-
mű elhelyezési kötelezettségre,

bb)  megfelelően veszi-e fi gyelembe a kialakult beépítés adottságait, a környezet fejlesztésének 
lehetőségeit,

bc)  kedvezőtlen irányba változtatja-e meg az ingatlanon belüli gépjármű-forgalmat,
c)  reklámok, cégjelzések, épületfeliratok elhelyezése esetén

ca)  alkalmazkodik-e a környezet léptékéhez, anyaghasználatához, színvilágához, formanyel-
véhez,

cb)  a tervezett reklám, reklámhordozó elhelyezése illeszkedik-e a településképbe, megfelel-e 
a településképi követelménynek, megfelel-e a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhe-
lyezési követelményeknek,

cc)  amennyiben a létesítés helyszínére közterület alakítási terv készült, illeszkedik-e annak 
előírásaihoz.

38. A településképi bejelentéshez kötött tevékenységek ellenőrzése

54. §

(1) A bejelentő köteles a rendeltetésmódot vagy rendeltetésszámot érintő tevékenység kivételével 
az elkészült munkákról, azok elkészültétől számított 8 napon belül fotódokumentációt eljuttatni a 
Budapest Főváros XII. kerület Hegvidéki Polgármesteri Hivatal Városrendezési és Főépítészi Iro-
dájához, hivatkozva a településképi határozat iktatószámára.

(2) A hatóság a Korm. rendelet alapján és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) meghatározott esetekben és módon helyszíni szemlét 
tarthat.

XII. Fejezet
A hatósági bizonyítvány

39. A hatósági bizonyítvány kérelmezése

55. §

(1) Településképi bejelentés tudomásul vételét követően az építmény, valamint az építményen 
belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az 
építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az új rendeltetésszámáról szóló hatás-
ági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet az 8. melléklet szerinti formanyomtatványon, vagy azzal 
azonos adattartalmú kérelemmel lehet megtenni.

(2) A kérelemhez
a)  igazolni kell a kérelmezett tevékenység megvalósulását,
b)  gépjármű kötelezettség keletkezése esetén, mellékelni kell a teljesítésére vonatkozó igazolást.
(3) Amennyiben a kérelmező nem természetes személy, abban az esetben a kérelmet cégszerű 

aláírással kell ellátni és a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy 
meghatalmazott esetén a meghatalmazást mellékelni kell.

(4) A kérelemben foglaltak megvalósulását a hatóság helyszíni szemle során ellenőrizheti.
XIII. Fejezet

A településképi kötelezés, településképi bírság
40. A településképi kötelezési eljárás

56. §

(1) Az e rendeletben meghatározott településképi követelmények betartását, a bejelentési köte-
lezettség teljesítését, és a bejelentésben foglaltalak betartását a polgármester ellenőrzi.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt követelmények teljesítése érdekében az Ákr. sza-
bályai alapján kötelezési eljárást folytat le, és szükség esetén kötelezést bocsát ki a Tvtv. szerint.

41. A településkép-védelmi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke

57. §

(1) A településkép-védelmi bírság legkisebb összege 100.000 forint.
(2) A településkép-védelmi bírság összege legfeljebb
a)  településképi követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az kerületi helyi védett 

építményt érint
aa)  természetes személy esetén 1 000 000 forint,
ab)  jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 10 000 000 forint

b)  településképi követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az nem érint kerületi védett 
építményt
ba)  természetes személy esetén 750 000 forint,
bb)  jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 7 500 000 forint

c)  településképi bejelentés elmulasztása esetén
ca)  természetes személy esetén 200 000 forint,
cb)  jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2 000 000 forint

lehet.
XIV. Fejezet

Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer
42. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése

58. §

(1) A kerületi helyi védett építészeti örökség tulajdonosa, vagyonkezelője az értékek megóvása 
érdekében – az évenként kiírásra kerülő pályázat keretében – kérheti az Önkormányzat támogatá-
sát. A védett értékek felújításának, restaurálásának, helyreállításának támogatására fordítható 
összeget a Képviselő-testület évente a költségvetésben határozza meg.

(2) Támogatásban csak az a tulajdonos, illetve vagyonkezelő részesülhet, aki ellen nincs folya-
matban építésfelügyeletei vagy örökségvédelmi hatósági intézkedés, bírság kiszabása.

(3) A kerületi helyi védett építészeti örökség tulajdonosai, kezelői, használói a helyi adók kive-
tésekor kedvezményekben, vagy adómentességben részesülhetnek. A kedvezmény mértékét, illetve 
az adómentességet a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

(4) A támogatásban a kerületi helyi értékvizsgálati folyamatba vont, illetve helyrehozatali köte-
lezettséggel érintett ingatlanok tulajdonosa, illetve vagyonkezelője is részesülhet.

59. §

(1) A településkép védelmét szem előtt tartó tevékenység ösztönzése érdekében az érintett ingat-
lan tulajdonosa – az évenként kiírásra kerülő pályázat keretében – önkormányzati településképi 
díjra pályázhat. A díjazásra fordítható összeget a Képviselő-testület évente a költségvetésben hatá-
rozza meg.

(2) A településképi díj odaítéléséről a Hegyvidéki Tervtanács szakmai javaslata alapján a Kép-
viselő-testület Tulajdonosi és Városfejlesztési bizottsága dönt.

(3) A településképi díjazásban részesült építmény tulajdonosa az Önkormányzattól a díjazás 
mellett oklevelet kap, és a díj odaítélése az Önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

ÖTÖDIK RÉSZ
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

43. Hatálybalépés

60. §

Hatályát veszti az egyes kertek védetté nyilvánításáról szóló 22/1995. (XII. 27.) önkormányzati 
rendelet.

61. §

Hatályát veszti az egyes helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról 
szóló 18/1996. (VII. 17.) önkormányzati rendelet.

62. §

Hatályát veszti az egyes helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról 
szóló 20/1996. (XI. 6.) önkormányzati rendelet.

63. §

Hatályát veszti a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 
11/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet.

64. §

Hatályát veszti a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 
17/2007. (IV. 21.) önkormányzati rendelet.

65. §

Hatályát veszti a helyi (kerületi) jelentőségű értéket képviselő szobrok, képzőművészeti alkotá-
sok védetté nyilvánításáról szóló 21/2007. (VI. 13.) önkormányzati rendelet.

66. §

Hatályát veszti a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról és helyi 
(kerületi) védettség megszüntetéséről szóló 31/2007. (IX. 25.) önkormányzati rendelet.

67. §

Hatályát veszti a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 
3/2009. (II. 24.) önkormányzati rendelet.

68. §

Hatályát veszti a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 
29/2009. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.

69. §

Hatályát veszti a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti érték védettségének megszüntetéséről 
szóló 17/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

70. §

Hatályát veszti a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról, védettsé-
gének módosításáról, valamint védettségének megszüntetéséről szóló 22/2011. (IX. 30.) önkor-
mányzati rendelet.

71. §

Hatályát veszti a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról, valamint 
védettségének megszüntetéséről szóló 30/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.
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72. §

Hatályát veszti a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 
15/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.

73. §

Hatályát veszti a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti érték védetté nyilvánításáról, valamint 
helyi (kerületi) egyedi védettség megszüntetéséről szóló 24/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet.

74. §

Hatályát veszti a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti érték védetté nyilvánításáról szóló 1/2014. 
(II. 11.) önkormányzati rendelet.

75. §

Hatályát veszti a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti érték védetté nyilvánításáról, valamint 
helyi (kerületi) egyedi védettség megszüntetéséről szóló 1/2016 (II.1.) önkormányzati rendelet.

76. §

Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 42/2017 (XI.17.) önkormányzati rendelet.
77. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatály-
ba.

(2) Az 1-9. §, a 11-59. és a 60–76. § 2021. október 1-jén lép hatályba.
Dr. Gottfried-Tusor Gabriella sk.

jegyző
Pokorni Zoltán sk.

polgármester
A rendelet mellékletei a Polgármesteri Hivatal Városrendezési és Főépítészi Irodáján, valamint 

az Önkormányzat honlapján (http://minerva.bp12ker.hu/minerva/bp12ker/internet.php) tekint-
hető meg.

Általános indokolás

A hatályban lévő településkép védelméről szóló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki 
Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet elfogadása óta 
eltelt időben sok tapasztalat gyűlt össze a gyakorlati alkalmazása során, amelyek alapján szükséges 
a rendelkezések felülvizsgálata. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a to-
vábbiakban Tvtv.) 2021. július 1-jén hatályba lépett módosítása, valamint a 2021. július 17-én 
hatályba lépett, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint 
az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet is 
indokolja a módosításokat. A szükséges változtatások mértéke, a rendelet szerkezetének átalakítása 
miatt új rendelet megalkotása vált célszerűvé.

A településképi rendelet célja a településkép védelmére irányuló helyi szabályok meghatározása, 
a településkép megőrzésének és formálásának igényes alakítása, a kerület történelme szempontjából 
meghatározó építészeti, településképi és természeti értékek megóvása.

Részletes indokolás

1. §

E szakasz a rendelet (a továbbiakban: R.) célját határozza meg.
2. §

E szakasz meghatározza a R. területi, személyi és tárgyi hatályát, és a rendelettel együtt alkal-
mazandó más jogszabályokat. A R-ben meghatározott településképi követelmények nem vonatkoz-
nak a fővárosi helyi védelem alatt álló értékekre, valamint ezen ingatlanok esetében az Önkormány-
zat nem folytat le településképi véleményezési és településképi kötelezési eljárást, mivel ezeket Bu-
dapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX. 29.) 
önkormányzati rendelete értelmében a Fővárosi Önkormányzat folyatja le. Az Önkormányzat által 
lefolytatott településképi bejelentési eljárás és a szakmai konzultáció során a főváros rendeletében 
meghatározott településképi követelmények teljesülését kell vizsgálni.

3. §

E szakasz a Tvtv. 8/A. § alapján rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület a törvényben 
meghatározott, a településkép-érvényesítési eszközökre vonatkozó hatásköreit a polgármesterre 
ruházza át.

4. §

E szakasz tartalmazza a R-ben használt fogalmak magyarázatát.
5. §

E szakasz meghatározza a kerületi helyi védelem célját és feladatát.
6-9. §

E szakaszok meghatározzák a kerületi helyi védelem fajtáit, amely lehet területi, illetve egyedi 
védelem, és részletesen leírják, mely értékek részesíthetők védelemben, valamint meghatározzák a 
kerületi helyi területi védelem alatt álló területeket.

10. §

E szakasz meghatározza a kerületi helyi védelem alá helyezés, illetve a védelem megszüntetésének 
szabályait. A védelem alá helyezést megelőzi az értékvizsgálati folyamat, melynek során el kell ké-
szíteni az értékvizsgálati dokumentációt. Az értékvizsgálati folyamat megindításáról vagy megszün-
tetéséről a Képviselő-testület Tulajdonosi és Városfejlesztési bizottsága dönt.

A 10. § (13) bekezdés az értékvizsgálati folyamatba vont ingatlanokra is kiterjeszti a kerületi 
helyi védett értékekre vonatkozó településképi követelményeket.

11. §

E szakasz szabályozza a kerületi helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartását, meghatározza, 
hogy annak milyen adatokat kell tartalmaznia, valamint szabályozza az értékvizsgálati dokumen-
tációkba történő betekintést.

12-13. §

E szakaszok meghatározzák a településképi követelmények fajtáit, melyek lehetnek egyedi, te-
rületi és egyéb követelmények, valamint rendelkezik a különböző szintű településképi követelmények 
együttes alkalmazásának módjáról.

14-17. §

E szakaszok meghatározzák a kerületi helyi védett értékek mindegyikére vonatkozó település-
képi követelményeket. Ezek olyan általános követelmények, amelyek biztosítják a védett érték 
fennmaradását, megakadályozzák a károsodását, a védelem céljának sérülését. E szakaszok továbbá 
előírásokat tartalmaznak a védett értéket érintő telekalakításokra, ösztönzik az eredeti telekstruk-
túra visszaállítását és a történetileg összetartozó ingatlanrészek egyesítését.

18. §

E szakasz meghatározza a kerületi helyi területi védelem alatt álló területekre alkalmazandó 
településképi követelményeket, amelyek elsősorban az utcakép védelmét célozzák.

19. §

E szakasz meghatározza a kerületi helyi egyedi védelem alatt álló értékekre alkalmazandó tele-
pülésképi követelményeket. Ezek alapján a védett érték nem bontható el, és a felújítása, átalakítása 
kizárólag az eredeti vagy azzal megegyező minőségű kivitelben készülhet, a védett építészeti érték-
kel összhangban.

20. §

E szakasz meghatározza településképi szempontból meghatározó területeket, amelyeken talál-
ható építményekre a R külön követelményeket állapít meg.

21. §

E szakasz előírása biztosítja a meghatározó hegygerinc-vonulatok látványának védelmét.
22. §

E szakasz az összes, településképi szempontból meghatározó területre vonatkozóan határoz meg 
előírásokat az épületek tömegformálására, homlokzati tagolására, nyílászárók kiosztására, színezés-
re, erkélyek beépítésére, épülettartozékok megjelenésére, vonatkozóan, valamint a sorházat, lánc-
házat érintő átalakításokra.

23. §

E szakasz a tetőzet kialakítására vonatkozóan tartalmaz előírásokat.
24. §

E szakasz a kerítések, támfalak és támfalgarázsok kialakítására vonatkozóan tartalmaz előírá-
sokat, meghatározza a tömör kerítés kialakításának feltételeit, az alkalmazható anyagokat, és a 
hulladéktartály-tárolók kialakításának szabályait.

25-26. §

E szakaszok meghatározzák a nagyvárosias karakterű területekre vonatkozó előírásokat, zárt-
sorú beépítésű területeken az illeszkedés és párkánycsatlakozás módját, a magastető átalakításának 
és az utólagos redőnybeépítés szabályait.

27. §

E szakasz a kisvárosias, kertvárosias és svábhegyi villák karakterű területre vonatkozóan tartal-
maz előírásokat, meghatározza az ikresen csatlakozó épületek átalakításának és az előkert kialakí-
tásának szabályait.

28. §

E szakasz a telepszerű, csoportos jellegű beépítés karakterű területre vonatkozóan tartalmaz 
előírásokat, elősegítve az egységes terv alapján megvalósult épületek eredeti karakterének megőr-
zését.

29. §

E szakasz a pavilonos elrendezésű intézmények területén meglévő épületek egységes karakteré-
nek megőrzésére vonatkozóan tartalmaz előírásokat.

30. §

E szakasz a közparkokra vonatkozóan tartalmaz egységes képet biztosító előírásokat.
31-32. §

E szakaszok meghatározzák az épületen elhelyezésre kerülő elektronikus hírközlési és egyéb 
műszaki berendezésekre vonatkozó előírásokat, biztosítva, hogy a korszerű berendezéseket a tele-
pülésképet nem zavaró módon szereljék fel.

33-34. §

E szakaszok meghatározzák az épülettől függetlenül elhelyezésre kerülő elektronikus hírközlé-
si és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó előírásokat, melyek meghatározzák ezek méreteit, a 
megvalósítható takarásokat, valamint a közműhálózat és a csatlakozó berendezések elhelyezésének 
módját.

35-37. §

E szakaszok a Tvtv.-ben meghatározott reklámok elhelyezésére és a törvény előírásaitól való 
eltérésre vonatkozóan tartalmaznak előírásokat.

38-42. §

E szakaszok tartalmazzák a cégjelzésekre, épületfeliratokra, cégérekre, megállító táblára, zász-
lócégérre vonatkozó követelményeket, melyek előírják az illeszkedés szabályait, azok lehetséges 
méretét, elhelyezésének módját, biztosítva ezzel az üzletek településképi szempontból kedvező, 
harmonikus megjelenését.

43-45. §

E szakaszok tartalmazzák a főépítészi szakmai konzultációra vonatkozó rendelkezéseket, a kö-
telező szakmai konzultáció eseteket, valamint a konzultáció lefolytatásának folyamatát. A szakmai 
konzultáció nem hatósági eljárás, hanem ennek során a főépítész tájékoztatást ad a településképi 
követelményekről, és javaslatot tesz azok alkalmazására.

46-50. §

E szakaszok tartalmazzák a településképi véleményezési eljárásra vonatkozó rendelkezéseket, 
meghatározza azokat az eseteket, amikor kötelező, és amikor más jogszabály előírásai miatt nem 
kell az eljárást lefolytatni, az eljárás lefolytatásának részletes szabályait és a véleményezés szempont-
jait. A településképi vélemény alapesetben a Hegyvidéki Tervtanács szakmai álláspontjára alapoz-
va kerül kiadásra. A településképi véleményezés nem hatósági eljárás, azonban az építésügyi hatóság 
az építési engedélyezési eljárás során a településképi véleményt bizonyítékként veszi fi gyelembe.

51-55. §

E szakaszok tartalmazzák a településképi bejelentési eljárásra vonatkozó rendelkezéseket, a kö-
telező bejelentési eljárás eseteit, az eljárás részletes szabályait, az elbírálás szempontjait, a bejelentés-
hez kötött építési tevékenységek ellenőrzésére és az elkészült munkákról kérelmezett hatósági bizo-
nyítvány kiadásának szabályait. A településképi bejelentés önkormányzati hatósági eljárás.

56-57. §

E szakaszok tartalmazzák a településképi kötelezési eljárásra és a településkép-védelmi bírság 
kiszabására vonatkozó rendelkezéseket, meghatározzák a kiszabható bírság legkisebb és legnagyobb 
összegét.

58-59. §

E szakaszok meghatározzák az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszereket, az értékvé-
delmi pályázatot, a településképi díjat és lehetőséget biztosítanak önkormányzati adókedvezmény 
alkalmazására a helyi védett építészeti értékek esetében.

77. §

E szakasz meghatározza a R hatálybalépésének időpontját.

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 26/2021. (IX. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A bUDAPeST XII. KerÜLeT eGYeS TerÜLeTrÉSZeIre vonATKoZÓ vÁLToZTATÁSI TILALoM 
eLrenDeLÉSÉrŐL

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az épített kör-
nyezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. §-ában kapott felhatalma-
zás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 
bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Budapest XII. kerület 8086 helyrajzi számú ingatlanra.
2. §

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. §-ban 
meghatározott Budapest XII. kerületi területrészre – a területrészre vonatkozó kerületi építési 
szabályzat elkészítésének időszakára – változtatási tilalmat rendel el.

3. §

A változtatási tilalom a Budapest XII. kerületnek az 1. §-ban meghatározott területrészére vo-
natkozó kerületi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján, de 
legkésőbb e rendelet hatályba lépését követő három év elteltével szűnik meg.

4. §

A változtatási tilalom alá eső területrészen – az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével – telket alakíta-
ni, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg 
más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Gottfried-Tusor Gabriella sk.

jegyző
Pokorni Zoltán sk.

polgármester
Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiak-
ban: Étv.) 21. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontja értelmében a kerületi önkormányzat 
feladata a helyi településrendezés és településfejlesztés, melynek megvalósulását biztosító sajátos 
jogintézmény a változtatási tilalom elrendelése.

A Étv. 21.§ (1) bekezdésének értelmében a helyi építési szabályzat készítésére vonatkozó írásos 
megállapodás megléte esetén a helyi építési szabályzat készítésének időszakára azok hatálybalépé-
séig, de legfeljebb három évig az érintett területre a települési önkormányzat rendelettel változtatá-
si tilalmat írhat elő.

Az Étv. 60. § (8) bekezdése értelmében az új fővárosi terveknek megfelelő kerületi építési sza-
bályzatokat 2023. december 31-ig meg kell alkotni.

Az idei évben kerül sor a kerület azon részeire vonatkozó KÉSZ tervezésére, mely területre át-
fogóan még nem készült az új fővárosi terveknek megfelelő kerületi építési szabályzat és az elkészült 
tervek is felülvizsgálatra kerülnek.

A rendelet-tervezet célja az új településrendezési eszköz elfogadásáig változtatási tilalom elren-
delése 8086 ingatlan területére vonatkozóan, ezzel biztosítva, hogy ne alakulhasson ki a rendezést 
ellehetetlenítő építési tevékenység.

Részletes indokolás

1. §

Meghatározza a rendelet területi hatályát.
2. §

Megállapítja a változtatási tilalmat.
3. §

Meghatározza a változtatási tilalom időbeli hatályát.
4. §

Rendelkezik a változtatási tilalom alá eső területeket érintő korlátozásokról az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényre hivatkozva.

5. §

A rendelet hatályba lépésére vonatkozóan tartalmaz rendelkezést.

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 27/2021. (IX. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A bUDAPeST FŐvÁroS XII. KerÜLeT HeGYvIDÉKI ÖnKorMÁnYZAT 2021. ÉvI 
KÖLTSÉGveTÉSÉneK MÓDoSÍTÁSÁrÓL

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 
5/2021. (II. 22.) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Önkor-
mányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételek előirányzatait 20 
144 129 ezer forintban, tárgyévi költségvetési kiadások előirányzatait 25 768 240 ezer forintban 
határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2021. évi költség-
vetési hiány összege 5 624 111 ezer Ft.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány 
fi nanszírozását 5 624 111 ezer Ft maradvány felhasználásával biztosítja.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege belső fi nanszírozási műve-
letekkel együtt 25 878 910 ezer forint, mely a kiadási főösszeggel egyező”.

2. §

(1) A Ör. 2. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi működési költségvetésén 

belül a
személyi juttatásokat 4 308 157 ezer forintban,
munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 740 038 ezer forintban,
dologi kiadásokat 6 934 531 ezer forintban,
egyéb működési célú kiadásokat 2 268 040 ezer forintban

állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségve-

tésén belül a
beruházások előirányzatát 3 447 372 ezer forintban,
felújítások előirányzatát 7 847 680 ezer forintban,
egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 81 217 ezer forintban

állapítja meg.”
(2) Az Ör-nek az Ör. 1.§ (3) bekezdésében megjelölt kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és 

kiemelt előirányzatok szerinti összegeit meghatározó 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete 
lép.

(3) Az Ör-nek az Ör. 1.§ (3) bekezdésében megjelölt bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és 
kiemelt előirányzatok szerinti összegeit meghatározó 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete 
lép.

(4) Az Ör-nek az Ör. 1.§ (3) bekezdése szerinti bevételi-kiadási főösszegén belül a költségvetési 
szervek kiemelt bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az Önkormányzat kiemelt bevételi és 
kiadási előirányzatait kiemelt feladatok szerinti bontásban, továbbá kötelező és önként vállalt ön-
kormányzati, valamint államigazgatási feladatokra összesítve meghatározó 3/a-3/b. melléklete 
helyébe e rendelet 3/a-3/b. melléklete lép.

(5) Az Ör-nek az Önkormányzat bevételeinek részletes előirányzatait meghatározó 4. mellékle-
te helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(6) Az Ör-nek a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiemelt feladatainak részletes elő-
irányzatait meghatározó 5/a melléklete helyébe e rendelet 5/a, 5/c melléklete helyébe e rendelet 5/b, 
5/d. melléklete helyébe e rendelet 5/c melléklete lép.

(7) Az Ör-nek
a)  a beruházási kiadásokat célonként meghatározó 6/a-6/b. melléklete helyébe e rendelet 6/a-6/b. 

melléklete lép;
b)  a felújítási kiadásokat feladatonként meghatározó 7/a-7/b. melléklete helyébe e rendelet 7/a-7/b. 

melléklete lép;
c)  működési és felhalmozási célú támogatásokat meghatározó 8/b melléklete helyébe e rendelet 

8. melléklete lép.
(8) Az Ör-nek az Önkormányzat költségvetési tartalékainak előirányzatait meghatározó 9. 

melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 
3. §

(1)  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal felhatalmazást 

kapnak arra, hogy e rendelet mellé kletei szerinti részletezésben jóváhagyott előirányzat-módosítá-
sokat költségvetésükben átvezessék.

Dr. Gottfried-Tusor Gabriella sk.
jegyző

Pokorni Zoltán sk.
polgármester

A rendelet mellékletei a Polgármesteri Hivatal Képviselői Csoportjánál és az Önkormányzat 
www.hegyvidek.hu honlapján közérdekű adatok címszó alatt tekinthetők meg.

BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 28/2021. (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A bUDAPeST FŐvÁroS XII. KerÜLeT HeGYvIDÉKI ÖnKorMÁnYZAT KÉPvISeLŐ-
TeSTÜLeTÉneK SZerveZeTI ÉS MŰKÖDÉSI SZAbÁLYZATÁrÓL SZÓLÓ 39/2018. (IX. 26.) 

bUDAPeST FŐvÁroS XII. KerÜLeT HeGYvIDÉKI ÖnKorMÁnYZAT KÉPvISeLŐ-
TeSTÜLeTÉneK ÖnKorMÁnYZATI renDeLeTe MÓDoSÍTÁSÁrÓL

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szerveze-
ti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018 (IX.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 1. 
melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.
Dr. Gottfried-Tusor Gabriella sk.

jegyző
Pokorni Zoltán sk.

polgármester
1. melléklet
1. A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szerve-

zeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018 (IX.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 
következő 32. ponttal egészül ki:

„32. Dönt az ingatlanok házszám (sorszám) megállapítása, megváltoztatása tárgyában. (38/2021. 
(IX. 23.) Kt.h. határozat)”

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 53. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szerve-
zeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza.

A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza többek között a képviselő-testület átruházott 
hatásköreinek felsorolását.

Az Mötv. 41. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület – e törvényben meghatározott kivéte-
lekkel – hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a 
társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az 
átruházott hatáskör tovább nem ruházható.

A közterületről nyíló ingatlanokat (az épületeket és a beépítetlen telkeket) a közterületről jól 
látható táblán feltüntetett számmal (házszám) kell ellátni. A közterületen több ingatlan azonos 
számmal nem jelölhető.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a közterület- és városrésznevek megállapítá-
sáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) ön-
kormányzati rendeletének 20. § (3) bekezdése értelmében a kerületi önkormányzat gondoskodik a 
sorszámok megállapításáról, megváltoztatásáról.

Részletes indokolás

1. §

A Képviselő-testület határozatával az ingatlanok házszám (sorszám) megállapítása, megváltoz-
tatása tárgyú hatáskörét Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Jegyzőjére 
ruházta át. A rendelkezés az átruházott hatáskört beemeli a rendelet 6., a jegyzőre átruházott ha-
táskörök felsorolását tartalmazó mellékletébe.

2. §
A rendelet hatályba lépésére vonatkozóan tartalmaz rendelkezést.
1. melléklet
A jegyzőre átruházott hatáskörök felsorolása kiegészül az ingatlanok házszám (sorszám) megál-

lapítása, megváltoztatása hatáskörrel.

a)  rövid műszaki leírás,
b)  építészeti-műszaki tervdokumentáció,
c)  a kerületi és fővárosi helyi védelemmel érintett ingatlanok esetén a műszaki leírásnak tartal-

maznia kell egy külön fejezetet, amely bemutatja a tervezett építési tevékenység védett érték-
re történő hatását és a követelményeknek való megfelelést,

amelyek megítélhetővé teszik a településképi követelményeknek továbbá a rendezési tervben és 
a közterület-alakítási tervben foglalt előírásoknak való megfelelést.

(3) Az Étv. 33/A. § -a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a (2) be-
kezdés b) pontja szerinti építészeti-műszaki tervdokumentációt a 155/2016. (VI. 13.) Korm. Ren-
delet 1. mellékletének megfelelően kell összeállítani, továbbá tartalmaznia kell

a) látványtervet,
b) utcaképet vagy madártávlati tervet,
c) kerítéstervet, valamint
d)  a kerületi építési szabályzatban meghatározott beépítési paramétereknek történő megfelelést 

igazoló méretidomozott számításokat,
e)  meglévő épület bővítése, átalakítása esetén a meglévő épület felmérési terveit,
f)  A 44. § (1) bekezdés c) pontjában felsorolt esetekben tervtanácsi konzultációs véleményt.
(4) A 44. § (1) bekezdés a)–c) pontokban megadott esetekben, amennyiben az építési tevékeny-

séggel érintett telek területe meghaladja az 5000 m2-t vagy az építmény legmagasabb pontja a 30 
m-t, az építmény megjelenését a 3. mellékleten megadott látvány pontokból be kell mutatni.

(5) Kerületi helyi védelemmel érintett területen új épület építése, meglévő épület településképet 
érintő átalakítása esetén be kell mutatni a védett terület beépítési karakteréhez történő illeszkedést.

(6) Az elhelyezni kívánt gépészeti berendezéseket és a műszakilag szükséges zajvédő falakat 
ábrázolni kell az építészeti-műszaki tervdokumentációban.

(7) A szakmai konzultáció során a főépítész javaslatot tehet a településképi követelmények érvé-
nyesítésének módjára.

(8) A Korm. rendelet alapján a szakmai konzultációról írásos emlékeztető készül a felvetett ja-
vaslatok lényegével, valamint a főépítész lényeges nyilatkozataival. Az emlékeztetőben foglaltakat 
a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során fi gyelembe kell venni.

X. Fejezet
Településképi véleményezési eljárás

32. A kötelező településképi véleményezési eljárás esetei

46. §

(1) A polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le minden építmény engedélyhez 
kötött építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására, felújítására irányuló építési engedé-
lyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervvel kapcsolatban, az engedélyezési eljárást 
megelőzően.

(2) A településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni
a) a fővárosi helyi védelem alatt álló építészeti örökség esetében,
b) fennmaradási engedélyezési eljárás esetén,
c) ha az építési tevékenységet jogszabály egyéb tervtanács véleményezési feladatkörébe sorolja.

33. A véleményezési eljárás részletes szabályai

47. §

(1) A településképi véleményezési eljáráshoz kötött építési tevékenységekre vonatkozó építészeti-
műszaki tervdokumentációkkal kapcsolatban a polgármester a településképi véleményét a Hegy-
vidéki Tervtanács szakmai álláspontjára alapozza.

(2) Ha a Hegyvidéki Tervtanács szakmai álláspontját akadályoztatása vagy határozatképtelen-
sége miatt a polgármester által megjelölt határidőben nem tudja kialakítani, a polgármester telepü-
lésképi véleményét a főépítész szakmai álláspontjára alapozza.

48. §

(1) A településképi véleményezési eljárás kormányrendeletben meghatározott módon indítható, 
valamint csatolni kell a 6. melléklet szerinti kitöltött formanyomtatványt vagy azzal azonos adat-
tartalmú kérelmet.

(2) A kormányrendelet szerinti munkarészeket tartalmazó építészeti-műszaki dokumentációt 
olyan tartalommal kell benyújtani, hogy arról a településképi illeszkedés, a településképi követel-
ményeknek való megfelelés megítélhető legyen, és egyértelmű vélemény legyen alkotható. Az épí-
tészeti-műszaki dokumentációnak – a kérelem tárgyának megfelelően – legalább az alábbi munka-
részeket kell tartalmaznia:

a)  meglévő állapot helyszínrajza legalább M1:500-as léptékben, amelyen ábrázolandó a meglévő 
építmények tetőfelülnézete, a meglévő terepviszonyok és a faállomány,

b)  tervezett állapot helyszínrajza legalább M1:500-as léptékben, amelyen ábrázolandó a terve-
zéssel érintett, valamint szomszédos ingatlanokon álló építmények tetőfelülnézete, továbbá a 
terepviszonyok változtatása és a faállomány,

c)  rövid építészeti-műszaki leírás a telepítésről és az építészeti kialakításról,
d)  a kerületi helyi védelemmel érintett ingatlanok esetén a műszaki leírásnak tartalmaznia kell 

egy külön fejezetet, mely bemutatja a tervezett építési tevékenység védett értékre történő 
hatását és a követelményeknek való megfelelést,

e)  a gépjárműelhelyezési kötelezettség változása esetén parkolómérleg,
f)  a tervezési terület és környezetének bemutatása (fotódokumentációval),
g)  tömegformálásra kiható eltérő szintek alaprajzai,
h)  tervezéssel érintett homlokzat(ok) legalább M1:100-as léptékben ábrázolva, anyaghasználat 

egyértelmű meghatározásával és megjelenítésével,
i)  metszetek, legalább M1:100-as léptékben ábrázolva, méretezve (legalább két egymásra merő-

leges nézetből, a megértéshez szükséges darabszámban), meglévő és tervezett terepvonal 
megjelenítésével,

j)  látványtervek (pl.: makett, távlati képek, fotómontázs vagy egyéb digitális megjelenítés),
k)  madártávlati légifotóba illesztett látványtervek új épület tervezése, vagy meglévő épület tö-

megét érintő átalakítása esetén (a légifotó az Önkormányzat honlapján elérhető MINERVA 
térinformatikai rendszerről tölthető le),

l)  utcakép, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik,
m)  meglévő épület felújítása, átalakítása, bővítése esetén felmérési dokumentáció legalább 

M1:100-as léptékben,
n)  a tervezett terepalakítás függvényében terepmetszet(ek) a teljes ingatlanon keresztül legalább 

M1:200-as léptékben,
o)  értékvédelem alatt álló épület homlokzatfelújítása esetében homlokzat-színezési terv,
p)  jelentős forgalomnövekedéssel járó építési tevékenység esetén forgalomszámláláson alapuló 

forgalomvizsgálati munkarész, továbbá a tervezett közlekedési rendszer bemutatása,
q)  a változással érintett beépítési paraméterek megfelelőségének igazolására alkalmas méretezett 

idomtervek,
r)  meglévő épület felújítása, átalakítása, bővítése esetén szerzői jogi nyilatkozat.
(3) Amennyiben az építési tevékenységgel érintett telek területe meghaladja az 5000 m2-t vagy 

az építmény legmagasabb pontja a 30 m-t, az építmény megjelenését a 3. mellékleten megadott 
látvány pontokból be kell mutatni.

(4) A településképi véleményezési eljárásban a kérelmet és a mellékletét képező építészeti-mű-
szaki dokumentációt a Hegyvidéki Tervtanács ülése előtt legalább 8 nappal kell benyújtani.

49. §

(1) A polgármester településképi véleményét a főépítész készíti elő.
(2) A településképi vélemény tartalmazza a tervtanácsi vagy a főépítészi állásfoglalást, a vélemény 

részletes indoklásával.
34. A véleményezés részletes szempontjai

50. §

(1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell a településképi követelmények tel-
jesülését, ehhez kapcsolódóan különösen

a)  az épület, vagy építmény megfelelően veszi-e fi gyelembe a kialakult beépítés adottságait, 
rendeltetésszerű használatát és fejlesztési lehetőségeit,

b)  a beépítés ütemezése megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek,
c)  védett építmény esetén a beavatkozás nem ellentétes-e a védelem céljával, szolgálja-e a védelem 

látványban is jelentkező szempontjait,
d)  az épület, vagy építmény alkalmazkodik-e a környezet léptékéhez, formanyelvéhez, tömeg-

alakításához,
e)  a tervezett megoldás tartalmazza-e meglévő épület esetén a korábban kialakult, de oda nem 

illő építészeti elemek megszüntetését, átépítését vagy takarását,
f)  új épület esetében, amennyiben a funkció ezt indokolja, tartalmazza-e a cégérek, reklámok, 

antennák, vagy ehhez hasonló egyéb berendezések épített környezetbe illő, és jogszabályoknak 
megfelelő megoldásait,

g)  károsan érinti-e a beavatkozás a természeti környezetet,
h)  a beépítés módja megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményeinek,
i)  nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, illetve az 

építmények kilátását vagy a rálátás követelményeit;
j)  az épület homlokzatának és tetőzetének kialakítási módját,
k)  az épület homlokzatának és tetőzetének karaktere illeszkedését a környezethez, a választott 

funkcióhoz,
l)  a homlokzati látvány és struktúra illeszkedését a környezetéhez, harmonizálását az épülettö-

meggel,
m)  a tervezett anyaghasználat alkalmazkodását az épület karakteréhez, funkciójához, a környe-

zetben alkalmazott anyagokhoz, illetve látványukhoz, a korszerű épület-energetikai köve-
telményeknek való megfelelését,

n)  az előzetes szakmai konzultáció igénybevétele esetén a településképi illeszkedésre vonatkozó 
javaslatok fi gyelembevételét,

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl vizsgálni kell még a
a)  környezet helyi építési szabályzatban biztosított fejlesztési lehetőségeinek, adottságainak fi -

gyelembevételét,
b)  közterület mentén az épület kialakításának módjához kapcsolódóan a tervezéssel érintett 

ingatlan közterületi kapcsolatát illetően a közterület kialakult állapotához, használatához 
való illeszkedését.

XI. Fejezet
Településképi bejelentési eljárás

35. A kötelező településképi bejelentési eljárás esetei

51. §

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni
a)  a jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez, egyszerű bejelentéshez, örökségvédelmi 

engedélyhez vagy bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek közül a kapcsolódó közfor-
galom által használt területről – abban az esetben is, ha növényzet által takartan – látható 
alábbi esetekben:
aa)  épület építése, elhelyezése, bővítése – kivéve rendezvények (kulturális, sportesemény) 

idejére ideiglenesen, legfeljebb tíz nap időtartamra (adventi vásár esetén az adventi idő-
szaktól kezdődően január 6. 24 óráig tartó időszakra) legfeljebb 50 légköbméter nagysá-
gú pavilonok, felvonulási építmények elhelyezése,

ab)  az épület megjelenését befolyásoló felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése 
(utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület átszínezése, a 
homlokzat felületképzésének megváltoztatása, homlokzathoz rögzített előtető, védőtető, 
ernyőszerkezet építése felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése)

ac)  levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) elhelyezése,
ad)  napenergia-kollektor, napelem, szellőző-, klímaberendezés, hőszivattyú és egyéb gépésze-

ti berendezés, antenna, áru-, csomag- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó oszlop 
(zászlórúd) elhelyezése esetén,

ae)  új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény 
építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg,

b)  építésügyi hatósági engedélyhez kötött, de az épület megjelenését befolyásoló módon a vég-
leges engedélytől eltérően megvalósuló és az eltérést illetően építésügyi hatóság engedélyéhez 
nem kötött építési tevékenység esetén, kivéve, ha az építési tevékenységet jogszabály egyéb 
tervtanács véleményezési feladatkörébe sorolja;

c)  fővárosi és kerületi helyi védelemmel érintett ingatlanon álló építmény településképi megje-
lenését érintő építési tevékenység, ha az
ca)  építmény felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése vagy állagmegóvása során 

befolyásolja annak megjelenését,
cb)  által a védelem tárgyát képező elem bármilyen módon változik,
cc)  napenergia-kollektor, napelem, szellőző-, klímaberendezés, hőszivattyú és egyéb gépésze-

ti berendezés, antenna elhelyezése esetén
d)  reklámcélra szolgáló utcabútor – kivéve parkolójegy automata, jegyautomata, elektromos autó 

töltő, taxi hívó, a segélyhívó berendezés – elhelyezése, építése, meglévő felújítása, helyreállí-
tása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése esetén,

e)  0,5 m2-nél nagyobb cégjelzés elhelyezése esetén,
f)  cégér és üvegfólia elhelyezése esetén,
g)  meglévő épületen épületfelirat kihelyezése esetén,
h)  közforgalom által használt területről látható szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal 

építése, elhelyezése esetén,
i)  rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, pódium, állvány jellegű építmény 

építése esetén,
j)  a jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött támfal építése, meglévő támfal 

bővítése, felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése esetén,
k)  tömör utcai kerítés vagy kerületi helyi védett ingatlan utcai kerítésének építése, bővítése, át-

alakítása esetén,
l)  utasváró építése, felújítása, átalakítása esetén,
m)  a meglévő önálló rendeltetési egységek rendeltetésének részbeni vagy teljes megváltoztatása 

esetén,
n)  épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása esetén,
o)  reklámok és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések – beleértve az építési rek-

lámhálót is – elhelyezése esetén,
p)  közterületen hulladéktartály tároló elhelyezése, bővítése, átalakítása esetén,
q)  olyan magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése esetén, amelynek a terepcsatlakozás-

tól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.
36. A bejelentési eljárás részletes szabályai

52. §

(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesternek címzett bejelentésre indul. 
A településképi bejelentést az 7. melléklet szerinti formanyomtatványon, vagy azzal azonos adattar-
talmú kérelemmel lehet megtenni. A bejelentéshez a kérelem tárgyának megfelelően összeállított 
építészeti-műszaki dokumentációt mellékelve kell benyújtani. A tervdokumentációt úgy kell ösz-
szeállítani, hogy abból a tervezett tevékenység településképi hatása megítélhető legyen.

(2) A településképi bejelentés köteles tevékenységek csak akkor kezelhetők egy bejelentésben, ha 
azonos tevékenységre vonatkoznak (pl. csak nyílászárók cseréje), vagy eltérő tevékenységek esetén 
a tevékenységek azonos épületet érintenek (pl.: homlokzatszínezés és cégtábla kihelyezése).

(3) Az építészeti-műszaki dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően – legalább az 
alábbi munkarészeket kell tartalmaznia

a) építési tevékenység esetén
aa)  az 51. § (1) bekezdés aa), ad), c), i), j) és l) pontjaiban meghatározott esetekben megfelelő 

jogosultsággal rendelkező tervező által készített, 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet sze-
rinti dokumentációrészeket,

ab)  a kerületi és a fővárosi helyi védelemmel érintett ingatlanok esetén tervtanácsi konzultá-
ciós véleményt,

ac)  a kerületi és fővárosi helyi védelemmel érintett ingatlanok esetén a műszaki leírásnak 
tartalmaznia kell egy külön fejezetet, mely bemutatja a tervezett építési tevékenység védett 
értékre történő hatását és a követelményeknek való megfelelést,

ad)  egyedi művészeti alkotás homlokzaton történő elhelyezése esetén tervtanácsi konzultáci-
ós véleményt,

ae)  az elhelyezni kívánt gépészeti berendezéseket és a műszakilag szükséges zajvédő falakat 
ábrázoló tervlapot,

b) reklám, információs vagy más célú berendezés és cégjelzések, épületfelirat elhelyezése esetén
ba)  építészeti műszaki leírást, amely a reklámok, reklám, információs vagy más célú beren-

dezések és cégjelzések esetén tartalmazza az elhelyezésére vonatkozó, 35–42. §-ban meg-
határozott kikötések és követelmények teljesülésének igazolását;

bb)  közterületi elhelyezésnél, burkolatbontással járó munkák esetén M1:500 méretarányú, a 
közmű-szolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett helyszínrajzot,

bc)  homlokzati rajzot vagy fotódokumentációt illetve fotomontázst a meglévő és tervezett 
állapotról,

bd)  méretezett nézetrajzot a tervezett berendezésről (összevonható a homlokzati rajzzal), 
melyen a reklámberendezés formája, mennyisége, mérete, technológiája, anyaga és terve-
zett színei RAL számmal egyértelműen jelölve vannak,

c)  rendeltetésmód vagy rendeltetési egységek számának megváltoztatása esetén a megfelelő jo-
gosultsággal rendelkező tervező által készített
ca)  építészeti műszaki leírást, amely ismerteti a rendeltetésnek megfelelő (terület) használat 

technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás vagy rendeltetési egységek számának meg-
változtatása következtében – a szomszédos és a környező ingatlanokat érintő – változáso-
kat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat, nyilatkozatot a 
tervezett rendeltetésnek való műszaki megfeleléséről,

cb)  a változással érintett önálló rendeltetési egység meglévő, valamint tervezett állapotát áb-
rázoló méretezett alaprajzát, legalább M1:100 méretarányban, valamint a megértéshez 
szükséges számú metszetet,

cc)  parkolómérleg-számítást, a parkolóhely(ek) kialakításának tervezett megoldását, oly módon, 
hogy a tervezett rendeltetési egységhez, vagy módosításhoz biztosítandó parkoló beazono-
sítható legyen.

d)  amennyiben a kérelmet nem a tulajdonos terjeszti elő, vagy az ingatlannak több tulajdonosa 
van, úgy a tervezett tevékenység vonatkozásában tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat csato-
lása szükséges, társasházak esetén a társasházi törvény szerinti hozzájárulás,

e)  amennyiben a bejelentő nem természetes személy, abban az esetben a bejelentést cégszerű 
aláírással kell ellátni és a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányának másolatát, 
vagy meghatalmazott esetén a meghatalmazást a bejelentéshez mellékelni kell.

37. A településképi bejelentés elbírálásának szempontjai

53. §

A településképi bejelentési eljárás során vizsgálni kell a településképi követelményeknek való 
megfelelést, a tartalmi követelményeket, valamint hogy a bejelentés tárgya

a) építési tevékenység esetén
aa)  megfelel-e a vonatkozó településrendezési eszközöknek és településképi előírásoknak,
ab)  kedvezőtlen irányba változtatja-e meg az ingatlanon belüli gépjármű-forgalmat,
ac)  a jogszabályi előírásoknak megfelelően szükségessé teszi-e többlet-parkolóhelyek, illetve 

rakodóhely kialakítását, azok milyen módon biztosítottak az ingatlanon
ad)  érinti-e a közterület kialakítását, a meglévő berendezéseket vagy a növényzetet,
ae)  befolyásolja-e a közterület közúti-, gyalogos-, illetve kerékpáros forgalmát, illetve veszé-

lyezteti-e azok biztonságát,
af)  a tevékenység veszélyezteti-e az épített és természeti környezet értékeit, örökségét.

b)  építmények rendeltetésének részben vagy egészben történő megváltoztatása, illetve a rendel-
tetési egységek számának megváltoztatása esetén
ba)  megfelelően fi gyelembe veszi-e az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) rendezési terv előírá-
sait, különös tekintettel a kialakításra kerülő rendeltetésre és az ahhoz kapcsolódó gépjár-
mű elhelyezési kötelezettségre,

bb)  megfelelően veszi-e fi gyelembe a kialakult beépítés adottságait, a környezet fejlesztésének 
lehetőségeit,

bc)  kedvezőtlen irányba változtatja-e meg az ingatlanon belüli gépjármű-forgalmat,
c)  reklámok, cégjelzések, épületfeliratok elhelyezése esetén

ca)  alkalmazkodik-e a környezet léptékéhez, anyaghasználatához, színvilágához, formanyel-
véhez,

cb)  a tervezett reklám, reklámhordozó elhelyezése illeszkedik-e a településképbe, megfelel-e 
a településképi követelménynek, megfelel-e a reklám-elhelyezési rendeletben foglalt elhe-
lyezési követelményeknek,

cc)  amennyiben a létesítés helyszínére közterület alakítási terv készült, illeszkedik-e annak 
előírásaihoz.

38. A településképi bejelentéshez kötött tevékenységek ellenőrzése

54. §

(1) A bejelentő köteles a rendeltetésmódot vagy rendeltetésszámot érintő tevékenység kivételével 
az elkészült munkákról, azok elkészültétől számított 8 napon belül fotódokumentációt eljuttatni a 
Budapest Főváros XII. kerület Hegvidéki Polgármesteri Hivatal Városrendezési és Főépítészi Iro-
dájához, hivatkozva a településképi határozat iktatószámára.

(2) A hatóság a Korm. rendelet alapján és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) meghatározott esetekben és módon helyszíni szemlét 
tarthat.

XII. Fejezet
A hatósági bizonyítvány

39. A hatósági bizonyítvány kérelmezése

55. §

(1) Településképi bejelentés tudomásul vételét követően az építmény, valamint az építményen 
belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az 
építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az új rendeltetésszámáról szóló hatás-
ági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet az 8. melléklet szerinti formanyomtatványon, vagy azzal 
azonos adattartalmú kérelemmel lehet megtenni.

(2) A kérelemhez
a)  igazolni kell a kérelmezett tevékenység megvalósulását,
b)  gépjármű kötelezettség keletkezése esetén, mellékelni kell a teljesítésére vonatkozó igazolást.
(3) Amennyiben a kérelmező nem természetes személy, abban az esetben a kérelmet cégszerű 

aláírással kell ellátni és a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy 
meghatalmazott esetén a meghatalmazást mellékelni kell.

(4) A kérelemben foglaltak megvalósulását a hatóság helyszíni szemle során ellenőrizheti.
XIII. Fejezet

A településképi kötelezés, településképi bírság
40. A településképi kötelezési eljárás

56. §

(1) Az e rendeletben meghatározott településképi követelmények betartását, a bejelentési köte-
lezettség teljesítését, és a bejelentésben foglaltalak betartását a polgármester ellenőrzi.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt követelmények teljesítése érdekében az Ákr. sza-
bályai alapján kötelezési eljárást folytat le, és szükség esetén kötelezést bocsát ki a Tvtv. szerint.

41. A településkép-védelmi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke

57. §

(1) A településkép-védelmi bírság legkisebb összege 100.000 forint.
(2) A településkép-védelmi bírság összege legfeljebb
a)  településképi követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az kerületi helyi védett 

építményt érint
aa)  természetes személy esetén 1 000 000 forint,
ab)  jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 10 000 000 forint

b)  településképi követelmények be nem tartása esetén, amennyiben az nem érint kerületi védett 
építményt
ba)  természetes személy esetén 750 000 forint,
bb)  jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 7 500 000 forint

c)  településképi bejelentés elmulasztása esetén
ca)  természetes személy esetén 200 000 forint,
cb)  jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2 000 000 forint

lehet.
XIV. Fejezet

Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer
42. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése

58. §

(1) A kerületi helyi védett építészeti örökség tulajdonosa, vagyonkezelője az értékek megóvása 
érdekében – az évenként kiírásra kerülő pályázat keretében – kérheti az Önkormányzat támogatá-
sát. A védett értékek felújításának, restaurálásának, helyreállításának támogatására fordítható 
összeget a Képviselő-testület évente a költségvetésben határozza meg.

(2) Támogatásban csak az a tulajdonos, illetve vagyonkezelő részesülhet, aki ellen nincs folya-
matban építésfelügyeletei vagy örökségvédelmi hatósági intézkedés, bírság kiszabása.

(3) A kerületi helyi védett építészeti örökség tulajdonosai, kezelői, használói a helyi adók kive-
tésekor kedvezményekben, vagy adómentességben részesülhetnek. A kedvezmény mértékét, illetve 
az adómentességet a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

(4) A támogatásban a kerületi helyi értékvizsgálati folyamatba vont, illetve helyrehozatali köte-
lezettséggel érintett ingatlanok tulajdonosa, illetve vagyonkezelője is részesülhet.

59. §

(1) A településkép védelmét szem előtt tartó tevékenység ösztönzése érdekében az érintett ingat-
lan tulajdonosa – az évenként kiírásra kerülő pályázat keretében – önkormányzati településképi 
díjra pályázhat. A díjazásra fordítható összeget a Képviselő-testület évente a költségvetésben hatá-
rozza meg.

(2) A településképi díj odaítéléséről a Hegyvidéki Tervtanács szakmai javaslata alapján a Kép-
viselő-testület Tulajdonosi és Városfejlesztési bizottsága dönt.

(3) A településképi díjazásban részesült építmény tulajdonosa az Önkormányzattól a díjazás 
mellett oklevelet kap, és a díj odaítélése az Önkormányzat honlapján közzétételre kerül.

ÖTÖDIK RÉSZ
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

43. Hatálybalépés

60. §

Hatályát veszti az egyes kertek védetté nyilvánításáról szóló 22/1995. (XII. 27.) önkormányzati 
rendelet.

61. §

Hatályát veszti az egyes helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról 
szóló 18/1996. (VII. 17.) önkormányzati rendelet.

62. §

Hatályát veszti az egyes helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról 
szóló 20/1996. (XI. 6.) önkormányzati rendelet.

63. §

Hatályát veszti a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 
11/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet.

64. §

Hatályát veszti a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 
17/2007. (IV. 21.) önkormányzati rendelet.

65. §

Hatályát veszti a helyi (kerületi) jelentőségű értéket képviselő szobrok, képzőművészeti alkotá-
sok védetté nyilvánításáról szóló 21/2007. (VI. 13.) önkormányzati rendelet.

66. §

Hatályát veszti a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról és helyi 
(kerületi) védettség megszüntetéséről szóló 31/2007. (IX. 25.) önkormányzati rendelet.

67. §

Hatályát veszti a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 
3/2009. (II. 24.) önkormányzati rendelet.

68. §

Hatályát veszti a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 
29/2009. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.

69. §

Hatályát veszti a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti érték védettségének megszüntetéséről 
szóló 17/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

70. §

Hatályát veszti a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról, védettsé-
gének módosításáról, valamint védettségének megszüntetéséről szóló 22/2011. (IX. 30.) önkor-
mányzati rendelet.

71. §

Hatályát veszti a helyi (kerületi) jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról, valamint 
védettségének megszüntetéséről szóló 30/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

RENDELETEK
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A zenei fúzió szépségei
Az utóbbi évtizedekben felgyor-
sult az a korábban elinduló zenei 
folyamat, ami a megszilárdult 
műfaji határok lazulását hozta. A 
jazz-rock, a cross-over vagy a jobb 
híján világzenének elkeresztelt 
stílus korábban soha nem tapasz-
talt módon szélesítette ki a zenei 
univerzumot. Októberben két telt 
házas MOMkult-beli koncert bi-
zonyította be számunkra is, hogy 
a fúzió több irányból is működő-
képes: az egyik a jazz és a progresz-
szív rock, a másik a jazz és a klasz-
szikus arab zene ötvözésével mu-
tatott fel új hangot, hangulatokat.

A Mike Stern & Bill Evans 
Group két névadója hangszereik 
első számú mesterei, karrierjük 
ismertetése oldalakra rúgna. Te-
hetségükre Miles Davis is felfi-
gyelt, a nagy jazzguru számos 
formációjában szerepeltek koncer-
teken és lemezeken is az 1980-as 
években, majd szólóban folytat-
ták, nem kevesebb sikerrel. Évti-
zedek óta a jazzvilág élvonalbeli 
képviselői, albumok, díjak, kon-
cert- és fesztiválfellépések, 
Grammy-je lö lé sek és neves part-
nerek sokasága fémjelzi útjukat.

A nálunk fellépő su per group-
ban Mike Stern gitározott és éne-
kelt, Bill Evans tenor- és szoprán-
szaxofonon játszott, olykor a 
zongora mellé is leült, sőt énekelt 
is, Tom Kennedy basszusgitáro-
zott, míg a francia Nicolas 

Viccaro „működtette” a hatalmas 
dobarzenált. A rég nem tapasztalt 
forró hangulat ékes bizonyítékául 
szolgált annak, hogy a hosszú 
kényszerszünet után mennyire 

jólesett mindannyiunknak ismét 
átélni egy kollektív koncertél-
ményt.

Egymást követték Stern és 
Evans régebbi és újabb szerzemé-
nyei, amelyek a progresszív fúziós 
zene aranykorszakát idézték fel. 

Eklektikus, innovatív zenéjükben 
számos stílus egyesült, amelyek a 
jazzben és a legértékesebb rock-
ha gyo má nyok ban gyökereznek. 
A jazz-rock olyan klasszikusa is 

elhangzott, mint a szemlátomást 
Mike Sternt is felkavaró, szívhez 
szóló Wishing Well. A virtuóz 
szólók mellett lenyűgöző volt 
hallgatni négyük összecsiszolt já-
tékát.

A koncert számos ráadással tu-
dott csak véget érni, közte a hatal-
mas ovációval fogadott blues-
klasszi kus sal, Jimi Hendrix Red 
House-ával. A közönség legna-
gyobb örömére a fáradt zenészek 
néhány perc pihenő után kijöttek 
a nézőtérre, így véget nem érő be-
szélgetés, barátkozás, szel fi ké szí-
tés, dedikálás zárta az estet.

Néhány nappal később ugyan-
azon a színpadon a jazz és a klasz-
szikus arab zene ötvözetének le-
hettünk szem- és fültanúi. Az 
Anouar Brahem Quartetből a 
névadó tunéziai művész az oud 
(ejtsd: úd), az arab lant legna-
gyobb mestere, míg a bejrúti 
Khaled Yassine a ritmushangsze-
rek mágusa. Az oud pengetős, 
húros, rövid nyakú, domború 
hátú, fogólapos instrumentum, 
varázslatos a hangzása, igazi „ke-
leti csemege”. A libanoni dobmű-
vész többnyire a kézzel ütött, az 

indiai tablára emlékeztető dar bu-
kát és a kör alakú fakeretre feszí-
tett bőr kézidobot használta. A 
jazz világából érkezett a négyesbe 
a német Klaus Geising, aki basz-
szusklarinéton és (ritkábban) 
szopránszaxofonon játszott, vala-
mint a svéd basszusgitáros, Björn 
Meyer.

A repertoárban a rendkívül ter-
mékeny zenekarvezető-komponis-
ta tucatnyi albumának gyöngysze-
mei szerepeltek. A csodás zenefo-
lyamot semmilyen konferálás, 
vagy más egyéb nem szakította 
meg. A szebbnél szebb, akuszti-
kus, intim dallamok felváltva 

idézték meg az Ezeregyéjszaka 
egzotikus világát és a modern 
kort. A négy művész teljes össz-
hangban előadott, érzelemmel 
teli, visszafogott, mégis izzó játéka 
hatalmas sikert aratott. A program 
ezúttal is sok-sok ráadással, majd 
„időn túli” barátságos tereferével, 
dedikálással zárult.

Az őszi koncertszezon novem-
berben is folytatódik: a Rymden, 
a Koppel Colley Blade Collective, 
az Ambrose Akinmusire Quartet, 
valamint a Jan Garbarek Group 
(Trilok Gurtuval) lép fel a MOM 
Kulturális Központban.

Márton Attila

Az Anouar Brahem Quartet a jazzt a klasszikus arab zenével ötvözi

Mike Stern & Bill Evans Band: jazz és progresszív rock találkozása
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Évek és képek
Diplomamunkájához a divatot választotta, akkor készült az a fotó, ami-
ből a híres Fabulon-plakát lett. A Magyar Iparművészeti Főiskola grafika 
tanszakán végzett, az idén vehette át aranydiplomáját az utódintéz-
ményben, a MoMe-n. Szerteágazó munkásságát fotók, reklámok, könyv-
illusztrációk jellemzik. A november 5-én a 75. születésnapját ünneplő 
Németh Andrea fotóművésszel beszélgettünk.

– Művészcsaládból származik, 
nem lehet véletlen, hogy ön is a kép-
zőművész pályát választotta.

– Édesapám, Németh József 
fotóművész és grafikus volt, gaz-
dag pályát járt be. Születése száza-
dik évfordulóján, 2011-ben köny-
vet állítottam össze az életéről. A 
nagybátyám, édesapám bátyja, dr. 
Németh Antal színháztudós, esz-
téta, rendező a 20. századi ma gyar 

színháztörténet talán egyik legna-
gyobb egyénisége volt, a Nemzeti 
Színház igazgatója 1935-től 1944-
ig. A nyilasok bejövetelekor le-
mondott; a háború után igazolták 
ugyan, de csak most rehabilitál-
ják, megjelennek róla könyvek, 
Vidnyánszky Attila szobrot állít-
tatott neki a Nemzeti Színházban. 
Hallatlan nagy tudású ember volt 
színházi vonalon, meg úgy általá-
ban. Apám halála után a KOKA 
Galériában rendeztünk egy kiál-
lítást, a szervező művészcsaládo-
kat hozott össze, így nekünk, 
hármunknak, apámmal, nagybá-

tyámmal, egy közös tárlatot. Gye-
rekkorom óta láttam édesapám 
tevékenységét, érdekelt, tetszett. A 
Török Pál utcai kisképzőt végez-
tem el, majd az Iparművészeti 
Főiskolán az akkor induló grafika 
szakot, Ernyei Sándor, Finta József 
és Baska József voltak a tanáraim. 
A diplomamunkámhoz a Pamut-
nyomó Ipari Vállalat reklámozását 
választottam, ehhez tartozott az a 

fotó is, amiből végül a Fabulon-
plakát lett.

– Emblematikus fotó, erről ké-
szült az a hatalmas mozaik a Kál-
vin tér egyik tűzfalán. Mi ennek a 
képnek a története?

– Előszeretettel alkalmaztam 
a fotót mint kifejezési formát, így 
egy összerakható lapokból álló 
attrapot, azaz eladáshelyi reklám-
eszközt készítettem – rajtuk egy-
azon ruhának a kinagyított fotó-
részleteivel. Egyedül a fej hiány-
zott. Ekkor elhívtam az MTI 
modellarchívumában szereplő 
Pataki Ágit, és egy portrésorozatot 

készítettem róla a teraszunkon. A 
diplomamunkámban nem az el-
híresült portré szerepelt, hanem 
egy szemből kissé hátrahajtott fejű 
változat. Finta József tanárom ek-
kor megbízást kapott a Fabulon 
propagandavezetőjétől kozmeti-
kai plakát tervezésére. Mivel Fin-
tának tetszett az egész portrésoro-
zatom, kiválasztotta az ismert 
visszanézős Pataki Ági-fotót, és 
aranykeretbe tette, alá szöveggel. 
A plakátterv sikeres lett, kártya-
naptártól kezdve villamos- és ut-
cai, majd óriásplakát és attrap is 
készült belőle. Végül a Kálvin té-
ren nagyméretű mozaikkal borí-
tottak be egy tűzfalat. Egy ideig 
nem szerepelt a nevem a köztudat-
ban, csak Fintáé. Később tisztázó-
dott, hogy én készítettem ezt a 
sikeres fotót.

– Pataki Ági szintén jubilált az 
idén, hetvenéves lett. Tartották a 
kapcsolatot?

– Miután abbahagytam a rek-
lámot, és ő átment a filmes szak-
mába, ritkán találkoztunk. Nem-
régiben a Kieselbach rendezett egy 
bemutatót a magyar modellekről, 
manökenekről megjelenő album 
kapcsán, ott ő főszereplő volt, em-
lítette a nevemet, nyilatkozott 
rólam, a Fabulonról, ez volt az 
legutóbbi, nagyon pozitív találko-
zás. Most jelent meg Nyitottan a 
világra című könyve, ez a képem 
is benne van, a sok fotós neve közt 
az enyém is szerepel.

– A diploma után tehát – a gra-
fikát és a fotót ötvözve – reklámmal 
foglalkozott.

– Akkoriban a reklámot telje-
sen egyedül csináltuk, megbeszél-
tük a propagandistával, hogy mit 
szeretne reklámozni, kigondoltuk, 
ötleteket mondtunk, lerajzoltuk, 
megvalósítottuk. Nagyon sok áru-
bemutató képet készítettem. Tud-
tuk, hogyan kell fotózni a fémtár-
gyat, a kerámiát, hogy ne csillog-
jon túlságosan, de plasztikus le-
gyen. Főként gyógyszerreklámok-
nál valósítottam meg az ötleteimet. 
Sikeresek lettek a többi között a 
hetvenes években divatba jövő 
antibébi-tablettás reklámfotóim. 
Sokat dolgoztam az Artex külke-
reskedelmi vállalatnak, amely ke-
rámiákat, festményeket és külön-
böző tárgyakat reklámozott. Em-
lékezetes egy szép kerámia-csend-
életem. A fotómból szórólap lett, 
kiküldték a skandináv országokba, 
ahol nagyon megtetszettek a kerá-
miák. Hallottam, hogy eljött va-
laki személyesen is megnézni, 
rendelni akart belőlük, de amikor 

meglátta a gyárat, a termékeket, 
hazament. Én nem retusáltam, 
valószínűleg nekem szép árut ad-
tak, lefotóztam, jó volt a nyomda, 
de a valóság az idő tájt egy kicsit 
más volt… A rendszerváltáskor 
abbahagytam a reklámfotózást, a 
vállalatok, ahol ismeretségünk 
volt, tönkrementek, a külföldiek 
hozták a reklámot.

– Akkor kezdett művészportré-
kat készíteni?

– Bayer Ilonával közvetlenül a 
rendszerváltás előtt készült a „Fé-
szek. Művészek – otthonok” című 
közös könyvünk. Hiánypótló-
ként, harminchatezer példányban 
jelent meg karácsony előtt – hús-
vétkor eladottnak nyilvánították, 
nem nyomták újra. Művészek 
otthonaiban jártunk, főleg Ilona 
választotta az alanyokat, egyet-
kettőt én. Gyurkovics Tiborral is 
megjelent két könyvünk, aztán 
cikkeket írtam egy építészeti lap-
nak, és szakrális művekről, hely-
színekről publikálok egy másik 
folyóiratba.

– A megnyitón is szó volt arról, 
hogy Bráda Tibor üvegablakait fo-
tózza.

– Nemrég készült egy felvétel, 
Szkok Iván festőművészt akkor 
fotóztam le, amikor lent voltunk 
Dunaújvárosban, a Krisztus Ki-
rály-templomban, az üvegablakok 
áldásán. Pirk László festőművész 

és Pirk János portréjának közös 
képe illik a mostani lelkiállapo-
tomhoz, egészen friss munka. A 
Pirk család terjedelmes, Szentend-
rén összehoztak egy múzeumot 
Pirk Jánosnak. Megfogott, ahogy 

halványan látható az édesapa 
portréja, aki már nem él, és ott van 
mellette a fia, aki továbbviszi az 
egészet.

– Az önarcképnek is van törté-
nete?

– Az a fotó néhány éve készült, 
a Várszínház Galéria önarckép-
kiállítására. A megnyitón Szarka 
Klára kiemelte, hogy a jó fotós 
örök játékos, mer játszani a saját 
arcával is, és ez annyira szerethető 
dolog. „Németh Andrea kisgyerek 

módra bújik a vaskapu mögé” – 
mondta.

– Hogyan ünnepli a közelgő szü-
letésnapját?

– Számon tartom, kik azok, 
akikkel egy napon, november 

5-én születtem: például Cziffra 
György, Vitray Tamás! Egy kicsit 
hiszek a horoszkópban, van vala-
mi abban, hogy az egy napon 
születettek egyénisége, tulajdon-
ságai hasonlítanak… Van egy 
utazó barátnőm, már régen sze-
rettünk volna eljutni Częstocho-
wába. Most végre találtunk egy 
utat: egy nap Krakkó, egy nap 
Częstochowa.

– Az utazásokon is fotografál?
– Persze! Rendszeresen részt 

veszek a Galéria 12 
csoportos kiállítása-
in, és volt, hogy 
ilyen alkalmakon 
készült képekből 
válogattam. Tagja 
vagyok a Fotóművé-
szek Szövetsége 
szenior-al ko tó cso-
port já nak is, min-
den évben temati-
kus kiállítást rende-
zünk, évente egy 
katalógus is készül. 
A járvány előtt be-
mutatkoztunk Pes-
ten és Budán, vala-
mint több vidéki 
városban. Az idén, 
sajnos, csúszásban 
vagyunk, de most is 
tervezünk, gyűjtjük 
az anyagot.

SzD

PP Németh Andrea életművéből 
ad ízelítőt az Évek és képek című 
kiállítás, ami november 7-ig lát-
ható a Galéria 12 Kávézó és Bor-
bárban (XII., Hajnóczy József utca 
21.).

A híres plakát Pataki Ági portréjával

Önarckép

Pirk László festőművész édesapja, Pirk János portréjával
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Emléktábla Halász Aladár erdőmérnök tiszteletére
Mostantól márványtábla őrzi Ha-
lász Aladár Bedő-díjas okleveles 
erdőmérnök, közgazdász nevét 
egykori otthona, az Ugocsa utca 
5. számú társasház falán. A Hegy-
vidéki Önkormányzat, az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület és a család 
összefogásával az erdészeti szak-
ember születésének 100. évfordu-
lója alkalmából létrehozott emlék-
hely avatóünnepségén Sárvári Já-
nos okleveles erdőmérnök, az 
Országos Erdészeti Egyesület 
Wágner Károly Erdészeti Szak-
könyvtárának őre szólt Halász 
Aladár életútjáról.

Mint mondta, Halász 1943-
ban kitűnő minősítésű erdőmér-
nöki oklevelet szerzett, ezt köve-
tően állt munkába a főiskola út-
építési tanszékén, ám a háború 
közbeszólt, a nyugati frontra ve-
zényelték. Katonaként, majd ha-
difogolyként kiválóan megtanult 
angolul, ezt a tudását később ered-
ményesen kamatoztatta. Hazatér-
ve a balassagyarmati és a szombat-
helyi erdőgazdaságnál szerzett 
üzemi gyakorlatot, tanított a sop-
roni szakiskolában, műszaki és 
matematikai tankönyveket szer-

kesztett. 1949-ben került a Terv-
hivatalba, munkatársaival közö-
sen sikerült leállítaniuk az esztelen 
fakitermelést, és megkezdeni a 
háborús erdőpusztítások helyre-
hozását.

Az Országos Erdészeti Főigaz-
gatóság főigazgató-helyetteseként, 
a Tervfőosztály vezetőjeként, majd 
a MÉM Erdészeti és Faipari Osz-
tályának vezetőjeként dolgozott. 
Megteremtette a korszerű üzem-
tervezés hátterét, kidolgozta a fa-

kitermelés és -forgalmazás nem-
zetközi statisztikai rendszerét, 
sémákat adott a vállalati tervezés-
hez, megalapozta a valuta és az 
árrendszer szabályozását. Részt 
vett az Erdőfenntartási Alap létre-

hozásában, dolgozott az EGK és 
az FAO erdészeti bizottságaiban, 
ez utóbbi elnöke lett 1975-ben.

Hét évtizeden át az Országos 
Erdészeti Egyesület tagja volt, 
amelynek megalapította a gazda-
sági szakosztályát. Az OEE Bedő 

Albert Emlékérmet 1969-ben ve-
hette át, ezt követte az „Ember az 
erdőért” alapítványi díj 2010-ben, 
amely az egyesület legnagyobb 
elismerése, valamint a Tiszteletbe-
li Tagsági Díszoklevél. 2004-ben 
megkapta a Pro Silva Hungariae 
emlékérmet, 2011-ben pedig az 
Életfa Emlékplakett arany foko-
zatát. Számos szakkönyvet írt, a 
többi között angol–magyar és 
magyar–angol erdészeti, vadásza-
ti és faipari műszaki szótárt is 
összeállított.

Kilenc évvel ezelőtt egy nagy-
szerű ember és kiváló szakember 
távozott az élők sorából – kezdte 
beszédét Zambó Péter erdőkért 
felelős államtitkár, aki elmondta, 
hogy Halász Aladárnak jelentős 
szerepe volt a modern magyar er-
dőgazdálkodás kialakításában. Az 
50-es évek diktatúrája idején elin-
dította az ország addigi legna-
gyobb erdőtelepítési mozgalmát, 
és megakadályozta a háború után 
megkezdett esztelen fairtást. Meg-
érttette az állam akkori vezetőivel, 
hogy az erdőknek nemcsak gazda-
sági, hanem védelmi és szociális 
funkcióik is vannak. Szakirodal-

mi munkássága rendkívül gazdag, 
az erdészeti lapokban 503 cikk és 
bejegyzés köthető hozzá.

Az államtitkár arra is felhívta a 
figyelmet, hogy nem messze az 
Ugocsa utcától, a Szilágyi Erzsébet 
fasor 10. alatti házon található 
Kaán Károly emléktáblája, aki a 
trianoni tragédia után állította 
helyre a magyar erdőgazdálko-
dást. „Minden bizonnyal nem 
véletlen, hogy mindketten a 
Hegyvidéken éltek és dolgoztak. 
Abban a kerületben, ahol összeér 
az erdő, az ember és a civilizáció. 
Most az az egyik legfontosabb fel-
adatunk, hogy a klímaváltozás 
közepette megőrizzük erdeinket. 
Erre int minket Halász Aladár 
munkássága!” – fogalmazott 
Zambó Péter.

Halász Katalin köszönetet 
mondott mindazoknak, akik se-
gítettek létrehozni az emlékhelyet. 
Mint felidézte, édesapja 1957-ben 
költözött az Ugocsa utca 5. alatti 
lakásba, itt születtek meg könyvei, 
szakmai munkái.

Az ünnepség zárásaként követ-
kezett a márványtábla leleplezése, 
valamint a koszorúk, virágok el-

helyezése. A Hegyvidéki Önkor-
mányzat nevében Gidófalvy Dé-
nes képviselő tisztelgett Halász 
Aladár emléke előtt.

MM.

„Sokat segít, ha a piros lámpánál lelépünk”
Az egész világon nagyon sok nem látó embernek ad reményt a kutatá-
saival. Azt mondja, alapjában véve lusta, mégis folyton dolgozik, egész 
egyszerűen azért, mert szereti azt, amit csinál. A matematika segítségével 
lazít, és képes akár egy órán keresztül egy helyben állva gondolkodni 
valamin anélkül, hogy észrevenné, mi zajlik körülötte. Most 51 éves, 25 
évesen hagyta el Magyarországot, tízévi amerikai élet után Svájcba költö-
zött, de gondolkodásában „végtelenül magyar” maradt. Roska Botond 
neurobiológussal, a bázeli Molekuláris és Klinikai Szemészeti Intézet 
alapító professzorával, a Hegyvidék díszpolgárával beszélgettünk.

– Számos elismerést kapott már 
a munkájáért. Ezek mellett mit je-
lent önnek a „Hegyvidék Díszpol-
gára” cím, azé a kerületé, ahol a 
gyerekkorát töltötte?

– Ez a szép kitüntetés másfajta, 
mint a többi. Meglepetésként ért, 
mert a tudományos területen konk-
rét munkákért, felfedezésekért je-
lölik díjra az embert. A díszpolgári 
cím – ahogy a Szent István-díj is 
– másképpen esett jól, hiszen ma-
gyar vagyok. A gondolkodásomban 
is végtelenül magyar. Az életem 
első huszonöt éve, tehát mondhat-
juk, hogy az egész „magyar életem” 
ideköt. Itt jártam iskolába, innen 
vannak az emlékeim.

– Ezek jó emlékek? Mert azért 
nem voltak olyan egyszerűek azok a 
gyermekévek…

– Valóban nem! Három és fél 
évesen már elkaptak a rendőrök 
– nem azért, mert betörtem vala-
hová, hanem megszöktem az óvo-
dából. Aludni kellett volna, én 
pedig azt teljesen feleslegesnek és 
végtelenül unalmasnak tartottam, 
tehát inkább elindultam haza a 
beteg bátyámhoz. A Diana utcá-
ban baktattam, ráadásul csak egy 
fél cipőben, mert a másikat elvesz-
tettem, és a rendőröknek feltűnt, 
hogy az a gyerek valahogy nem 
passzol oda… Ez a kalandvágy 
megmaradt bennem. Nagyon-na-
gyon rossz voltam, de nem úgy 

rossz, hogy másokat bántottam, 
hanem mindent kipróbáltam, 
amit lehetett, mindenre kapható 
voltam. Azt hiszem, a tanáraim 
nem voltak rá felkészülve, hogy 

mindig valami meg-
lepetéssel kell szem-
benézniük, ha ró-
lam van szó, úgy-
hogy rengeteg intőt 
szedtem össze, elju-
tottam egészen a 
rovóig. Ennek elle-
nére nagyon élvez-
tem az iskolát, sze-
rettem tanulni, jó 
tanuló is voltam, a 
matematika, a fizika 
és a rajz voltak a 
kedvenc tantárgya-
im. A fizikát olyany-
nyira szeretem, 

hogy még mindig pontosan le 
tudom írni, mi történt az iskolai 
órákon, mélyen belevésődött az 
agyamba.

– A lázadásra, a szabályok át-
hágására való vágya felnőttként is 
megmaradt?

– Maximálisan. Ha előttem 
van egy piros lámpa, akkor az első, 
ami eszembe jut, hogy miként 
lehetne mégis átmenni. De szerin-
tem ez teljesen természetes egy 
kutatónál, aki szeret kísérletezni. 
A mi feladatunk pont az, hogy 
végiggondoljuk, hogyan tudjuk 
áthágni azokat a szabályosságokat, 

szabályokat, amikben élünk, hogy 
új dolgokat találjunk meg. Példá-
ul ma még az agy- és a szembeteg-
ségek nagy részét nem tudjuk 
gyógyítani, mert nem értjük. Ah-
hoz, hogy megértsük, át kell lépni 
azon, ahogy ma erről gondolko-
dunk. Ebben sokat segít, ha a pi-
ros lámpánál lelépünk, hogy átjut-

hassunk a másik ol-
dalra.

– A díszpolgári 
cím átadóján azt 
mondta: „Engem na-
gyon sokáig bolond-
nak tartottak, máig is 
sokan bolondnak 
tartanak, de ez nem 
nagyon izgat, mert 
jól érzem magam.” 
Miért tartják bolond-
nak?

– Talán mert 
szeretek egyedül 
gondolkodni. Ha 
pedig gondolko-
dom, akkor nagyon 
elgondolkodom, se 
nem látok, se nem 
hallok. Egyszer va-
lakivel együtt men-
tem el egy boltba. 
Az illető meg akart 
nézni valamit, én 
pedig leálltam az 

üzlet közepén. Ő valamiért elfe-
lejtkezett rólam, vagy azt hitte, 
már biztos elmentem, én meg ott 
álltam egy helyben negyven per-
cig. Épp valami nagyon érdekes 
dolog foglalkoztatott. Amikor 
elkezdek valamit megérteni, vagy 

egy izgalmas dolgon agyalok, ak-
kor eltűnik körülöttem a világ. 
Na, most ez bárhol elő tud fordul-
ni! Mentem én már villamossal 
körbe-körbe, vonattal elutaztam 
egy másik városba, sőt, egyszer 
egy másik országba is. Azért is 
bolondnak tarthatnak, mert ki-
tartóan és sokáig tudok dolgozni 
valamin. A mostani kutatásaink-
kal húsz éve foglalkozom. Nem 
sokan hitték, hogy lesz ebből va-
lami, hogy végig lehet csinálni, de 
ha én belevetem magam valami-
be, akkor tényleg nincs semmi 
más.

– Ezek szerint munkamániás?
– Biztos, hogy nem, mert nem 

szeretek „önmagában” dolgozni, 
eléggé lusta típus vagyok. Ha ne-
kem azt mondják, csináljak meg 
valamit, és én azt munkának ér-
zem, akkor nem megy, akkor elő-
tör a lustaságom. Ám ha valami 
érdekel, foglalkoztat, ha van egy 
érdekes probléma, amit meg aka-
rok oldani, akkor az teljesen leköt. 
És mivel sok minden érdekel, ezért 
– véletlenszerűen – sokat is dolgo-
zom.

– Ez a problémamegoldási vágy 
az, ami miatt a matematika is az 
élete része? Az orvosi egyetem mellett 
matematika szakon is tanult.

– Talán azért kezdtem el a ma-
tematikát, mert nagyon megfo-
gott, hogy mennyire nem értjük 
az emberi szervezetet, hogy mi-
lyen érdekes az emberi agy. Ugye, 
a retina is az agy része, egy egysze-
rűbb része. A matematika pedig 
hamarabb megérthető, mint pél-
dául az emberi agy, vagy az embe-
ri összhang – és 
máshogyan megért-
hető. Tehát én in-
kább azért haszná-
lom, mert szeretem 
és érzem, hogy jót 
tesz nekem, a gon-
dolkodásomnak. 
Szeretek új dolgokat 
tanulni, és bizonyí-
tani. Ez egy hobbi 
számomra, kikap-
csolódás.

– Kevesen tudják, 
hogy most arról is be-
szélgethetnénk, hol 
adja a legközelebbi 
koncertjét, vagy mi-
kor jelenik meg a legújabb lemeze. 
Tehetséges csellista volt, tizenhárom 
évesen felvették a Zeneakadémiára.

– Valóban csellista akartam 
lenni, semmi másra nem is gon-
doltam. Ezért is lettem magánta-
nuló a gimnáziumban. Ám egy 

balesetben, sajnos, a jobb kezem 
nagy ujja megsérült, ami miatt 
nem tudtam tartani sokáig a vo-
nót. Tizenhét évesen így fejező-
dött be a zenei karrierem.

– Hogyan élte meg, hogy össze-
tört az álma?

– Nagyon el voltam kesered-
ve… El sem tudtam képzelni, 
hogy más legyek! Ott álltam ti-
zenhét-tizennyolc évesen „a sem-
mi közepén”. Ez volt az életem 
legnehezebb periódusa, de a leg-
fontosabb is, mert ekkor tanultam 
meg igazán küzdeni. Valamit ki 
kellett találni, hogy egy éven belül 
felvegyenek valahová, legyen egy 
új célom. Az orvosi egyetemre 
szerettem volna menni, de bioló-
giából semmit sem tudtam, mivel 
magántanuló voltam, és engem a 
fizika érdekelt. Úgyhogy egy év 

alatt kellett behozni több esztendő 
lemaradását. Ekkor jöttem rá, 
hogy sok mindent meg lehet csi-
nálni, amiről az ember nem is 
gondolná, hogy képes rá. Talán 
ezért nem adok fel semmit a mai 
napig.

– Ahogy nem adta fel azt sem, 
hogy megtalálja a megoldást a vak-
ság gyógyítására. Hogyan és milyen 
módszerrel képzeli el ezt?

– Hosszú folyamat és több tu-
dományos felfedezés után jutot-
tunk el oda, hogy embereken is 
kipróbáltuk a módszert. A lényege, 
hogy algákból kinyert génekkel 
szinte bármilyen sejtet fényérzé-
kennyé lehet tenni. Ha a retina 
fényérzékeny részében van a prob-
léma, azaz a látósejtek nem funkci-
onálnak, akkor a génterápián ke-
resztül új látósejteket tudunk létre-
hozni, úgy, hogy más, bizonyos 
sejttípusokba juttatjuk ezeket a 
fényérzékenyítő sejteket. Ez a mód-
szer jelenleg azokon az embereken 
segít, akik elvesztették a látásukat, 
mert ők már „tudják”, hogyan kell 
látni, megvan náluk az a rendszer, 
aminek a segítségével a kép eljut a 
retinából az agyba. Nagy valószí-
nűséggel a módszer olyanokra is 
alkalmazható, akik vakon szület-
tek, hiszen a látást meg lehet tanul-
ni, ha a retina fényérzékeny rétege 
működik, de egyelőre ezekben az 
esetekben még folyik a kísérlet. A 
múlt héten jöttem vissza Párizsból, 
ahol egy beteget, akit beoltottunk, 
teszteltem, és én is megdöbbentem, 
hogy amikor feltette a szemüvegét, 
megtalált egy ceruzát az asztalon, 
és meg tudta mondani, hogy az 
vertikálisan vagy horizontálisan áll. 
Őszintén szólva jobban sikerültek 
ezek a kísérletek, mint ahogy re-
méltem. Általában elég óvatos va-
gyok, így ez most nagyon jó érzés. 
Húsz éve dolgozunk ezen, és sejtet-
tük, hogy valamikor sikeres lesz a 
terápia, de azt azért nem gondol-
tuk, hogy már az első betegeknél és 
ilyen mértékben.

K. A.

Sárvári János erdőmérnök méltatta Halász Aladárt a táblaavatón

Édesanyjával és bátyjával a 70-es években

Édesapjával, Roska Tamással a 70-es években

Csellistának készült
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A szervezők a programváltoztatás 
jogát fenntartják!

A nagy filmzenekoncert no-
vember 7-én 18.00. belépődíj: 1500 
Ft. Jegyek kaphatók a momkult.jegy.
hu oldalon, az Interticket hálózatá-
ban és a MoMkult jegypénztárában.

Rymden-koncert november 10-
én 20.00.

Csányi Sándor: Hogyan értsük 
félre a nőket? – előadás november 
12-én és 21-én 19.00.

Koppel Colley Blade Collective 
november 16-án 19.00 (GetCloser 
Jazz Fest). napjaink három legke-
resettebb, legsokoldalúbb és leg-
kiválóbb jazz-zenésze, benjamin 
Koppel, Scott Colley és brian blade 
az elmúlt évtizedekben a jazz leg-
nagyobbjaival zenélt együtt. ezúttal 
ismét összeálltak, hogy hosszú évek 
óta tartó barátságuk révén tovább 
fejlesszék a klasszikus jazztrióban 
rejlő lehetőségeket. Jegyárak: 3900 
Ft, 6900 Ft, 8900 Ft, 10 900 Ft, 12 900 
Ft. Jegyek kaphatók a momkult.jegy.
hu oldalon.

Ambrose Akinmusire Quartet 
november 16-án 20.45 (GetCloser 
Jazz Fest). Ambrose Akinmusire 
trombitás nemcsak kiemelkedő 
hangszeres, hanem a zenéről kon-
cepcionálisan gondolkodó, kísérle-
tező muzsikus. első budapesti kon-
certjére igazi supergrouppal érkezik. 
Jegyárak: 3800 Ft, 6900 Ft, 8900 Ft, 
10 900 Ft, 12 900 Ft. Jegyek kapha-
tók a momkult.jegy.hu oldalon.

Rossini–id. Dumas – Páratlan 
párok november 18-án 19.00. Ki-
meríthetetlen fantázia, hatalmas 
életmű, a kortársak és az utókor 
által egyszerre csodált és fejcsóvál-

va kárhoztatott alkotói könnyed-
ség – mindezeket mindkettőjükkel 
kapcsolatban emlegethetjük. bősze 
Ádám és László Ferenc közös soro-
zata. Jegyár: 3500 Ft. Jegyek kapha-
tók a momkult.jegy.hu oldalon.

Grace Mozgásművészeti Stú-
dió – gyermek-balett-tanfolyamok 
3-tól 12 éves korig, minden korosz-
tályban, kis létszámú csoportokban. 
A kisebb korosztályba tartozók játé-
kos formában, a nagyobbak már ösz-
szetettebb gyakorlatokon keresztül 
ismerkednek meg a klasszikus ba-
lett mozgásrendszerével. Jelentke-
zés: kapcsolat@mmistudio.hu, 06-
30/6994-3118, www.mmistudio.hu.

Nia kedden 19.00. A nia holisz-
tikus fitneszirányzat, hozzásegít a 
test–szellem–lélek egészségének 
megteremtéséhez. A foglalkozást 
vezeti: balázs Mari (mari.maryss@
gmail.com, 06-30/973-2331).

Ritmikus gimnasztika hétfőn 
és csütörtökön 16.30. A Hegyvidék 
Se szakosztálya versenyzőkkel és 
tanfolyami csoportokkal egyaránt 
foglalkozik. A tanfolyami órákon a 
szakemberek elsősorban az alapok 
elsajátítására és a sportág megsze-
rettetésére koncentrálnak, valamint 
a zenére történő mozgással és a rit-
mikus gimnasztika kézi szereivel is 
megismertetik a gyerekeket. Célcso-
port: 4–7 éves kislányok. Jelentke-
zés: Mochlár emese, 06-30/241-8352.

Óvóka hétfőn és szerdán 9.00 A 
népművészet játékos megismerését 
szolgáló, zenés, táncos, népmeséket 
dramatizáló, néphagyományokat, 
népi mesterségeket felelevenítő, 
komplex, tematikus, kis csoportos 
foglalkozássorozat. Óvoda-előké-
szítő a kis közösségbe való beillesz-
kedéssel (szocializáció, tolerancia). 
Célcsoport: akik keresik a játszótár-
sat, akik óvodába készülnek. Jelent-
kezés: Csiszér Jolán, 06-20/594-4957, 
csiszer.jolan@gmail.com.

Csipkeverők baráti köre min-
den páratlan hét szombatján. Infor-
máció: Semsey Ágnes, 06-20/573-
2775.

Iciri-Piciri Tücsöktánc ked-
den 17.15, csütörtökön 10.00. 

Játékos néptánctanítás, folya-
matos csatlakozási lehetőséggel, 
néptáncpedagógus vezetésével. 
Az 1–4 éves gyerekek szüleikkel, 
kísérőikkel közösen kísérletezhet-
nek a tánclépések elsajátításával, 
miközben átitatódnak a népzene, 
a néptánc hangulatával.  További 
információk: László-Pergel Tama-
ra, 06-30/989-6040, http://www.
tucsok-zene.hu, tucsoktanc@gmail.
com. Fb-oldal: Tücsök-zene.

Tücsök Zene hétfőn 10.00, ked-
den 10.30. ritmus-, ének-, zene-
foglalkozás zenetanár vezetésével. 
Közös mondókázás, énekelgetés, 
zenélés. Célcsoport: 6 hónapostól 4 
évesig. További információk: http://
www.tucsok-zene.hu, tucsoktanc@
gmail.com, László-Pergel Tamara, 
06-30/989-6040. Fb-oldal: Tücsök-
zene.

Modern tánc hétfőn és pénte-
ken 16.00. A modern tánc a klasszi-
kus balett elemeit ötvözi a kortárs és 
modern technikákkal. A kurzus csak 
12 éves kortól ajánlott, de előkészítő 
csoport indul 6 éves kortól. A foglal-
kozásokat vezeti: Csöngei barbara 
moderntánc-pedagógus. Informá-
ció: 06-20/946-0848, 06-1/200-0138, 
www.omisk.hu, iroda@omisk.hu.

Lóvasút Kulturális 
és Rendezvényközpont

Zugligeti út 64.
lovasut.hu

Jegyek: lovasut.jegy.hu
A szervezők a programváltoztatás 

jogát fenntartják!
Márfi Márk: Telik – egy óra az 

életedből november 7-én és 23-án 
19.30. Márfi Márk 2020-ban végzett 
az SZFe prózai színész szakán. Szak-
dolgozatát tavasszal, a koronavírus-
járvány idején írta otthon, vidéken. 
Az előadás önadaptáció, egyfajta 
kísérlet a „szakdolgozatszínházi” 
formára, amely huszonhat évnyi em-
léktérképet terít ki azon nézők elé, 
akik szánnak egy órát az életükből 
ennek megismerésére.

Forradalmi etűdök – Vladimir 
Horowitz. bősze Ádám zenetörté-

nész előadás-sorozatának követke-
ző része november 8-án 19.30.

Otthon (16+). August Strindberg 
A pelikán című művét a Dollár Papa 
Gyermekei, Kiss-végh emőke és 
Ördög Tamás színházi műhelye 
mutatja be. Az alkotópáros elő-
adásainak formája teljes mértékig 
lecsupaszított, minimalista, intim 
és személyes. nem használnak se 
díszletet, se jelmezt, semmilyen 
színházban megszokott technikát. 
Csak a színész van jelen, teljes va-
lójában, sokkal inkább emberként, 
mint művészként. Az általuk kifej-
lesztett egyedi munkamódszerrel 
nagy klasszikusokat ültetnek át mai 
nyelvre, alakítanak maivá. A színész 
nagy szabadsággal mozoghat a sze-
repében, az előadás alatt is megvan 
az alkotói szabadsága. előadásaik 
láthatók voltak már a többi között 
Dániában, Finnországban, Hollan-
diában, romániában, norvégiában, 
Szlovéniában és az USA-ban is. Sze-
replők: elise, az anya – Urbanovits 
Krisztina, Fredrik, a fia – Georgita 
Máté Dezső, Gerda, a lánya – Kiss-
végh emőke, Axel, a veje, Gerda fér-
je – Ördög Tamás. rendező: Ördög 
Tamás. Jegyár: 500 Ft.

Krapek (Zabhegyező). FAQ 
Színház – benoit produkció novem-
ber 19-én 19.00. A Zabhegyezőből 
ismert 16 éves Holden most a Ló-
vasúton keresi a húgát. És beszél. 
Magáról, a világról. A helyspecifikus 
monodrámában, amelyet Salinger 
kultikus regénye inspirált, Georgita 
Máté Dezső kelti életre a főszerep-
lő fiút. A szövegkönyvet Gyepes 
Judit fordításának felhasználásával 
Georgita Máté Dezső és Ördög Ta-
más írta. Jegyár: 3200 Ft, diákoknak 
2400 Ft.

Hollós út 5.
06-1/395-8284
jokaiklub.com

A szervezők a programváltoztatás 
jogát fenntartják!

15 nm alapterületű irodahe-
lyiség kiadó a Jókai Klubban. 
Külön bejáratú, napfényes 
helyiség, széles sávú inter-
netkapcsolattal. Érdeklődni 
a +36-70/334-4469, 06-1/395-
8284 telefonszámokon, vala-
mint a jokaiklub@jokaiklub.
hu e-mail-címen lehet.

A Mikulás rakétája – kiállítás 
Turi Lilla rajzaiból. Megtekint-
hető: november 10-ig, hétfőtől 
csütörtökig 9.00–20.00, pénteken 
9.00–18.00, vasárnap 13.00–19.00. 
A belépés díjtalan, de regisztráció-
hoz kötött. regisztrálni a jokaiklub@
jokaiklub.hu e-mail-címen lehet.

A Kollmann Gábor Quintet 
jazzkoncertje november 12-én 
19.00. A formáció a mainstream 
jazz gyökereiből építkezik, és saját 
hangszerelésben szólaltatja meg 
a zenekar tagjainak kompozícióit, 
valamint a jazz történetének örök 
érvényű standardjait. A zenekar 
tagjai számtalan formációban sze-
repelnek, de a jazz egyik alapkö-
vének számító kvintett felállásban 
ritkán hallhatjuk őket: Kollmann Gá-
bor – szaxofon, bér Zsolt – trombita, 
Csanyi Zoltán – zongora, Hárs vik-
tor – bőgő, Sramkó János – dob. A 
koncert a Köszönjük, Magyarország! 
program keretében valósul meg. A 
belépés díjtalan.

Budapest Musical Iskola. Mű-
vészeti vezető: Finta Gábor koreo-
gráfus, táncművész és táncpedagó-
gus. Időpontok: hétfőn 16.00–18.30, 
kedden 16.00–17.00, pénteken 
16.00–18.00. A szervezők olyan di-
ákok jelentkezését várják, akik sze-
retnek táncolni és/vagy énekelni, és 
szívesen részt vennének profi szín-
vonalú gyermekmusical-produkci-
ók létrehozásában. A növendékek 
alapos táncképzésben részesülnek, 

megismerkednek a balett, az akro-
batika és a különböző táncstílusok 
alapjaival. rendszeres ének-, színját-
szási és beszédtechnikai tréninget 
kapnak. A tantárgyak külön-külön 
is felvehetők. Jelentkezés online: 
bpmusicaliskola@gmail.com, www.
musicaliskola.hu. Telefonszám: +06-
20/549-0893.

Zumbafoglalkozás felnőt-
teknek kedden és csütörtökön 
20.00–21.00. egyszerű, de eredeti 
és izgalmas latin mozdulatokkal, 
fülbemászó ritmusokkal. vezeti: 
németh Krisztina okleveles aero-
bik- és zumbaoktató. Telefonszám: 
+36-20/549-0893.

Szivárvány Táncszínház. For-
mációs tánc, show-tánc és hiphop 
oktatása 7 éves kortól hétfőn 
18.30–20.00, kedden 17.00–20.00, 
csütörtökön 16.30–20.00. vezeti: 
balázs Márta táncpedagógus. Tele-
fonszám: +36-30/409-2400.

NTC School Budapest (holland 
bölcsőde-óvoda) 20 hónapos és 4 
éves kor közöttieknek kedden 8.30–
15.00, pénteken 8.30–11.30. Holland 
tanmenet szerinti foglalkozások 
flamand és holland anyanyelvű 
családok részére. vezeti: bori Mart-
ina (+36-30/241-2546, lesbories@t-
online.hu).

Klasszikus balett szerdán 
17.00–18.00. Klasszikus balett okta-
tása kezdőknek és haladóknak, már 
óvodáskortól. vezeti: Kiss Stefánia 
balettművész. Telefonszám: +36-
20/269-2314.

Művészi torna szombaton 
9.30–13.30. Mozgáskoordináció- és 
ritmusérzék-fejlesztő gimnasztika 
berczik Sára módszere alapján. ve-
zeti: Pataki rita mozgáspedagógus 
(+36-30/483-1897, patakiri@gmail.
com).

Csiri-biri torna pénteken 10.00–
10.45. Az országos népszerűségnek 
örvendő Csiri-biri mozgásfejlesz-
tő torna olyan 45 perces, dalolós, 
mondókázós, irányított foglalkozás, 
amin a gyermek a hétköznapitól el-
térő mozgásformákkal ismerkedhet 
meg. Mivel a tornafoglalkozások 
nem egymásra épülnek, év közben 
bármikor lehet csatlakozni. előzetes 
jelentkezés nem szükséges. bővebb 
információ: orszáczky Ildikó, www.
csiri-biri.hu, info@csiribiri.hu.

Zumba Gold kezdőknek, újra-
kezdőknek hétfőn és szerdán 9.00–
10.00. Ízületkímélő, táncos mozgás 
latin zenére, egyszerű, de látványos 
koreográfiákkal, korhatár nélkül. 
vezeti: barta Sylvia zumbafitnesz-, 
Zumba Gold-, Zumba Kids-
instruktor és aerobikoktató. Tele-
fonszám: +36-30/625-6065.

Beauty body hétfőn és szer-
dán 10.00–11.00. Heti egészség-
megőrző, alakformáló, preventív 
edzésprogram. vezeti: barta Syl-
via zumbafitnesz-, Zumba Gold-, 
Zumba Kids-instruktor és aerobikok-
tató. Telefonszám: +36-30/625-6065.

Fit-ball gerinctorna pénteken 
8.30–9.30. A Fit-ball segítségével 
harmonikusan fejleszthetők a kon-
díció és a koordinációs képesség, az 
egyensúlyozó képesség, valamint a 
gerinc, a hát és a törzs izmai. Ha-
tékony a különféle eredetű hát- és 
derékfájások megszüntetésében, 
így iskoláskorú gyerekeknek, aktív 
dolgozóknak és idősebbeknek egy-
aránt ajánlott. vezeti: barta Sylvia 
okleveles aerobikoktató és Zumba 
basic-, Zumba Gold-instruktor. Tele-
fonszám: +36-30/625-6065.

Meridiántorna kedden 15.00–
16.00. „Élj 100 évet egészségesen 
a 3-1-2 meridiángyakorlatokkal!” 
egészségvédelem az évezredes 
kínai tapasztalatok alapján. A tor-
na a meridiánokból áramló ener-
gia-egyensúly helyreállításával a 
szervezet immunrendszerét erősíti. 
nincsenek mellékhatásai, bármikor, 
bárhol gyakorolható. A tornán való 
részvétel ingyenes. vezeti: Hóka Ildi-
kó. Telefonszám: +36-70/546-6498.

Jiu-jitsu hétfőn 17.30–20.30, 
szerdán 16.30–20.00. A jiu-jitsu 
rugalmas küzdősport, a csavaráso-
kat, dobásokat, gáncsokat részesíti 
előnyben. Sokoldalú és változatos 
önvédelmi irányzat. vezeti: Derkényi 
László. Telefonszám: +36-20/323-
8160.

Kagami-ryu harcművészeti tan-
folyam szerdán 18.30–20.30. Jelent-
kezni személyesen edzésnapokon 
lehet. Az edzésekre 14 éven felüliek 
részére folyamatos a jelentkezési 
lehetőség. vezeti: Horváth Attila 2 
danos mester. Telefonszám: +36-
20/945-3901. www.jokaiklubdojo.hu

Etka-jóga erőgyűjtő módszer 
kedden és csütörtökön 9.00–10.30. 
Hogyan szerezzük vissza gyermek-
kori rugalmasságunkat, frissessé-
günket, velünk született légző- és 
mozgáskészségünket, tartásunkat, 
energiaszintünket? erre bárki képes 
lehet, nemtől, kortól, egészségi ál-
lapottól függetlenül. vezeti: nyer-
ges Margit, az etka-jóga erőgyűjtő 
Módszer oktatója. Telefonszám: 
+36-30/354-4399.

Hatha-jóga csütörtökön 18.30–
20.00. A hatha-jóga rendkívüli ha-
tással van a testre és a lélekre egy-
aránt. A jóga az egészségvédelem és 
betegségmegelőzés mindennapos 
eszköze. vezeti: Pazonyi Mónika jó-
gaoktató, rekreációs sportoktató. 
Telefonszám: +36-20/952-4685.

Zsibongóra szerdán 11.00–11.45. 
Játékos mozgásfejlesztés 1–3 éve-
seknek. vezeti: Kuti Judit Ágnes 
jógaoktató (+36-20/932-8038, 
kutijudit@gmail.com).

Baba-mama jóga szerdán 
10.00–10.45. vezeti: Kuti Judit Ág-
nes jógaoktató (+36-20/932-8038, 
kutijudit@gmail.com).

A Harmónia Táncklub társas-
tánctanfolyamai vasárnap 13.30–
19.00. Kezdő versenytánc, felnőtt-
tánciskola. vezeti: Székely Attila 
tánctanár. Telefonszám: +36-30/952-
9477. www.harmoniatancklub.hu

Helen Doron angol nyelv óvo-
dásoknak kedden 17.00. Információ: 
endre Judit, +36-30/313-6822.

XII., Törpe utca 2.
06-1/202-2509

info@kulturalisszalon.hu
kulturalisszalon.hu

A szervezők a programváltoztatás 
jogát fenntartják!

A Hegyvidéki Kulturális Szalon 
épületében elsősorban a program-
helyszíneken, valamint azoknál a 
szolgáltatási pontoknál, ahol a szo-
ciális védőtávolság nem tartható 
(Tamási Áron-terem, előadótermek, 
Miliő Cafe&Bistro, mosdóhelyiségek 
stb.) kötelező a maszk viselése!

Kerekítő baba-mama foglal-
kozás 0–4 éves korú gyerekeknek 
és családjaiknak november 6-án 
11.00. Hívd apát is! Természetesen a 
nagyobb testvérek is csatlakozhat-
nak. bejelentkezés szükséges: dori.
bogdan@gmail.com. Az alkalmi be-
lépőjegy ára: 2500 Ft/család.

A kerámiaképek varázsa – Sza-
bó Gáborné és Tarcsafalvi veronika 
amatőr keramikusok kiállításának 
megnyitója november 8-án 16.00. 
Megnyitja: Ferenczyné Saás Kinga, 
az SK. Műhely vezetője. A belépés 
ingyenes.

Derűs percek Dolnával. novem-
ber 9. 16.00 Panslavia énekegyüttes. 
Művészeti vezető: Mihalekné Kádár 
Magdolna magyar–ének-zene sza-
kos tanár. A belépés díjtalan, de 
regisztrációhoz kötött, a szalon 
elérhetőségein.

Vad horgolók klubja november 
10-én 10.00. A kézimunkaklub tagjai 
mindenkit várnak: azokat is, akiknek 
hobbija a horgolás, kötés, hímzés és 
egyéb kézimunka, valamint azokat 
is, akik szeretnék megtanulni a ké-
zimunkázás valamelyik formáját, 
élvezni annak örömét, jótékony ha-
tását. Klubvezető: Lepenyéné László 
Teréz önkéntes.

Szalonegyetem november 
10-én 14.30. előadó: Kovács Zalán 
László tubaművész. Jegyár: 500 Ft. 
Hegyvidéki lakosoknak ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött, a szalon 
elérhetőségein.

Sanzon+ – zenei est november 
10-én 18.30. A francia sanzon, a 
klasszikus zene és a magyar iroda-
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lom kapcsolatának megjelenítése, 
a sanzonok és az irodalmi szemel-
vények megszólaltatásával, zenés 
és prózai improvizációkkal tűzdelve. 
Az utazás főszereplői többek között 
Ady endre, edith Piaf és Johannes 
brahms, bardóczy Attila és Dinya 
Dávid hangjain. A belépés díjtalan, 
de regisztrációhoz kötött, a szalon 
elérhetőségein.

Segítő kéz a családban. no-
vember 11. 18.00 bevezetés az 
erőszakmentes kommunikációba. 
vendég: rambala Éva eMK-tréner. 
beszélgetőtárs: dr. Domján Mihály 
pszichológus, családterapeuta. 
Jegyár: 500 Ft.

Bordó krizantém – Marik Ani-
kó festmény- és nagy Katalin Ma-
tild fotókiállításának megnyitója 
november 12-én 18.00. Megtekint-
hető: november 29-ig. A Kaméleon 
improvizációs színház előadása. A 
belépés ingyenes, előzetes regiszt-
ráció szükséges, de a szabad helyek 
függvényében van lehetőség az 
adott napon a helyszínen érdeklőd-
ni. regisztráció: Danyi Zsuzsanna, 
06-20/319-0736, valamint a szalon 
elérhetőségein.

Miénk az operett – ope rett je-
le ne tek, -dallamok a Kacsóh Pong-
rác Színház előadásában november 
13-án 18.00. A belépés díjtalan, de 
regisztrációhoz kötött, a szalon elér-
hetőségein.

5000 éves egészségklub, a 
regeneráció filozófiája november 
16-án 16.30. A belépés díjtalan, de 
regisztrációhoz kötött, a szalon elér-
hetőségein.

Hegyvidéki Trianon Társaság. 
november 16. 18.00 védett-e a Tár-
sadalom? vendégek: Moys Zoltán 
Prima Primissima díjas író-rendező, 
a Hazajáró című műsor rendezője és 
Szakács Árpád Lovas István-sajtó-
díjas újságíró. Műsorvezető: Szőnyi 
Kinga, a Magyar Asszonyok Érdek-
szövetségének elnöke. A rendez-
vény szerkesztője: dr. Galla János. 
A belépés díjtalan.

Kulisszák mögött. november 
17. 14.30 Somogyvári rudolf – „A” 
rUDI. előadó: Szebényi Ágnes szín-
háztörténész, múzeumpedagógus, 
a bajor Gizi Színészmúzeum mun-
katársa. Jegyár: 500 Ft. Hegyvidéki 
lakosoknak ingyenes, de regisztrá-
cióhoz kötött, a szalon elérhetősé-
gein.

Miért éppen Alfons Mucha? 
– Konta Fanni, a II. rákóczi Ferenc 
Gimnázium volt tanárának előadá-
sa november 18-án 14.30. Jegyár: 
500 Ft. Hegyvidéki lakosoknak in-
gyenes, de regisztrációhoz kötött, 
a szalon elérhetőségein.

Színpompa, mítoszok, örökké-
valóság – dr. Kapitánffy Krisztina, 
a Kelet felől hajnalodik című könyv 
írójának előadása november 18-án 
18.00. Kalandozások az ősi és a mo-
dern Indiában. egy kicsit más India 
az ország déli részén. Jegyár: 500 Ft. 
Hegyvidéki lakosoknak ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött, a szalon 
elérhetőségein.

Mozgásos foglalkozások
Meridiántorna hétfőn 9.30. ve-

zeti: bessenyey Johanna. részvételi 
díj: 200 Ft/alkalom. A hegyvidéki la-
kosoknak ingyenes.

Gerinctorna hétfőn és szerdán 
9.30. vezeti: Glatz Zsuzsa. Informá-
ció: +36-30/295-1833, glatzzsuzsa@
gmail.com. részvételi díj: 1500 Ft/
alkalom.

Baba-mama hastánc hétfőn 
10.00. vezeti: Fritz Mónika. Informá-
ció: +36-70/621-3794, 8.parvatisiva@
gmail.com. részvételi díj: 9000 Ft/4 
alkalom. A bérlet egy hónapig ér-
vényes.

Nyugdíjastorna hétfőn 11.15. 
vezeti: Latin Anikó. részvételi díj: 
500 Ft/alkalom, hegyvidéki lako-
soknak 200 Ft/alkalom.

Meridiántorna kedden 8.30. ve-
zeti: Péter Ildikó részvételi díj: 200 
Ft/alkalom. A hegyvidéki lakosok-
nak ingyenes.

Székes jóga kedden 9.00. vezeti: 
ott Cecília. Információ: +36-20/917-
8127, ott.cecilia@gmail.com. rész-
vételi díj: 2000 Ft/alkalom.

Hatha-jóga kedden 10.15. ve-
zeti: ott Cecília. Információ: +36-

20/917-8127, ott.cecilia@gmail.com. 
részvételi díj: 2000 Ft/alkalom.

Szivárvány showtánc – mo-
dern jazztánc gyerekeknek 
kedden és csütörtökön 15.30. 
Művészeti vezető: balázs Márta. 
Információ: +36-30/409-2400, 
szivarvanytancszinhaz@gmail.com.

Grace balett. balett-előkészítő 
3-4 éveseknek kedden és csütör-
tökön 17.00. vezeti: Stubna enikő. 
Információ: +36-30/994-3118, kap-
csolat@mmistudio.hu.

Autentikus hastánc felnőttek-
nek kedden 19.00. vezeti: Fritz Mó-
nika. Információ: +36-70/621-3794, 
8.parvatisiva@gmail.com. részvé-
teli díj: 8000 Ft/4 alkalom. A bérlet 
egy hónapig érvényes. Próbaóra: 
1000 Ft.

Nia szerdán 18.00. vezeti: balázs 
Mari. Információ: +36-30/973-2331, 
mari.maryss@gmail.com. részvételi 
díj: 2000 Ft/alkalom.

Szeniorörömtánc szerdán 11.00 
és 12.30. vezeti: Tóth Krisztina Apol-
lónia. Információ: +36-70/775-8625, 
krisztina.apollónia.toth@gmail.
com. részvételi díj: 1000 Ft/alkalom.

Meridiántorna szerdán 11.00. 
vezeti: Pál-Szabó Gabriella. rész-
vételi díj: 200 Ft. A hegyvidéki lako-
soknak ingyenes.

Meridiántorna csütörtökön 
9.00. vezeti: Haide Éva. részvételi 
díj: 200 Ft/alkalom. A hegyvidéki 
lakosoknak ingyenes.

Nia csütörtökön 19.00. veze-
ti: bodor virág. Információ: +36-
20/946-9171, bodor.virag@gmail.
com. részvételi díj: 2000 Ft/alkalom.

Nyugdíjastorna pénteken 9.30. 
vezeti: Latin Anikó. részvételi díj: 
500 Ft/alkalom, hegyvidéki lakosok-
nak 200 Ft/alkalom. Havi bérletet le-
het váltani a hónap első alkalmával.

Kerekítő Mondókás Móka (3 
éves korig) pénteken 9.30, 10.00 és 
10.45. vezeti: dr. bogdán Dóra. In-
formáció: +36-30/205-5703, www.
kerekito.hu. részvételi díj: 1800 Ft/
alkalom/család, 8500 Ft/5 alkalom/
család.

Kerekítő Manó Torna (1–4 
éveseknek) pénteken 10.45. ve-
zeti: dr. bogdán Dóra. Információ: 
+36-30/205-5703, www.kerekito.
hu. részvételi díj: 2000 Ft/alkalom/
család, 9500 Ft/5 alkalom/család.

Zumba Gold pénteken 11.30. 
vezeti: veronika berger. Informá-
ció: +36/30-609-9369, berger@
veronikaberger.com.

Csicsergő Táncház és Kézmű-
ves Műhely gyerekeknek pén-
tekenként 16.30. november 12.: 
Liba-bál. november 19.: erzsébet 
napja. november 26.: András-napi 
mulatság, kézműves foglalkozás, 
játék. váltócipő szükséges! Foglal-
kozásvezetők: Kovács Annamária 
népijátszóház-vezető, kézműves és 
Márton Piroska néptáncos, óvoda-
pedagógus, népijátszóház-vezető, 
mozgásterapeuta. Információ: +36-
20/220-8564, csicsergotanchaz@
gmail.com, facebook.com/
csicsergotanchaz. részvételi díj: 
1200 Ft/fő.

Hastánc szombaton 9.00. veze-
ti: rezes Molnár eszter. Információ: 
+36-20/944-9799, erezesmolnar@
gmail.com. részvételi díj: 7500 Ft/4 
alkalom.

Szabadtéri mozgásformák
Monspart Sarolta által alapí-

tott gyaloglóklub. Foglalkozások 
kedden 9.00-kor, a normafánál 
november 16-án, a Margitszigeten 
november 9-én és 23-án. Klubve-
zető: Korik vera. A nordic walking-
csoport minden kedden 9.00-kor 
találkozik a normafánál. vezeti: 
Szász-Kerek Judit. További informá-
ciók: normafa-Margitsziget Gyalog-
lóklub Facebook-csoport.

Nordic klub kedden 9.30. Hely-
szín: Gesztenyés kert. vezeti: Mészá-
ros Lászlóné vali. Információ: +36-
30/306-0760, meszaroslaszlone@t-
online.hu. Találkozó: a Larus étte-
rem előtti sétányon, az első padnál.

Egészségmegőrző erdőjárás a 
budai hegyekben szerdán, szomba-
ton és vasárnap 9.30. A Hegyvidéki 
Szomszédok közösségfejlesztő 
önkéntescsoport programja. Infor-
máció: T. Magdi, +36-70/576-7253.

Meridiántorna pénteken 8.30. 
Találkozó: a Gesztenyés kertben, a 
Larus étterem előtt.

Egyéb állandó program
Biblioterápia. Őszi érzések, 

gondolatok, pillanatok címmel te-
matikus irodalomterápiás csoport 
indul keddenként 17.30-kor (6 al-
kalom). Az irodalomterápia (más 
néven biblioterápia) a művészet-
terápiák egyik ága, olyan szemé-
lyiségfejlesztő módszer, ami egy 
irodalmi műből kiindulva, illetve 
arról beszélgetve segít, hogy job-
ban rálássunk saját működésünkre, 
elakadásainkra, lehetőségeinkre. Az 
alkalmak 60 percesek, és azt a célt 
hivatottak szolgálni, hogy egy-egy 
vers segítségével beszélgessünk 
magunkról, önmagunkhoz fűződő 
viszonyunkról, emberi kapcsola-
tainkról – ezáltal közelebb kerül-
hessünk önmagunkhoz, a minket 
foglalkoztató kérdésekhez. Segít 
feldolgozni az élethelyzetek sajá-
tosságaiból adódó problémákat, 
krízishelyzetekben megoldási 
mintát nyújt, a csoportnak köszön-
hetően pedig nemcsak önmagunk-
hoz, másokhoz is könnyebben 
kapcsolódhatunk. vezeti: Ladányi 
Ágnes fejlesztő irodalomterapeu-
ta. A részvétel ingyenes, azonban 
regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 
következő e-mail-címen és telefon-
számon lehet: ladanyiagi@gmail.
com, +36-20/518-2079. A csoport 
minimum 3 fő jelentkezése esetén 
indul, és összesen 8 főt tud fogadni.

Királyhágó tér 10.
hegyvidekgaleria.hu

A szervezők a programváltoztatás 
jogát fenntartják!

Műterem-látogatás nagy Gab-
riella festőművésznél november 13-
án 11.00. nagy Gabriella a figuratív 
festészet területén alkot, a valóság 
illuzórikus ábrázolása érdekli, a 
finoman abszurd és a valóságot 
megkérdőjelező szürreális eleme-
ket vegyíti vásznain a klasszikus rea-
lista ábrázolás segítségével. Főként 
tájképeket fest, amelyeket az utóbbi 
időben műtermi környezetbe he-
lyezve, csendéletekké alakítva alkot 
újra, a klasszikus műfajt kortárs mó-
don jeleníti meg. Gyerekkori, vidéki 
nagyszülőkhöz köthető élményei és 
felnőttkori utazásai során készült 
fotók határozzák meg képi világát, 
legtöbbször magyarországi tájakat, 
valamint viharos légköri jelensége-
ket dolgoz fel. A festményeken iro-
nikus, játékos módon jelennek meg 
az emberek és állatok, érzékeltetve 
a lét abszurd aspektusait. Találkozó 
a helyszínen: I., Széna tér 7. III/5., ka-
pucsengő: 68. részvételi díj: 600 Ft, 
Hegyvidék Kártyával 200 Ft. Jegyek 
kaphatók a hegyvidekgaleria.jegy.
hu oldalon és a Hegyvidék Galé-
riában. Az eseményre érkezéskor 
a Hegyvidék Kártya felmutatása 
kötelező! Maximális létszám: 15 fő. 
Maszk viselése kötelező!

Önarckép akttal – művészettör-
téneti előadás Csók István (1865–
1961) festőművész halálának 60. 
évfordulója alkalmából november 
16-án 18.00. előadó: dr. révész eme-
se, a Magyar Képzőművészeti egye-
tem docense, a festő monográfusa. 
részvételi díj: 600 Ft, Hegyvidék 
Kártyával 200 Ft. Jegyek kaphatók 
a hegyvidekgaleria.jegy.hu olda-
lon és a Hegyvidék Galériában. Az 
eseményre érkezéskor a Hegyvidék 
Kártya felmutatása kötelező! Maxi-
mális létszám: 40 fő. Maszk viselése 
kötelező!

Wanted/Lost & Found. Az elve-
szett magyar kubizmus nyomában 
– barki Gerely előadása november 
25-én 18.00. A magyar kubizmus ku-
tatása szűz terület, hiszen korábban 
inkább tagadták létezését maguk a 
kutatók is. Az elmúlt tíz évben azon-
ban egyre világosabbá vált, hogy az 
első világháborút megelőző néhány 
évben Párizsban kialakult egy kohe-
rens magyar kubista diaszpóra a ku-

bizmus olyan nemzetközi mércével 
is úttörőnek számító alkotói körül, 
mint Csáky József, vagy réth Alfréd. 
A mintegy tízegynéhány művész 
kubista életművének java része a 
homályba veszett, elkallódott, el-
tűnt. barki Gergely az utóbbi tíz év-
ben több száz (!) elveszettnek hitt, 
vagy korábban teljesen ismeretlen 
magyar kubista művet fedezett fel, 
talált meg. eddigi eredményeinek 
egy részéből kiállítást rendezett az 
idén tavasszal Párizsban, aminek a 
hatására újabb művek kerültek elő. 
előadásában izgalmas nyomozása-
iról, képvadászatáról és a magyar 
kubizmus kutatásáról villant fel ér-
dekes adalékokat. részvételi díj: 600 
Ft, Hegyvidék Kártyával 200 Ft. Je-
gyek kaphatók a hegyvidekgaleria.
jegy.hu oldalon és a Hegyvidék 
Galériában. Az eseményre érkezés-
kor a Hegyvidék Kártya felmutatása 
kötelező! Maximális létszám: 40 fő. 
Maszk viselése kötelező!

A Turul. A Hegyvidéki Önkor-
mányzat kiállítása eredeti doku-
mentumok, műtárgyak és képek 
segítségével mutatja be a turulma-
dár mint szimbólum történetét az 
Árpád-kori gyökerektől a millenni-
umi ünnepségeken és a nyilaster-
roron keresztül napjainkig. A tárlat 
egyik célja, hogy szakmai alapot ad-
jon egy állandó kiállításnak, amely 
majd a XII. kerületi turulszobor mel-
lett is megtekinthető lesz. Megte-
kinthető: december 4-ig, keddtől 
péntekig 10.00–18.00, szombaton 
10.00–14.00.A belépés díjtalan. 
Maszk viselése kötelező!

 
 
 

XII., Városmajor utca 44.
barabasvilla.hu

A szervezők a programváltoztatás 
jogát fenntartják!

Lengyel függetlenség napi 
Chopin-koncert november 9-én 
19.00-kor a budapest XII. kerületi 
Lengyel nemzetiségi Önkormány-
zat szervezésében. Fellép: Szilasi 
Alex Liszt Ferenc-díjas zongoramű-
vész. A belépés ingyenes.

Dolce – Tayler Patrick kiállítá-
sának megnyitója november 18-
án 18.00. A kortárs festőművész a 
fiatal generáció tagja. A sütemé-
nyek habos, krémes vagy éppen 
zselés állagait, valamint a külön-
féle játékok felületi sajátosságait 
oldott olajfestészeti megoldások 
tolmácsolják a vásznain. A kiállí-
tást megnyitja: Kallós Judit művé-
szettörténész, a Hegyvidék Galéria 
művészeti vezetője. Megtekinthető: 
keddtől csütörtökig 10.00–18.00, 
pénteken 10.00–14.00, szombaton 
10.00–12.00. Finisszázs: december 
9. 18.00. A kiállításhoz kapcsolódó 
múzeumpedagógiai programok: 
november 21. 10.00 Süti-nemsüti. 
Múzeumpedagógiai foglalkozás 
gyerekeknek 5-től 10 éves korig. A 
foglalkozás díja: 500 Ft/gyermek. 
Jegyek kaphatók a barabasvilla.hu 
oldalon. november 27. 10.00 egy 
süti története. Gyurma animációs 
workshop Dabi M. István média-
művész vezetésével. A foglalkozás 
12 éves kortól ajánlott. Díja: 3500 Ft/
fő. Jegyek kaphatók a barabasvilla.
hu oldalon.

Jazzeste a villában. november 
27. 18.00 Koós-Hutás Áron–Horváth 
Márk Duo. Koncertjeiket a jó hangu-
lat, dinamikus előadásmód és a ze-
nei sokszínűség jellemzi. reperto-
árjuk főleg latin jazz és django jazz 
stílusú örökzöldekből áll, emellett 
előszeretettel dolgoznak fel mai 
popslágereket is, valamint saját 
számokkal színesítik műsorukat. A 
barabás villa a nagy sikerű hang.villa 
koncertek újraindításával továbbra 
is a fiatal zenészeknek ad bemutat-
kozási lehetőséget nyújtani. A belé-
pés díjtalan. A koncert a Köszönjük, 
Magyarország! program keretében 
valósulhat meg.

Első adventi vasárnap – bé-
kebeli karácsonyi adventi koszo-
rúkészítés november 28-án 10.00. 
Dekorációs workshop felnőtteknek. 
Ünnepi dekoráció készítése pro-
fi kézműves útmutatásával. Díja: 

3500 Ft/fő (tartalmazza a felhasz-
nált alapanyagokat is). Hegyvidék 
Kártyával: 3000 Ft/fő.

Verslábak neccharisnyában – 
a négy színésznőből álló e-Mancik 
Színházi Manufaktúra előadása 
november 30-án 18.00. Kortárs köl-
tőnők versei, amelyek bemutatják a 
női lét különböző életszakaszainak 
kérdéseit. A szerzők között szere-
pel többek között Tóth Krisztina, 
rakovszky Zsuzsa, Kiss Judit Ágnes, 
nemes nagy Ágnes, rab Zsuzsa. A 
belépés díjtalan. A darab a Köszön-
jük, Magyarország! program kere-
tében valósul meg.

Hajnóczy József utca 21.
galeria12.hu

A szervezők a programváltoztatás 
jogát fenntartják!

Arc Kép – a csoportos fotókiállí-
tás megnyitója: november 8. 19.00. 
Köszöntőt mond: borza Teréz, a Ga-
léria 12 egyesület elnöke. Megnyitja: 
Feledy balázs művészeti író. Közre-
működik: Heidrich roland gitármű-
vész. A kiállítás megtekinthető: de-
cember 4-ig, vasárnap kivételével 
mindennap 16.00–22.00.

 
 
 
 
 
 
 
 

BAJOR GIZI SZÍNÉSZMÚZEUM
Stromfeld Aurél út 16.

oszmi.hu
A szervezők a programváltoztatás 

jogát fenntartják!
Fényből szőtt mesék: Jéglám-

pások november 6-án 10.00. A so-
rozat elsősorban óvodáskorú gye-
rekek és szüleik számára kínál kel-
lemes perceket egy-egy szombat 
délelőtt, amikor a mesék és a mu-
zsika világában barangolnak. Köz-
reműködik: Kecskés Karina színész-
drámapedagógus és Fehérváry Lilla 
előadóművész. belépődíj: 500 Ft (3 
év alatt ingyenes).

Szigethy Gábor: Pikáns zsoltár 
– Mezei Mária – könyvbemutató 
november 10-én 18.00. Szigethy Gá-
bor könyve egyszerre esszékötet és 
képeskönyv a múltról, pályakép és 
kortörténet: az énközpontú, franci-
ás Mezei Máriából miért, miképpen 
lett a másokért élni akaró zsoltáros 
Mezei Mária, aki elpergő színész-
életét ajándékozta a közönségnek. 
Szigethy Gáborral Horváth bence, a 
Kortárs Kiadó főszerkesztője beszél-
get. vendég: Pápai erika. A könyv a 
helyszínen árengedménnyel meg-
vásárolható. A belépés ingyenes.

„Embernek röpülni boldog-
ság” – Latinovits Zoltán (1931–
1976). A tárlat a Latinovits-legen-
dán áttörve megidézi az alkotás 
minden gyötrelmével, örömével, 
bánatával küzdő, teremtő ember 
alakját. bemutatja azt a társadalmi 
környezetet, amiben a meg nem 
értett művész létezett. Hangsú-
lyosan megjelenik Latinovits elő-
adóművészi tevékenysége is, amit 
nemzetépítésnek tartott: a múlt köl-
tőinek hangján kortársaihoz szólt. A 
belépés ingyenes. A kiállítás része 
a Múzeumok Őszi Fesztiváljának. 
Megtekinthető: szerdától vasárna-
pig 14.00–18.00.

„Nemes nyomokon…” – Szín-
ház a kolozsvári Farkas utcában. 
Az 1821. március 12-én megnyíló 
nemzeti Játékszín kőszínház kivéte-
les intézmény volt, mivel korábban 
a hivatásos magyar vándortársu-
latok alkalmi játszóhelyeken, lehe-
tetlen körülmények között léptek 
fel. A kamarakiállítás a kolozsvári 
színjátszás és történetének kivéte-
les eseményeit és szereplőit mutatja 
be, gazdag képes, írásos és tárgyi 
anyaggal illusztrálva. A tárlathoz 
kapcsolódó színháztörténeti társas-
játék a múzeumpedagógia eszköze-

ivel nyújt betekintést a vándorszíné-
szet és az állandósulás színházi kor-
szakába. A kiállítás megtekinthető: 
szerdától vasárnapig 14.00–18.00.

Szakmai nap pedagógusok-
nak november 11-én 17.00. Az 
„embernek röpülni boldogság” – 
Latinovits Zoltán (1931–1976) című 
új kiállítás és az ahhoz kapcsoló-
dó, középiskolásoknak tervezett 
programok bemutatása. A belépés 
ingyenes.

Múzeumi szakmai nap novem-
ber 15-én 14.00. Kurátori tárlatveze-
tés az „embernek röpülni boldog-
ság” – Latinovits Zoltán (1931–1976) 
című kiállításban Gajdó Tamással, 
a nemes nyomokon… – Színház 
a Farkas utcában című kiállításban 
Huber beátával. A belépés ingye-
nes.

Esti extra Latinovits Zoltánnal 
november 17-én 18.00. A kerekasz-
tal-beszélgetés a Latinovits-kultusz 
jelenséget járja körül. vendégek: 
Kelecsényi László író és Lukács Sán-
dor színművész. Moderátor: Gajdó 
Tamás. belépő: 1000 Ft.

Zugligeti út 64.
info@hegytortenet.hu

helytortenetigyujtemeny.hu
A szervezők a programváltoztatás  

jogát fenntartják!
Az eltűnt idő nyomában – a 

budapesti városvédő egyesület XII. 
kerületi csoportjának vándorkiállí-
tása. Műemlékek, helyi védettségű 
épületek és más kevésbé ismert, de 
művészettörténetileg vagy építé-
szetileg jelentős villák és lakóházak 
történetét ismerhetik meg a láto-
gatók.

A gyűjtemény a megszokott 
nyitvatartás szerint, szerdától va-
sárnapig 10.00–18.00 óráig láto-
gatható. egyszerre maximum 8 fő 
tartózkodhat a kiállítótérben.

MAKOVECZ KÖZPONT 
ÉS ARCHÍVUM

Városkúti út 2.
06-30/314-4879

A szervezők a programváltoztatás 
jogát fenntartják!

A rendezvényekre a belépés ingye-
nes, de a ház befogadóképességére 
való tekintettel regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni az office@makovecz.hu 
e-mail-címen vagy a 06-30/314-4879-
es telefonszámon lehet. Regisztráció 
nélkül a belépés a fennmaradó helyek 
függvényében lehetséges.

Makovecz Imre és Cseh Tamás 
találkozása – kamarakiállítás és 
előadóestek a két művész munkái-
ból. A „Fűszál szobám” című kiállítás 
a „Kelet-európa vagy Kelet-Közép-
európa” című esttel zárul december 
8-án 19.00 órakor.

Magyar táncház és tánctanítás 
november 7-én 17.00. vezeti: László 
Csidu. Kezdőket, haladókat, újrakez-
dőket is szívesen látnak.

A Napközi Plusz tehetséggon-
dozó, képességfejlesztő és sza-
badidőközpont (XII., Szépkilátás 
út 3.) svábhegyi tanulószobája 
hétfőnként 17.00 órától díjmen-
tes integrációs, felzárkóztató és 
felvételi előkészítő foglalkozáso-
kat, próbafelvételiket szervez a 
kerületben lakó vagy itt tanuló di-
ákoknak. Jelentkezni lehet a hely-
színen személyesen, vagy írásban 
a Szent László-plébánián (Diana 
utca 15/a), vagy a +36-20/985-5137-
es telefonszámon, vagy az info@
napkoziplusz.hu e-mail-címen.

•
Sipos Imre: Az evolúció misz-

tériuma című könyvét ismertetik 
beszélgetéssel egybekötve no-
vember 7-én, november 21-én és 
december 5-én 16.00–18.00 óráig 
a városmajori Jézus Szíve Plébánia 
templomtornyának földszinti ter-
mében (XII., Csaba utca 5.).
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Hetven éve a kultúra szolgálatában a MOM „csodapalotája” (I.)

Kettős jubileumát ünnepelhetjük a MoM Kulturális Központnak: a felava-
tása hetven éve, 1951 novemberében történt, a korszerű felújítása pedig 
tíz éve, 2011-ben fejeződött be. Most korabeli lapok írásait, híradásait 
felidézve mutatjuk be az épület történetét.

A minden hegyvidéki által jól is-
mert Csörsz utcai épület eleinte 
kultúrház, majd kultúrotthon 
volt, 1966-ban Szakasits Árpád 
nevét vette fel, végül 2010-ben lett 
MOM Kulturális Központ. Egy-
valami azonban nem változott: a 
felavatása óta színvonalas progra-
mokkal kényezteti a XII. kerület 
és egész Budapest közönségét. 
Természetesen a jelenlegi kínálat 
nem összehasonlítható az ötven–

hatvan–hetven évvel ezelőttivel, 
de az biztos, hogy minden idő-
szakban voltak olyan rendezvé-
nyek a házban, amik országos 
szinten is kiemelkedőnek számí-
tottak.

Hosszú ideig ez volt Buda 
egyetlen korszerű színházterme, 
fellépett itt Komlós Juci, Rodolfo, 
Latabár Kálmán, Hofi Géza, Sas 
József is. Láthattuk a MOM szín-
padán az Állami Operaház, a 
Nemzeti Színház, a Madách Szín-
ház és a Vígszínház társulatát, 
továbbá olyan együttesek mutat-
koztak be, mint a Rangers, a 
Gemini vagy az Olympia. Itt mű-
ködött a Hobo Blues Band első 
klubja is.

A KEZDETEK
Az épület létrehozására már az 

1930-as években születtek ötletek. 
Az akkori környezet jelentősen 
eltért a maitól, a forgalmas Jagelló 
út helyén még csak egy földút fu-
tott. A komoly tervek megvalósí-
tását azonban a második világhá-
ború meghiúsította.

Aztán 1950-ben a Magyar Op-
tikai Művek akkori igazgatója, 
Konstantin Szmirnov engedélyé-
vel megkezdődött a gyár kulturális 
céllal épülő házának a felépítése, 

amihez a terveket a későbbi Kos-
suth-díjas építész, Dávid Károly 
készítette. Az épületet nagyon ha-
mar át kellett volna adni, miként 
a Magyar Nemzet 1950 februárjá-
ban fogalmazott: „A gyárral szem-
ben most épül és április 4-ére készül 
el a MOM új, gyönyörű kultúrháza, 
850 férőhelyes színházteremmel, 

klubhelyiségekkel, bálteremnek be-
illő kupolacsarnokkal.” (Magyar 
Nemzet, 1950. február 11.)

A munkálatok azonban nem 
haladtak ilyen gyorsan, a munká-
sok társadalmi munkában, azaz 
ingyen dolgoztak, így az igazgató 
állítólag saját zsebből fizetett ne-
kik, hogy gyorsabban haladjanak, 
és amikor elfogyott a pénz, előke-
rült a vodkásüveg mint motiváci-
ós eszköz. A ház végül azért csak 

elkészült. Az 1951. november 7-i 
átadóünnepségen a magyar és a 
szovjet himnusz után néhány be-
széd hangzott el, majd nagyszabá-
sú műsor következett.

„A 830 személyt befogadó szín-
házterembe pótszékeket kellett beál-
lítani, olyan nagy volt az érdeklő-
dés. Az est folyamán szerepelt az 
üzem hatvantagú énekkara, amely 
a budapesti kultúrversenyen máso-
dik helyet ért el. A Szimfonikus 
Zenekar, a tánccsoport és a színját-
szók, Miklós Kata és Szabó Miklós 
operaénekesek emelték az est színvo-
nalát vendégszereplésükkel. A közel 

háromórás kultúrműsor után a 
dolgozók tánccal fejezték be az ün-
nepi estet.” (Világosság, 1951. no-
vember 9.)

A korabeli sajtó dicsérő szavak-
kal írt az épületről, amely bár ma-
gán hordozta a kor elvárt stílusje-
gyeit, a szocreált, Dávid Károly-
nak mégis sikerült jó adag Bau-

haust is belecsempésznie a belső 
és külső formákba. Többen soká-
ig „csodapalotaként”, „a kultúra 
palotájaként” emlegették. A 
MOM a művelődés, az ismeret-
terjesztés és az amatőr mozgalmak 
otthona lett, számos szakkör, tár-
sulat, színjátszók, zenészek, balet-
tosok, kórusok, tornászok vehet-
ték igénybe, de sportolók – ping-
pongozók, biliárdozók, sakkozók 
–, bélyeggyűjtők és rádióamatő-
rök is helyet kaptak a házban, ahol 
egy könyvtár is a látogatók kényel-
mét szolgálta.

HÍRES FELLÉPŐK
Az amatőrök mellett természe-

tesen országosan ismert művészek 
is felléptek itt, köztük Latabár 
Kálmán, aki később még sokszor 
megnevettette a MOM publiku-
mát. Alig több mint egy hónappal 
a megnyitó után, 1951. december 
31-én, az első szilveszteri műsor-
ban szerepelt először – Tóth Lász-
ló fotósnak köszönhetően felvétel 
is készült róla, ahogy éppen száz 
évvel ezelőtti sportolóknak öltö-
zött emberek között áll. A Művé-
szek a repülőkért című program-
ban 1953 februárjában szintén a 
Kossuth-díjas színművész szóra-
koztatta a MOM gyár repülni 
vágyó ifjúságát.

A később világhírűvé váló bű-
vész, Rodolfo első fellépése egybe-

esett Latabáréval, ugyanabban a 
szilveszteri műsorban kápráztatta 
el mutatványaival a nézőket. Ki-
emelkedő jelentőségű volt az 
1957-es évzárás is a MOM színpa-
dán, mivel akkor volt a televízió 
által közvetített első szilveszteri 

műsor, amit így az egész ország 
láthatott.

„A hosszú ideje kísérleti adások-
kal próbálkozó Magyar Televízió 
Szilveszterkor nagyobb műsorral 
rukkolt ki: hat órán át sugárzott 
élőben.” (Magyar Nemzet, 1958. 
január 3.) Ezután több műsor fel-
sorolása következett, majd a cikk 
rátért az élő közvetítésre. „A ri-
portfilm után a Tele humor, Tele 
dal, Tele tánc című szilveszteri ka-
baréműsor következett, amelyet a 
MOM művelődési házából sugároz-
tak. A magyar színpadok kiváló 
mulattatói vonultak fel és a műsor-
ban több kitűnő szám akadt. A 
gyors egymásutánban pergő számok 
közül tetszett Lajtai Lajos, aki régi 
slágereit énekelte, mulatságos volt 
Kazal László, káprázatosan ügyes 
Rodolfo bűvész, nagyon kedves 
Ráthonyi Róbert és Feleki Kamill, 

nem tévesztett hatást az új környe-
zetben sem a Hacsek–Sajó kettős, 
az ének számok közül pedig a Záray 
Márta–Vámosi János duett érvénye-
sült a legjobban. Legjobb számnak 
az öt karikaturista: Gerő, Sándor, 
Pusztai, Szűr-Szabó és Mészáros 
versenye bizonyult: a televízió kö-
zönsége sokat derült az öt rajzoló 
újszerű, boszorkányosan ügyes, 
gyors produkcióján és rajzaik gaz-
dag ötletességén.”

A szilveszteri bemutatkozás 
még nagyobb ismertséget adott a 
MOM-nak, amelyet egyre többen 
kerestek fel. A Népművelés egyik 
száma adatokkal is alátámasztotta 
ezt: „1952-ben 120 000 látogatója 
volt a művelődési háznak – 1961-
ben 600 000. Vagy vegyünk csak 
egy-egy hónapot, hasonló az arány. 
1952 októberében 13 000 ezer em-
ber fordult meg a kultúra eme bu-
dai palotájában, 1961 októberében 
58 000. Tíz esztendő alatt összesen 
mintegy 4 millió 300 000 ember 
látogatását számolták meg.” (Nép-
művelés, 1962. március 1.)

Az 1960-as években több nagy 
színtársulat is helyet kapott itt. A 
Budai színházi esték című sorozat 
részeként a MOM színházi évad-
jának második felében hat ízben 
tartottak előadást fővárosi teátru-
mok a Hegyvidéken. „Február 
26-án az Állami Operaház együt-
tese »tájol« a MOM-ban, a Bánk 
bánnal. A március 12-i »peremelő-
adáson« a Vígszínház mutatja be új 
produkcióját, a Nemzeti Színház 
Napfogyatkozás című darabjával 
látogat el a budai művelődési ház-
ba, március 30-án…” (Esti Hirlap, 
1962. február 10.)

KI MIT TUD?
A Ki mit tud? a Magyar Tele-

vízió egyik legsikeresebb kulturá-
lis tehetségkutató műsora volt 
1962 és 1996 között. Számos he-
lyen megírták, hogy az ötlet való-
színűleg a MOM Kultúrházból 
ered, de ez a „valószínűleg” inkább 
biztos, amit az Ország–Világ ké-
pes magazin 1988. július 13-i cik-
ke is igazol.

„Nem sokkal azután, hogy a te-
levízióhoz kerültem, kezembe ad-
ták a következő hónapok műsorter-
vét. Ebben szerepelt: »Közvetítés a 
MOM-kultúrházból amatőrök 
fellépéséről.« Akkoriban ugyanis, és 
ez városszerte is elég közismert volt, 
hétvégeken, aki akart, besétálhatott 
a MOM-kultúrházba, és az ott 
éppen összegyűlt közönség előtt elő-
adhatta, amit tud. Azután vagy 
sikert aratott, vagy nem, s jött a 

következő. A már akkor is állandó 
műsorhiánnyal küszködő televízió 
ezt a »vetélkedést« kívánta közvetí-
teni. Rögtön »nem«-et mondtam, és 
kértem kollégáimat, ezt a helyszíni 
közvetítést vegyük ki a műsorterv-

ből. Úgy véltem ugyanis, hogy ezt 
a műsort nekünk, az ifjúsági osz-
tálynak, stúdióban vagy saját szer-
vezésben kell megcsinálnunk. És 
munkacímként beírtam a tervbe: 
Ki mit tud? Később sem találtunk 
jobb címet, ez maradt. Vagy csak 
megszoktuk a munkacímet? Ma 
már nehéz eldönteni. Ugyanis az 
első javaslattól a műsor megvalósu-
lásáig több mint egy év telt el. Hogy 
miért telt hónapokba, míg megva-
lósult a műsor? Nos, ha hiszi, ha 
nem, a televízión belül nagyon sok 
ellenzője volt a javaslatnak. Szín-

vonaltalanságtól, dilettantizmus-
tól, primitívségtől féltették a néző-
ket, többen is azt hangoztatták: 
»Nem engedhetünk a színvonal-
ból.« Hosszú viták, taktikázások 
után egy nap végül is megkaptuk az 
engedélyeket és a lehetőségeket. Becs-
lések szerint több ezren, úgy szá-
molták, körülbelül hatezren jelent-
keztek. Kovács Béla, évtizedeken át 
az ifjúsági műsorok legfőbb felelőse, 
osztály-, majd főosztályvezető, úgy 
emlékszik, hogy a Ki mit tud? szü-
letése egy kollektíva érdeme volt, s 
a műsorötlethez, majd -tervhez 
mindenki hozzáadott valamit.” 
(Ország-Világ, 1988. július 13. – 
Békés József szerkesztő-drama-
turg visszaemlékezése.) A cikket 
író szerző hozzáteszi, hogy hallott 
más variációkat is, de a MOM 
„Szabad a színpad” akciója mind-
egyikben szerepelt.

Nem kétséges tehát, hogy a 
híres és gyorsan az egész ország-

ban rendkívül népszerűvé váló 
tévéműsor „bölcsője” a MOM 
Kultúrház volt. Amely így – köz-
vetetten ugyan, de – olyan művé-
szek és zenekarok felszínre törését 
segítette, mint Kern András, 
Koncz Zsuzsa, Kovács Kati, a 
Hungária, a Neoton, a Metro 
vagy a Pokolgép.

Földváry Gergely

PP (A MOM Kulturális Központ 
további történetéről és megújulásá-
ról a következő részben olvashat-
nak.)

1951 – folyik az építkezés

A MOM-kultúrház épülete 1953-ban

Szilveszter éjjel a MOM-kultúrházban 1958-ban

Rodolfo bűvöli el a MOM közönségét

Latabár Kálmán az 1951-es szilveszteri műsorban

1961 – számos szakkör, társulat, klub talált itt otthonra

A MOM Szakasits Árpád Művelődési Központ hallja az 1970-es években
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Kertjeinkben a természet
A Hegyvidéki Zöld Iroda gondo-
zásában megjelent a Természeti 
kincsek a Hegyvidéken sorozat 
harmadik kötete, a Kertjeinkben 
a természet. A kiadvány két részből 
áll, az első fele a természetközeli 
kertek kialakításához ad ötleteket, 
a második – terjedelmesebb – sza-
kasz pedig követésre érdemes XII. 
kerületi példákat mutat be. Itt az 
idén ugyanazzal a címmel indított 
pályázatra beérkező legtermésze-
tesebb kertek leírását és képeit ta-
lálhatja meg az olvasó.

Bár kézenfekvőnek tűnhet, 
mégis érdemes elgondolkodni 
azon, mitől is természetes egy kert. 
Talán attól, hogy a környék vad 
flórájában is előforduló fajokkal 
van beültetve? Vagy attól, hogy 
nincs művelve, azaz – legalábbis 
első látásra – gondozatlannak lát-
szik? Ennél sokkal összetettebb 
kérdéskörről van szó.

Kezdjük talán filozofikus mesz-
szeségből, és nézzük meg, mi is a 
kert! Történetileg az első kert az 
Éden volt, amely nemcsak nevé-
ben, de legfőbb tulajdonságaiban 
is tökéletesen megegyezett a mai-
akkal. Egyrészt körbe volt kerítve, 
a végtelen természet egy kiraga-
dott és belátható, megismerhető 
darabkájaként. Másrészt vonzó és 
szép volt, megtestesítette az ember 
veleszületett természet iránti cso-
dálatát, teljesítette a természet 
iránti vágyát.

Bár a kertjeink ezerfélék, tük-
rözik saját egyéniségünket, anyagi 
helyzetünket, a módot, ahogyan 
használni szeretjük, mégis: a fenti 
alapelveket tekintve évezredek óta 
egyformák. A Hegyvidék most 
megismert természetes kertjei 
ugyanúgy a megnyugvást, elcsen-
desedést szolgálják, ahogy az Éden 
másolataként épített középkori 
kolostorkertek.

Mindannyian vágyunk a kert 
természetességére, csak máshogy. 

Egy angol számára ott csupán a 
füvet kell nyírni – ahogy mondják 
– pár száz éven át. A francia kert 
akkor szép, ha művészi szökőkutak 
hűtik a nyílegyenes sétányok leve-
gőjét. Ha a Hegyvi-
déket tekintjük: itt is 
van automatával 
öntözött, robottal 
nyírt, pedánsan el-
vágólagos kert és 
mohos kőfalakkal 
kerített, elhanya-
goltnak tűnő „bozó-
tos”. A természetes 
kertek ez utóbbiak-
hoz állnak közelebb. 
Értékük, hogy az 
emberi beavatkozás 
jelen van, de nem 
hivalkodó.

Az új kiadvány segítséget ad a 
természetes kert minden elemével 
kapcsolatban. Fontos például a 
talaj takarása a kiszáradás ellen, 
vagy a tömörödés elkerülése a jobb 
talajélet biztosítása érdekében. A 
lehulló lombot nem tanácsos el-
vinni, hiszen az hivatott visszajut-
tatni a tápanyagot a növények 
gyökereihez. A talaj nedvességtar-
talmának megőrzése érdekében a 
természetes kertekbe beton helyett 

inkább az elszivárgást lehetővé 
tevő burkolatok valók.

A csapadékvizet egyébként is 
érdemes összegyűjteni és haszno-
sítani. Amellett, hogy kifogástala-

nul alkalmas öntözés céljára, be-
lőle táplálkozhat a kerti tó is.

A növények kiválasztásánál 
kerülendők a tájidegen egzoti-
kumok, helyüket a környék 
adottságait amúgy is kedvelő 
fajok népesíthetik be, ez pedig 
nagyban megkönnyítheti a 
gondozást és a kártevők visz-
szaszorítását. A válogatásnál 
szempont lehet a sokféle 
szín és virágzási idő, ami a 
kert élővilága számára „te-

rít” gazdag asztalt hónapokon át.
Az épített elemeknél előnyt él-

vezhetnek a természetes anyagok, 
a falépcsők, a támfalak vagy kerí-
tések. A kő ugyan természetes 
anyag, csak korlátozottan ajánlha-
tó, mivel – bár nem rontja az össz-
képet – az élővilág szempontjából 
kevés hasznot hajt. Amíg egy rön-
kökből épített támfalban, láthatat-
lanul, a ritka orrszarvúbogarak 
lárvái is ujjnyi vastagra híznak, 

addig a kő legfeljebb a gyíkoknak 
nyújt napozóhelyet.

Végezetül a természetes kert 
velejárója, hogy amennyiben tény-
leg természetes, akkor mágnesként 

vonzza a kisebb-nagyobb állato-
kat. A virágokat beporzók rajai 
látogatják, a bokrokon énekesma-
darak fészkelnek, a fűben gyíkok 
vadásznak, és ha eljön az éjjel, 
akkor a bozótosban sün szuszog, 
miközben a fák felett denevér rója 
szabálytalan köreit. Az ember 
ilyenkor nem az egymásra torlódó 
feladatok sorát látja meg, hanem 
csendben elüldögél, és belefeled-
kezik az „eseményekbe”.

A kötetet fizikai valójában a 
„Kertjeinkben a természet” elne-
vezésű pályázat eredményhirdeté-
se alkalmával foghatták kezükbe 
először az érdeklődők. Azért, hogy 
a természetvédelem – a papírfel-
használás csökkentése által – a 
valóságban is megvalósulhasson, a 
kiadvány elektronikus formátum-
ban letölthető a Hegyvidéki Zöld 
Iroda honlapjáról (zold.hegyvidek.
hu).

(Barta)
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HO
P-

1.
2.

1-
18

-2
01

9-
00

24
2

„ÖKOTUDATOS HÉTKÖZNAPOK”
MEGHÍVÓ A KLÍMABARÁT ESTÉK ELŐADÁSÁRA

Előadó:   Nagy Réka, 
               azaz Ökoanyu szerkesztő-újságíró
Helyszín: Hegyvidéki Kulturális Szalon 
                  (1124 Budapest, Törpe u. 2.) – Tamási Áron terem 
Időpont:  2021. november 30. 18:00
REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT, INGYENES PROGRAM 

• www.zold.hegyvidek.hu • www.facebook.com/Hegyvidek 
• www.klimabarat.hu • www.facebook.com/klimabarat 

A program az aktuális járványügyi helyzet szerint kerül megrendezésre.

• Vajon melyek az egyéni cselekvés fontos területei? 

• Milyen lehetőségek vannak arra, 
   hogy kapcsolódjunk egymással?

• Szülőként hogyan tudjuk a gyerekeinket úgy 
   a fenntarthatósági kérdésekre érzékenyíteni, hogy 
   közben ne keltsünk bennük komoly szorongást?

ÚTMUTATÓ AZ ÖKOTUDATOS 
GONDOLKODÁSHOZ ÉS CSELEKVÉSHEZ

Az elmúlt tíz évben anyukaként és szerkesztő-újságíróként is azok a 
kérdések foglalkoztattak, hogy hogyan tudunk elmozdulni mind 
egyéni, mint társadalmi szinten egy fenntarthatóbb berendezkedés 
felé. Miután fókuszomban minden esetben a megoldási lehetőségek 
vannak, örömmel osztom meg a hallgatókkal az általam eddig 
felkutatott, itthon is elérhető lehetőségeket.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Regisztrálni a https://eugyintezes.hegyvidek.hu/ oldalon a regisztrációt/bejelentkezést
követően, a Zöld Iroda menüpont alatt lehet.

Klímabarátok találkozója
A természetközeli kertekkel fog-
lalkozott a Klímabarát esték ok-
tóberi rendezvénye, amely ezúttal 
a „Kertemben a természet” elne-
vezésű pályázat eredményhirdeté-
sével egészült ki. (Erről ezen az 
oldalon lejjebb olvashatnak részle-
tesen – a szerk.). A Hegyvidéki 
Zöld Iroda és a Klímabarát Tele-
pülések Szövetsége által 2017-ben 
útjára indított, a KEHOP-1.2.1 
keretből finanszírozott esemény-
sorozat mostani alkalmát Kovács 
Lajos, a Klímabarát Települések 
Szövetségének elnöke nyitotta 
meg, majd Kremnicsán János, a 

Duna-Ipoly Nemzeti Park szakér-
tője tartott vetített képes előadást 
a Hegyvidéki Kulturális Szalon-
ban, telt ház előtt.

A környezeti nevelő a Sas-
hegynek, ennek a különleges 
adottságú védett területnek a 
természetes sziklakertjeitől a vá-
rosi díszkertekig sok mindenről 
szót ejtett. A legérdekesebbnek 
talán egy svájci tulipánkert bizo-
nyult, amelyben milliószám virí-
tanak a szabályos formákba ren-
dezett hagymások. A látvány le-
nyűgöző, de a legkevésbé sem 
természetes. Ráadásul a kert 
fenntartási költségei tucatnyi ha-

zai nemzeti park éves költségve-
tésével vetekszenek.

Egy magánkertben ilyesmire 
sem idő, sem energia nincs, de a 
hívogató kertről nem kell lemon-
dani. A természetközeli kertek 
egyik jellemzője éppen az, hogy 
kis költséggel létrehozhatók, és 
kevés élőmunkával fenntarthatók. 
Ráadásul nemcsak a tulajdonosa-
iknak jelentenek örömöt, hanem 
sok kitines, pikkelyes, tollas, bő-
rös, szőrös állat életfeltételeit is 
biztosítják.

Az előadás gazdag képanyagot 
villantott fel a hegyvidéki kertek 

rejtett kincseiből. Ki gondolta vol-
na, hogy kövekből épített instal-
láció, vagy éppen házilag készített 
denevérodú is megbújik a szom-
szédságunkban? A pályázatot el-
bíráló zsűriben is szerepet vállaló 
természetvédelmi őr legmeghatá-
rozóbb élményeként az egyik 
belbudai társasház esetét emelte 
ki, ahol a lebetonozott udvaron 
egyetlen lakó kezdett növényeket 
nevelni. Mostanra olyan sok 
szomszéd csatlakozott a közösség-
építő kertészkedéshez, hogy már 
a burkolat felbontása is szóba ke-
rült!

B.

A legszebb természetközeli kertek
A Klímabarát esték októberi ren-
dezvénye alkalmat adott a legjobb-
nak ítélt kertek díjazására. A „Ker-
temben a természet” elnevezésű 
pályázat ötlete néhány évvel ezelőtt 
pattant ki egy hegyvidéki szomszé-
dunk, James Atkins fejéből. A 
megvalósítás a járvány 
miatt elég lassan alakult, 
de minden nehézségért 
kárpótlást jelentett, 
hogy már az első kiírás 
alkalmával 55 kerületi 
kerttulajdonos jelentke-
zett a megméretésre.

A szakértőkből álló 
zsűri megállapítása sze-
rint a pályázók többsége 
teljesítette az alapvető 
elvárásokat, azaz való-
ban ter mé szet kö zeli ker-
teket lehetett rangsorol-
ni. A bírálat során előnyt 
jelentett a csapadékvíz 
helyben történő haszno-
sítása, a komposztálás, a 
hazai fajok ültetése, a 
viráglátogató rovarokat 
vonzó és kiszolgáló növényállo-
mány, a madarak és más kerti ál-
latok (gyíkok, denevérek, sünök 
stb.) életkörülményeinek megte-
remtése.

Az első díjat Oláh Zoltán vehet-
te át. A Galgóczy utcai kert külön-
legessége, hogy a gyepszinttől a 
lomboronáig tudatosan összeválo-
gatott növényfajok fejlődnek. A 
sűrű beültetés olyan hűvös és ned-
ves mikroklímát teremt, amiben a 
százéves fenyők is otthon érzik 
magukat. Az arborétumszerű ha-
tást fokozza a hazánkban védett és 
a kerületben egyébként nem is ho-
nos ciklámenek gazdag állománya.

Iványi Mónika Mártonhegyi 
úti kertje egészen más módon ter-
mészetes. A központi kis gyepfolt 
szabálytalan alakját a kerti tó, az 

íves virágágyak alakítják ki. A zöld 
hátteret szabályosan nyírt bokrok 
adják, amelyek elrejtik az aktívan 
használt komposztálókat. A kerti 
padok nem csak hangulati elem-
ként kerültek a kertbe, hiszen aki 
oda belép, tényleg szívesen marad-

na. Ez a vonzerő második díjat ért 
a versenyben.

A képzeletbeli dobogó harma-
dik fokára Székely-Balogh Szilvia 
állhatott fel, aki – stílszerűen – 
egy Nárcisz utcai kerttel nevezett. 
Itt kiemelést érdemel a „vad” gyep, 
amelyet évente csak két-három 
alkalommal nyírnak, de akkor is 
meghagyják a virágzó vadvirágok 
szigeteit. A virágokon gyűjtő ro-
varoknak nem is kell messzire 
menniük, mert a társasházban 
lakó gyerekekkel együtt épített 
„nagyszállóban” bőven jut hely 
mindenkinek. A komposztálás 
részben a funkcionalitás mellett 
nagyon tetszetős ágakból font ka-
sokban történik.

A pályázatot szervező Hegyvi-
déki Zöld Iroda további tizenhat 

kertet tartott kiemelésre érdemes-
nek. A díjkiosztón ezeknek a tu-
lajdonosai is ajándékcsomagot 
kaptak, amiben egy kerítésre kite-
hető „Kertemben a természet” 
táblácska is lapult. A ter mé szet kö-
zeli kerttel rendelkező pályázók 

mindegyike sikeres részvételt iga-
zoló oklevéllel gazdagodott.

A díjkiosztó után a kerttulaj-
donosok egy része kihasználta a 
ritkán adódó lehetőséget, hogy 
megismerkedjen más kerületi 
kertbarátokkal, vagy éppen a zsű-
ri jelen lévő tagjaival. Rózsa Zol-
tán, a Hegyvidéki Zöld Iroda 
vezetője elmondta, hogy a kétség-
kívül sikeres pályázatot a követ-
kező évben is szeretné meghir-
detni az önkormányzat, újabb 
kincsek felbukkanásában bízva. 
Aki tehát szívesen versenybe 
szállna, most még elvégezhet né-
hány szükséges simítást, hogy 
jövőre a kert természetességének 
teljességében várhassa a zsűri lá-
togatását.

BI.

Egyre több ember érzi fontosnak, hogy tegyen valamit a környezetünkért

A 
SZ

ER
ZŐ

 F
EL

VÉ
TE

LE

A 
SZ

ER
ZŐ

 F
EL

VÉ
TE

LE
I

A díjnyertesek a Kertjeinkben a természet című kiadványban is helyet kaptak
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Mese Jackről, az ördögről és a tökről
A legenda szerint sok száz évvel 
ezelőtt a „Smaragd-szigeten”, azaz 
Írországban Stingy Jack – nevében 
is zsugori és lusta, de furfangos 
hősünk – meghívta az ördögöt egy 
italra. Pénze azonban nem volt, 
így rábeszélte ivócimboráját, hogy 
változzék pénzérmévé, 
amivel a két italt meg 
lehet rendelni.

Az ördög ráállt a 
trükkre, de azzal nem 
számolt, hogy Jack hir-
telen a zsebébe dugja, 
közvetlenül egy ezüst-
feszület mellé. A patás 
az érmében kelepcébe 
esett, Jack pedig csak 
azzal a feltétellel enged-
te ki, ha megígéri, hogy 
egy évig nem zaklatja, 
és halála után nem tart 
igényt a lelkére. Az ör-
dög, persze, örömmel 
megígért mindent, csak 
szabaduljon.

Mindketten mentek 
a dolgukra, de egy év-
vel később újra talál-
koztak. Ekkor Jack egy 
gyümölcsöktől roskadó 
fát mutatott, és kérte az 
ördögöt, hogy szedjen 
belőle mindkettőjük-
nek. Amíg a patás a fán 
dolgozott, Jack keresz-
tet vésett a törzsbe, így 
ismét csapdába ejtve 
mesebeli társát. Ezúttal már tíz év 
nyugalmat kért a szabadulásért.

Ha ez egy magyar népmese len-
ne, akkor a harmadik összecsapás 
következne, de az íreknél nem 
három az ír igazság, így a történet-
nek vége, Jack meghalt. Szent Pé-
ter egy ilyen filkót nem engedett 
a paradicsomba, viszont – ígéreté-
hez híven – az ördög sem nyitotta 
ki a pokol kapuját előtte, egy izzó 
széndarabbal bocsátotta Jacket a 
túlvilági senkiföldjére. Hősünk 
jobb híján tarlórépából faragott 

tartót a pislákoló fénynek, és azzal 
járja céltalanul azóta is a világot.

A történet a kivándorló írekkel 
eljutott Amerikába, ahol találko-
zott a tökkel, és új életre kelt. A 
sárga gyümölcsök széles teret en-
gednek a kreativitásnak, és éppen 

halottak napjára érnek be. A félel-
metes, groteszk, grimaszoló 
szörnyarcokat ábrázoló, mécsessel 
megvilágított, faragott tököket 
angol nyelvterületen azóta is Jack 
lámpásának (Jack of the Lantern 
vagy jack-o-lantern) hívják.

Mifelénk a tökfaragás inkább 
kisgyerekek őszi sportja, de a de-
korációban egyre többször buk-
kannak fel a legkülönbözőbb tö-
kök, alkalmat adva arra, hogy 
rácsodálkozzunk varázslatos sok-
féleségükre. Az étkezési célokra 

nem alkalmas, narancssárga, 
gömbölyű „Halloween tök” mel-
lett ezernyi dísztök kelleti magát 
a virágboltok, kertészetek vagy 
akár a szupermarketek kínálatá-
ban ebben az időszakban.

Már hazánkat is elérte a tökver-
seny hóbortja, amelyet 
az a kerttulajdonos 
nyer, akinek a kertjéből 
a legsúlyosabb termés 
kerül ki. Persze a ver-
senytökök nevelése kü-
lönleges elbánást igé-
nyel, például időben 
raklapot kell helyezni a 
kabak alá, és egy tar-
gonca is elkél, ha mér-
legelésre kerülnek a 
200-300 kilós példá-
nyok. Arról nem is be-
szélve, hogy milyen 
kiváló komposzt készít-
hető ezekből a tökök-
ből fotózás után!

Mivel a tök alapve-
tően nagyon tápanyag-
igényes növény, így a 
hegyvidékiek számára, 
sajnos, kevéssé adottak 
a versenyzés lehetősé-
gei. Legfeljebb a kisebb 
dísztökök érzik jól ma-
gukat mifelénk. Sebaj, 
azok is gyönyörűen 
díszítik az őszi lakást!

A XII. kerületben 
ritkán látni termő tö-

köt, annál kivételesebb az Apor 
Vilmos téri példány. A Keresztelő 
Szent János szobrának lábainál – 
véletlenül – kihajtó tökmag szo-
bányi területet befutott indáival, 
érdes leveleivel. Nyár végére már 
több tekintélyes méretű termés is 
sárgállott a sötétzöld levelek védel-
mében. Némelyik még ma is meg-
tekinthető a szomszédos bevásár-
lóközpont pizzériájának teraszán, 
ahová plébánosi ajándékként „gu-
rultak át”.

B.

Vadmacskavédelem a vadasparkban
A hazai erdők legrejtettebb életet élő állata a vadmacska. Még a rend-
szeres túrázók, erdészek, vadászok sem nagyon találkoznak vele. Most 
széles szakmai összefogás kezdődött a pilisi állomány feltérképezésére, 
ami a későbbi védelmi és tenyésztési program alapja lehet.

A Vuk című rajzfilmben olyan 
természetességgel nézzük a vad-
macskát, mintha az erdők jól is-
mert lakója lenne. Régen az is volt, 
ám az utóbbi évtizedekben az ál-
lomány megcsappant és fel is hí-
gult. A természetvédők elé kerülő 
példányok általában közlekedési 
balesetek áldozatai, ami jól mutat-
ja a veszélyeztetettségüket.

A vadmacska önmagában sem 
egységes faj, több alfaja van. A 
mienkéhez leginkább – szinte a 
megszólalásig – a skót vadmacska 
hasonlít, pedig a két alfaj élőhelyét 
nagy földrajzi távolság választja el.

A tiszta vérű vadmacskák fel-
kutatására a Pilisi Parkerdő, a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park és a Buda-
keszi Vadaspark munkatársai kö-
zösen mozgásérzékelős vadkame-
rákat helyeztek ki, remélve, hogy 
a pilisi erdők keveset járt erdeiben 
lencse elé kerül egy-egy példány. 
Ha pedig feltűnnek a tömött farkú 
állatok, akkor a következő lépés a 
szőrcsapdák kihelyezése lesz. Egy 
szőrpamacsot megszerezni nem 
egyszerű feladat, mégis érdemes 
kísérletezni vele, mert a szőrmin-
tákból megállapítható az egyedek 
genetikai állománya.

Amíg elkezdenek gyűlni az 
adatok, addig a Budakeszi Vadas-
park vadmacskájával lehet ismer-
kedni. Szilveszternek hívják, fog-
ságban született, szépen mutatja 
a fajta jellegzetességeit és szemér-
mes viselkedését. Legjobban a 
kifutó legmagasabb pontján, ágak 
közé rejtőzve szereti tölteni az ide-
jét, onnan pislog kerek macska-
szemeivel a lent kíváncsiskodó 
látogatókra. Etetéskor azért el-
hagyja az őrhelyét, és bemutatja 

ruganyosan elegáns mozgását, de 
folyamatosan érzékelteti, hogy a 
megtévesztésig cirmos mintás 
bundában vadállat lakik, nem 
pedig egy házi kedvenc dorombol. 
Az utolsó falat után a lehető leg-
rövidebb úton hagyja maga mö-

gött a zajos talajszintet, és mászik 
vissza a vackába.

A most induló fajtavédelmi 
program nem példa nélküli, az or-
szág más területein folyt már ha-
sonló munka, de a főváros környé-
kén ez az első ilyen kezdeményezés. 
Ha sikeres lesz, akkor a távolabbi 
jövőben a tiszta vérű vadmacskák 
fogságban történő szaporítására is 
sor kerülhet, hogy az így születő 
vadcicákkal frissíthető legyen az 
erdei állományok vérvonala.

BI.

MIRŐL ISMERHETŐ FEL EGY VADMACSKA?
Egy ereje teljében lévő vadmacskát nem lehet összetéveszteni 

egy tigriscsíkos házi cicával! Amikor viszont az erdőben látjuk 
őket, már nem ilyen egyértelmű a helyzet. A vadmacska farka 
tömött, lekerekített végű, a fekete gyűrűk markánsan kirajzo-
lódnak. A gerinc feletti csík csak a faroktőig fut, szemben a 
domesztikált rokonokéval, amelyeké egészen a farok csúcsáig. A 
test mintázata kevésbé kontúros a vadmacskán, és a combjai 
felett inkább pettyes, mint csíkos. A „kültakarón” kívül jelentős 
eltérés, hogy a vadmacska húsra korlátozódó étrendje miatt sok-
kal rövidebb belekkel rendelkezik, mint a vegyes táplálkozású 
házi kedvenc. Mivel a két faj keveredik, a leírt változatok közöt-
ti valamennyi átmenet is létezik, létezhet.

Bőséges a kínálat termelői tökökből
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Szilveszter, a Budakeszi Vadaspark szemérmes vadmacskája
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A maszlag az utcán hever
Előre lelőjük a csattanót: a Datura 
stramoniumról, azaz a csattanó 
maszlaról lesz szó. Akinek ismerős 
ennek a szántóföldi gyomnövény-
nek a neve, az valószínűleg emlék-
szik a néhány évvel ezelőtti bot-
rányra, amikor a lencse közé ke-
veredő maszlagmagoktól egy egész 
óvoda kapott hasmenést. (A nö-
vény ekkor tett szert a kissé bulvá-
ros „vudu papok zombigyártó 
szere” jelzőre.)

Ugyanez a történet más fel-
hanggal került volna a hírekbe, ha 
egy szakközépiskolában történik, 
mert a fényes fekete magok a gyo-
morbántalmak mellett kellemet-
len hallucinációkat 
is okoznak – állító-
lag. Korábban a bo-
szorkánysággal hoz-
ták összefüggésbe, 
és különféle szertar-
tásokhoz használ-
ták. Mivel az ideg-
rendszeri hatást ki-
váltó dózis nagyon 
közel esik a halálos 
adaghoz, ezért 
gyógyászati alkal-
mazása kockázatos 
volt. Valószínűleg a 
maszlagnak tulajdo-
nított esetek egy ré-
sze nem is írható a 
rovására, csak a 
rossz hírneve miatt 
„vitte el a balhét”. Az 
azért nem kizárt, 
hogy aki megeszi, 
utána sok maszlagot 
összehord!

Hogyan került 
egy ilyen növény épp a mi kerüle-
tünkbe, ahol sehol egy szántó-
föld…? Valószínűleg sosem derül 
ki, mindenesetre kihajtott, bokrot 
nevelt és virágzott is a Stromfeld 
Aurél út nitrogénben gazdag, ter-
mékeny padkáján. A fehér tölcsér-
virágok ismerősek lehetnek a kert-
barátoknak, mert a közeli rokon 

dísznövény, az angyaltrombita 
hatalmas, csüngő virágaira hason-
lít. A Dél-Amerikából származó 
gyom néhány centis virágai nem 
ekkorák, de azért csak megtévesz-
tették a közterület viráglelkű fenn-
tartóját, mert pedánsan körbe-
nyírva megkímélte őket.

Amíg a maszlag mérgező magjai 
az ágvillákban fejlődő, vaskos, tüs-
kés, zöld toktermésben maradnak, 
nem okoznak bajt. A melegkedve-
lő délszaki növényt az őszi fagyok 
úgyis elpusztítják. Ha magjai be-
érnek, és szétszóródnak a környé-
ken, akkor viszont számíthatunk 
rá, hogy az erősen fogazott, öblö-

sen bevágott levelek újra megjelen-
nek a jövő nyár elején a hársak 
alatt. Ha gyerekeinket és társálla-
tainkat távol tartjuk tőlük, csak 
tisztes távolból csodáljuk virágait, 
akkor megmaradnak a Hegyvidék 
egy színfoltjának és a viráglátogató 
rovarok kedvelt célpontjának.

B.

Kertészeti továbbképzés 
óvodapedagógusoknak

Sipos József növényorvos egyórás 
vetített képes előadást tartott ok-
tóber végén a Hegyvidéki Mesevár 
és a Normafa Óvodában. Az al-
kalmanként tucatnyi hallgató a 
két óvoda pedagógusaiból került 
ki. A Hegyvidéki Zöld Iroda által 
szervezett program célja az isme-
retek bővítése az otthoni kertész-

kedéssel, a könnyen fenntartható, 
hatékony magaságyás használatá-
val kapcsolatban, ami később az 
óvodai tanmenetbe is beépíthető 
a természet szeretetére történő ne-
veléshez.

Mint elhangzott, a ma még a 
városlakók számára láthatatlan 
vízhiány, vagy a drámaiságában 
nem érzékelhető felmelegedés, 
bizony, a növényeket is károsítja, 
és itt nem csak a nyilvánvaló ha-
tásokra kell gondolni. A magas 
UV-sugárzás hatására a levelek 
kifakulnak, a gyümölcsökön égé-
si foltok keletkeznek.

Az éghajlat változásával olyan 
élőhelyek nyílnak meg egyes rova-
rok számára, amik korábban nem 
biztosították az életfeltételeiket. 
Dél felől egymás után érkeznek a 
kártevők – amiből mi csak a po-
loskát vesszük észre. Egyes rova-
rok évi 10-20 kilométert terjesz-
kednek észak felé, azaz egy évti-

zeddel azután, hogy átlépték a déli 
határt, már a főváros kertjeiben 
tűnnek fel.

A kisgyerekek, felnőve, olyan 
világban élnek majd, ami jelentő-
sen eltér a nagyszüleinkétől. Ezért 
kiemelten fontos, hogy ismerjék és 
szeressék a természetet, érezzenek 
belső késztetést szűkebb és tágabb 
környezetük védelme iránt. Ebben 
nagyszerű segítséget nyújthat a 
kert, amely kerületünkben sokak 
számára elérhető, és kis területen, 
mégis nagy mennyiségben képes 
biztosítani a természeti ismerete-
ket és élményeket. A kertben pe-

dig a magaságyás lehet az a kapu, 
amin át a gyerekek rácsodálkoz-
nak a sokszínűségre.

A magaságyások előnyei között 
kiemelést érdemel a könnyű kezel-
hetőség és az esztétikai érték. A 
tartósság érdekében célszerű fóli-
ával kibélelni, így a fakeretek akár 
évtizedekig szépek maradhatnak. 

A méretezésnél szem 
előtt kell tartani a 
későbbi felhasználó-
kat: a gyerekek ala-
csonyabb és keske-
nyebb ágyásokban 
tudnak kényelme-
sen dolgozni, míg 
egy felnőtt számára 
a 70-90 centi magas 
és ugyanilyen széles 
ágyás is könnyen 
átérhető.

Mivel a talaj felett 
álló szerkezet gyor-
sabban átmelegszik, 
korábban ültethe-
tünk bele, ezzel 
meghosszabbítható 
a tenyészidőszak, a 
gyorsan beérő zöld-

ségek után bőven marad idő fű-
szerek vagy dísznövények termesz-
tésére is. Sőt, ha vegyes kultúrákat 
alakítunk ki, az okosan összeállí-
tott vetemények védelmet jelent-
hetnek a kártevők ellen is.

A KEHOP-1.2.1-18-2019- 
00242 program keretében megva-
lósuló továbbképzések gyakorlati 
hatásai csak a jövő évben válnak 
kézzelfoghatóvá a hegyvidéki óvo-
dák kertjében. Reményeink sze-
rint a kicsik már kora tavasszal 
felfedezhetik az elvetett magokból 
kikelő szikleveleket.

BI.

Lakossági veszélyeshulladék-gyűjtés
A veszélyes hulladék szakszerűtlen tárolása, elhe-
lyezése igen komoly kockázatot jelent a környe-
zeti elemekre és az élővilágra nézve, így a Hegy-
vidéki Önkormányzat ismét veszélyeshulladék-
gyűjtési akciót szervez e hulladékfajták leadására.

A kommunális hulladéktól elkülönítetten 
gyűjtött veszélyes hulladékok ártalmatlanítása 
kémiai, biológiai vagy fizikai úton történik, a 

környezet veszélyeztetése nélkül. A szintén veszé-
lyes hulladéknak minősülő, elhasználódott elekt-
ronikai eszközök esetében pedig a begyűjtést 
követően kézi és gépi bontósoron nyerik ki a 
hasznosítható anyagfajtákat, amelyek ezután a 
hazai fémfeldolgozókhoz kerülnek, a tovább már 
nem használható anyagfajtákat pedig ártalmat-
lanítják.

Kérjük, hogy járuljon hozzá környezetünk megóvásához, és a háztartásában feleslegessé vált 
veszélyes hulladékokat hozza el és adja le

a Hegyvidéki Önkormányzat zöld irodája által szervezett gyűjtés során,

2021. november 13-án, szombaton 8.00 és 12.00 óra között

a Tamási Áron utca 51. szám alatt található parkolóban.
(A helyszín a Thomán István utca felől is könnyen megközelíthető, a Thomán István utca és 

Sólyom utca kereszteződésétől.)

Az alábbi veszélyes hulladékok adhatók le:
• elektronikai hulladékok (olyan gépek, ké-

szülékek, amik árammal, akkumulátorral vagy 
elemmel működnek),

• festékmaradékok, ragasztók, csiszoló- és 
korrózióvédő anyagok és göngyölegeik (kivéve: 
hajtógázas sprayflakonok), ecset, rongy stb.,

• bőrhulladékok,
• szerves oldószerek, hígítók,
• olajos szilárd hulladékok (rongy, szűrő-/fel-

itató anyagok),
• fémvázas olajszűrők,
• növényvédő és rovar-, rágcsálóirtó szerek, 

fakonzerváló anyagok és göngyölegeik (kivéve: 
hajtógázas sprayflakonok),

• kiürült hajtógázas sprayflakonok (légfrissí-
tős, hajlakkos, csavarlazítós, gyógyszeres, festékes 
stb.),

• használt akkumulátorok,
• „szárazelem” (kis kapacitású galvánáramfor-

rások: gombelem, lúgos akku),
• fáradtolaj és használt étolaj,
• emulzióhulladék, kondenzvíz,

• gyógyszerhulladék,
• klf./vegyes, kis kiszerelésű háztartási, fotó- és 

finomvegyszer (savak, lúgok, fertőtlenítő- és tisz-
títószerek, kozmetikumok, hívó, fixír stb.),

• egyéb szennyezett csomagolási hulladékok 
(kivéve: hajtógázas sprayflakonok),

• fényforrások (klf. higanytartalmú izzók, 
fénycsövek),

• használt gumiabroncsok (legfeljebb 4 db/fő 
mennyiségben).

Figyelem! Azbeszttartalmú hulladékot (pl. 
azbesztpala, szigetelőanyag), hungarocell- és 
papírhulladékot a gyűjtés során nem tudunk 
átvenni!

Felhívjuk szíves figyelmüket továbbá, hogy az 
akció keretében kizárólag hegyvidéki lakosok-
tól háztartási mennyiségű veszélyes hulladé-
kot, valamint fejenként legfeljebb 4 db hasz-
nált gumiabroncsot áll módunkban átvenni!

További információk: 06-70/953-1852 vagy 
06-1/224-5961.

Zöld infrastruktúrával a tiszta levegőért
A lakóterületek védelme a levegő-
szennyezés ellen – ez volt a témája 
a Hegyvidéki Önkormányzat ha-
todik Zöld Környezet és Egészség 
Akadémiájának. Az online konfe-
rencián az előadók külföldi példá-
kon keresztül mutatták be a lehet-
séges megoldásokat.

Kállay Tamás mindenekelőtt a 
téma aktualitására világított rá. Az 
Egészségügyi Világszervezet sta-
tisztikái szerint a légszennyezés az 
egyik vezető halálok a Földön, az 
áldozatok száma a közlekedési bal-
esetet szenvedők számának a hat-
szorosa. De mit lehet tenni? A 
megoldáshoz részben hozzájárul-
hat a zöld környezet fejlesztése, 
mert a növények amellett, hogy 
oxigént termelnek, hatalmas felü-
letű lombozatukkal megszűrik a 
levegőt. A légmozgás útját álló 
fasorok, sövények felfelé terelik a 
szennyezést szállító légáramlást, 
illetve olyan örvénylést idéznek 
elő, ami jelentősen mérsékeli a 
szállított káros anyagok mennyi-
ségét.

A dublini Trinity College ada-
tai szerint egy 1 méter magas sö-
vény mögött akár a felére csökken-
het a szennyeződések koncentrá-
ciója a levegőben. A kutatások és 
a tapasztalatok azt is megmutat-
ják, hogy a kisebb levelű, de na-
gyobb és sűrűbb koronát nevelő 
fafajok a legjobb légtisztítók. A 
lombos fák koronaalakja jobban 
szűr, mint a fenyőféléké, ugyan-
akkor az örökzöldek télen is szűrik 
a levegőt.

A látszólag egymásnak ellent-
mondó elvárások eredőjeként a 
szakértők a városi zöld területek 
tervezésénél a különböző fajok 
kombinációját ajánlják, amiben 
minden faj a maga erősségeivel 
tud hozzájárulni a légszennyezés 
szűréséhez. Kállay Tamás előadá-
sában kiemelte a zöld folyosók 
légmozgásokat vezető és generáló 

hatását is, ami a városi környezet 
szellőzéséhez járul hozzá jótéko-
nyan. Kérdésre válaszolva azt is 
elmondta, hogy a légminőség vé-
delme egyúttal a zajvédelmet is 

szolgálja, ráadásul a zöld területek 
saját hangjai ahhoz is hozzájárul-
nak, hogy az emberekben kedvező 
élettani hatások alakuljanak ki a 
természeti környezetben.

Katerina Bonito a CLAIRO 
(légszennyezés elleni konzorcium) 
projektmenedzsere Ostravában. 
Csehország harmadik legnagyobb 
városa jelentős ipari múlttal ren-
delkezik. Az épületek ma is meg-
vannak, de a funkciójuk átala-
kult, jellemzően kulturális és 
sportolási célokat szolgál. Mind-
ezek dacára máig hat a történelmi 
bélyeg, hogy a környék élhetetle-
nül szennyezett. Bár jelentős az 
elmozdulás, de bőven van még 
feladat.

A mai légszennyezés fő forrása 
a nehézipar, a közlekedés és a kor-
szerűtlen lakossági fűtés, valamint 
a távolabbi iparterületekről érkező 

szennyezés. A CLAIRO négy pil-
léren nyugvó programja magában 
foglalja az adatgyűjtést, a konkrét 
zöldítést, a kiültetett növények 
ellenálló képességének fokozását 

és a tudásátadást a környező vá-
rosoknak. Az előadó bevált mód-
szerként ismertette, hogy a lég-
szennyezettség mérséklése érdeké-
ben bevezették a rendszeres és 
minden közterületre kiterjedő 
gépi utcaseprést.

„A zöld ékek és gyűrűk szerepe 
a városi levegőszennyezésben” 
címmel tartottak előadást Elżbieta 
Raszeja és Anna Gałecka-Drozda 
poznani egyetemi tanárok. Az 
1930-as években végzett városter-
vezés során a korábbi porosz erőd 
és a folyók vonalára épülve alakult 
ki az ékekből és gyűrűkből álló 
látványos zöld területi rendszer a 
lengyelországi Poznanban. A fej-
lesztések eredeti céljai között sze-
repelt, hogy a városi zöldövezete-
ket hozzá kell kapcsolni a külső 
rurális területekhez, és hogy a 
legfejlettebb zöld területeket a te-

lepülés központjába kell összpon-
tosítani, úgy, hogy a rendszer ezek-
kel együtt is koherens maradjon.

Mára mindez sok ponton sé-
rült, de a kérdés érvényes: vajon 

segítette-e a poznani rendszer a 
levegőszennyezés elleni küzdel-
met? A dolog nagyon összetett, a 
közelmúltban éppen a lakosság 
állt ki egy még meglévő zöld fo-
lyosó beépítése ellen. Ez a példa is 
mutatja, hogy a zöld infrastruktú-
ra fontos, de önmagában nem 
elégséges a kifejezetten szennye-
zett lengyelországi levegő haté-
kony megtisztítására.

Az URBACT program kereté-
ben megvalósuló konferencián 
részt vevő mintegy félszáz érdek-
lődő írásban már az előadások 
idején is feltehette kérdéseit, és 
hozzáfűzhette megjegyzéseit. Az 
elhangzottakat rögzítették, ezek 
– a korábbi konferenciák anyaga-
ival együtt – bárki számára elér-
hetők a kezdeményezés youtube-
os honlapján.

(Barta)
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Ritka hegyvidéki színfolt

Iparterület erdősítése Csehország harmadik legnagyobb városában, Ostravában

A könnyen kezelhető, esztétikus magaságyások akár egy óvodakert díszei is lehetnek
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Kömény és kel kell a stressz ellen
noha ma már szinte mindig min-
dent lehet kapni az üzletekben, 
mégis vannak zöldségek, gyümöl-
csök, ételek, amik bizonyos évsza-
kokhoz kötődnek, akkor esnek a 
legjobban, ösztönösen abban az 
időszakban vágyunk rájuk a legin-
kább. Most az őszieken a sor.

Miért éppen a kelkáposzta?
– mert igazi őszi-téli zöldség, 

és most jött el az ideje, hogy a se-
gítségével elkerülhessük a boron-
gós napok okozta rosszkedvet, 
depressziót;

– mert nehéz zöldfélének tart-
juk, pedig számos olyan jó tulaj-
donsága van, amit nem is sejtünk. 
Folsavtartalma miatt fontos azok-
nak, akiket gyakori stressz ér, sű-
rűn lehangoltak, B-vitamin-hi-
ányban szenvednek. A kelkáposz-
ta ugyanis a B12 kivételével az 
összes B-vitamint tartalmazza;

– mert van benne C-vitamin, 
mangán, a ritka nyomelem, a sze-
lén, valamint cink is, ami az élet-
öröm ösztönzője;

– mert bőséges ballasztanyag-
tartalmával megtölti a gyomrot, 
anélkül, hogy sok energiát adna a 
szervezetünknek: 10 deka kelben 
mindössze 22 kalória van;

– mert meglepő, de igaz: a ká-
poszta még a jó alvást is segíti, 
ugyanis este fogyasztva bőségesen 
juttat az agyba triptofánt, amiből 
az agysejtek előállítják a szeroto-
nint, amiből az alvás hormonja, a 
melatonin képződik.

Miért a köménymag?
– mert segít a gyomornak a 

„nehéz” ételek, például a káposz-
tafélék, a rozskenyér, a liba-, ka-
csa- és a zsíros sertéshús emészté-
sében;

– mert a párolt, főtt káposzta, 
kelkáposzta köménymag nélkül 
elveszti az „egyéniségét;

– mert megnyugtatja az elron-
tott gyomrot;

– mert kevés is hatásos belőle;
– mert őrölt formában is jól 

ízesít, és úgy még a gyerekek is 
megeszik;

– mert Európa legrégebben 
termesztett és használt fűszerfélé-
je;

– mert már Mohamed próféta 
is azt tartotta: a fekete kömény a 
halálon kívül minden betegséget 
gyógyít.

Ennyit az ismeretterjesztésről, 
a többit a receptekből lehet ellesni!

FRANKFURTI LEVES
Ennek a levesnek nem sok köze 

van Frankfurt városához, hacsak 
az nem, hogy a róla elnevezett jó 
minőségű virsli kerül bele. Több-
féle készítési módja ismert, az 
alábbi egy jól bevált változat.

Hozzávalók (4 személyre):
fél fej (70 dkg) kelkáposzta
só, őrölt bors
csipetnyi köménymag
1 húsleveskocka (biominőségű)
5 dkg szalonna
4 evőkanál olaj
3-4 virsli
2 evőkanál liszt
1 gerezd fokhagyma
1 dl tejföl

A kelkáposztát kitorzsázzuk, 
majd feldaraboljuk, úgy, hogy 
nem túl hosszú, ujjnyi széles és 
2-3 centi hosszú darabokat kap-
junk. Annyi sós, borsos, csipetnyi 
köménymaggal ízesített vízben, 
amennyi bőven ellepi, puhára, de 
nem pépesre főzzük. (A leveskoc-
kát is belemorzsoljuk.) Közben a 
szalonnát egészen apróra felkoc-
kázzuk, zsírjára sütjük, majd a 
karikákra vágott virslit megpirít-
juk rajta. Ezután a virslit szűrő-
lapáttal kiszedjük, és félretesz-
szük.

A visszamaradt szalonnazsírt az 
olajjal kiegészítjük, és a lisztet 
megpirítjuk rajta, majd a szétnyo-
mott fokhagymát is beletesszük, 
az így kapott rántást 2 deci vízzel 
és a tejföllel simára keverjük. Elő-
ször a kelkáposzta forró főzővizé-
ből belemerünk egy keveset, eldol-
gozzuk, majd az egészet a levesbe 
öntjük. Végül annyi vízzel enged-
jük fel, hogy szűk másfél liternyi 
levesünk legyen. További 5 percig 
főzzük, végül a virslikarikákat is 
beledobjuk, és még egyet forra-
lunk rajta.

KELKÁPOSZTA-LAPCSÁNKA
Ezt a ropogós falatot még azok 

is biztosan megkóstolják, akik 
nem igazán rajonganak a kelká-
posztáért. Ebben a formában akár 
a kelkáposzta-főzeléket nagy ív-
ben elkerülő gyerekeknek is „el-
adhatjuk”.

Hozzávalók (20 darabhoz):
1 kisebb kelkáposzta (kb. 1 kg)
só
10 dkg natúr puffasztott rizs
kb. 5 evőkanál liszt
4 tojás
fél mokkáskanál őrölt bors
késhegynyi őrölt köménymag
kiskanálnyi ételízesítő por
…a sütéshez: kb. 0,5 dl olaj

A kelkáposzta foltos külső leve-
leit lefejtjük, majd a fejet félbevág-
juk, először kitorzsázzuk, aztán 
kisujjnyi csíkokra metéljük. Eny-
hén sós, forrásban lévő vízben 5 
percig főzzük, és leszűrve hűlni 
hagyjuk. Ezután a puffasztott rizs-
zsel, a liszttel és a tojásokkal ösz-
szedolgozzuk. Megborsozzuk, a 
köménnyel fűszerezzük, az ételíze-
sítőt beleszórjuk (ez el is hagyha-
tó). 10 percig pihentetjük, majd 
1-1 evőkanálnyit közepesen forró 
olajba „szaggatunk”, a tetejüket 

kissé ellapítjuk; 2-3 percig sütjük, 
végül átforgatva a másik oldalukat 
is megsütjük. Szalvétára szedve 
lecsöpögtetjük, és még azon me-
legében kínáljuk.

PISZTRÁNG KELKÖRETTEL
A kelkáposzta gyakori vendég 

a magyar konyhában, de köret-
ként valahogy nem honosult meg. 
Pedig sok más zöldféléhez hason-
lóan a roppanósra párolt kel kitű-
nő kísérője lehet bármilyen sült-
nek, de akár a halaknak is.

Hozzávalók (4 személyre):
4 egész pisztráng (egyenként kb. 25 

dkg)
só, őrölt bors
1 evőkanálnyi frissen morzsolt 

kakukkfű
1 citrom leve
10 dkg vaj

1 csokor petrezselyem
fél fej zsenge kelkáposzta
1-1 piros és sárga színű zöldpaprika
1 dl száraz fehérbor

A pisztrángokat óvatosan kifi-
lézzük, úgy, hogy egyben marad-
janak. Sóval, borssal, morzsolt 
kakukkfűvel kívül-belül bedör-
zsöljük, citromlével meglocsoljuk. 
Ezután egy kevés forró vajon – a 
bőrös felével kezdve – pirosra süt-
jük mindegyiket. Végül a tetejük-
re felaprított petrezselymet szó-
runk bőven. A kelkáposztát és a 
kétféle paprikát vékony csíkokra 
vágjuk, majd 3-4 deka vajon a 
kelkáposztával kezdve roppanósra 
pároljuk, úgy, hogy előbb kissé 
megpirítjuk, majd sóval, borssal 
megszórjuk, és a fehérborral felen-
gedjük. Mellette a halhoz apró 
szemű, héjában főtt burgonyát is 
kínálhatunk, amit a sütésből visz-
szamaradó vajas pecsenyelével 
megöntözünk.

KELKÁPOSZTA-SALÁTA
Alig hihető, de van, akinek a 

kelkáposzta-saláta jobban ízlik, 
mint a fehér fejes káposztából ké-
szült. Mindenesetre érdemes egy-
szer meglepni vele a családot. 
Ráadásul nem kell sem leforrázni, 
sem besózva állni hagyni, így akár 
gyorsan el is készíthető, ami egy 
ebéd- vagy vacsorafőzésnél kifeje-
zetten előny.

Hozzávalók (4 személyre):
50 dkg kelkáposzta
só
1 evőkanál méz
1 nagy citrom
1 mokkáskanál őrölt köménymag

A jól megmosott kelkáposztát 
éles késsel olyan vékonyra vágjuk, 
amilyenre csak tudjuk, még jobb, 
ha legyaluljuk. Besózzuk, majd a 
mézzel, a citrom levével és az őrölt 
köménymaggal összekeverjük, és 
már kínálhatjuk is.

KELROLÁD SZŰZÉRMÉVEL
Ünnepi fogásról van szó, ami-

nek az elkészítése az átlagosnál 
kicsit munkaigényesebb, viszont 
látványra, ízre csábító. Ebben a 
kelkáposzta a hétköznapi szerepé-
ből egyet lép előre, az újdonság 
irányába.

Hozzávalók (6 személyre):
1 fej (kb. 1 kg-os) kelkáposzta
só
6 szelet húsos szalonna (ún. sliced 

bacon)
3 vöröshagyma
őrölt bors
50 dkg gomba
2 szűzérme (egyenként kb. 30 dkg-

os)
5 evőkanál olaj
1 dl száraz fehérbor
2,5 dl tejszín
2 evőkanál magos mustár
csipetnyi cukor

A tömött káposztafejekről le-
bontjuk a leveleket; 8 nagy levél 
kemény ereit éles késsel kivágjuk. 

Ezeket a leveleket sós, forrásban 
lévő vízben 3 percig előfőzzük, 
majd leszűrjük, és papírtörlővel 
leszárítgatjuk. A szalonnát apró 
kockákra vágjuk, a zsírját kisüt-
jük, és a lehéjazott, felaprított 
hagymát üvegesre sütjük rajta. 

Végül a megtisztított, kis kockák-
ra vágott gombát is hozzáadjuk, és 
fedő alatt puhára pároljuk, majd 
zsírjára sütjük. A szűzérméket 
megsózzuk, megborsozzuk, és két 
evőkanál olajon serpenyőben kö-
rös-körül megpirítjuk. Hagyjuk 
kissé kihűlni.

Közben 4-4 előfőzött kelká-
posztalevelet félig egymásra borí-
tunk, mindegyikre 4 evőkanálnyi 
gombás ragut kenünk, és egy szűz-
érmét ráfektetünk. Szorosan fel-
tekerjük, összekötözzük, és a meg-
maradt olajon körös-körül meg-
sütjük. Végül a roládokat tepsibe 
fektetjük. A bort és a tejszínt rá-
öntjük, majd közepesen meleg 
sütőben 20-25 percig sütjük. A 
tepsiből pecsenyéstálba emeljük 
át, de szeletelés előtt legalább 10 
percig pihenni hagyjuk. A tepsi-
ben maradó pecsenyelevet meg-
sózzuk, megborsozzuk, a mustár-
ral és csipetnyi cukorral összeke-
verjük, kiforraljuk, végül a felsze-
letelt roládok alá öntjük. Sós víz-
ben főtt burgonyával tálaljuk!

A szívtipró cigányprímás és az élelmes pesti cukrász
Rigó Jancsi már kis-
gyermekkorában a 
nagykanizsai ci-
gánybandában ját-
szott, majd saját ze-
nekarával járta a vi-
lágot. 1895-ben Pá-
rizsban éppen abban 
az elegáns étterem-
ben muzsikált, ahol 
Chimay herceg és 
szép szőke felesége 
vacsorázott. Az öre-
gedő férj ifjú nejét 
annyira magával 
ragadta a cigányprí-
más játéka, hogy 
egyre gyakrabban 
volt vendég az étte-
remben, majd rövi-
desen kirobbant a 
botrány: férjét és két 
kisgyermekét hátra-
hagyva megszökött 
Jancsival.

Útjuk egyenesen a székesfehér-
vári Magyar Király Szállóba veze-
tett, majd megfordultak a pákozdi 
cigánysoron is, ahol Jancsi bemu-
tatta családjának a kedvesét. Ide-
haza az újságírók naponta tudósí-
tottak a nagy kaland legapróbb 
részleteiről, tudva, hogy híres 
belga és francia ügyvédek közre-
működésével már folyik a válóper. 

Nem is váratott magára sokáig a 
szenzáció: Rigó Jancsi feleségül 
vette a hercegnét egy pápai nun-
cius előtt. Tanújuk az amerikai és 
az angol nagykövet volt.

Egy élelmes pesti cukrász ki-
használta a nagy közérdeklődést, 
és egy finom krémes-habos süte-
ményt kreált az alkalomra, ame-
lyet Rigó Jancsiról nevezett el. A 
nagy port kavaró szerelem nem 

tartott örökké, ám a sütemény 
máig sikeres maradt. Minden va-
lamirevaló cukrászdában megta-
lálható, de a rutinos háziasszo-
nyoknak sem okozhat gondot az 
elkészítése. Nekik szól az eredeti 
recept.

RIGÓJANCSI
Hozzávalók a tésztához: 2 tojás, 2 csa-

pott evőkanál cukor, 1 púpozott evőkanál 
finomliszt, 1 csapott evőkanál kakaópor, 
1 evőkanál olaj

…a krémhez: 6 dl tejszín, 1 púpozott 
evőkanál zselatinpor, 15 dkg étcsokoládé, 
10 dkg vaj, 5 púpozott evőkanál porcukor

…a tetejére: 15 dkg étcsokoládé

A tésztához a tojások sárgáját 
a cukor felével habosra keverjük, 
a tojásfehérjét a maradék cukor-
ral kemény habbá verjük. A lisz-
tet a kakaóval összekeverjük. A 
kétféle tojásos masszát lazán ösz-
szeforgatjuk, közben apránként a 
kakaós lisztet és az olajat is hoz-
záadjuk.

Egy közepes méretű tepsit sü-
tőpapírral kibélelünk. A tészta-
masszát egyenletesen rákenjük, 
előmelegített sütőben, közepes 
lánggal (180 °C, légkeveréses sü-
tőben 165 °C) kb. 20 percig süt-
jük. Amikor kihűlt, hosszában 
elfelezzük, és az egyiket egy akko-

ra peremes tepsibe fektetjük, 
amekkorába éppen belefér.

A tejszínt kemény habbá verjük. 
A zselatint 15 percre 1 deci hideg 
vízbe áztatjuk, hogy megduzzad-
jon, majd addig melegítjük, amíg 
feloldódik. A tejszínbe csorgatjuk, 
utána az olvasztott csokoládé, a vaj 
és a porcukor is belekerül. Ezt a 
csokoládés habot egyenletesen a 
tésztára kenjük, hűtőszekrényben 
5-6 órán át dermesztjük.

Közben az olvasztott csokoládét 
a másik piskótára kenjük. Ha 
megszilárdult, forró vízbe mártott 
késsel négyzetlapokra vágjuk, 
amiket a megszilárdult krém tete-
jére fektetünk. A süteményt tála-
lás előtt forró vízbe mártott késsel 
a csokoládétetők mentén felvág-
juk, és így helyezzük tálra.

Pákozdi Judit

Rigó Jancsi és Chimay hercegné

A frankfurti levesnek nem sok köze van a német városhoz

Még a kelkáposztát nem kedvelők is nyugodtan megkóstolhatják

Ünnepi kelrolád, ami gyorsan elkészíthető

A kelkáposzta kitűnő köret lehet a pisztránghoz

ÉLETMÓD
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Hasznos tanácsok a leendő elsősök szüleinek

A tankötelezettségről, a jelent-

kezés módjáról és az iskolaérett-

ségről is beszéltek az előadók a 

Közép-Budai Tankerületi Központ 

által szervezett beiskolázási fóru-

mon. A beiratkozással kapcsolatos 

tudnivalók mellett sok jó tanácsot 

is kaptak a leendő első osztályo-

sok szülei arról, miként segítsék 

gyermekeiket életük meghatározó 

szakaszában.

„Ha a statisztikákat nézzük, való-

színű, hogy nagyon jó iskolába 

kerül a gyermekük” – mondta a 

szülőknek Pokorni Zoltán polgár-

mester a Városmajori Gimnázium-

ban megtartott beiskolázási fóru-

mon. Kijelentésével arra utalt, 

hogy az országos kompetenciamé-

rés eredményei alapján – ami a 

szövegértési és matematikai képes-

ségek mellett a hozzáadott pedagó-

giai értéket is vizsgálja – évről évre 

kimagasló teljesítményt nyújtanak 

a hegyvidéki oktatási intézmények. 

Hozzátette, már nem az önkor-

mányzat, hanem az állam tartja 

fenn és üzemelteti a XII. kerületi 

iskolákat, az oktatás magas színvo-

nalát azonban sikerült megőrizni.

A polgármester szerint jó, ha a 

nyílt napokra elvisszük gyermeke-

inket, ám az iskolaválasztás dön-

tését nem lehet rájuk bízni, ez a 

szülők felelőssége. Azt ajánlotta, 

hogy új, színes és izgalmas idő-

szakként, ne pedig traumaként 

éljük meg az iskolakezdést, a leen-

dő tanító iránt pedig legyünk bi-

zalommal, hiszen ha nincs meg a 

bizalom, a gyerek is hasonlókép-

pen érez majd.

Az iskolaválasztás kapcsán Po-

korni Zoltán megjegyezte: meg-

könnyíti a családok életét, ha nem 

kell messzire vinni a gyermeket, 

aki a későbbiekben az intézmény 

által kínált szabadidős progra-

mokra is egyszerűen el tud jutni. 

A közösségi események hallatlanul 

fontosak a kiskamaszoknak, szá-

mukra elsősorban az iskola jelenti 

a szociális teret.

A beiskolázási fórum, amit egy-

kor az önkormányzat indított el, 

immár huszonkét éve nyújt segít-

séget információkkal és tanácsok-

kal a hegyvidéki családoknak – 

emelte ki Hajnissné Anda Éva, a 

Közép-Budai Tankerületi Köz-

pont igazgatója. Felhívta a � gyel-

met a XII. kerületi iskolák sokszí-

nűségére, egyúttal reményét fejez-

te ki, hogy a szülők megtalálják a 

gyermekük számára legmegfele-

lőbb intézményt.

A tankerület szakmai igazgató-

helyettese, Kalina Katalin elmond-

ta, hogy az új szabályok szerint 

alapesetben szeptember 1-jétől 

mindenkinek iskolába kell járnia, 

aki augusztus 31-ig betölti a 6. élet-

évét. A szülők január 31-ig kérel-

mezhették, hogy egyéni adottságai 

miatt gyermekük még egy évet 

tölthessen óvodában. A kérelmet a 

benyújtástól számított nyolc napon 

belül bírálták el, amennyiben vi-

szont szakértő bevonása szükséges, 

hatvan napon belül hoz döntést a 

felmentést engedélyező szerv, az 

Oktatási Hivatal.

Az iskolai beiratkozás ebben az 

évben várhatóan április 23-án és 

24-én lesz, a végleges dátumot a 

járási hivatal teszi közzé harminc 

nappal korábban. Az igazgatóhe-

lyettes hangsúlyozta, hogy ha be-

iratkozáskor nem jelennek meg a 

szülők a választott iskolában, sza-

bálysértési eljárás indulhat velük 

szemben.
Érdemes tudni, hogy csak a 

szülők írathatják be gyermeküket, 

a nagymamának, nagypapának 

vagy a bébiszitternek erre nincs 

lehetősége. Mindkét szülőnek 

egyetértően kell nyilatkoznia az 

iskolaválasztásról; ha nincs meg-

egyezés, a körzetes iskolában kap 

elhelyezést a gyermek. A személy-

azonosításra alkalmas okmányo-

kat mindenképpen vinni kell be-

iratkozáskor. Arról, hogy a gyer-

mek életvitelszerűen lakik a meg-

adott lakcímen, büntetőjogi fele-

lősségük tudatában nyilatkoznak 

a szülők.
Iskolaérettségi igazolásra nincs 

szükség, csak a gyermek oktatási 

azonosítójára, amit az óvoda ad ki. 

A felvételi kérelmet elektroniku-

san is el lehet indítani április 

1-jétől az eugyintezes.e-kreta.hu 

oldalon, ám ebben az esetben is 

kötelező a személyes megjelenés a 

beiratkozási időszakban.

Kalina Katalin arról is szólt, 

hogy ha a választott iskola nem 

tudja felvenni a gyermeket, a kör-

zetes intézmény köteles ezt meg-

tenni. Kivételt képez az ELTE 

gyakorlóiskolája, amely csak meg-

határozott létszám erejéig garantál 

felvételt a körzetéhez tartozóknak, 

e létszám felett a Németvölgyi 

iskola áll az érintettek rendelkezé-

sére.
Felvételit egyik általános isko-

la sem tarthat, csak ének-zene és 

sporttagozat esetén szervezhet 

képességmérést. A Hegyvidéken 

a Kós Károly iskolában van ilyen 

felmérés azok számára, akik az 

ének-zenei osztályba jelentkez-

nek. A német nemzetiségi okta-

tást kérni kell, erre a Jókai, majd 

később, középiskolai szinten, a 

Tamási iskola biztosít lehetősé-

get. Logopédiai osztályt a Né-

metvölgyi indít, a sajátos nevelé-

si igényű tanulókat pedig a Feke-

te István és a Gennaro Verolino 

iskola várja. A tanulási vagy be-

illeszkedési problémákkal küzdő 

diákokat a Nyitott Világ Fejlesz-

tő Iskola fogadja negyedik évfo-

lyamtól.
Ahhoz, hogy a gyermek helyt 

tudjon állni az iskolában, � zikai-

lag, szociálisan, érzelmileg és per-

sze értelmileg is el kell jutnia egy 

meghatározott szintre – hangzott 

el a Fővárosi Pedagógiai Szakszol-

gálat XII. kerületi tagintézményét 

vezető Balogh-Simai Edit előadá-

sában.
(Folytatás a 3. oldalon)

Kulturális fejlesztések a Böszörményi úton

Elfogadta a Hegyvidéki Önkormányzat idei költségvetését a képviselő-

testület a február végi ülésén. Emellett a közösségfejlesztő civil prog-

ramokat támogató, valamint az idősek lakásainak akadálymentesítését 

segítő pályázatok kiírásáról is döntött. Valamennyi képviselő támogatta, 

hogy áttervezve és új elemekkel kiegészítve induljon el „A Hegyvidék 

főutcája” projekt.

A költségvetési tervezetről szóló 

előterjesztés volt a legutóbbi kép-

viselő-testületi ülés legfontosabb 

napirendi pontja. Szűtsné Kiss 

Zsuzsanna, a polgármesteri hiva-

tal költségvetési tervezésért felelős 

munkatársa elmondta, hogy a 

tavalyi évhez képest a legnagyobb 

összegű módosítás a Normafa-

program kapcsán történt, a Hild-

villa felújítására és a Normafa lá-

togatóközpontjának kialakítására 

megítélt állami forrásoknak 

ugyanis csak a fele érkezett meg a 

múlt évben, a fennmaradó rész 

folyósítására az idén kerül sor.

Hitelfelvételt sem 2020-ban, 

sem a következő három évben 

nem tervez az önkormányzat. 

Gazdálkodását, fejlesztési céljait a 

pályázati támogatásokkal kiegé-

szített saját forrásaiból kívánja 

megvalósítani, ez utóbbiakat a 

következő években is a jelenlegi 

szinten szeretné tartani – derül ki 

a most elfogadott középtávú ter-

vezési programból.

Pokorni Zoltán polgármester 

elmondta, hogy 48 ezerről 51 ezer 

forintra növelik a köztisztviselői 

illetményalapot, továbbá a közal-

kalmazottak körében is történik 

béremelés, más konstrukcióban. 

Kitért rá, hogy az új költségvetési 

rendelet még nem tartalmazza azt 

a 300 millió forintot, amit a kor-

mány és a főváros megállapodása 

alapján kap a XII. kerület az egész-

ségügyi fejlesztésekre, valamint az 

Alkotás utcai közszolgálati 

apartmanház kialakítására meg-

ítélt 1,5 milliárd forint kormány-

zati támogatás sem látható még az 

anyagban – ezekkel a tételekkel a 

támogatási szerződések aláírása 

után, a következő módosítás alkal-

mával egészül ki a rendelet.

A költségvetésről szóló vitában 

Kovács Gergely (MKKP) problé-

másnak nevezte a civil szervezetek 

támogatási rendszerét, szerinte 

nem jó, ha a közösségfejlesztő pá-

lyázati programra szánt 10 millió 

forintnál is nagyobb összegben 

támogat az önkormányzat a pol-

gármesterhez benyújtott egyedi 

kérelmek alapján különféle – 

nagyrészt egyházi – szervezeteket. 

Úgy gondolja, minden támogatás-

ról nyílt pályázat keretében kellene 

dönteni, a kulturális bizottság 

vagy a képviselő-testület bevoná-

sával. Fonti Krisztina alpolgár-

mester válaszában elmondta, hogy 

tervezik a civil szervezetek támo-

gatását szabályozó rendelet módo-

sítását. Kovács Gergely felvetésére 

reagálva azt is hangsúlyozta, hogy 

jelenleg sem a polgármester, ha-

nem a képviselő-testület dönt, és 

ez a döntés zajlik éppen.

(Folytatás a 3. oldalon)

A végéhez közeledik

a rendelőfelújítási program

A hegyvidéki rendelőfelújítási 

program részeként, tizenegye-

dikként a Kiss János altábornagy 

utca 38. szám alatti háziorvosi 

rendelőt is korszerűsíttette a 

Hegyvidéki Önkormányzat. 

Hátravan még a Szilágyi Erzsébet 

fasori házi gyermekorvosi rendelő 

rendbetétele, ami a tervek szerint 

ebben az évben kezdődik meg, és 

jövőre fejeződhet be.

Teljes egészében megújult a Kiss 

János altábornagy utcai háziorvo-

si rendelő. Az átalakítás során az 

alaprajz racionalizálásával szellő-

sebb, jobban kihasználható terek 

jöttek létre. Egy korábban itt mű-

ködő, már megszűnt labor terüle-

tét felhasználva újabb fek te tő he-

lyi sé get, valamint nagyobb raktárt 

alakított ki a kivitelező. A váró – 

ahová új padok, asztalok kerültek 

– szintén tágasabb lett, mert el-

tűnt a sok helyet foglaló pultrend-

szer.
A négy praxissal működő, 140 

négyzetméteres háziorvosi rende-

lőben a szakemberek megújították 

a burkolatokat, újrafestették a 

falakat, átépítették a mellékhelyi-

ségeket. A fűtési, gépészeti rend-

szert, valamint az elektromos 

hálózatot is modernizálták. Az 

utcafronti ablakok cseréje már 

megtörtént a korábbi években, 

ezúttal az udvari oldalon lévő, 

korszerűtlen nyílászárókat cserél-

ték újakra.
„Derűs, szép helyek lettek a 

hegyvidéki háziorvosi rendelők, 

amiket az elmúlt négy évben 

szisztematikusan felújított az ön-

kormányzat” – fogalmazott a 

Kiss János altábornagy utcai ren-

delő átadásán Pokorni Zoltán 

polgármester. Mint mondta, 

utolsóként a Szent János Kórház 

melletti, Szilágyi Erzsébet fasori 

házi gyermekorvosi rendelő épü-

letét teszik rendbe kívül-belül, 

ami nem kis feladat, várhatóan az 

idén kezdődik el, és jövőre fejező-

dik be.

A szóban forgó rendelőépület 

felújítására már rendelkezésre áll 

a forrás: az a 300 millió forint, 

amit a főváros és a kormány meg-

állapodása nyomán ebben az év-

ben kap a XII. kerület az alapellá-

tás fejlesztésére. Ebből az összeg-

ből a járóbeteg-ellátást segítő di-

agnosztikai eszközöket is vásárol 

az önkormányzat. sz.

Négy praxissal működik a Kiss János altábornagy utcai orvosi rendelő, 

amelyet a Hegyvidéki Önkormányzat vezetői adtak át az ott dolgozóknak

Színes, izgalmas időszakként, ne traumaként éljék meg a családok az iskolakezdést – tanácsolta a polgármester
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S Z O L G Á LTATÁ S

ABLAK, AJTÓ, REDŐNY
ÜVEGEZÉS. Budai Üveges.hu, Budapest, 

Csörsz u. 1. Tel.: 06-30/357-2798.

REDŐNY-, reluxa-, harmonikaajtó-, 
szalagfüggöny-, napellenző-, szúnyogháló-, 
függönykarnis-javítás, -készítés. 356-4840, 
06-30/954-4894.

RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖ-
BÖK, beszereléssel. Zárak, kilincsek, pántok, 
zsanérok cseréje, régi ajtók, ablakok felújítása, 
szigetelése. 06-20/381-6703, 251-9483.

ANTIALKOHOLISTA csapat: szobafestést, 
mázolást, tapétázást, csempézést, gipszkarto-
nozást, szőnyegpadlózást, víz-, villanyszerelést, 
nagytakarítást, parkettázást, favágást, ács–alpi-
nista-, kőművesmunkát vállal. delabt@vipmail.
hu, 06-20/998-2369.

ASZTALOSMUNKÁK/KÁRPITOSMUNKÁK
ASZTALOS: 06-20/548-8829. Konyhabú-

torok, beépített szekrények, polcozások, kiegé-
szítések, javítások, precíz, gyors munka. www.
butorosok.hu

IKEA típusú könyvszekrények, konyhabúto-
rok, beépített szekrények, irodabútorok méretre 
gyártása legolcsóbban. Például könyvszekrény: 
228x80x28 cm, 13 800 Ft. Igényes munka, rövid 
határidő. 06-30/368-1354.

BÚTORKÁRPITOZÁS. Márkó István. Tel.: 
06-1/201-8780, 06-70/406-0061.

ELTARTÁS, GONDOZÁS, ÉLETJÁRADÉK
ÉLETJÁRADÉKOT FIZETNÉK havonta 

budapesti vagy vidéki ingatlanért. Tel.: 06-
20/629-0916.

SEGÍTEK NYUGDÍJASNAK nehézséget 
jelentő feladatai teljesítésében. Gépkocsival 
rendelkező hölgy várja megkeresését. Elérhe-
tőség: 06-30/743-3530.

 
 
 

GYAKORLOTT IDŐS GONDOZÓNŐ el-
tartási szerződést kötne, ápolással, együtt lakva. 
Tel.: 06-20/2249-590.

ELTARTÁSI ÉS ÉLETJÁRADÉKI szerző-
dést kötne középkorú hölgy idős személlyel. 
06-70/945-4140.

NEHEZEN JÖN KI a nyugdíjából? Egye-
dül van? Nincs kire számítson? Mi segítünk! 
Kössön velünk életjáradéki szerződést, havi 
fix fizetéssel! Hogy napjai gondtalanul tel-
jenek, hívjon bizalommal! Már pár napon 
belül biztonságban érezheti jövőjét! Tel.: 06-
70/420-7737.

LEINFORMÁLHATÓ, BEJEGYZETT 
könyvvizsgáló életjáradéki szerződést kötne, ott 
lakás nélkül, anyagi háttérrel. 06-30/990-0053.

 
 

FIATAL ÉRTELMISÉGI HÁZASPÁR élet-
járadékot fizetne. Keressen bizalommal: 06-
70/252-48-97.

BIZTOS ANYAGI HÁTTÉRREL rendelke-
ző, fiatal nő életjáradéki vagy eltartási szerződést 
kötne ügyvéd vagy közjegyző jelenlétében. 06-
70/758-4908.

HÁZTARTÁSI GÉPEK, ELEKTRONIKA

TV-JAVÍTÁS, távirányító-javítás. Tv-, 
videoszerviz, mikrosütő és háztartási kisgép 
javítása. Telefonszám: 249-3678, 06-20/961-
4400.

HŰTŐGÉPJAVÍTÁS! Lehel, Zanussi, 
Gorenje, Whirlpool és Elektrolux hűtők 
szakszervize. Kiszállás 3 órán belül! Hét-
végén is! Nyugdíjaskedvezmény! 215-6287, 
06-30/222-0968.

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ javítása és sugár-
zásmérése, helyszínen is. Sági Pál, Istenhegyi út 
27/b. 355-6377, 06-30/260-9995.

COMPUTERKLINIKA: számítógép-javí-
tás, -karbantartás, -bővítés, vírusirtás ingyenes 
kiszállással. Tel.: 06-30/857-2653.

KERÜLETI MOSÓGÉP SZERELÉSE. Au-
tomata mosógépek helyszíni javítása hétvégén 
is. Javítás 1 év garanciával. 06-1/421-5959, 06-
30/942-2946.

KERT, FAKIVÁGÁS

FAKIVÁGÁS, gallyazás, ereszcsatorna-
tisztítás hegymászó technikával, reális áron, 
referenciamunkákkal. 426-5000, 06-30/942-
6500, a@prodive.hu

FAKIVÁGÁS–gallyazás hegymászó 
technikával, szállítással. Szakszerűség, meg-
bízhatóság, 30 éves tapasztalat. Gond Ferenc, 
06-30/977-1745.

KERTÉPÍTÉS, termőföldszállítás, öreg 
kertek ifjítása, metszés, permetezés, fűnyírás, 
fakivágás, szállítás, bokrok, sövények vágása. 
Egyéb kertészeti munkákat vállalok. Szilágyi 
Csaba, 06-20/970-7506.

FAVÁGÁSSAL, alpin favágással, telekrende-
zéssel, kertészettel kapcsolatos munkák elvégzé-
se. Tel.: 06-70/617-7940.

FAANYAGVÉDELEM. Elérhetetlen faszer-
kezetek, ereszaljak, oromdeszkák, faanyag vé-
delme alpin technikával is. Korona Alpin Kft. 
06-30/952-6096, petranyialpin@gmail.com

 
 
 

FAVIZSGÁLAT, FAKOPP, faápolás, fakivá-
gás, faveszélytelenítés alpin technikával, szakvé-
lemény, faültetés korrektül, korrekt áron, favizs-
gáló-faápoló szakmérnöktől. Egervári Krisztián. 
Tel.: 06-20/5617-063.

 
 

FAVÁGÁS ALPIN TECHNIKÁVAL! Vál-
lalunk faápolást, metszést, gallyazást, faki-
vágást, bozótirtást, ereszcsatorna-takarítást, 
veszélytelenítést alpin technikával. Korrekt árak, 
szakszerű munka, díjmentes felmérés Budapes-
ten. Kapcsolat: Korondi Áron, 06-70/413-9959.

VÁLLALUNK HÁ ZI KERT GON DO ZÁST, 
zöldfelület-karbantartást, favágást, faápolást 
kötéltechnikával, őszi diófametszést, illetve 
egyéb kerti munkálatokat. Hívjon bizalommal. 
06-20/357-5881.

KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, 
SITTSZÁLLÍTÁS

KÖLTÖZTETÉS, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés, ingyenes felmérés, 
fuvarvállalás. 403-9357, 06-20/972-0347, 06-
30/589-7542.

KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás! Gyors ügyinté-
zéssel, precíz munkavégzéssel. Igény esetén kar-
tondobozt biztosítok! Lomtalanítást is vállalunk. 
T.: 06-70/214-4235. T.: 280-2542.

KŐMŰVESMUNKÁK

HEGYMÁSZÓ TECHNIKÁVAL: műkö-
vezés, vakolás, festés, tető-, csatornajavítás, 
-szigetelés, ereszcsatorna-tisztítás. 426-5000, 
06-30/942-6500. a@prodive.hu

KŐMŰVESMUNKÁK, térkövezés, kerítések, 
járdák, vízóraaknák készítése, javítása. Tel.: 06-
30/341-3423.

LAKÁSSZERVIZ
LAKATOS, zárcsere, kerítés, korlát, rács, 

rácsos ajtó, féltető, úszó- és tolókapuk javítása, 
ajtóbehúzók cseréje, aknafedések, épületlakatos-
munkák. 06-20/380-8988.

KŐMŰVESMUNKÁT, szobafestést-mázo-
lást, felújítást vállalok (kisebbet is!), anyagbe-
szerzéssel, szállítással, elérhető áron. Az áfát 
elengedjük. 06-20/941-4200.

SZOBAFESTÉS, tapétázás, mázolás, par-
kettacsiszolás, lamináltlerakás. Pap Gábor: 
06-30/942-4735, 360-2345. www.festes-
tapetazas.hu

FESTÉS: 2000 Ft-tól, tapétázás: 2500 Ft-
tól, duguláselhárítás. Minőség, garancia! 06-
70/250-9132.

FESTÉS–MÁZOLÁS–TAPÉTÁZÁS, kisebb 
munkák is, kőműves javítások, gipszkartonozás. 
06-30/568-6255, Kovács Gergely.

LAPOS TETŐK csapadékvíz elleni szigete-
lése bádogos munkákkal együtt, garanciával, 
referenciával. Zsindelytetők javítása és készíté-
se. 06-1/783-3803, 06-20/471-1870.

ALPINISTA munkák: homlokzatfelújítás, 
lefolyó és ereszcsatornák szerelése, kőműves- és 
festőmunkák, veszélyelhárítás, függőfolyosók 
felújítása, dryvit szigetelés. Tel.: 06-1/783-
3803,06-20/471-1870.

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútor-
mozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyen-
lítés, PVC-, szőnyegpadló-lerakás. Minőségi, 
precíz munka mérsékelt árakon. (Alapítva: 
1998.) Csapó György. Tel.: 06-30/780-6430, 
06-1/229-5694. www.festesma.iwk.hu

FESTÉST, BURKOLÁST, kisebb-nagyobb 
kőművesmunkákat vállalok. Zernyi Patrick. Tel.: 
06-20/983-8391.

LAKÁSFELÚJÍTÁS, SZOBAFESTÉS, 
tapétázás, parkettázás, csempézés, vízszerelés, 
villanyszerelés, kőművesmunkák garanciával. 
Halász Tibor. Tel.: 202-2505, 06-30/251-3800.

GENERÁLKIVITELEZŐKÉNT teljes körű 
lakásfelújítást vállalok, referenciákkal. Tisz-
tasági festés, burkolás, kőműves munkálatok, 
térkövezés, tetőbeázások javítása vagy felújítása, 
takarítás akár hétvégén is. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-30/149-7767.

 
 
 

SZOBAFESTŐ mester: 06-30/609-4294.
FÜRDŐSZOBA-felújítás: 06-20/950-

0035.
TETŐFEDŐ, BÁDOGOS, ácsmester, lapos-

tető-szigetelés, plusz anyagot is biztosítok. Tel.: 
06-20/281-2547

TETŐDOKTOR. 
Régi, hajlott tetők javítása, cseréje, 

beázáselhárítás, bádogozás, Lindab tető, 
új tető cserepezése, kisebb javítások, 

SOS munkák: 
06-30/622-5805, 
06-20/492-4619.

TAKARÍTÁS
BEJÁRÓNŐ. 900 Ft/óra. Tel.: 06-30/127-

4152.
 

 
 

MEGBÍZHATÓ, LEINFORMÁLHATÓ 
HÖLGY kizárólag rendszeres takarítást vállal. 
Budapest területén. Tel.: 06-1/222-2664.

TAKARÍTÁST VÁLLAL megbízható, 
nyugdíjas hölgy. Telefonszám: 06-30/538-
7904.

TAKARÍTÓI, HÁZVEZETŐI ÁLLÁS kere-
sek Budán. 53 éves, megbízható, leinformálható, 
diplomás közalkalmazott vagyok, és mellékállás-
ban végezném a munkát. Visszahívom. Telefon-
számom: 06-20/500-5149.

TÁRSASHÁZAK LÉPCSŐHÁZ-TAKARÍ-
TÁSÁT, kertjeik gondozását, közintézmények ta-
karítását vállaljuk. Érdeklődni: 06-30/453-2832.

LAKÁSOK KIS- ÉS NAGYTAKARÍTÁ-
SÁT vállalom, gyors, precíz munkavégzés. 
Referenciával rendelkezem. Ónodi Szilvia, 
06-30/090-5448.

FIATAL, ÉRETTSÉGIZETT, MEGBÍZ-
HATÓ, leinformálható, hegyvidéki lakos nő 
magánlakások takarítását vállalja. Tel.: 06-
30/391-6295.

TÁRSASHÁZAK
TÁRSASHÁZKEZELÉS, közös képviselet 

korrekt, megbízható módon, referenciákkal. 274-
6135, 06-70/561-1174. E-mail: flotthometeam@
gmail.com. www.tarsashazkezelobudapest.hu

TÁRSASHÁZKEZELÉS, lakásszövetkeze-
tek kezelése. Mob.: 06-30/990-7694. www.
aktivhazkezelo.hu

KÖZÖS KÉPVISELET, társasházkezelés Bu-
dán! Tapasztalat, referenciák! Dr. Bíró Anna és 
Lőrincz Péter. 06-70/383-5004.

TÁRSASHÁZAK/LAKÁSSZÖVETKE-
ZETEK könyvelését, beszámolók elkészítését 
vállaljuk. 300 Ft/albetét díjtól. Érdeklődés 
napközben: 06-1/605-5000 vagy www.
petpek.hu.

TÁRSASHÁZAK, lépcsőházak takarítását, 
hólapátolását vállaljuk. 10 000 Ft/hó díjtól. 
Érdeklődés napközben: 06-1/605-5000 vagy 
www.petpek.hu.

VÍZ, GÁZ, VILLANY, FŰTÉS

HEGYVIDÉKI VILLANYOSZTAG kivá-
ló referenciákkal, garanciával vállalja családi 
házak, lakások, társasházak beltéri és kültéri 
villanyszerelését. Ügyfélbarát hozzáállás, lel-
kiismeretes munkavégzés. Forduljon hozzánk 
bizalommal! Elérhetőségeink: 06-30/400-
2718, henrik.kiss@villanyosztag.hu. www.
villanyosztag.hu

GÁZKÉSZÜLÉK-GYORSSZERVIZ. FÉG 
cirkó, gázkonvektor, vízmelegítő, gázkazán, 
kombi cirkó javítása. Vízvezeték-szerelés. Tel.: 
06-70/294-9915.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS, víz-, gáz-, köz-
pontifűtés-szerelés, ázások, csőtörések meg-
szüntetése. 06-20/491-5089, 402-4330.

VILLANYSZERELÉS AZONNAL! Hi-
baelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József 
villanyszerelő mester. Tel.: 246-9021, 06-
20/934-4664. ELMŰ-ügyintézés.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Fix 25 000 Ft-tól, 
kamerás csővizsgálat 25 000 Ft-tól. Tel.: 06-
70/250-9132.

VILLANYSZERELŐ vállal hibaelhárítást, 
felújítást, elektromos tűzhely beüzemelését, 
bojler javítását, vízkőtelenítést, elektromos fűtés 
kivitelezését. 06-70/432-2962.

 
 

SZABÓ BALÁZS VÁLLALJA kémények 
bélelését, építését, kondenzációs kazánok telepí-
tését, teljes körű ügyintézéssel. 06-20/264-7752.

L A K Á S / I N G AT L A N /
B É R L E M É N Y

„BUDAVÁR ‘89” Ingatlanközvetítő Ma-
gániroda! 201-7719, Zwillinger.

BAKOSLAK INGATLAN kp.-es ügyfelei 
részére keres ELADÓ ingatlanokat azonnali 
fizetéssel. Tel.: 326-0618, 06-20/974-0571.

BAKOSLAK INGATLAN KERES hosz-
szú távra KIADÓ, igényes házat, ikerházat, 
sorházat és lakásokat diplomata és külföldi 
ügyfelei és családjaik részére. Tel.: 326-0618, 
06-20/974 0571.

XII., KISSVÁBHEGY csendes, zöldövezeti 
utcájában, 1970-es években épült, 2 emeletes 
társasház földszintjén eladó kiváló elosztású, 50 
nm-es, 1 + 2 félszobás, erkélyes, összkomfortos 
lakás. BakosLak Ingatlan, I., Batthyány utca 32. 
Tel.: 06-1/326-0618, 06-20/974-0571.

FELBOLYDULT az ingatlanpiac? Segíthe-
tek ingatlana eladásában? Tizenöt éves tapasz-
talat. Schmidt Péter, www.budaihegyek.hu. 
Tel.: 06-70/523-1969.

BÖSZÖRMÉNYI ÚTNÁL nappali + kéthálós, 
emeleti, 58 m2-es, konvektoros lakás 47 800 000 
Ft. 06-70/523-1969. www.budaihegyek.hu

DEÁK TÉRNÉL, Paulay Ede utcában 79 nm-
es, felújított, emeleti, napos lakás 67 500 000 Ft. 
06-70/523-1969. www.budaihegyek.hu

VÁROSMAJOR UTCÁBAN PARKRA 
NÉZŐ, 139 nm-es, emeleti, gépészetileg felújí-
tott, cirkós lakás 88 500 000 Ft. 06-70/523-1969. 
www.budaihegyek.hu

KULTURÁLT KÖRNYEZETBEN keresek 
eladó lakást, vagy minimum egy évre bérelnék. 
Tel.: 06-30/729-7546.

II. KERÜLET, Pasaréti úton belső kertre 
néző, déli fekvésű, 52 nm-es lakás kiadó. Tel.: 
06-30/607-7242.

ELCSERÉLNÉM BUDATÉTÉNYI–RÓ-
ZSAKERTI LAKÁSOMAT (bölcsőde, óvoda, 
általános iskola, gimnázium 100 méteres kör-
zetben) a XII. kerületben. Tel.: 06-70/406-0061, 
06-1/201-8780.

INGATLANIRODÁNK 
eladó lakásokat keres! Jutalék 3,5%, 

ügyvéd ingyen, külföldi vevők elérése. 
Ismerős lakása eladó? 

Hívjon, Ön is jutalékot kap! 
06-20/960-0600.

 
 
 

2 HÖLGY (ÉPÍTÉSZ, ingatlanszakértő) keres 
ügyfeleinek nívós eladó, kiadó, régi, új építésű 
ingatlanokat. Buda-Home Ingatlanforgalmazás. 
06-20/946-8383, 06-20/414-9644.

20 000 000 FT-IG ELADÓ szuterénlakást 
keresek, nem baj, ha felújított. 06-70/949-4013.

G A R Á Z S
HOSSZÚ TÁVRA KIADÓ ÖNÁLLÓ GA-

RÁZS, 18 NM-ES. Budapest XII. kerület, Bürök 
u. 13. Havi 35 000 Ft-ért. Tel.: 06-30/952-5991.

O K TATÁ S
MATEMATIKATANÁR felkészít: 06-30/749-

2507.

ANGOLTANÁR vizsgákra felkészít: 06-
30/343-8351.

NÉMETTANÁR 25 év tapasztalattal online 
nyelvoktatást vállal. Korrepetálás, nyelvvizsga-
felkészítés, gazdasági nyelv oktatása. A bemu-
tatkozó óra ingyenes. Tel.: 06-30/602-0094. 
richterzsuzsanna36@gmail.com

MATEMATIKA tanítását vállalja szaktanár, 
eredményekkel és referenciákkal. 06-30/981-
6486.

NÉMETNYELV-OKTATÁS és korrepetálás 
kezdő és haladó fokon. Tel.: 06-30/948-0955.

MATEKTANULÁS félelmek nélkül, 
örömmel, általános iskolásoknak, gyakorlott 
pedagógussal a Lauder iskolánál. Felkészítés 
középiskolai felvételire. Franciatanítás kö-
zépiskolások részére. 06-20/571-7554. 06-
1/950-2285.

MATEMATIKAKORREPETÁLÁS kö-
zépiskolásoknak online! Pótvizsgára, érettsé-
gire, középiskolai felvételire való felkészítés. 
Hiányosságok pótlása, felzárkóztatás. Ma-
tekozzunk örömmel, szorongás nélkül! Tel.: 
06-20/273-7701.

EMELT SZINTŰ matematikaoktatás helyben 
általános és középiskolás fiatalok részére. Tel.: 06-
20/459-9024. E-mail: educate@sznet.hu

 
 
 

ÉRETTSÉGIFELKÉSZÍTÉS BUDÁN, 
emelt/alap történelem. 5000 Ft/óra. 06-
70/310-9919.

V E G Y E S

ELADÓ: Neoreneszánsz bútor, 3 ajtós szek-
rény, sófa, komód, kis szekrény, zsúrkocsi, do-
hányzóasztal. Tartozékok: 1-6 mm, aranyozott 
tükör, 8 ágú csillár, 2 falikar. Költözés miatt áron 
alul eladó. Tel.: 06-1/213-5816.

ELADÓ: 2 személyes, ágyneműtartós, mintás 
huzatú rekamié. 2 nagy fotellel és egy dohány-
zóasztal. Költözés miatt olcsón eladó. Tel.: 06-
1/213-5816.

IDŐS, BETEG ÉRTELMISÉGI keresi egy 
kezdő-középhaladó bélyeggyűjtő érdeklődését. 
Főleg európai országok, katalógus félárán. 06-
1/395-5326.

JÓGA BUDA SZÍVÉBEN, a Mechwart li-
getnél (Erőd utca 16.) kezdőknek és haladók-
nak, babáknak és senioroknak. Bővebb info: 
hanumanjoga.hu, 06-20/481-2810.

FEKETE PERZSABUNDA, 46-48 m, fehér 
percgallérral és fehér nercsapkával olcsón eladó. 
Valamint 38-as, vadonatúj, körömbarna és fekete 
gyík cipő, magassarkú cipő méltányos áron eladó. 
3 ajtós barokk szekrény jó állapotban eladó. Tel.: 
06-1/356-5297.

RÉSZLETRE ELADÓ: 6 darabos neorene-
szánsz bútor költözés miatt. Tel.: 06-1/213-5816.

 
 
 

NERC-, RÓKA-, NUTRIA-, mindenfajta 
szőrmebundát vásárolok, illetve teljes ruhane-
mű-hagyatékot, kiegészítőket: 06-20/229-0986.

RÉGI JÁTÉKOKAT KERESEK! Nagyszüleid 
vagy saját, 1990 előtti játékaidat megvásárolom! 
06-30/991-0700.

R É G I S É G

FELVÁSÁROLNÉK: herendi, Zsolnay tár-
gyakat, illetve férfi karórákat és zsebórákat. 
VI. kerület, Teréz krt. 47. Tel.: 06-70/345-
8959.

KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBE-
CSÜS vásárol régi keleti szőnyegeket és műtár-
gyakat sérült állapotban is. Készpénzfizetéssel. 
Kiszállás díjtalan. Tel.: 06-30/456-3938.

RÉGISÉGEK ÉS TELJES HAGYATÉ-
KOK. Megvásároljuk mindennemű régiségeit, 
hangszert, bútort, festményt, porcelánt, (kar)
órákat, szőnyeget, ezüst és arany ékszereit, ki-
tüntetéseket, herendi és Zsolnay tárgyakat, 
teljes hagyatékot. Díjtalan kiszállással. Bp. V. 
ker., Múzeum krt. 21. Tel.: 06-30/952-5991. 
06-1/266-2235, muzeumenetrior@gmail.com

KÉSZPÉNZES FELVÁSÁRLÁS! Arany 
14 900 Ft-tól, ezüst 350 Ft-tól, ékszereket, 
borostyán-korall, bizsukat, régi dísztár-
gyakat, herendi, Zsolnay, órákat stb. Teljes 
hagyatékot, régi pénzeket, érméket, kitünte-
téseket. V. kerület, Szent István krt. 25. Tel.: 
06-70/608-6082.

RÉGISÉGHAGYATÉKOK felvásárlása. www.
antikbudapest.hu. Tel.: 06-20/932-6495.

BÖSZÖRMÉNYI ARANYHÁZ. Kp.-es 
felvásárlás. Tört, fazonarany, ezüst- és min-
denféle antik tárgyak, hagyatékok, modern 
és antik karórák. Böszörményi út 16/b. www.
boszormenyiaranyhaz.hu, 06-70/407-3898.

BÉLYEGGYŰJTEMÉNYT, régi pénzeket, 
képeslapot, könyveket, papírrégiséget, por-
celánt, tárgyakat és régiségeket vásárolunk. 
VI., Andrássy út 16. H–Sz.: 10.00–17.00, Cs.: 
10.00–19.00, P.: zárva. Tel.: 317-4757.

WWW.MAGYARANTIK.HU, régiség, 
teljes hagyaték felvásárlása: vitrin-, dísztár-
gyakat, ezüstneműket, ékszert, antik órákat, 
festményeket, bútorokat (koloniált is), csillárt, 
szőnyegeket, kitüntetést, pénzérmét, zongo-
rát. Házhoz megyünk, készpénzben fizetünk. 
T.: 06-70/673-7787.

KIEMELT MAGAS ÁRON VÁSÁRO-
LUNK! Festményeket, bútorokat, herendi, 
Zsolnay porcelánokat, könyveket, írógépe-
ket, arany-, ezüsttárgyakat, teljes hagyaté-
kot. Tel.: 06-30/234-6820. Címünk: 1013 
Alagút utca 4.

ALMÁSI KATALIN készpénzért vásárol 
bútorokat, festményeket, órákat, dísztár-
gyakat, porcelánokat, varrógépet, írógépet, 
lemezeket, könyveket, csipkét, bizsukat, 
kitüntetést, régi pénzt, játékokat, kristályt, 
teljes hagyatékot, díjtalan kiszállással. 06-
30/308-9148.

SZÉLL KÁLMÁN GALÉRIA és antikvitás, 
készpénzért vásárolok antik bútorokat, festmé-
nyeket, herendi, Zsolnay porcelánokat, ezüst, 
bronz dísztárgyakat, órákat, tört és fazonaranyat, 
ékszereket, hagyatékot. Tel.: 06-20/310-0243. 
Üzletcím: Széll Kálmán tér 3. Web: www.
szellkalmangaleria.hu

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK színhá-
zak, kastélyok részére is bútorokat, festmé-
nyeket, dísztárgyakat, ezüstöket, réz-, bronz-
tárgyakat, gyűjteményeket, szőnyeget, csillá-
rokat, bizsukat, szőrméket, teljes hagyatékot. 
Díjtalan kiszállás! Tel.: 06-30/943-5583.

EMÁNUEL GALÉRIA VÁSÁROL azon-
nali készpénzért, díjtalan kiszállással, régi 
porcelánokat, étkészletet, antik ezüsttárgya-
kat, fali-, asztali, karórákat, teljes hagyatékot, 
aranyat, ezüstöt. Hívjon bizalommal a nap 
bármely szakaszában. Tel.: 06-70/420-7737.

FODOR UTCAI üzletbe keresünk: arany 
ékszereket (tört): 10 000–20 000 Ft-ig. 
Ezüsttárgyakat: 100–300 Ft-ig. Karórákat, 
Zsolnayt, numizmatika, festményeket, mű-
tárgyakat. Tel.: 06-20/229-7774.

 
 
 

MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK gyűjtemé-
nyembe XVI–XX. század közötti festményeket 
és teljes hagyatékot. Berger Ottó: 06-20/774-
0948.

ARANY, EZÜST, RÉGISÉG felvásárlása 
Bp. legmagasabb árán! Böszörményi Arany-
ház, Böszörményi út 16. Tel.: 06-70/407-3898.

SZÍNHÁZAK RÉSZÉRE mindennemű 
régiségek felvásárlása készpénzben. Dísz-
tárgyak, bútorok, festmények stb. Kiszál-
lás, szakbecslés díjtalan. 06-30/419-2713. 
Diszkrét ügyintézés, korrekt árajánlat. www.
antiklakberendezes.hu

MINDENNEMŰ RÉGISÉGET vásárolok 
díjtalan kiszállással. Teljes lakáskiürítéssel! 
Híradástechnikát, bakelitlemezeket, bútort, 
könyvet, kerámiát, porcelánt, bronztárgyakat, 
órákat, kitüntetést, papírrégiséget, pénzeket, 
játékokat. Pintér Nikoletta, 06-1/466-8321, 
06-30/973-4949.

AZONNALI KÉZPÉNZÉRT VÁSÁROL-
NÉK festményeket, porcelánokat, kerámiákat, 
szobrokat, órákat, ezüstöt, dísztárgyakat, bútort, 
könyveket, varrógépet, csipkéket, valamint teljes 
hagyatékot. Értékbecslés díjtalan. Kérem, hív-
jon bizalommal. Kollár István. Tel.: 06-20/472-
5952.

MÁRIA TERÉZIA GALÉRIA vásárol: régisé-
geket, arany ékszereket: 12 000–25 000 Ft/gr, 
ezüsttárgyakat, festményeket, bútorokat, por-
celánt, karórákat, könyveket, teljes hagyatékot. 
Tel.: 06-20/229-0986.

MEGNYITOTTUK ÜZLETÜNKET! Vásá-
rolunk: írógépeket, varrógépeket, könyveket, 
régi bundákat, festményeket, porcelánokat, 
karórakat-zsebórákát, arany ékszereket, ezüst-
tárgyakat. Teljes körű hagyaték felszámolása. 
II. kerület, Török utca 4. Tel.: 06-20/231-0572, 
06-20/324-6562.

E G É S Z S É G / S Z É P S É G

MALIBU SZÉPSÉGSZALON. Új szolgál-
tatás: hétfőnként nyirokmasszázs. Fodrászat, 
manikűr, műköröm, gyógypedikűr, testmasz-
százs, kozmetika, 3D szempilla, sminkteto-
válás és flabélos. 1126 Budapest, Beethoven 
utca 7. – az udvarban. Tel.: 06-30/372-4665. 
facebook.hu/malibuszalon

LÉZERTERÁPIA, reumatológia, aku punk-
tú ra, fogyasztás, szénanátha, gerincferdülés, 
csontritkulás, csípő- és térd ko pás kezelése, 
fejfájásellátás, lum bá gó ügye let, üzemorvosi 
vizsgálatok. Arc re vi ta li zá lás biomasszázzsal. 
teledoktor.hu, lumbagougyelet.hu. 368-6349, 
06-20/968-6886.

ÚJRA NYITUNK! Állapotfelmérések 
(kézi, gépi), talpmasszázs, fülgyertyázás, nyi-
rok-, visszérterápia, mágneses biorezonancia, 
egyéni, számítógépes lúdtalpbetét-készítés, 
allergiabevizsgálás, -kezelés, gyógymasszázs, 
gyógytorna, kinesio tape. Bejelentkezés: 
06-20/254-4633, 06-1/316-2596. www.
vivientalpai.hu. 1024 Budapest, Fillér u. 10/a. 
Vivien Talpai Gyógycentrum.

CSONTKOVÁCS-akupresszőr Szilágyi Er-
zsébet fasor 51. alatt. Idegbecsípődések, ízületi 
blokkok, lumbágó-isiász megszüntetése. Térd-
blokkok, gerincsérvek, szédülések műtét nél-
küli, eredményes gyógyítása. Fülakupunktúrás 
fogyókúra. Dr. Garzó Péter természetgyógyász, 
06-30/945-8477. www.drgarzo.segitek.hu

GYÓGYPEDIKŰR, KOZMETIKA (szem-
pilla-, szemöldökfestés, gyantázás, arcmasz-
százs). Tel.: 06-30/206-4801.

SZAKÁPOLÁS, GYÓGYTORNA, rehabi-
litáció, gondozás, akár 24 órában. Mindezt ott-
honában. info@meoapolas.hu, 06-30/870-5287.

GYÓGYMASSZŐRKÉNT 8 év szakmai 
tapasztalattal várom mozgásszervi problémák-
kal küzdő vendégeim. www.somamasszazs.
hu, 06-30/776-6034.

 
 
 

VAN ÖNNEK DERÉK-, hát- stb. fájdalma? 
Lágy kötőszöveti technikaként ismert Bowen-
technika segítséget nyújthat a különböző moz-
gásszervi problémák esetén kialakult izomfe-
szültségek csökkentésében. 06-70/967-9468, 
Árendás Orsolya. www.holisztikaszalon.hu

Á L L Á S

XII. KERÜLETI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBA 
keresünk konyhai dolgozót 4, illetve 8 órás mun-
kaidőben. Nyugdíjasokat is várjuk szeretettel. 
Buzadics Zsuzsanna, 06-30/144-7505.

TÁ R S K E R E S Ő

NINCS TÁRSA? Velem megtalálja! Személy-
re szabott, színvonalas, diszkrét társközvetítés, 
professzionális támogatással. Mándoki Györgyi. 
Tel.: 06-30/630-1136.

65-75 ÉVES, nem dohányzó, értelmiségi lelki 
társát keresi volt külkeres. Zenét, Balatont, bicik-
lizést szerető nő. Tel.: 06-20/386-7828.

 
 
 

BUDAPESTEN ÉLŐ, FÜGGETLEN, 
sokoldalú, romantikus fiatalember komoly 
kapcsolat céljából 25 év feletti hölgyet keres. 
Gyermekesnek is örülnék. Levelét várom: 
szantodhidegkut8647@citromail.hu

K Ö N Y V

ANTIKVÁRIUMUNK vásárol régi és új 
könyveket, teljes könyvtárakat, zenei gyűjte-
ményeket (hanglemez, CD, DVD), papírré-
giségeket (plakát, képeslap, grafika), kisebb 
dísztárgyakat (kerámia, porcelán stb.). Tel.: 
06-20/922-0001, 06-1/266-3277.

HIRDETÉSEK – APRÓHIRDETÉSEK

ÚJJÁSZÜLETETT A LEGENDA
Vásároljon BUDAI VÖRÖSBORT 
a Jókai-pincéből!
Frissességét megőrző 3 literes bag-in-box 
(vákuum) csomagolásban házhoz visszük 
kézműves borunkat az ANNO-t.
Ára, szállítással 8000 Ft.
Rendelhet kartonnal is (hat 0.75 l-es palack). 
Ára, szállítással 15.000 Ft.

Hívja a 06-70-210 6061-es telefonszámot, 
vagy írjon üzenetet a budai.kadarka@gmail.com címre. 

Budai Kadarka Nonprofit Kft.
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HARCMŰVÉSZETI EDZÉSEK
Wing Tsun kung-fu-ed-

zé se ket tartanak hétfőn és 
csütörtökön 18.30–20.00 
óráig a BGSZC Budai Kö-
zépiskolában. Cím: XII., 
Már vány utca 32.

AKTÍv HeGYvIDÉK
ŐSZI PROGRAMOK

VÁROSMAJORI FUTÓKLUB
Kedden 18.30–19.30
Gyülekező: 18.00
városmajori futópálya (a rajt helye)

AEROBIK
Csütörtökön 18.30–19.30
németvölgyi Általános Iskola (német-
völgyi út 42–46.)
Pénteken 17.00–18.00
Arany János iskola (Meredek utca 1.)

KÍMÉLŐTORNA
Foglalkozások csak iskolai tanulmányi 
időszakban vannak, iskolai szünetek-
ben nincsenek!
Hétfőn 18.00–19.00
Jókai Mór iskola (Diana utca 4.)
Csütörtökön 17.30–18.30
németvölgyi Általános Iskola (német-
völgyi út 42–46.)

STRETCHING
Foglalkozások csak iskolai tanulmányi 
időszakban vannak, iskolai szünetek-
ben nincsenek!
Hétfőn 18.00–20.00
Jókai Mór iskola (Diana utca 4.)

GERINCTRÉNING
Foglalkozások csak iskolai tanulmányi 
időszakban vannak, iskolai szünetek-
ben nincsenek!
Pénteken 16.00–17.00
Arany János iskola (Meredek utca 1.)

ZUMBA
Hétfőn 18.30–19.30
Szerdán 18.00–19.00
városmajor utca 29. (tornaterem)

ÚSZÁS
Vasárnap 11.00–15.00
Hegyvidéki Sportközpont és Tanuszoda 
(városmajor utca 29.)
belépés: XII. kerületi lakcímkártyával. 4 
év alatti gyerekek ebben az időpontban 
nem használhatják az uszodát!

NIA MAMÁKNAK-BABÁKNAK
Csütörtökön 10.00–11.00
MoM Sport balett-terme (Csörsz utca 
14–16.)

ASZTALITENISZ
Foglalkozások csak iskolai tanulmányi 
időszakban vannak, iskolai szünetek-
ben nincsenek!
Hétfőn 18.00–19.00
Szombaton 9.00–10.00
városmajor utca 29. (tornaterem)

FUNKCIONÁLIS EDZÉS
Hétfőn 17.00–18.00
Szerdán 17.00–18.00
városmajor utca 71. (a műfüves labda-
rúgópályáknál)

TERMÉSZETJÁRÓ TÚRA
November 20.: Mátra-hegység. Tú-
ravezető: dr. Arday Lajosné. Találkozó: 
8.00-kor a Stadionok autóbusz-pálya-
udvaron (előre váltott jeggyel Mátrahá-
za autóbusz-állomásig), a Mátraszent-
imrére közlekedő busznál. Indulás: 
8.15-kor. Útvonal: Mátraháza–Sás-tó–
rákóczi-forrás–Mátrafüred–Kozmári-
kilátó–Mátrafüred-alsó. Táv–szint: 9 
km, + 100 m, – 300 m. Érkezés Buda-
pestre: 17.00 órára. Költség: kb. 2500 
Ft, a 65 éven felülieknek 260 Ft.

MOZGÁS EGYETEME
Foglalkozások csak iskolai tanulmányi 
időszakban vannak, iskolai szünetek-
ben nincsenek!
Kedden 19.00–20.00
Testnevelési egyetem, barakképület 
(Alkotás utca 44.)
belépés csak XII. kerületi lakcímkártyá-
val!

MUDITAYOGA
Kedden 17.30–19.00
Csütörtökön 17.30–19.00
Győri út 2/b
előzetes bejelentkezés szükséges: 
info@muditayoga.hu

INTEGRAL YOGA
Szerdán 19.45–20.45
városmajor utca 29.

Futással és focival kezdődött a diáksportbajnokság
Minden évben több ezer általános 
iskolás és gimnazista vesz részt a 
Hegyvidéki Diáksport Bajnokság-
ban. A XII. kerület legnagyobb 
versenysorozatában az idei tanév-
ben tíz sportág kapott helyet: at-
létika, floorball, kosárlabda, lab-
darúgás, partizán, röplabda, sakk, 
túrázás, úszás és szellemi olimpia.

A szervező Hegyvidéki Szabad-
idősport Nonprofit Kft. felhívásá-
hoz tizenkét iskola csatlakozott. A 
tankerülethez tartozó intézmé-
nyek mellett az ELTE Gyertyánffy 
István Gyakorló Általános Iskola, 
a Pannonia Sacra Katolikus Álta-
lános Iskola, a Diana utcai Test-
nevelési Egyetem (TE) Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium, 
valamint a Budai Középiskola vesz 
részt a mintegy ötven sportnapon.

Mivel a Hegyvidéki Diáksport 
Bajnokság elsősorban a mozgás, a 
sport népszerűsítéséről szól, nem 
pedig a csúcsok megdöntéséről, 
ezért az iskolák közötti pontver-
senyt az elindított tanulók száma 
is alakítja. Ezt komolyan is veszik 
az oktatási intézmények, az utób-
bi években rendre ezerhez közeli 
érmet adtak át a szervezők. A tan-
év végén az iskolák, az önkor-
mányzatnak köszönhetően, a he-
lyezésüknek megfelelő pénzdíjban 
részesülnek, amelyet sportfelsze-
relésre fordíthatnak.

A kellemes őszi időt kihasznál-
va már le is zajlott a mezei futó-

verseny, 564 diák állt rajthoz az 
Anna-réten. A legkisebbek 600 
méteren, a középiskolások 2 kilo-
méter feletti távon versengtek. 
Egyéniben az általános iskolás 
korosztályban a Zugligeti Általá-
nos Iskola két győzelme mellett az 
ELTE-gyakorlóiskola, a Tamási 
Áron Általános Iskola, Gimnázi-
um és Német Nemzetiségi Gim-
názium, a Pannonia Sacra, a Jókai 

Mór Általános és Német Nemze-
tiségi Iskola, a Városmajori Gim-
názium és a TE-gyakorlóiskola 
versenyzői egy-egy érmet vittek 
haza. A középiskolások között há-
rom városmajori gimnazista és egy 
Diana utcai tanuló állhatott fel a 
dobogó legfelső fokára.

Csapatban az általános iskolák 
versenyében három elsőséggel ta-
rolt az ELTE-gyakorlóiskola a két 

kategóriában az élen végző Zugli-
geti, valamint az egy győzelmet 
elérő Városmajori Gimnázium, 
TE-gyakorlóiskola és Pannonia 
Sacra előtt. A középiskolák között 
az egyénivel megegyező eredmény 
született, azaz a Városmajori Gim-
názium három, a TE-gya kor ló is-
ko la egy kategóriát nyert meg.

A fiúk léptek pályára a IV. kor-
csoportos zárt focibajnokságban. 

A hét csapatot felvonultató vil-
lámtornán a Pannonia Sacra ve-
retlenül és kapott gól nélkül hó-
dította el az első helyet, a döntő-
ben 2–0-s győzelmet aratott a 
Sashegyi Arany János Általános 
Iskola és Gimnázium csapata el-
len. A bronzmeccsen a városma-
joriak 3–1-re verték a zug li ge tie-
ket.

M.

Több mint 500-an álltak rajthoz az Anna-réten rendezett mezei futáson

„Most még a Fradinál vannak céljaim”
nemrégiben írta alá élete első profi szerződését a Ferencvárosban fut-
ballozó Zsélyi Milán. A Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és né-
met nemzetiségi Gimnázium érettségi előtt álló diákja mindent annak 
rendel alá, hogy idővel bemutatkozhasson a Fradi felnőttcsapatában.

– A legtöbb kisfiú focista akar 
lenni. Veled is így volt ez?

– Igen, már kiskoromban is 
magával ragadott ez a sportág, 

olyan közösségi élményt nyújt, 
amit az ember az egész életében 
újra és újra szeretne átélni. Nem 
beszélve arról, ha ezt több tízezer 
néző előtt, a legjobbakkal teheti 
meg. Régóta ábrándozom arról, 
hogy részt vehessek világbajnok-
ságon vagy Európa-bajnokságon.

– Hol kezdtél focizni, és hogyan 
kerültél a Ferencvárosba?

– Budaörsön, a Liverben is-
merkedtem meg az alapokkal, 
négy-öt évet töltöttem el ott. Sze-
rettem edzésekre járni a barátok-
kal, közben pedig párhuzamosan 
futsaloztam az Aramis SE-ben, 
amely szintén budaörsi klub. 
Mindkét helyen nagyszerű kép-
zést kaptam. Vasárnaponként 
pedig általában különedzésekre 
jártam. Körülbelül tizenegy éves 
koromban kerültem át a Fradiba, 

ahol azóta is játszom. Sajnos a 
futsalt abbahagytam, mivel az 
időegybeesés és az iskola miatt 
nem maradt rá időm. Jártam több 

alkalommal Hollandiában, a 
Brabant United csapatánál, ahová 
vissza is hívtak, és a PSV Eindho-
venben is volt szerencsém edzeni, 
de végül itthon maradtam.

– Melyik a posztod?
– Mindig középpályás voltam, 

ezen a poszton tudok a legjobban 
teljesíteni, itt szeretek a legszíve-
sebben játszani. Rengeteg példa-
képem van, köztük Xavi, Iniesta, 
vagy éppen Andrea Pirlo. Kisko-
romban sokat néztem Pirlo játé-
kát.

– Mit gondolsz, mik az erénye-
id, és miben kell még fejlődni?

– Sokpasszos játékos vagyok, 
aki csapatban gondolkodik. Sze-
retem felépíteni a játékot, és kom-
binatív, gyors passzokkal az ellen-
fél mögé kerülni. Nagy munkabí-
rású, képzett játékosnak tartom 

magam, szeretem a váratlan meg-
oldásokat. Fizikálisan viszont so-
kat kell még fejlődnöm.

– Eddigi pályafutásod legkedve-
sebb és legjobb eredménye?

– Bár nyertem érmeket és ku-
pákat, mégis egy két évvel ezelőt-
ti Újpest elleni meccset emelnék 
ki, ahol góllal és gólpasszal tudtam 
győzelemhez segíteni a csapatot. 
Egyébként nemrég játszottunk 
velük megint, de ezúttal meg kel-
lett elégednünk egy döntetlennel.

– A legnépszerűbb magyar csa-
patban játszol. Mindig is oda vágy-
tál?

– Mondhatni, igen. Ez egy 
nagy múltú klub, ahol minden 
adott ahhoz, hogy profi labdarúgó 
lehessek. Kötődöm az egyesület-
hez, és az elmúlt években kitűz-
tem magam elé számos célt, amit 
itt szeretnék elérni.

– Az egyik ilyen a profi szerző-
dés, amit meg is kaptál nemrég.

– Nagyszerű érzés volt aláírni 
a profi szerződést, ez is egy vissza-
igazolása annak, hogy jó úton já-
rok. Lehet szó bármilyen ered-
ményről az életben, azt elérni 

mindig nehéz, ez most sem volt 
kivétel. Kitartónak és elszántnak 
kellett maradnom mindvégig, fő-
ként a nehéz periódusaimban. Az 

elmúlt egy évben sok sérülés és 
betegség hátráltatott, egyebek 
mellett a koronavírust is igencsak 
megszenvedtem, most már azon-
ban előre tekintek, és szeretnék 
még jobbá válni.

– Mennyi edzéssel jár a profi 
státusz, és mit szólnak ehhez az is-
kolád, a tanáraid, az osztálytársa-
id?

– Fontosnak tartom az érettsé-
gire való alapos felkészülést, mivel 
szeretnék egyetemen továbbtanul-
ni, azt azonban még nem tudom, 
hogy hol. Heti hatszor edzek, 
szombatonként meccsre járok. Az 
iskolám teljes mértékben támogat, 
amiért nagyon hálás vagyok. A 
tanáraim – főként az osztályfőnö-
köm – nagyon megértők és segí-
tőkészek. Nem egyszerű össze-
egyeztetni a tanulást a sporttal, 
már csak azért sem, mert a közle-
kedés napi három órát, vagy akár 
többet is elvesz az életemből.

– Azt mondják, a Fradiban ne-
héz a fiataloknak továbblépni a 
nagycsapatba. Mit gondolsz erről?

– A felnőttcsapat most olyan 
szintet képvisel, ami Európában is 

megállja a helyét. Szerintem türel-
metlenség azt várni, hogy tizenki-
lenc-húsz évesen már meghatáro-
zó magyar játékosok szerepeljenek 

benne, legalábbis ezen a színvona-
lon. Az egyesület gondoskodik 
arról, hogy a fiatal játékosok akár 
itt, akár máshol állandó játéklehe-
tőséghez jussanak, ahonnan pár 
év múlva akár vissza is térhetnek. 
Türelmesnek kell lenni, és kemé-
nyen dolgozni, ha valaki ebben a 
csapatban akar játszani.

– Az U19-es csapat tagjaként mi 
lehet számodra a következő lépés?

– Mindenképpen a klubban 
szeretnék maradni, és a második 
csapatban játszani, vagy pedig 
valamelyik felnőttcsapatnál köl-
csönben szerepelni. Olyan döntést 
kell hozni, ami a fejlődésemet se-
gíti.

– Szóba került már nálad a kül-
földi szerződés lehetősége?

– Természetesen szívesen ját-
szanék külföldön. Főként Spa-
nyolországban és Olaszországban 
tudnám elképzelni magam, vagy 
Németországban. Az utóbbi két 
országban jártam már, és nagyon 
jó benyomást tett rám. Később 
talán az Egyesült Államokban is 
kipróbálnám magam. Nekem 
azonban most még a Fradinál van-
nak céljaim, és bármilyen külföldi 
lehetőségről szívesen lemondok, 
ha a felnőttcsapatban meghatáro-
zó játékossá válhatok.

sm.

Zsélyi Milán labdarúgó

Orosz Pállal, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatójával az aláírás után

Akcióközelben a Puskás Akadémia–FTC utánpótlásmeccsen (18-as mezben)


