
in English
Latest information on the measures taken by the 2nd 

district regarding the coronavirus outbreak (page 17)

Lapunkat március 18-án zártuk, 

az akkori helyzetet tükrözi.
Folyamatosan frissülő 

járványügyi információk a kerületre 

vonatkozóan a www.masodikkerulet.hu

weboldalon, illetve a

www.facebook.com/budapest2/ oldalon.

néven köztisztasági akciót
indított a II. Kerületi Önkormányzat,
amelynek első állomása a Zsigmond tér volt. 

A takarítás végére közel 3 tonna hulladék gyűlt össze.
16. oldal

MaradjunK otthon, vIgyázzunK egyMásra!

a helyi adók befizetési 
határidejét április 15-ig 

meghosszabbította 
az önkormányzat.
a képviselő-testület 

eltörölte a 65 év feletti 
kerületi lakosok kommunális 

adóját. akik tehetik 
– a szolidaritás és 

az összefogás jegyében – 
az adóként be nem fizetett 
összeggel támogassanak 

egy számukra fontos 
és hasznos munkát végző 

intézményt vagy alapítványt.
5. oldal

társasházak 
közös képviselőinek 
jelentkezését várják 
a kerületi lakók legfrissebb
és folyamatos tájékoztatása

érdekében.
4. oldal

a koronavírus-járvány
az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt!

járványügyi tájékoztató idős szomszédainknak 
és további fontos információk a 2–7. oldalon

tiszta Buda
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Járványügyi információk – tájékoztató az önkormányzati intézkedésekről

Bezártak a gondozási központok
A II. kerületi gondozási központok és az Értelmi 
Fogyatékosok Nappali Otthona átmenetileg zár-
va tart. A házi segítségnyújtás, a jelzőrendsze-
res házi segítségnyújtás és az étkezés továbbra 
is minden érintettnek biztosítva van. Munka-
társaik és partnereik kapcsolatban maradnak az 
ellátottakkal, minden veszélyeztetettre kiemel-
ten figyelnek. 

önkéntes segítőket keresnek
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az 
idősek védelmére. A  munkatársak felmérik, 
kik azok, akik segítséget igényelnek és kik azok, 
akik ebben közreműködhetnek. Keresik azo-
kat az önkénteseket, akik részt tudnának ven-

ni az időseket segítő programjukban. Olyan, 
az alapvető ellátáson túli, egymást informáló 
tevékenységekre is szükség lenne, mint a fo-
lyamatosan az online térben frissülő, hivatalos 
kerületi információk papíralapú megosztása, il-
letve egyéb igények felmérése, támogatása. A je-
lentkezéseket az onkentes@masodikkerulet.hu 
e-mail-címen várják. Hatvan év felettiek nem 
jelentkezhetnek önkéntesnek.

Amennyiben ismer olyan idős embert, aki tá-
mogatásra szorul, hívja a kerület központi ügy-
félszolgálatát a (06 1) 346-5600-s számon!

a ii. kerüLeti játszóterek is Bezártak
A szülők és a gyermekek védelmében bezártak 
a II. kerület játszóterei, mivel a zsúfoltság el-
kerülését máshogy nem lehetett garantálni. 
Ha megoldható, akkor a gyerekeket a közösségi 
közlekedés használata nélkül vigyük kirándulni. 

Egymástól megfelelő távolságot tartva bizton-
ságosan lehet a természetben sétálni – a budai 
erdők számos felfedezni valót kínálnak mind-
annyiunknak. 

óvodai ügyeLet
Senki se bízza a nagyszülőkre a gyerekeket! 
Azoknak a gyerekeknek, akiknek semmikép-
pen sem oldható meg az otthon maradása, az 
önkormányzat óvodai ügyeletet biztosít az aláb-
bi helyszíneken:

Labanc Úti óvoda 
– ovoda.budakeszi@t-online.hu

szemlőhegy Utcai óvoda 
– ovoda.szemlo@ecom.hu

völgy Utcai ökumenikus óvoda 
– okuovi@okuovi.hu

Aki igénybe kívánja venni az ügyeletet, az eredeti 
intézmény vezetőjének jelezze e-mailben!

a koronavírUssaL kapcsoLat-
Ban tájékoztatás a (06 80) 277-

455-ös és a (06 80) 277-456-os 
éjjel-nappal hívható központi kormány-
zati számon kérhető.

A II. kerületi polgármesteri hivatal tájékoztatja a lako-
sokat, hogy március 16-tól papír alapon semmilyen 
anyagot nem áll módjában átvenni, mert szünetel a 
személyes ügyfélfogadás a II. kerület Központi Ügy-
félszolgálatán és minden igazgatóságán. Kérelmeiket 
kizárólag postai úton tudják eljuttatni a hivatal részére 
az alábbi postafiókra címezve: 1277 Budapest 23. Pf. 21.
a Margit Utcai ügyféLszoLgáLattaL az 
alábbi elérhetőségeken tudja felvenni a kapcsolatot: 
telefon: (06 1) 346-5600; e-mail: ugyfelszolgalat@
masodikkerulet.hu. 
az adóügyi igazgatóságon az ügyintézés 
telefonon a (06 1) 346-5400-s számon, vagy elektroni-
kus úton történik. A helyi adók és a gépjárműadó első 
félévi befizetési határideje 2020. április 15-re módosult. 
Adóigazolás kiállítása iránti kérelmek e-mailben is kér-
hetők (adougy@masodikkerulet.hu), annak megküldését 
elektronikus úton, hitelesítve biztosítják.
a Hatósági igazgatóság igazgatási osz-
táLyán a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel 
anyakönyvi kérelmeket személyesen nem vesznek át. 
Az ügyfelek a kitöltött kivonatkérelmeket elektronikus 

úton az info@masodikkerulet.hu címre tudják meg-
küldeni, vagy postai úton tudják eljuttatni a hivatalnak 
az alábbi postafiókra címezve: 1277 Budapest 23, Pf. 
21. A kiállított kivonatokat a megadott címre postáz-
zák. Azok az ügyfelek, akik személyesen érkeznek a 
hivatalba, az aulában kihelyezett gyűjtőládába tudják 
elhelyezni a kérelmüket.
anyakönyvi ügyekBen a járványügyi veszély-
helyzet miatt – a halálesetek anyakönyvezésén kívül – 
valamennyi anyakönyvi ügy esetében az ügyfélfogadás 
csak előre egyeztetett időpontban lehetséges. Telefon: 
(06 1) 346-5567, (06 1) 346-5533.
a parkoLási ügyféLszoLgáLaton (1023 
Bécsi út 17-21.) a személyes ügyfélszolgálat határo-
zatlan ideig szünetel. Az ügyfélszolgálattal az alábbi 
elérhetőségeken lehet felvenni a kapcsolatot: telefon: 
(06 1) 346-5599, e-mail: parkolas@masodikkerulet.hu.
a ii. kerüLeti városfejLesztő zrt. tájékoz-
tatása szerint a Keleti Károly utcai ügyfélszolgálaton is 
szünetel a személyes ügyintézés. A II. Kerület Kártyával, 
a II. kerületi közterületi bejelentésekkel, illetve a köz-
területi wifiszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben a 

(06 1) 599-9222-es számon, a Budai Polgár lakossági 
apróhirdetéseinek feladásával kapcsolatos kérdésekben 
pedig a (06 30) 989-0782-es telefonszámon állnak az 
ügyfelek rendelkezésére a megszokott időben: hétfőn 
9–20, keddtől csütörtökig 9–18, pénteken 9–16 óráig.
a közterüLeti BejeLentő hétvégi telefonos 
ügyelete továbbra is 9 és 18 óra között elérhető a 
(06 1) 599-9222-es telefonszámon. Az ügyfélszolgálat 
az iroda@vf2.hu címen továbbra is rendelkezésükre áll.
a közterüLet-HasznáLati HozzájárULás 
iránti kéreLMeket is csak eLektronikUs 
Úton LeHet BenyÚjtani, a kitöltött kérelmeket 
és a csatolandó dokumentumokat a fulop.zoltan@
masodikkerulet.hu, fabian.edit@masodikkerulet.hu 
vagy a naszvadi.csaba@masodikkerulet.hu címre kérik 
megküldeni. A formanyomtatvány letölthető a II. Kerületi 
Önkormányzat honlapjáról (https://masodikkerulet.hu/
node/42036#letoltes). Telefon: (06 1) 346-5504, (06 1) 
346-5668, (06 1) 346-5788.
A II. Kerületi Önkormányzat által korábban meghirdetett 
szociális bérlakás pályázathoz kapcsolódóan a Laká-
sok Megtekintése eLMarad!

szüneteL a szeMéLyes ügyFéLFogadás

A II. Kerületi Önkormányzat vezetése a mostani helyzetben 
legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a kerületi polgá-
rok a lehető legnagyobb biztonságban és minden szüksé-
ges információ birtokában legyenek. Összeállításunkban az 
elmúlt időszak legfontosabb helyi intézkedéseit ismertetjük. 
Az II. Kerületi Önkormányzat folyamatosan tájékoztatja a 
kerület lakóit a www.masodikkerulet.hu/tags/koronavi-
rus weboldalon, illetve a www.facebook.com/budapest2/ 
Facebook- oldalon, ahol a kerületre vonatkozó aktuális infor-
mációkat megtalálják. Akinek esetleg nincs internetelérése, 
az a II. kerületi Központi Ügyfélszolgálat munkatársait is 
hívhatja a (06 1) 346-5600-s számon.
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Járványügyi információk – tájékoztató az önkormányzati intézkedésekről
A járványügyi veszélyhelyzet miatt a II. 
Kerületi Egészségügyi Szolgálatnak (Kapás 
utcai és Községház utcai rendelő) miniszteri 
utasításra a tervezett ellátásokat halaszta-
nia kell, így ellátásra cSAK SÜRGőS SZÜK-
SÉG ESETÉN (ÉLETVESZÉLY VAGY TARTóS 
EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ELKERÜLÉSE ÉRDE-
KÉBEN) KERÜLHET SOR. Az egészségügyi 
szolgálat kéri, hogy ezt telefonos bejelent-
kezéskor jelezzék, illetve ezt az intézmény 
bejáratánál munkatársaik ellenőrizni fogják. 
Amennyiben a sürgős vizsgálatot kérő pá-
ciens állapota a kísérést nem kívánja meg, 
kísérő, hozzátartozó nem tartózkodhat az 

épületben. Kérik, hogy beteg hozzátarto-
zójukat az épület előtt várják meg!

A fentiekre való tekintettel A KORÁBBI 
IDőPONTFOGLALÁSOKAT TÖRÖLTÉK. Erről 
tájékoztatták írásban azokat a páciense-
ket, akik korábban megadták elektronikus 
(e-mail-) elérhetőségüket. További utasításig 
az időpontra történő betegellátás szünetel. 

A lakosság, valamint dolgozóik védelmé-
ben hozta meg a II. Kerületi Egészségügyi 
Szolgálat a fenti intézkedéseket. A 46/2020. 
(III.16) Kormányrendelet 2 §. (1.) pontjára 
való hivatkozással, különösen a 70 év feletti 
lakosok otthonmaradását kérik.

A II. kerületi háziorvosok 
elérhetőségei

1026 Lotz Károly u. 10.
Dr. Balasa Zsuzsanna (06 1) 391-4007
Dr. Juhász Katalin (06 1) 391-4001
Dr. Gyóni Ágota Tünde (06 1) 391-4000
Dr. Nógrádi Éva (06 1) 391-4008
Dr. Kovács Endre Béla (06 1) 391-4004
Dr. Szentner Julianna (06 1) 391-4005
Dr. Sulyok Boróka (06 1) 391-4006
Dr. Wagner László (06 1) 391-4003

1023 Komjádi Béla u. 3.
Dr. Takács Péter (06 1) 326-1871
Dr. Cseri Valéria (06 1) 336-0286
Dr. Nagy Edit (06 1) 350-9939
Dr. Herczeg Zsuzsanna (06 1) 326-1855
Dr. Révész Zsuzsanna (06 1) 326-1487

1028 hunyadi j. u. 81-85.
Dr. Gyánti Rita (06 1) 275-8126
Dr. Jakatics Andrea (06 1) 376-5898
Dr. Péchy Özséb László (06 1) 376-5076
Dr. Csurgay Eszter Judit (06 1) 376-5076
Dr. Takács Angéla (06 1) 376-5898

1022 rét u. 3.
Dr. Szentannai Kinga Krisztina (06 1) 355-0418
Dr. Izsák Imola Csilla (06 1) 202-1392
Dr. Kom Zsuzsanna (06 1) 201-3417
Dr. Mészáros Ákos (06 1) 212-6123
Dr. Pászthory Erzsébet (06 1) 201-2236
Dr. Strébely Gusztáv (06 1) 355-3775
Dr. Szép Zsuzsanna (06 1) 355-6524
Dr. Tuza Adrienne Mária (06 1) 212-7338

1024 Fillér u. 12.
Dr. Darnót Gábor Péter (06 1) 438-3738
Dr. Ferenczi Lajos (06 1) 438-3738
Dr. Madarasi Károly (06 1) 438-3741
Dr. Ungár Péter István (06 1) 438-3741

1028 Községház u. 12.
Dr. Eőry Anita Bernadette (06 1) 397-4514
Dr. Vántus Gergely (06 1) 397-4514

1021 széher út 73.
Dr. Leviczky Annamária (06 1) 200-2013
Dr. Tóth Marianna (06 1) 911-0203
Dr. Ries András (06 1) 391-4002
Dr. Farkas Ildikó Mária (06 1) 391-4009

1025 Csatárka út 51.
Dr. Kovács Ildikó Lenke (06 1) 438-3571
Dr. Nikolits Ilona (06 1) 438-3571
Dr. Ökrös István (06 1) 335-6691
Dr. Papp János (06 1) 335-6691

1025 vérhalom tér 10.
Dr. Magyar Anna Veronika (06 1) 225-8141
Dr. Medgyesi János (06 1) 212-5203
Dr. Somos Éva (06 1) 212-5203
Dr. Bak Mihály (06 1) 212-5203

1024 ady endre u. 1.
Dr. Nagy Zsolt (06 1) 212-4893
Dr. Szendei Katalin (06 1) 212-4621

a fenti információk lapunk március 18-i zárásakor voltak érvényben, 
naprakész és friss információk: www.masodikkerulet.hu, fB: ii. kerület (Budapest)

közétkeztetés gyerMekek száMára
Március 18-tól az iMenza-program törölte az 
összes étkezést, aki szeretné a zárás alatt is 
megkapni az ellátást gyermeke számára, újra 
adja le rendelését, hogy el lehessen kerülni az 
élelem felesleges pazarlását.

Bezártak a kULtUráLis intézMények
A kormány által hozott döntés értelmé-
ben március 12-től a II. Kerületi Kulturális 
Közhasznú Nonprofit Kft. intézményeiben 
is – Klebelsberg Kultúrkúria, Marczibá-
nyi Téri Művelődési Központ, Berczik Sára 
Budai Táncklub és Vízivárosi Galéria – fel-
függesztették a rendezvények megtartását. 
Az intézményekben eszerint a további in-
tézkedésig minden program, tanfolyam, 
foglalkozás, szakkör elmarad, kiállítás sem 
látogatható.
Az elmaradó rendezvényeket későbbi idő-
pontban tartják meg, amely időpontokra a 
már megváltott belépők érvényesek lesznek. 
A Klebelsberg Kultúrkúria és a Marczibányi 
Téri Művelődési Központ ez idő alatt ügyele-
ti rendszerben, hétfőtől péntekig 8–16 óráig 
tart nyitva. Az intézmények kérik, hogy a hon-
lapjukról vagy a FB-oldalukról tájékozódja-
nak, ahol folyamatosan informálják a látoga-
tóikat a helyzet alakulásáról.

eLMaradnak az önkorMányzati 
prograMok

A II. Kerületi Önkormányzat a járvány ide-
jén nem tart semmilyen rendezvényt. Ennek 
megfelelően elmaradnak az időseknek koráb-
ban meghirdetett Ki nyer ma?, a Filmklub, a 

Retró táncklub és a Receptklub programjai is, 
de elmaradt március 21-én a lakossági veszé-
lyeshulladék-gyűjtés, az ebtartási program 
és a március 27-re meghirdetett környezet-
védelmi nap is.

Bezártak a kerüLeti 
sportLétesítMények 

A II. Kerületi Önkormányzat döntése alap-
ján a Gyarmati Dezső Uszoda március 15-től 
kezdődően határozatlan ideig nem fogad ven-
dégeket, az úszásoktatási tevékenységet, va-
lamint a vízilabda-edzéseket is felfüggeszti. 
Az  érvényben lévő bérleteket az újranyitást 
követően tudják meghosszabbítani.

A Pokorny József sportközpont és közössé-
gi tér határozatlan ideig zárva tart, valamint 
a Hidegkúti Sport Club is felfüggeszti vala-
mennyi edzését és foglalkozását. A klub arra 
kér mindenkit, hogy magánszervezésben se 
alkosson senki csapatokat, ne menjen a térre, 
reptérre, Nagy-rétre focizni.

A Panoráma Sportközpontban nincs lehe-
tőség pályabérlésre, illetve futásra sem, így a 
közösségi tér sem használható. 

tájékoztatás a parkoLóórákon is
Napról napra változnak a járvánnyal kapcso-
latos hírek és intézkedések. A  II. Kerületi 
Önkormányzat ezzel kapcsolatban nemcsak 
a Facebookon, a honlapján és a Budai Polgá-
ron keresztül ad információkat, de a tájékoz-
tatásba bevonták a kerületi parkolóórákat is, 
amelyeken a legfontosabb óvintézkedésekre 
hívják fel a figyelmet az alapos kézmosástól az 
idősek védelméig.

A II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat felhívása

Fontos! Amennyiben köhögnek, lázasak, nehézlégzésük van, és a tünetek jelentkezését megelőző 
14 napban szoros kapcsolatban voltak új koronavírussal fertőzött személlyel vagy az újkoronavírus-fertőzéssel 
érintett területen jártak, kérjük, ne üljenek le a váróteremben, hanem telefonon konzultáljanak 
háziorvosukkal a további intézkedések megtétele érdekében!
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hírek, információk a koronavírus-veszélyhelyzettel kapcsolatban

a fenti információk lapunk március 18-i zárásakor voltak érvényben, 
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Közműszolgáltatók 
feLfüggeszti a kikapcsoLásokat a lakossági áram- és földgázszolgáltatás 
területén az NKM Nemzeti Közművek és az E.ON a koronavírus miatt kialakult 
helyzetben, az intézkedések visszavonásig maradnak érvényben. A kikapcsolás fel-
függesztése nemcsak a védendő, hanem a számlatartozást felhalmozott lakossági 
fogyasztókat is érinti. A szolgáltatók arra kérik az ügyfeleket, hogy az irodák helyett 
válasszák a telefonos, online ügyfélszolgálatokat, vagy a mobilapplikációkat, illetve 
a megkereséseket lehetőleg írásban juttassák el a társaságok e-mail- és postacímére.
a fővárosi vízMűvek tájékoztatása szerint a 1027 Fő utca 47. alatti  
ügyfélszolgálati pultjuk március 16-tól további rendelkezésig zárva tart. Ezen idő-
szak alatt az ügyfelek a folyamatosan üzemelő online ügyfélszolgálatukat vehetik 
igényge: https://ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu. A regisztráció csupán pár percet vesz 
igénybe, és az online felületről minden lényeges információ azonnal lekérdezhető, 
illetve kényelmesen és gyorsan intézhetők a vízszolgáltatással kapcsolatos teendők. 
BUdapesten az eLőzetesen MegHirdetett kéMényeLLenőrzéseket 
március 17-től átmenetileg szünetelteti a Főkétüsz Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 
a koronavírus-fertőzések miatt, az állampolgárok védelme érdekében. A fővárosi 
kéményseprők a járvány ideje alatt a szociális ellátásba segítenek be.
egyszerűsítették az e-recept kiváLtásának feLtéteLeit. Március 
közepétől bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit, a patikák 
a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon 
személy részére, aki közli a beteg tajszámát, és saját személyazonosító adatait is 
hitelt érdemlően igazolja. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy adatait 
rögzítik, és kiadják számára az e-receptre felírt gyógyszereket.

• az Mtva M3 arcHívUMán az elmúlt 60 év legnépszerűbb műsoraiból 
készítettek válogatást. Reklámok nélkül, ingyenesen, hétről hétre frissülő tar-
talommal elérhetőek az archivum.mtva.hu/m3/open oldalon. 
• a Müpa Médiatára is MegnyíLt. A Müpa digitális médiatárában 80 
HD minőségű koncertfelvétel és több mint negyven irodalmi est felvétele te-
kinthető meg online, regisztráció nélkül a www.mupa.hu/media/video oldalon.
• onLine kULtUráLis közvetítések: akinek van internet-hozzáférése, 
csatlakozhat például egy olyan Facebook-csoporthoz (FB: „Élő közvetítések 
koronavírus idején”), amely azért jött létre, hogy itt tegyék közzé a különféle 
hazai és külföldi online közvetítéseket, valamint archív anyagokat.
• az iskoLásoknak az M5 csatornán az ottHoni tanULást 
segítő, a tananyagot elmélyítő oktatóműsorok mennek minden hétköznap 
8 órától 20.30-ig. 11 óráig az 5–8. osztályos diákoknak biológia, magyar nyelv 
és irodalom, történelem, matematika, művészetek és informatika témakörben, 
11–12 óráig nyelvleckék, két angol, majd 11.30-tól öt nyelven, öt-öt nyelvlecke 
követi egymást, hétfőnként német, keddenként francia, szerdánként olasz, csü-
törtökönként spanyol, péntekenként orosz nyelvtani feladatokkal. 12 órától a 
középiskolás korosztálynak lesznek érettségi műsorok, ismétlésük 17 órakor. 
A délutáni műsorsávban 14.30-tól ismétlés az 5–8. osztályosoknak, 20 órától 
a Mindenki akadémiája című tudományos ismeretterjesztő sorozat látható 
– közölte az MTVA.
• diákoknak ingyen eLérHető tartaLMak az aLáBBi Linke-
ken: https://www.tankonyvkatalogus.hu/ • https://www.nkp.hu/ 
• https://www.mozaweb.hu/

az egyházak közleményei
a Magyar katoLikUs püspöki konfe-
rencia tájékoztatása szerint a rájuk bízottakért 
érzett felelősségtől vezérelve a templomok mint 
a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen 
is fontosak, ezért templomaikat nem zárják be. 
Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, 
ezért a nyilvános liturgia március 22-től, nagyböjt 
4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyet-
len kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, 
röviden kell megtartani.
a Magyarországi reforMátUs egyHáz 
Zsinatának Elnöksége a koronavírus gyors terje-
dése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel 
összhangban kéri a gyülekezeteket, hogy további 

intézkedésig szüneteltessenek minden egyhá-
zi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, csoportos 
foglalkozást, közösségi alkalmat, illetve a lelkészi 
hivatalban telefonügyeletet tartsanak, temetéskor 
csak a szűk család vegyen részt a szertartáson, és 
ha módjuk van rá, elmélkedéseket, imádságokat 
osszanak meg tagjaikkal. A    reformatus.hu hon-
lapon minden reggel online áhítatot tartanak, 
továbbá vasárnap délelőtt online istentiszteletet 
közvetítenek.
a Magyarországi evangéLikUs egyHáz 
püspökei körlevelükben nyomatékosan azt taná-
csolják az egyházközségeknek, hogy március 16-tól 
kezdve bizonytalan ideig, de legalább virágvasár-
napig ne tartsanak sem istentiszteleti, sem egyéb 
gyülekezeti alkalmat. A lelkészektől változatlanul 

azt kérik, hogy lelkigondozói odaadással figyeljenek 
a hívekre, különösen az idősekre, a betegekre és az 
egyedül élőkre. Éljenek az online közvetítés vagy 
akár a hagyományos média (pl. leírt igehirdetések) 
eszközeivel. A gyülekezetek különösen is figyeljenek 
arra, hogy hol tudnak segíteni a rászorulóknak. 
a MazsiHisz elrendelte budapesti és vidéki zsi-
nagógáinak bezárását március 13-i hatállyal, ezért 
a közösségi istentiszteletek, esküvők, bár és bát 
micvák és egyéb, a zsinagógákba tervezett rendez-
vények elmaradnak. Kérték a közösségük tagjait, 
hogy a zsinagógákon kívül tervezett, önszerveződő 
istentiszteleteket is mellőzzék, illetve elrendelték 
a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, valamint a 
Dohány utcai zsinagóga bezárását, a  turisztikai 
forgalom felfüggesztését is.

Online ötletek otthontartózkodás idejére
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Ahhoz, hogy biztosítsuk a kerület lakói-
nak rendezett életét, össze kell  fognunk, 
most még inkább, mint eddig! 

A megfelelő tájékozódás és tájékoz-
tatás elsődleges feladatunk, hogy a 
világjárvány ne terjedhessen tovább. 

Mivel az ezzel kapcsolatos informáci-
ók nagyon gyorsan változnak, az eddig 
megszokott tájékoztatási formákon felül, 
új, gyorsabb és sokrétűbb megoldásokra 
is szükség van.

Ebben kérjük a segítségüket, hogy 
az általunk készített tájékoztató és el-
sősorban az idősek gondoskodására 

és támogatására irányuló információk 
minél több háztartásba eljuthassanak.

Mivel sokan nem tudnak az internet-
ről tájékozódni, most azzal segítenek a 
legtöbbet, ha az általunk önökhöz eljut-
tatott anyagokat kihelyezik a társasház 
információs felületeire. 

Várjuk jelentkezésüket a polgarmester@
masodikkerulet.hu címre, és kérem, jelöl-
jék meg, mely társasházakat tudják friss 
információinkkal támogatni.

Előre is köszönöm, vigyázzunk egy-
másra Budán!    

Őrsi Gergely polgármester

társasházak közös képviselőinek 
Jelentkezését várJuk!
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tekintettel a járvány miatt kialakult helyzetre, 
a II. kerületi Család- és gyermekjóléti Központ 
megváltozott munkarendben, de változatlan 
nyitvatartással dolgozik. segítségkérés ese-
tén, elsősorban telefonon, e-mailben vegyék 
fel az intézménnyel a kapcsolatot (telefon/
fax: (06 1) 225-7956, (06 70) 332-7824; e-mail: 
csgyk@csgyk02.hu), és csak nagyon indokolt 
esetben jelenjenek meg személyesen az ügy-
félfogadáson.

Mindannyiunk egészségének megőrzése érdekében 
a már folyamatban lévő esetekben a családlátogatások 
és a személyes találkozások határozatlan ideig szü-

netelnek, illetve csak krízis esetén lesznek biztosítva.
A speciális szolgáltatások (pszichológus, autogén 

tréning, családterápia, jogi segítségnyújtás) a szol-
gálatást nyújtó szakemberrel való egyéni egyeztetés 
útján vehetőek igénybe. A szakemberek felajánlják 
alternatív módon, technikai eszközök segítségével 
(skype vagy egyéb internetes alkalmazás) a foglal-
kozások, terápiák megtartását.

A családsegítők, esetmenedzserek tevékenysége 
az egyéni esetkezelésben továbbra sem szünetel. 
Munkatársaik ügyeleti időben telefonon, e-mailen 
elérhetők, illetve egyéni egyeztetés szerint ügyeleti 
időben az intézményben felkereshetők.

együtt könnyebb, együtt jobb

Járványügyi tájékoztató 
idős szomszédainknak

Arra szeretnénk kérni önöket a 46/2020.(III.16.) 
Kormányrendelet értelmében, hogy egész-
ségük és életük megóvása érdekében 
lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket 
lehetőség szerint ne hagyják el. Ameny-
nyiben nem él környezetükben olyan ismerős, 
családtag, akire számíthatnak, aki segítséget 
tud nyújtani, kérjük, jelentkezzenek az alábbi 
elérhetőségeken és az önkormányzat munka-
társai felveszik önökkel a kapcsolatot: e-mail: 
ellatas@masodikkerulet.hu, telefon 8–20 óra 
között: (06 30) 159-0148 és (06 30) 159-0149.

Ezért arra kérjük őket, hogy fogadjanak meg 
néhány fontos tanácsot, amivel jelentősen csök-
kenthető a fertőzés veszélye.
•   Gyakran és alaposan mossanak kezet, szap-

pannal és vízzel!
•  Kerüljék a puszit, az ölelést és a kézfogást!
•  Szellőztessenek gyakran!
•  Egyenek sok gyümölcsöt, zöldséget és vitamin-

dús ételeket!
•  Ha tüneteik vannak (például láz, száraz köhögés, 

izomfájdalom), akkor ne személyesen menjenek 
a háziorvoshoz, hanem telefonon hívják fel!

Fontos, hogy a családtagok is jobban figyeljenek 
az idős hozzátartozóikra! Vigyázzunk az idősekre!

 A koronavírus-járvány
az idősekre jelenti 

a legnagyobb veszélyt!

az egészségügyi veszélyhelyzetben különösen 
fontos az egymás iránti szolidaritás, az össze-
fogás és a kölcsönös segítségnyújtás. 

Őrsi Gergely polgármester és az újonnan felállt kép-
viselő-testület egyik első intézkedése volt a 65 év felettiek 
kommunális adójának eltörlése. Ez sok kerületi lakosnak 
jelent könnyebbséget, ugyanakkor vannak olyan idősebb, 
magasabb nyugdíjjal rendelkezők, akinek– szerencsére – 
nem okozna problémát ennek az összegnek a megfizetése.  
Hozzájuk fordul most a II. Kerületi Önkormányzat, hogy 
szolidaritásukról tegyenek tanúbizonyságot, és – ameny-
nyiben megtehetik – az adott, adóként nem befizetett 
összeggel támogassanak egy számukra fontos és hasz-
nos munkát végző alapítványt, intézményt vagy civil 
szervezetet. 

Az alábbi alapítványok és egészségügyi intézmények 
kiemelten hozzájárulnak a kerület egészségügyének 
szolgálatához, aminek jelentőségét a jelenleg fenn-
álló veszélyhelyzetben nem lehet eléggé hangsúlyozni. 
A II. Kerületi Önkormányzat ezért arra kér mindenkit, 
aki megteheti, hogy az alábbi alapítványokat vagy in-
tézményeket támogassa:

a szolidaritás és az összefogás jegyében

Budapesti szent Ferenc Kórház: 
11100908-18919659-37000004

szent jános Kórház és 
észak-Budai egyesített Kórházak: 

10023002-00317131-00000000
II. Kerületi Önkormányzat 
egészségügyi szolgálata: 

12001008-00201750-00100008
Budai Irgalmasrendi Kórház: 
10300002-20109857-00003285
törös Közhasznú alapítvány 
a II. Kerület egészségéért: 

11702036-20721419, 
adószám: 18281583-1-41

Budapest II Kerületi Közbiztonsági 
alapítvány: 

10200885-32610426-00000000, 
adószám: 19664644-1-41

az adományok utalásánál 
kérjük, írják be a közlemény rovatba: 

Magánadomány!

Mit tehetünk,
ha otthon maradunk?

Semmit tenni a legnehezebb, de most mégis ezt 
kell kérjük az önök és mindannyiunk érdekében. 
Maradjanak otthon, ne menjenek utcára, ne 
érintkezzenek senkivel. Bevásárlásaikat intéz-
zék online, ha nem férnek hozzá az internet-
hez, kérjenek bátran segítséget rokonaiktól! 
Erősítsék immunrendszerüket! Fogyasszanak 
minél több vitamint, végezzenek otthoni torna-
gyakorlatokat! 

Kérjük, legyenek türelemmel! Minél szigorúb-
ban tartunk minden intézkedést, annál hama-
rabb áll vissza életünk a normális kerékvágásba.

helyi adók
Kommunális adót a 65 év felettieknek már idén 
sem kell fizetni. Az  idei adószámla-kivonatokat 
és a gépjárműadó-határozatokat a II. Kerületi 
Önkormányzat március 6-án postára adta. A be-
fizetési határidő március 16. volt, amelyet azonban 
áprILIs 15-Ig MeghosszaBBítottaK. 
Eddig a határidőig késedelmi pótlékot nem számít 
fel az önkormányzat. Aki teheti, intézze adóügyeit 
online, a https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalon 
mindenki megtekintheti a kiválasztott önkormány-
zati adóhatósághoz tartozó helyiadó-egyenlegét.

A kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, 
díj- és illetékfizetési kötelezettség (pl. gépjárműadó, 
kommunális adó, telekadó, építményadó) elekt-
ronikus úton lekérhető, és interneten keresztüli 
bankkártyás fizetés segítségével ki is egyenlíthető.

A II. Kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ felhívása

vigyázzunk egymásra!
a II. Kerületi Önkormányzat új Facebook-
csoportot indított: a Vigyázzunk egymásra

– II. kerület (Budapest) csoportban 
megosztható bármilyen példaértékű 
felajánlás, vagy segítő ötlet, szándék.
Csatlakozzanak a csoporthoz!
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ezt most nagyon komolyan kell vennünk

Eredetileg a költségvetésről akartam kér-
dezni, de az élet felülírta a terveket.

A mi terveinket is. A  koronavírus megál-
lításánál ma nincsen fontosabb. Arra kérek 
mindenkit, hogy ezt vegye nagyon komolyan: 
Olaszországban naponta százak halnak meg a 
vírus miatt, és már Magyarországon is sok lehet 
a fertőzött. Pánikba viszont ne essünk, hiszen 
ötből négy ember külön kezelés nélkül meg-
gyógyul a koronavírus-fertőzést követően, ami 
elsősorban az idősekre és a betegekre veszé-
lyes. Ezért – főként miattuk – kell otthon ma-
radnunk nekünk, fiatalabbaknak is: felelőtlen-
ségből senki sem veszélyeztetheti az idősebb 
korosztály tagjait. A költségvetést egyébként a 
vírus annyiban érinti, hogy a részvételi költ-
ségvetésre szánt százmillió forintot azonnal 
átcsoportosítottam a vírus elleni védekezésre. 

Az egészségügy jelentős része állami kéz-
ben van a kórházaktól a szakellátásig. Mit 
tehet egy önkormányzat a vírus megelőzé-
se érdekében?

Alapvetően két dolgot: csökkentjük a talál-
kozások számát és megkönnyítjük a budaiak 
életét ebben a nehéz helyzetben. Azt nyilván 
mindenki tudja, hogy március 16-tól a böl-
csődék és óvodák zárva tartanak, ezt köve-
tően pedig a nyári szünethez hasonló ügyeleti 
rendszert vezettem be. Átmenetileg be kellett 
zárnunk a játszótereket is, mert nem tudjuk 
elkerülni zsúfoltságukat. Ugyanez a helyzet 
az Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthonával, 
a Panoráma Sportközponttal és a Gyarmati 
Dezső Uszodával is, a kerületi kulturális ren-
dezvényeket pedig elhalasztottuk a vírus utáni 
időszakra, ahogy nyilván elmaradnak az idő-
seknek szóló programok is, hiszen ők különö-
sen veszélyeztetettek. Itt szeretnék megkérni 
minden hetvenévesnél idősebb budai polgárt, 
hogy ha teheti, egyáltalán ne mozduljon ki a la-
kásából – kérjen az alapvető életfenntartáshoz 
segítséget fiatalabb rokonaitól, ismerőseitől 
vagy akár tőlünk, az önkormányzattól. Egyéb-
ként ez igaz a fiatalabbakra is, könnyen lehet, 
hogy mire ez az interjú megjelenik, jogszabály 
tiltja majd azt is, hogy indokolt eseten kívül az 
utcán tartózkodjunk.

Említette, hogy segíteni próbálnak a min-
dennapi élet megkönnyítésében is – mi-
ben nyilvánul ez meg?

Gondoskodunk az emberekről az intézményi 
szünet alatt is. Most a legfontosabb a körülte-
kintő tájékozódás és tájékoztatás. Szórólapok-
kal és plakátokkal segítünk azoknak, akik az 
internetes felületeinken (www.masodikkeru-
let.hu és www.facebook.com/orsigergely2ke-
rulet) keresztül nem tudják követni a legfris-
sebb tájékoztatást. Ebben az önkéntesekre, sőt 
a társasházak közös képviselőire is számítunk. 
A házi segítségnyújtás a gondozási központok 
bezárásával is megmarad. Sajnos, Budán is 
vannak olyan gyerekek, akik megfelelő mi-
nőségű meleg ételhez elsősorban az iskolában 
jutnak, számukra természetesen házhoz visz-
szük azt. Sokaknak okoz pénzügyi problémát, 
hogy bezár a munkahelyük, vagy nem tudnak 
bemenni dolgozni, ezért, ha valaki késve fizeti 
be a helyi adókat, akkor ebben az időszakban 
nem számítunk fel külön díjat érte. Természe-
tesen az óvodai és bölcsődei dolgozók, szociá-
lis intézmények alkalmazottjai a bezárás ide-
jére teljes fizetést kapnak az önkormányzattól. 
A bölcsődék és óvodák nemcsak üresen állnak 
majd a szünetben, hanem elvégezzük a szük-
séges karbantartási és felújítási munkákat a 
kényszerpihenő alatt. Azt pedig egyértelmű-
nek tartom, hogy az önkormányzat saját ma-
gára nézve is komolyan veszi az egészségügyi 
ajánlásokat: beszüntettük a személyes ügyin-
tézést – de persze telefonos és online ügyin-
tézés továbbra is működik –, és már a határzár 
előtt felfüggesztettem a külföldi utazásokat is. 

Minderről pedig angol nyelven is tájékoztatjuk 
a kerület lakóit. Különös figyelmet fordítunk a 
kerület tisztaságára, ezért indítottuk be a Tisz-
ta Buda-programot.

Mit gondol, mennyire lehet súlyos a jár-
ványügyi helyzet Budán?

Ezt most nagyon komolyan kell vennünk. 
Heteken belül több ezer fertőzött lehet Ma-
gyarországon, ami próbára teheti a magyar 
egészségügyet. Angela Merkel szerint a német 
lakosság hetven, Boris Johnson szerint a britek 
nyolcvan százaléka fertőződhet meg, és nincs 
okunk azt gondolni, hogy Magyarországon erre 
esély sincsen. Ezért fontos, hogy ne egyszer-
re terheljük az egészségügyet, hogy lehetőség 
szerint mindenkinek jusson megfelelő ellátás: 
ezért muszáj lassítanunk a járvány terjedését 
azzal, hogy otthon maradunk. 

Ön elégedett a kormányzati tájékozta-
tással?

Maradjunk annyiban, hogy mi, a kerületben 
mindent megteszünk azért, hogy hiteles for-
rásból származó és friss információ jusson el 
az emberekhez. Ennek része például, hogy a 
parkolóórákon már most tájékoztatás jelenik 
meg a koronavírussal kapcsolatban a helyes 
higiéniától kezdve az idősek védelméig. Arra 
kérném a budaiakat, hogy olvassák rendsze-
resen a kerület honlapját, nézzék a kerületi 
Facebook-oldalakat, és adják át az információt 
a többieknek – ehhez még találkozni sem kell, 
elég egy nyomtatás vagy megosztás a közösségi 
médiában. 

őrsi Gergely szerint az elkövetkező időszak-
ban a koronavírus miatt nagyon meg fog vál-
tozni az életünk. A II. kerület polgármestere 
arra kér mindenkit, hogy ha teheti, maradjon 
otthon, kerülje a társaságot és tartsa be az 
előírásokat. Az egészségügyi rendszer így is 
évtizedek óta a legsúlyosabb tehertétel előtt 
áll, és szomorú napok elé is nézünk. A II. Ke-
rületi Önkormányzat pedig mindent megtesz 
annak érdekében, hogy segítse a budaiakat 
ebben a nehéz helyzetben.
 

Interjú Őrsi Gergely polgármesterrel a koronavírus kapcsán
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Vannak olyanok is, akik vissza akarnak 
élni a kialakult helyzettel.

Azt is károsnak tartom, ha egyesek meg-
próbálnak egy világjárványt néhány Magyar-
országon élő külföldire kenni – a világjárvány 
lényege éppen az, hogy bárki, aki az elmúlt 
időszakban külföldre utazott, behozhatta a ví-
rust. De még felháborítóbbnak tartom, ami-
kor valaki kétségbeesett emberek kiszolgálta-
tottságával, félelmével él vissza. A kerületben 
tapasztaltunk olyat, hogy valakik hamis koro-
navírus-teszteket árultak: itt is elmondom, 
hogy jelenleg sem az önkormányzat, sem más 
egészségügyi szervezet nem árul tesztet, azt 
csak intézményekben végzik. Tehát ezek az 
emberek csalók, akiktől nem szabad vásárolni 
semmit. Ugyancsak fontos tudni, hogy jelen-
leg nincsen vakcina vagy más olyan, pénzért 
megvásárolható szer a piacon, amely védene 
a koronavírus ellen. Higgyék el, ha lesz, tud-
ni fognak róla. A koronavírus ellen jelenleg 
egyedül az véd, ha otthon maradunk, és nem 
érintkezünk potenciálisan fertőzött emberek-
kel. Viszont a kerület minden dolgozójának be 
fogunk szerezni maszkokat, ami ugyan teljes 
védettséget nem nyújt, de a vírus terjedését 
azért lassítja.

Van pozitívuma is az elmúlt heteknek?

Szerintem nagyon korai lenne erről be-
szélni, amikor a legnehezebbje hátravan. Sok 
ember életét fenyegeti a vírus, még többek 
munkáját – nekik és a családjuknak próbá-
lunk majd segíteni. Ebben nem sok jót látok. 
Ami megható, hogy rengetegen ajánlották 
már most fel, hogy önkéntesként segítené-
nek a nehéz helyzetben. Mi a kerületi önkor-
mányzatban elkezdtük felmérni, kik azok, akik 
segítséget igényelnek és kik azok, akik ebben 
közreműködhetnek, mint ahogy elkezdtük ki-
dolgozni a segítségnyújtás hatékony formáit 
is. Ha pedig az idősebbek szeretnének segí-
teni, megtehetik ezt az eltörölt kommuná-
lis adó összegének felajánlásával valamelyik 
egészségügyi intézmény számára; a kerületi 
honlapon és a Budai Polgárban is megtalál-
hatják az ajánlott kórházak és alapítványok 
számlaszámát.

Mit gondol, mikorra lehet az egész jár-
ványnak vége?

Nem vagyok járványügyi szakember, én 
is csak hivatalos forrásokból tájékozódom. 
A kormány ma a vírus kínai terjedési sebessége 
alapján úgy számol, a járvány júniusban tetőz-
het Magyarországon, remélhetőleg az őszünk 
már valóban nem a koronavírusról fog szólni 
– de az igazság az, hogy egyelőre keveset tu-
dunk a vírusról ahhoz, hogy becslésekbe mer-
jünk bocsátkozni. Egy biztos: mi, a II. Kerületi 
Önkormányzatban mindent meg fogunk tenni 
azért, hogy az elkövetkező hónapokban a lehető 
legtöbb budai embernek segítsünk. Nem lesz 
könnyű időszak, készüljünk fel rá. És segítsünk 
mindenben egymásnak. V. Á.
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Szűk körű megemlékezések MárCIus 15-én

Mint Őrsi Gergely polgármester közösségi olda-
lán a járványhelyzetre utalva jelezte, évtizedek 
óta nem volt részünk olyan március 15-ben, 
amikor az ünneplés és emlékezés lelkületének 
helyébe ennyi aggodalom és szorongás lépett 
volna. Mint írta, a járványhelyzetet mostanra 
nem a távoli híradásokból ismerhetjük, hanem 
leküzdendő feladatként van jelen életünkben, 
amit összetartással és az egymásra való odafi-
gyeléssel le fogunk küzdeni. Hozzátette, amel-
lett, hogy történelmünk hőseire emlékezünk, 
köszönjük meg az egészségügyben, a járvány 
frontvonalában ma és holnap küzdő dolgozók-
nak az odaadást, minden segítőnek és önkén-
tesnek az önzetlenséget.

A koronavírus-fertőzés veszélyére való 
tekintettel a II. Kerület Önkormányzat a 
rendelkezésére álló fórumokon a hét ele-
jén közzétette, hogy nem tartja meg az 
1848–49-es szabadságharc évfordulóján 
március 15-re korábban meghirdetett ünne-
pi megemlékezéseit. A hősök iránti tisztele-
tüket szűk körben, koszorúik elhelyezésével 
rótták le a résztvevők, az ünnepi műsorok 
és beszédek elmaradtak.
 

a gáBor áron-eMLékMűnéL Varga Mihály pénzügyminiszter, a II. és III. kerület ország-
gyűlési képviselője, Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere és Kovács Márton, a II. kerület 
alpolgármestere, Gulyás Gergely miniszter, a II. és XII. kerület országgyűlési képviselője ne-
vében Gondos Levente, az MSZP II. kerületi szervezete nevében Besenyei Zsófia és Besenyei 
György, a Lehet Más a Politika I.-II.-XII. kerületi szervezetétől Tóth Csaba és Mendreczky 
Károly, a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat nevében Felföldi Mária, a Demokratikus 
Koalíció nevében Gál Andrea és Tompa János, a Jobbik nevében Novák Richárd és Morisz 
Kristóf, a Párbeszéd nevében Tordai Bence, a II. kerületi Fidesz-frakció nevében Gór Csaba 
és Ernyey László, a Kerületünk az otthonunk nevében Perjés Gábor koszorúzott.

pestHidegkÚt–ófaLUn a sarLós BoLdogasszony-teMpLoM kertjéBen a 11 órás 
szabadtéri szentmisét követően koszorút helyezett el: Varga Mihály pénzügyminiszter, a II. 
és III. kerület országgyűlési képviselője, Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere és Varga 
Előd Bendegúz, a II. kerület alpolgármestere, a II. kerületi Fidesz-frakció képviseletében 
Gór Csaba, Csabai Péter és Makra Krisztina, az MSZP II. kerületi szervezete nevében Bese-
nyei Zsófia és Besenyei György, a Lehet Más a Politika I.-II.-XII. kerületi szervezetétől Tóth 
Csaba és Mendreczky Károly, a KDNP II. kerületi alapszervezete nevében Csere István és 
Skublicsné Manninger Alexandra, a Jobbik Magyarországért II. kerületi alapszervezete 
nevében Bodor Zoltán, a Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége nevében Bozzay Kató és 
Gellén Andrea, a II. kerületi Német Önkormányzat nevében Szlovákné Eschenbach Györ-
gyi és Helter Ferenc, a Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány nevében Czemmel 
László és Tauner Erika, a Német Ház Alapítvány nevében Küller András és Eisele András, 
a Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola nevében Csere István igazgató 
és Konczné Horvát Rita, a Don Bosco nővérek és a Szent Család Óvoda nevében Egyházi 
Katalin nővér és Vidáné Nagy Mária, valamint az 1000. sz. Szentkorona Cserkészcsapat 
nevében Szentváry-Lukács Keve csapatvezető. 

scHittenHeLM ede ’48-as Honvédtü-
zér sírjánáL a megemlékezés virágait 
Őrsi Gergely polgármester, Szabó Gyula 
alpolgármester, Besenyei Zsófia (MSZP), 
Tóth Csaba Róbert és Mendreczky Károly 
(LMP), valamint Makra Krisztina és Ricz-
kó Andrea (Fidesz) képviselő helyezte el. 
Az eseményen részt vett a lokálpatrióta 
Némedi László is, aki korábban az emlék-
hely felújítását kezdeményezte.



„Itt fenn Budán, a Rózsadombon/Igazán rózsás a 
világ!/Pest úgy rémlik fel ide, mint egy/Felhőkben 
úszó délibáb” – így kezdődik Endrődi Sándor 
Rózsadomb című verse, melyben az 1910-es 
évek nyugodt és még igen gyéren lakott budai 
domboldalait idézi fel. Életének utolsó sza-
kaszát töltötte itt, gyönyörködve az évszakok 
múlásában, a csendesen folyó időben és az elé-
je táruló panorámában. Ezért is nevezték el róla 
1930-ban az egykori szőlőhegy oldalában futó 
dűlőutat, kerületünk egyik leghosszabb útját, és 
elnevezése azóta sem változott meg.

Sokan ismerik a nevét, mégis keveset tudunk 
róla. Ki volt Endrődi Sándor? Ha röviden aka-
runk válaszolni rá, költő és író, a boldog béke-
idők jellegzetes alakja, egy klasszikus magyar 
értelmiségi. Kupricz Sándor néven, német 
származásúként látta meg a napvilágot Veszp-
rémben és az azokban az évtizedekben magyar-
rá váló polgárság tagja volt. Tanulmányai során 
megfordult a jelentősebb (nagy-) magyarországi 
városokban, aztán Nagyváradon lett reáliskolai 
tanár. Innen 1892-ben Budapestre költözött, 
ahol évtizedekig a Képviselőházi Napló szer-
kesztői posztját töltötte be.

Ismertségét persze nem ennek, hanem annak 
köszönhette, hogy már fiatal korától próbálko-
zott az írással. – Az egész magyar irodalomban 
egy nagy hullámvölgy van Arany János és Ady 
Endre közt. Aranyt folytatni, pláne meghaladni 
nem lehetett, és majd Ady lesz az, aki másként, 
de ugyanolyan magasságot ér el, mint Arany a 
maga idejében – jellemezte a kort lapunk meg-
keresésére Zoltai Judit, aki évtizedekig volt a Fa-
zekas Mihály gimnázium vezető magyartanára 
(és egyben Endrődi Sándor életművének is ki-
vételes ismerője). – Jött egy olyan költőnemze-
dék, élén Endrődivel, amely nem csupán költő 
akart lenni, hanem számos más műfajban is al-

kotott. Ő is foglalkozott műfordítással 
(Heine-fordításai ma is figyelemreméltóak), je-
lentős Petőfi-kutató volt, a Petőfi Társaság meg-
alapítója, több lapnak volt belső munkatársa is. 
Rengeteg dolgot csinált, nem akart pusztán csak 
a nemzet költője lenni. A  Kisfaludy Társaság 
1882-ben tagjává, a Magyar Tudományos Aka-
démia pedig 1899-ben levelező tagjává válasz-
totta – mondta Zoltai Judit.

Endrődi Sándort a kortársak mégis leginkább 
a Kurucz nóták című kötetéről ismerték. Ahhoz 
a nemzedékhez tartozott, amely ugyan az oszt-
rák önkény évei alatt született és nevelkedett, 
de sosem felejtette el a magyar szabadság ügyét, 
és hitt újbóli eljövetelében is. Ezért lett olyan 
fontos számára Petőfi is. A kiegyezés után a ma-
gyarság múltja központi témája lett az irodalom-
nak, és így fordultak – részben Thaly Kálmán 
hatására is – sokan a kuruc kor felé, amelyben 
az osztrákokkal szembeni magyar szabadságvágy 
előképét látták. Endrődi történeti forrásokon 
alapuló verseskötete a millennium évében, 1896 
őszén jelent meg. A régi kuruc versek hangján 
szőtte dalba a kortársak érzelmeit, és elsősorban 
azt, hogy milyen dicső példája volt ez az egykori 
forradalom az önfeláldozó és rajongó hazasze-
retetnek. A kötet sikerét jól mutatja, hogy két 
éven belül másodszor is kiadták, 1906-ban pe-
dig már a harmadik kiadásánál tartott az Athe-
naeum. Több versét megzenésítették – Dankó 
Pista például a Gyönge violának letörött a szára 
kezdetűt, ami aztán nagy sláger lett, és sokan 

Endrődi Sándor
Több okunk is van arra, hogy 2020 tavaszán 
Endrődi Sándor alakját idézzük meg. Idén 
év elején volt születésének 170. évfordulója, 
novemberben pedig halálának centenáriu-
mára emlékezhetünk. De jogos az is, hogy 
március idusán szóljunk róla: bár Endrődi 
már a forradalom és szabadságharc után 
született, de kuruc időket idéző nótái még-
is az egyik leghitelesebb megszólaltatói 
voltak annak a nemzeti gondolatnak és 
érzésnek, amely a márciusi ifjakat éltette.
 

emlékezete

A 170 éve született
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később eredeti kuruckori népdalnak 
hitték. Beszédes az is, hogy megjelenése 
után nem sokkal az egész könyvet német-
re is lefordították. Endrődi hallatlanul 
népszerűvé vált, kötete pedig nagyban 
hozzájárult Rákóczi és társai hamvainak 
ünnepélyes hazahozatalához is. 

Egészsége idővel megroppant: ezért 
is döntött úgy, hogy 1910-ben elhagyja a 
zajosabb pesti belvárost (a Havas utcában 
lakott), és a lassan benépesülő Rózsa-

dombra költözik. Kortársai visszaemlékezései 
(és a korabeli lakó- és címjegyzék adatsorai) 
szerint a Bimbó út legutolsó házába, a 32-es 
szám alá költözött albérlőként. Ez az épület ma is 
áll, de az út nyomvonal-változása miatt ma már 
számozása Bimbó út 54. A ház tulajdonosa Hoff-
mann Antal vendéglős volt. A régi fényképeken 
látszik, hogy innen valóban páratlan kilátás le-
hetett Pest felé, és az is, hogy a korábbi szőlőhegy 
még valóban igen gyéren lakott és nyugodalmas 
hely volt. „Lenézek a dulakodó/Nagy városra,/Hol 
az ember embertársát/Sárba löki, megtapossa./S 
egyszeriben oly kicsiny lesz/Minden ottan/S oly 
nagy itt fenn, a dombon, hol/Szeretet és nyugalom 
van.” (Itt a dombon…)

Endrődi Sándor itt vette hírét annak, hogy 
Amerikába kivándorolt fia, akiről az I. világhá-
ború alatt évekig nem hallott, megházasodott, 
és magyar feleségétől két gyermeke is szüle-
tett. Nagyon várta, hogy messze földön született 
unokáit megölelhesse: utolsó évében egy újabb 
kötetet is összeállított a Bimbó úti dolgozószo-
bában, versekben szólítva meg az ismeretlen 
kisgyerekeket. Sajnos, ezt mégsem érhette meg, 
utolsó írásaiban ezzel már maga is számot vetett, 
érezve erejének fogytát. Ha a kuruc nóták talán 
ma már annyira nem is dobogtatják meg az olva-
sók szívét, de ez a verseiben megfogalmazott, az 
idegenbe szakadt unokák utáni vágyakozás talán 
ismerősebb és szívbe markolóbb, mint valaha.

VicziÁn zsóFia

Endrődi Sándor
Hoffmann Antal házát

bérelte

Az épület ma is áll, de az út nyom-vonalváltozása miatt ma a számozása már Bimbó út 54.
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A képviselő-testület ülésén történt
Otthonápolási támogatás segíti a szülőket

A gyermekek otthonápolási díjához kap-
csolódó új támogatási formáról döntöttek a 
képviselők a szociális és gyermekjóléti el-
látásokról szóló rendelet módosításával. 
A  támogatást azok a II. kerületi lakcímmel 
rendelkező és életvitelszerűen a kerületben 
tartózkodó szülők igényelhetik, akik – sú-
lyos fogyatékosságból vagy tartós betegségből 
eredően – önellátásra képtelen gyermekről 
gondoskodnak a saját háztartásukban (rész-
letek keretes cikkünkben).

A képviselők döntése nyomán a működés-
hez, valamint a mentési eszközpark fejlesz-
téséhez felhasználható százezer forint össze-
gű támogatásban részesülhet a Peter Cerny 
Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyítá-
sáért szervezet.

Támogatják
a gyermekgondozást

A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 
gyermek ápolása meghatározza a gondozó 
családok életét. Akik fogyatékkal élő gyer-
mekükről otthon, hivatásszerűen gondos-
kodnak, azokra a II. Kerületi Önkormányzat 
is odafigyel. A képviselő-testület legutóbbi 
ülésén ezért módosította a szociális és gyer-
mekjóléti ellátásokról szóló rendeletét és 
bevezetett egy új támogatási formát. 

Az úgynevezett gyermekgondozási támo-
gatáson keresztül azoknak a szülőknek a 
terhén szeretne enyhíteni az önkormányzat, 
akik életvitelszerűen a II. kerületben laknak, 
önellátásra képtelen gyermekről gondos-
kodnak otthonukban és ezért gyermekek 
otthongondozási díjában (GYOD) részesül-
nek. Ez azt jelenti, hogy a kerület hozzá-
járulásával átlagosan több mint negyedével 
nő az az összeg, amit az otthongondozással 
foglalkozó emberek családjukra fordíthat-
nak. Amennyiben a kérelmező részére a 
GYOD-ot több gyermekre tekintettel ál-
lapították meg, akkor a támogatás havi 
összegét kétszeres összegben kell folyó-
sítani. A kérelemhez csatolni kell a GYOD 
megállapításáról szóló végleges döntést, 
vagy annak hiteles másolatát, vagy a folyó-
sításáról szóló igazolást, mely tartalmazza a 
folyósítás időtartamát. A gyermekgondozási 
támogatás a kérelem benyújtását követő 
hónap első napjától a GYOD folyósításáig, 
de legfeljebb egy év időtartamra kerül 
megállapításra. A támogatás a feltételek 
fennállta esetén ismételten megállapítható.

A képviselő-testület március 12-én tartott rendkívüli ülésén többek között döntött ar-
ról, hogy új támogatási formát vezetnek be a fogyatékkal élő gyermeküket hivatássze-
rűen otthon ápoló szülők segítésére.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 
felmerült igények alapján ingyenesen, köz-
feladat ellátása céljából a Fény Utcai Piac 
Beruházó, Szervező és Üzemeltető Korlá-
tolt Felelősségű Társaság hasznosításába ad 
egy-egy helyiséget a Keleti Károly utcában és 
a Margit körúton, egyúttal a korábban hasz-
nosításra átadott ingatlanok köréből kivesz 
két helyiséget.

A Gyarmati Dezső Uszoda beruházásával 
kapcsolatban a képviselő-testület által lét-
rehozott vizsgálóbizottság megbízatása le-
járt. Egy előzetes jelentést már készítettek, 
abban jelezték, hogy további vizsgálatokra 
van szükség, ezért április 20-ig meghosz-
szabbították a változatlan összetételű bizott-
ság mandátumát. 

napirend eLőtt
Őrsi Gergely polgármester március 12-én tájékoz-
tatást adott a koronavírussal kapcsolatos addigi II. 
kerületi intézkedésekről. Jelezte, hogy a veszélyhelyzet 
kihirdetése alapján a képviselő-testület jogköreit a 
polgármester gyakorolja. A képviselő-testületi ülésen 
született határozatokkal kapcsolatban a polgármester 
hangsúlyozta, hogy mindenben a testület ülésén a kép-
viselők által megszavazott döntésekhez tartja magát.

Emlékeztetett arra is, hogy a március 15-i ünnepi 
műsorokat lemondták, csak rövid koszorúzást tartanak 
a szabadtéri helyszíneken. Elmondta, hogy a II. Kerü-
leti Kulturális Nonprofit Kft. mindkét intézményében, 
a Klebelsberg Kultúrkúriában és a Marczibányi Téri 
Művelődési Központban egyaránt lemondta, illetve 
felfüggesztette a rendezvényeket. Arról, hogy az előre 
megváltott jegyek milyen módon lesznek felhasznál-
hatóak, tájékoztatják a vendégeiket.

Őrsi Gergely arra is felhívta a figyelmet, hogy az 
előre meghirdetett közösségi fórumokat és lakossági 

egyeztetéseket a koronavírus miatt hozott jogszabályok 
értelmében ideiglenesen elhalasztják. Hozzátette, hogy 
a szülőknél jobban senki sem tudja megítélni, hogy 
a fertőzéstől félve érdemes-e otthon, a családban 
tartani a gyerekeket, vagy olyan helyen jártak ami-
ért indokolt lehet az otthonmaradás, ezért azt kérte, 
hogy a II. Kerületi Önkormányzat fenntartásában lévő 
óvodákban és bölcsődékben a szülők igazolhassák 14 
napig a gyerekek távolmaradását.

A polgármester felhívta a figyelmet arra is, hogy az 
önkormányzat minden segítséget megad az óvodák, 
bölcsődék és szociális intézmények higiéniás állapo-
tának fenntartásáért. A rendkívüli intézményvezetői 
egyeztetések az óvodai, a bölcsődei, a szociális intéz-
mények és az egészségügyi szolgálat vezetőivel folya-
matosak csakúgy, mint a hatóságokkal, a II. kerületi 
közintézményeket pedig rendszeresen fertőtlenítik, 
takarítják. A legveszélyeztetettebb idősebb korosztály 
védelme érdekében pedig a gondozási központokban 
látogatási tilalom van érvényben.

Jelezte azt is, hogy a védekezés érdekében hozott 
kormányrendelet értelmében az otthoni karanténra 
kötelezettek ellátása is az önkormányzatok fel-
adata lett. 

A polgármester napirenden kívül megemlítette, 
hogy az úgynevezett részvételi költségvetés lebo-
nyolításának folyamatát, amely során idén már a 
lakosság javaslatait figyelembe véve döntenek 100 
millió forintról – a járványügyi helyzet miatt – sze-
retnék tavaszról szeptemberre áthelyezni. Ugyan-
akkor felhívta a figyelmet arra is, hogy amennyiben 
az egészségügyi védekezés megkívánja, akkor ezt 
a jelentős összeget a koronavírus megfékezésére 
fordítanák, egyben reményét fejezte ki, hogy erre 
nem lesz szükség. 

Szabó Gyula alpolgármester beszámolójából ki-
derült, hogy megkezdődött az integrált településfej-
lesztési stratégia kialakításának folyamata, azonban 
a nagyobb részvételt feltételező lakossági tájékoztató 
és egyeztető fórumokat a járvány miatt elnapolják.

A rendkívüli képviselő-testületi ülés elején a képviselők egyperces néma 
felállással tisztelegtek a II. kerület volt országgyűlési képviselője, az 
egykori igazságügyi miniszter és alkotmánybíró dr. Balsai István emléke 
előtt, aki március 1-jén hunyt el
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A nemzetközi nőnapon Őrsi Gergely polgármester és 
Szalai Tibor jegyző a Polgármesteri Hivatal aulájában 
és a külső irodákban köszöntötte a hölgyeket, majd 
szombaton a Fény utcai piacon Varga Előd Bendegúz 
alpolgármesterrel együtt lepte meg egy-egy szál 
virággal az arra járókat. Mint Őrsi Gergely közös-
ségi oldalán hangsúlyozta: a nőnap nem csupán a 

nőknek fontos, hanem mindannyiunknak: nőknek, 
férfiaknak, vezetőknek és beosztottaknak. „Azt 
szeretnénk, ha nem csak nőnapon beszélnénk a 
valódi problémákról és az egyenlőtlenségekről. Ezért 
indítottuk el a Védett tér beszélgetéssorozatot az 
Átriummal közösen, ami hiánypótló lesz a magyar 
közéletben. De azt is szeretnénk megmutatni, hogy 

nemcsak beszélgetni szeretnénk, hanem a különb-
ségek leküzdésére tettekkel is reagálunk. Így csat-
lakoztunk az Amnesty International Magyarország 
Egy Lépéssel Közelebb kampányához is, és vállaljuk, 
hogy a nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó 
adatainkat legkésőbb egy év múlva közzétesszük 
a nemzetközi nőnapon” – emelte ki.

nemcsak a nőknek, hanem mindannyiunknaka nőnap  fontos

Dr. Nagy Viktor, a Magyarok Nagyasszonya Tár-
saság által fenntartott Időskorúak Árpád-házi 
Szent Erzsébet Szociális Otthonának igazgatója 
ezúton szeretne megnyugtatni minden hozzá-
tartozót és egyéb érintettet, hogy intézményük-
ben mindent elkövetnek a lakók biztonságáért.

– A március 8-án elrendelt teljes látogatási 
tilalom minden bentlakásos idősek otthonát, 
így a mi intézményünket is érinti – nyilatkoz-
ta megkeresésünkre az intézményvezető. – Ez 
praktikusan azt jelenti, hogy a bent lakó idős 
embereket hozzátartozóik – szélsőséges kivéte-
lektől eltekintve – nem látogathatják. Jelenleg 
száz gondozott ápolási-gondozási feladatait 
látjuk el, átlagos életkoruk kilencven év, így 
ők – tanulmányozva az ENSZ Egészségügyi Vi-
lágszervezete vírussal kapcsolatos leírását – a 
fokozottan veszélyeztetettek közé tartoznak. 

Mit tudnak tenni az idősek biztonsága ér-
dekében?

Preventív jelleggel kiemelten ügyelünk a jár-
ványügyi és egyéb hatósági előírások és a higié-
niai szabályok betartására. Saját információink 
mellett rendszeresen konzultálunk intézmé-
nyünk orvosaival, közös stratégiát kidolgozva 
minden eshetőségre. Megnyitottuk az elkülö-
nítőket, átstrukturáltuk gondozási terünket, 
izolációs szobákat alakítottunk ki, amelyekbe a 
kórházból visszaszállított lábadozókat helyez-
zük el megfigyelésre. Szeretném kihangsúlyoz-
ni, hogy a ház működése az ápolás, a takarítás, 
az élelmezés területén is zavartalan, orvosaink 

Mindent elkövetnek az idősek biztonságáért
A koronavírus-járvány alatt az egészségügyi 
intézmények mellett az idősgondozásban részt 
vevőkre is hatalmas teher és felelősség hárul, 
hiszen az idős, demens és esetleg valamilyen 
krónikus betegségben szenvedő emberekre fo-
kozott veszélyt jelent a megbetegedés.
 

rendszeresen vizitelnek, gyógyszerbeszállító-
ink változatlan dinamikával szállítanak. 

Hogy tudnak kapcsolatot tartani a gondo-
zottak és a hozzátartozók?

Az ellátotti jogok közül a kapcsolattartás 
jogát kiemelten fontosnak tekintjük lakóink 
esetében, a személyes kapcsolattartás lehe-
tőségének hiánya miatt törekedve alternatív 
megoldások kidolgozására. Az  adatvédelmi 
előírások betartása mellett rendszeresen jut-
tatunk el fényképet ellátottainkról hozzátarto-
zóiknak, felhasználva az internet adta lehető-
séget. Elősegítjük a kapcsolattartáshoz való jog 
érvényesülését is, minden idősünk számára 
biztosítjuk a telefonos kapcsolattartás lehe-
tőségét. Próbálunk kreatívak lenni demens 
ellátottaink esetében is, így legutóbb egy 
hozzátartozó integethetett fel a kerítés mellől 
édesanyjának, aki ablakából boldogan kons-
tatálta fia jelenlétét. 

Hogy élik meg a bentlakók, hogy most még 
jobban el kell szigetelődniük a külvilágtól?

Szerzetesi fenntartású intézmény lévén nagy 
hangsúlyt fektetünk a lelkigondozásra. A Ma-
gyarok Nagyasszonya Társaság bentlakó test-
vérei, valamint intézményünk plébánosa nagy 
segítségünkre van mindebben. A napi mise-
rend, valamint az igény szerinti, külön sze-
mélyre szabott lelkigondozás olykor kiemelten 
fontosnak bizonyul. Rendszeresen tájékoztat-
juk lakóinkat az aktuális helyzetről, nem rájuk 
ijesztve, hanem objektív, tényalapú híradáso-
kat továbbítva. Fontos érezniük, hogy minden 
szinten kézben tartjuk a dolgokat, valamint, 
hogy megértsék, miért van szükség a sokak ál-
tal szigorúnak vélt intézkedésekre. Intézmé-
nyünkben – a Gondviselésnek és a fentieknek 
köszönhetően – sem a dolgozók között, sem az 
ellátottakat tekintve egyetlen koronavírussal 
fertőzött beteg sincs. PéteR zsuzsanna

dr. Nagy Viktor
egyik gondozottjával

Őrsi Gergely polgármester és Szalai Tibor jegyző
a polgármesteri hivatalban

Varga Előd Bendegúz alpolgármester
a Fény utcai piacon nőnapon
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A résztvevőket Kovács Márton alpolgármester 
köszöntötte, majd átadta a szót Jakkel Melin-
dának, a II. Kerületi Család- és Gyermek-
jóléti Központ észlelő- és jelzőrendszeri ta-
nácsadójának. Az előadótól megtudtuk, hogy 
2019-ben csökkent a jelzések száma, ami az 
óvodai és iskolai segítők munkájának is kö-
szönhető, illetve a jelzőrendszer hatékony 
működésének köszönhetően a tavalyi évre 
kitűzött célok megvalósultak. 

A 2019-es év tapasztalatai
Jakkel Melinda beszámolt a Család- és Gyer-
mekjóléti Központ szolgáltatásairól és prog-
ramjairól, valamint arról, hogy kerületünk-
ben tavaly 131 gyermek részesült rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben, nyolc hát-
rányos helyzetű és 89 halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermeket regisztráltak. 

A II. Kerületi Rendőrkapitányság adatai 
szerint a kerületi fiatalok jellemzően az alkal-
mi lopással és a drogfogyasztással kapcsolatos 
ügyekben voltak érintettek, amelyek száma 
nőtt. A II. és III. Kerületi Bíróság statisztikái 
alapján csökkent a házassági bontóperek szá-
ma, viszont nőtt az apaság megállapítása irán-
ti perek és a távoltartási ügyek száma.

A négy kerületi gondozási központban 1362 
rászoruló, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgá-
lat II. Kerületi Tagintézményben pedig 7291 
gyermek részesült szolgáltatásban. Bölcső-
déinkbe tavaly 356 (plusz 44 időszakos), óvo-
dáinkba 2004 gyerek járt. 

Az iskolákban az iskolai agresszió csökken-
tése, valamint az internetes abúzusok kezelé-
se és a drogprevenció kérdései a legégetőb-
bek. A védőnők tapasztalatai alapján jó lenne 
az ingyenes fejlesztési lehetőségek bővítése és 
a korai fejlesztésekhez való könnyebb hozzá-
férés segítése. Kerületünkben is nagyon sok 
a válás, egyre több az egyszülős család, ami 

Az óvodai és iskolai 
szociális segítés

A tanácskozás második részében három 
szakember osztotta meg tapasztalatait az óvo-
dai és iskolai szociális segítés kapcsán.

Huszár Krisztina óvodai és iskolai szociális 
segítő elmondta, hogy a szolgáltatás 2018-ban 
indult, és egyéni, csoportos, illetve közösségi 
segítő tevékenységet végeznek a szakemberek 
az oktatási-nevelési intézményekben (a té-
máról bővebben a Huszár Krisztinával készült 
interjúban olvashatnak,  13. oldal).

Titti Katalin, a Budenz József Általános 
Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese az 
alfa-generációt nevelő pedagógusok kihívá-
sairól beszélt. Kiemelte, hogy megváltozott 
világunkban más kompetenciákra és más 
tanítási módszerekre van szükség. Hang-
súlyozta, hogy a pedagógusoknak és a gye-
rekeknek is nagy segítség az iskolában jelen 
lévő szociális segítő, és amióta a Budenzben 
is dolgozik segítő kolléga, érezhetően nőtt a 
megoldott esetek, az elrendezett konfliktu-
sok száma. 

Kalina Katalin, a Közép-Budai Tankerületi 
Központ szakmai igazgatóhelyettese példa-
értékűnek nevezte a II. kerületben működő 
szociális ellátást, ideértve az óvodai és isko-
lai szociális segítő szolgálat munkáját is. Ma 
már minden II. kerületi intézményben jelen 
vannak a segítők, részt vesznek a gyermek-
védelem munkájában, mediációs szerepet 
vállalnak iskola és szülő között.

A települési tanácskozáson mások mellett 
részt vett Kiss Roland önkormányzati képvi-
selő, a Közoktatási, Közművelődési, Sport-, 
Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizott-
ság elnöke, Vargáné Luketics Gabriella, az ön-
kormányzat Humánszolgáltatási Igazgatósá-
gának vezetője, dr. Polák László, a II. Kerületi 
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 
főigazgatója és dr. Füzi Rita, a BFKH II. Ke-
rületi Hivatala Népegészségügyi Osztályának 
egészségfejlesztő koordinátora is.

PéteR zsuzsanna

a II. kerület szociális ellátásáról
Települési tanácskozás keretében vitatták 
meg februárban a szakemberek a II. kerü-
letben élők szociális és gyermekvédelmi 
helyzetét. A konferencia, amit a II. Kerületi 
Önkormányzat család- és Gyermekjóléti 
Központja rendezett, a kerületi jelzőrend-
szer működésének, az áldozatvédelemnek, 
valamint az új szolgáltatásként bemutatko-
zó óvodai és iskolai szociális segítő tevé-
kenységnek a kérdéseit járta körül.
 

párkapcsolati és gyermekelhelyezési prob-
lémákat vet fel. Sokszor igényelnék a szülők 
szakember segítségét gyermeknevelési, élet-
vezetési kérdésekben,

A szakember a központ munkáját haté-
konyabbá tevő javaslatokat is ismertetett, 
amelynek lényege az érintettek közötti még 
szorosabb együttműködés.

Drogprevenció, áldozatvédelem
Tóth Bence, a II. Kerületi Család- és Gyermek-
jóléti Központ munkatársa a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum (KEF) működéséről és ez évi 
terveiről számolt be. A szociális munkás me-
sélt az Erő(d)tér prevenciós tevékenységéről, 

az általuk szervezett kül-
ső programokról és 

nyári táborokról, 
amelyek mind azt 

szolgálják, hogy 
a fiatalok egy 
védett, kontrol-
lált környezet-

ben igazi közös-
ségre találjanak, 

szabadidejüket ér-
telmesen töltsék el. 

Virág Zoltán, a Budapest Főváros Kormány-
hivatala II. Kerületi Hivatal Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztálya vezetője elmondta, hogy 
március elsejétől az áldozatsegítő szolgá-
lat visszakerül a gyámügyi osztályhoz. Kitért 
arra, hogy az eddigi években még egyszer sem 
haladta meg a tizet az áldozatsegítő szolgálat 
ügyeinek száma; legtöbben az azonnali pénz-
ügyi segélyt vették igénybe.

Somoskői Erika rendőr alezredes, a II. Ke-
rületi Rendőrkapitányság hivatalvezetője 
elmondta, hogy a rendőrség már bölcsődés-
kortól jelen van az oktatási-nevelési intézmé-
nyekben, hogy a gyerekeket koruknak megfe-
lelő módon készítsék fel az esetleges áldozattá 
válás elkerülésére. Mesélt az Ovizsaru és az Is-
kola rendőre programról, amelyek keretében 
bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági elő-
adásokat, egyéb programokat tartanak.
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– Az óvodák és iskolák minden szereplője, 
így a  gyerekek, a szülők és a pedagógusok is 
fordulhatnak szociális segítőhöz– mondta el 
Huszár Krisztina a nemrég indult, de máris 
nagyon sikeres szolgáltatásról. – Nekik kí-
nálunk tanácsadást és egyéb segítő szolgál-
tatást. Először az igényeket mértük fel, azt, 
hogy mire van szüksége az adott közösség-
nek, és mi az, amiben mi segíteni tudunk. 
A pedagógusoknál egy úgynevezett megtartó 
csoport elindítása tűnt szükségesnek, illetve 
számukra a jövőben nagyon hasznos lenne a 
szupervízió, a hatékony szakmai személyi-
ségfejlesztő módszer lehetősége. Nagy ter-
het ró rájuk ugyanis az átlagtól eltérő – akár 
kiugróan tehetséges, akár sajátos nevelési 
igényű – gyerekek oktatása, nevelése. A szü-
lőknél leginkább a gyermekhez való kap-
csolódás kérdései merültek fel, nagy igény 
mutatkozik a szülői kompetencia fejleszté-
sére. Előtérbe került például a serdülőkor, 
annak minden nehézségével, változásával 
együtt, ami minden szereplőt érint. Ezek-
re a felmerülő általánosabb vagy konkrét 
problémákra igyekszünk reagálni, támaszt 
nyújtani, megoldást keresni.

A települési tanácskozáson elhangzott 
előadásában említette, hogy egyéni, 
csoportos és közösségi szinten is végez-
nek segítő tevékenységet.
Ez is az igényektől függ. Lehet jönni hoz-

zánk egyéni beszélgetésre, de szívesen részt 
veszünk esetmegbeszéléseken is, ha például 
egy osztályban feszültség alakul ki, vagy ha 
egy család kerül döntési helyzetbe. Szakmai 
tudásunkkal, szociális érzékenységünkkel 
és az asszertív kommunikáció eszközeivel 
lépünk fel, és nyújtunk – reményeink sze-
rint – hatékony segítséget. Célunk, hogy a 
nehéz helyzetre valós megoldást találjunk. 
Gyakran tapasztaltuk, hogy a szülő vagy a 
pedagógus szeretne segíteni, de eszközte-
lennek érzi magát. A szociálissegítő-hálózat 
éppen azért jött létre, hogy helyben, gyorsan 
és hathatósan segítsünk – sokszor megelőz-
ve egy nagyobb konfliktus kialakulását vagy 
súlyosabb életesemény bekövetkeztét. 

Vannak jellemző, gyakran előforduló 
problémák?
Iskoláscsoportok esetében gyakran előjön 

az úgynevezett bullying, ami megfélemlítést, 

megalázást, bántalmazást jelent. A jelenség 
nem új, csak lett rá egy új szakszó, illetve 
tere már nemcsak a valós, hanem a virtuá-
lis tér is. Közösségfejlesztő csoportprogra-
mok keretében tudunk erről beszélni, és a 
munkafolyamat egyes részeibe bevonjuk a 
szülőket és a pedagógust is a csoporttevé-
kenységbe. 

Mit tart kulcsfontosságúnak munkájuk 
során?
Az EQ, az érzelmi intelligencia fejlesz-

tését. A gyerekeket meg kell tanítani, ho-
gyan tudják kezelni és kifejezni érzelmei-
ket, anélkül, hogy bántsák a másikat. Azt 
is látom, hogy Magyarországon egyfajta 
„szégyenkultúrában” élünk, ami azt jelen-
ti, hogy alapvetően szégyennek minősül, 
ha én kimutatom, mi bánt, mi van velem. 
Ezért nehezen beszélünk a bajainkról, és a 
legtöbb családban a gyerekek nem kapnak 
ehhez szavakat és útmutatókat. Mi ebben is 
bátorítjuk a hozzánk fordulókat.

Ez már nem is szociális, inkább pszi-
chológiai segítés.
Inkább azt mondanám, hogy kommuniká-

ciós hidat építünk intézmények és emberek 
között, hogy senki ne vesszen el a rendszer-
ben. Lehet ez időnként coach-tevékenység, 
de leginkább szociális munka, hiszen ne-
künk van rálátásunk a szociális rendszer 
egészére, így tudjuk, hogy az adott prob-

lémával küzdőt hová delegáljuk. Ebben az 
értelemben közvetítő szerepünk (is) van, 
részei vagyunk a szociális jelzőrendszernek. 
Nap mint nap jelen vagyunk az intézmé-
nyekben, és most már elmondhatjuk, hogy 
megismertek bennünket, nemcsak elfogad-
ták, hanem örömmel veszik jelenlétünket és 
élnek szolgáltatásainkkal.

Ön szerint van hosszú távú hatása a szo-
ciális segítésnek? Vajon jobban fognak 
majd boldogulni munkahelyükön vagy 
a párkapcsolatukban azok, akik gyer-
mekkorukban részesei voltak egy ilyen 
szolgáltatásnak?
Bízom benne és hiszem, hogy igen. A szo-

ciális munka gyümölcse nem azonnal érik 
be, a változáshoz idő kell, ezért mi távla-
tokban gondolkodunk. Remélem, hogy az 
óvodai és iskolai segítőmunka még sokáig 
jelen lesz az intézményekben, mert ha va-
laki gyerekként mintát kap arra, hogy ho-
gyan kezelje a dühét, mit kezdjen az – akár 
negatív – érzéseivel, hogyan fejezze ki őket, 
akkor egész későbbi életére muníciót kap 
egy nyitott, elfogadó attitűdre, biztonságos 
kapcsolódásra, valódi kommunikációra. Ha 
annak idején az én iskolámban lett volna 
ilyen szolgáltatás, biztosan éltem volna a 
lehetőséggel – és most mindenkit erre biz-
tatok. 

PéteR zsuzsanna

Kulcsfontosságú az érzelmi intelligencia fejlesztése
Az óvodai és iskolai segítő tevékenységről

Az óvodai és iskolai szociális segítői te-
vékenység 2018 szeptemberétől indult el 
országosan. A II. kerületben már voltak 
előzményei egy kísérleti program kereté-
ben, amiben három szakember dolgozott, 
és aminek célja a tájékoztatás és a kap-
csolattartás volt. A létszám folyamatosan 
bővült, jelenleg tizenketten dolgoznak 
ebben a munkakörben, koordinátoruk Hu-
szár Krisztina szociális munkás, mentálhi-
giénés szakember.
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százados gesztenyefák: féltett természeti értékeink

Ehhez képest kerületünk fái még 
karcsúak és fiatalok. Mégis büsz-
kék lehetünk rájuk, hisz jó néhány 
százados példány van köztük, fa-
sorként pedig kivételesen szépek, 
különösen tavasszal. Fontos is fi-
gyelnünk rájuk, álljanak akár köz-
területen, akár kertekben, mert 
sajnos kora tavaszi permetezés 
hiányában az aknázómoly komoly 
károkat tehet bennük. 

A vadgesztenye eredeti hazája 
a Balkán és Elő-Ázsia. Telepítése 
Magyarországon a XIX. században 
jött divatba, hisz gyönyörű, bol-
tozatos, hatalmas koronát nevel, 
ágai ívesen hajolnak le, és ha meg-
figyeljük a törzsét, szépen csava-
rodó barázdákat láthatunk rajtuk. 
De, persze, legszebbek a virágjai, a 
nagy, kúpos, fehér vagy rózsaszínű 
„gyertyák” – ezek miatt hívták so-
káig magyarul bokrétafának. Leve-
lei mint megannyi nyitott tenyér. 
Egyszóval az egész fa elegáns és 
fenséges megjelenésű, akár ön-
magában áll egy térség közepén, 
akár fasorként kísér egy utat. 

Budán azért is szívesen ültették, 
mert alapvetően a párásabb, hűvö-

sebb levegőt kedveli, jól érzi magát 
a nyirkosabb völgyekben is. Így lett 
a városból kivezető egyik legjelen-
tősebb útnak, a mai Szilágyi Er-

zsébet fasornak is kísérője a XIX. 
század végén. Zöld alagútjában ko-
csiztak ki hétvégenként a pestiek 
jó levegőt szívni, kirándulni vagy 

egy kellemes ebédet elfogyaszta-
ni, később pedig lóvasúton, majd 
villamoson suhantak el a lombok 
alatt. A régi fasor néhány túlélőjét 
még ma is megcsodálhatjuk, külö-
nösen az út Szépilonán túli szaka-
szán. Sajnos, ezen a télen néhány 
idős példánytól búcsút kellett 
vennünk: a kivágott törzseken jól 
látszik, hogy belül már odvasak 
voltak, veszélyt jelenthettek vol-
na. A fasor egyébként Zugliget felé 
is folytatódik, a villamosremízbe 
vezető vágányok és a Zugligeti út 
mentén is. Mi több, tudhatjuk azt 
is, hogy vadgesztenyék szegélyez-
ték egykoron a zugligeti zárdától az 
Anna-rétig vezető zarándokutat is 
– ennek szórványosan még meg le-
het találni a nyomait.

A vadgesztenyék a régi, kerü-
letünkben található középületek 
parkjainak is díszei voltak, így 
szép példányaik vannak az egyko-

Budapest legvastagabb törzsű 
vadgesztenyefája a Margit-szi-
geten nő az Ybl Miklós tervezte 
Kaszinó közelében: törzskör-
mérete öt és fél méter. (Sajnos, 
inkább már csak a törzs csonkját 
csodálhatjuk meg, legutóbb a 
februári viharok is megtépázták). 
A legidősebb vadgesztenyéket is 
itt találjuk: az említett példány és 
egy másik, hasonló matuzsálem 
kora a Nagyszálló környékén, kö-
zelíti a 190 évet!
 

Óvjuk vadgesztenyefáinkat!
Önkormányzati támogatás a növényvédelemhez

A II. Kerületi Önkormányzat idén is harminc-
százalékos támogatást nyújt a kerületben 
élő magánszemélyeknek, illetve társasházi 
lakóközösségeknek a vadgesztenyefákat 
pusztító levélaknázómoly elleni védeke-
zéshez. 

A védekezésre két hatékony módszer 
áll rendelkezésre.  A permetezéssel a kár-
tevő kirajzásakor a levelek felületére felvitt 
szerrel lehet védekezni. Előnye, hogy a 
permetlébe más kártevők elleni szereket is 
lehet keverni. A másik technológiával a fa 
kérge alá injektálják a hatóanyagot, mely 

a növény ágrendszerébe felszívódva jut el 
a levelekig, így akadályozva meg a rovarok 
kifejlődését. Az injektálás rügyfakadáskor 
a leghatékonyabb, és egész évre védelmet 
nyújt az aknázómollyal szemben.

A kivitelezők a permetezés vagy injek-
tálás ellenértékének hetven százalékáról 
(körülbelül 6300 Ft a permetezés és 15 400 
Ft az injektálás) a megrendelő lakó, vagy 
társasház nevére – a munka elvégzését 
követően – számlát állítanak ki. A fenn-
maradó összeget az önkormányzat fizeti 
a vállalkozónak.

Aki részt kíván ven-
ni a vadgesztenye-

fák megóvásában, az 
az alábbi elérhetőségeken 
keresheti a vállalkozókat. 
perMetezés: Kiss András 
(1025 Budapest, Szikla 
utca 10.) telefon: (06 1) 
325-7814, e-mail: kiss-
andraskertesz@indamail.
hu. injektáLás: Oberleit-
ner-Agro Bt. (8754 Galam-
bok, Ady utca 105.) Kovács 
Zoltán, telefon: (06 30) 
237-2829, e-mail: injekta-
las@vadgesztenye.eu.

Gesztenyesor a Szilágyi Erzsébet fasorban
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Karácsonyra élő fenyőt kaptak,
tavasszal elültették

Tavaly télen több tucat II. ke-
rületi bölcsődébe, óvodába és 
iskolába biztosított a II. Kerü-
leti Önkormányzat élő fenyőt 
karácsonyra. A jó idő beálltá-
val elérkezett az ültetés ideje. 
Kovács Márton alpolgármester 
március 13-án a Völgy Utcai 
Ökumenikus Óvodában ülte-
tett el egy fenyőfát Haszillóné 
John Helga óvodavezetővel. 
A többi intézményben is sor 
kerül az ültetésekre.

HaLasztják a gázvezeték feLÚjítását. Kisnyomásúgázvezeték-rekonst-
rukciós munkálatokba kezdtek március közepén a Versec sor és Zuhatag sor (Hűvös-
völgyi út–Zsemlye utca) nyomvonalon, a beruházás előreláthatólag 2020. június 13-ig 
tartott volna. A kivitelező SADE Magyarország Mélyépítő Kft. tájékoztatása szerint a 
gázvezeték annyira elöregedett, hogy a lakosság élet- és vagyonvédelme érdekében 
cseréje nem tűr halasztást. A március 16-án kezdődött munkát azonban a kialakult 
járványügyi helyzetre és a lakossági visszajelzésekre tekintettel időközben leállították, 
és legalább két héttel elhalasztották a kezdését. Az addig elvégzett munkálatok után 
a terület helyreállítását megkezdték.

A NKM Földgázhálózati Kft. tájékoztatása szerint folyamatosan nyomon követik a 
koronavírus miatt kialakult helyzetet. A Versec sor–Zuhatag sor vezetékcseréjét sze-
retnék idén mindenképpen elvégezni a közterületi vezeték életkorára tekintettel, de 
egyelőre annyi biztos, hogy április 21. előtt nem terveznek a területen gázelvételt, a 
fűtési szezonban pedig biztosan nem. A munka teljes időtartama a későbbi kezdéstől 
számítva várhatóan mintegy 13 hét lesz. 

Ahogy azt március közepén is tervezték, a gázvezeték-építés ideje alatt a munka- és 
közlekedésbiztonság megőrzése érdekében szakaszonként (ütemenként) a közlekedési 
és a parkolási lehetőség megszűnik, a gyalogos- és a kerékpáros forgalmat fenntartják, 
a gépjárműveket a környékbeli utcákban, parkolókban kell majd helyezni.

Megfontolt munkavégzés 
és karbantartás a közterületeken

százados gesztenyefák: féltett természeti értékeink

ri Lipót-mezei elmegyógyintézet, 
vagy a János kórház kertjében, és 
figyelemreméltók az egykori lövöl-
de gesztenyefái is. Utak mentén is 
találunk idősebb példányokat, pél-
dául a Pasaréti úton, a Vasas pályá-
nál és a Budagyöngye környékén 
lévő utcák egykorú, idős egyedek-
ből álló fasorait (például a Lotz 
Károly vagy a Házmán utcában). 
Egyes visszaemlékezések szerint a 
vadgesztenyék a híres hűvösvölgyi 
vendéglősöknek is köszönhetik a 
létüket – ők is támogatták, hogy 
kuncsaftjaikat árnyas fasor kísér-
je. Valóban megfigyelhetjük, hogy 
szórványosan, de a Szilágyi Erzsé-
bet fasor folytatásaként a Hűvös-
völgyi út mentén is van egy-egy 
idősebb vadgesztenye. 

Végezetül nem szabad elfelejt-
keznünk arról sem, hogy számos 
budai kertnek is díszei voltak ezek 
a csodálatos fák – a kerületet jár-
va sokfelé rábukkanhatunk idős, 
hatalmas példányokra is. Egy kö-
zülük emléktáblát is kapott, a Gül 
Baba türbéjéhez vezető Mecset ut-
cán (és a támfal lépcsőin) haladva 
már messziről szemünkbe tűnik az 
épület sarkánál. A türbét Wagner 
János, a XIX. század neves építésze 
építette körül keleties hangulatú 
épületegyüttessel az 1890-es évek-
ben. Ő rendezte a terepet is körü-
lötte, ami nem lehetett könnyű, 
hisz ez egy elég meredek hegy-
oldal volt. A  teraszos kialakítású 

Öreg gesztenye
a Gül Baba türbe
sarkánál

kis paradicsom délkeleti sarkára, 
nagyjából 125 éve egy vadgeszte-
nye-csemetét plántáltak el a kor 
faültetési divatjának megfelelően. 
Mivel kedvező adottságú helyre ke-
rült, a kis fa terebélyes példánnyá 
fejlődött, és átvészelte a világhá-
borúkat, történelmi viharokat és 
az átépítéseket is. Törzsének kerü-
lete, hozzávetőleg háromméteres, 
lábához pedig az új díszburkolatra 
angol és magyar nyelvű felirat ke-
rült, mely az egykori építészdi-
nasztia tagjainak pályafutásáról 
tudósít és arról, hogy „ezt a geszte-
nyefát a hagyomány szerint Wagner 
János ültette.”

Sokat megélt gesztenyefáink 
számára, sajnos, manapság már 
Buda sem jelent igazán kedvező 
környezetet: itt is nagyon meg-
növekedett a forgalom, több lett 
a burkolt felület és kevesebb az 
éltető csapadék. De a kilencvenes 
évek óta a legnagyobb fenyege-
tő veszélyt az aknázómoly jelen-
ti: ez okozza a korai levélszáradást 
is, amely rendre már augusztusra 
szomorú, őszi megjelenésűvé te-
szi a nem kezelt fákat. A betegség 
ellen permetezéssel, visszamet-
széssel, gondos ápolással lehet 
felvenni a harcot: és mellette azzal 
a személyes figyelemmel és szere-
tettel, ha számon tartjuk, milyen 
kivételes értékei ezek a fák a mi 
kerületünknek.

VicziÁn zsóFia

Tekintettel a kialakult járványügyi 
helyzetre, a II. Kerületi Önkor-
mányzat felkérte a közműszolgál-
tatókat, hogy a tervezett nagyobb 
volumenű munkálataikat lehető-
ség szerint későbbi időpontra ha-
lasszák, a Polgármesteri Hivatal is 
csak a fontosabb karbantartási és 
takarítási munkákat végezteti el.
 

Ilyen eset például a Versec sor és a 
Zuhatag sor mellett zajló gázveze-
ték-rekonstrukció, amit a kivite-
lező elhalasztott (részletek alul ke-
retben). Az  önkormányzat kérése 
a szolgáltatóktól ugyanakkor nem 
vonatkozik az üzemzavarok miatti, 
valamint az élet- és balesetveszély 
elhárítása érdekében végzen-
dő munkákra, de ezek esetében is 
kérik, hogy törekedjenek a gyors 
munkavégzésre és helyreállításra. 

A Polgármesteri Hivatal Beruhá-
zási Igazgatósága arról tájékoztatott, 
hogy a II. kerület minden olyan jel-

legű beruházását szünetelteti, amely 
nagyobb területeket érintene. 

Jelenleg az üzemeltetési és fenn-
tartási munkákra, illetve a tisz-
tán tartási feladatok elvégzésére 
összpontosítják a rendelkezésre 
álló kapacitásokat. Folyamatban 
vannak a kátyúzási munkálatok, a 
vízelvezető rendszerek tisztítása 
és karbantartása, a járdatakarítás, 
valamint a parkok tisztán tartási 
és karbantartási feladatai. Ezeket 
a munkákat a tervek szerint folya-
matosan, a járvány idején is végez-
ni fogják, amennyiben a kivitelezői 
kapacitás és a járványügyi helyzet 
lehetővé teszi.

A bölcsődei és óvodai szüne-
tet kihasználva – a járványhelyzet 
alakulásától függően – az intézmé-
nyekben az önkormányzat szintén 
karbantartási és fejlesztési mun-
kákat szeretne elvégeztetni, hogy a 
gyerekek a kényszerszünetet köve-
tően tiszta és jól működő helyisé-
gekbe térhessenek vissza.
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Hogyan lehetne hatékonyabban kátyúzni?
Idén már február végén találkozhattak kátyú-
zást végző szakemberekkel. Szerencsére elég 
jó volt az idő ahhoz, hogy meleg aszfalttal le-
hessen dolgozni. Rengeteg bejelentés érke-
zett, aminek igyekszünk minél hamarabb ele-
get tenni, de sajnos egyre sűrűbben találkozik 
a kivitelező a kátyú közvetlen közelében, illetve 
a rajta parkoló gépjárművel. Így aztán keresik 
az autó tulajdonosát, és ha meg is találják, elég 
sokáig tart, amíg eláll a kocsival a burkolati hiba 
közeléből. Sajnos munkavégzés helyett, utána-
járással és bosszankodással telik az idő. Ezért 
együttműködésre kérjük a II. kerületi lakoso-
kat, hogy amint látják a kivitelező felvonulását 
egy-egy területre, lehetőség szerint tegyék sza-
baddá az úthibákat. Naponta 3-4 hiba javítása 
is kimaradhat, és nemcsak az újrakiállást kell 
fizetnünk, hanem több esetben még a lámpázás 
költségeit is. Együttműködésüket, segítségüket 
előre is nagyon köszönjük.

budaPest ii. keRületi PolgÁRmesteRi HiVatal
beRuHÁzÁsi igazgatósÁg, műszaki osztÁly

Tiszta Buda néven 

köztisztasági akciót indított a II. Kerületi 

Önkormányzat, amelynek első állomása 

a Zsigmond tér volt. A II. kerület városrendészei 

az FKF Zrt.-vel együtt takarították ki a teret, 

a környező utakat és a járdákat. A takarítás 

végére 2,96 tonna hulladék gyűlt 

össze. Az akció egy hét múlva a Komjádi 

Uszoda környékén folytatódott és a tervek 

szerint hetente új helyszíneken zajlik majd.

Közösen vigyázzunk környezetünkre!

Tiszta Buda!
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Tiszta Buda! Március 6. a logopédia európai nap-
ja, és különleges véletlenként 1933-
ban ezen a napon született Vassné dr. 
Kovács Emőke, a XX. századi magyar 
logopédia meghatározó tudósa, aki 
az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Kar Fonetikai és Logopédiai 
Tanszékének volt tanszékvezető fő-
iskolai tanára, a Magyar Fonetikai, 
Foniátriai és Logopédiai Társaság 
alapítója tagja és a Magyar Logopé-
dusok Szakmai Szövetsége Egyesü-
letének 2008 óta örökös elnöke. 

Március 5-én e kettős ünnep al-
kalmából koszorúzták meg tisztelői 
a 2014-ben elhunyt logopédus egy-
kori Erőd utcai otthonánál állított 
emléktáblát. A családot, a II. Ke-
rületi Önkormányzat képviselőit és 
az egybegyűlteket Karayné Pavalacs 
Zsuzsa logopédus, a Fővárosi Peda-
gógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi 
Tagintézményének igazgatóhelyet-
tese köszöntötte. 

A kiváló szakember alakját és 
munkásságát egykori tanítványa 
és kollégája, Lőrik József, az ELTE 
BGGYK címzetes egyetemi docense 
idézte fel. Mint mondta, Vassné dr. 
Kovács Emőke volt az egyik kezde-
ményezője a Magyar Logopédusok 
Szakmai Szövetsége megalapításá-
nak és tevékeny része volt abban is, 
hogy a szövetség csatlakozzon az Eu-
rópai Unió logopédusainak szövet-
ségéhez, majd a logopédia európai 
napja rendezvényeihez. 

A megemlékezésen Zsigmond Ta-
mara logopédushallgató elszavalta 
Kosztolányi Dezső, a logopédusok 
számára különösen kedves, Ilona 
című versét.

A II. Kerületi Önkormányzat ne-
vében Kovács Márton alpolgármes-
ter helyezett el koszorút, a szakmai 
szervezetek közül a Fővárosi Peda-
gógiai Szakszolgálat XVIII., XIX. és 
XXII. kerületi logopédiai munkacso-
portjának tagjai, a Magyar Fonetikai, 
Foniátriai és Logopédiai Társaság, a 
Magyar Logopédusok Szakmai Szö-
vetsége, a Magyar Gyógypedagógu-
sok Egyesülete, a Kaposvári Egyetem 
Gyógypedagógiai Intézete, a Palotás 
Gábor Általános Iskola egy-egy kép-
viselője is lerótta tiszteletét Vassné 
dr. Kovács Emőke emléktáblájánál. 
Az ünnepségen a család, a barátok, a 
tanítványok és munkatársak mellett 
részt vett Besenyei Zsófia és Biró Zsolt 
önkormányzati képviselő is.

Pzs

latest information on the measures taken by 
the Municipality of the II. district regarding the 
coronavirus outbreak (updated: 18th March)

educational, social & elderly measures
Closing educational and social institutions was the only 
responsible decision to take in order to slow down the coronavirus 
outbreak. Further to this measure, the 2nd district along with other 
districts in Buda has also decided to close all public playgrounds. 
However, the Buda hills still offer a safe alternative for family ex-
cursions, provided families avoid the use of public transport and 
keep a safe distance from each other.

We would like to emphasize again that everyone should avoid 
asking elderly friends or relatives to take care of their children. 
The following kindergartens in the 2nd district offer day care 
services for children whose parents cannot stay at home with 
them: Labanc u. kindergarten ovoda.budakeszi@t-online.hu, 
Szemlőhegy u. kindergarten ovoda.szemlo@ecom.hu, Völgy u. 
kindergarten okuovi@okuovi.hu. Please contact the respective 
kindergartens if you need their services.

As of 18th of March the iMenza site has deleted all earlier meal 
orders. Those who would like to continue receiving meals for their 
children should place their orders again.
We are again asking all residents above the age of 65 to stay at 
home, and to contact the municipality staff via email (ellatas@
masodikkerulet.hu) or telephone (+36 30 159-0148 or +36 30 
159-0149) between 8 AM and 8 PM, if they do not have any 
friends or relatives they can rely on for help.

adult day care services and the district’s day care centre 
for people with mental disabilities will be temporarily closed as 
of 17th of March. The local government will continue to provide 
help and meals to those who need it in their own homes. The staff 
and partners of the centres will keep in touch with all who need 
care, and will pay particular attention to those at greatest risk 
from the coronavirus.

Customer services will from now on only 
be available via telephone or online

As of 16th of March the Municipality of the 2nd district is suspen-
ding personal customer services indefinitely. Customer ser-
vices will from now on only be available via telephone or online. 
You can contact our customer services team via telephone +36 
1 346-5600, or email ugyfelszolgalat@masodikkerulet.hu. Thank 
you for your understanding!

up to date information about the coronavirus is pro-
vided in english on the following website:
https://masodikkerulet.hu/tags/coronavirus 

other measures taken by the Mayor
The Gyarmati Dezső swimming pool will be closed to the public as 
of 15th of March. Mayor Gergely Őrsi has forbidden the participa-
tion in international professional events for all local government 
employees, and the local government will not host such events. The 
mayor has also expressed his firm opposition to any foreign travel 
by local municipality staff. All local municipalty staff who travel by 
airplane or visit any country that has reported novel coronavirus 
infections shall work from their homes for 14 days. The rule also 
applies to those, whose family members have returned from abroad 
and to those, who experience sudden fever, cough or shortness of 
breath. Mayor Gergely Őrsi has decided to immediately transfer 
100 million Forint from the budget to ensure the funds required 
for the measures detailed above.

in
English

a magyar logopédia
meghatározó tudósára emlékeztek
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a veszélyhelyzet miatt 
elmaradó színházi előadások

Március 16-tól a szigorodó 
veszélyhelyzeti rendelkezé-
sek értelmében a kulturális és 
egyéb rendezvény betiltásáról 
döntött a kormány. 
 

A II. kerületben három színház – 
az Átrium, a Jurányi Inkubátor-
ház és a Spirit Színház – műkö-
dik, ezek előadásai elmaradnak, 
pótlásukról folyamatosan tájé-
koztatják a közönséget. 

A Spirit Színház is határozat-
lan időre megszakította nyil-
vános működését, ugyanakkor 
minden este 23 órakor egy régi 
előadásuk házi felvételét 24 óra 
időtartamra elérhetővé teszik, 
amelyekről Facebook-oldalukon 
található bővebb információ.

táMogassuK
a színházakat
A veszélyhelyzet életbe lé-
pésével a budapesti színhá-
zakban bizonytalan ideig 
elmaradnak az előadások. 
A nehéz helyzetbe került 
intézményeknek ugyan az 
előadások pótlását, illetve a 
jegyárak visszafizetését ígé-
rik, de sok színházrajongó 
támogatná azzal kedvenc 
kulturális intézményét, hogy 
nem váltja vissza jegyét. 

A közösségi oldalakon új 
kezdeményezés indult a szín-
házak támogatására #nemvál-
tomvissza hashtaggel. A kezdeményező arra 
biztatja a színházbarátokat, hogy hagyják 
a színházaknál előre megvásárolt jegyeik 
árát, amivel sokat segíthetnek az adott 
intézménynek.

• a ksH könyvtár: A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel, 
könyvtár felhasználóinak, partnereinek és munkatársainak védelme érdeké-
ben 2020. MÁRcIUS 16-tól határozatlan időre felfüggesztették a szemé-
lyesen igénybe vehető nyilvános szolgáltatásokat. Az olvasótermek ebben az 
időszakban nem látogathatóak, a rendezvények elmaradnak. A kölcsönzési 
határidő telefonon, e-mailben vagy az online katalóguson keresztül három 
helyett négy alkalommal hosszabbítható meg. A  szolgáltatások felfüggesz-
tésének idejére nem számítanak fel késedelmi díjat. A már megrendelt szü-
letésnapi csomagok előzetesen egyeztetett időpontban a könyvtár portáján 
átvehetők (konyvtar.ksh.hu).
• a fővárosi szaBó ervin könyvtár központi könyvtára és 
tagkönyvtárai március 13-tól nem fogadnak olvasókat. A könyvtári tagságok, 
olvasójegyek, illetve a kikölcsönzött könyvek és egyéb dokumentumok lejá-
rati idejét a könyvtár automatikusan meghosszabbítja. A szolgáltatások fel-
függesztésének idejére késedelmi díjat nem számolnak fel.
• a Bartók BéLa eMLékHáz tájékoztatása: A Magyarországon 
március 11-én elrendelt veszélyhelyzet intézkedéseivel összhangban március 
17-től további értesítésig a Bartók Béla Emlékház épülete bezár, és rendez-
vényeink vis maior okokból elmaradnak. Programjainkra a jegyárusítást to-
vábbi döntésig szüneteltetjük. Kérjük, kövessék figyelemmel weboldalunkat 
a várható nyitással és a programokkal kapcsolatban. Az elmaradt koncertek-
re online megvásárolt jegyek árát a jegy.hu visszatéríti, a személyesen meg-
váltott belépők visszaváltásáról kérjük, az info@bartokemlekhaz.hu címen 
érdeklődjenek.
• terMészetvédő tUristák köre, valamint a terMészetBarát 
sportkör a veszélyhelyzetre való tekintettel bizonytalan időre elnapolja 
kirándulásait. További információ: TERMÉSZETVÉDő TURISTÁK KÖRE (06 1) 
316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyen-
web.hu.  illetve TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: 2kertsklapk.uw.hu/program.

• a kLeBeLsBerg eMLékHáz abban az esetben, ha áprilisban megtart-
hatja programjait, a következőket tervezi: ÁPRILIS 2., 14.00: László Gyu-
la „Kortársak” című rajzkiállításának megnyitója. A rajzok a magyar irodal-
mi élet sajátos keresztmetszetét adják. A kiállítást Lezsák Sándor, a Magyar 
Országgyűlés alelnöke nyitja meg. A  kiállítás JÚNIUS 20-ig előzetes idő-
pont-egyeztetés után tekinthető meg. Telefon: (06 30) 399-2143, e-mail: 
info@klebelsbergkastelybudapest.hu. ÁPRILIS 8., 17.30: Trianon után – há-
ború előtt. Magyar művészet a két világháború között. Új népiesség. Dr. Bel-
lák Gábor művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria munkatársának 
előadás-sorozata. ÁPRILIS 16., 17.30: Előadások a zenéről. Ferenc Józseftől 
Szent Istvánig. 4. rész: „Mikoron Dávid…” – 1923 zenei öröksége. Az előadá-
sok, amelyeket a V4 Építészeti Alapítvány rendez, ingyenesek, de regisztráció-
hoz kötöttek. Regisztrálni a v4@v4fund.archi címen vagy a (06 70) 389-8720-as 
telefonszámon lehet (1028 Templom utca 12–14.).

a kerületben működő nyugdíjasklubok az alábbi közleményeket 
juttatták el szerkesztőségünkhöz:

• BUdai napsUgár nyUgdíjaskLUB: Kedves Klubtagok! A vírushely-
zet miatt programjaink megvalósítása bizonytalanná vált. Ezért kérjük, hogy 
előzetesen tájékozódjanak. Telefonon és e-mailen keresztül is adunk felvi-
lágosítást a programokról és a jelentkezésről. További információ a (06 70) 
615-9964-es telefonszámon vagy a budainapsugar20@gmail.com e-mail-cí-
men kapható.
• az országos nyUgdíjas poLgári egyesüLet II. kerületi szerveze-
te áprilisban minden szerdára tervez programot, bár megtartásuk a veszély-
helyzet függvénye. A Keleti Károly utcai helyiség egyelőre zárva van. A tervek: 
1-jén vendégünk az ONYPE elnöke. 8-án Dobogókő, Zsindelyes vendéglő. 
15-én vendégünk Riczkó Andrea, a képviselő-testület tagja. 22-én az Epres-
kert meglátogatása, 29-én, ha az időjárás engedi, szalonnasütés (1024 Keleti 
Károly u. 13/b, Fidesz-iroda). 
• a BUdai főniX kULtUráLis egyesüLet közLeMénye: A 2019 év-
ről szóló beszámoló-taggyűlésünket az előírásoknak megfelelően megtar-
tottuk. A  közgyűlés határozata, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet miatt 
egyelőre programokat nem szervezünk. A  veszélyhelyzet megszűnése után 
folytatjuk tevékenységünket, további rendezvényeinkről a Budai Polgáron ke-
resztül kapnak majd információt. Jó egészséget kívánunk mindenkinek!

elmaradó és tervezett programok a II. kerületben
A március 11-én életbe lépett egészségügyi veszélyhelyzet követ-
keztében a legtöbb kulturális program kerületünkben is elmarad. 
Miután a helyzet napról napra változik, a lapzártáig megrendezni 
tervezett programok esetében is érdemes előzetesen érdeklődni, 
hogy valóban megtartják-e őket. 
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Szolgálatban a polgárőrök

A II. kerületet járva valamivel mintha jobbnak tűnne a helyzet, de még mindig sokan gondolják 
magukról azt, hogy a buszsávot jogosulatlanul is használhatják. Azért, hogy a szabályosan köz-
lekedő többség érdekében ezt a pofátlanságot visszaszorítsa, a rendőrség továbbra is technikai 
eszközzel figyeli a buszsávokat. Érdemes lesz hozzászokni.

Jó tett helyébe...
finomat ehettek

Egy csatornaaknába ejtett autó-
kulcs miatt fordultak segítségért 

a Rózsadomb Önkéntes Tűzol-
tó Egyesülethez még február 
végén egy este. A Ruszti úti 
önkéntes tűzoltók kiemelték 

a slusszkulcsot és visszaadták a 
kellemetlen helyzetbe került tulaj-
donosnak. Az autós nem felejtette 

el a történteket és köszönetképpen 
néhány nap múlva egy szeretettel sütött, 

nagy mascarpone túrótortát vitt a lánglovagoknak.

hagyjuk már szabadon a buszsávot!
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Egy férfi március 1-jén este felhívott egy II. 
kerületi idős asszonyt, majd fiának kiadva ma-
gát közölte, hogy kábítószerügyletbe kevere-
dett, ezért fogva tartják, megverték és azonnal 
tízmillió forintra van szüksége. Miközben a 
telefonáló az idős asszonnyal beszélt, a sértett 
férje gyanút fogott – mivel az elmúlt időszak-
ban két ismerősük is „unokázós” csalók áldo-
zatává vált –, ezért értesítette a rendőröket. 
A csaló közben végig vonalban maradt a hölgy-
gyel, amíg a pénzért oda nem értek a bűntársai.

A házaspár férfi tagja eközben felvette a kap-
csolatot a rendőrséggel, amely fontos infor-
mációkkal látta el az urat.

A gyorsan kiérkező rendőrök a pénzátadás 
előtt a házaspár által ígért egymillió forintot 
a biztonság kedvéért újságpapírra cserélték. 
A  pénzért egy 16 éves lány érkezett és egy 
borítékban átvette az összeget. A helyszínen 
várakoztak a Budapesti Rendőr-főkapitány-
ság Bűnügyi Bevetési Osztály és a II. kerületi 
Rendőrkapitányság nyomozói, akik a társasház 

előtt elfogták a nőt és a pénzátadást a közelből 
figyelő 21 éves élettársát.

A nyomozók az elkövetők józsefvárosi la-
kásában több zálogjegyet is találtak, így fel-
merült a gyanú, hogy korábban is „unokázós” 
csalásokat követtek el. A rendőrök a harma-
dik elkövetőt is azonosították, ő társaihoz ha-
sonlóan csalás bűntett miatt lett gyanúsított. 
A II. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói 
a 16 éves lányt és párját őrizetbe vették, va-
lamint előterjesztést tettek letartóztatásuk 
indítványozására. 

Móré Szabolcs alezredes, a II. kerületi Rend-
őrkapitányság Rendészeti Osztályának veze-
tője lapunknak elmondta: abban, hogy az 
„unokázós” csalókat elfoghatta a rendőrség, 
nagy szerepe volt a nyugdíjas házaspárnak, 
amelynek tagjai megőrizték hidegvérüket, és 
felismerve a bűnözők trükkjét, értesíteni tud-
ták a hatóságot.

– A telefonos csalók általában azt kérik, 
hogy a megtévesztettek még véletlenül se 
szóljanak a rendőrségnek, ezt végzetes hiba 
betartani. Ugyanis, mint ebből az esetből is 
látszik, nemcsak a pénz átadását hiúsítottuk 
meg, hanem az elkövetőket is kézre kerítettük. 
Hasonló esetben egy telefonnal ellenőrizzék 
le, hogy a rokonuk tényleg bajban van-e, il-
letve értesítsék a rendőrséget akkor is, ha ha-
sonló ürüggyel telefonál valaki.

A rendőrökkel együtt várták 
az unokázós csalókat 
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Egy értékes elektromos rollert felejtettek egy autó takará-
sában még február utolsó napján Pálvölgy városrész egyik 
utcájában. A Rózsadomb Polgárőrség járőrei azonban 
éberek voltak és a járgányt biztonságba helyezték. Az át-
vétel lehetőségéről az autón hagyott tájékoztató papíron 
értesített tulajdonos másnap jelentkezett a kétkerekűért 
és megköszönte a segítséget. Újlakon a polgárőrök egy 
egész teremgarázst találtak nyitott ajtóval március 9-én. 
A lakók elmondták, hogy műszaki hibás a kapu, de már 
intézkedtek a javításról. A Rózsadombon szintén akadt 
egy tárva maradt garázs. A bent lévő értéktárgyak meg-
óvása érdekében a kaput egy jegyzőkönyv hátrahagyása 
mellett a polgárőrök lezárták. 

A már ismert, úgynevezett „unokázós” 
trükkel próbáltak becsapni egy nyug-
díjas házaspárt a II. kerületben. A lakók 
lélekjelenlétének és a gyors intézkedés-
nek köszönhetően rendőrkézre kerültek 
a csalók.
 

Ismeretlenek kínáltak 
hamis koronavírus-tesztet

Érdemes óvatosnak lenni, ugyanis olyan hírek 
kaptak szárnyra, amelyek szerint csalók próbálnak 
hamis koronavírustesztet eladni. A  II. Kerületi 
Önkormányzat felhívja a lakók figyelmét arra, 
hogy sem az önkormányzat, sem a gondozási 
központok, sem pedig az egészségügyi szerve-
zetek nem árulnak vírustesztet. A koronavírus 
kiszűrése továbbra is az egészségügyi intéz-
ményekben zajlik. Akihez a fentiekhez hasonló 
ürüggyel csengetnek be, véletlenül se dőljön be 
a trükknek, ne engedjen be senkit otthonába és 
senkinek se adjon át pénzt sem.

Aki személyesen hasonló esetet tapasztal, tegyen 
bejelentést a rendőrségen a körzeti megbízottak 
(06 20) 329-9541-es ügyeleti telefonszámán, vagy 
a 02rk@budapest.police.hu e-mail címen.
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Szeretem a szépet

Hosszú, kanyargós utat jártam be – meséli Hol-
czer Ágnes –, de ha a Jóisten elvesz valamit, a 
másik kezével ad is. Így jártam a festészettel, 
amit autodidakta módon és elég későn kezd-
tem el. A kétezres évek elején ért egy nagy lelki 
megrázkódtatás, egy füzetbe mindent kiírtam 
magamból, de versek és rajzok is születtek. 
Három év után kezdtem el vágyódni a színek 
után, és akkor beiratkoztam egy festőtanfo-
lyamra a Marczibányi Téri Művelődési Köz-
pontba. Az első képemet látva a társaim nem 
akarták elhinni, hogy előtte még sosem fes-
tettem. Az első igazi alkotásom, amit itthon 
festettem, a lányomról készült. Kilencéves 
volt, amikor lefényképeztem a kertben, ez az 
egyik kedvenc fotóm róla, ezt festettem meg. 
Amikor elvittem a képet a keretezőhöz, meg-
látta egy nagyhangú – mint később kiderült 
– festőművész. Ezt ki festette? – kérdezte, és 
amikor megtudta, hogy ez az első munkám, 
és soha nem tanultam festeni, azt mondta: „– 
Magának nem is kell. Az ember úgy születik, hogy 
vagy tud festeni, vagy nem tud, és maga tud.” Ez 
adott egy újabb lökést a festés felé.

Gyerekkorában szeretett rajzolni?
Nagyon, és sok dicséretet is kaptam, a ta-

náraim biztattak, hogy érdemes ezzel foglal-
koznom. Érettségi után restaurátor szakra 
jelentkeztem, de a gyerekek születése miatt 
ez az álmom nem valósult meg. Bár elmélyült 
művészi alkotásra nem volt időm a család és 
a munka mellett, mindig csináltam valamit a 
rajzolás mellett: horgoltam, subáztam. Ami-
kor megszűnt a férjemmel közös cégünk, ami-

nek én voltam ez egyik vezetője, a férjem azt 
mondta, mostantól én csak a festéssel foglal-
kozzam, ő minden egyebet magára vállal. Ke-
vés ilyen ember van, mint ő. Én tizenöt éves 
voltam, ő tizenkilenc, amikor megismerked-
tünk, azóta tart a kapcsolatunk.

Megfogadta férje tanácsát?
Boldogan! Eleinte napi tizenhat órákat fes-

tettem, de ma is – ha jól vagyok – naponta tíz, 
tizenkét órát töltök vele. Lassan dolgozom, de 
nagy odaadással, van, hogy amit festettem, azt 
másnap betakarom és kezdem újra. Elsősor-
ban figurális festményeim vannak. Szeretem 
a szépet, szívesen festek szép embereket, főleg 
nőket, de állatokat is. A kiállításra készült egy 
nonfiguratív kép is, amelyik a vidám színei és 
formái miatt a Farsang címet kapta. A csalá-
dom furcsállotta, szerintük, ez nem én vagyok, 
de nekem tetszik, és remélem, a kiállítás láto-
gatóinak is tetszeni fog.

Mit jelent önnek a festés?
Bearanyozza az életemet. Teljesen kikapcsol, 

és óriási örömöt szerez. A festés egy olyan el-
foglaltság, ami rengeteg sikerélményt ad, és 
megváltoztatta a szemléletmódomat: mást és 
máshogy látok akár egy filmben, akár egy embe-
ren, akár a természetben. Az alkotás egész folya-
mata csodálatos, attól a pillanattól, hogy valami 
megihlet, azután sokszor grafikus pontossággal 
megrajzolom a képet, végül megfestem. Izgal-
mas, ahogy egy kép életre kel, nehéz abbahagyni, 
amikor besötétedik. Aprólékosan dolgozom és 
nagyon kritikus vagyok magammal – bár a leg-
főbb kritikusaim a családom tagjai, igen nehéz 
megfelelni nekik.

A szélesebb közönség láthatta már a képeit?
A Klebelsberg Kultúrkúriában már négy éve 

részt veszek csoportos kiállításon, de  bakancs-
listámon régóta szerepel az önálló kiállítás is.

Szépérzékét nemcsak festményei, de a gyö-
nyörű kert is igazolja.

Hosszú évek munkája nyomán lett ilyen szép a 
kertünk. 1993-ban költöztünk ide, de a ház akkor 
már öt éve lakatlan volt, vagyis a nyestek meg-
bontották a tetőt és belakták az épületet. Borzal-
mas állapotok uralkodtak a házban és a kertben 
is. Ami most a kertben található, azt mind én 
ültettem. Érdekes látni, hogy a pici, nyolcvan 
centiméteres leylandi ciprusokból (harminc da-
rab van belőlük), hatalmas, tizenöt méteres fák 
lettek. Nagy küzdelmet folytattam azért is, hogy 
a ház előtti, hosszú, nagy terület rendben legyen, 
mivel nem kímélték és értékelték az emberek. 
A  kertben csináltam egy kis „növényóvodát”, 
ott nevelgettem a fiatal palántákat, és amikor 
az utcáról megint eltűnt vagy elpusztult valami, 
onnan tudtam pótolni. Ma már több csodálója 
is van az utcai frontnak. A kertet, a növényzetet 
állandóan gondozni kell, de ma már ez is a férjem 
érdeme, átvette tőlem a kertészkedés fáradságos 
munkáját, én már csak gyomlálok és a virágaimat 
rendezgetem. És persze festek, festek, festek...

PéteR zsuzsanna

Hantosné Holczer Ágnes, művésznevén 
Sengahh idősebb korában talált rá újra az 
alkotás örömére. Szereti maga körül a szé-
pet – legyen az bútor, kert vagy éppen em-
ber –, ezért csak szép dolgokat örökít meg 
a vásznon. Férjével és a két kutyával igazán 
szép környezetben, szépen élnek – negyven 
éve a II. kerületben.
 

Az első festmény a kilenc-
éves Dorináról, aki – akárcsak 
a híres Mona Lisa – mindig a 
szemébe néz szemlélőjének, 
akármerről is nézzük a képet

Hosszú évek munkájának köszönhetően lett 
ilyen szép a Hantos család kertje
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Elveszett a jog útveszt�jében? Lapunk – a II. Kerületi Önkor-
mányzat támogatásával – új rovatot indít Jogi irányt� néven. Ha 

egy-egy jogi kérdésben vagy ügyben nehezen igazodik el, vagy úgy gondolja, 
a felvetett kérdése közérdekl�désre tarthat számot, várjuk kérdéseit és javas-
latait a jogiiranytu@masodikkerulet.hu e-mail-címen. A kérdésekre szakért� 
ügyvéd segítségével válaszolunk. A kérdésekre adott válaszok tájékoztató 
jelleg�ek, nem helyettesítik a személyes ügyvédi konzultációt. A kapott in-
formációkat mindenki saját felel�sségére használhatja fel.

– új, ingyenes jogsegélyszolgálat
és jogi kisokos

JOGI IRÁNYTŰ
Az egészségügyi veszélyhelyzet el�írásait és a lakosok

biztonságát szem el�tt tartva a hivatalokkal a következ�
id�szakban telefonon vagy e-mailben vehetik fel a kapcsolatot,
A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL (LÁSD A 2. OLDALON.).

A POLGÁRMESTERI HIVATAL EGYÉB ÉPÜLETEIBEN M�KÖD� IRODÁK

Adóügyi Igazgatóság

Az Adóügyi Igazgatóságon az ügyintézés telefonon (06 1) 346-5400, 
vagy elektronikus úton történik. A helyi adók és a gépjárm�adó els� 
félévi befi zetési határideje 2020. április 15-re módosult. Adóigazolás 
kiállítása iránti kérelmek e-mailben is kérhet�k (adougy@masodikke-
rulet.hu), annak megküldését elektronikus úton, hitelesítve biztosítják.

Parkolási Ügyfélszolgálati
Osztály Tel.: (06) 1 346-5599, e-mail: parkolas@masodikkerulet. hu

Közterület-használati
Ügyintézés
(Városrendészeti Osztály) 

Tel.: (06) 1 346-5504, (06) 1 346-5668, (06) 1 346-5788,
e-mail: fulop.zoltan@masodikkerulet.hu,
fabian.edit@masodikkerulet.hu, naszvadi.csaba@masodikkerulet.hu
(csak elektronikus úton lehet benyújtani)

Anyakönyvi ügyek Tel.: (06) 1 346-5567, (06) 1 346-5533

II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZT� ZRT. Ügyfélszolgálati iroda
II. Kerület Kártya- ügyinté-
zés, közterületi beje len tés, 
közterületi wifi 

Tel.: (06) 1 599-9222 (hétf� 9–20, keddt�l csütörtökig 9–18, péntek 
9–16). Közterületi bejelent� hétvégi telefonos ügyelet (9-18 óra kö-
zött): (06 1)599-9222, e-mail: iroda@vf2.hu. 

 Budai Polgárba apróhirde-
tés feladása

Információ a Budai Polgár apróhirdetéseir�l:
06 30 989-0782 (hétf� 9–20, keddt�l csütörtökig 9–18, péntek 9–16)

BUDAPEST F�VÁROS KORMÁNYHIVATALA II. KERÜLETI HIVATALA

Március 18-tól csak el�zetes id�pontfoglalással érkez� ügyfeleket fogadnak 
a kormányablakok, okmányirodák, és minden egyéb kormányhivatali ügy-
félszolgálat ügyfélfogadása határozatlan ideig szünetel. Ha elfelejtette az 
elektronikus ügyintézéshez szükséges Ügyfélkapu-azonosítóját, az ingyenesen 
hívható Kormányzati Ügyfélvonal (1818) munkatársai segítenek .

Kormányablak Osztály
1024 Margit körút 47-49.

Telefon: 896-2383
Id�pontfoglalás: www.magyarorszag.hu.
Kormányzati ügyfélvonal: 1818

Hatósági Osztály I-II. 1024 Margit körút 47-49., Tel.: 896-2457, e-mail: hatosag@02kh.bfkh.gov.hu

Gyámügyi és igazságügyi Osztály 1027 Hor-
vát utca 14-24., CBC Irodaház. Levelezési cím: 
1024 Margit krt. 47-49. (1538 Bp., Pf.: 523)

Tel.: 896-2450, fax: 237-4885,
e-mail: gyamugy@02kh.bfkh.gov.hu

HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEKET SEGÍT� SZERVEZETEK 
Budapesti hajléktalanellátó diszpécserközpont: (06 1) 338-4186.
Kiskorú gyermek vagy kiskorú gyermekes hajléktalan családok segítése:

Család- és Gyermekjóléti Központ (06 1) 225-7956.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA

Központ
Ügyfél-
szolgálati
Iroda

1024 Margit u. 2-4.
Telefon: (06) 1 346-5600.
E-mail: 
ugyfelszolgalat@masodikke-
rulet.hu.

A II. Kerületi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a 
lakosokat, hogy március 16-tól papír alapon semmi-
lyen anyagot nem áll módjában átvenni, mert szüne-
tel a személyes ügyfélfogadás a II. kerület Központi 
Ügyfélszolgálatán és az Adóügyi Igazgatóságon. 
Kérelmeiket kizárólag postai úton tudják eljuttatni a 
hivatal részére az alábbi postafi ókra címezve: 1277 
Budapest 23. Pf. 21. 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHET�SÉGEI
Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1. Postacím: 1277 Budapest 
23., Pf. 2. Központi telefon: 346-5400. Központi ügyfélszolgálat: 1024 Margit u. 2-4.
Honlap: www.masodikkerulet.hu. E-mail: info@masodikkerulet.hu. Facebook: II. kerület (Budapest)
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A rejtvény f� soraiban Jókai Mór szavait rejtettünk el. A 2020/3. 
számban megjelent rejtvény megfejtése: „A férfi  logika sohasem tud-
ja legy�zni az asszonyét”. A helyes megfejtést beküld�k közül három 
kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki az Oázis Kertészet 5000 Ft. 
érték� vásárlási utalványát nyerte. A nyertesek: dr. Almai 
János, Demjén Lilla és Mácsai Györgyné. Gratulálunk, a nye-
reményeket postán küldjük ki. Várjuk megfejtéseiket a „Budai Polgár 
rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5. vagy peter.zsuzsanna@budaipolgar.
hu címre legkés�bb 2020. április 12 -ig.



22. OLDAL HIRDETÉS BUDAI POLGÁR

 ÁLLÁS, MUNKA 
Budapest II. kerületi ingatlanberuházó cég keres 
irodájába irodavezetőt és munkatársat. Tel.: 06 
20 931-3122

Időskori felügyeletet, ápolást, háztartási mun-
kát vállalok hétköznap és hétvégeken is. Tel.: 
06 20 393-5838

 OKTATÁS 
NÉMET társalgási, foglalkoztatási és szak-
mai nyelv oktatása kezdőtől B2 szintig. Tel.: 
06 30 948-0955

KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire, 
felvételire való felkészítés gyakorlott középis-
kolai tanárnál. Tel.: 06 30 264-5648

 INGATLAN 
Kiadó garázst keresek személyépkocsim részé-
re hosszú távra a Rózsadombon, a Bimbó út, 
a Tövis utca környékén. Tel.: 06 30 940-3937

Kiadó Pasaréten, egy ötlakásos, kertes tár-
sasház legfelső szintjén elhelyezkedő, belső 
kétszintes, 106 m²-es, dupla teraszos és dup-
la komfortos, részben bútorozott, panorámás 
ingatlan 450 000 Ft/hó összegért. Tel.: 06 30 
933-9304

A BakosLak Ingatlan KERES hosszú távra 
KIADÓ igényes házat, ikerházat, sorházat 
és lakásokat diplomata és külföldi ügyfelei 
és családjaik részére. Tel.: 326-0618, 06 20 
974-0571

A BakosLak Ingatlan készpénzes ügyfelei 
részére keres ELADÓ és kiadó ingatlano-
kat azonnali fizetéssel. BakosLak Ingatlan, 
I., Batthyány utca 32. Tel.: 326-0618, 06 20 
974-0571

KERESEK ELADÓ, VAGY MINIMUM EGY ÉVRE 
BÉRELHETŐ LAKÁST. Tel.: 782-3901

INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSOKAT, HÁ-
ZAKAT KERES! JUTALÉK 3%, ÜGYVÉD INGYEN, 
KÜLFÖLDI VEVŐK ELÉRÉSE. ISMERŐSÉNEK LA-
KÁSA ELADÓ? HÍVJON, ÖN IS JUTALÉKOT KAP! 
TEL.: 06 20 960-0600

Ügyfelünk részére keresünk eladó 300-500 
m² közötti önálló villát, mely legalább 5 szo-
bás, garázsos. BakosLak Ingatlan. Tel.: 06 20 
974-0571

Hattyú utcai III. emeleti, 72 m²-es, kétszobás, 
erkélyes, napfényes, gázkonvektoros saroklakás 
68 M Ft-ért eladó. Ingatlanosok kizárva. Tel.: 06 
30 982-7890

Rózsadomb csendes utcájában, kertkapcsolattal 
rendelkező földszinti lakás eladó. A lakás 76 
m² + 12 m² lodzsa. Érdeklődni lehet: tel.: 06 
70 325-6993.

A II., Völgy utcában 180 m²-es, hatszobás, kert-
kapcsolatos, jó állapotú lakás dupla garázzsal 
169 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

A II., Völgy utcában kétlakásos családi ház nagy 
kerttel 235 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

Eladó II. kerületi kétlakásos Bauhaus villa 
mfsz.-i szintje: 3 szoba, étkező 110 m2, 2 te-
rasz; baluszter 28 m2, kertkapcsolat – 500 m2 
kertrész. Alagsorban + konyha, 2 kamra 21 m2, 
½ padlástér 62 m2, garázs 17 m2. Nettó 162 
m2 – 105 millió Ft. Tel.: (06 1) 275-8183, (06 
70) 345-1471

A XII., Galgóczy utcában 62 m²-es, két szoba 
étkezőkonyhás, erkélyes, felújított, II. emele-
ti, panorámás lakás tárolóval, garázsvásárlási 
lehetőséggel 53,8 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

PÁTYON 1138 m²-ES TELKEN FAHÁZ SZÉP KI-
LÁTÁSSAL, BEÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGGEL 4,8 M 
FT-ÉRT ELADÓ. Tel.: 06 70 296-9374

Páty Mézeshegyen 1060 m²-es, közműves telek 
hétvégi házzal 11,9 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍT-
HETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN? 15 ÉVES 
TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTER. www.budai-
hegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

 EGÉSZSÉGÜGY 
DR. SZABÓ GÁBOR BŐRGYÓGYÁSZ MAGÁN-
RENDELÉSE - MAGAS SZAKMAI SZÍNVONA-
LON, HATÉKONY KEZELÉSEKKEL SEGÍTÜNK 
BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS ORVOS-ESZTÉTIKAI 
PROBLÉMÁIN. 1021 HÁRSHEGYI ÚT 2. www.
epi-derm.hu TEL.: 06 30 229-6262

FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁ-
SA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOG-
FEHÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ 
HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. 
FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ 
HŰVÖS KATALIN FOGTECHNIKUS MESTER, 
1013 BP., KRISZTINA KRT. 51., FSZT. 1. Tel.: 
06 30 222-3016

GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA 
(SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, ARC-
MASSZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHONÁBAN. 
ULTRAHANGOS BŐRFESZESÍTÉS. Tel.: 06 30 
206-4801

 VÍZ-GÁZ-VILLANY 
KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMA- 
ÉS KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL, 
KIVITELEZÉSSEL. Tel.: 06 70 258-0000

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF 
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉT-
VÉGÉN IS GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 
5/B. TEL.: 359-3958, 06 30 933-3620

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. ELMŰ ügyintézés. Tel.: 246-9021, 06 
20 934-4664

VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, 
KAPCSOLÓK, LÁMPÁK STB. CSERÉJE, BE-
KÖTÉSE ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉSSEL. BODA 
ZSOLT VILLANYSZERELŐ MESTER. Tel.: 200-
9393, 06 30 333-6363

 LAKÁS-SZERVIZ 
ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a legki-
sebb munkától tetőjavítást, építést, szi-
getelést 27% kedvezménnyel. Tel.: 06 30 
318-2173

LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSE, bá-
dogos-tetőfedő munkák. Tel.: 273-1857, 06 20 
471-1870

Tetőfedő-bádogos ácsmester lapos tető szi-
getelést, tetőjavítást vállal. Felmérés, ki-
szállás ingyenes. Anyagot biztosítok. Tel.: 
06 20 617-2137

Bádogos és tetőfedések, magas és lapos 
tetők javítása 1986 óta, budai kisiparos.Tel.: 
249-2664, 06 20 944-9015

Lapos tető szigetelése, egyéb munkák. 4 Pillér 
Kft. Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495

KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, ÁTÉPÍTÉSE, BELSŐ 
MARÁSA TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. 
SZABÓ BALÁZS. TEL.: 06 20 264-7752

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁ-
ZÁS, PARKETTÁZÁS, CSEMPÉZÉS, VÍZSZERE-
LÉS, VILLANYSZERELÉS, KŐMŰVES MUNKÁK 
GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.: 202-
2505, 06 30 251-3800

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS bútor-
mozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlí-
tés, PVC, szőnyegpadló lerakása. Minőségi, pre-
cíz munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998.) 
Csapó György. Tel.: 06 31 780-6430, 780-3732, 
festesma.iwk.hu

Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák is, 
kőműves javítások. Kovács Gergely. Tel.: 06 30 
568-6255

Retro parkettacsiszolás, lerakás, javítás. Fes-
tés-mázolás referenciával. Sok éves gyakorlat-
tal. Tel.: 06 20 945-5473, 06 30 499-1814

Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 2500 Ft-tól, dugu-
láselhárítás 25 000 Ft-tól. Minőség, garancia! 
Tel.: 06 70 250-9132

Festést, glettelést, mázolást, kisebb-na-
gyobb munkákat vállalok. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 06 20 200-7882

ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás, fes-
tés-mázolás, veszélyelhárítás, dryvitszigetelés, 
bádogozás. Tel.: 273-1857, 06 20 471-1870

Zernyi Patrik: festést, kartonozást, kisebb-nagyobb 
kőműves munkákat vállalok. Tel.: 06 30 241-8524

GARÁZS- és bejárati kapuk, kapunyitó au-
tomatikák, zárszerelés, lakatos munkák, 
kerítések. frimari53@gmail.com. Urbanek. 
Tel.: 214-7442, 06 20 978-7429

RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BE-
SZERELÉSSEL. Zárak, kilicsek, pántok, zsa-
nérok cseréje, régi ajtók, ablakok felújítása, 
szigetelése. Tel.: 06 20 381-6703, 251-9483

Asztalos, lakatos munkák készítésétől a leg-
kisebb javításig. Hívjon bizalommal. Mindenre 
van megoldás. Tel.: 249-0329, 06 20 411-4349

TÉRKÖVEZÉS, TERASZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK 
KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA, KŐMŰVES MUNKÁK. Tel.: 
06 30 341-3423

ASZFALTOZÁS! Külső, belső járdák, kocsibe-
állók aszfaltburkolatának készítését vállal-
juk. Társasházaknak 27% kedvezménnyel. 
Tel.: 06 30 797-1037

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Fix 25 000 Ft-tól, kame-
rás csővizsgálat 25 000 Ft-tól, festés, tapétázás. 
Tel.: 06 70 250-9132

BÚTORKÁRPITOZÁS. Újjávarázsoljuk régi 
bútorát, legyen szó antique, modern bú-
torról! Nagy szövetválasztékkal, díjmentes 
felméréssel állunk rendelkezésére! Hívjon 
bizalommal! Frank Csaba. csaba.frank1@
gmail.com Tel.: 06 30 945-3042

Teljes lakásfelújítás, kőműves munkák, burko-
lás, festés, tapétázás, zománcozás, víz-, gáz-, 
villanyszerelés, laminált parketta lerakása és 
teljes lakástakarítás. Tel.: 06 30 516-1612

 TÁRSASHÁZAK 
LÉPCSŐHÁZAK, IRODÁK TELJES KÖRŰ TA-
KARÍTÁSÁT VÁLLALJUK! CSAPATUNK PRE-
CÍZ, KIFOGÁSTALAN MUNKÁJÁRA 100%-
OS GARANCIÁT BIZTOSÍTUNK. Tel.: 06 30 
455-1522

KÖZÖS KÉPVISELET, TÁRSASHÁZKEZELÉS 
BUDÁN! TAPASZTALAT, REFERENCIÁK! DR. 
BÍRÓ ANNA ÉS LŐRINCZ PÉTER. Tel.: 06 70 
383-5004

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
MOSÓGÉP, MOSOGATÓGÉP JAVÍTÁSA TÖBB 
ÉVTIZEDES TAPASZTALATTAL, GARANCIÁVAL. 
BIRÓ ISTVÁN. TEL.: 06 20 937-8110

 SZOLGÁLTATÁS 
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, 
csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes fel-
mérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 20 
972-0347, 06 30 589-7542

Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos ajtó, üve-
gezett és fémkorlátok, kapaszkodók, kapuk, 
féltetők gyártása, ajtóbehúzók, aknafedések, 
leválasztások, szélfogók készítése. Tel.: 06 20 
380-8988

MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEM-
ZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, 
CSOMAGOLÁSSAL, INGYENES DOBOZOK. 
www.herkulestrans.hu TEL.: 385-1802, 06 
30 999-8619

Apróhirdetések

Időben rugalmasan alkalmazkodni tudó

segítőt keres
a Pikler Ház
(Lóczy Lajos utca), 

átlagban napi 4 órára. 
A továbbképzések és egyéb 

programok alkalmával a vendégek 
fogadásával kapcsolatos feladatok 

(vendéglátás, kisebb takarítás, 
ügyintézés) ellátására örömmel 

látnánk a környéken élő friss 
nyugdíjast, akinek kisebb fizikai 

terhelés nem jelent gondot, 
és szívesen részt vesz a mozgalmas 

mindennapjainkban.
jelentkezés a loczy@pikler.hu címen.

tisztelt Hirdetők! a koronavírus-járvány miatt a Budai polgár újság apróhirdetés-felvételét végző ii. kerületi városfejlesztő 
zrt. keleti károly utca 15/a alatt működő irodája átmenetileg zárva tart, így a személyes hirdetésfelvétel szünetel. apróhirdetéseket 
ugyanakkor a nap 24 órájában fel lehet adni a www.ingatlanrobot.hu/budai-polgar internetes oldalon. fizetési lehetőség: bakkártya, 
banki utalás, bankfiókon keresztül készpénzzel.



2020/05 – március 22. HIRDETÉS 23. OLDAL

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

Exkluzív üzletünk: Louis Galéria • II., Margit krt. 51–53.  
Tel.: 316-3651, 06-30/944-7935 • E-mail: lakatos@mconet.hu 

(A 4-es, 6-os villamosról a Mechwart liget megállónál kell leszállni)

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Órákat készpénzért vásárolunk!

Bármilyen brilles ékszer, gyűrű, lánc, 
fülbevaló, bross felvásárlás!

Törtarany 
és fazonarany 
felvásárlás!

PATEK PHILIPPE
Arany: akár 4 000 000 Ft
Acél: akár 2 000 000 Ft

CARTIER
Acél: akár 80 000 Ft

Arany: akár: 100 000 Ft

I.W.C. SCHAFFHAUSEN
Acél: akár 250 000 Ft

Arany: akár 500 000 Ft

Ács-tetőfedő-kőműves lapos tető szigetelést, 
minden fajta külső-belső építési munkálatokat 
vállal. Tel.: 06 70 908-9578

IRODÁK, LÉPCSŐHÁZAK TELJES KÖRŰ TA-
KARÍTÁSÁT VÁLLALJUK! CSAPATUNK PRE-
CÍZ, KIFOGÁSTALAN MUNKÁJÁRA 100%-
OS GARANCIÁT BIZTOSÍTUNK. Tel.: 06 30 
455-1522

Tetőfedő, bádogos, ácsmunkákat vállalunk. Ki-
sebb munkákat, tetőjavítást, tetőbeázást. Ingye-
nes kiszállás. Tel.: 06 70 297-6085

Új fodrászat nyílt a Hűvösvölgyi út és a Bognár 
utca sarkán, a volt zöldséges helyén. KATONA 
PIROSKA (06 70 360-9943), NAGY MAGDA (06 
70 224-3725), MATYKÓ ILDIKÓ (06 30 326-
7071) és BOROSNÉ, PÖTYI (06 20 251-7171) 
szeretettel várja régi és új vendégeit.

 KERT 
FAKIVÁGÁS, FŰNYÍRÁS, FŰKASZÁLÁS, BO-
ZÓTIRTÁS, SÖVÉNYNYÍRÁS. VESZÉLYES FÁK 
KIVÁGÁSA ALPINTECHNIKÁVAL IS. TEL. : 06 
30 994-2431

FAVÁGÁSSAL, ALPIN FAVÁGÁSSAL, TELEK-
RENDEZÉSSEL, KERTÉSZETTEL, BETONO-
ZÁSSAL, BONTÁSSAL-JAVÍTÁSSAL KAP-
CSOLATOS MUNKÁK ELVÉGZÉSE. TEL.: 06 
70 617-7940

Kertészeti munka! Terepredezés, térkövezés, 
kerítés építése. Ingyenes felmérés, elvégzett 
munkáinkra garanciát vállalunk! Tel.: 06 70 
638-2094

Kertápolás, kertépítés szakszerűen, ker-
tésztechnikustól 27 év szakmai tapaszta-
lattal. Móricz Gábor. Tel.: 06 30 495-9862

Kertépítés, öntözés megtervezéssel, gondozás, 
metszés, fakivágás, szállítás. Szilágyi Ferenc. 
Tel.: 06 70 325-8058, 06 30 445-9437

KERTÉPÍTÉS, TERMŐFÖLD-SZÁLLÍTÁS. 
ÖREGKERTEK IFJÍTÁSA, METSZÉS, PERME-
TEZÉS, FŰNYÍRÁS, FAKIVÁGÁS, SZÁLLÍTÁS. 
BOKROK, SÖVÉNYEK VÁGÁSÁT, LOMBOK 
GYŰJTÉSÉT VÁLLALOM. SZILÁGYI CSABA. 
Tel.: 06 20 970-7506

KERTÉPÍTÉS, FAKIVÁGÁS, METSZÉS, PER-
METEZÉS, FŰNYÍRÁS, BOKROK, SÖVÉNYEK 
NYÍRÁSA, ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA. 
FARKAS NORBERT. Tel.: 06 30 550-7761

Kertépítés, fakivágás, metszés, permetezés, 
fűnyírás, sövénynyírás, tereprendezés, zöld-
hulladék elszállítása. Farkas György. Tel.: 06 
30 685-9502

Kert-, telek-, ingatlanfelújítás! Metszés, 
permetezés, favágás, gyepesítés, térkövezés, 
tereprendezés, kerítésépítés. Ingatlanok teljes 
körű köműves, szigetelési, festési, tetőjavítási 
munkáinak elvégzése. Reális áron! www.telek-
rendezes.hu Tel.: 06 20 259-6319

KERTÉPÍTÉS, ÖNTŐZŐRENDSZEREK TELE-
PÍTÉSE ÉS KARBANTARTÁSA. TERMŐFÖLD 
SZÁLLÍTÁSA. FAKIVÁGÁS, SZÁLLÍTÁS, MET-
SZÉS, PERMETEZÉS, LOMBGYŰJTÉS ÉS 
EGYÉB KERTI MUNKÁKAT VÁLLALOK. SZŐ-
CSI DÉNES. Tel.: 06 30 784-6452

Kertépítés, fakivágás szállítással, növények be-
szerzése, telepítése, öntözőrendszerek telepí-
tése, térkövezés, ereszcsatorna tisztítása. Tel.: 
06 70 325-8053

FAÁPOLÁS, FAKIVÁGÁS KÖTÉLTECHNIKÁ-
VAL, FAVIZSGÁLAT, SZAKVÉLEMÉNY FA-
VIZSGÁLÓ-FAÁPOLÓ SZAKMÉRNÖKTŐL 14 
ÉV SZAKMAI TAPASZTALATTAL. EGERVÁRI 
KRISZTIÁN. Tel.: 06 20 561-7063

MEGBÍZHATÓ NYUGDÍJAS TELJES KÖRŰ KER-
TÉSZETI KARBANTARTÁSI MUNKÁKAT VÁLLAL 
REFERENCIÁKKAL. Tel.: 06 30 976-0357

 MŰGYŰJTÉS 
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS 
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉ-
RÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. 
A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938

A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol 
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, 
porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat, köny-
veket, teljes hagyatékot. Bp. II., Frankel Leó út 
12. Gyulai Tamás, info@tallerantik.hu www.
tallerantik.hu Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543

A Julietta Antikvitás vásárol készpénzért! 
Antik, modern festményeket, ezüsttárgyakat, 
arany ékszereket, porcelánokat, kar-és zseb-
órákat, álló, fali, asztali órákat, numizmati-
kát, katonai kitünetéseket, bútorokat stb., ha 
nem szeretné elkótyavetyélni tárgyait! 1027 
Bp., Frankel Leó út 1. E-mail: juliettaantik-
vitas@gmail.com. Tel.: 06 70 218-4477, 06 
70 277-7023

A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALAT-
TI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJ-
TA RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, 
ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, 
BIZSUT, ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, BO-
ROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN 
KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATÓ. DÍJTA-
LAN ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: 06 20 322-2697, 
06 20 494-5344

Kastélyok berendezéséhez vásárolok kisebb-na-
gyobb festményeket, ezüstöket, porcelánokat, 
bronzokat, órákat, régi katonai kitüntetések tár-
gyait stb., teljes hagyatékot. herendi77@gmail.
com Üzlet: Tel.: 06 20 280-0151

A MÁRIA TERÉZIA GALÉRIA VILÁGPIACI ÁR 
FELETT VÁSÁROL ARANY, DRÁGAKÖVES ÉK-
SZEREKET, KARÓRÁKAT, EZÜSTTÁRGYAKAT, 
TELJES HAGYATÉKOT, RÉGISÉGEKET. 14 
KRT-OS ARANY: 9-12 500 FT/GR, 18 KRT-OS 
ARANY: 11 000-18 500 FT/GR. 50 GR FE-
LETTI ELADÁS ESETÉN + 5000 FT-OS KU-
PON JÁR ÖNNEK. II., FILLÉR U. 1. Tel.: 06 
20 229-0986

 ELEKTRONIKA 
Lapos TV-k, színes TV-k javítása mindennap. 
Tel.: 243-9462, 06 30 940-1802, PAÁL FERENC.

COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, kar-
bantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bőví-
tés ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06 30 857-2653

 REDőNY 
REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE RÖ-
VID HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA, SZÚ-
NYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 
410-7924, 06 20 934-5728

REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERE-
LÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLETI RE-
DŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN 
MEGRENDELÉSHEZ! TEL.:06 70 341-9489, 06 
20 341-0043

 VÉTEL-ELADÁS 
PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, BÉLYEGET, KÉPESLA-
POT, PAPÍRRÉGISÉGET, RÉGISÉGEKET VÁSÁ-
ROLUNK ÉS ÁRVERÉSRE ÁTVESZÜNK. VI. , 
ANDRÁSSY ÚT 16., NYITVA: H-SZ: 10-17, CS: 
10-19. TEL.: 266-4154

ANTIK ÉS HASZNÁLT KÖNYVEK, TELJES 
KÖNYVTÁRAK, HAGYATÉKOK VÁSÁRLÁSA. 
OSKOLA ANTIKVÁRIUM, BUDA, MAROS U. 
12. NITSOVITS IVÁN. TEL.: 06 20 231-0725

MÉRNÖK, TANÁR, ORVOS, ÜGYVÉD ÉS PAP 
KÖNYVHAGYATÉKÁT KORREKT ÁRON MEG-
VÁSÁROLJUK. 40 ÉV SZAKMAI TAPASZTA-
LAT. info@antikva.hu TEL.: 06 30 877-1460, 
787-9282

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT (RÉGIT, ÚJAB-
BAT), 1945 ELŐTTI FOTÓKAT, KÉPESLAPO-
KAT, MŰTÁRGYAKAT VÉRTESI ANTIKVÁRIUM 
VÁSÁROL. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 
20 425-6437

KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem ki-
egészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 325-6753

Polgári antikvárium könyvet, könyvtára-
kat, képeslapot, papírrégiséget vásárol azonnali 
készpénzfizetéssel, díjtalan kiszállással. www.
ahely.hu Tel.: 787-2853, 06 30 692-4138

Bakelit hanglemez és cd-gyűjtemény eladó. 
Tel.: 06 30 658-8804

 TÁRSKERESÉS 
Találja meg társát, szabadidőpartnerét több 
mint 25 éve, hagyományos értékeken alapuló, 
sikeresen működő társkereső irodámban. Klub-
esték, rendezvények, programok! Kiss Etelka. 
Tel.: 269-4589

 EGYÉB 
Pót-Nagymamát keresünk! Új lakosok vagyunk 
a II. kerületben, rokonaink távol élnek. Van egy 
7,5 éves kisfiúnk. Szívesen megismerkednénk 
olyan idősebb hölggyel/házaspárral, akit/akiket 
látogathatunk és szívesen venne/vennének részt 
kötöttségek nélkül egy család életében. Tel.: 06 
20 910-4710

TEPERTŐNEK VALÓ BŐRÖS KACSA ÉS LIBA 
TESTHÁJ HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL RENDEL-
HETŐ. TEL.: 06 20 546-1049

Kisebb lakatos munkákat vállalok. Tel.: 06 30 
784-6552

Sitszállítást, külső, belső bontást és lomtalaní-
tást vállalok. Tel.: 06 20 348-8753

SZŐRME. FÜLÖP SZŰCSÖK HARMADIK 
GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEG-
RENDELŐIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS. 
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 12-17-IG. J. WIENNA 
BT., 1027 BP., VARSÁNYI IRÉN U. 17. Tel.: 06 
30 858-9499

ORVOSCSALÁD kedvező életjáradékot fizet 
idős nyugdíjas budapesti lakásáért odaköltö-
zés nélkül. Tel.: 06 20 441-0498

ELTARTÁSI, ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST 
KÖTNÉK AKÁR NAGYOBB EGYÖSSZEGŰ 
KIFIZETÉSSEL IDŐS EGYEDÜLÁLLÓ, MA-
GÁNYOS SZEMÉLLYEL. TELJES ELLÁTÁS-
SAL, SEGÍTSÉGGEL. AUTÓVAL RENDEL-
KEZŐ 45 ÉVES HÖLGY VÁRJA HÍVÁSÁT 
BIZALOMMAL. Tel.: 06 20 229-0986

Életjáradékot fizetne értelmiségi házas-
pár ingatlan öröklése fejében. Személyes 
megbeszélés érdekében hívjon bizalom-
mal. Tel.: 06 70 252-4897

Kedves fiatal pár idősek gondozását vál-
lalja eltartási szerződés ellenében. Tel.: 
06 30 574-7397

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Egyedi, di-
vatos, méretre készülő kézi kötött, horgolt 
ruhadarabok. Nagy fonalválaszték, hozott fo-
nalból is. www.kotode.hu, tel.: 356-6009.

Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft. 
Vezető szerkesztő: Ludwig Dóra (ludwig.dora@budaipolgar.hu). 
Szerkesztők: Szabó Gergely (szabo.gergely@budaipolgar.hu), 

Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu).
Olvasószerkesztő, korrektor: Zsoldos Szilvia. Fotó: Nagy Béla, Budai Polgár archívum.

Szerkesztőség: 1022 Bimbó út 1–5., telefon: 336-1383, 316-3410,
e-mail: szerkesztoseg@budaipolgar.hu. 

Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. Tördelés: Ravien Kft. 

terjesztéssel kapcsolatos észrevételek: 
bpterjesztes@gmail.com, (06 70) 786-1038.

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk, 
kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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LAPOSTETŐ HŐ- ÉS
VÍZSZIGETELÉSE

Legkorszerűbb anyagok
10-12 év garancia
Ingyenes felmérés
Árajánlat készítés

30 év szakmai 
tapasztalat.

PROFSZIG-BAU Kft.
06-30/953-5709

www.profszigkft.hu

II_KAVED_47x65 

terjesztőket keresünk!
Ha a II. kerületben vagy annak

környékén él,

azt jól ismeri, és szívesen dolgozna

terjesztőként, kérem, keressen!

06 70 602-3646

TudTa,
hogy

1025 Budapest, Törökvész út 87-91., Rózsadomb Center 1. emelet 

Bejelentkezés: 06 30 757-3023

Tapasztalja meg Ön is és kérjen időpontot még ma!

Magyarországon
átlagosan
8 foga hiányzik
egy embernek?

Ugye milyen elképesztő szám?
Sajnos az emberek nagy része csak akkor megy fogorvoshoz, 
ha már panasza vagy fájdalma van, pedig a megfelelő prevenció mellett a fogak meg-
menthetőek!
Ma már számos fogászati beavatkozással elkerülhetőek azok az egészségügyi problé-
mák, melyek a fogak elhanyagolása miatt 
jelentkezhetnek.
Ön mikor ellenőriztette utoljára fogait?
Fogászati kezelés fájdalom és félelem nélkül az Implant Diamond budai rendelőjében!

Tisztelt Pácienseink! A kialakult járványügyi helyzet miatt úgy döntöttünk, hogy március 17-től 
előreláthatólag néhány hétig szüneteltetjük a betegellátást, azonban telefonos információval 

állunk rendelkezésükre. A nyitásról az Implant Diamond Facebook oldalán adunk tájékoztatást.

hirdessen a

következő megjelenés: 2020. április 12-én.
lapzárta: keretes – április 6., apró – április 8.

apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton történik. 
Ügyfélfogadás: hétfő 9-20-ig, kedd-szerda-csütörtök: 9-18-ig, pénteken 9-16-ig. Ebédidő: 12-13-ig. 
Telefon: 5999-222. apróhirdetési áraink: lakossági: 10 szóig 1700 Ft + 27% áfa, 11–20 
szóig szavanként +170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10 
megjelenéstől 10% kedvezmény, a II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 10% kedvezmény. A kedvez-
mények nem vonhatók össze. a személyes apróhirdetés feladás szünetel. online apró-
hirdetés-felvétel a nap 24 órájában: ingatlanROBOT.hu/budai-polgar/ Fizetési lehetőség: az 
interneten keresztül bankkártyával, vagy készpénzzel 
bármely bankfiókban, vagy banki utalással.

Kereteshirdetés-felvétel: telefonon vagy faxon a 336-1383-es számon, illetve a hirdetes@budaipolgar.
hu e-mailcímen. Keretes hirdetési áraink: színes: 1/1 old. 315 000 Ft, 1/2 170 000 Ft, 1/4 110 000 Ft, 
1/8 60 000 Ft, 1/16 27 000 Ft; fekete-fehér: 1/1 old. 265 000 Ft, 1/2 150 000 Ft, 1/4 85 000 Ft, 1/8 53 000 
Ft, 1/16 21 000 Ft. Árainkat további 27%-os áfa terheli. Keretes hirdetéseknél öt megjelenéstől 20%, 10-től 
30% kedvezmény. Új hirdetőink első hirdetésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15% 
kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.


