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Maradjunk otthon, vigyázzunk egymásra ÉS BUDÁRA!

A II. Kerületi Önkormányzat
saját költségén vásárolt maszkokkal
látta el városrészünk egészségügyi
és szociális ágazatának dolgozóit,
valamint a kerületért tevékenykedőket.
6. oldal

Gyermekeink egészségügyi ellátásának
és a tanintézményekbe történő
beíratásának lehetőségei a veszélyhelyzet
ideje alatt. 8-9. oldal

Mi is köszönjük!

Ezt a kedves képet küldte
négy iskolás lány
a II. kerületből
a Jarokelo.hu csapatának.
Ezzel a rajzzal mondanak
köszönetet azoknak,
akik működtetik a várost.

Folyamatos a II. kerületi rászorulók
ellátása. Az elmúlt hetek tapasztalatait
összegeztük. 4-5. oldal
Támogassuk
a helyi vállalkozásokat!
Vásároljon és rendeljen helyi vállalkozásoktól!
A II. Kerületi Önkormányzat és a Budai Polgár
várja olyan II. kerületi kisvállalkozások
jelentkezését, amelyek a jelenlegi veszélyhelyzet
idején is dolgoznak és vállalnak a II. kerületben
házhoz szállítást. Rövid bemutatkozásukat,
valamint az állást kínáló apróhirdetéseket
ingyenesen jelenteti meg lapunk.

24. oldal

A húsvéti
ünnepekre is hatással
van a járvány.
Fontos, hogy minél
szűkebb körben
ünnepeljünk.
16-17. oldal

Lapunkat – olvasóink egészségének megóvása érdekében – szájmaszkban és kesztyűben terjesztik.

Az újságban közölt információk április 9-i lapzártánkkor voltak érvényben.

Naprakész és friss hírek: www.masodikkerulet.hu, FB: II. kerület (Budapest)
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VIGYÁZZUNK
BUDÁRA!

BUDAI POLGÁR

Járványügyi információk

Kedves idős és rászoruló szomszédaink!

Fotó: Czeglédi Zsolt /MTVA

Kerületünkben élő idős és segítségre szoruló (fogyatékkal élő, vak és gyengén látó, illetve speciális
igényű) lakosainkra kiemelten vigyázunk, és folyamatosan azon dolgozunk, hogy hogyan szervezhetjük
meg a segítséget azoknak, akiknek szükségük van rá.
Ezért is fontos számunkra, hogy minden lehetőségünkkel segítséget nyújthassunk, mind a szükséges
alapvető élelmiszerek, tisztálkodási és tisztítószerek
megvásárlásában, mind a gyógyszerek kiváltásában, illetve szükség esetén a meleg étel házhoz
szállításában.
Ha szükségük van rá, kérjük, az alábbi elérhetőségeken jelentkezzenek: e-mail: ellatas@masodikkerulet.hu, telefon: (06 30) 159-0148 és (06 30)
159-0149 (elérhető 8 és 20 óra között). Vigyázzunk
egymásra Budán! Maradjon otthon!

Büntetés helyett maszkot adott az önkormányzat

A kormány döntése alapján a járvány miatti veszélyhelyzet idejére ingyenes a közterületi parkolás április 6-tól. Az erről szóló rendelet célja,
hogy a tömegközlekedési járműveken megmaradhasson a kellő, biztonságos távolság, aki
pedig teheti, kerülve a személyes kontaktust,
könnyebben járhasson gépkocsival munkába,
vagy intézhesse a halaszthatatlan ügyeket.
A nagyobb városokban és a fővárosban
ugyanakkor az önkormányzatoknak huzamosabb veszélyhelyzet fennállása esetén komoly,
akár több százmilliós bevételkiesést jelenthet
a döntés, és kérdésessé válhat a feladat nélkül
maradt parkolási ellenőrök munkája is.
Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere jelezte, hogy a polgármesteri hivatal egyetlen parkolási munkatársat sem bocsát el, a kerületi
parkolóőrök a járvány elleni küzdelemben a
kerületi szociális ellátásban, az idős lakók ellátásában, a bevásárlásban, vagy a rászorulók
gyógyszerkiváltásában fognak segíteni.

Egyúttal bejelentette, hogy a parkolási pótdíjak számára előkészített kis műanyag zacskók egy részének is találtak szerepet: a védekezéshez szükséges maszkokat tettek beléjük és
abban adták oda a II. kerületért dolgozóknak,
vagy közterületen a helyi lakosoknak.

Segítsünk az állatokon is!

Fotó: Pixabay Annemieke/Weverbergh

A kerületben is sok olyan veszélyeztetett korú vagy
egészségi állapotú lakos van, aki kutyát, macskát tart,
és hosszabb távon nem biztos, hogy lehetősége lesz az
állatokkal állatorvosi rendelőbe menni, illetve a kutyát
megsétáltatni. Ebben az időszakban is el kell vinni az

állatot oltásra, rosszabb esetben elszállítani, ha kórházi
karanténba kerül a gazda, illetve a legrosszabb esetben,
ismerősök hiányában jelezni kell, hogy gondoskodni kell
az állat elszállításáról. Figyelembe véve, hogy napról
napra változnak a vírus okozta ajánlások és szabályozások, egy ilyen szolgáltatásra egyre nagyobb szükség
lehet. A II. Kerületi Önkormányzat keresi azokat
az önkénteseket, akik vállalni tudják a fenti feladatoknak az ellátását, illetve tudomásuk van
olyan idős, veszélyeztetett állattulajdonosról,
akinek szüksége lehet külső segítségre. Kérjük
azt is, hogy jelentkezzenek azok az idős, veszélyeztetett
korú állattulajdonosok, akiknek szükségük van külső
segítségre házi kedvencük ellátásához. Jelentkezni Gál
Andrea természet- és állatvédelmi tanácsnoknál
lehet a gal.andrea20pcmail.hu e-mail-címen, vagy
a (06 30) 255-2192-es telefonszámon.

Járványügyi tájékoztató
idős szomszédainknak

Arra szeretnénk kérni önöket a 46/2020.(III.16.)
Kormányrendelet értelmében, hogy egészségük
és életük megóvása érdekében lakóhelyüket
vagy tartózkodási helyüket lehetőség szerint
ne hagyják el. Amennyiben nem él környezetükben
olyan ismerős, családtag, akire számíthatnak, aki segítséget tud nyújtani, kérjük, jelentkezzenek az alábbi
elérhetőségeken és az önkormányzat munkatársai
felveszik önökkel a kapcsolatot. Segítenek a hetven év felettieknek a bevásárlásban, a gyógyszerek
kiváltásában és meleg étel házhoz szállításában is.
E-mail: ellatas@masodikkerulet.hu, telefon 8–20
óra között: (06 30) 159-0148 és (06 30) 159-0149.

Mit tegyenek?

• Maradjanak

otthon, ne menjenek az utcára, ne
érintkezzenek senkivel!
• Gyakran

és alaposan mossanak kezet szappannal és vízzel, kerüljék a puszit, az ölelést és a
kézfogást!
• Szellőztessenek

gyakran!
• Bevásárlásaikat

intézzék online, ha nem férnek
hozzá az internethez, kérjenek bátran segítséget
rokonaiktól!
• Erősítsék immunrendszerüket! Egyenek sok
gyümölcsöt, zöldséget és vitamindús ételeket,
végezzenek otthoni tornagyakorlatokat!
• Ha tüneteik vannak (például láz, száraz köhögés,
izomfájdalom), akkor ne személyesen menjenek
a háziorvoshoz, hanem telefonon hívják fel!
• Kérjük, legyenek türelemmel! Minél szigorúbban
tartunk be minden intézkedést, annál hamarabb
áll vissza életünk a normális kerékvágásba.
A koronavírus-járvány az idősekre jelenti
a legnagyobb veszélyt!

Maradjanak otthon,

vigyázzanak saját
és szomszédaik egészségére is!

Március 28-tól az egész országban kijárási korlátozások léptek életbe: otthonunkat csak különösen
indokolt esetekben hagyhatjuk el! (érvényes: lapunk
nyomdába adásakor 2020. április 9-én).
• Lakásunkat

elhagyva tartsunk két méter távolságot mindenkitől – már a lépcsőházban is!
• A liftet csak akkor használjuk, ha a lépcsőzés
egészségügyi akadályokba ütközik!
•A
 65 év felettiek kizárólag 9 és 12 óra között
vásárolhatnak be.
•A
 65 évnél fiatalabbak kizárólag 9 óra előtt és
12 óra után tartózkodhatnak boltokban.
Ha tud, kérem, segítsen idősebb és segítségre szoruló szomszédainak! Ha teheti, menjen el helyettük
boltba, sétáltassa meg kutyájukat és jelentkezzen
az onkentes@masodikkerulet.hu címen. Minden
segítség számít!

2020/06 – április 12.
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– tájékoztató az önkormányzati intézkedésekről
Módosulhat a társasházi törvény?

Őrsi Gergely polgármester kezdeményezte a társasházi törvény módosítását annak érdekében, hogy bővítsék az elektronikus és írásbeli szavazás lehetőségeit, illetve el lehessen
halasztani a beszámolóról és a költségvetésről döntő társasházi közgyűléseket a járványügyi
veszélyhelyzet utáni időszakra, hogy a halaszthatatlan ügyekben biztonságosan tudjanak
döntést hozni a lakóközösségek. Ha a jelenlegi törvényi szabályozás marad életben, akkor
május 31-ig szűk helyeken kellene akár több tucatnyi embernek órákon át együtt lenni,
köztük a különösen veszélyeztetett 65 év feletti korosztályhoz tartozóknak is. Magyarországon a lakóingatlanok többsége társasház, ezért ez a probléma a városokban élők
többségét érinti. A polgármester azzal a kéréssel fordult az Operatív Törzshöz, hogy a
kijárási korlátozásokat terjesszék ki a társasházi közgyűlésekre is.

Tisztelt II. Kerületi Lakosok!

A II. Kerületi Önkormányzat idén is pályázatot írt ki társasházak felújításának támogatására.
A 2020. évi pályázati feltételek az egyszerűbb ügykezelés érdekében az előző évihez
képest némileg módosultak. A pályázatok beadási ideje: 2020. április 15. – június 30.
A pályázat teljes szövege elolvasható a www.masodikkerulethu oldalon (az Ügyintézés/
Ügytípusok/Ügyleírások/Társasházak felújításának pénzügyi támogatása menüpont alatt).

Elhalasztott önkormányzati események
Milyen kerületet szeretnénk?

Tisztelt Kerületi Lakosok, kedves Szomszédaink!

Az önkormányzat az elmúlt időszakban felhívást tett közzé, hogy a készülő Integrált Településfejlesztési Stratégia megújításába a lakosokat is be kívánja vonni. Ahogyan írtuk, a munka során célunk minden érdeklődő
igényének meghallgatása, elképzelésének figyelembevétele.
A járványügyi veszélyhelyzet sajnálatosan nem teszi lehetővé, hogy ebben az időszakban a korábban meghirdetett időpontban megismerhessük személyesen is a véleményüket, így az a döntés született, hogy várhatóan
2020 őszére hirdetjük meg a közösségi fórumokat.
Bízunk benne, hogy a fenti, későbbi időpontban már újból fókuszálni tudunk a kerület komplex fejlesztésével
kapcsolatos kérdésekre. Ahogyan korábban is megtettük, tájékoztatni fogjuk Önöket, hogyan tudnak részt venni
a közös gondolkodásban, hogyan tudják segíteni munkánkat véleményükkel, javaslataikkal.
Őrsi Gergely polgármester

Hova fordulhatok?
A személyes ügyfélfogadás szünetel
a II. kerületi polgármesteri hivatalban, a II. Kerületi Központi Ügyfélszolgálaton és
minden igazgatóságon. Kérelmeket kizárólag postai
úton lehet eljuttatni a hivatal részére: 1277 Budapest 23, Pf. 21.
A II. Kerületi Egészségügyi Szolgálatnál (Kapás utcai és Községház utcai rendelő)
ellátásra csak sürgős szükség esetén (életveszély
vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében)
kerülhet sor. Az egészségügyi szolgálat kéri, hogy ezt
telefonos bejelentkezéskor (tel.: (06 1) 488-7522)
jelezzék, illetve ezt az intézmény bejáratánál munkatársaik ellenőrizni fogják. A fentiekre való tekintettel
A KORÁBBI IDŐPONTFOGLALÁSOKAT TÖRÖLTÉK.
Amennyiben köhögnek, lázasak, nehézlégzésük van,
kérjük, telefonon konzultáljanak háziorvosukkal a
további intézkedések megtétele érdekében!
A II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központ megváltozott munkarendben, de
változatlan nyitvatartással dolgozik. Segítségkérés
esetén, 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 ügyfélfogadáson.
Fogyatékkal élő személyek és családok az alábbi oldalakon keresztül kaphatnak még
információt: Egységes Fogyatékosságügyi Információs
Portál: www.efiportal.hu, KézenFogva Alapítvány:
www.kezenfogva.hu, Nemzeti Fogyatékosságügyi
és Szociális Központ: www.fszk.hu, Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi
Szövetsége: www.efoesz.hu.

Felfüggesztették a bérlakáspályázatot
A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a II. Kerületi Önkormányzat március 19-én felfüggesztette az idén
március 4. és április 3. közöttre meghirdetett szociálisbérlakás-pályázatot, annak érdekében, hogy a pályázaton
való részvétel lehetősége a veszélyhelyzet megszűnését követően az érdeklődők számára egyenlő mértékben
biztosítva legyen.
A 2020. március 18-ig beérkezett, illetve postára adott pályázatokat elfogadják, azonban a felfüggesztés
napjától kezdődően a felfüggesztés ideje alatt további pályázatok benyújtására nincs lehetőség.
A pályázattal kapcsolatos egyéb változásokról, így a felfüggesztés megszüntetéséről, az új benyújtási határidőről, a lakások megtekintésének időpontjáról később adnak tájékoztatást.

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!

Elmaradt a román nemzetiségi választás
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 6. § (2) bekezdése értelmében a II. kerületben az
április 5-re kitűzött települési román nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását nem tartották
meg. Az elmaradt választást a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül kell újból kitűzni.

Folyamatosan frissülő járványügyi
információk a II. kerületre vonatkozóan: www.
masodikkerulet.hu és www.facebook.com/budapest2 oldalon. Akinek nincs internetelérése,
hívhatja a II. Kerületi Központi Ügyfélszolgálatot a
(06 1) 346-5600-s számon.

Budai Riadólánc! A II. Kerületi Önkormányzat elindította a Bu-

dai Riadóláncot, amelynek segítségével minden társasházzal közvetlenül tartja a
kapcsolatot, hogy a járvány alakulásával kapcsolatos naprakész és hiteles információk minél gyorsabban eljussanak a kerületiekhez. Várják minden tenni vágyó kerületi polgár és közös képviselő jelentkezését a polgarmester@masodikkerulet.hu
e-mail-címen. (Részletek a 24. oldalon)

A kormány tájékoztató oldala a koronavírusról: www.koronavirus.gov.hu. Információs
vonal: (06 80) 277-455, (06 80) 277-456, e-mail:
koronavirus@bm.gov.hu.

4. OLDAL

ÖNKORMÁNYZAT

BUDAI POLGÁR

Házhoz megy a gondoskodás – Folyamatos a II. kerületi
A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetben az önkormányzatok gondoskodnak
a házi segítségnyújtásban nem részesülő
időskorúakról, illetve a koronavírus gyanúja, vagy megbetegedés miatt hatósági
karanténba kerültek ellátásáról. Akik nem
hagyhatják el otthonukat, illetve nincs segítségük, azok számára – kérésre – a II. kerület biztosítja az étel házhoz szállítását, segít
az alapvető élelmiszerek, tisztálkodási és
tisztítószerek megvásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában. Az elmúlt hetek tapasztalatait összegeztük.

A veszélyhelyzetben természetesen az a legjobb és legszerencsésebb módja az idősek
ellátásának, ha maguk a családtagok, ismerősök, vagy akár a szomszédban lakók tudnak
gondoskodni róluk. Akiknek nem adatott
meg ez a lehetőség, azok számára az önkormányzat igyekszik a lehető legtöbb segítséget
nyújtani.
A koronavírus terjedése elleni közdelem
miatt megnövekedett feladatok sűrűjében
dolgoznak a II. Kerületi Önkormányzat és
gondozóhálózat munkatársai.
– Akik eddig is részesültek házi segítségnyújtásban, azok számára természetesen
automatikusan továbbra is folyamatosan
biztosítva van az ellátás, ugyanakkor az önkormányzatok feladata lett, hogy gondoskodjanak azokról az időskorúakról, akik a
szociális ellátórendszerben eddig nem szerepeltek, és az önkormányzatnak tett nyilatkozatban vállalják, hogy otthonaikat nem hagy-

A kiszállításhoz készítik elő az ételt és fertőtlenítik a dobozokat
a Fillér utcai 2. Számú Gondozási Központban

ják el a veszélyhelyzet ideje alatt – mondta
el lapunknak Vargáné Luketics Gabriella, a II.
Kerületi Önkormányzat Humánszolgáltatási Igazgatóságának vezetője. – A víruskrízis
alatt ugyancsak az önkormányzatoknak kell
gondoskodniuk az otthon hatósági karanténban lévők alapvető ellátásáról.
Az igazgató hangsúlyozta, hogy a feladatellátásban kiemelt szerepük van a gondozási
központoknak, de a megnövekedett munkából kiveszik a részüket a II. kerületi Családés Gyermekjóléti Központ, a Városrendészet
és a Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának munkatársai is.

Ételt házhoz

Végh Szilveszter városrendész és Kustán Márton
városrendészeti referens megérkezett a bevásárlásból az egyik idős igénylő házához

A kulturális és sportlétesítmények mellett
többek között közintézmények is bezárták
kapuikat a koronavírus elleni hatékony védekezés érdekében, ezért a II. kerületben élő
időseket ellátó és különböző programjaiknak
helyet adó négy gondozási központ sem fogad
látogatókat.
Ez azt jelenti, hogy nemcsak klubrendezvények maradnak el, hanem az ebédet sem
lehet elvinni, vagy helyben fogyasztani. Akik
eddig így oldották meg az étkezésüket, azok
szintén a házhoz szállítást vehetik igénybe,
így azok az idősek, akiknek a jelenlegi krízishelyzetben nem tanácsos elhagyniuk az
otthonukat, szintén nem maradnak ellátás
nélkül.
Az időskorúaknak, illetve a szociálisan rászorultaknak az ételt a négy gondozási központból szállítják ki a fáradhatatlan munkatársak, ami több száz címet jelent naponta.
Péntekenként megnő a feladat a kivitelre
váró ebéd összekészítésével, mert a szombati és vasárnapi ellátmányt is ekkor viszik ki.

A polgármesteri hivatalban lapunknak elmondták, hogy azokról a hatósági karanténban lévőkről is gondoskodniuk kell, akik ezt
kérik, mivel nem hagyhatják el lakóhelyüket,
de nincsen, aki ellássa őket. Számukra előzetes egyeztetést követően megrendelik a meleg ételt és futárcég segítségével szállítják ki.

Kiváltják a gyógyszereket is
a rászorulóknak

A koronavírusos időszakban nemcsak az
étel beszerzése, de a patikába járás is komoly kockázatot rejt az idősebb korosztály
számára. A II. Kerületi Önkormányzat ezért
segít kiváltani a gyógyszereket azoknak, akik
vállalták, hogy nem hagyják el otthonaikat.
A feladat koordinálását és teljes körű lebonyolítását a Család- és Gyermekjóléti
Központ látja el. Igényeket a már jól ismert
elérhetőségeken kell leadni, majd ezt követően a munkatársak felveszik a kapcsolatot
a kérelmezővel, megbeszélik és pontosítják
az igényeket. Az önkormányzat munkatársa

Igénybejelentés

Az igényeket 8 és 20 óra között a (06 30) 159-0148-as
és (06 30) 159-0149-es telefonszámokon, valamint az
ellatas@masodikkerulet.hu
e-mail-címen keresztül lehet
benyújtani.

2020/06 – április 12.

rászorulók ellátása
a kiválasztott gyógyszertárban megvásárolja a kért orvosságokat, majd azokat kiviszi
az igénylő otthonába. A munkatárs mindig
hitelt érdemlően igazolja magát, aláíratja a
nyilatkozatot a kérelmezővel, majd a gyógyszertári számla ellenében átveszi a pénzt a
gyógyszerért.
A visszajelzésekből és a tapasztalatokból
úgy tűnik, jelenleg nehézséget jelent, hogy
a gyógyszereket csak készpénzben lehet kifizetni. A remények szerint mindez hamarosan pozitív irányban fog változni, mert az
önkormányzat egyeztetéseket kezdeményezett a partnerekkel.

Telefonos rendelés
és bevásárló városrendészek

A II. kerület segít az idősebb lakóknak a
boltból elhozni az alapvető élelmiszert,
bevásárolnivalót, a tisztálkodási és tisztítószereket. Az önkormányzat segítségét az
erre a célra megadott telefonszámokon,
vagy e-mailen keresztül kérhetik az érintettek. A beérkezett kérést követően az Ellátási Osztály felveszi a kapcsolatot az önkormányzattal együttműködésben lévő boltok
egyikével. A bolt munkatársa a megrendelés
részleteinek tisztázása, valamint a rendelés
véglegesítése érdekében telefonon keresi
meg a szolgáltatást kérőt. A megrendelt áruért a bolti árat kell fizetni, a szolgáltatás nem
jár szállítási költséggel, sem pedig felárral.
Az idősek ellátásából a napi közterületi
járőrözés mellett a városrendészek is kiveszik a részüket. Nemcsak házhoz szállítják a
boltból az igényelt árut, hanem a fizetést is
náluk lehet intézni.
– Kollégáim tudják, hogy milyen nehéz helyzetben vannak most a II. kerületi
idősek, akik magukra vannak utalva, ezért
munkájukkal igyekeznek minél jobban támogatni és egyben lelkesíteni őket ezekben
a hetekben, vagy hónapokban – hívta fel a
figyelmet Kalocsai Tímea, a Városüzemeltetési Igazgatóság vezetője. – A városrendész
kollégák szállítják ki a lakásokhoz a boltban
összeállított termékcsomagot, és kezelik a
házaknál átvett pénzt, valamint bankkártyás
fizetés esetén POS kártyaolvasó terminál is
van náluk – tette hozzá az igazgató.
Mivel mind többen igénylik a bevásárlást, ezért a gördülékeny ellátás érdekében
a készpénzes fizetésnél lehetőség szerint a
pontos összeget kell kikészíteni a kiszállított termékek átvételéhez. Azt is fontos
tudni, hogy a kiszállított áru visszavitelére
nincs mód.
Az önkormányzatnál elmondták, hogy
azoknak a hívását is várják, akiknek tudomásuk van arról, hogy a házukban, szomszédjukban az idősebb korosztályhoz tartozó
rászoruló lakik, de nincs segítsége.
SZEG
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Megható az emberek
lelkesedése, segítő szándéka
Bár elsősorban a II. Kerületi Önkormányzat Ellátási Osztálya gondoskodik a kerületben élő idősekről, és eddig még győzi a feladatokat, a kerület vezetése felhívással
fordult a fiatalabb korosztályhoz, hogy jelentkezzen önkéntesnek a koronavírus-járvány okozta különleges helyzetben. A kérésre gyorsan és sokan jelentkeztek.

VIGYÁZZUNK
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Kovács Márton alpolgármester, Őrsi Gergely polgármester és az önkéntesek a polgármesteri hivatal fenti parkolójában tartottak megbeszélést, tartva egymástól a megfelelő távolságot

Az önkéntesek munkáját Kovács Márton alpolgármester fogja össze. – A II. kerületi honlapon, Facebook-oldalon és a Budai Polgárban közzétettük az onkentes@masodikkerulet.hu
címet, amire vártuk és várjuk az önkéntesek jelentkezését, ide írhatják meg, miben szeretnének,
tudnának segíteni. Ahogy megjelent a felhívás, egyszer csak elkezdtek özönleni az e-mailek. Eddig
172-en jelentkeztek. Megható az emberek lelkesedése, segítő szándéka. Egyelőre elsősorban a
lakosság tájékoztatásához tudnak hozzájárulni, eddig is plakátokat, plexitáblákat helyeztek ki,
szórólapokat vittek a forgalmasabb helyekre, élelmiszerboltokba arról, hogy hol lehet segítséget
kérni az önkormányzattól.
Fontos üzenet volt az is, hogy a 65 év felettiek maradjanak otthon. A bevásárlás, gyógyszerkiváltás, melegétel-kiszállítás szerződött partnereink közreműködésével jelenleg teljeskörűen
meg van oldva. Együttműködési megállapodást kötöttünk több élelmiszerbolttal, ahonnan a
Városrendészet munkatársai kiszállítják az idősek által vásárolt termékeket.
Önkéntesnek a 18 év fölöttiek jelentkezését fogadjuk el, és 50 éves kor körül van a felső határ, így a többség 25–35 éves. Komoly jelentkezőnek azt tekintjük, aki megadja az adatait és
elfogadja az adatkezelési szabályzatot. Az adatvédelemre maximálisan odafigyelünk, az idős
embereket is megkérdezzük, kiadhatjuk-e a telefonszámát a segítőjének. Fontos tudni, hogy
jelentkezése másnapján minden önkéntesünknek adunk egy névre szóló, kerületi logóval ellátott, sorszámozott önkénteskártyát, valamint minimális védőfelszerelést – mosható maszkot,
gumikesztyűt – is biztosítunk.
– A II. Kerületi Önkormányzat honlapján felhívást tettünk közzé, hogy
segítsünk azoknak az idős embereknek, akiknek problémát okoz házi kedvencük megsétáltatása,
esetleg orvoshoz vitele. A felhívásra körülbelül harmincan jelentkeztek önkéntes kutyasétáltatónak,
segítőnek – ezt Gál Andrea önkormányzati képviselő, természet- és állatvédelmi tanácsnok mondta
el lapunknak. – Nagyon szívesen segít mindenki, az érdekes az, hogy általában hölgyek jelentkeztek,
többnyire fiatalok, egyetemisták. Nagy részük 25 és 35 között van, általában még nincs családjuk,
de van kutyájuk. A fiúk, gondolom, inkább a bevásárlásban segítenek, ahol cipekedni kell. A fiatalok zömében maguk is kutyások, de mindenkinek felhívom a figyelmét, hogyan kell közeledni egy
idegen állathoz, és hogy előzetesen tájékozódjanak az állat viselkedéséről, méretéről. Egy vékony
lány egy nagy kutyával nehezebben boldogul. Nagyon idős emberek is jelentkeztek, hogy szeretnék, ha valaki megsétáltatná a négylábú barátjukat, nekik általában kisebb kutyájuk van, de azok
között is van olyan, amelyik nem hajlandó elmenni a gazda nélkül. Ezúton is kérjük, jelentkezzenek
továbbra is bátran azok, akiknek segítségre van szükségük. (Felhívás a 3. oldalon.)
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Felújított önkormányzati lakások
az egészségügyben dolgozóknak
Lakhatással támogatja a koronavírus idején a II. kerületi egészségügyi ellátásban dolgozókat az önkormányzat. A felújított és bebútorozott kisebb méretű lakásokat a járványhelyzet végéig vehetik
igénybe a Kapás utcai rendelő, vagy a kerületünkben működő kórházak munkatársai.
Felújított és új bútorokkal berendezett lakás várja a nélkülözhetetlen
munkát végző egészségügyi dolgozókat

A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel az önkormányzat
március 19-én felfüggesztette
a szociálisbérlakás-pályázatot
annak érdekében, hogy a részvétel lehetőségét a járvány megszűnését követően az érdeklődők számára egyenlő mértékben
biztosítsák. A veszélyhelyzetben
a lakások megtekintése, illetve a
kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok beszerzése
egyaránt akadályokba ütközött.
A szociálisbérlakás-pályázat újbóli meghirdetéséig az üresen
álló lakásokat a II. kerület a koronavírus elleni küzdelemben
résztvevők rendelkezésére bo-
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csátotta. A járványügyi helyzet a
II. kerületben is fokozott figyelmet követel mind egymás között, mind pedig az önkormányzat részéről a gondoskodásra
szorulók irányába. Az idősek
ellátása és támogatása mellett
ugyanakkor az egészségügyben
dolgozók felbecsülhetetlenül
fontos munkájának megsegítésére is hangsúlyt fektetnek.
Az egészségügyi krízisre és a
veszélyhelyzetre tekintettel Őrsi
Gergely polgármester kezdeményezésére az önkormányzat a
II. kerületieket ellátó egészségügyi intézményekben dolgozók
részére biztosít lakásokat.

Kerületünk ezáltal is szeretné
támogatni azokat, akik az egészségügy frontvonalában küzdenek a világjárvány megfékezéséért városrészünkben. Számos
kórházi, vagy rendelőintézeti
dolgozónak jelenthet kön�nyebbséget, ha a járvány idején
nem kell rendszeresen ingázni a
munkahelyre a fertőzésveszélyben, így egyrészt gyorsabban
rendelkezésre állhatnak a kollégák, másrészt csökken annak
a kockázata, hogy valaki közülük
esetlegesen elkapja a vírust és
kiesik a nélkülözhetetlen munkából.
Az önkormányzat a lakhatás
biztosítása érdekében ideiglenesen felfüggesztette szociá-

lisbérlakás-pályázatát, és több
egy-, illetve kétszobás lakást
egészségügyi dolgozók rendelkezésére bocsátott. A bérlakásokat a veszélyhelyzet
fennállásáig, de legkésőbb a
bérbeadástól számított 90 napig
használhatják a kerületünkben
működő egészségügyi intézményekben dolgozó orvosok, as�szisztensek, nővérek, ápolók.
Őrsi Gergely polgármester a
kerületben működő egészségügyi intézmények vezetőivel
egyeztetett arról, hogy a helyi
kórházakból, valamint a Kapás utcai rendelőből ki vehesse
igénybe a felújított és vállalati
adományból bebútorozott lakásokat.

Maszkot mindannyiunk egészsége érdekében

A II. Kerületi Önkormányzat saját költségén vásárolt,
illetve rendelt meg a héten újabb maszkokat, amelyek
között varrott, sebészi, FFP2-es és FFP3-as típusúak
is vannak. Az első szállítmány – önkormányzat által
beszerzett – FFP2-es maszkokat a kerület szociális
ágazatában dolgozóknak adták. Őrsi Gergely polgármester kiemelte, céljuk az, hogy lehető legtöbb
kerületinek tudjanak maszkot adni, és minél több
frontvonalban dolgozónak jusson megfelelő védelem.
A közterületi parkolás ingyenessé válását követően
a II. kerületi parkolási ellenőrök feladata is változott,
más munkát is végezhetnek.
Mint Varga Előd Bendegúz alpolgármester elmondta: csak sebészmaszkok esetében a II. Kerületi
Egészségügyi Szolgálatnál közel háromezer darabra
lenne szükség hetente, a szociális ágazatban közel
kétezerre. Az önkormányzat folyamatosan keresi a
lehetőséget a beszerzésre. A sebészmaszkokon kívül

a héten újabb tízezer darab FFP2-es maszk érkezett
meg közvetlenül Kínából, ahonnan FFP3-as típusú
maszkokat is rendelt az önkormányzat. Az eddig
beszerzett FFP2-eseket már kiosztották a kerület
egészségügyi és szociális ellátásában részt vevők
körének – tette hozzá az alpolgármester.

Megérkezett az első szállítmány

2020/06 – április 12.
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Rendszeres

a II. kerület tisztítása

A koronavírus-járvány idején még nagyobb erőkkel zajlik a
II. kerület forgalmasabb közterületeinek tisztítása.

Az önkormányzat megbízásából eddig is folyamatosan járták az
utcákat a járdatakarító és úttisztító gépek, és a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) Zrt.-vel együttműködésben is rendszeres
volt a közterületek tisztítása. A koronavírus-járványra tekintettel
azonban még nagyobb lendületet vett a kerülettakarítás.
Az FKF Zrt. kerületünk megrendelése alapján nemcsak takarítja, hanem speciális anyaggal visszatérően fertőtleníti a
forgalmasabb közterületek, megállók, patikák és üzletek környékét, hogy a nap mint nap arra közlekedők ezáltal is a lehető
legnagyobb biztonságban érezhessék magukat.
Az egészségügyi veszélyhelyzetre tekintettel a közterület-fenntartó cég védőfelszerelésben dolgozó munkatársai fertőtlenítő permetezőszert juttatnak a burkolatokra és a különböző felületekre. A kiszórt anyag széles spektrumú tisztítószer,
amely egyben baktérium- és vírusellenes, valamint gombaölő
tisztító-fertőtlenítő hatású.
Hol takarítanak rendszeresen? Az Árpád fejedelem útján az MDF piacnál,
a Margit híd budai hídfőnél (HÉV-megálló, aluljáró, villamosmegállók), a Margit körúton
a Frankel Leó út kereszteződésénél és annak környékén (patika, villamosmegálló), a
Mechwart ligetnél (villamos- és buszmegállók környékén), a Szász Károly utcában, a
Kapás utcai rendelőintézetnél és környékén, a Széna térnél (villamosmegállóknál is),
a Retek utca–Fény utca–Lövőház utca és a Fény utcai piac környezetében, a Széll Kálmán téren, a Budagyöngye bevásárlóközpontnál, a Pasaréti tér és a Kelemen László
utca találkozásánál, illetve az Aldinál, a Vérhalom téren, a Rózsakert bevásárlóközpontnál és annak környékén, a Pusztaszeri körforgalomnál, a Rózsadomb Center és
környezetében, a Törökvész út–Kapy utca–Csatárka út körforgalomnál, a Hűvösvölgy
városrészközpontban, a Lidl áruháznál, illetve a BKK-végállomáson.

A tervezett munkákat lehetőség szerint elhalasztják

A koronavírus-járvány a közműszolgáltatóknak jelentős kihívást
jelent, hiszen az ügyfelek és a munkatársak védelme, valamint a
vírus terjedésének lassítása mellett az áram- és gázszolgáltatás
folyamatos biztosítása számukra egyaránt fontos szempont.
A II. Kerületi Önkormányzat a városrészben élők érdekében továbbra is
azzal a kéréssel fordult a közműszolgáltatókhoz, hogy ha lehet, a tervezett
munkálatokat halasszák el, illetve a halaszthatatlan munkálatokat is lehetőség szerint áram- és gázszünet nélkül végezzék.
Az önkormányzat arról informálta lapunkat, hogy az NKM Földgázhálózati
Kft. tájékoztatása szerint a rekonstrukciós munkákat kizárólag közterületen
és a lakosságot érintő gázszünet nélkül végzik.

Az áramszolgáltatásért felelős ELMŰ ígéretet tett arra, hogy az
ügyfelek ellátását a legkisebb zavarás mellett, de a szükséges üzembiztonság megtartásával tudják biztosítani. Azt is hangsúlyozták,
hogy halasztható munkáikat későbbi időpontra ütemezik át,
és a munkák frissített listájáról a szokott módon értesítik a
felhasználókat. Az ELMŰ tájékoztatása szerint a jelzett
munkákat igyekeznek rövidebb idő alatt a lehető legkevesebb kellemetlenséggel elvégezni.
Az önkormányzat arra kér mindenkit, hogy az
újabb információkig az ELMŰ eredeti tájékoztatását tekintsék mérvadónak.

8. OLDAL

ÓVODA–ISKOLA

BUDAI POLGÁR

Gyermekeink egészségügyi ellátása a veszélyhelyzet idején
Előző számunkban megjelentettük a felnőtt háziorvosi ellátásra
vonatkozó tudnivalókat és elérhetőségeket, de sok szülő is tanácstalan, hogy a rendkívüli helyzetben gyermeke milyen egészségügyi
ellátásban részesülhet. Az II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat tájékoztatója arról, milyen helyzetben mit érdemes tenni.

BETEG GYERMEKEK ELLÁTÁSA
Légúti tünetek esetén
Amennyiben gyermekének légúti panaszai vannak (köhögés, nátha, torokfájás), kérjen
segítséget saját házi gyermekorvosától telefonon! A további utasításokat tőle fogja
megkapni. Maradjon otthon a gyermekkel, ne induljon el a rendelőbe!
Amennyiben koronavírus-fertőzésre gyanakszik (pl. szoros kontaktus igazoltan
fertőzöttel), hívja saját házi gyermekorvosát további utasításokért! Maradjon otthon a gyermekkel!
Nem légúti tünetek esetén
Amennyiben a gyermeknek nem légúti panaszai vannak, maradjon otthon a gyermekkel, ne induljon el a rendelőbe! Kérjen tanácsot saját házi gyermekorvosától
telefonon! A további utasításokat tőle fogja megkapni.
Ha a gyermek állapota mindenképpen orvosi ellátást igényel nem légúti tünetek miatt, a betegellátás előzetes telefonos egyeztetés után, időpontra, egyesével
a gyermekrendelőben történik.
Súlyos állapot esetén
Ha a gyermek állapota súlyos, aggasztó, akkor hívja a mentőszolgálatot a 112-es
segélyhívó számon!
Recept, beutaló vagy egyéb adminisztrációs kérdések
A szokásos recept- és esetleges beutalóigényeiket telefonon jelezzék saját házi
gyermekorvosuknak, azokat ő (vagy a helyettesítő orvos) fogja felírni.

Ügyeletes óvodák

A II. KERÜLETI ÓVODÁK közül a Völgy utcai
és a Szemlőhegy utcai óvoda tart ügyeletet
(okuovi@oku.hu, ovoda.szemlo@ecom.hu).
Az óvodapedagógusok, gondozónők, pedagógiai asszisztensek, pszichológusok, fejlesztők
otthon dolgoznak: heti, kétheti foglalkozási
terveket, feladatlapokat készítenek, illetve
a pszichológusok és a fejlesztők személyre szóló videók, mesék, énekek készítésével
végzik feladatukat. A dajkák, a kertészek
és a karbantartók pedig a vezetővel történt
megbeszélés szerint az óvodában vagy otthonukban dolgoznak: babaruhát javítanak,
védőmaszkot varrnak, virágot locsolnak, kisebb
karbantartásokat végeznek, rendezik a kertet.

II. kerületi házi gyerekorvosok elérhetőségei
Dr. Balassa Éva

1026 Pasaréti út 67-69.

200-6575

Dr. Bíró Eszter

1026 Pasaréti út 67-69.

200-6567

Dr. Kufner Judit

1026 Pasaréti út 67-69.

200-6567

Dr. Guti Éva

1026 Pasaréti út 67-69.

200-6567

Dr. Dobó Katalin

1026 Pasaréti út 67-69.

200-6567

Dr. Tapodi Adrienn

1022 Rét u. 3.

212-4268

Dr. Czok Melinda

1022 Rét u. 3.

225-0800

Dr. Cesko Izabella

1022 Rét u. 3.

200-1761

Dr. Tímár Teréz

1022 Rét u. 3.

225-8102

Dr. Szatmáry Katalin Mária

1025 Csatárka út 51.

325-8829

Dr. Schuler Ágnes

1025 Csatárka út 51.

325-8829

Dr. Imre Katalin

1025 Csatárka út 51.

325-8829

Dr. Molnár Mihály Péter

1029 Hunyadi u. 81-85.

275-7761

Dr. Zakariás-Duka Krisztina

1029 Hunyadi u. 81-85.

275-7761

Dr. Axmann Edit

1028 Községház u. 12.

376-5372

EGÉSZSÉGES GYERMEKEK ELLÁTÁSA
A nem sürgős problémák miatti tanácsadások szünetelnek, telefonon kérjen tanácsot saját házi gyermekorvosától, védőnőjétől. A szűrővizsgálatok szünetelnek.
Az újszülöttek ellátása is elsősorban telefonon történik, saját háziorvosa és/vagy
védőnője segítségével.
A csecsemő- és kisdedkori kötelező védőoltások és a velük egy időpontban beadható
választott oltások beadását előre egyeztetett időpontban a gyermekorvosi rendelőben
saját házi gyermekorvosuk vagy a helyettesítő gyermekorvos végzi.

ÜGYELET
Egyelőre változatlanul, de kizárólag halaszthatatlan, sürgős esetben a Szent János
Kórház területén működő gyermekügyeleten érhető el (hétköznap 20-8 óra között,
hétvégén és ünnepnapon éjjel-nappal). Telefon: (06 1) 212-5979.
TANÁCSADÁS
Mivel különbözőek a rendelők személyi és térbeli adottságai, ezért kérik, hogy a szülő
minden esetben először vegye fel a kapcsolatot a házi gyermekorvosával, vagy annak
asszisztensével telefonon vagy e-mailben a védőoltásokkal kapcsolatban.
Amennyiben a rendelőben meg kell jelenni, szíveskedjenek szájmaszkot magukkal vinni.

Erő(d)tér már online is

Az Erő(d)tér Ifjúsági Közösségi Tér Online megnyitotta virtuális kapuit. Ahogy
írják: „Az online térben kicsit átalakultunk,
megújultunk, hogy amíg otthon vagy, addig
se unatkozz szabadidődben. Csatlakozz hozzánk, ha elmúltál 12 és nem vagy még 20 éves!
Online közösségi programokkal várunk és
meglátod, az otthonlét is rejt remek lehetőségeket és szórakozást az elkövetkező időszakra.
Keress minket, ha közösségre vagy épp segítségre van szükséged! Maradj otthon, de ne érezd
magad egyedül!”
Az Online Erő(d)tér már telefonon is elérhető a (06 20) 805-0405-ös (Kata, hétfő,
szerda: 16-18-ig) és a (06 20) 289-3077-es
(Bence, kedd, csütörtök 16-18-ig) számon.
Facebook: rdtr02, Instagram: erodter.
Az Erőd legyen veletek!

2020/06 – április 12.

ÓVODA–ISKOLA

Óvodai beiratkozás

A Humánszolgáltatási Igazgatóság Intézményirányítási Osztály tájékoztatása szerint a veszélyhelyzet miatt az óvodai beiratkozás
időpontja és módja megváltozik. A beiratkozás elektronikusan vagy
telefonon történik 2020. április 2. és 17. között.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét,
a nevelési év kezdő napjától (2020. szeptember
1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy
gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban
kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és
felkészítésük a majdani iskolakezdésre. A
koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a köznevelésért felelős
miniszter határozata alapján a 2020/2021.
óvodai nevelési évre történő beiratkozás az
előző évektől eltérően más időpontban és
más módon, a személyes kontaktus elkerülése
végett elsősorban elektronikusan (e-mailben),
vagy telefonon történik. Ehhez az érintett szülők megértése és együttműködése szükséges.
A beiratkozás időpontja: 2020. április
2–17. A II. Kerületi Önkormányzat fenntartásában működő óvodák elérhetősége (e-mail-cím,
vezető mobiltelefonjának száma), a körzete,
az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére az alapító okiratuk
szerint jogosult óvodák címe és a SZÁNDÉKNYILATKOZAT a www.masodikkerulet.hu oldalon található.
A Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási
Igazgatóság Intézményirányítási Osztályának
az óvodai felvételekkel foglalkozó munkatársa
Rácz Edit, telefonszáma: (06 30) 545 2132,
e-mail-címe: racz.edit@masodikkerulet.hu.
A beiratkozás SZÁNDÉKNYILATKOZAT kitöltésével történik az alábbiak szerint:
• amennyiben a szülő a lakhely szerint
körzetes óvodába kívánja beíratni gyermeket,
eljuttatja a szándéknyilatkozatot a körzetes
óvodába,
• ha a szülő választott – nem körzetes –
óvodába kívánja beíratni a gyermeket, akkor
a szándéknyilatkozatot eljuttatja a választott
intézménybe, ezzel egyidejűleg e-mail útján,
másolatban értesíti a körzetes óvodát is,
• a kerületi intézmények közül a Völgy
Utcai Ökumenikus Óvoda nem rendelkezik
körzettel, ide a körzeten kívüli beiratkozás
szerint kell jelentkezni.
Felhívjuk azon szülők figyelmét, akinek
gyermeke szakértői véleménnyel rendelkezik, hogy a szándéknyilatkozatot abba az
intézménybe juttassák el, amely a szakértői
vélemény szerinti jogosult óvoda.
Ha a szülő a gyermeket nem kerületi óvodába, vagy nem önkormányzati fenntartású
intézménybe kívánja beíratni, arról e-mail útján a beiratkozás időpontjában szíveskedjék
értesíteni a lakhelye szerinti körzetes óvodát.

A körzettel nem rendelkező óvoda vezetője 2020. április 20-ig, a körzetes óvodák
vezetői – a többi körzetes óvoda vezetőjével
és a fenntartóval történt egyeztetett módon
– 2020. április 21-ig döntenek a gyermekek
felvételéről, és erről a szülők által megadott
e-mail-címre értesítést küldenek.
A körzetes óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi – a többi körzetes óvoda vezetőjével és a fenntartóval egyeztetett módon – azon
érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem
érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.
A körzeten kívüli gyermekek felvételéről a
vezetők 2020. április 30-ig hoznak döntést.
Az intézményvezetők a felvételről írásban, az
elutasításról határozatban értesítik a szülőket.
1. Mi a teendő, ha a szülő szeretné
engedélyeztetni gyermeke óvodakezdésének elhalasztását?
A hatályos jogszabályi rendelkezések
alapján a szülők legkésőbb tárgyév május
25-ig kérelmezhetik a területileg illetékes
járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői
kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit
szem előtt tartva felmentheti a gyermeket
az óvodai foglalkozáson való részvétel alól
annak az évnek az augusztus 31. napjáig,
amelyben a gyermek a negyedik életévét
betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem
benyújtásával kapcsolatban forduljanak
a lakóhelyük alapján területileg illetékes
járási hivatalhoz.
2. Mi a teendő, ha a szülő éppen
külföldön él vagy költözik, ezért gyermeke nem kezdi meg Magyarországon
az óvodai nevelést?
A hatályos jogszabályok értelmében 2020.
január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön
él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be
kell jelenteni A bejelentéshez használható
űrlap az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a köznevelés menüpontban külföldi
távozás bejelentése pontjából, vagy a https://
www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre tavozás
bejelentese oldalról közvetlenül letölthető.
Az elektronikus kitöltést követően aláírva az
Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási
Főosztály 1363 Budapest, Pf. 19 címre kell
postázni.
A szülő a fenti két esetben a beiratkozás
időpontjában (ÁPRILIS 2–17.) a halasztási
kérelmi szándékáról, illetve, ha külföldön él,
vagy külföldre költözik, szíveskedjék a körzeti
óvodát tájékoztatni.

Figyelem! Tekintettel a veszélyhelyzetre, a korábban meghirdetett óvodai
nyílt napok elmaradnak. (A bölcsődei jelentkezés várható időpontja 2020.
május 4. és 8. között lesz, részleteket a www.masodikkerulet.hu oldalon és
következő számunkban közlünk majd.)
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Általános iskolai beíratás
A Tankerületi Központ tájékoztatója az általános iskolai be
iratkozásról, amely a 2020/2021-as tanítási évre a 7/2020.
(III. 25.) EMMI határozat alapján az alábbiak szerint történik.

A beiratkozás első szakaszában a választott, körzettel nem rendelkező iskolákba kell a beiratkozást megtenniük; a második szakaszban pedig a körzetes
beiskolázás zajlik. A fentiek értelmében, amennyiben körzettel nem rendelkező
iskolát vagy képzési formát választanak, akkor kell az első szakaszban a kiválasztott iskolába benyújtaniuk a kérelmüket. A sajátos nevelési igényű tanulókat
abba az intézménybe kell beíratni, amelyet számukra a szakértői bizottságok
kijelöltek. Beiratkozásukhoz a kijelölést tartalmazó szakértői vélemény szükséges. Az ő beíratásukat az első szakaszban kell megkezdeni. Tekintettel arra,
hogy a szakértői bizottságok a veszélyhelyzetben korlátozottan működnek,
a kijelölt/kijelölendő intézmények vezetőivel mindenképpen egyeztessenek.
Minden olyan tanulót, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve
nem adta be a jelentkezését más általános iskolába, 2020. április 28-án
beírják a lakóhelye szerinti körzetes általános iskolába. Ebben a második
szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a
szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába
szeretnének beíratni.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy az EMMI rendelet 2. d) pontja szerint a
gyermeket a lakóhelye alapján körzetes általános iskolába kell beíratni.
Amennyiben a lakóhelytől eltérő tartózkodási hely szerinti körzetes általános iskolákba kívánják beíratni a gyermeküket, vegyék fel a kapcsolatot az
érintett általános iskolával.
Amennyiben gyermeküket a lakóhely szerinti általános iskolába szeretnék
beíratni, akkor a körzetes iskola felé a második szakaszban e-ügyintézésben
végezzék el a beíratáshoz szükséges, az intézmény által megadott egyéb
teendőket; illetve azon tanulók is a második szakaszban jelentkezzenek,
akiket az első szakaszban a választott intézmény nem vett fel.
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérik, hogy gyermekük általános iskolai
beíratását lehetőség szerint online módon a KRÉTA-rendszer e-Ügyintézési
felületén keresztül intézzék, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap
elérhetőségen találnak meg.
A beiratkozás szakaszai részletesebben: 1) A beiratkozás
első szakaszában 2020. április 6. 0.00 óra és 2020. április 24. éjfél
között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik: • nem állami fenntartású általános iskolába,
• vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába
vagy képzési formára (köznevelés típusú sportiskola, művészeti képzés... stb.)
kívánják gyermeküket beíratni.
Kérjük, hogy az intézmények beiratkozási rendjéről a választott intézmény
honlapján tájékozódjanak, mielőtt a jelentkezést megkezdik. A körzetes
iskolák listáját minden intézmény honlapján, illetve a https://kir.hu/korzet
oldalon találhatják meg.
2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0.00 óra és
2020. május 15. éjfél között azok a szülők/törvényes képviselők
végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik
gyermeküket: • olyan, körzettel rendelkező általános iskolába kívánják
beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási
helye szerinti körzetes általános iskola. • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.
Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését,
akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános
iskolába szeretnének beíratni.
A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van
szükség, melyeket e-ügyintézésben van módjuk feltölteni, de bemutatásuk
a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első
napján történik meg: • a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány • a gyermek nevére kiállított tajkártya • a gyermek nevére kiállított
lakcímet igazoló hatósági igazolvány • nyilatkozat az életvitelszerű ottlakásról • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.

A beiratás részleteiről mindenképpen tájékozódjanak az iskolák honlapjain, és keressék az
iskolákat bizalommal az ott megadott módokon!
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EGÉSZSÉG

VIGYÁZZUNK BUDÁRA!

BUDAI POLGÁR

„Ha lenne bármilyen

ami megvédene minket a vírustól, akkor nem lenne

A Budai Korona Patika munkatársai kesztyűben, szájmaszkban, plexi fal mögött végzik munkájukat. Középen a tulajdonos, dr. Bölcs Judit

A Kapás utcai rendelőintézettel szemben található a Budai Korona Patika, amelynek története egészen 1842-re nyúlik vissza. Akkor alapította gyógyszertárát Muraszombaton Bölcs
Béla, a jelenlegi tulajdonos, dr. Bölcs Judit szakgyógyszerész dédapja. A család, akárcsak
a patika, sok viszontagságon ment keresztül a történelem viharos évtizedeiben, de a szép
hivatáshoz mindegyik generáció hű maradt. Így történhetett, hogy százötven év elteltével
a két nővér, Judit és Marietta újraalapította a családi patikát, az egykori Gyógyszertár a Magyar Koronához elnevezésre utalva Budai Korona Patika néven.

Bár maga a történet is nagyon érdekes, beszélgetésünk szomorú apropóját a világjárvány adta. A krízishelyzet a patika munkatársaira is nagyobb terhet, több munkát ró,
de mindezek mellett idős betegek részére
házhoz szállítást is vállalnak.
– Sok más munkavállalóéhoz hasonlóan, a
férjemnek is megnövekedett a szabadideje,
ő ajánlotta fel, hogy szívesen házhoz viszi az
idősek gyógyszerét – mesélte dr. Bölcs Judit.
– Eleinte csak egy-egy embernek, most már
többeknek is viszi naponta hősiesen a szükséges gyógyszereket. Emögött nincs semmilyen hivatalos háttér, egyszerűen csak segíteni szeretnénk a rászorulókon.
Az élelmiszerek mellett a gyógyszerek
is nélkülözhetetlenek, különösen járvány
idején. Nagyon nagy a roham?
Kicsit már csitult. A kezdeti ellátási nehézségeket az okozta, hogy a nagykereskedelem nem tudott lépést tartani a hirtelen

és kiugrásszerűen megnövekedett igényekkel. A rendes körülmények között működő logisztika már nem tudta kiszolgálni a
gyógyszertárak megsokszorozódott forgalmi
szükségleteit. Gyógyszer volt és szerencsére
van is folyamatosan. A szállítási problémákat
jelenleg dobozkorlátozással hidalják át, ami
azt jelenti, hogy minden egyes gyógyszertárra
meghatározzák, hogy hány doboz gyógyszert
rendelhet.
Működőképes a rendszer?
Igen, bár egy elég hosszadalmas és nehéz
logisztikai feladat elé állítja az embert: amit
ugyanis régen tízesével, húszasával rendeltem meg, azt most – mérlegelve a már leadott
és a valószínűsíthető igényeket – kettesével, hármasával rendelem. Előfordul persze
egy-egy hiánycikk is, de szerencsére nem
több, mint máskor. A gyógyszerellátás tehát
folyamatos, az azonban előfordulhat, hogy a
megszokottól eltérően, a megrendelt készít-

ményt nem fél, hanem egy egész napnyi várakozás után lehet csak átvenni.
Mik a legkeresettebb cikkek a járvány
idején?
Gumikesztyűt nagyon sokan keresnek,
amit elég nehéz beszereznünk. Jelenleg van
olyan pamutkesztyűnk, ami nem annyira
drága, és mert mosható, többször is lehet
használni. Szintén sokan vásárolják a WHO
előírása alapján általunk gyártott alkoholos
kézfertőtlenítőt, amihez alkoholt csak nagy
nehézségek árán sikerült kapnunk, hiszen
a laboratóriumok sem bírják a jelentősen
megnövekedett keresletet. Ennek használatát nagyon javaslom mindenkinek, ha nincs
gumikesztyűnk, a kézfertőtlenítővel már
nagyban növeltük a fertőzés elleni védekezést. A harmadik slágercikk a szájmaszk.
Sajnos, az egyszerű orvosi szájmaszkok ára is
sokszorosára ment fel, ami jogosan kelt felháborodást, de mi is csak egyre drágábban
tudjuk megvásárolni. Próbálunk beszerezni
szűrővel ellátott, komolyabb védettséget adó
maszkokat is, ezeknek ára több ezer forint is
lehet.
Fontos feltenni a szájmaszkot?
A legfontosabb, amit járványhelyzetben
tehetünk, hogy ne fertőzzünk meg másokat.
Sokaknál csak enyhe tünetet okoz ez a vírus,
van, aki nem is tudja magáról, hogy megkap-
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szer,

világjárvány”

ta. Tekintsünk úgy magunkra, mint potenciális vírushordozóra, és ha el kell mennünk
otthonról, feltétlenül viseljünk szájmaszkot,
nehogy továbbadjuk a fertőzést. Erre kiválóan megfelel az egyszerű orvosi maszk.
Mi a véleménye a mosható textilmaszkról? Sokan varrnak ilyet kényszerű otthonmaradásuk alatt.
A textilmaszk nagy hátránya, hogy a kilélegzett levegőtől nagyon gyorsan átnedvesedik, és akkor már nem sokat ér. Nem
véletlenül gyártják az orvosi maszkokat egy
speciális papír-keverék anyagból. Ugyanakkor, ha ilyet nem sikerül beszereznünk, viseljük a textilmaszkot, csak cseréljük gyakran. Ha valaki varr magának, ne csak egyet
készítsen. Ha van arra mód, hogy az átnedvesedett maszkot rögtön szárazra cseréljük,
akkor az is tökéletesen megfelel – sokkal
jobban, mintha nem takarnánk el az arcunkat semmivel.
Mit tesznek önök saját biztonságuk érdekében?
Ahogy más gyógyszertárakban, nálunk is
csak annyi vevő lehet bent, ahány kiadópultnál dolgozunk. Vásároltam egy mobil
plexi elválasztó falat is, és természetesen
viseljük a maszkot és a kesztyűt. Munkatársaim rengeteget dolgoznak. A napokban
egy kolléganőmnél rendkívül erős fejgörcsök jelentkeztek, egészen rosszul lett. Azt
hittük, nagy a baj, de szerencsére kiderült,
hogy „csak” kimerült.
Nagyon megnövekedett a terhelés?
Több a munkánk és több türelmet igényel.
Az is nehezíti a dolgunkat, hogy folyamatosan szólnak a telefonok, sokan érdeklődnek,
felvilágosítást kérnek. Sajnos, a számítógépes rendszer sem bírja mindig a megnövekedett terhelést, nem egyszer összeomlott már.
Olyan problémákkal is szembe kell most
néznünk, amelyek normál üzemmenetben
nem merülnek fel.
Sokan hisznek ilyen-olyan hatásos
gyógymódban, vitaminban, készítményben, ami megvéd minket a vírustól. Keresnek ilyeneket önöknél is?
Nagyon sok tévhit röppen fel a vírussal
kapcsolatban, amivel mi is nap mint nap találkozunk. Erre azt szoktam mondani, hogy
ha lenne bármilyen szer, ami megvédene
minket a vírustól, akkor nem lenne világjárvány. Csodaszer nincsen. A legtöbb, amit
a védekezés érdekében megtehetünk, ha
nagyon vigyázunk magunkra és egymásra:
nem megyünk el otthonról, fertőtlenítjük a
kezünket, viseljük az arcmaszkot, illetve az
idősebb generáció elfogadja a segítséget. Ez
minden, amit tehetünk, de ha szigorúan betartjuk, akkor ezek nagyon jelentős és hatékony elemei a védekezésnek.
Péter Zsuzsanna
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Az új koronavírusról még egyszer
Prinz Gyula infektológus tanácsai

Az új koronavírus, a COVID-19 a mindennapok része lett. A napi kormányzati tájékoztatókon értesülünk az emelkedő esetszámról, és sajnos, az elhunytak számáról is. A kormány újabb és újabb intézkedések bevezetésével próbálja csökkenteni a járványveszélyt.
A lakosságnak új élethelyzetekhez kell hozzászoknia. A járvány elején tartunk. A legfontosabb tanács: maradjon otthon! Ezzel együtt – érthető módon – számos kérdés merül
fel az emberekben, ezekre az olvasói kérdésekre próbálunk meg választ adni.

on!

Mindenki, aki teheti, maradjon otth
A jelenlegi kijárási korlátozás alatt
szabad-e a szabadba menni, levegőzni,
sétálni, ha igen, milyen szabályokat kell
betartani?
A szabad levegőn tartózkodni természetesen nem árt, sőt, hasznos a szép tavaszi
időben. Csak ne találkozzunk emberekkel,
és ha igen, tartsuk be a két méter távolságot. Sajnos, sosem tudhatjuk, hogy a szembejövő ember tünetmentesen, jó egészségben nem hordozza-e a vírust.
A cseppfertőzés mellett hogyan terjedhet még a vírus?
Az utcán, ha kellő távolságot tartunk
embertársainktól nem fogjuk megkapni –
fontos a távolságtartás. A vírus jelen lehet
a fertőzött székletében, de a fertőzés terjedésének nem ez a jellemző útja. Gyakran
fertőtlenítsük a mellékhelyiségeket klór
tartalmú fertőtlenítőszerrel, és ne felejtkezzünk meg a kézmosásról. A műanyag
csomagolású élelmiszereket felbontás előtt
fertőtlenítsük. Az erkélyen állva a porral
nem kaphatjuk meg a vírust.
A kézmosás és az otthonlét mellett
ajánlana-e még egyéb fontos megelőzési
tanácsokat?
Viseljünk maszkot a bevásárláskor. A vásárlás után, hazaérkezéskor mossunk kezet. A cipő talpát fertőtlenítsük. Talán zuhanyozni nem szükséges. A kilincseket, a
liftben a gombokat más is érintheti, érde-

mes ezeket is fertőtleníteni rendszeresen,
a mobiltelefonokon is túlélhet a vírus.
Biztonságos-e az étel házhoz szállítása? Milyen higiénés előírásokat kell betartani?
A házhozszállított ételek csomagolását
érdemes fertőtleníteni. Az étel felmelegítése 60 fokra elöli a vírust.
A legfontosabbnak azt tartom, hogy vigyázzunk egymásra! Gondoljunk a közelünkben élő idősekre, magányosokra!
Hívjuk fel őket, oldjuk szorongásukat,
magányukat! Segítsük őket a legszükségesebbek beszerzésében. Nem tudjuk, mikor
múlik el a járványveszély.
Ha panaszunk van, és arra gondolunk,
hogy COVID-19 fertőzésünk van, hívjuk
fel a háziorvosunkat, beszéljük meg, hogy
panaszaink jellemzőek-e az új koronavírus okozta fertőzésre. Egyre könnyebben
elérhető lesz az otthon végzett mintavétel
a fertőzés igazolására. Ha COVID-19-pozitívnak bizonyulunk, és enyhe tüneteink
vannak, otthon is maradhatunk, otthon is
túleshetünk a fertőzésen. Ha a tünetek súlyosbodnak: tartósan magas láz, nehézlégzés jelentkezik, akkor kórházi kezelés válik
szükségessé, ha nem érhető el a háziorvos,
az ügyeletnek kell gondoskodnia a sürgős
kórházba szállításról.
dr. Prinz Gyula infektológus,
a Kapás utcai Egészségügyi Szolgálat belgyógyásza

Postaládánkból

Egy igaz orvos a krízishelyzetben

A koronavírus okozta krízis nagyon megnehezíti azoknak az idős embereknek az életét, akik
krónikus betegségük miatt rendszeres orvosi ellátásra szorulnak. Az ilyenkor fellépő váratlan
esemény különösen ijesztő, mivel nincs mód a szokásos eljárásra.
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket dr. Tankó Attilának, a II. Kerületi Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata főorvosának, amiért igaz emberként és igaz orvosként egy ilyen helyzetben segített a hirtelen fellépő egészségügyi probléma megoldásában.
A hálás család (név és cím a szerkesztőségben)

BUDAI POLGÁROK

Hogy van, Kedves Szomszéd?
A március közepe óta tartó veszélyhelyzet mindannyiunk életét
megváltoztatta. A koronavírus okozta megbetegedés elsősorban az idősebb korosztály számára jelent nagyobb veszélyt,
így az ő esetükben különösen fontos, hogy otthon maradjanak,
és családtagjaikon kívül másokkal lehetőleg ne érintkezzenek.
Megkérdeztünk kerületünkben élő művészeket, hogy viselik a
bezártságot és mivel töltik a kényszerű otthonlét idejét.

A II. Kerületért Emlékéremmel kitüntetett Erkel Ferenc-, József Attila- és Prima
Primissima díjas, érdemes művész, író, költő, zenei rendező, műsorvezető,
Czigány György
szerencsésnek vallja
magát, mert a társasházhoz tartozó kert
enyhíti a kijárási korlátozás okozta bezártság
érzését.
– A négy fal között is
elfoglalom magam, nem
unatkozom. Az internetnek hála, sok jó zenét
tudok meghallgatni,
amire korábban nem jutott idő, és a munkának sem kellett hátat fordítanom: éppen most adtam le legújabb, Költők, napok, lányok címet viselő
kötetemet, amely életrajzi írásokat, verseket tartalmaz. Bízom benne, hogy
ha a könyvhét el is marad, a kötet arra az időre meg fog jelenni.
Nagyon sajnálom, hogy egyelőre nem folytathatjuk a számomra nagyon
kedves Ki nyer ma a Marczibányin? elnevezésű játékot, de nagyon bízom
benne, hogy ez csak egy átmeneti szünet és hamarosan visszatérhetünk a
művelődési központba.
Most türelmesnek és fegyelmezettnek kell lennünk, a figyelmünket pedig
legjobban a művészetekkel köthetjük le: zenével és irodalommal. Én mindenkinek ezt javasolom, és azt, hogy igyekezzen betartani a mindannyiunk
biztonsága érdekében hozott szabályokat.
Az immár kétszeresen Kossuth- és
Prima Primissima díjjal kitüntetett
Kaláka együttes tavaly ünnepelhette
ötvenedik évadát. Az együttes vezetője, Gryllus Dániel ezeket a
hónapokat amúgy is pihenésre szánta,
de persze nem ilyenre gondolt...
– Nagyon komolyan veszem az otthonmaradást, mert két szempontból
is a fokozottan veszélyeztetettek közé
tartozom: áprilisban töltöm be a hetvenet és 57 éve vagyok légzőszervi
beteg. Nem megyek sehova, a család
segít, nincs semmiben hiányom.
Szerencsére – bár munkahelyem az egész világ – az irodám és a lakásunk
ugyanazon a telken, két külön épületben van. Itt vannak a hangszereim, a
papírjaim, a számítógépem, tudok írni, muzsikálni, levelezni, ezt-azt kirakok
a Facebook-oldalamra, így a munka egy részével nem maradok adós. A koncertezéssel kapcsolatban sincs hiányérzetem, hiszen a tavalyi, jubileumi évünk
nagyon jól sikerült és rendkívül sűrű volt: csak felnőtteknek több mint száz
koncertet adtunk itthon és külföldön, ehhez jönnek még a gyerekműsorok,
a betlehemesek és egyebek, no meg a stúdiómunkák.
Az is nagy szerencse, hogy sikerült még ez év februárjában feleségemmel
Afrikába utaznunk – bár a zanzibári repülőtéren már hőmérővel fogadtak – és
még a március 9-i Kányádi-estünket is megtarthattuk.
Érdekes ez az életmód: mikor egy gátfutó a versenyen elesik és vérző
térddel a földön marad, akkor a többiek futnak tovább, de most (szinte)
mindenki a földön ül, nem rohanunk, nem versengünk. Hosszabbak lettek a
telefonbeszélgetések – egy barátom például a versét olvasta be –, többet,
többekkel és több témáról beszélgetünk. Azt is mondhatnám, hogy előnye is
van ennek az amúgy nagyon nehéz helyzetnek: jobban egymás felé fordulunk,
Péter Zsuzsanna
jobban elmélyedünk a világ dolgaiban.

BUDAI POLGÁR

Budai polgárok a kerületből...

Már a neve is szívet jelent, de a szívesség egész lényére jellemző. Barátságos kis stúdióját is sok szívvel díszíti, és hogy az oda
betérő szívesen van látva, azt az is bizonyítja, hogy a szépészeti
vagy gyógyászati kezelés mellé egy kávét, teát és saját készítésű
süteményt is kínál Fodor Korinna gyógypedikűrös.
– A VI. kerület belvárosi nyüzsgésében éltünk, de amikor a két
lányom kirepült, vágyódni kezdtem valami nagyon szép hely
után. Így kerültünk ide, a csodás,
békés, zöld Máriaremetére, ahol
végre hódolhatok kedves időtöltésemnek, a kertészkedésnek is.
A több mint százéves villa szerelem volt első látásra. Hét éve lakunk itt, és tavaly nyáron béreltem ki a kis földszinti helyiséget,
ahol kialakítottam a szalonomat.
Kiskorom óta két dolog érdekelt igazán: a tanítás és a gyógyítás. A tanítás megadatott, nagyon
szerettem is ezzel foglalkozni, de
amikor a két kislányom már óvodás lett, nem mentem vissza tanítani, hanem tanulni kezdtem
a reklám- és marketingszakmát.
Lett egy kis cégem, amit építgettem, de egy idő után elfáradt ez
a projekt. Akkor kerültem kapcsolatba a gyógyászattal: egy barátnőm hívta fel a figyelmemet a
gyógypedikűrös szakmára. Úgy
éreztem, ez igazán nekem való,
így beiratkoztam itt, a II. kerületben egy lábápoló és pedikűrös
képzésre, a PediSuliba. Igazán
hálás vagyok a mestereimnek,
mert nagyon jó képzést kaptam
tőlük. Már a tanfolyam közben
tudtam, hogy engem a gyógyítás része nagyon érdekel, ezért
a mesteri oklevél megszerzése
után a podológiai képzés (a láb
teljes orvosi ellátása, orvosi pedikűr) a távoli célom ebben a
szép szakmában. Részt veszek a
MOSZI (Magyar Országos Szakmai Ipartestület) képzésein is,

folyamatosan fejlesztve, bővítve
tudásomat.
Engem a Jóisten mindig a tenyerén hordozott: akkor is, amikor megtaláltam ezt a gyönyörű
helyet, ahol élek, és főleg akkor,
amikor csodálatos emberekkel
találkoztam, akik segítettek az
utamon. Ilyen Bergendy Anna,
a PediSuli oktatója, akitől a ma
már hungarikumnak számító
szikés pedikűrt tanultam, ami
a gépi pedikűrnél alaposabb,
precízebb lábápolási mód, és én
azon dolgozom, hogy ez a módszer megmaradjon. Ilyen ember
Kincs Eszter életműdíjas mesterpedikűrös is, a szakma nagyas�szonya, a mai napig mesterem és
mentorom, akinek hivatásbeli és
emberi hozzáállása számomra
példaértékű.
Nagy felelősség van rajtunk,
hiszen a láb sok mindenről
árulkodik. Például a neuropátiás
cukorbetegek sokszor észre sem
veszik, hogy milyen elváltozások
vannak a lábukon, ezt leginkább
a pedikűrös látja és tudja kezelni.
A pedikűr számomra több
mint szépészeti és gyógyászati
szakma. Egyrészt fontos, hogy
komplex szolgáltatást tudjak
nyújtani, ezért kiegészítettem
szolgáltatásaimat manikűrrel és
reflexológiás talpmasszázzsal,
illetve olyan miliőt szerettem
volna teremteni, ami megfogja a
vendéget, hogy úgy érezze, a legjobb helyre jött, ahol a kezelés
mellé házi sütemény is jár, meg
persze egy kis baráti beszélgetés
– láb- és lélekápolás.

Fodor Korinna
gyógypedikűrös

Lejegyezte: Péter Zsuzsanna
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A járvány idejére a KoriPedi is bezárta kapuját, de sürgős, fájdalmas
esetekben lehet keresni a gyógypedikűröst, aki fokozott védelem mellett ellátja
a fájós lábú vendégeket: Telefon: (06 70) 315-8524, e-mail: koripedi@gmail.com.
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chésen is nehezen viselhető és a mozgásra is
sokkal kevesebb alkalmat ad. Igényük van nemcsak a testmozgásra, de a találkozásokra, közösségi élményekre is, amit szintén csak virtuálisan tehetünk meg – az online csoportos jóga így
a külvilágot is jelenti. Ugyanakkor most talán
több idő jut magunkra, szeretteinkre, kedves
időtöltésünkre, például a jógára is.
Egészségügyi dolgozóként azt mondhatom,
hogy a sportnak óriási szerepe van az életünkben. A mozgás jelentheti a kikapcsolódást és
a feltöltődést, erősíti az immunrendszert,
ezekre pedig most fokozottan nagy
szüksége van mindenkinek. A napi,
akár csak húsz perc testmozgás
lehetőséget teremt arra,
hogy kis időre elengedjük
aggodalmainkat, megfeledkezzünk a nyomasztó
körülményekről.

– Ez legyen a legnagyobb bajunk – legyinthetnek most sokan, hiszen
itt nem kevesebbről
van szó, mint a minden kontinenst érintő
járványhelyzet túléléséről.
Ebben igazuk van, ugyanakkor pont az átvészelésben lehet
segítségünkre a sport, a mozgás.
Az internetet és a közösségi oldalakat böngészve
– a koronavírusról szóló hírek mellett – rengeteg jó ötletet kaphatunk arra, hogy elégítsük ki
saját vagy gyermekeink mozgásigényét a négy
fal között. Legbecsülendőbbek azok az oktatók,
akik kényszerpihenőjük idején sem feledkeznek meg tanítványaikról, és közkinccsé teszik
azt a tudást és tapasztalatot, ami „békeidőben”
keresetüket, megélhetésüket jelenti. Sok jó példa van erre szűkebb hazánkban is:
Szilvási Anikó callanetics-oktató, húsz
éve vezeti saját stúdióját
a Margit körúton. Órái
szinte mindig telt házasak,
köszönhetően a minden
porcikát átmozgató tornának és Anikó kedves,
lelkes buzdító szavainak,
amivel még a legkegyetlenebb hasizomgyakorlatot is örömmel csinálják végig tanítványai. A veszélyhelyzet idejére be kellett zárnia
a stúdiót, de vendégeit nem hagyta cserben: két,
egyórás videót töltött fel honlapjára (http://
www.budai-callanetics.hu/flabelos.html), hogy
otthon se kelljen nélkülözni a tornát.
– Mindannyiunk számára nehéz időszakot
élünk – mondja az oktató –, de éppen ezekben
a napokban van a legnagyobb szükség az emberségre és egymás megsegítésére. Nemcsak
fizikailag hasznos, ha tornázunk, amivel karbantartjuk izmainkat és erősítjük immunrendszerünket, de lelkileg is feltölt, és ez most különösen fontos. Nem egy vendégem hívott fel,
hogy az online óráért cserébe utalna valamennyi
pénzt, de hát erről szó sem lehet, mert most
pont nem a pénzről van szó, hanem arról, hogy
a krízishelyzetben a legfontosabb dolgokban
erősödjünk: a szeretetben és az empátiában.
A videókat a honlapunkra tettem ki, hogy
bárki hozzáférhessen. Aki még nem próbálta
a callaneticset, annak ez egy új mozgásforma
lehet, amivel változatosabbá teheti az otthoni
testedzést, vendégeinknek pedig éppen az ott-

honosság érzését kívántuk nyújtani a már ismert oktatókkal, zenével, gyakorlatokkal.
Senkinek sem könnyű az elszigetelődés, de
én bizakodó vagyok. Azt látom, hogy a kezdeti sokk után kezdünk berendezkedni az újfajta
életre, ahol egészen más értékek kerülnek előtérbe. Nem rohanunk sehová, nem akarunk felhalmozni anyagi javakat, ugyanakkor rengeteg
megható, kedves és biztató üzenetet kaptam én
is, de a közösségi oldalakon is számos önzetlen
felajánlást lehet találni. Azt érzem, hogy van
összefogás és segítő szándék az emberekben,
mindenki azt nyújtja másoknak, amit tud. A veszélyhelyzet elmúltával megváltozik az életünk,
de mi magunk is, és én hiszem, hogy jó irányba.
Már alig várom, hogy ismét együtt lehessünk a
stúdióban a vendégekkel, újult erővel tornázzunk és egy csésze tea mellett jót beszélgessünk.
A Rét utcai háziorvosi rendelőben dolgozik
Nagy Mónika nővér, aki képzett jógaoktatóként egy edzőteremben
tart jógát. Mónika nem
maradhat otthon, munkájára most fokozottan nagy
szükség van, ennek ellenére úgy érezte, csoportjának továbbra is szüksége van a testet-lelket
karbantartó testedzésre,
és ha máshogy nem lehet, hát akkor szabadidejében online tart órákat.
– Azt szeretném, ha minél többen megtapasztalnák a jóga áldásos hatását, amire a mostani,
sok aggodalommal járó időszakban még nagyobb szükség van. A jóga remek stresszoldó
hatással bír, harmóniába hoz önmagunkkal.
A gyakorlás során feltöltődünk energiával és
nyugalom hatja át testünket. Nem szerettem
volna magára hagyni a csoportomat. Igényük
van arra, hogy továbbra is együtt jógázzunk még
akkor is, ha ez fizikailag nem megvalósítható.
A jógázók – akárcsak az ország nagy része – jelenleg be vannak zárva a négy fal közé, ami pszi-

Bezárt a Berczik
Sára Budai Táncklub is, ahová nap mint
nap sok száz mozogni vágyó gyermek, felnőtt és
idős látogatott el. Ott tartott Kis Judit Berczik Sára-díjas mozgáspedagógus
olyan tartásjavító és kondicionáló tornaórát, amely
az esztétikus mozgásképzés és a gyógyító torna elemeit ötvözi. Judit tanítványainak zöme hosszú évek,
sőt évtizedek óta látogatta a foglalkozásokat, sokan
már nyugdíjasok, a legidősebb hölgy a nyolcvanat
is betöltötte. Számukra szinte nélkülözhetetlen lételem a torna. Ezért is hozta meg a megfogalmazása
szerint egyetlen lehetséges felelős döntést, hogy a
személyes részvétel helyett összeállít minden testtájra
egy-egy mozdulatsort, amit kis videófelvételeken
küld el a tornacsoportoknak, hogy otthon mindenki
a maga tempójában, a kívánt ismétlésszámban gyakorolhasson, és a járvány elmúltával csoportjai ott
folytathassák, ahol márciusban abba kellett hagyni.
Rövid, néhány perces videót töltött
fel a Budapesti Szent Ferenc Kórház hivatalos oldalára, amelyen gyógytornászok mutatják be a krónikus
betegségben szenvedő és/vagy idős betegek számára
otthon végezhető, hasznos tornagyakorlatokat, hiszen
– mint írják – kardiológiai betegeik számára a rehabilitáció kiemelten fontos része a mozgásprogram.
A gyakorlatok nem nehezek, bárki elvégezheti őket,
amivel sokat tehetnek egészségükért.
Több helyszínen tart/tartott táncórákat a II. kerületben a Carmen Salsa Tánciskola.
Számukra (is) hatalmas nehézséget jelent, hogy nem
folytathatják a táncoktatást, legalábbis nem a valódi
parketten. A tánciskola tulajdonosai, Papp Zoltán és
Papp Éva azonban nem hagyja, hogy a tanítványok
elfelejtsék a tánclépéseket. Közösségi oldalukon online
tánciskolát hirdettek, ahol mindenki folyamatosan
átismételheti a már tanultakat, és újabb lépéseket,
figurákat, díszítéseket is tanulhatnak, hogy ne csak
a bajokkal foglalkozzunk a kényszerű otthonlét alatt.

Összeállította: Péter Zsuzsanna

Hetek óta bezárkózva élünk,
nem hagyjuk el lakásunkat csak,
ha nagyon muszáj. Ez még akkor
is megterhelő és frusztráló lenne, ha
amúgy nem tombolna kint a járvány, ha
nem kellene aggódnunk saját és szeretteink
egészségéért. Egy időre le kell mondanunk
megszokott életünkről, ami a sok-sok
egyéb kényszer és kompromisszum mellett
azt is jelenti, hogy nem járhatunk el edzőterembe, jógastúdióba, táncórára.

Fotó: PublicDomainPictures/Pixabay

Otthon sem kell lemondani a testedzésről
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Hogy vagytok?
Mi újság van veletek? Hogy vagytok? Mi
most mind az öten itthon vagyunk, szerencsére.
Digitális blogger tanár-anya-tanító lettem, némi
menzás beütéssel… Még szerencse, hogy saját rendszergazdám van, a férjem! (43 éves pedagógus)

BUDAI POLGÁR

Élet a kijárási korlátozás
és a digitális távtanítás
első heteiben

Kéthetes önkéntes karanténban
vagyunk itthon, mert pénteken jöttünk
haza az ausztriai síelésből. A napirendet megírtam
hétfő reggel, ami kis túlzással csak arra jó, hogy
legyen mitől eltérni. Apósom tegnap még fodrászhoz akart menni, mondtam neki, hogy NEM! Ha a
szüleinknek kell valami, majd bevásárolunk nekik.
Egyébként szárnyalok a modern technika újabb és
újabb felületein, Messenger, Facebook zárt csoport,
online a munkahellyel, sőt videóbeszélgetésben is
volt részem. (45 éves marketinges-turizmusos
kétgyerekes anyuka)

Rosszkedv ellen...

A kijárási korlátozás beindította az emberek fantáziáját és egyre terjednek az interneten a karanténviccek. Íme néhány...

• Liszttel rendelkező nő várja élesztővel rendelkező férfi jelentkezését. „Légy az életem kovásza”
jeligére a kiadóba.
• Viszik a lisztet, mint a cukrot!

• Ma bejött a bankba két maszkot viselő férfi. De
amikor kiderült, hogy bankrablás, mindenki megnyugodott.

• Bolt előtti beszélgetés kijárási korlátozás idején: – Te hány éves vagy, Mariskám? – Attól függ,
hány óra van.
• Ha sokáig lesznek bezárva az iskolák, a szülők
hamarabb megtalálják a koronavírus ellenszerét,
mint a tudósok.

• Apa, segíts! Elakadtam a matekban. Ha a nyolcat megfelezzük, mit kapunk? Ha hosszában felezed, akkor két hármast, ha keresztben, két nullát.

• Sok szülő gondolkodott, mikor lesz valaha szüksége a másodfokú egyenlet megoldóképletére és a
kovalens kötésekre. Most.
• Két tizenéves csetel. – Figyu, a te anyád hányast
kapott a törire? – Négyest, pedig mondtam neki,
hogy figyeljen oda.
• Nézem a naptárat. Itt a húsvét! De jó, végre
négy napig itthon leszünk!

Épp február elején kezdtem el újra
dolgozni, közben beszoktattam a hároméves
lányomat az óvodába. Végre ott aludt – egy hétig.
Úgy tűnik, kezdhetjük majd elölről. A férjemnek
egyelőre még be kell járnia hetente néhányszor, de
próbálják megoldani az itthoni munkát. Én a gyerekek mellett nem túl intenzíven, kisebb-nagyobb
szünetekkel és házi munkával felváltva próbálok
dolgozni. A nagyobbiknak az iskolai beiratkozás
lesz izgalmas. (45 éves gazdasági ügyintéző)
Nálunk nyugis a helyzet, együtt a
család, a kamasz gyerekek a szokásosnál többet megjelennek a szobájukon kívül is. Ők jól
menedzselik ezt a digitális légkört, megoldják
egyedül is, persze minden eszközük megvan
hozzá. Talán többet is tanulnak, mint szoktak,
mert szerintem a tanárok is még csak próbálják
belőni azt a mennyiséget, ami leterheli őket, így
néha kicsit túllőnek a célon.
Hol itthonról dolgozunk, hol bemegyünk.
Eleinte az eszközök, laptopok, céges mobilok
beszerzésével, telepítésével voltunk elfoglalva,
nem egyszerű a pénzügynek otthonról működnie.
Már egy Blizz nevű videókonferencia-programot
is tudok működtetni. Ennek elindításában itthonról a hetedikes fiam segített, tehát nálunk már
fordult a helyzet.
Szóval én csak összetehetem a kezem, hogy már
nagy gyerekeim vannak és önállóak. Rengeteget
vásároltam az elmúlt napokban, hogy kihúzzuk
egy darabig. Bár néha rá kell szólni a gyerekekre,
hogy az unalomból eredő kényszerevéssel álljanak
le. Voltunk többször futni, az Árpád-kilátó felé az
erdőben soha nem látott mennyiségű ember és
főleg családok együtt sétáltak.
(48 éves pénzügyi vezető)

Tulajdonképpen egy lehetőséget
is kaptunk ezzel a szörnyűséggel, hogy észrevegyük, mennyire eltávolodtunk a természetes
létezéstől, vagy ha úgy tetszik, természetes
összekapcsolódásainktól. Mi fontos, mi helyettesíthető, mi az, ami abszolút szükségtelen.
Csak ez alatt a szűk két hét alatt tökéletes képet
kaptam arról, mennyi mindent nem tudok a saját
gyermekemről. Mennyi mindent gondoltam, hogy
úgy van – és nem. Sebaj. Fuldoklunk, küzdünk
nap mint nap a tananyaggal, de egyre többet
nevetünk és tanuljuk a türelmet egymás iránt.
Nagyon kemény. De haladunk.
Nekem „csak” egy gyerekről kell gondoskodnom, minden tiszteletem a többgyermekes
családoké. Az biztos, hogy szeptemberre teljesen ősz leszek, de legalább nem kell festetnem a
hajamat a továbbiakban. (53 éves színésznő)
Ocsúdunk az első sokkból, de ahogy
a kolléganőm levelét olvasom, a munka terén
jön majd a második. Kemény kihívás a másodikost tanítani, a hetedikes kémiai kötéseihez
hozzá sem tudok szólni, az ötödikes csendben
csinálgatja a dolgait, feltéve, ha megtaláljuk a
felületen a feladatokat. Ez most a legnehezebb.
Nem megcsinálni, hanem megtalálni, feltölteni.
De viccesek a hetedikesek konferenciabeszélgetései és az online furulya-, fuvola- és zongoraóra.
Másfél hét után a gyerekek közölték, inkább az
iskola. Ja, most aztán kénytelenek egész nap a
gép előtt ülni, telefont nyomkodni. Lehet, hogy
ezzel a digitális távoktatással elérjük, amit
akartunk, hogy elforduljanak a képernyőktől?
(48 éves édesanya)

(Folytatjuk)

Összeállította: Zsoldos Szilvia

Őszintén szólva, kisebb a forgalom a
gyerekkórházban. Jelen állapotban úgy néz ki,
hogy inkább otthon maradnak a gyerekekkel, amit
helyénvalónak is tartok. Nincs járóbeteg-ellátás,
reggelente majdnem üres a sürgősségi. Élvezem
a néptelen utcákat, kihalt metrókocsikat. Remélem, mindenki jól van, és a fenekén csücsül
otthon. Nem mi vagyunk veszélyben, viszont a
szülőket, nagyszülőket csak Skype-on keresztül
látogassa mindenki! (25 éves rezidens, orvos)
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Utazási szolgáltatások
a koronavírus miatt fennálló veszélyhelyzetben

Jogi iránytű
– új, ingyenes jogsegélyszolgálat és

jogi kisokos

Az irányadó rendelkezéseket alapvetően az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) kormányrendelet (továbbiakban: kr.) tartalmazza, amit teljes
terjedelemben pl. az njt.hu honlapon (Nemzeti
Jogszabálytár) is bárki el tud olvasni.
A kr. 21. § (3) bekezdése alapján az utazó
bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani
az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha
olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag
teljesítését jelentős mértékben befolyásolják,
vagy lényegesen befolyásolják az utazók célállomásra való szállítását. „Az utazási csomagra
vonatkozó szerződés e bekezdés szerinti felmondása
esetén az utazó az utazási csomag ellenértékeként
befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további
kártérítést azonban nem követelhet.”
Fontos tudni, hogy ebben az esetben is a
befizetett teljes díj visszafizetésére köteles
az utazásszervező, tehát annak összege nem
csökkenthető bánatpénzzel, továbbá az utazó
részére való megtérítést haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerző-

dés felmondását követő 14 napon belül kell
teljesíteni (ld. kr. 21. § (5) bekezdése).
A felmondás jogának gyakorlását mindenképpen írásban (legalább e-mail), az utazási
szolgáltatásra vonatkozó szerződésben és/vagy
a hozzátartozó ÁSZF-ben (Általános Szerződési
Feltételekben) rögzített módon és címekre javasolt megtenni, azzal, hogy a 14 napon belüli
visszafizetés teljesítéséhez javasolt egy bankszámlaszám (és a jogosult nevének) írásbeli
közlése is.
Releváns tény, hogy a felmondások tárgyában
Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke azutazo.hu oldalon,
2020. április 2. napján megjelent a „Bajban az
utazási irodák: készpénz helyett vouchert adnának
vissza, mert arra kényszerülnek” című cikkben
többek között az alábbi nyilatkozatot tette:
„A MUISZ nevében benyújtottam egy jogszabálymódosítási javaslatot a pontos jogszabályszöveggel
a Magyar Turisztikai Ügynökség felé, ahol ezekben a napokban is keményen dolgoznak a szakma

Általános szabályok, az új keretek
A kormány a munkajogot érintő rendeletet alkotott (A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
azonnali intézkedésekről szóló 47/2020.
(III. 18.) Korm. rendelet), amely felülírt
számtalan szabályt a munkajog világában. Cikksorozatunkban ezeket
járjuk végig.
A 6.§ alapján a Munkatörvénykönyvét
(Mt.) a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy
a) a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti
közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja,

Fotó: Pixabay /Gerhard Gellinger

– a II. Kerületi Önkormányzat
Elveszett a jog útvesztőjében? Lapunk
tű néven. Ha egy-egy jogi kérirány
támogatásával – új rovatot indít Jogi
vagy úgy gondolja, a felvetett
el,
dik
désben vagy ügyben nehezen igazo
k kérdéseit és javaslatait
várju
ot,
szám
kérdése közérdeklődésre tarthat
A kérdésekre szakértő
en.
il-cím
e-ma
a jogiiranytu@masodikkerulet.hu
válaszok tájékoztató
adott
sekre
kérdé
ügyvéd segítségével válaszolunk. A
ügyvédi konzultációt. A kapott
jellegűek, nem helyettesítik a személyes
re használhatja fel.
információkat mindenki saját felelősségé

b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti,
c) a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében
a szükséges és indokolt intézkedéseket
megteheti.
A fenti szabályoktól eltérő kollektív
szerződéses rendelkezéseket e rendelet hatályának tartama alatt alkalmazni
nem lehet.
A munkavállaló és a munkáltató az Mt.
rendelkezéseitől külön megállapodásban
eltérhetnek.
A munkajog területén számos, a munkavállalót védő rendelkezés található,
amelyektől a felek még közös akarattal

megmentése érdekében. Ez arról szól, hogy ebben a
rendkívüli helyzetben az utazási irodáknak meglegyen a lehetőségük arra, hogy a pénz visszafizetése
helyett, a közvetlen szolgáltatókhoz hasonlóan ők
is egy, egy évig érvényes vouchert adjanak az utasoknak a fel nem használt utakért. Mert hangsúlyozom, az utasok által befizetett pénz nem az
irodáknál, hanem a szolgáltatóknál van.”
A fentiek alapján a kr. módosítása várható
a közeljövőben, melynek eredményeképpen a
14 napos visszafizetési kötelezettség helyett 1
évig felhasználható utalvány (voucher) kiadási kötelezettsége lesz, melynek átvétele, vis�szaigazolása során mindenképpen javasolt a
hozzátartozó például úgynevezett sztornó vagy
egyéb biztosítási fedezet írásbeli igazolása is,
amennyiben az utazó az eredeti utazáshoz kötött
bármilyen biztosítást.
Őszintén remélem, hogy mielőbb és mindenki a koronavírus járvány utáni pihenésével
tud foglalkozni.
dr. Litresits András ügyvéd

Munkajog – a veszélyhelyzet idején I.
sem térhetnek el, tekintve, hogy a munkáltató erősebb tárgyalási pozícióban
van. A kiemelt rendelkezés ezt a védelmet
függeszti fel átmenetileg, jelenleg bizonytalan időre. Tekintve, hogy a jelenlegi
helyzetben különös érték a munkaviszony,
így könnyen kényszerhelyzetbe kerülhet a munkavállaló, és a munkahelye
védelmében aláírja a munkáltató által
egyoldalúan megállapított feltételeket.
Fontos kiemelni, hogy az eltérésről
szóló megállapodás esetére nem írja elő
az írásbeliséget a rendelet. Ennek megfelelően egy esetleges jogvita esetén a
bizonyíthatóság is csorbát szenvedhet.
Sok munkáltató kerül válságos gazdasági helyzetbe, és ennek ellenére nem

kívánja elveszíteni munkavállalóit. Ennek
megfelelően az imént sorolt szélessé
nyitott munkajogi környezetet lehet
emberségesen és visszaélésszerűen is
alkalmazni.
Minden munkavállalónak azt javaslom,
hogy vizsgálja meg, hogy a kért közös
megegyezésben foglalt szabályok arányban állnak-e a munkahely elveszítésének
veszélyével.
A leginkább érintett területek: a szabadság, a munkaidő lecsökkentése, a
felmondás és ezek társadalombiztosítási
vetületei. Ezekkel a témákkal folytatjuk
cikksorozatunkat.

dr. Lóránd Gergely
munkajogi szakjogász
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A feltámadás csodálatos távlata:

Pesthidegkút ősi kálváriája
Húsvét van: a katolikus városi polgárok
ilyenkor körmenetekkel idézték fel Jézus
szenvedésének és feltámadásának csodáját.
A mostani járványhelyzet, sajnos, a közös
ünneplésnek ezt a formáját se teszi lehetővé, de egyénileg mindenki felfedezheti
kerületünk egyik csodálatos helyszínét, a
pesthidegkúti kálváriát.

A magyar kálvária szó tulajdonképpen a Golgota, azaz a Koponyák hegye nevének latin
fordításából ered, a latin calva, azaz koponya
jelentésű szóból. Ez a Jeruzsálem városfalán
kívül eső kis magaslat, mint ahogy azt a húsvéti történetből sokan tudhatják, a kivégzések helye volt, és így Jézus kereszthalálának a
helyszíne is. Magyarul a kálvária megjelölést
azonban általában nem erre használjuk, hanem egy olyan, sokfelé megtalálható, rendszerint szintén városszéli helyre, amely a jeruzsálemi keresztutat idézi meg.
A kereszténység a Római Birodalomban
született és terjedt el. Már a korai századokban is voltak keresztények, akik elzarándokoltak a Szentföldre, arra a vidékre, ahol az
evangéliumok játszódnak és ahol Jézus kereszthalála történt. Jeruzsálem egészen addig elérhető hely maradt, míg a területet el
nem érte az iszlám hódítás: ezután a szentföldi zarándoklatok ellehetetlenültek. Igaz, a
keresztes hadjáratok során a megfogalmazott
cél éppen az volt, hogy a visszahódított szent
városba újra mehessenek a kegyes zarándokok, valójában ez mind kevésbé volt lehetséges. A valódi zarándoklatot így felváltotta
a jelképes: a lényeg az volt, hogy az ünnep
alkalmával valamilyen módon megélhető legyen a jézusi szenvedés útja (és persze húsvét
vasárnapjának hajnalán a feltámadás öröme
is). Ezért keletkeztek a városok melletti kiemelkedő dombokon, hegyoldalakon a kálváriák: ezek lettek a tulajdonképpeni jelképes
helyszínek. A kálváriákhoz vezető utat általában stációik kísérték, melyek jelezték a keresztút egyes állomásait (a szenvedéstörténet
fontosabb mozzanatait). A magaslaton rendszerint három kereszt állt, középen Krisztus
korpuszával, de olykor még más bibliai szereplőket is ábrázoltak a kereszt előtt-alatt.
A kálváriák létesítésének kezdeti időszaka
az ellenreformáció volt, különösen a német
nyelvterületen. A XVII-XVIII. században a
szerzetesrendek is szorgalmazták építésüket.
Magyarországon is elsősorban a németek lakta (vagy éppen azokban az évtizedekben németekkel betelepített) vidékeken terjedt el,
illetve a városokban, ahol szintén zömében
ők éltek. Sok, máig is álló, gyönyörű barokk
kálváriát ismerhetünk, így például a felvidéki
városokból (Nagyszombat, Pozsony, Besztercebánya, Selmecbánya).

A budaiak se maradtak ki: ők 1699-ben
emeltek kálváriát a Rózsadomb oldalában.
Erre ma már csak az Apostol utca elnevezése emlékeztet. A mai Margit körúttól induló
stációk sora az egykori Veronika-kápolnához
vezetett – ennek a Rákosi-korszakban elbontott épületnek a helyén ma Mansfeld Péter
emlékműve áll. (A Rómer Flóris utca korábbi nevei is mind a vallási tartalomra utalnak:
hívták Ferences, Stáció, Kápolna, majd Zárda
utcának is.)
A törökkorban elnéptelenedett vidékre, a
Lipótmezőn túli határba az 1700-as évek legelején érkeztek német telepesek báró Kurtz
János Ignác kamarai tanácsos hívására, aki a
terület új birtokosa lett. (Ez természetesen
akkor, és még nagyon sokáig ezután sem volt
a főváros része, csak 1950-ben lett az.) A ma
is Ófalunak nevezett részen, a Paprikás-patak
mentén épült fel a falu. Egy ideig használták
az egykori Gercse falu megújított középkori
templomát, majd a század közepére megépítették a korábbi falusi templom romjainak
helyén a sajátjukat is, a ma is látható Sarlós
Boldogasszony-templomot.
A korabeli kegyességhez, mint láttuk, hozzátartozott a kálvária létesítése is. Hogy mikor
emelték a fehér szikláival a falu fölé magasodó
ormon a kálváriát, nem tudjuk pontosan, de
egy 1778-ból származó, az óbudaiakkal való
határvitáról szóló térképen már mint hivatkozási pont jelenik meg. Bizonyos, hogy generációk hosszú sora ünnepelte meg itt a húsvétot, felkapaszkodva a meredek hegyoldalban.
A német családokat a XX. század közepén kitelepítették, a kálvária viszont a feltámadás re-

ménységével, maradt. Rendbetételét az ezredforduló környékén a gercsei templomromot is
megújító (Klebelsberg-díjjal és II. Kerületért
Emlékéremmel is kitüntetett) Bognár Lajos
atya kezdeményezte, és onnantól kezdve lett
újra rendszeres célpontja a zarándoklatoknak,
körmeneteknek is. A Kálvária-hegy tetején
lévő kereszt feliratának tanúsága szerint utolsó felújítása 2002-ben volt – lassan ráférne
egy újabb, mert sajnos mind a stációk, mind
a keresztek állaga leromlott. Ottjártunkkor
egy szembe jövő hölgy kedvesen „Dicsértessékkel” köszönt nekünk, és egyéni keresztutat
járóval, illetve egy nagyobb fakereszttel zarándokoló többgyerekes családdal is találkoztunk.
Persze, sokan csak kutyát sétáltatni vagy a kilátásban gyönyörködni jönnek fel ide. A pesthidegkúti Kálvária-hegy ugyanis lenyűgözően
szép hely, kivételes panorámával a környező
hegyekre és településekre. A jellegzetes dolomit sziklagyepen ilyenkor tavasszal csodálatos
virágok nyílnak – nem messze a keresztektől
például a kecses nőszirom –, és még egy napozó méretes zöldgyíkot is megfigyelhettünk.
Valamikor a pesthidegkúti szőlőskertek és
mandulások egészen a sziklák aljáig felnyúltak, ma a helyükön néhány itt maradt virágzó mandulafán kívül jobbára feketefenyőket
láthatunk. A stációk sora a Tökhegyi út menti
árok vonalában indul, majd egy szép, elegyes
tölgyes erdőben halad, egy idő után egyesülve
a sárga háromszög jelzésű turistaúttal. A rövid,
de fárasztó kapaszkodóért odafönn kárpótol a
látvány: bármilyen napszakban is jöjjünk, itt
reménnyel telhet meg újra a szívünk.
Viczián Zsófia
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Online húsvét, online pészah

Idén április közepére esik a zsidó és a keresztény világ nagy tavaszi ünnepe
is, a pészah és a húsvét, ám a mostani rendhagyó körülmények között csak
rendhagyó módon ünnepelhetünk. Erről, valamint a közösségek megváltozott életéről P. Lendvai Zalánnal, a Margit körúti ferences templom plébánosával és dr. Verő Tamással, a Frankel Zsinagóga rabbijával beszélgettünk.

– Idei nagyböjtünket különösen is átjárta a koronavírus-járvány miatti félelmek, bizonytalanságok érzése – mondta
el kérdésünkre Lendvai Zalán OFM plébános. – Ezer kérdés
vetődött és vetődik fel az emberekben: miért engedi, mire
vezet, mire tanít ezáltal minket Isten. Sosem feledhetjük el,
hogy ő az élet és a halál ura, egyben a mi szerető atyánk,
irgalmas szívű, aki nem feledkezik meg az emberről. A belé
vetett bizalom reményt ad nekünk, hogy van jövőnk, van
célja az életünknek, a küzdelmeinknek, a szenvedéseinknek.
Ebben a hitben készülünk most is a húsvét ünneplésére.
Az emberi esendőségre, a bűnre, az elveszettségre, a szenvedésre és a halálra Isten
válasza a húsvét. Krisztus kereszthalálában és feltámadásában hűséges szeretetét, az
örök életet ajándékozta nekünk.
A feltámadás és annak liturgikus ünneplése idén sem marad el, igaz egészen szokatlan és különös lesz mindannyiunk számára. A járványhelyzet miatt ugyan időlegesen
nem tarthatunk nyilvános istentiszteletet, szentmisét, a templom azonban nyitva marad,
az imádkozók felkereshetik. A szentmiséket mindennap online közvetítjük a plébánia
honlapján és ez így lesz a szent három napban is. Ferences közösségünkkel ünnepeljük a húsvéti misztériumot, a hívek pedig az internet segítségével kapcsolódhatnak
be. A szentáldozás hiánya fájó minden hívőnek – és bizonyosan az Úrnak is –, de a
lelki áldozásban most is találkozni lehet vele. Így tanít most az Úr az eucharisztia igazi
értékének felismerésére, a megújulásra. Isten bocsánatának elnyerésére most lehetőségünk van a személyes bűnbánatban (az idősek éljenek is vele), de a ferences testvérek
készséggel állnak rendelkezésre gyóntatással is. A húsvéti liturgiát a hívek ebben a
különleges helyzetben honlapunkon (www.orszagutiferencesek.hu) követhetik abban
a reményben, hogy húsvét fénye a járvány árnyékán is átragyog.

– Nagyobb feladat és nagyobb
felelősség hárul most a közösségek vezetőire – nyilatkozta érdeklődésünkre dr. Verő
Tamás rabbi. – Még március közepén bezártuk
a zsinagóga kapuját, ami a közösségi kapcsolatok megszakadását hozta magával, de amit
megpróbálunk enyhíteni többféleképpen. Kialakítottunk egy riadóláncot, hogy valóban mindenki
értesüljön minden fontos tudnivalóról. Hasonló
módon, mint ahogy a II. Kerületi Önkormányzat,
illetve Őrsi Gergely polgármester is tette, mi is megszerveztük a szociális
segítők rendszerét; van, aki bevásárol, gyógyszert vált ki, van, aki a kutyáját sétáltatja idősebb társainak. Rendszeresen szállítunk a zsidó konyháról
meleg ételt idős egyedülállóknak, illetve hidegételcsomagokat is viszünk.
Az ellátás mellett a lelki gondozás, az egymás felé fordulás is nagyon
fontos. Telefonon vagy a közösségi oldalakon tartom a kapcsolatokat, hívom
az egyedül élőket, a nagycsaládosokat, és azt tapasztalom, hogy a beszélgetés nagyon jó feszültségoldó; kibeszélhetjük a gondokat, nehézségeket,
és ezáltal egymásra támaszkodhatunk. Esténként zsidó meséket olvasok
fel élőben a Facebookon, amire nagyon pozitív visszajelzések érkeznek.
Átálltunk az online istentiszteletekre, hogy ha fizikailag nem is, de
lélekben együtt lehessünk, és ha csak távolról is, de erősítsük egymást.
Ugyanígy, online lehetett követni a pészah beköszöntét és a széder estét,
amelyre házhoz szállítottuk a szükséges ételeket, a pászkát (vagy maceszt),
a kóser bort. Készítettünk egy oktatóvideót, hogy aki szeretné, egyedül is
meg tudja tartani az ünnepet.
Most még csak a járvány elején járunk, nem tudhatjuk, mit hoz a jövő. Én
bízom benne, hogy megmaradnak azok az értékek, amelyek a krízishelyzettel
előtérbe kerültek, de az is az igazsághoz tartozik, hogy a zsidóság történetében, mint ahogy az egész emberiség történetében azt látjuk, hogy az
emberek nagyon gyorsan el tudják felejteni a nehéz időszakokat. Ezért éljük
meg a mindennapjainkat erővel és reménnyel telve. Nem szabad csüggedni!

Az oldalt összeállította: Péter Zsuzsanna , Zsoldos Szilvia és Ludwig Dóra

Közösségi összetartozásunkat fejezzük ki
Amikor rádióban hallgatjuk, televízióban nézzük,
vagy a világhálón követjük a szertartásokat, istentiszteleteket, online alkalmakat, akkor közösségi
összetartozásunkat fejezzük ki, ez is segít minket,
hogy Istenhez közeledjünk. Kerületünk legtöbb
templomában online közvetítések is elérhetőek,
amelyekről az egyházközségek honlapjairól, FB-oldaláról lehet tájékozódni:
Pasaréti Páduai Szent Antal-templom: a szentmiséket online közvetítik. Részletek:
www. pasaret.ofm.hu

Országúti ferences templom: a szentmiséket online közvetítik. Részletek: www. orszag
utiferencesek.hu

Pasaréti református templom: élő adásban közvetítik a csütörtök 18 órás, a vasárnap 10 órás
istentiszteletet, részletek: www.refpasaret.hu

Pesthidegkúti református templom:
online istentisztelet-közvetítés vasárnap 10 órakor, csütörtökönként bibliaóra. Részletek: www.
refhidegkut.hu

Újlaki Sarlós Boldogasszony-templom: a napi szentmisék felvételeit YouTube-on
közreadják. Részletek: ujlakitemplom.hu
Budai görögkatolikus templom: online alkalmak hetente többször. Részletek: www.
gorogkatbuda.hu

„A karantén igen-igen alkalmas arra, hogy gyakran legyünk a
mennyei Atyával. A vízszintes mozgásunkat korlátozzák ugyan, de
a függőlegeset, az ég felé, a Jóisten felé semmi nem akadályozza.
Nyugodtan lehet imádkozni.” (Böjte Csaba ferences szerzetes)
„Hogyan éljük meg most ezeket a napokat? Az életünk minek,
vagy kinek a kezében van? Átélhetem úgy, hogy sajnos, most
olyan időket élünk, hogy az életünk egy vírus kezében van. De
nem szeretném ezt így átélni. Mert az életem nem egy vírus kezében van, és nem sok vírus kezében van. Az életem Isten kezében
van, és én helyezem a saját kezemmel az életemet oda, ahová
akarom.” (Pál Feri atya)

BudaSzíve Baptista Gyülekezet: közös online istentisztelet-nézés, szerdánként online
házicsoport. Részletek: www.facebook.com/
budaszive
Frankel zsinagóga: online alkalmak részletei: www. frankel.hu

Budavári evangélikus templom: online
alkalmak részletei: www. budavar.lutheran.hu

Budai református gyülekezet: online
istentisztelet-közvetítés vasárnap 10 és 18 órakor.
Részletek: www.gyulekezet.hu
A pasaréti ferencesek videója: Maradj
otthon! www.magyarkurir.hu/hirek/a-pasareti-ferencesek-otthon-maradtak-de-nem-akarhogyan

„Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak.”(Préd 3:6b) Jézus Krisztus, a mindenség Ura most lehetőséget
ad nekünk arra, hogy őszintén, imádsággal, alázattal, csendben
(tudom, tapasztalom, hogy ez nem olyan egyszerű, amikor például sok gyerek nyüzsög körülöttünk) ránézzünk az életünkre.
Ránézhetünk, és a Lélek segítségével megláthatjuk, hogy mit kell
eldobnunk, mit kell – az apostol szavaival – „kárnak és szemétnek
ítélni”, miért nem kár, mi az, ami amúgy is felszínes, felesleges,
hiábavaló, fárasztó, romboló volt az életünkben. A Lélek ugyanakkor azt is megmutatja nekünk, hogy mi az, ami viszont érdemes
arra, hogy megőrizzük, hogy vigyázzunk rá, hogy igazán értéknek,
kincsnek lássuk, és ennek megfelelően bánjunk vele! Így hozhatja elénk az Úr családtagjainkat, házastársunkat, gyermekeinket,
szüleinket, az együtt töltött idő áldásait, az együtt elfogyasztott
ebéd hétköznapi ünnepélyességét, gyülekezetünk tagjait, lelki
testvéreinket, az Úrért végzett szolgálat örömét, a Jézussal való
személyes kapcsolat ápolásának fontosságát, és a nap végén azt
a pár csöndes, imádságos percet, mielőtt álomra hatjuk fejünket.”
(Kovács Gergely pesthidegkúti református lelkipásztor)

18. OLDAL

IDŐSEINKÉRT

BUDAI POLGÁR

„Emlékeznek? Mi is volt annak a programnak a neve,

amivel internetezni lehet?”

Az Internet kortalanul
tanfolyamokat
elvégzettekre gondolva...
Sok évvel ezelőtt arra hirdetésre lettem figyelmes a Budai Polgárban, hogy a II. Kerületi
Önkormányzat Internet kortalanul tanfolyamot indít. Már a név is rendkívül felhívó volt
és egyben megmosolyogtató. Azon gondolkodtam, hogy micsoda kreatív ötlet és mennyire jó
kezdeményezés...
Kis idő múlva azon vettem észre magam,
hogy ennek az ötletnek egyik kibontakoztatója lehettem, hisz egy idő után oktathattam
a kerület szépkorú polgárait arra, hogy mi is
az internet, a Windowst eszik-e vagy isszák,
avagy kinyitják-e, vagy épp arra, hogyan lehet az interneten vásárolni, jegyet venni és az
unokát megtalálni széles e világban.
Idővel egyre több tanfolyam lett, egyre
többfajta képzési kínálattal és most már ott
tartunk, hogy nemcsak azt oktatjuk kolléganőmmel, Hupuczi Beatrix tanárnővel,
hogyan kell a számítógépet használni, hanem, hogy Android vagy iOS? Tablet, fablet
vagy telefon?
Sajnos, a koronavírus az önkormányzati
kurzusokat is megállította és ezáltal a tanár
és a diák egymástól messze került, hisz nincs
lehetőség a személyes találkozásra, az óra
szünetében egy jó kávézásra és nem utolsó sorban a tanulásra, amely az órák alkalmával
történt. Ezért próbáltunk olyan lehetőségeket
összeszedni, amik felfrissítik az emlékeiket és
ezekben a szomorú, elzárt percekben, napokban újra az internet világába kalauzolják
Önöket. Abba a világba, ami igaz, hogy tud
csalfa lenni, de ha megtalálják a hiteles, érdekes és szórakoztató tartalmakat, akkor
olyan pillanatokat tudnak szerezni önmaguknak, ami örömet adnak az ürömben.
A Nefelejcs Nyugdíjasklub
közleménye: Kedves Klubtagok!
Különösen fontos, hogy most otthon maradjatok! Ha segítségre van szükségetek, úgy érzitek, hogy nehezen bírjátok a bezártságot, hívjatok fel nyugodtan
a mobilszámomon és beszélgessünk: (06
30) 164-4449! Besenyei Zsófi klubvezető
A Budai Napsugár Nyugdíjasklub ezúton értesíti a klubtagokat és érdeklődőket,
hogy a vírushelyzet miatt a klubéletet
bizonytalan ideig szüneteltetik.

Mandácskó Zoltán tanítványaival egy korábbi Internet kortalanul tanfolyamon

Emlékeznek? Mi is volt annak a programnak a neve, amivel internetezni lehet? Így
van, a böngészőprogram. A gépeken lehet Internet Explorer (Edge), Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari és társai. Megtanultuk
azt, hogy a biztonságos böngészés és a legtöbb bővítmény érdekében az utolsó hármat
használjuk leginkább. Megtanultuk, hogy a
böngésző címsora az, ahol Önök keresni tudnak és meglévő honlapokra navigálhatnak
el. Többek között a címsorba beírva tudnak
eljutni a II. kerület (www.masodikkerulet.
hu), a Budai Polgár (www.budaipolgar.hu),
a Marczi (www.marczi.hu) honlapjára, de
sok más honlapra is. Csak, ugye, nem felejtjük el, hogy enter billentyűt is kell nyomni a
link beírása után.
Ha keresni szeretnének, akkor a keresőszavakat is ide kell egymás után felsorolni.
Tehát, ha mondjuk szájmaszkot és fertőtlenítőt akarnak venni, akkor ide érdemes a szájmaszk vagy a fertőtlenítő szót beírni, majd
entert ütni. Nem felejtették el, ugye, azt sem,
hogy mindig ellenőrizzék, az információ hiteles-e! Már csak azért is, mert tudják, hogy
az általam felsorolt dolgok jelenleg hiánycikkek a piacon.
Ha szeretnének kapcsolatot tartani a négy
fal között a barátaikkal, családtagjaikkal,
akkor arra ott van továbbra is a Facebook, a
Viber, a What’s up, a Hangouts, a We chat és
sok-sok más, ingyenes beszélgetést lehetővé
tevő alkalmazás. Fontos, hogy Önöknek nem
kell mindegyiket telepíteni, csak azt, amelyikkel a legtöbb ismerősüket elérik. Ha meg
elakadnak, szóljanak a családtagjuknak,
unokáknak, barátnak, és biztos lesz olyan,
aki a szociális távolságot betartva segít feltelepíteni a programot.

Küldjön e-mailt (például egy böngészőből
elérhető online felületről, mint a Gmail), írjon
magáról szeretteinek, vagy írjon blogot (például az ingyenes és magyar nyelvű www.blog.hu
oldalon), ahol napról napra hírt adhat magáról a világnak. Erre is van sok-sok lehetőség,
amely használata csak Öntől és a bátorságától
függ. Merjen belevágni, hisz képes rá!
Ha pedig jó videókat, esetleg vlogokat (videós blogbejegyzéseket) szeretne készíteni,
akkor ott a YouTube, Vimeo, Indavideo, Videa
és sok-sok más nagy videótárhely, ahol akár
teljes estés filmeket is megnézhet, és saját alkotásokat is megoszthat. Akár egy jó videót a
mákosguba elkészítéséről, vagy egy leander
gondozási tippjeiről.
Fontos, hogy vigyázzanak az egészségükre, így, ha véletlenül éhesek lennének, vagy
nagy bevásárlásra kellene menniük, gondolják végig, hogy erre is jó az internet, hisz
akár telefonon applikáció segítségével, akár
a számítógépen megtalálják a különböző
étel-házhozszállító oldalakat (a Netpincér
és a Wolt a két legnagyobb), a nagyobb bevásárlóközpontok online felületeit, amelyeknél
akár készpénzzel, akár bankkártyával is tudnak fizetni.
Most, hogy otthon vannak, van bőven idejük
a rendrakásra IT eszközükön. Biztos tele van a
lomtár, amit ugye üríteni kell. Hisz biztos sok
a szanaszét levő fájl a gépen, ezeket mappázzák, kategorizálják, hogy az ugyanoda tartozók egy helyre kerüljenek. Ami nem kell, azt
pedig töröljék le, minek foglalja az eszközön a
felesleges tárhelyet. Ahogy van lomtalanítás a
lakásban, úgy kell a gépen is!
Mandácskó Zoltán,
az Internet kortalanul tanfolyamok
egyik informatikatanára

A sakk
2020/06 – április 12.

Talán nem túlzás állítani, hogy a sakk az
élete. 24 éves kora óta tanítja a gyerekeket
különböző egyesületekben és iskolákban.
Valis János, az 1994-ben megalakult Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club (HÜSI SC) elnöke szerint a sakk a legkülönbözőbb szellemi
képességeket fejleszti egyszerre, a megfigyelést, az emlékezetet, a képzeletet, a gondolkodást, a térlátást, megtanít előre tervezni,
és arra, hogy el tudjuk szenvedni a vereséget
és el tudjuk viselni a diadalt. Az egyesület
számos eredménnyel büszkélkedhet. Tagjaik
száma hatvan-nyolcvan fő, közülük egyre
többen II. kerületiek, Valis János 1975 óta
maga is városrészünkben él.

Hatéves korom körül tanított meg
apukám sakkozni, de aztán kosárlabdáztam és csak tizenhét évesen
– borzasztó öregen – mentem el
sakkegyesületbe, amikor tönkrement a bal térdem és váltanom
kellett. Küzdő típus vagyok, és
már az élvezetet nyújt, ha játszom
egy másik emberrel, ha próbáljuk
az agyunkat egymással szemben
működtetni. Felmegy az adrenalinszint, ez tetszik. Aztán győz a jobbik. Ahogy
vénülök, persze, egyre többször elvernek. Egy
vesztes játszma eleinte némi bosszankodással is
jár, de ezen hamar túlteszem magam, és a játék,
a küzdelem okozta élvezetet keresve alig várom
a következő partit. Portisch Lajos nagymester egy
interjúban elmondta, a sakk elsősorban művészet. Nagyon sok szépséget lehet találni benne,
vagy éppen kristálytiszta logikát, mint Robert
James (Bobby) Fischer korábbi sakkvilágbajnok
játszmáiban.
Hogyan lett sakkoktató?
Huszonhárom évesen, 1973-ban rádöbbentem, hogy nem én leszek a világbajnok következő kihívója, és akkor elvégeztem egy segédedzői,
majd edzői tanfolyamot. Azóta tanítok gyerekeket sakkra. Akkoriban még a Fradiban sakkoztam, majd két váltást követően a Ma(t)tador SC
nevű klubban tanítottam, ami a rendszerváltáskori első önálló sportegyesület lehetett. Később
tizenhárman – gyerekek, szülők, én – kiváltunk
és létrehoztuk 1994-ben a HÜSI SC-t, amely
elég gyorsan feljutott a Budapesti III. osztályból az NB I/B-be. Sose volt elég pénzünk, néha
nyertünk pályázaton, de alapvetően a tagdíjakra
és a saját rendezvényeink bevételeire tudtunk
csak támaszkodni. Sok korcsoportos bajnoka
van az egyesületünknek, de azokat, akik magasabb szintre jutottak, elvitték a tőkeerős klubok. Egyik játékosunk, Böröcz István egy darabig
komolyabb összegekkel támogatta a sportkört,
és ennek köszönhetően három éven át az NB
I-ben is sikerült játszanunk, a legjobb tíz csapat között. Ott azonban olyan profi a szemlélet,
hogy azt mi már nem tudtuk vállalni. Idén még

FEKETÉN–FEHÉREN

19. OLDAL

a különböző szellemi
képességeket egyszerre fejleszti

NB I/B-sek vagyunk, de lehet, hogy a bajnokság
végén ki fogunk esni onnan. Budapest Amatőr
Ifjúsági Bajnokságában a mi második csapatunk
lett tavaly ősszel a bajnok. Idén tavasszal indult
új verseny (hat forduló után még mindig a HÜSI
SC vezet, még három forduló van hátra – ha a
koronavírus engedi). De rájöttünk, hogy szerény forrásainkat érdemesebb a fiatalok tanítására, a sakkozás megszerettetésére fordítani.
Nálunk hattól százhúsz éves korig lehet sakkozni, a legidősebb játékosunk jelenleg 75 éves.
Akkor már kisiskolás korban érdemes kezdeni a sakk tanulását?
Igen, feltétlenül! Kerületi iskolákban nagyon
régóta jelen vagyunk, az Áldásban is tanítottam 17 éven át sakkot tantárgyként. Tíz évig dolgoztam a Magyar Sakkszövetség kötelékében,
az első két évben az iskolai sakkoktatást szerveztem, a kilencvenes
évek elején százharmincnál több
iskolában indult be országszerte
tantárgyként a sakk. Aztán a sakkszövetség ifjúsági szakfelügyelője
lettem. Akkor egyértelműen a versenysport szervezése, koordinálása volt a feladatom. De a sakk nem
foci, nincs benne annyi pénz, ezért
aztán a személyes véleményem is
nagyot változott az elmúlt évtizedek alatt. A pályám elején még úgy gondoltam, hogy amelyik
gyerek ügyes, kap majd sportállást. De ma már
azt mondom a gyerekeknek, hogy a szorgalmas
sakkozás mellett mindenképpen tanuljanak
nyelveket és szerezzenek diplomát.
Mire jó a sakk, ha valaki mégsem akar profi
versenyző lenni?
A sakkozás jellemformáló, képességfejlesztő hatásai akkor is érvényesülnek, ha valakiből
nem lesz nagymester. Kaptam én pályafutásom során hideget-meleget, de sok szülő hálás, hogy sakkozhatott a gyereke. Kimutatták,
hogy párhuzamos osztályok közül a sakkot is
tanulók átlageredménye egy-két tizeddel jobb.
A szülőknek javaslom, adják be az egyesületbe

a gyereküket, de elmondom, hogy viszonylag
komolyan kell csinálni, mert munka nélkül nem
lehet eredményt elérni az amatőr sakkban sem.
Egy átlagos képességű gyerek is érhet el sikereket, de ne akarjon konkurálni azon családokkal, amelyek kiveszik a gyereket az iskolából és
napi nyolc-tíz órát sakkoztatják. Sajnos, nincs
garancia arra, hogy ebből meg fog tudni élni,
mert nem lehet mindenki Garri Kaszparov vagy
Polgár Judit.
Ma már gondolom, okostelefonon is lehet
sakkozni.
Mára az informatika nagyon sokat fejlődött,
és bizonyos mértékben veszélyezteti is a sakk
jövőjét. Kaszparovot verte meg először egy számítógép, és a gép már jobban sakkozik, mint az
emberek. Manapság, ha egy jó sakkozó játszik
egy partit, azt azonnal látják a világhálón. A nagyokra sokan kíváncsiak, és a szabályok szerint
a játszmát írni is kell. Ebből óriási adatbázisok
vannak, a profik otthon, szabadidejükben betesznek egy állást a gépbe és akkor három napig
gyötrődnek rajta.
Online is lehet sakkozni, én nem nagyon szeretem, mert tönkreteszi a személyes kapcsolatot. A sakkozás nálunk összehozza a gyerekeket,
amellett, hogy tanulják is.
Most hogyan oktatnak?
Az interjú készítése óta az egyre fokozódó járvány igencsak megnehezítette a működésünket.
A közösséget leginkább összetartó klubnapjainkat szüneteltetni vagyunk kénytelenek. Mind
sportegyesületi edzéseinket, mind az iskolai
tanfolyamainkat a személyes kapcsolatot csak
némileg pótló online módon tudjuk folytatni – a
kisebb csoportoknál Skype-on, a nagyobbaknál
feladatok, tananyagok íméles megküldésével és
a válaszok értékelésével. Nagyon várjuk a veszélyhelyzet megszűnését, hogy visszatérhessünk a korábbi gyakorlathoz.
Mert a sakk a kultúra része, és azt szoktam
mondani, hogy úszni, biciklizni és sakkozni
minden gyereknek meg kell tanulnia!
Zsoldos Szilvia

KÉKHÍREK

Segítenek a polgárőrök

A veszélyhelyzet idején a Rózsadomb Polgárőrség hatékony
és biztonságos segítséget nyújt a lakosságnak, az önkormányzatnak és más hatóságoknak. Kollégáik a szokásos
járőrözés során tájékoztatják a lakosságot a II. Kerületi
Önkormányzat által kiadott szóróanyagokkal, ellenőrzik a
lezárt játszótereket és intézményeket, valamint segítenek
a veszélyeztetett, idősebb korosztály ellátásában.
A polgárőrök is arra hívják fel a figyelmet, hogy kiemelten figyeljünk a környezetünkben élők és tartózkodók
biztonságára, tartsuk be azokat a szabályokat, amelyeket a
járvány terjedésének megakadályozása érdekében hoztak,
hiszen a példamutatásra, a jogkövető magatartásra most
még nagyobb szükség van. A bűncselekményeket és a baleseteket pedig továbbra is csak közös erővel előzhetjük meg.

BUDAI POLGÁR

Figyeljen, ne váljon csalók áldozatává!
Csalók húznak hasznot az új koronavírus-helyzetből. Íme, a rendőrség tanácsai, hogy ne váljon csalók áldozatává.

A csalók az utóbbi napokban személyesen
is igyekeznek kihasználni a világban jelenleg zajló egészségügyi válsághelyzetet.
Hatósági személynek kiadva magukat arra
hivatkoznak, hogy ingatlanfertőtlenítést
végeznek, vagy a vírus szűrésére alkalmas
tesztet és maszkot értékesítenek, illetve
idős személyek ellátására szolgáltatást
ajánlanak fel.

Ezek a bűnözők azokat a félelmeket
és aggodalmakat használják ki, amelyeket a COVID-19 kelt az önmaguk és
szeretteik egészségét féltő emberekben. Kellő óvatossággal és egészséges
bizalmatlansággal megelőzheti, hogy a
koronavírus veszélyeire hivatkozva becsapják.
A legfontosabb, amit tehet a megtévesztés ellen: tájékozódjon mindig hiteles forrásból! A koronavirus.gov.hu/ és
a https://www.nnk.gov.hu/ weboldalon
minden információt megtalálhat a járvánnyal kapcsolatban.

Forrás: www.police.hu
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Mindig tartsa szem előtt, hogy:

Elgurult autó miatt is intézkedtek a polgárőrök

A Gyermekvasút épületébe tört be
A riasztást követően perceken belül elfogták a II. kerületi rendőrök azt a férfit, aki a Gyermekvasút
hűvösvölgyi végállomásának egyik épületéből próbált
lopni március 22-én hajnalban.
A vidéki elkövető – aki értékszerzési szándékkal
járta a városrészt – először egy közeli ház kertjéből
ellopott egy baltát, majd azzal betörte a kisvasút
kiszemelt helyiségének ablakát. A középkorú férfi
ezt követően az irodából váltópénzt, telefont és
táblagépet szeretett volna elvinni, ám ebben a gyorsan kiérkező rendőrök megakadályozták. A tettes
beismerte a bűncselekményt.

• A koronavírus-fertőzöttség kimutatására alkalmas gyorsteszt egyelőre nem létezik, így az
sem a gyógyászati segédeszközboltokban, sem telefonon vagy személyesen nem kapható.
• A vásárlás módjától függetlenül, mindig ajánlott leellenőrizni az árut ajánló vállalat
vagy személy valódiságát.
• Fogjon gyanút, ha orvosi felszereléseket kínálnak, a járványhelyzethez kapcsolódó szolgáltatásokat ajánlanak fel, vagy erre hivatkozva személyes adatait kérik, a hivatalos
szervek (például az önkormányzatok vagy a háziorvos) nevében. A legálisan működő
egészségügyi szervezetek nem így veszik fel a kapcsolatot az állampolgárokkal, vállalkozásokkal, szervezetekkel.
• A hozzátartozók kísérjék fokozott figyelemmel idős szeretteik mindennapjait és folyamatos – személyes kontaktust mellőző – kapcsolattartás keretében tájékoztassák őket
az előforduló veszélyekről, a segítségkérés lehetőségeiről.
• Kérjék a hozzátartozók az idős, távol lakó szeretteiket, hogy idegent ne engedjenek be
a lakásba, házba, kertbe. Ez nemcsak a csalók elkerülését, hanem a betegség terjedésének megelőzését is jelenti.
• Előzzük meg az úgynevezett „unokázós” csalásokat. Ha a hozzátartozóra hivatkozik az
idegen, azonnal ellenőrizzék, hogy igaz-e, amit mondanak!
• Amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, értesítse azonnal a rendőrséget a 112-es
ingyenesen hívható segélyhívószámon!

Füstre lett figyelmes a Rózsadomb Polgárőrség járőrszolgálata a Hűvösvölgyi úton
április 3-án. Egy háromszintes társasház
lapos tetejéről már a lángok is felcsaptak,
ezért a tűzoltókat és a lakókat is riasztották.
A polgárőrök feljutottak a tetőre, ahol kézi
tűzoltókészülékekkel megkezdték az oltást.
Kiderült, hogy a ház tetején lévő napelemekből égett kettő – vélhetően műszaki
okok miatt –, de a gyors beavatkozásnak
köszönhetően a lángok nem terjedtek el,
így a tizenhárom másik egységet sikerült
megmenteni. A végleges oltást a II. kerületi
hivatásos tűzoltók végezték el.

Tűzgyújtási tilalom LÉPETT életBE!

Tűzgyújtási tilalmat rendeltek el április 3-tól többek között Pest megye területére is. A tilalom a Pilisi Parkerdő Zrt. városhatáron túli erdőterületeit is érinti, ezért tilos a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken, valamint
az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteres körzetben lévő külterületi ingatlanokon is. A tilalom
visszavonásig érvényes. További részletek a www.erdotuz.hu oldalon olvashatóak.

Fotók: Rózsadomb Polgárőrség

Az oldalt összeállította: Szabó Gergely

Napelemek kaptak lángra a tetőn
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KÖZÉRDEKŰ

Az egészségügyi veszélyhelyzet előírásait és a lakosok
biztonságát szem előtt tartva a hivatalokkal a következő
időszakban telefonon vagy e-mailben vehetik fel a kapcsolatot,
A személyes ügyfélfogadás szünetel.
A POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEI
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)

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA
Központ
Ügyfél
szolgálati
Iroda

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

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL egyéb épületeiben MŰKÖDŐ IRODÁK
Adóügyi Igazgatóság

Az Adóügyi Igazgatóságon az ügyintézés telefonon (06 1) 346-5400,
vagy elektronikus úton történik. A helyi adók és a gépjárműadó első
félévi befizetési határideje 2020. április 15-re módosult. Adóigazolás
kiállítása iránti kérelmek e-mailben is kérhetők (adougy@masodikkerulet.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) 1 346-5633

II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. Ügyfélszolgálati iroda
II. Kerület Kártya- ügyintézés, közterületi bejelentés,
közterületi wifi

Tel.: (06) 1 599-9222 (hétfő 9–20, keddtől csütörtökig 9–18, péntek
9–16). Közterületi bejelentő hétvégi telefonos ügyelet (9-18 óra között): (06 1)599-9222, e-mail: iroda@vf2.hu.

A II. Kerületi Önkormányzat lapja.

Megjelenik 50 000 példányban. ISSN 1419-0923

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.

Következő megjelenés: 2020. május 3.
Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
Március 18-tól csak előzetes időpontfoglalással érkező ügyfeleket fogadnak
a kormányablakok, okmányirodák, és minden egyéb kormányhivatali ügyfélszolgálat 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
Időpontfoglalás: 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 Horvát 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 segítő szervezetek
Budapesti hajléktalanellátó diszpécserközpont: (06 1) 338-4186.
Kiskorú gyermek vagy kiskorú gyermekes hajléktalan családok segítése:
Család- és Gyermekjóléti Központ (06 1) 225-7956.

Budai Polgárba apróhirdetés Információ a Budai Polgár apróhirdetéseiről:
feladása
06 30 989-0782 (hétfő-péntek 10–16 óra)
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A rejtvény fő soraiban Victor Hugo gondolatát rejtettünk el. A 2020/4. számban megjelent rejtvény megfejtése:
„A képzelet fontosabb, mint a tudás”. A helyes megfejtést
beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki
az Oázis Kertészet 5000 Ft. értékű vásárlási utalványát nyerte. A nyertesek: Korom Péter, Nagy Éva
és Szabó Katalin. Gratulálunk, a nyereményeket postán
küldjük ki. . Várjuk megfejtéseiket „Budai Polgár rejtvénye”
megjelöléssel elsősorban e-mailben a peter.zsuzsanna@
budaipolgar.hu címre, esetleg postai úton a 1022 Bimbó
út 1-5. címre legkésőbb 2020. május 3-ig.

22. OLDAL
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.

ÁLLÁS-MUNKA

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

OKTATÁS

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

INGATLAN

Kiadó garázst keresek személygépkocsim részére
hosszú távra a Rózsadombon, a Bimbó út, a Tövis
utca környékén. Tel.: 06 30 940-3937
Eladó II. kerületi kétlakásos Bauhaus villa
mfsz.-i szintje: 3 szoba, étkező 110 m2, 2 terasz;
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
Nagy alapterületű lakást, családi házat, lakóépületet
vásárolnék tulajdonostól. Felújítandó is lehet. Tel.:
06 20 931-3122
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 ingatlanokat 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
Erkélyes/kertkapcsolatos lakást, vagy családi házat
vennék tulajdonostól, felújítandó is lehet. Tel.: 06
20 931-3122
Őrmezőn hegyekre panorámás 75 m²-es lakás
rendezett, hőszigetelt panelházban 43 500 000
Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
A Műegyetemnél, a Kende utcában felújított,
emeleti, liftes, 75 m²-es teraszos, két hálós lakás 59 900 000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.:
06 70 523-1969
Wekerlén felújított, emeleti 46 m²-es, csendes,
cirkós lakás garázzsal 32 500 000 Ft. www.
budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍTHETEK
INGATLANA ELADÁSÁBAN? 15 ÉVES TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTER. www.budaihegyek.hu
Tel.: 06 70 523-1969

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.

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

EGÉSZSÉGÜGY

FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFEHÉRÍTŐ.
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
DR. SZABÓ GÁBOR BŐRGYÓGYÁSZ MAGÁNRENDELÉSE – MAGAS SZAKMAI SZÍNVONALON,
HATÉKONY KEZELÉSEKKEL SEGÍTÜNK BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS ORVOS-ESZTÉTIKAI PROBLÉMÁIN.
1021 HÁRSHEGYI ÚT 2. www.epi-derm.hu TEL.:
06 30 229-6262
GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA
(SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, ARCMAS�SZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHONÁBAN. ULTRAHANGOS BŐRFESZESÍTÉS. Tel.: 06 30 206-4801
Állapotfelmérések, (kézi, gépi), talpmasszázs,
fülgyertyázás, nyirok- és visszérterápia, mágneses biorezonancia-kezelés, egyéni számítógépes lúdtalpbetét, allergiabevizsgálás és
kezelés, gyógymasszázs, gyógytorna, kineziológiai tapasz. www.vivientalpai.hu, facebook:
vivientalpai gyógycentruma, 1024 Fillér u. 10/a.
Bejelentkezés: 06 20 254-4633, 316-2596.

VÍZ-GÁZ-VILLANY

VÍZSZERELÉS, CSAPOK, SZIFONOK, VÉCÉCSÉSZÉK,
TARTÁLYOK CSERÉJE, JAVITÁSA. MOSÓ, MOSOGATÓGÉPEK BEKÖTÉSE. TEL.: 06 30 447-3603
KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMA- ÉS
KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL. Tel.: 06 70 258-0000

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉTVÉGÉN IS
GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 3593958, 06 30 933-3620

VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, CSAPOK,
SZIFONOK, VÉCÉTARTÁLYOK CSERÉJE, JAVÍTÁSA. ANYAGBESZERZÉSSEL. TEL.: 06 30 655-8074
Villanyszerelő-elektrikus vállal hibaelhárítást, javítást, kisebb átalakítást (kapcsoló, konnektor, lámpa,
elosztószekrény, Fi-relé stb.), lakásáthúzást. Kendrik
Tamás egyéni vállalkozó, II. kerületi lakos. Köszönöm. Tel.: 06 30 456-6557
VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS, KAPCSOLÓ, LÁMPÁK STB. CSERÉJE, BEKÖTÉSE ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉSSEL. BODA ZSOLT VILLANYSZERELŐ MESTER. TEL.: 200-9393, 06 30 333-6363

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

LAKÁS-SZERVIZ

LAKÁSFELÚJÍTÁS! KŐMŰVES MUNKÁK, SZOBAFESTÉS/MÁZOLÁS, HIDEG-MELEG BURKOLÁS,
VILLANYSZERELÉS, VÍZSZERELÉS. INGYENES:
ÁLLAPOTFELMÉRÉS, SZAKTANÁCSADÁS ÉS ÁRAJÁNLAT! GYORS, PRECÍZ, MINŐSÉGI MUNKA!
GARANCIÁVAL! TEL.: 06 30 359-4222
ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS. TEL.: 06 20 2106108, 06 20 561-4396

LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSE, bádogos-tetőfedő munkák. Tel.: 273-1857, 06 20 471-1870
Tetőfedő-bádogos ácsmester lapos tető szigetelését, tetőjavítást vállal. Felmérés, kiszállás 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
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS, PARKETTÁZÁS, CSEMPÉZÉS, VÍZSZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, KŐMŰVES MUNKÁK GARANCIÁVAL.
HALÁSZ TIBOR. TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS bútormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC,
szőnyegpadló lerakása. Minőségi, precíz munka,
mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998.) Csapó György.
Tel.: 06 31 780-6430, 780-3732, festesma.iwk.hu

Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 2500 Ft-tól, duguláselhárítás 25 000 Ft-tól. Minőség, garancia! Tel.: 06
70 250-9132
Festést, glettelést, mázolást, kisebb-nagyobb
munkákat vállalok. Hívjon bizalommal! Tel.:
06 20 200-7882
ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás, festés-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 automatikák, zárszerelés, lakatos munkák, kerítések.
frimari53@gmail.com. Urbanek. Tel.: 214-7442,
06 20 978-7429
RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BESZERELÉSSEL. Zárak, kilicsek, pántok, zsanérok cseréje, régi ajtók, ablakok felújítása, szigetelése.
Tel.: 06 20 381-6703, 251-9483
Asztalos, lakatos munkák készítésétől a legkisebb
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
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Fix 25 000 Ft-tól, kamerás
csővizsgálat 25 000 Ft-tól, festés-tapétázás. Tel.:
06 70 250-9132
BÚTORKÁRPITOZÁS. Újjávarázsoljuk régi bútorát, legyen szó antique, modern bútorról! Nagy
szövetválasztékkal, díjmentes felméréssel állunk
rendelkezésére! Hívjon bizalommal! Frank Csaba.
csaba.frank1@gmail.com Tel.: 06 30 945-3042
Teljes lakásfelújítás, kőműves munkák, burkolás,
festés, tapétázás, zománcozás, víz-, gáz-, villanyszerelés, laminált parketta lerakása és teljes lakástakarítás. Tel.: 06 30 516-1612

HÁZTARTÁSI GÉPEK

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

ELEKTRONIKA

COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, bővítés
ingyenes kiszállással. Hívjon bizalommal! Tel.:
06 30 857-2653

REDŐNY

REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE RÖVID
HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924, 06
20 934-5728
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLETI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN
MEGRENDELÉSHEZ! TEL.: 06 70 341-9489, 06
20 341-0043

TÁRSASHÁZAK

LÉPCSŐHÁZAK, IRODÁK TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK! CSAPATUNK PRECÍZ, 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

SZOLGÁLTATÁS

Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 20 972-0347, 06
30 589-7542
Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos ajtó, üvegezett és fémkorlátok, kapaszkodók, kapuk, féltetők
gyártása, ajtóbehúzók, aknafedések, leválasztások,
szélfogók készítése. Tel.: 06 20 380-8988
MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, CSOMAGOLÁSSAL, INGYENES DOBOZOK. www.herkulestrans.hu TEL.: 385-1802, 06 30 999-8619
Ács-tetőfedő-kőműves lapos tető szigetelést, minden fajta külső-belső építési munkálatokat vállal.
Tel.: 06 70 908-9578

BUDAI POLGÁR
IRODÁK, LÉPCSŐHÁZAK TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK! CSAPATUNK PRECÍZ, KIFOGÁSTALAN MUNKÁJÁRA 100%-OS GARANCIÁT
BIZTOSÍTUNK. Tel.: 06 30 455-1522
Tetőfedő, bádogos, ácsmunkákat vállalunk. Kisebb
munkákat, tetőjavítást, tetőbeázást. Ingyenes 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

KERTFENNTARTÁS, KERTÁPOLÁS, KERTÉPÍTÉS,
SÖVÉNYEK, FÁK GONDOZÁSA PROFI KERTÉSZMÉRNÖK CSAPATTÓL KORREKT ÁRON. INGYENES FELMÉRÉS, GYORS ÁRKALKULÁCIÓ ÉS
MUNKAVÉGZÉS. greenarbor.hu TEL.: 06 30
907-5948
LEGJOBB ÁRON VÁLLALUNK FAKIVÁGÁST, FAGONDOZÁST. GALLYAZÁS, METSZÉS, VESZÉLYTELENÍTÉS KÖTÉLTECHNIKÁVAL ÉS EMELŐKOSÁRBÓL, ZÖLDHULLADÉK APRÍTÁSA, ELSZÁLLÍTÁSA, TUSKÓMARÁS. INGYENES FELMÉRÉS
KERÜLETI VÁLLALKOZÁSTÓL. greenarbor.hu
TEL.: 06 30 907-5948
Kertápolás, kertépítés szakszerűen, kertésztechnikustól 27 év szakmai tapasztalattal. Móricz Gábor. Tel.: 06 30 495-9862
FAKIVÁGÁS, FŰNYÍRÁS, FŰKASZÁLÁS, BOZÓTIRTÁS, SÖVÉNYNYÍRÁS. VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA ALPINTECHNIKÁVAL IS. TEL. : 06 30
994-2431
KERTÉPÍTÉS, TERMŐFÖLD SZÁLLÍTÁSA. ÖREGKERTEK IFJÍTÁSA, METSZÉS, PERMETEZÉS,
FŰNYÍRÁS, FAKIVÁGÁS, SZÁLLÍTÁS. BOKROK,
SÖVÉNYEK VÁGÁSÁT, LOMBOK GYŰJTÉSÉT
VÁLLALOM. SZILÁGYI CSABA. Tel.: 06 20
970-7506
KERTÉPÍTÉS, FAKIVÁGÁS, METSZÉS, PERMETEZÉS, FŰNYÍRÁS, BOKROK SÖVÉNYEK NYÍRÁSA,
ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA. FARKAS NORBERT. Tel.: 06 30 550-7761
Kertépítés, öntözés megtervezéssel, gondozás, metszés, fakivágás, szállítás. Szilágyi Ferenc. Tel.: 06 70
325-8058, 06 30 445-9437
Kertépítés, fakivágás, metszés, permetezés, fűnyírás,
sövénynyírás, tereprendezés, zöldhulladék 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.telekrendezes.hu Tel.: 06
20 259-6319
KERTÉPÍTÉS, ÖNTŐZŐRENDSZEREK TELEPÍTÉSE ÉS KARBANTARTÁSA. TERMŐFÖLD SZÁLLÍTÁSA. FAKIVÁGÁS, SZÁLLÍTÁS, METSZÉS,
PERMETEZÉS, LOMBGYŰJTÉS ÉS EGYÉB KERTI
MUNKÁKAT VÁLLALOK. SZŐCSI DÉNES. Tel.:
06 30 784-6452
Kertépítés, fakivágás szállítással, növények beszerzése, telepítése, öntözőrendszerek telepítése, térkövezés, ereszcsatorna tisztítása. Tel.: 06 70 325-8053

TÁRSKERESÉS

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

VÉTEL-ELADÁS

Sterilizált üzletünkben nyitva tartunk: 1015 Csalogány utca 4. 10-15 óráig! Felment az arany ára!
9000-től 25 000-ig. Teljes hagyaték! Díjtalan kiszállás! Tel.:06 70 381-6345
PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, BÉLYEGET, KÉPESLAPOT,
PAPÍRRÉGISÉGET, RÉGISÉGEKET VÁSÁROLUNK
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

2020/06 – április 12.
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjteményem kiegészítésére magas áron vásárolok. Tel.: 325-6753
Polgári antikvárium könyvet, könyvtárakat,
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

MŰGYŰJTÉS

KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS
DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, porcelán- és
ezüsttárgyakat, bútorokat, könyveket, 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 zsebórákat, álló, fali,
asztali órákat, numizmatikát,katonai kitünetéseket,
bútorokat stb., ha nem szeretné elkótyavetyélni tárgyait! 1027 Bp., Frankel Leó út 1. E-mail: juliettaantikvitas@gmail.com. Tel.: 06 70 218-4477, 06 70
277-7023
A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALATTI
RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJTA RÉGI
BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT, ÉKSZEREKET,
TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATÓ.
DÍJTALAN ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: 06 20 322-2697,
06 20 494-5344
A MÁRIA TERÉZIA GALÉRIA VILÁGPIACI ÁR FELETT VÁSÁROL ARANY, DRÁGAKÖVES ÉKSZEREKET, KARÓRÁKAT, EZÜSTTÁRGYAKAT, TELJES
HAGYATÉKOT, RÉGISÉGEKET. 14 KRT-OS ARANY:
9-12 500 FT/GR, 18 KRT-OS ARANY: 11 000-18
500/GR. 50 GR FELETTI ELADÁS ESETÉN + 5000
FT-OS KUPON JÁR ÖNNEK. II., FILLÉR U. 1. Tel.:
06 20 229-0986

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

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
ELTARTÁSI, ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST KÖTNÉK AKÁR NAGYOBB EGYÖSSZEGŰ KIFIZETÉSSEL IDŐS EGYEDÜLÁLLÓ, MAGÁNYOS SZEMÉLLYEL. TELJES ELLÁTÁSSAL, SEGÍTSÉGGEL.
AUTÓVAL RENDELKEZŐ 45 ÉVES HÖLGY VÁRJA
HÍVÁSÁT BIZALOMMAL. Tel.: 06 20 229-0986
Féltő, gondoskodó tartási szeződést kötne idős
személlyel budai értelmiségi házaspár. Tel.: 06
30 277-6622
ORVOSCSALÁD kedvező életjáradékot fizet idős
nyugdíjas budapesti lakásáért odaköltözés nélkül.
Tel.: 06 20 441-0498
Életjáradékot fizetne értelmiségi házaspár
ingatlan öröklése fejében. Személyes megbeszélés érdekében hívjon bizalommal. Tel.:
06 70 252-4897
SZŐRME. FÜLÖP SZŰCSÖK HARMADIK GENERÁCIÓJA TISZTELETTEL VÁRJA MEGRENDELŐIT. KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS. HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG
12-17-IG. J. WIENNA BT., 1027 BP., VARSÁNYI IRÉN
U. 17. Tel.: 06 30 858-9499
Kisebb lakatos munkákat vállalok Tel.: 06 30 7846552
Sittszállítást, külső, belső bontást és lomtalanítást
vállalok. Tel.: 06 20 348-8753
TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Egyedi, divatos,
méretre készülő kézi kötött, horgolt ruhadarabok. Nagy fonalválaszték, hozott fonalból is. www.
kotode.hu Tel.: 356-6009
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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)

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

Ezüsttárgyakért kimagasló
árat fizetünk készpénzben!
1930-as
évek
1898–
1910-ig

1878

Gyűjteményembe keresek színes,
régi eozinmázas körpecsétes
ZSOLNAY porcelánt!
Kimagasló áron, töröttet is!

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Hirdessen a

A személyes apróhirdetés-feladás szünetel!

Online apróhirdetés-felvétel a nap 24 órájában: ingatlanROBOT.hu/budai-polgar.
Fizetési lehetőség: az interneten keresztül bankkártyával, vagy készpénzzel bármely bankfiókban, vagy banki
utalással. Az online feladott apróhirdetési áraink: Magánhirdetés 77 betűig bruttó 2150 Ft, efölött betűnként
bruttó 28 Ft. Céges/közületi hirdetés megjelenésenként
4700 Ft+áfa (5969 Ft). Maximum 210 karakter.
Kereteshirdetés-felvétel: telefonon vagy faxon a 336-1383-es számon, illetve a szabo.gergely@
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.

Következő megjelenés: 2020. május 3-án.
Lapzárta: keretes – április 23., apró – április 27.

A Magyar Posta Zrt.
Budai Központi Kézbesítő Postájára
(I.,II.,XII., kerületekbe)
rész vagy teljes állásban, rugalmas
munkaidőbeosztással,
akár alkalmi foglalkoztatásban is

KÉZBESÍTŐT
keres

A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség
• bejegyzésmentes erkölcsi
bizonyítvány
Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• segédmotoros jogosítvány

A Közkincs Egyesület

„Mozgó Könyvek”
könyves szekereire, közhasznú
könyvterjesztés céljára vásárol
könyveket, házi könyvtárakat,
illetve örömmel fogad
könyvadományokat.

Telefon: 06 70 606-8107

Online könyves szekér:
www.mozgokonyvek.hu

Juttatások:
• pótlékok, ösztönzők
• 6 hónap után cafetéria
keret,munkaruha
A munkakör azonnal betölthető.
További információ:
Vörös Zoltánné,Tel: (30) 772-1998
E-mail: Voeroes.Zoltanne@posta.hu
Cím: 1122 Budapest XII. Városmajor
utca 35-37.
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen
hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely:
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.,
Cg: 01-10-042463, adatvédelmi tisztviselő:
adatvedelem@posta.hu) a jelentkezésben
megadott adatait a meghirdetett vagy az
álláspályázat időszakában felmerülő másik
betölthető pozícióra alkalmas jelölt kiválasztása céljából a kiválasztási eljárás végéig
kezelje. A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását a 1540 Budapest
postacímen, vagy a toborzas@posta.hu e-mailcímen kérheti. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt
folytatott adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelésről a további tájékoztatás elérhető a
www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató
menüpontjában.

Szükségmegoldások
helyett pályázz!
Akár biciklitároló építésére is
megnyerheted az 1,2 millió Ft-os
fődíjat az OTP Business Társasházi
Pályázatán.
Akár a lakók maguk is pályázhatnak, amennyiben rendelkeznek
meghatalmazással. A beadásnak nem, a nyeremény átvételének
azonban feltétele, hogy a társasház az OTP Banknál vezesse
pénzforgalmi számláját.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2020.05.17.
A tájékoztatás nem teljes körű.
Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat
06 1 20/30/70 366 6666 • 06 1 366 6030
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FELHÍVÁS

BUDAI RIADÓLÁNC

HITELES INFORMÁCIÓK MINDEN TÁRSASHÁZBAN
A mostani koronavírus-járvány idején különösen fontos, hogy hiteles
és ellenőrzött információk birtokában legyünk, hiszen csak így tudunk
felelősen viselkedni. Ezért a II. kerület Önkormányzata elindította a
Budai Riadóláncot – minden társasházzal közvetlenül fogunk kapcsolatot tartani, így mindannyian naprakész tudással rendelkezünk majd
a járvány alakulásáról.
HOGYAN MŰKÖDIK?
A Budai Riadólánc tagjainak rendszeresen megküldjük a járvánnyal
kapcsolatos önkormányzati hirdetményeket. Ezeket mindenki saját
lakóközösségében terjeszti, akár e-mailen továbbküldve, akár
plakátokat elhelyezve a lépcsőházban. Így azokhoz a szomszédainkhoz is eljutnak a legfontosabb információk, akik kevésbé otthonosan
mozognak az online világban.
KIK CSATLAKOZHATNAK?
Minden tenni vágyó kerületi polgár és közös képviselő csatlakozását
várjuk, akik vállalják, hogy eljuttatják szomszédaikhoz az
Önkormányzat által küldött közérdekű hirdetményeket.
HOGYAN TUDOK JELENTKEZNI?
Küldjön egy e-mailt a polgarmester@masodikkerulet.hu címre és írja
le elérhetőségeit (e-mail, telefon) és azt, melyik társasházban vállalja
az információk továbbítását. Ezután felvesszük Önnel a kapcsolatot
és minden fontos tudnivalóról tájékoztatjuk.
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
VIGYÁZZUNK BUDÁRA!

BUDAI POLGÁR

Vigyázzunk Budára!
koronavírus-szolidaritási adományszámla

Kerületünk lakói számtalanszor bebizonyították, hogy értékrendjükben
a szolidaritás és a segítségnyújtás elsődleges helyen áll.
Most is naponta tapasztaljuk, hogy egyre többen vállalnak önkéntes munkát,
ahogy kerületünk lakói a veszélyhelyzet kialakulásakor szinte azonnal
segítségüket ajánlották bevásárlással, gyógyszerek kiváltásával
vagy éppen adományozással.
Ez utóbbi céljára hozta létre a II. Kerületi Önkormányzat
a Vigyázzunk Budára! koronavírus-szolidaritási adományszámlát.
Az adományszámla célja, hogy enyhítsük a járvány okozta nehézségeket,
védőfelszereléssel és a védekezéshez szükséges eszközökkel támogassuk
a kerületi egészségügyben és szociális ágazatban dolgozókat, segítsünk
a nélkülözőkön, illetve, hogy a veszélyhelyzet elmúltával ne csak szavakkal
köszönjük meg azok munkáját, akik ma a járvány frontvonalában állnak helyt,
hanem anyagilag is ki tudjuk mutatni hálánkat, amiért a mostani, emberpróbáló
időszakban is számíthatunk rájuk.
Az adományszámla magánszemélyek és vállalkozások számára is nyitott,
bárkinek, aki ezt a kerületi célt támogatni szeretné, rendelkezésére áll.
A magam részéről természetesen már megtettem ezt, és a veszélyhelyzet végéig
havonta meg is ismétlem, illetve teljes képviselői keretemmel hozzájárulok
a „Vigyázzunk Budára!” koronavírus-szolidaritási adományszámlához.
Az adományszámla a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
alszámlája, a neve: Adomány COVID-19 Vírus, számlaszáma:

12001008-00201761-08300002.
Kérem, átutaláskor a közlemény rovatba írja be, hogy
„magánadomány”.

Őrsi Gergely
polgármester

Őrsi Gergely,
a II. kerület polgármestere

Vásároljon és rendeljen
helyi vállalkozÁSOktól!

Közösségünk alapjai azok a helyi boltok, cukrászdák, éttermek,
szolgáltatók, amelyeknek ismerjük
a munkatársait, az eladóit, ahová
jó beülni beszélgetni a barátainkkal, ahol a jó időben
a teraszon lehet enni egy
jót, és ahol a koronavírus-járvány után remélhetőleg újra találkozhatunk
egymással.
A járványt, sajnos, a kis- és családi
vállalkozások különösen megszenvedik. Ezért azt kérjük kerületünk
lakóitól, hogy ha be kell szerezniük, meg kell csináltatniuk valamit,
igénybe kell venniük egy szolgáltatást és megtehetik, akkor keres-

senek egy helyi boltot, zöldségest,
hentest vagy egy közeli éttermet,
pékséget, és tőlük rendeljenek!
A II. Kerületi Önkormányzat és
a Budai Polgár várja olyan
II. kerületi kisvállalkozások, egyéni vállalkozók,
kisebb üzletek, családi boltok jelentkezését, amelyek
a jelenlegi veszélyhelyzet
idején is üzemelnek és vállalnak
a II. kerületben házhoz szállítást.
Várjuk néhány mondatos bemutatkozásukat elérhetőségeikkel
együtt, amit a következő Budai
Polgárban, valamint a II. kerület
honlapján összegyűjtve ingyenesen megjelentetünk!

Az állást kínáló apróhirdetéseket
ingyenesen jelenteti meg a Budai Polgár!
Jelentkezni a szerkesztoseg@budaipolgar.hu e-mail-címen lehet.

Vásároljon kicsiben!

Segítsük a II. kerületi vállalkozásokat!

Egyelőre zárva tartanak
kulturális intézményeink

Dolhai István, a II. Kerületi Kulturális
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója közleményben tudatja,
hogy a kormány által hozott döntés
értelmében intézményeikben – Klebelsberg Kultúrkúria, Marczibányi Téri
Művelődési Központ,
Berczik Sára Budai
Táncklub, Vízivárosi
Galéria – március 12től felfüggesztették a
rendezvények megtartását. Eszerint minden előadás,
tanfolyam, foglalkozás, szakkör elmarad, és a kiállítások sem látogathatók.
A járványveszély miatt a Marczibányi
Téri Művelődési Központ és a Klebelsberg Kultúrkúria területén lévő játszótereket is lezárták. – Az intézkedés az
önök és gyermekeik védelmét szolgálja.
Programszervező kollégáink azon
dolgoznak, hogy elmaradt előadásainkat meg tudjuk tartani a veszélyhelyzet
elmúltával. Sajnos, az egyeztetés nehézségekbe ütközik, mivel nem tudjuk,

hogy a jelenlegi helyzet pontosan meddig tart. Mindent megteszünk azért is,
hogy az igen nehéz helyzetbe került
előadóinknak lehetőséget tudjunk biztosítani a fellépésre, amint erre
mód nyílik.
Intézményeink további
intézkedésig tehát zárva
tartanak, ügyelet sincs,
programjainkat nem tudjuk megtartani és ügyintézésre sincs lehetőség.
A veszélyhelyzet elmúltával
mindent meg fogunk tenni azért,
hogy az esetlegesen felmerülő problémákat megoldjuk. Az elmaradó
rendezvények új időpontjairól addig
is folyamatosan tájékoztatjuk kedves
látogatóinkat.
Kérjük, hogy az intézmények honlapjáról vagy Facebook-oldaláról
tájékozódjanak, ahol rendszeresen
adunk hírt a helyzet alakulásáról!
Kérjük szíves türelmüket és köszönjük megértésüket! – áll Dolhai István
közleményében.

