
Lapunkat – olvasóink egészségének megóvása érdekében – szájmaszkban és kesztyűben terjesztik.
Az újságban közölt információk a MÁJUS 21-i nyomdai leadáskor voltak érvényben.

Naprakész és friss hírek: www.masodikkerulet.hu, FB: II. kerület (Budapest)
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Szorongásainkról és azok 

oldási lehetőségeiről 
Kún Zsófia coach 

beszélt lapunknak.
19. oldal

Változások a járVányügyi Helyzet miatti korlátozásokban

in English

Latest information on the measures
taken by the 2nd district regarding
the coronavirus epidemic. Page 16

Karbantartási, takarítási és fertőtlenítési 
munkálatok elvégzése után május 18-án 

újra megnyíltak a ii. kerületi 
játszóterek és szabadtéri sportparkok. 

4-5. oldal

Önkormányzati munkatársakat is 
megkérdeztünk, hogyan dolgoztak 

a korlátozások idején, és hogyan élték 
meg ezt az időszakot. 8-9. oldal

Május 18-án Budapesten is feloldották a kijárási korlátozásokat, ám néhány intézkedés 
– az állampolgárok biztonsága érdekében – hatályban maradt. 2-3. oldal

Hogy  Vagytok? iii.

A mögöttünk álló időszak 
lelki tapasztalatairól beszélt 

néhány kerületi egyházközösség
vezetője. 18. oldal

Hűvösvölgyi ildikó
színművészben és szilágyi jános 

újságíróban kerületi
kötődésükön kívül közös az is, 
hogy mindig olyat nyújtanak

közönségüknek, ami több puszta 
szórakoztatásnál.

11. oldal
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2. OLDAL ÖNKORMÁNYZAT BUDAI POLGÁR

segítség a helyi lakóknak
A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben sokak életkörülménye 
megváltozott, egyedül élők és családok léte vált nehezebbé, vagy éppen 
lehetetlenült el. A II. Kerületi Önkormányzat a kerületünkben lakcímmel 
rendelkező, életvitelszerűen is itt tartózkodó, nehéz helyzetbe került embe-
rek és családok támogatására átfogó intézkedéscsomaggal nyújt segítséget.

BÉRPÓTLÓ TÁMOGATÁS
– a munkaviszony megszűnése esetében

GONDOZÁSI TÁMOGATÁS
– otthoni gondozás megszűnt kórházi kezelés esetén

ALBÉRLETIDÍJ-TÁMOGATÁS
– lakhatáshoz nyújtott támogatás jövedelemkiesés esetén

A részletekről és a támogatás feltételeiről bővebb információ kérhető a 
(06 1) 346-5700-s telefonszámon, a támogatások részletes leírása, valamint 
a letölthető nyomtatványok megtalálhatóak a www.masodikkerulet.hu 
honlapon az Ügyintézés/Ügytípusok menü alatt.
A támogatások iránti kérelmeket a veszélyhelyzet időszakában 2020. 
AUGUSZTUS 1-jéig lehet benyújtani az arra rendszeresített formanyom-
tatványokon az előírt mellékletekkel együtt a Budapest II. Kerületi Polgár-
mesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazgatóság Ellátási Osztályához postai 
úton: 1277 Budapest 23. Pf. 21., vagy e-mail formájában beszkennelve az 
ellatas@masodikkerulet.hu címre. 

Polgármesteri döntések
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet alapján az önkormányzatok kép-
viselő-testületeinek feladat- és hatáskörében eljárva a polgármesterek hoznak döntést. 
Ennek alapján áprilisban – a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete frakcióvezetőinek 
véleményét kikérve – több határozat is született.

Változott a ii. kerületi díszpolgári cím és ii. kerületért emlékérem adomá-
nyozását szabályozó rendelet. A koronavírus-járvány miatt a képviselő-testület ebben 
az évben szeptember 30-ig dönt a díjak odaítéléséről, a kitüntetéseket pedig december 
31-ig kell átadni.

szintén módosult az önkormányzat tulajdonában álló lakások béréről szóló 
rendelet. A bérlakásokban szociális helyzet alapján vagy költségelven bérleti díjat fizető 
lakók számára – a szokásos, márciusi határidő helyett – a koronavírus miatti veszélyhelyzet 
megszűnésétől számított 60. napban határozza meg a felülvizsgálathoz, elbíráláshoz és a 
lakbér megállapításához szükséges igazolások benyújtási határidejét. A dokumentumok 
beszerzése a veszélyhelyzet miatt vált nehézzé a lakóknak.

ingyenes maszkok a piacon és játszótereken

Védelmi intézkedések
a kijárási korlátozások budapesten is megszűntek, május 
18-tól új védelmi intézkedések vannak érvényben:
•  Az egész országban érvényes, hogy az egy háztartásban élők kivételével 

mindenki köteles a másik embertől lehetőleg 1,5 méteres védőtá-
volságot tartani (a II. kerületben az önkormányzat ajánlása 2 méter).

•  Az üzletben történő vásárlás, illetve a tömegközlekedési eszközökön 
való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszköz 
(például orvosi maszk, sál, kendő) viselése továbbra is kötelező 
(a II. kerületi piacokon is kötelező a maszk).

• Valamennyi üzlet kinyithat és látogatható.
•  A 65 éven felüliek továbbra is 9 és 12 óra között látogat-

hatják az élelmiszerüzleteket, a drogériákat és a gyógy-
szertárakat, a 65 éven aluliak pedig az ezen kívüli időszakban.

•  A piacok nyitvatartásának rendjéről az önkormányzatok ettől eltérően 
is rendelkezhetnek (a II. kerületben a Fény utcai piacon is marad a 
65 év felettiek számára a 9–12 óra közötti idősáv).

•  a védőtávolság megtartása mellett a közterületek, a parkok 
és a szabadtéri játszóterek látogathatóak (a II. kerületi játszóterekre 
vonatkozó ajánlásokat lásd a 4-5. oldalon).

•  A strandok, a szabadtéri fürdők, a szabadtéri múzeumok és az állat-
kertek nyitva tarthatnak.

•  A szolgáltatások bárki által szabadon igénybe vehetők, a szolgáltatást 
nyújtó üzletek szintén korlátozás nélkül nyitva tarthatnak.

•  A vendéglátóhelyek, így különösen az éttermek, kávézók, cukrász-
dák, büfék, presszók kerthelyiségében, illetve teraszán már 
lehet tartózkodni a vendégeknek a fővárosban. Az ott dolgozók 
kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt viselni.

•  az istentiszteletek és misék megtarthatóak, a polgári há-
zasságkötés és a temetés szintén (a 1,5 méteres védőtávolság 
megtartásával.)

A rendőrség jogosult fellépni, ha valaki nem tartja be az általános 
szabályokat, például nem tart kellő védőtávolságot, ugyanakkor nem a 
szabálysértés szankcionálása a cél, hanem az önkéntes jogkövetés.

Fizetési kedvezmények helyi vállalkozóknak
A koronavírus-járvány miatt csökkent az üzletek forgalma, többen be is zártak. A II. Kerületi 
Önkormányzat a kis- és családi vállalkozások támogatása érdekében kamatmentes fizetési 
halasztást ad, vagy különösen indokolt esetben elengedi, illetve csökkenti az érintett vál-
lalkozások által használt, az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérleti díját a kérelem benyújtásának időpontjától kezdődően 2020. június 30-ig 
terjedő időtartamra.  A feltételrendszert is tartalmazó rendelet teljes szövege, valamint a 
fizetési kedvezmény iránti kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány az alábbi 
linken érhető el: https://masodikkerulet.hu/hirdetmenyek/hirdetmeny-41.
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Ingyenes maszkadagoló automatákat 
helyezett ki az önkormányzat több II. 
kerületi helyszínre, így a Fény utcai 
piacra és néhány kerületi játszótérre. 
Az elővigyázatosság és az egészség-
ügyi ajánlások betartása továbbra is 
fontos, ezért szeretné az önkormány-
zat megkönnyíteni a maszkhoz jutást 
a piacra látogatóknak, vagy azoknak 
a szülőknek, akik a játszótérre in-
dulva elfelejtettek magukkal vinni. 
A maszkviselésen túl természetesen 
fontos az is, hogy a felnőttek a pia-
cokon és a játszótereken is tartsanak 
megfelelő távolságot, és kerüljék a 
csoportosulást.

Járványügyi információk 
A lapunkban szereplő információk a MÁJUS 21-i nyomdába adáskor voltak érvényben. Az aktuális rendelkezésekről,
korlátozásokról kérjük, tájékozódjanak a www.masodikkerulet.hu, illetve a www.koronavirus.gov.hu oldalon!
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nyári táborok kulturális 
és sportintézményeinkben

A MArczibÁnyi Téri MűveLődéSi KözPonT 
a megszokott módon JúNIUS 22. – AUGUSZTUS 28. 
között szervez egyhetes, tematikus napközis táborokat. 
A táborokra ettől az évtől online lehet regisztrálni a gyere-
keket. A jelentkezés menetéről és a további tudnivalókról 
honlapjukon (www.marczi.hu), illetve Facebook-oldalukon 
tájékozódhatnak(www.facebook.com/marczibanyi).
A KLebeLSberg KULTúrKúriA az idei évben is 
megszervezi egyhetes, tematikus napközis táborait az 
óvodás és iskolás korosztály számára. Bővebb informá-
cióért látogasson el honlapjukra (www.kulturkuria.hu), 
illetve keresse fel Facebook-oldalukat (www.facebook.
com/kulturkuria).
A gyArMATi dezSő USzodA nyári úszótáborokat 
rendez olimpikon úszóedzőkkel hét turnusban. A táborban 
az intenzív úszótanfolyamok mellett további sportolási 
lehetőségek is lesznek. Jelentkezés és további informá-
ció: uszoiskola.com, uszoiskola@masodikkeruletsport.hu, 
(06 20) 388-1356.

az összes önkormányzati óvoda megnyit 
– először ügyeleti, majd júniustól normál rendben

A koronavírus-járvány meg-
jelenése óta a kerületi 
egészség ügyben és szo-
ciális ellátásban dolgozó 
kollégáink a szokásosnál is 
több munkát végeznek.
Az ő munkájukat a megbecsülésen túl is szeretnénk 
támogatni, ahogy a helyi vállalkozókat és minden 

rászorulót is igyekszünk segíteni újonnan bevezetett 
támogatásainkkal, és ahogy igyekeztünk segíteni a 

65 év felettieknek egyik első intézkedésünkkel, 
a 65 év felettiek kommunális adójának eltörlésével. 

Kerületünk lakói számtalanszor bebizonyították, 
hogy értékrendjükben a szolidaritás és a segítség-
nyújtás elsődleges helyen áll. Arra kérjük Önöket, 

hogy lehetőségeikhez mérten, segítsenek és adomá-
nyozzanak a koronavírus-szolidaritási számlára való 

befizetéssel. 

Az adományszámla célja, hogy továbbra is 
enyhíthessük a járvány okozta nehézségeket, 

illetve a veszélyhelyzet elmúltával ne csak sza-
vakkal köszönhessük meg azok munkáját, akik 

a járvány frontvonalában álltak helyt.

Az adományszámla 
a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 

alszámlája, a neve:
adomány CoViD-19 Vírus,

számlaszáma:
12001008-00201761-08300002

Kérjük, átutaláskor a közlemény rovatba írja be, hogy 
„magánadomány”. (A számla magánszemélyek és 

vállalkozások számára is nyitott.)
A magunk részéről minden forint adományhoz 
plusz egy forintot hozzáteszünk, ezzel is bizto-
sítva, hogy a kerületben az élet minél hama-

rabb a megszokott mederben folyjon.

Őrsi Gergely II. kerületi polgármester
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Lassan újra megtelnek élettel a bölcsődék és az óvo-
dák, mert egyre több szülő él az ügyelet lehetőségével. 
A koronavírus-járvány idején a II. Kerületi Önkormányzat 
március 18-tól biztosította a napközbeni gyermekfel-
ügyeletet mind a bölcsődés, mind az óvodás korosztály 
számára. Az 5 fő/csoport létszámhatárt betartva – a 
bölcsődevezetők szakmai kérését figyelembe véve – mind 
a hat önkormányzati bölcsőde, és ezzel párhuzamosan két 
óvoda tartott ügyeletet. 

A kijárási korlátozások megszűnése után az önkor-
mányzat vezetése úgy döntött, hogy május 25-től az 
összes önkormányzati fenntartású óvodát megnyitja a 
II. kerületben az ügyeleti rendben történő működésre, 
ezzel is segítve a munkába visszaálló szülőket, illetve a 
gyerekeket, akik így megszokott óvodájukban tölthetik 
napjaikat. A döntés azt követően született meg, hogy a 
polgármester kérésére az óvodavezetők felmérték a szü-
lők valós igényeit. Az ügyelet azon, fertőző betegségben 
nem szenvedő gyerekek számára van biztosítva, akiknek 

a szülője – munkavégzés, vagy más ok miatt – ezt igényli. 
A továbbra is érvényben lévő kormányrendelet szerint egy 
csoportszobában öt gyerek lehet. 

Őrsi Gergely polgármester elmondta, hogy az óvodákat 
felkészítették az ügyelet ellátására: az épületeket és a 
kerti játékokat fertőtlenítették, valamennyi csoportszoba 
és mellékhelyiség nagytakarításon esett át, a víz-, illetve 
csatornahálózatot is megfelelően előkészítették a műkö-
désre, és kézfertőtlenítők, maszkok is rendelkezésre állnak. 

– A szülők visszajelzései alapján igyekeztünk meghozni 
a legfelelősségteljesebb, az igényekhez legjobban alkal-
mazkodó rendszert, így megnyitjuk az összes II. kerületi 
óvodát május 25-től, egyelőre ügyeleti rendben – tette 
hozzá Őrsi Gergely.

Lapzártánkkor érkezett: mivel a járványveszély mértéke 
érdemben csökkent, a kormány május 20-i rendelete ér-
telmében az óvodák és a bölcsődék a fővárosban június 
2-től visszatérnek a normális működési rendhez. A szülők 
az óvodavezetőkön keresztül kapnak tájékoztatást.

A meghatározott idősáv ugyanakkor nem min-
denkinek felelt meg, ami miatt a II. Kerületi 
Önkormányzathoz, mint a Fény utcai piac tulaj-
donosához érkeztek kérések, hogy a jogszabályi 
feltételek mentén változtasson a 65 év felettiek 
vásárlási idősávján. A II. kerület ezért gyűjtötte a 
piaccal és a vásárlási szokásokkal kapcsolatos la-
kossági tapasztalatokat, hogy egy esetleges módo-
sítással lehetőség szerint senkinek ne okozzanak 

A veszélyhelyzet kihirdetésével idősávot 
is kijelöltek a 65 év felettiek számára a 
bevásárlásokhoz, hogy megóvják őket a 
vírusfertőzéstől. A vírus a kijárási korláto-
zás ellenére is jelen van a fővárosban, ezért 
marad érvényben az idősávos vásárlás. 
Az idősebbek a Fény utcai piacon is 9–12 óra 
között vásárolhatnak.
 

kényelmetlenséget, ugyanakkor mindenki szá-
mára elérhetővé tegyék a biztonságos bevásárlást.

Megköszönve a beérkezett jelzéseket, az ön-
kormányzat úgy határozott, hogy egy napra pró-
baképpen módosít az idősek idősávján, ezért 
május 16-án szombaton 6 és 10 óra között tartott 
nyitva számukra a piac, ehhez igazodtak a keres-
kedők is.

A próbanap tapasztalatait összegezve és abban 
bízva, hogy a korlátozások mihamarább meg-
szűnnek, az önkormányzat arra a döntésre jutott, 
hogy egyelőre marad a korábbi vásárlási időtar-
tam, a 65 éven felüliek továbbra is 9–12 óra kö-
zött látogathatják a piacot.

Arra kérik a vásárlókat, hogy egészségük meg-
őrzése érdekében a piac területén viseljenek 
maszkot. Aki elfelejtene vinni magával, az a be-
járatnál elhelyezett maszkautomatából tud in-
gyen elvenni egyet.

HA PiAcrA MegyünK: • a szabályok sze-
rint a II. kerületben működő piacokon a vásár-

lóknak kötelező tartani a kétméteres távolságot 
• valamennyi, a II. kerületben működő piacok területén 
maszkot, ennek hiányában az orrot és az arcot takaró 
textilkendőt vagy -sálat kötelező viselni.

vigyÁzzUnK 
bUdÁrA!9–12 óra között vásárolhatnak

a 65 év felettiek a Fény utcai piacon koronavírus-szolidaritási számla
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Visszatért az élet a játszóterekre és a sportparkokba

A II. kerületben jelenleg tizenhét olyan közös-
ségi sportpark, sporttér található, ahol kultu-
rált környezetben nyílik lehetőség a sporto-
lásra. A pályákról további információ érhető 
el a kerületi közösségi sportoldalon: www.
free sportparks.hu/ii-kerulet-budapest.

Mivel a kültéri közösségi terek, sportpar-
kok, saját testsúlyos edzésre kialakított kon-
diparkok nagyon népszerűek, fontos, hogy 
ügyeljünk tisztaságukra és a higiéniai szabá-
lyokra. A meghibásodást, rongálást az info@
masodikkeruletsport.hu e-mail-címen le-
het jelezni, hogy a felmerült hibát mielőbb 
kijavíthassák.

Miután enyhültek a koronavírus terje-
dését akadályozó védelmi intézkedések, 
lehetőség nyílt az amatőr és szabad-
idősport, valamint a tömegsport célú 
edzések megtartására. Az önkormányzat 
ennek szellemében nyitotta meg a közös-
ségi sportparkokat is.
 

Karbantartott, tiszta játszóterek várták a gyerekeket
A veszélyhelyzeti intézkedések fokozatos enyhítése, valamint a jár-
ványhelyzet adatai alapján május 18-án újra megnyíltak a II. kerületi 
játszóterek kapui. Egészségünk megőrzése érdekében azonban tart-
suk be a helyszíneken kifüggesztett szabályokat.
 

Gyerekek és szülők egyaránt 
várták azt a napot, amikor 
mintegy két hónap után újra 
kinyithattak a játszóterek. 
A  szünetet kihasználva a 
II.  Kerületi Önkormányzat 
karbantartási munkákat vé-
geztetett el a játszóhelyeken 
és gondoskodott a játszóesz-
közök felületeinek fertőtle-
nítéséről, valamint a homokozók jó állapotáról is, hogy a gyerekek 
biztonságban vehessék újra birtokba. A játékokat rendszeresen fer-
tőtlenítik, és több kerületi játszótéren maszkadagolót helyeztek el. 

Amint lehetőség nyílt rá, a II. kerület megnyitotta a játszótereket, 
azonban az egyéni felelősség hangsúlyozása mellett felhívja a szülők 
és kísérők figyelmét – a helyszíneken kihelyezett táblákhoz hason-
lóan –, hogy tartsák be a kéréseket: a felnőttek kerüljék a csoporto-
sulást, lehetőség szerint hordjanak maszkot és ügyeljenek a játszó-
tér rendjének és tisztaságának megtartására.

Őrsi Gergely polgármester elmondta, hogy amennyiben a ját-
szótéren bármilyen rendellenességet tapasztalnak, jelezzék a 
polgarmester@masodikkerulet.hu e-mail-címen, a hivatal pedig a 
lehető legrövidebb időn belül igyekszik ezt elhárítani. Az  újranyi-
tás érdekében hozott intézkedések hatásait figyelemmel kísérik, és 
amennyiben szükséges, újabb intézkedésekről döntenek.

sportoljunk és maradjunk egészségesek!

TArTSUnK TÁvoLSÁgoT! • Tartsunk másfél-két méteres távolságot egymástól az érkezéskor, a 
helyszínen sportolás közben és távozáskor is. • Ne mások közelében állva várjunk az eszközre, legyünk 
tekintettel a többiekre, tartsunk rövidebb edzést, mérkőzést. • A fitneszparkok területén az egyéni edzésen 
résztvevők létszáma nem haladhatja meg az eszközök fogadóképességét. • A sportparkot, az eszközöket 
mindenki kizárólag saját felelősségére használhatja. 
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Visszatért az élet a játszóterekre és a sportparkokba
egéSzSégünK védeLMében A JÁTSzóTér 
HASznÁLATAKor TArTSUK be:
• Magunkon betegség, vagy kezdődő betegség tüne-
teit észlelve ne használjuk a játszótereket!
• A szülők, kísérők lehetőség szerint tartsanak egy-
mástól legalább 2 méter távolságot, valamint 
a játszótér területén viseljenek maszkot!
• A játszótér használata előtt és után is fertőtle-
nítsék a gyermekek kezét!
• A gyerekek lehetőleg ne étkezzenek a játszó-
téren, ha elkerülhetetlen, akkor azt tiszta, fertőtle-
nített kézzel tegyék!
• Vigyázzunk a rendre, a szemét helye a gyűjtő-
edényekben van!

sportoljunk és maradjunk egészségesek!

Több kerületi játszótéren is
ingyenes maszkadagolót helyezett ki
az önkormányzat

HigiéniAi TAnÁcSoK A KözöSSégi
SPorTTereK HASznÁLATÁHoz

• Csak ép kézbőrrel használjuk az eszközöket, 
a kesztyűhasználat (zárt, nem ujjatlan kesztyű) 
kiemelten fontos a parkok használatakor.
• Ajánlott magunkkal vinni zsebkendőt, arctörlőt, 
kisméretű törülközőt, fertőtlenítőt. Az eszközt a 
használat előtt és után is letörölhetjük.
• Kerüljük az arcunk érintését, valamint a kéz-
fogást, „pacsizást”!
• Sportolás után mindig mossunk kezet, vagy 
használjunk kézfertőtlenítőt!
• Fertőző betegség tünetei esetén kerüljük a kö-
zösséget, a közösségi sporttereket!

Május 18-tól a fővárosban is megszűntek a kijárási korlátozások, kinyithattak az üzletek, 
teraszok, kerthelyiségek. A budaiak már az első naptól éltek a lehetőséggel, két hónap után 
először megitták első kávéjukat kedvenc teraszukon, elfogyasztották első süteményüket 
valamelyik hangulatos kerthelyiségben. A gyerekek a környező utcákon való járkálás után 
végre önfeledten játszhattak a játszótereken és testvéreiken kívül másokkal is találkozhat-
tak. Jó érzés kint lenni a friss, tavaszi levegőn, bepótolni a sok elmaradt baráti beszélgetést 
– ám ne felejtsük el: járvány ugyan nincs, de a fertőzés veszélye továbbra is fennáll. Magunk 
és mások egészsége érdekében legyünk óvatosak, tartsuk be a legalább másfél méteres 
védőtávolságot és lehetőség szerint viseljünk maszkot. Jó egészséget mindenkinek!

Fellélegezhetünk!?
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Folyamatos a zöldfelületeink gondozása

búcsú a céllövöldétől – jöhet a játszótér

szalagok a fák körül

közterületi munkák kerületszerte

Zajlik az útépítés a Mandula utcában (képünkön) és szintén a II. Kerületi Önkormányzat beruházá-
sában felújítják a csapadékvíz-elvezető rendszert a Turul utca–Rézsű utca között, illetve a Bujdosó 
közben. Az utak kátyúzása folyamatosan zajlik

Van, akiben nosztalgiát ébresztettek a régi időkből megmaradt pavilonok, más pedig azt kérdezte, hogy meddig 
kell még nézni az elaggott épületeket. A Pilisi Parkerdő Zrt. már évekkel ezelőtt megkezdte a balesetveszélyes, 
többször is tűzeset helyszínévé vált bódék bontását. Az erdőgazdaság most lapunkat arról tájékoztatta, hogy a 
Nagy-rét területén jelenleg a céllövöldét és a pavilonokat bontják el a korábbi működtetők. A Pilisi Parkerdő Zrt. 
a későbbiekben az építmények helyén a közkedvelt Nagy-rét fejlesztésének keretében játszótér létesítését tervezi.
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Önkéntesek segítettek az önkormányzat és a Főkert Zrt. 
által ültetett facsemetéket felszalagozni a „Vigyázzunk 
Budára! Vigyázzunk környezetünkre!” feliratú szalag-
gal. A tervek szerint az utóbbi időszakban ültetett közel 
ezer facsemete mindegyike köré kerül majd a szalagból. 
A munkában, amit a közeljövőben folytatnak, nemcsak 
kerületi, hanem vállalati önkéntesek is részt vettek.

FELHÍVÁS
a településképirendelet-módosítás 

partnerségi egyeztetésére
Tisztelt Kerületi Lakosok, Érintett Partnerek!

Tájékoztatjuk Önöket a Településkép védelméről szóló 
45/2017.(XII.20) Önk. rendeletmódosítás véleménye-

zési dokumentációjának (tervezet) közzétételéről.
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, 
településrendezési, településképi, építésügyi és örök-
ségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási 

szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. 
(IV. 22.) Korm. rendelet 3. § (1)-(3) alapján a Telepü-
lésképrendelet-módosítás partnerségi egyeztetése 

kizárólag elektronikus úton történik.
Az elektronikus véleménynyilvánítás a kerület hon-

lapján történő közzétételtől számított 15 napon belül 
lehetséges.

A Településképirendelet-módosítás véleményezési 
dokumentációja 2020. május 20-tól érhető el Buda-
pest II. kerület Polgármesteri Hivatalának honlapján
(www.archiv.masodikkerulet.hu  Hirdetőtábla  
Hirdetmények  Partnerségi egyeztetés útvonalon)
 A partnerségi egyeztetés keretében a Partnerek a 
felhívás ideje alatt (2020. május 20. – 2020. június 
5.) írásban – rövid indokolással kiegészítve – észre-

vételeket tehetnek, véleményeket, javaslatokat 
nyújthatnak be.

Észrevételeiket, véleményüket a 
partnerseg@masodikkerulet.hu 

e-mail-címen várjuk.

Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez szükséges a 
véleményt adó teljes nevének megadása, melynek 

hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. 
Nevének megadásával az adatkezeléshez szükséges 
hozzájárulását megadottnak tekintjük. Nevét kizáró-

lag a terv készítéséhez kapcsolódó
véleményezésével összefüggésben kezeljük.

Trummer Tamás főépítész

Megkezdődött május közepén az Ördög-árok partján is a fű nyírása, aminek valószínűleg a környéken 
élők tudnak igazán örülni, hiszen a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. kezelésében lévő terület kaszálá-
sa (illetve inkább annak hiánya) évről évre visszatérő gondot jelentett
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Újra vitorláznak a repülők

A Kullancsszövetség sajtóközleménye arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a koronavírus okozta járvány mellett 
kevés szó esik a kullancs okozta megbetegedésekről, 
pedig a Covid-19 vírus és a kullancs terjesztette kul-
lancs-enkefalitisz, valamint a Lyme-kór a betegség be-
vezető szakaszában egyaránt lázzal, izomfájdalommal, 
fáradtsággal kezdődik.

A veszélyhelyzet korlátozó intézkedéseinek felol-
dásával a kertekbe, parkokba, erdőkbe és mezőkre 
kiszabaduló emberek a tavaszi kullancsszezon közepén 
találják magukat. A szervezet felhívja a figyelmet, hogy 
a hazai kullancsok fele fertőző.

A Kullancsszövetség jelezte, hogy április végén nagy 
tömegben találtak már kullancsot. A vak kullancsfajok a 
bokrok levélfonákjáról, a szemmel rendelkező kullancs-
fajok a fűszálak végéről lesik feléjük tartó két- vagy 
négylábú áldozatukat.

Fontos, hogy a természetbe indulás előtt kezeljük 
le magunkat és házi kedvencünket kullancsriasztóval, 
az ott tartózkodás során pedig 1-1,5 óránként tetőtől 
talpig tartsunk kullancsvizitet.

A védekezés harmadik fázisa a fertőzésveszély-men-
tes kullancseltávolítás. A patikákban beszerezhető 
kullancs-eltávolító kanalat a csomagolásában lévő 
leírás szerint kell használni: a kullancs környéki bőrt 
úgy kell összenyomni, hogy a kullancs a ránc leg-
magasabb pontján legyen. Ezután a kanál V alakú 
vágatát a kullancs alá csúsztatjuk, majd a kanalat a 
bőrre nyomva és tengelye körül 
néhányszor jobbra-balra meg-
forgatva a kullancs a kanál 
kávájába esik. A kanállal 
tehát nem kihúzni kell a 
kullancsot, hanem a bőrt 
kell lenyomni a kullancs 
szájszervéről, így nem éri 
irritáció a kullancsot.

kUllanCsVeszÉly
– a koronavírus árnyékában

A II. Kerületi Önkormányzat még március-
ban hirdette meg környezetbarát ágaprítási 
akcióját – a felhívásra 728 jelentkezés érke-
zett. Az ingyenesen biztosított szolgáltatás a 
kijárási korlátozás idején is zavartalanul mű-
ködött a vonatkozó rendelkezések figyelem-
bevételével. A lakosok és az ágaprítást végző 
munkatársak kerülik a személyes kontaktust, 
illetve fokozottan figyelnek arra, hogy betart-
sák a biztonságos távolságot. Eddig 446 címen 
végezték el az aprítást és közel hatezer köb-
méter fát daráltak le. A munkát az elkövetkező 
hetekben is folytatják, amíg minden jelentke-
zőnél el nem tudják végezni.

Várhatóan ősszel újra lesz ágaprítási akció, 
arra augusztus végétől lehet majd jelentkez-
ni a www.komposztmester.hu oldalon (a fel-
hívás megjelenik majd a Budai Polgárban 
is). Ha valaki szeretne e-mailben értesítést 
kapni az őszi akció pontos indulásáról, ak-
kor várólistára jelentkezhet a fenti honlapon 
keresztül.

Népszerű az önkormányzati ágaprítási akció

Többévnyi kényszerű szünet után a Hár-
mashatár-hegyi vitorlázórepülő-téren 
újra felszállt az első vitorlázórepülő má-
jus közepén.

A Hármashatár-hegyi repülőteret ere-
detileg 1933-ben nyitották meg, ez volt az 
egyik terület azok közül, ahol az I. világ-
háború után újraindulhatott a repülés. 
A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2014 jú-
niusában visszavonta a repülőtér üzemel-
tetési engedélyét, végül pereskedés után 
2019 novemberében visszakapta repülési 
engedélyét a légügyi hatóságtól a Műegye-
temi Sportrepülő Egyesület. Az egyesület 
helyrehozta a területet, újrafestették a je-
leket, és még tavaly megtartották az első 
próbarepüléseket. Idén már februárban 
megkezdték a felkészülést az új szezonra, 
azonban a járvány miatt csak májusban 
tudott felszállni az első repülő.

Gavronek Ferenc, a Műegyetemi Sport-
repülő Egyesület  elnöke  lapunknak el-
mondta: – A  repülést addig folytatják 
a repülőtéren, ameddig erre lehetőség 
van: ha repülésre alkalmas az időjárás 
és tagjaik megfelelő létszámban ki tud-
nak menni, hogy hódolhassanak ked-
ves sportjuknak. Jó érzéssel tapasztaltuk 

meg, hogy számos civil lakossági támo-
gatója van a Hármashatár-hegyi repülő-
térnek. Ők eljöttek, és biztató szavakkal 
segítettek, illetve a tereprendezésben 
vettek részt. Eltekintve a néhány, főleg 
internetes fórumon megszólaló repülést 
ellenzőtől, nagyon jó érzés az, amikor ve-
szik emberek a fáradságot és kifejezik a 
támogatásukat, jönnek gépet tolni, fény-
képezik magukat a repülőgépnél. A  re-
pülőtéren többnyire hétvégeken – az 
időjárás függvényében – tartunk repülő 
üzemnapokat, ahova várjuk az érdeklődő-
ket, támogatókat is. 

Nyáron szeretnénk tartani repülőtá-
bort, ilyenkor hétköznap is lehet repü-
lés, érdemes erre figyelni – emelte ki az 
elnök.

A repülőüzem alatt a kihelyezett tájékoztatótáblákon látható eligazítás 
szerint közlekedjen mindenki, mert a leszállópályán sétálni, kerékpározni, 

játszani nagyon veszélyes lehet saját magukra és a repülőben ülőkre nézve 
is. Mivel ez egy működő reptér, ezért bármikor lehet számítani le- vagy felszálló 
gépre, még akkor is, ha nem látszik közvetlenül a levegőben lévő repülő. Így az 
üzemeltetők kérik, hogy a kirándulók és a kutyasétáltatók a repülőtér szélén, a 
murvás szegélyjelekkel, festett hordókkal jelzett pályán kívül sétáljanak, tele-
pedjenek le. Soha ne menjenek keresztbe, mert ez a biztonságot veszélyezteti! 
TovÁbbi inforMÁció: repter.hatarhegy@gmail.com
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Hogy  Vagytok? iii.
Két hónapig tartottak a szigorú kijárási 
korlátozások, ami alatt szinte mindenkinek 
át kellett szerveznie az életét, a munkáját. 
Az élet nem állhatott meg, a munka foly-
tatódott. Kinek otthonról, kinek új munka-
körben; az idősek, rászorulók, hatósági 
karanténban lévők ellátásában és védelme 
érdekében. Most azok mesélik el, hogy van-
nak, akik a II. Kerületi Önkormányzat dol-
gozóiként álltak helyt a járványhelyzetben.

Kustán Márton és Végh Szilveszter
időseknek visz élelmiszert

a kialakult veszélyhelyzet fennállása óta 
városrendész kollégáimmal többek között 
a hetven év feletti idősek ellátását is vé-
gezzük. eközben olyan PoziTív viSSzA-
cSAToLÁST KAPUnK A LAKoSoKTóL, 
amilyennel  hatósági feladataink ellátása 
során általában nem szoktunk találkozni. 
a jelenlegi helyzet természetesen min-
denki számára új és nehezen kezelhető, 
azonban én úgy látom, hogy mindenki 
próbál a lehetőségeihez képest segítséget 
nyújtani és helytállni.
kustán márton (31 éves), a Városrendészeti 
osztály referense

Bízom benne, hogy tudunk segíteni a II. kerületi 
lakosoknak. Huszonhat éve vagyok az önkor-
mányzatnál, ezért az elején nagyon furcsa volt 
itthonról dolgozni, hogy nem járok be naponta 
az irodába. Két segítségkérő telefonszámot hozott 
létre az önkormányzat a veszélyhelyzet miatt a 
70 év feletti idősek megsegítésére, ebből az egyik 
fogadó készülék van nálam. Főleg hét elején sok 
a hívás, a hét vége felé kicsit csökken, mert heti 
bevásárlásról van szó, de vannak rendszeresen 
visszatérő ügyfeleink. Rengeteg e-mail is érkezik, 
melyek egy részét én válaszolom meg a többi 
munkatársam mellett. De tulajdonképpen job-
ban szeretem a személyes találkozást, vagy jelen 
esetben a telefonon történő tájékoztatást, mert 
szóban jobban el tudom mondani az adott vála-
szokat, vissza tudok kérdezni, így hatékonyabb a 
segítségnyújtás. Ezért aki megírja a telefonszámát, 
azt vissza is hívom. vAn, AKi SzereT be-
SzéLgeTni, vAn, AKi SírvA fAKAd, 
vAn, AKi MegörüL neKeM. (Közben 
csörög a telefonja – a szerk.) A nap folyamán 8 
és 20 óra között a bejövő hívásokat, e-mailes 
megkereséseket rögzítjük a kollégáimmal, amiket 
aztán másnap küld tovább a vezető a megfelelő 
helyre, az üzlet, a gyógyszertár vagy a gondozá-
si központ részére. Sok a hálás ember, a pozitív 
visszajelzés, ami nekünk is örömet okoz.

Ennek ellenére nem hinném, hogy vissza fo-
gom sírni ezt az időszakot, mert sokszor fáradtabb 
vagyok, mintha bejárnék a Káplár utcai Ellátási 
Osztályra, ahol szeretek dolgozni, és hiányoznak 
a kollégák is. Egyedül vagyok itthon, előfordul, 
hogy nincs kihez szólni. Anyukám nyolcvanéves, 
a jelenlegi helyzetben nem jár ki az utcára, közel 
lakik, őt meg-meg látogatom. Felnőtt a fiam és a 
lányom is már, a lányom elhozza néha a 2 és fél éves 
lányunokámat, hogy legalább távolról láthassam őt. 
Mivel rendes körülmények között szorosan tartjuk 
a kapcsolatot a családommal, ez a jelenlegi helyzet 
mindannyiunkat megvisel. A gyerekeim nekem is 
vásárolnak, de pénteken általában én is elmegyek, 
akkor viszem magammal a telefont, a noteszemet, 
és ott is fogadom a hívásokat, hétvégén szintén, bár 
akkor nagyon kevés a bejövő hívás. Kicsit összefolyik 
a munka és a magánélet mostanában, időnként 
az is, milyen nap és hányadika van. De ez végül is 
mindegy, tesszük a dolgunkat. 
maczelka zsuzsanna (60), az ellátási osztály 
szociálpolitikai ügyintézője

Ebben a rendkívüli helyzetben külön terhet jelent 
számunkra, hogy a legmesszebbmenőkig igyekszünk 
elkerülni a megfertőződést, és ami még fontosabb, 
a gondozottak megfertőzését, ezért a védőfel-
szerelések és fertőtlenítőszerek használatára még 
fokozottabb figyelmet fordítunk mint eddig, annak 
érdekében, hogy mindannyian egészségesen vészel-
hessük át ezt a nehéz időszakot. Jelen körülmények 
között MUnKÁnK neMcSAK egySzerű 
feLAdATeLLÁTÁS, HAneM KoMoLy 
LeLKiiSMereTi KérdéS, mindemellett 
hivatástudatunk is erőteljesebbé vált, és probléma-
megoldó képességünk is előtérbe került.  

Szerencsés lett volna, ha az üzletek időkorlátozásai 
alól, speciális helyzetünknél fogva felmentést kapha-
tunk, hiszen az idősek részére vásárolunk. Így azonban 
a beszerzéseket nekünk is reggel 9 óráig kell lebonyo-
lítanunk és a megvásárolt áruval egyik ellátottól a má-
sikig mennünk, miközben a reggeli gondozásokat sem 
halaszthatjuk el, különös tekintettel a cukorbetegekre, 
vagy az ágyban fekvőkre. Ahhoz, hogy áthidalhassuk 
ezt a problémát, rugalmas alkalmazkodásra volt szük-
ség, ezért korábban kezdjük el a gondozást, így tudunk 
minden feladatunknak eleget tenni.

Tapasztalataink szerint sok idős ember rendkívül 
óvatos, teljesen kerüli a személyes érintkezést. Érezhető 
körükben a vírustól való félelem és a bizonytalanság a 
jövőt illetően. A személyes kapcsolatok radikális szűkü-
lése, hiánya, mely közvetlen családtagjaik esetében is 
fennáll, felerősíti a bezártság és elszigeteltség érzését.

Mivel nap mint nap szoros kapcsolatban vagyunk 
gondozottjainkkal, látjuk, hogy az idősek szenved-
nek leginkább a járványhelyzet kellemetlenségeitől, 
ezért még inkább szükségük van a lelki támogatásra, 
amit a lakáson töltött idő lehető legrövidebbre való 
korlátozása miatt telefonon igyekszünk biztosítani a 
részükre, lehetővé téve így a hosszabb idejű mentális 
gondozást. A pozitív a visszajelzések alapján úgy gon-
doljuk, sikerült eredményesen végeznünk a munkánkat. 
a bem józsef téri i. sz. gondozási központ
gondozói kollektívája

Itthonról dolgozom, a munkát ugyan-
úgy reggel 8-kor kezdem, mintha nyit-
va lenne az Ügyfélszolgálat. Kaptam 
telefonkészülékeket, az egyikkel a 
benti hívásokat fogadom, a mási-
kon pedig reggel 8-tól este 8-ig és 
hétvégén is azok a segítségkérő 
hívások jönnek, amelyek megoldá-
sát a járványügyi védekezés miatt 
vállalta az önkormányzat: vásárlás, 
gyógyszerkiváltás. Személyes ügy-
félfogadás hiányában sokkal több 
az ügyféltelefon és az e-mail. Amikor 
felveszem a telefont, megválaszolom 
az ügyfél kérdését; ha esetleg bonyo-
lultabb problémáról van szó, meg-
kérem, hogy írja le és küldje be az 

ugyfelszolgalat@masodikkerulet.hu 
címre, ahonnan az ügy a szakügy-
intézőkhöz kerül. ÁPriLiSbAn 
MUnKATÁrSAiMMAL 2053 
e-MAiLT KüLdTünK Ki, éS 
1622 TeLefonHívÁST fo-
gAdTUnK. Május 10-ig 443 
e-levelet írtunk muskátli, 226-ot 
védőmaszk, 223-at egyéb témában. 
Muskátliregisztrációból egy hét alatt 
4071 darab érkezett. 

Nekem már nagy gyerekeim van-
nak, csak az egyik van itthon velem, 
aki munkanélküli lett a veszélyhelyzet 
miatt. Egy külön szobában dolgozom, 
ahol csak én vagyok, így ki tudtam ala-
kítani egy zavartalan munkaterületet. 

Az emberek 95 százaléka türelmes és 
megértő. Az elégedetlenség egy része 
abból fakad, hogy mindent elektro-
nikusan és postai úton kell intézni. 
Sok, idősek által lakott háztartásban 
nincsenek meg ennek a technikai 
feltételei, így ez nekik nagyon ne-
héz. A jelenlegi helyzet a türelem, a 
tolerancia gyakorlására ad jó lehető-
séget. Nálunk, az ügyfélszolgálatnál a 
menüpontok mögött emberek ülnek, 
velünk, ügyintézőkkel tudnak beszélni 
az ügyfelek és segíteni tudunk nekik.
tomár ildikó (55 éves), a ii. 
kerületi Önkormányzat köz-
ponti ügyfélszolgálatának 
munkatársa
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Az önkormányzat
dolgozói válaszoltak

a veszélyhelyzet
idején

Újraindultak az egészségügyi ellátások

gyermekek diagnosztizálá-
sa és gyógyítása távolról: le-
hetséges a telemedicína az ő 
esetükben is?

Elsőre valóban furcsán hangzik, 
de igen. A rendelésünket a járvány 
kezdetekor nagyon gyorsan át kellett 
állítani erre a működésmódra. De azt 
mondhatom, mára már jól működik a 
rendszer: a szülők mérik meg a gyerek 
lázát, figyelik az állapotát, és küldenek 
fotókat róla. Sokkal nagyobb lett a 
felelősségük, de úgy tapasztalom, ez nem is baj: hiszen 
ők ismerik legjobban a gyereküket. 

lehet, hogy ez hosszabb távon is változást 
hozhat a gyermekrendelésben?

Talán igen: most felismerheti sok szülő, hogy maga is 
képes otthon sok mindent megoldani. Ugyanakkor én is 
figyelemmel tudom kísérni a kis betegek gyógyulását a 
járvány idején. Létrehoztam egy új e-mail-címet, ahová 
lehet küldeni a képeket, adatokat, így folyamatosan, akár 
hétvégén is látom, hogyan gyógyulnak, és tudok segíteni 
a felmerülő problémák megoldásában is. Néhány szak-
rendelés is működött így az elmúlt időszakban, például 
bőrgyógyászati konzultációra volt lehetőség.

az oltásokat megkapták a gyerekek?
Igen, egyetlen kötelező oltás sem maradt el, és a választ-

hatókat is be tudtuk adni. A változás csak az volt, hogy 

Hirtelen nagyon másfajta működésmódra kellett átállnia a házi gyermekorvosoknak a járvány 
kezdetkor – de fontos tudnunk, hogy ők továbbra is szolgálatban maradtak. Axmann Editet, a 
Községház utcai rendelő orvosát az elmúlt hetek és hónapok tapasztalatairól kérdeztük.

nagyobb időközönként hívtuk be a gyerekeket 
(és csak egy szülő kísérhette őket) azért, hogy 
közben tudjunk megfelelő módon fertőtleníteni. 
Az viszont most könnyebbség, hogy a korábbi 
gyakorlattal szemben a hét minden napjára 
tudtunk oltási időpontot adni. És az is fontos, 
hogy rendeletileg több oltás egyidejű beadását 
is megengedték, így kevesebbszer kell jönnie 
a gyerekeknek. 

Változott a május eleji fokozatos 
nyitással az ellátás?

Érdemben nem: akinek szüksége volt rá, azt 
előtte is mindig elláttuk. A jelentős változás számunkra 
az volt, hogy mostantól a gyerekeknek is lehet már a 
felhőbe gyógyszert feltölteni, amit a szülők a gyerek 
tajkártyájával ki tudnak váltani a patikában. Hasonló-
képp a táppénzes papírok online kiállítása is egyszerűbb 
lett. Ezek mindenképpen a járvány pozitív hozadékai 
a számunkra. Fontos az is, hogy a szakrendelések is 
újraindulhattak.

kevesebb most a beteg gyerek?
Észrevehetően kevesebb: óránként négy kis beteget 

tudnánk fogadni, de erre sincs igény. Mivel a legtöbben 
nem járnak közösségbe, nem is kapják el egymástól a 
fertőző betegségeket. A kijárási korlátozás nemcsak a 
koronavírust állította meg, hanem az influenza és sok 
más vírus és bacilus terjedésének is gátat szabott. 

v. zs.

Felelősség és figyelem

A bővülés érinti a foglalkozás-egészségügyi ellátást is, 
ezért a II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat kéri az e cél-
ból szerződött partnercégek képviselőit, hogy telefonon 
egyeztessenek vizsgálati időpontot a foglalkozás-egész-
ségügyi szolgálattal.

Az újraindulás bővülése továbbra sem jelenti még a 
régi betegfogadási rendhez való visszatérést!

A jelenlegi előírások szerint
• továbbra is törekedni kell a távkonzultációval 

történő ellátásra
• személyes vizsgálatokra előzetesen egyezte-

tett módon, távkonzultációt követően kerülhet sor, 
az orvos által megadott időpontban.

Nagyon fontos az egyeztetett időpont pontos betartása 
a várókban töltött idő és a személyek számának lehető 
legalacsonyabban tartása érdekében!

A koronavírus átvitele szempontjából magas kocká-
zatú tervezett beavatkozások, vizsgálatok  (fogá-
szati beavatkozások, endoszkópos vizsgálatok stb.) el-
végzésére, amennyiben a járványügyi kikérdezés 
során felmerül a COVID (koronavírussal történő 
fertőzöttség) gyanúja – a miniszteri levélben leírtak 
alapján – csak negatív PCR-teszteredmény birtoká-
ban kerülhet sor. A PCR-mintavételezést abban az 

Intézményben kell elvégezni, ahol a tervezett (azaz 
nem sürgős) beavatkozásra sor kerül.

Az életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése 
érdekében történő ellátásokra továbbra is a 2020. már-
cius 16-án bevezetett gyakorlat szerint lehet jelentkezni.

A 65 év feletti orvosok, egészségügyi szakdolgozók a 
korábbi miniszteri utasítások értelmében nem, vagy csak 
saját felelősségre vehetnek részt a személyes találkozással 
járó betegellátásban.

A cél változatlanul az, hogy a rendelőkben elkerülhető 
legyen a tömeges jelenlét mind a páciensek, mind az 
egészségügyi dolgozók védelmében.

Amennyiben köhögnek, lázasak, nehézlégzésük van 
és a tünetek jelentkezését megelőző 14 napban szoros 
kapcsolatban voltak új koronavírussal fertőzött személy-
lyel vagy az újkoronavírus-fertőzéssel érintett területen 
jártak, telefonon konzultáljanak háziorvosukkal a további 
intézkedések megtétele érdekében!

II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat

A ii. KerüLeTi egéSzSégügyi 
SzoLgÁLAT központi telefonszá-

ma:  (06 1) 488-7500, honlapja: www.
kapas.hu. A szakorvosok telefonos, e-mailes vagy 
Skype-elérhetőségét a honlapon, az adott részleg 
tájékoztatójában teszik közzé.

Meghatározott alapelvek betartása mellett új-
raindulhattak, illetve bővülhetnek a háziorvosi, 
gyermekorvosi ellátások, a fogászati ellátás, a 
járóbeteg-szakellátás és a diagnosztikai ellátás.
 

Alapvetően a Községház utcai rendelő 
vezető asszisztense vagyok, diplomás 
ápoló és egészségügyi projektmenedzseri 
végzettségem van. A vezető asszisztensi 
feladatok mellett oktatási és szűréssel 
kapcsolatos feladatokkal is meg szokott 
bízni az ápolási igazgató asszony, így a 
lakossági szűrőnapokon is rendszeresen 
részt veszek. 

Március 16. óta a Kapás utcában vagyok, 
a portai előszűrő, beengedő rendszert veze-
tem. A szabályok azóta többször változtak. 
Jelenleg mindenkinek kezet kell fertőtle-
nítenie a rendelőbe való bejövetelkor és 
távozáskor is. Minden betegnél elvégezzük 
a hőmérőzést és egy járványügyi kérdőívet 
is ki kell töltetnünk velük. Eddig még sen-
ki nem akadt fenn ezen az előszűrésen. 

Mindennap reggel 7-től 15 óráig, illetve, 
ha szükséges, tovább is itt vagyok a Kapás 
utcában. Egyszerre hárman dolgozunk a 
portánál, az osztályokról óránként felváltva 
jönnek le a kolléganők. Délelőtt több a 
páciens, délután már kevesebb. Kezdetben 
csak a sürgős eseteket engedhettük be, de 
két hete már több beteg jöhet ellátásra.

Nagyon sokan köszönik a segítséget és 
a tájékoztatást, de mindig vannak, akik 
nem annyira elfogadóak. Pszichésen és 
szellemileg is megterhelő ez a munka, és 
főleg az első időkben nagyon megviselt ez 
a váratlanul ránk tört helyzet. Sajnáltam 
az idős betegeket, akik idejöttek, de el 
kellett küldenünk őket. Ezt biztosan nem 
fogom visszasírni. Az idősebbeknek sok-
szor el kellett mondanunk, hogy telefonos 
konzultációval tartsák a kapcsolatot az 
orvosokkal és maradjanak otthon. Így is 
többen eljöttek a rendelőbe csak a friss 
Budai Polgárért, mert abból szerettek volna 
informálódni.

Az ÁTLAgoSnÁL veSzéLye-
Sebb ez A MUnKA, a 82 éves 
anyukám is aggódik, nehogy elkapjam 
és hazavigyem a koronavírust. A fiam húsz-
éves, egyetemista, ő feltalálta magát, az 
interneten tartja a kapcsolatot a társaival.

Igaz a közmondás, ami szerint bajban 
ismerjük meg egymást. Ez itt is így történt, 
és észlelhető a csapatépítő hatása, jobban 
megismertük egymást. A munkát, a nyüzs-
gést élvezem, tudom, hogy amit csinálok, 
az hasznos és amellett, hogy fárasztó, 
szükség van rá és szívesen végzem. 
szabics tünde (52), vezető asszisztens

a fenti információk lapunk május 21-i nyomdába 
adásakor voltak érvényben.
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A veszélyhelyzet kihirdetését követő napokban úgy tűnhetett, hogy megállt 
az élet az országban, pedig például az önkormányzati ellátórendszerben 
ekkor sokasodtak meg igazán a gyors megoldásokat követelő feladatok. 
A II. kerületben sem volt ez másképp. Miközben az idősek és rászorulók 
ellátását kellett megoldani, továbbra is maradtak a hétköznapi problémák 
és élethelyzetek, amelyeket nem lehet csak úgy karanténba zárni. 

– A Család- és Gyermekjóléti Központban klienseink és munkatár-
saink egészségének megóvását szem előtt tartva átszerveztük a munka-
menetet, de majdnem minden szolgáltatásunkat biztosítani tudjuk, csak 
éppen egy kicsit másképp – mondta el lapunknak Papp Krisztina, a köz-
pont vezetője. – A hétköznaponként 8–18 óra közötti nyitvatartás mellett 
főként telefonon és interneten tartjuk a kapcsolatot az ügyfelekkel, éjjel 
és hétvégén pedig él a krízistelefonszámunk. 

Mit arról az intézményvezető tájékoztatott, 

A pszichológiai tanácsadás, az egyéni autogén trénig és a családterápia 
például internetes program segítségével, élő beszélgetés keretében, a jogi 
tanácsadás pedig telefonon zajlik. A gyerekeknek szabadidős helyszínt 
biztosító Erő(d)Tér helyisége ugyan bezárt, de az utcai szociális munkások 
napi kapcsolatban vannak a fiatalokkal az interneten keresztül, így még 
játékra is adódik lehetőség.

Papp Krisztina szavaiból az is kiderült, hogy a kezdeti időszakban ke-
vesebb volt a segítségkérés, a bejelentés, ám mostanra az ügyszám beállt 
a korábban megszokott mértékre. Eleinte főként számítástechnikai esz-
közök beszerzésében jött több segítségkérés, hiszen az otthoni tanuláshoz 
nem mindenkinek volt számítógépe, laptopja, tabletje, vagy más kiegé-
szítője. Később már a kijárási korlátozások éreztették hatásukat. 

– A kisebb gyerekeknek kezdett elege lenni a bezártságból, a családok-
nál is előfordul, hogy hamarább elfogy a türelem, hiszen nehezebb volt 
kimozdulni, a játszóterek is zárva voltak, a kicsik nyűgösebbek lettek, 
többet sírtak az eddig megszokottnál. 

– Lakóktól, szomszédoktól is kaptunk jelzéseket, amelyeket meg 
kellett vizsgálnunk, de pedagógusok, gyerekek és szülők is kérnek 
tőlünk tanácsot. Az óvodai és iskolai szociális segítők folyamatosan 
tartják a kapcsolatot a pedagógusokkal. Aki pedig csak beszélgetésre 
vágyik, természetesen annak is tudunk segíteni.

A központ vezetője elmondta, hogy nem zártak be a veszélyhelyzet 
alatt sem, mert vannak esetek, amikor családlátogatást kell tartani, 
vagy környezettanulmányt készíteni a gyermek súlyos veszélyezte-
tése, ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti nevelésbe vétel, vagy 
gondnoksági ügyek esetén. Az önkormányzat által nyújtott új támo-
gatások iránti érdeklődés, igény is nő, van, akinek az igénylésekben 
való eligazodásban, vagy a nyomtatványok kitöltésében, eljuttatásában 
kell segíteni. Személyes találkozásra előre egyeztetett időpontban a 
központban nyílik lehetőség. A vírusfertőzés elkerülése érdekében 
rendszeresen fertőtlenítik a helyiségeket, a kliensek kézfertőtlenítőt 
és maszkot kapnak.

A Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai új feladatot 
is vállaltak: a központ koordinálja az idősebb korosztály számára a 
gyógyszerkiváltást. A kéréseket két patikának továbbítják, ahonnan 
kiszállítják a felírt gyógyszereket. Fizetni – érintésmentesen – bank-
kártyával is lehet a kiszállítóknál.

– Szeretnék köszönetet mondani azoknak is, akik különböző fel-
ajánlásokkal támogatják munkánkat – hangsúlyozta Papp Krisztina. 
– Így jutottunk például számítástechnikai eszközökhöz, nemrég pe-
dig a Magyar Vöröskereszt nyújtott át nagy mennyiségű tartós élel-
miszert és sok-sok csokoládét, amivel reményeink szerint egy kicsit 
jobb kedvre deríthettük a helyi családokat, vagy a II. kerületi gondozási 
központok ellátottjait. szabó gergely

A koronavírus-járvány alatt és utána is várja a segítségre szorulók jel-
zéseit a II. Kerületi Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Központja, 
ahol biztosítják a korábbi szolgáltatásokat. A központ munkatársai 
koordinálják a járványhelyzetben az idősek gyógyszerkiváltását is.
 

A ii. KerüLeTi önKorMÁnyzAT cSALÁd- éS gyerMeK-
JóLéTi KözPonT (1027 Horvát u. 2.) elérhető a veszélyhelyzet alatt 

hétfőtől péntekig 8–18 óráig előzetes telefonálást követően, tel.: (06 1) 
225-7956, e-mail: csgyk@csgyk02.hu. Az ügyeleti telefonszám 18 és 8 óra kö-
zött, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában: (06 70) 455-1776.

A Magyar Vöröskereszt tartós élelmiszert
és csokoládét juttatott el II. kerületieknek
a Család- és Gyermekjóléti Központon keresztül

„az iskolás korosztálynál inkább
depressziós tünetekkel találkoztunk,

az idősebbeknél a magány jelent kihívást 
ezekben a hónapokban.”

„módosult a napi rutin, 
de nem állhat meg az élet, 

mindig vannak gyors segítségre szorulók.”

Családoknak és időseknek is segítenek

Személyes találkozás előre egyeztetett időpontban,
fertőtlenített környezetben maszkban és kesztyűben
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Hogy vAn,Sorozatunk harmadik részében ismét 
két nagy kedvencet kérdeztünk a 

kényszerűen otthon töltött minden-
napjairól. Kerületi kötődésükön 

kívül közös bennük az az energia és 
kortalanság, amivel aktívan köve-
tik a közéletet, pályájukon állandó 

megújulásra készek, és mindig olyat 
nyújtanak közönségüknek, ami több 

puszta szórakoztatásnál.
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Május elején ünnepelte születés-
napját az örökifjú Pulitzer-díjas 
újságíró, műsorvezető, SziLÁgyi 
JÁnoS, aki meghallva az idők 
szavát, az elmúlt hónapokban 
Szerintem címmel podcast-mű-
sorral jelentkezett, amelyben 
közéleti témákról beszélgetett 
közismert emberekkel. 

– Az első riportalanyom Koz-
ma Imre atya volt, akivel arról 
beszélgettünk, hogyan kell bán-
ni a beteg emberekkel, hogyan 
viseljük el a betegségeket, majd 
beszélt a saját betegségéről is. 
Eddig nyolc riportot készítet-
tem, mindegyikben – hasonló 
módon – szóba került közélet és 
magánélet. De kiderült, hogy ma 
már semmi másról nem lehet be-
szélgetni, csak a koronavírusról. 
Így hát egyelőre abbahagytam a 
műsort, de folytatni szeretném, 
ahogy elmúlik a vírus okozta 
felfordulás. 

Még „szerencse”, hogy erről a 
témáról nem csinálok rádió- vagy 
tévéműsort, mert csak felidegesí-
teném magam – persze ez így is 
megtörténik. Felháborít a kapko-
dás, az információk hiánya. Nem 
értem, hogy mit miért tesznek, és 
ha nem értem, akkor úgy érzem, 
hogy baleknak néznek – a többi 
honfitársammal együtt. 

A veszélyhelyzetnek meg-
felelően jelenleg be vagyok 
zárva egy lakásomnak kinéző 
börtönbe, amit egyelőre nem 
hagyhatok el. A feleségem na-
gyon vigyáz rám, nem enged 
ki, az útvonalengedélyem a 
konyháig szól. A sok olvasás és 
filmnézés mellett nekiláttam 
régi irataim rendezésének, ami-

nek egyik nagy előnye, hogy 
sok mindent ki lehet selejtezni, 
a másik pedig, hogy rengeteg 
mindent felidéznek ezek a régi 
papírok, írások. Követem a hí-
reket, amiket megbeszélek a 
barátaimmal – persze csak te-
lefonon, és „lógok a neten”, 
talán túl sokat is. 

Sokféle szituációt hoz a be- és 
összezártság. Biztos, hogy van-
nak olyan családok, amelyeket 
összehoz, többet beszélgetnek, 
többet játszanak a gyerekekkel, 
de rengeteg feszültség is kelet-
kezhet, ami veszekedéssé, durva-
sággá fajulhat. Tulajdonképpen 
háborús helyzet van, csak nem 
dörögnek az ágyúk és nem hul-
lanak a bombák. Mindenki be-
zárkózik, mindenki fél, hiszen 
„megsebesülhetünk”, azaz el-
kaphatjuk a vírust. Nem jó ez 
senkinek, de majd csak vissza-
térnek a békeidők.

Több mint negyven évet töltött kerü-
letünkben HűvöSvöLgyi iLdiKó Kos-
suth-díjas színművész, ám nagyobbik 
lánya kérésére, hogy egymás közelében 
legyenek, két éve férjével, Kisfaludy 
András dokumentumfilm-rendezővel 
Ürömre költözött. Ennek most örül csak 
igazán, hiszen így a járvány ellenére 
is mindennap láthatja szíve csücskét, 
hároméves Bence unokáját.

– Háziasszonyként telnek a napjaim: 
sütök, főzök az egész családnak, a lá-
nyaim pedig jönnek és elviszik. Csodá-
latos család vesz körül, amelyről gondos-
kodhatok, és amelynek tagjaival sokat 
beszélgethetek. Olyasmire is jut időm, 
amire már évek óta nem: a költözésből 
vannak még dobozok, amiket ki sem 
bontottunk, most éppen a könyvein-
ket rendezzük, képeket teszünk fel a 
falra. Mindennap nagyot sétálok a ku-
tyával, esténkét mesét mondok vagy 
énekelek, amit a telefonomra felveszek 
és átküldöm az unokámnak. Jó, hogy 
nem kell hajtani magam, addig alszom, 
ameddig jólesik, hallgatom a madarak 

csicsergését, utánanézek a növények 
gondozásának. Sokat olvasok, telefo-
nozom a barátnőimmel, Takács Katival, 
Egri Katival, Bencze Ilonával, és gyakran 
leülök a zongorához. Elővettem a régi 
kottáimat, Debussy Arabesque-je mellett 
ez a dátum szerepel: 1967. december – 
akkor tanultam a Konzervatóriumban. 

Alapvetően optimista vagyok, igyek-
szem meglátni a helyzet jó oldalát is, 
nem érzem a bezártságot sem, de hiány-
zik a színház. Sok előadás marad el, ne-
kem éppen aznap lett volna premierem, 
amikor életbe lépett a veszélyhelyzet. 
Ráadásul ezt a kétszemélyes darabot én 
írtam Blaha Lujza naplójából. 

A legnagyobb baj, hogy nem tud-
hatjuk, meddig tart a járvány és mi 
lesz utána. Főleg a mi szakmánkban 
sok a kérdőjel, elsősorban az, hogy 
mikor indulhatnak újra a színházak. 
És vajon lesz-e közönség, be mernek-e 
ülni az emberek? Egy biztos: amikor 
legközelebb találkozni fogunk a kol-
légákkal a színpadon, ott szem nem 
marad szárazon.

Kedves Szomszéd?
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segítsük a ii. kerületi vállalkozásokat!

A bALogH bT. (Fény utcai piac) jelenleg hat boltot üzemeltet a Fény utcai piacon. A korlá-
tozások ideje alatt a II. kerületben is vállal házhoz szállítást. Futáruknál bankkártyás fizetésre is 

van lehetőség. Minimum rendelés: 5000 Ft+szállítási díj 500 Ft. Az aktuális árakat hetente frissítik 
Facebook-oldalukon. Rendelés: hétfőtől szombatig 8–17-ig, szállítás: hétfőtől szombatig 8–15-ig. Elérhetőségek: 
tel.: (06 30) 849-4908, e-mail: baloghzoldsegrendeles@gmail.com, FB: facebook.com/baloghbtzoldseg.

A több évtizeddel ezelőtt rendkívül 
népszerű gombfoci játékra május 20. 
után ismét lehetőség van a Rózsadomb 
Centerben lévő HiLL bowLing KLUbbAn.  
A klubban játszhatnak olyanok, akiknek még meg-
vannak a régi játékosaik, de lehetséges korszerű 
csapatok kipróbálása is. A klub adminisztrátora segít 
más játékosok megtalálásában. A szervezők remé-
lik, hogy a régi játékosok elhozzák gyermekeiket és 
unokáikat, hiszen ez a sport korhatár nélkül űzhető. 
A klubban a gombfocizás mellett továbbra is műkö-
dik a négypályás bowling és a konyhájáról méltán 
híres étterem. A működés részletei megtalálhatók a 
Rózsadombi Retró Gombfoci Klub Facebook-oldalán.

A bonbonier PéKMűHeLy (1022 Keleti K. u. 22.) kovásszal készült kézműves 
kenyerek, édes és sós péksütemények, mousse torták, csokoládé kiszállítását vállalja. 

Prémium pékáru friss és fagyasztott formában. Kiszállítás a II. kerületben is, a rendelést követő munkanapon, 
10 000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes, ez alatt 1500 Ft. Elérhetőségek: www.bonbonierpekmuhely.hu.

A nogLU cUKrÁSzdA (1024 Fény utca 2.) az egyik leggazdagabb „mentes” süte-
mény- és tortaválasztékkal rendelkezik. Glutén-, cukor-, tojás-, szója- és laktózmentes 
finomságokat kínálnak, külön kérés esetén gyakorlatilag bármilyen formatortát elké-
szítenek, emellett cukormentes fagylaltkínálatuk is van. Jelenlegi nyitvatartásuk: szerdától 
vasárnapig 10–18-ig, telefon: (06 20) 424-0046, e-mail: noglu@noglu.hu, www.facebook.com/noglucuk-
raszda/. Telefonos megrendelés esetén előre összekészítik a süteményeket, érkezésnél már csak fizetni kell.

» Zöldség, gyümölcs

» Szórakozás

» Étel, ital

»  Egyéni tanácsadás 
álláskeresőknek

» Pékség

» Cukrászda

A reMíz éTTereM (1021 Budakeszi út 5.) a hét minden napján 12.00 és 22.00 óra között vár mindenkit a 
csodálatos kerthelyiségében. Kollégáink a biztonságos előírásokat betartva és maszkot viselve várják Önöket. 
20% kedvezményt kap – az étlap és itallap kínálatából –, aki ezt a hirdetést felmutatja (a napi menü árára nem 
vonatkozik). Telefon: (06 30) 999-5131, további információk a www.remiz.hu oldalon.
A gUSTo cAfé (1027 Frankel Leó út 12.) május 18-tól megnyitotta teraszát, emellett a napi menüt, illetve az 
állandó ital- és ételválasztékot elviteles formában is tudják biztosítani. A méltán népszerű Gusto-hidegtálakat, 
vegyes ízelítőket is elkészítik, a helyben pörkölt, kézműves arabica kávéjukat és a díjnyertes kézműves csoko-
ládékat is árulják elvitelre, illetve a teraszon fogyasztásra. Elérhetőségek és asztalfoglalás: (06 1) 316-3970, 
www.gustocafe.hu, www.facebook.com/GustoCafeBp.
A JégKerT (Széna tér, 1027 Bakfark Bálint u. 2.) megnyitotta óriási kerthelyiségét május 18-tól. Az ételeket 
elvitelre is lehet kérni. 5000 Ft feletti rendelés esetén házhozszállítást is vállalnak Buda nagy részén. Napi ebéd-
menü munkanapokon 1700 Ft + 10% szervízdíj. Rendelésfelvétel minden nap 9–21 óráig, kiszállítás 11 órától. 
Bővebb infó, asztalfoglalás, kiszállítási területek: www.jegkert.hu, (06 70) 311-3000, www.facebook.com/jegkert.
A LegényKerT vendégLő (1028 Rezeda u. 1.) házias, magyaros ételeket, fafűtéses kemencében sült pizzákat 
kínál a május 18-tól megnyitott kerthelyiségében helyben fogyasztásra, illetve elvitelre és házhoz szállításra is, a 
II/a kerületben mindennap 12 és 20 óra között. Fizetési mód: készpénz vagy azonnali átutalás. További infók és 
asztalfoglalás: www.legenykert.hu, www.facebook.com/legenykertvendeglo, (06 1) 376-8378.
A PATA negrA spanyol tapasbár (1023 Frankel Leó út 55.) 2009 óta biztos pont a kerület gasztronómiai életében, 
amelyet a tulajdonosok, Losits Vilmos és Mókusz Szilveszter spanyol kultúra iránt érzett régi szenvedélye hívott 
életre. Az étteremben a mai napig minden apró részlet – az ínycsiklandó spanyol falatoktól az andalúz csempékig 
– hamisítatlan mediterrán hangulatot idéz. Március közepe óta állandó kiszállítással (Wolt és NetPincér), valamint 
érintésmentes, elviteles kiszolgálással, május 18-tól pedig terasszal is üzemel naponta 11-23-ig Elérhetőségek: 
www.patanegra.hu, (06 20) 264-3196, patabuda@patanegra.hu
A dArKeST deSire étcsokibolt prémium minőségű étcsokoládék (vegan, organikus, bio, direct trade), csoki-
pasztillák és kakaóbab forgalmazásával foglalkozik. Bolttal, üzlettel nem rendelkeznek, ezért a kijárási korlátozás 
ideje alatt is nyitva tartottak és dolgoztak. Mivel székhelyük a II. kerületben található, ezért a II. kerület területén 
akár aznapi házhoz szállítást is vállalnak. Elérhetőség: www.etcsokibolt.hu.
A beM éTTereM Sörözőben (1027 Bem József tér 1.) hétköznap 16, hétvégén 15 féle menüből választ-
hatnak 1300 forintos áron. A menük tartalma variálható. Jelenleg elvihetőek a menük, a kiszállítás a Wolton 
keresztül lehetséges 1800 Ft-os áron. Étlapról is szállítanak ki mindhárom kiszállító céggel. Konyhájuk magyaros 
és nemzetközi ételeket készít, háziasan. Szakácsuk már több mint tíz éve dolgozik az étteremben. Elérhetőség: 
www.bemsorozo.hu és  www.facebook.com/bem.sorozo/ T
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A KArrier KonzULTing (1025 Szépvölgyi út 
24.) aktív álláskeresőknek, friss diplomásoknak és 
karrierváltóknak nyújt személyre szabott, egyéni 
tanácsadást és felkészítést a következő területeken: 
• Álláskeresési stratégia kialakítása és álláspályá-
zásra felkészítés: szakmai életrajz optimalizálás, 
motivációs levél megírásának technikái és állás-
interjúra felkészítés • Karriermenedzsment-tanács-
adás friss diplomások részére • Kommunikációs és 
menedzsmenttréningek magánszemélyeknek és 
cégeknek. Minden szolgáltatás online formában 
zajlik. Most 15% kedvezményt biztosítanak aktív 

álláskeresőknek és friss diplo-
másoknak is! Az első 30 perces 
bemutatkozó konzultáció in-

gyenes. Választható 90 per-
ces szuperintenzív vagy 5 
alkalmas tanácsadói cso-

mag. Részletek: www.
karrierkonzulting.hu, 
tel.: (06 20) 557-2730.

Vásároljon
kiCsiben!

Közösségünk alapjai azok a helyi boltok, cuk-
rászdák, éttermek, szolgáltatók, amelyeknek 
ismerjük a munkatársait, az eladóit, ahová jó 
betérni. Sajnos, a koronavírus-járványt a kis- 
és családi vállalkozások különösen megszen-
vedték. Ezért azt kérjük kerületünk lakóitól, 
hogy ha be kell szerezniük, meg kell csináltat-
niuk valamit, akkor lehetőség szerint egy he-
lyi boltot, zöldségest, szolgáltatót keressenek 
meg és tőlük rendeljenek! Ehhez segítségül 
leközöljük az előző lapszámunkban megjelent 
felhívásunkra jelentkezett II. kerületi kisvál-
lalkozások rövid bemutatkozását és elérhető-
ségeit, amelyek a veszélyhelyzet ideje alatt is 
működnek és vállalnak házhoz szállítást vagy 
online szolgáltatást nyújtanak.
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dr. geréb MAriAnnA ügyvéd (1025 Verecke lépcső 16/a 
fszt.) a koronavírus alatti járványhelyzetben is folyamatosan segíti ügy-

feleit. Lehetőség van telefonos vagy online távkonzultációra (pl. Skype, 
Viber, Messenger) is. Családjogi ügyekben (válás, gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj, 
házassági vagyonjogi-, illetve vagyonmegosztási kérdések stb.), szerződéskötéssel 
kapcsolatban (ingatlan-adásvétel, -ajándékozás) – ügyvédi ellenjegyzés már on-
line is –, céges ügyek (cégalapítás, cégmódosítás), végrendelet-készítés és egyéb 
polgári peres ügyekben várja megtisztelő megkeresésüket. Elérhetőségek: Telefon: 
(06 70) 333-2164, e-mail: dr.gerebmarianna@gmail.com, honlap: www.drgereb.hu.

Az ixon & SoUL KfT. (1021 Hűvösvölgyi út 136., a MOL benzinkút alatt) autó-
üvegek cseréjével és javításával foglalkozik. Ha megsérült a szélvédője, akkor műhe-
lyükben vagy a mobil szervizüknek köszönhetően akár az otthonában/munkahelyén 
is el tudják végezni a javítást. Amennyiben rendelkezik a gépjárműre érvényes Casco 
biztosítással, úgy a teljes körű biztosítási ügyintézést is elvégzik. Minden biztosítóval 
szerződésben állnak, így önálló kárfélvételi joggal rendelkeznek. A szélvédőjavítást 
önrészmentesen, a szélvédőcseréket akár önrész megfizetése nélkül is tudják vállalni. 
A szélvédőcserék átlagos ideje 1,5 óra, a szélvédőjavítás 20 perc. Elérhetőségek: (06 
30) 606-3050, vagy e-mailen: iroda@ixon.hu.

» Szélvédőcsere és -javítás

» Akkumulátor

» Könyv

» Jogi szolgáltatás

rÁcz Tünde, kerületünk lakója kozmetikumok tervezésével, valamint forgalmazásával 
foglalkozik. Küldetésének tekinti, hogy olyan kozmetikumokat alkosson, amelyek ma-
gas hatékonysággal rendelkeznek, természetes alapanyagokból készülnek, de emellett 
megadják azt a felhasználói élményt is, amelyet ma elvárunk egy kozmetikumtól, vagyis 
a jó illatot, a gyors felszívódást, és a szép csomagolást. Emellett aktívan kampányol a 
bőrvédelem, valamint a melanóma (bőrrák) megelőzése mellett. Termékeit webshopból, 
házhoz szállítással lehet megrendelni, gyors kiszállítással jelenleg is. Elérhetőségek: 
www.myskin.hu, info@myksin.hu, telefon: (06 30) 961-3462.
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A bécSi úTi AKKUMULÁToroS (ADA Kkt, 1023 Bécsi út 8.) segít 
minden terhet átvállalni akkumulátortöltés, illetve új akkumulátor vásárlása esetén. 
A „háztól házig” szolgáltatás azt jelenti, hogy a telefonon vagy interneten a szolgáltatás 
megrendelését követően az akkumulátort a helyszínen szakszerűen beszerelik, a besze-
relés után a gépjárművet műszeresen átvizsgálják. SOS akkumulátorindítás-rásegítést 
is vállalnak. Elérhetőségek: www.akku-ada.hu, (06 1) 335-4285, (06 30) 592-6268.

» Kozmetikumok

A MeTroPoLiS MediA (1024 Fény u. 2.) több mint tíz éve tevékenykedik a hazai 
lap- és könyvkiadás piacán. Zászlóshajójuk a fantasztikum világába kalauzoló Galaktika, 
amely Magyarország legnagyobb múltú SF magazinja. A magazinhoz tartozó sci-fi tema-
tikájú GFK könyvsorozat mellett rengeteg más zsánerben is sikeresen jelentetnek meg 
könyveket. A II. kerület lakosai most 40% kedvezménnyel vásárolhatják meg könyveiket 

a kiadó webshopjában: www.galaktikabolt.hu. A 9000 forint feletti vásárlás 
esetén a könyveket ingyen házhoz szállítják. A kupont a vásárláskor a meg-
felelő, KUPONKÓD feliratú mezőbe kell beírni, a kedvezmény minden saját 
kiadású könyvükre érvényes (idegen kiadós kötetekre nem felhasználható). 
Kuponkód: OLVASSOTTHON40. A kupon 2020. június 30-ig használható fel.
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Toldy-Schedel Emil, Varga Mihály és Gór Csaba az adomány 
átadásakor

Élelmiszer-adomány vidékről
Tizenkilenc tonna liszt és 6500 liter tej érkezett május 5-én 
Budára a jászberényi székhelyű Szatmári Malom Kft. mintegy 
ötmillió forint értékű adományaként. A felajánlás Varga Mi-
hály pénzügyminiszter, országgyűlés képviselő és Gór Csaba 
II. kerületi Fidesz–KDNP-frakcióvezető közvetítésével jutott 
el mintegy húsz helyszínre, így többek között az Árpád-házi 
Szent Erzsébet-, a Sztehlo Gábor- és a Senectus-otthonba, 
a ferences, illetve a szalézi rendtartományhoz, valamint a 
Szent Ferenc Kórházba. A frakcióvezető elmondta, hogy 
több ezer idős emberen és rászorulón segít az adomány. 
Toldy-Schedel Emil, a Szent Ferenc Kórház főigazgatója az 
élelmiszer-szállítmány átvételekor hangsúlyozta, hogy a 
koronavírus-járvány elleni védekezés miatt minden szociá-
lis és egészségügyi intézmény felélte tartalékait, ezért jól 
jött a vidéki segítség, a kórház esetében ez 3 tonna liszt és 
1500 liter tej, ami három hónapra elég betegeik ellátására. 
Varga Mihály mindezekhez hozzátette: a Szatmári Malom 
Kft. decemberben hasonló mennyiségű élelmiszer-adományt 
hoz II. és III. kerületi intézményeknek. b. e.

Ingyenes egyéni
beszélgetések

A Virtuális Vállak (ViVáT) a koronavírus-járvány idején 
Magyarországon és Európa ezen régiójában elsőként létre-
hozott integrál szemléletű segítő platform. Az elnevezés azt 
jelenti, hogy virtuálisan „nekidőlhetünk” az idejét felajánló 
önkéntes segítő vállának. A kezdeményezés mindenkinek 
szól, akinek együttérző meghallgatásra, beszélgetésre van 
szüksége.

A ViVáT olyan önkéntes szolgáltatás, amely lelki segítség-
nyújtással valósul meg. Célja a beszélgetésre jelentkező 
emberek testi és lelki jóllétének elősegítése, amit jó szán-
dékú önkéntesek a közös jó érdekében más emberek ja-
vára, tudatosan, ellenszolgáltatás nélkül, jelenleg magyar 
nyelven végeznek.

A ViVáT segítői ingyenesen vállalják a támogató beszél-
getést, félórás online anonim beszélgetésben, mely kamera 
nélkül folyik, megfelelő adatvédelemmel és titoktartással.

A segítő beszélgetés nem pszichoterápia, nem orvosi 
vagy egészségügyi tevékenység, nem krízisintervenció, 
nem segélyvonal. 

Facebook oldal: https://www.facebook.com/virtualisvallak. 
Időpontfoglalás: https://bit.ly/Virtualis-Vallak-Foglalj-In-
gyenes-Idopontot 
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A II. kerületi bölcsődékben, óvodákban, szo-
ciális intézményekben május elejére számos 
munkálatot már előkészített az Intézménye-
ket Működtető Központ, hogy a tervek szerint 
az ütemezett munkákat július közepére befe-
jezhessék. Más feladatokat – például játszó-
udvarok, játszóeszközök javítása, felújítása, 
cseréje – még egyeztetnek a kivitelezőkkel.

Festési munkák zajlanak a Hidegkúti út 31., 
a Pasaréti út 41. és a Törökvész út 18/b alatti 
bölcsődében és a Szemlőhegy u. 27/b, a Tö-
rökvész út 18., a Virágárok u. 8. és 15. alat-
ti óvodában, illetve a Hidegkúti út 158. alatti 
ÉNO épületében, ahol a tornatermi ajtót is 
cserélik.

Felújítják a kazánt a Hidegkúti út 31. alat-
ti bölcsődében, a Hűvösvölgyi út 213. alatti 
bölcsődében pedig PVC-burkolatot cserél-
nek. A Kolozsvár utca 15–19. alatti óvodában 
nyílászárókat festenek.

A Pasaréti úti bölcsődében nemcsak az ud-
vari esővíz elvezetését oldják meg, hanem a 
bejárati lépcsőt is felújítják. A Hűvösvölgyi út 
209. alatti óvodában térkövezik a töredezett 

Felújítások önkormányzati intézményekben
A koronavírus-járvány miatti szünetet 
kihasználva számos, a II. Kerületi Önkor-
mányzat fenntartásában működő intéz-
ményben kezdődtek meg kisebb-nagyobb 
felújítási és karbantartási munkálatok, 
amelyek nyáron is folytatódnak. Az intéz-
mények fertőtlenítése a Covid 19 vírus-
járvány miatt az igényeknek megfelelően 
folyamatosan zajlik.
 

járdát, míg a III. Számú Gondozási Központ-
ban a terasz burkolatát cserélik.

Átépítik az udvari faházat a Varsányi utcai 
óvodában, a Budagyöngye Bölcsődében tároló 
faházat építenek, a Völgy utcai óvodában ud-
vari elválasztó kerítést emelnek, a Pitypang 
óvodában javítják az udvari előtetőt, az Ér-
melléki utcai intézményben pedig az udvari 
lépcsőt építik át.

Hasznosak a külföldi kapcsolatok 
az oktatásban

negyediKeSeK figyeLeM! A Mathias Corvinus Collegium  (MCC) Fiatal Tehetség 
Program (FIT) Budapesten 2016-ban kezdte meg működését, jelenleg négy évfolyammal 
működik. Programja az iskolai oktatást nem pótolja, csak kiegészíti. A hétvégi kurzusokon 
a diákok egyebek mellett tanulhatnak pénzügyekről, foglalkoznak elsősegéllyel, a színház 
világával, a matematika és a művészet kapcsolatával, sokat tanulnak a kommunikációról, 
önismeretről. Jelentkezni csak negyedikesként lehet a tavaszi toborzás folyamán (június 
30-ig), utólag már nem lehet csatlakozni a programhoz. Aki bekerül, ötödik osztálytól 
nyolcadik év végéig tanulhat itt.

Azokat a gyerekeket várják, akik tanulni és fejlődni vágynak és szívesen csatlakozná-
nak egy összetartó csapathoz. Fontos a nyitottság és az álhatatosság,  hiszen a szombati 
foglalkozások, illetve a folyamatos otthoni tanulás igazi kihívás, még úgy is, hogy játékos 
e-learning rendszer segítségével történik.
A csatlakozáshoz regisztráció, szülői ajánlás, illetve az űrlap kitöltése szükséges. 
A sikeres regisztrációt követően szeptember elején válogatót tartanak a 
FIT-es központokban. információ és jelentkezés: http://fit.mcc.hu. 
Cím: 1024 margit krt. 31-33. i/4.

tehetséggondozás felsős fokon

A JÁrdÁnyi PÁL zeneiSKoLA vÁr Minden zenéT SzereTő 
gyerMeKeT a 2020/21-es tanévben is. Aki szeretne valamilyen hang-
szeren játszani, belekóstolni a zeneiskolai életbe és sok évig együtt muzsi-
kálni e különleges iskola diákjaival és tanáraival, jelentkezzen a Járdányi Pál 
Zeneiskolába. A jelentkezési lap kitölthető a zeneiskola honlapján: www.
jardanyizeneiskola-bp.hu. A felvételi meghallgatás időpontjáról szintén ezen 
az oldalon lehet értesülni.

A Hidegkúti Úti Bölcsődében
elkészült a festés és a mázolás,

a Pitypang Utcai Óvodában
az előtetőt újítják fel

A Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola kiemelt hangsúlyt fektet a tanárok folyamatos képzésére és 
a nemzetközi kapcsolatokra. Az oktatási intézmény „Alkalmazzunk kreatív, új 
és modern módszereket! Tanári innováció a Kodály Iskolában” című Erasmus+ 
projektjének keretében az iskola pedagógusai új tanítási-tanulási módszereket 
ismerhettek meg, és emelhették az oktatás, azon belül az idegennyelvi képzés 
színvonalát. Az európai uniós pályázat segítségével a Kodály iskola pedagó-
gusai eljutottak Návplióba (Bruzsa Rita angoltanár és szakértő), Oxfordba 
(Horváth-Zobay Katalin angoltanár), Düsseldorfba (Kaján Klára némettanár 
és projektkoordinátor), Barcelonába (Uhrin Csaba drámatanár) és Dublinba 
(Zubora Márta angoltanár és mesterpedagógus). Beszámolóikat az iskola hon-
lapján közzéteszik, illetve tudásmegosztó foglalkozásokat tartanak. A Kodály 
iskola is fogadott külföldi tanárokat az év elején, a vendégeket 9. osztályos 
tanulók angol nyelven kalauzolták a budai Várban.
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mindig emlegetni fogják azt a különleges évfo-
lyamot, amely a 2020-as járvány idején maszkban 
érettségizett. gergely ágnest kérdeztük arról, 
diákként miképpen élte meg ezt a helyzetet.

Mit éreztél, amikor azon a bizonyos márciusi pén-
teki napon kiderült, hétfőtől otthon kell tanulni?

Nagy meglepetés volt. Már benne volt a levegőben, 
hogy be fog zárni az iskola, haza is vittünk minden tan-

könyvet, egyéb holmit, de azt azért nem gondoltam, hogy akkor rögtön vége 
lesz. Nekem ráadásul duplán nagy változás volt ez, mert kollégista vagyok: 
itthon „ragadtam”. 

Nehezebb volt így felkészülni az érettségire?
Elég hamar belerázódtam a rendszerbe, és igazság szerint nekem könnyebb 

is volt így tanulni. De persze volt olyan, akit nagyon zavart, hogy nem kérdezhet 
azonnal, ha valami nem világos, és hogy nincs ott egy tanár, aki irányítana. 

Elmaradt a ballagás, nem lesz szóbeli: hogy viseled?
Az a vicces, hogy az én életem úgy alakult, hogy még sosem ballagtam: 

mivel az átalános iskolából egy nyolcosztályos gimnáziumba mentem, és az-
tán onnan jöttem át ide. Szóval én igazából nem is tudom, mit hagytam ki, de 
persze azért sajnálom. Az érettségi pedig nekünk most ilyen: van, akinek ez 
könnyebbség, mert nehezen szólalt volna meg, másoknak meg éppen nehéz, 
mert ott tudták volna felhúzni az írásbeli jegyeiket. 

Kaptatok a tanároktól segítséget?
Sok tanártól jött bátorító üzenet, sokat foglalkoztak velünk. A legtöbbet 

persze az osztályfőnöknek köszönhetünk, ő tartotta bennünk a lelket, vele volt 
rendszeresen élő videós óránk is. Nem mindenki vette egyformán könnyen az 
akadályokat, jó volt, hogy rá így számíthattunk. 

a hirtelen jött digitális átállás nagy kihívás elé 
állította a tanárokat – és különösen az osztály-
főnököket. a kihívás különösen nagy volt a vég-
zősök esetében. molnár györggyel, a baár–madas 
református gimnázium egyik végzős osztályának 
osztályfőnökével beszélgettünk.

Van olyan, hogy digitális osztályfőnöki óra?
Igen, van, volt. Minden hétfőn tartottunk ilyet a digitális oktatásra való átállás 

után. Úgy érzem, nagy szükség is volt rá: a diákok igényelték az emberi kontaktust. 
Nemcsak a sokféle információt volt könnyebb így átadni, de fontos volt az is, hogy 
ezen az órán mindenki megszólalhatott, elmondhatta röviden, mi is van vele.

Nehéz volt így kísérni az utolsó heteket, így lezárni a közös éveket?
Váratlan helyzet elé állított minket a járvány, és sajnos, a szokásos búcsúzási 

formáktól is megfosztott. Én arra törekedtem, hogy ennek ellenére szépen le 
tudjuk kerekíteni a közösen töltött éveket. Az első napok bizonytalansága után 
tulajdonképpen mindenki belerázódott a rendszerbe és tette a dolgát. 

Mennyire befolyásolta ez a helyzet az érettségire való felkészülésüket? 
A végzős évfolyamoknál tavaszra rendszerint már minden tanár eljut a tananyag 

végéhez, ez az időszak a rendszerezésről, összefoglalásról, az érettségi feladatok 
gyakoroltatásáról szokott szólni. Mindezt most egy digitális platformon keresz-
tül kellett megtenni. De én azt tapasztaltam, hogy a diákok nagyon önállóak és 
céltudatosak voltak, így nem gondolom, hogy érdemben negatívan befolyásolta 
volna a felkészülésüket ez az időszak. 

Lesz még valamilyen közös búcsúalkalom?
Mindenképpen szeretnénk egy ilyet, bár minél jobban távolodunk ettől az 

időszaktól, az érettségitől, annál furcsább lesz egy ilyen alkalomra összegyűlni, 
hisz akkor már nem a búcsúzás, hanem az új kezdet fog érdekelni mindenkit. 

Beszélgetésünkkor 
már túl vagyunk az érett-
ségi első hetén: hogyan 
sikerült a rendkívüli 
körülmények közt meg-
szervezni a vizsgát? 

Hál’  istennek azt 
mondhatjuk, hogy az 
összes tanulót érintő 

írásbeli érettségik rendben lezajlottak. Több 
mint kilencven diákunknak kellett egyszer-
re írásbelit írnia: őket 6-7 fős csoportokba 
osztottuk szét az iskola termeiben. Komoly 
szervezést igényelt ez: a termeket előtte és 
utána is gondosan ki kellett takarítani, a di-
ákokat előre kiértesítettük, minden terembe 
és a folyosókra is beosztottuk a kollégákat, és 
természetesen a bejáratnál és a termekben 
is biztosítottuk a megfelelő védőeszközöket, 
fertőtlenítőket. 

Lesz a gimnáziumban szóbeli érettségi 
vizsga is?

Lesz, hiszen a Baár–Madas gimnázium egy-
házi intézmény: így sok diákunk választotta 

érettségi tárgynak a hittant. Őket három bi-
zottságban fogjuk szóbeliztetni júniusban. 

Búcsúzó beszédében történelminek nevezte 
az idei érettségit, a diákokat pedig hősöknek...

Úgy gondolom, hogy számukra valóban 
nagy kihívás volt ez a helyzet, de úgy tűnik, 
mindannyian állják a sarat. A mi iskolánkból 
gyakorlatilag mindenki továbbtanul: ezért is 
volt fontos nekik, hogy ezt a megmérettetést 
sikerrel vegyék.

Mi volt a legnehezebb tanárként és diák-
ként ebben a helyzetben?

Valószínűleg az, hogy elmaradt a szokásos 
búcsú: kiestek az utolsó hetek, amikor rögzül 
egy sor középiskolás emlék, és nem voltak meg 
a lezárást szolgáló ünnepi alkalmak sem. Itt 
nem pusztán a ballagási csokrok vagy az utolsó 
órák hangulata hiányzik, hanem az a lelki út-

„Történelmet írtok a Baár–Madas életében, 
pedig nem vágytatok rá” – ezzel a gondolat-
tal búcsúzott a 12.-es osztályoktól Tombor 
László, a Baár–Madas Református gimnázium 
igazgatója. Persze nem személyesen, csak 
e-mailben, mint ahogy az iskola lelkésze 
is csak egy megosztott videóban adhatott 
útravalóul igét a diákoknak. Az igazgatót a 
2020. évi különös érettségiről kérdeztük. 
 

ravaló is, amit egy-egy utolsó közös igeolvasás 
vagy a záró istentisztelet jelent. Természete-
sen, amennyire online lehet, úgy elsősorban 
osztályfőnökeik mindvégig kísérték és kísérik 
tanulóinkat lelkileg most is. 

Pótolják majd valahogy ezt az elmaradt 
búcsút?

Ha Isten éltet, szeretnénk augusztus végén 
egy közös ebédet a végzősökkel: ez szép hagyo-
mánya iskolánknak. Reméljük, akkor már csupa 
egyetemista „gólyával” fogunk asztalhoz ülni...

Tombor László 
igazgató

Ilyen sem volt még: érettségi maszkban

A távolból is kísérve Érettségi a koronavírus idején

éreTTSégi SzÁMoKbAn. A Közép-Budai 
Tankerületi Központ fenntartásában lévő hét II. ke-
rületi intézményben előzetesen 471 fő jelentkezett 
érettségi vizsgákra. A veszélyhelyzet idején a május 
4-i magyar nyelv és irodalomból az eredetileg jelent-
kezett 456-ból végül 437 fő tett vizsgát. Az emelt 
szintű érettségi vizsgákat – a veszélyhelyzetre 
való tekintettel – összevont helyszíneken bonyo-
lították, a II. kerületben a legtöbben (sorrendben) 
angol nyelvből, matematikából, biológiából és 
történelemből tettek emelt szintű vizsgát. A vá-
lasztható tantárgyak közül a négy kiemelkedő 
érettségi tárgy idén az informatika, a biológia, a 
földrajz és a testnevelés volt. A választható nyelvek 
sorrendje (az első négy): angol, német, francia és 
spanyol. Akadt néhány különleges vizsgatárgy is a 
II. kerületi intézményekben: latin nyelvből 3 emelt 
és 1 középszintű, magyar mint idegen nyelvből 1 
közép, társadalomismeret tárgyból 1 emelt, míg 
filozófiából 2 középszintű vizsgát tettek a II. ke-
rületi érettségizők. 
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A köszöntőt Őrsi Gergely, a II. kerület polgár-
mestere mondta, aki szólt az egészségügyi 
veszélyhelyzetben az édesanyákra neheze-
dő külön terhekről, illetve arról a „látha-
tatlan” munkáról, ami a legtöbb családban 
még mindig a nőkre hárul. 

A beszélgetést Veiszer Alinda vezette, be-
szélgetőtársa Havas Dóra gasztroblogger, 
Péterfy Bori színész, énekes, valamint Miklós 
Józsefné Marcsi, a Ferences Rendtartomány 
II. kerületi Gondviselés Háza Gondozási 
Központjában dolgozó étkeztetésvezető volt 
– mind a négy résztvevő édesanya.

Az egyórás beszélgetés fő témái termé-
szetesen a járvány okozta megváltozott élet 
hétköznapjai voltak. 

Miklós Józsefné, bár már maga is nagy-
mama, mégis sokat dolgozik a gondozá-
si központban, ahol a mostani helyzetben 
még több munkájuk van. Mint mondta, az 
idősek közül sokan félnek kimenni, ugyan-
akkor szenvednek az egyedülléttől, de van-
nak olyanok, akik azt mondják: túléltem a 
háborús időket is, ezt is túl fogom. Ő is és 
gondozottjai is alig várják már, hogy vissza-
álljon az élet a rendes kerékvágásba, főleg a 
személyes találkozásokat hiányolják. Marcsi 
az unokáit is régen nem látta, elsősorban ők 
hiányoznak neki. 

Havas Dóra kihívásokkal teli, nehéz idő-
szaknak nevezte az elmúlt heteket, amiknek 

fő kérdése, hogy hogyan lehet egyensúlyban 
és harmóniában tartani a munkavégzéssel 
és a családdal töltött időt. Mint mondta, na-
gyon sok megkeresést kap, rengetegen kér-
nek tőle tanácsot, bevétele viszont nincs. 
Beszélt az online tanulás nehézségeiről, 
arról, hogy ez milyen szorongást kelt a gye-
rekekben, akikkel azonban igyekszik sokat 
sétálni, biciklizni. Fontosnak tartja, hogy a 
gyerekek számára szép emlékké szelídüljön 
a kényszerű otthonlét. Pesszimistának val-
lotta magát, szerinte a járvány után hamar 
vissza fog térni a régi, túlpörgetett, teljesít-
ménykényszeres világ, nem fogunk tanulni 
korábbi hibáinkból.

Péterfy Bori mindkét szakmájában mun-
kanélküli lett, ami teljes anyagi bizonyta-
lanságot hozott számára, ugyanakkor élvezi 
a lelassult tempót, és azt, hogy nagy család-
ban, több gyerekkel szorult otthonába, így 
sok a vidámság, játék körülötte. Nyugodt-
nak és kiegyensúlyozottnak vallotta magát, 
sokat olvas, ír, videóklippet forgat. Megállt 
a mókuskerék, fogalmazott, ugyanakkor 
öngólnak nevezte, hogy az előadóművé-
szek most ingyen szerepelnek az online 
térben. Dórához hasonlóan ő sem hisz a 
csodákban, abban, hogy a járvány tanulsá-
gai valamiféle pozitív fordulatot hoznának 
a társadalomban. pzs

megállt a mókuskerék
A nők helyzetéről, a nemi szerepekről és a családon belüli, illetve munkahelyi visz-
szaélésekről kívánt havonta jelentkező beszélgetés-sorozatot indítani a II. Kerületi 
Önkormányzat és az Átrium. Az élet, pontosabban a járvány azonban közbeszólt, így 
színház helyett online térben zajlott az első beszélgetés Karanténanyák címmel ápri-
lis 30-án, anyák napja apropóján.
 

Miklós Józsefné Marcsi

Péterfy 
Bori 

– „karanténanyák” hétköznapjai

Veiszer Alinda Havas 
Dóra

in
English

ajánlatok otthoni 
időtöltésre időseknek

A kerületünkben élő időskorúaknak szól a II. Kerületi Idős-
ügyi Tanács szabadidős és kulturális ajánlója, amelynek 
segítségével akár otthonról is számos program elérhe-
tő az interneten keresztül. SzínHÁzi eLőAdÁSoK, 
KoncerTeK: www.papageno.hu. SzAbAdidő éS 
MozgÁS: mozgásélmény szenioroknak hétköznaponként 
8 és 16, vasárnap 10 órakor a Magyar Szabadidősport 
Szövetség hivatalos oldaláról: https://masport.hu/mozgas-
elmeny-szenioroknak.

Maradj otthon, de mozogj mindennap! – A Budapesti 
Szent Ferenc kórház otthon végezhető tornagyakorlatai a 
www.youtube.com oldalon. A keresőbe be kell írni: Szent 
Ferenc Kórház tornagyakorlatok

A II. Kerületi Idősügyi Tanács jó egészséget kívánva arra 
kéri az időseket, hogy továbbra is tartsák egymással a 
kapcsolatot és kérjenek segítséget az ismert lehetősé-
geken, ha bármilyen kérdés, probléma adódik.

The municipality has placed free MASK diSPenSerS 
in several II. district venues, such as the Fény Street Market 
and some playgrounds. Since precautions and adherence 
to health recommendations remain important, the mu-
nicipality would like to make access for those who have 
forgotten them as convenient as possible.

Although restrictions on lockdown have been lifted even 
in Budapest, the virus is present so the time-zone shop-
ping remains in place for the time being. PeoPLe over 
THe Age of 65 cAn SHoP beTween 9AM And 
12 noon, wHicH iS ALSo vALid AT THe fény 
STreeT MArKeT.

The PLAygroUndS of the II. district have been reo-
pened on the 18th May. The local government carried out 
maintenance work and had the surfaces of the toys disin-
fected. Every sandbox has also been thoroughly checked 
to provide safe playing conditions. The toys are regularly 
disinfected and a mask dispenser has been placed in several 
playgrounds of the district. Parents are asked by the muni-
cipality to wear masks while in the area of the playground.

The local government has decided to oPen ALL Lo-
cALLy governed KindergArTenS in the II. 
district from the 26th May  in an on-call care system in 
order to help those parents who need to return to work. 
This will enable the children to spend their days in their 
usual kindergarten. According to the government decree 
still in force, a maximum of five children can be in a given 
group. From 2nd June kindergartens and nurseries in the 
capital will return to normal operation.

A donATion AccoUnT has been set up by the mu-
nicipality to further alleviate the hardships caused by the 
coronavirus epidemic and, once the emergency is over, to 
thank those who were at the forefront of the epidemic 
in the health and social spheres. The donation account 
is the subaccount of the Budapest Capital II. District Mu-
nicipality, named “Adomány COVID-19 Virus”, account 
number: 12001008-00201761-08300002. Please enter 
“Magánadomány” (private donation) in the notification 
field when making a transfer.

(all above information is valid at the time of 
going to press on 21st may. Please check www.
masodikkerulet.hu for all the latest information.)
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A 117.6 négyszögöl nagyságú te-
rületből 356 négyzetmétert le-
hetett beépíteni, ráadásul az 
építési hatóság megszabta azt a 
szépészeti követelményt is, hogy 
a szomszédos hatemeletes bérház 
tűzfalának nem szabad látszania, 
ezért az eredetileg ötszintesre 
tervezett épület sarokrészét 5 
méterrel, vagyis plusz két eme-
lettel meg kellett toldani.

Vidor Emil (1867–1952) mű-
építész, a nagypolgári villa-
építészet mestere leginkább 
szecessziós stílusban alkotott, 
kevésbé ismert fia, Vidor Pál 
(1904–1981), aki a sörgyár bér-
házának rajzait készítette, azon-
ban már a modern stílust része-
sítette előnyben.

A Fény utca sarkán álló áram-
vonalas art deco épület Pintér 
Oszkár (1876–1957) okleveles 
mérnök, Nyúl utcai építőmes-
ter kivitelezésében kereken 10 
ezer köbméter beépített lég-
térrel készült el 1941 őszére, a 
homlokzati travertin mészkő 
burkolat és a lépcsőház márvá-
nyozása a Dunamenti Kőbányák 
Rt. munkája. 

Vidor Pál szintenként három 
darab két szoba hallos, cselédszo-
bás, erkélyes lakást és egy garzont 

Dr. Buzsáky Rudolf székesfővárosi főjegyző 1922. november 4-én he-
veny rákbetegségben hunyt el a Szent János Kórházban. A 48 éves 
férfi két gyermek felnevelésének gondját hagyta özvegyére, Baum-
gartner Irmára, aki tizenhat esztendő múlva eladta a Retek utca 15/a 
és Fény utca 2. szám alatti sarokházukat a Kőbányai Polgári Serfőző és 
Szent István Tápszerművek Rt. oda tervezett modern bérháza részére.
 

alakított ki (ebből a földszinti a 
házmesteré volt), kivéve az ötö-
dik és hatodik „kényszer szülte” 
emeletet, ahol már csak két-két 
nagyobb lakás fért el, és melléjük 
kerültek a mosókonyhák, a szárí-
tópadlások, a személyzeti fürdők 
és a viceházmester szobája. A Tér 
és forma 1941/7. száma részlete-
sen beszámolt a tervezés és az egy 
évig tartó építkezés nehézségeiről:

„Az egyes lakások alaprajzainak 
kiállításánál a következő szem-
pontok vétettek lehetőség szerint 
figyelembe:

a) A rendelkezésre álló hely erő-
sen korlátolt mivolta miatt a mel-
lékhelyiségek a megengedett mini-
mális méretek mellett is adjanak 
helyet a szokványos bútoroknak, 
emellett pedig a lakás »forgal-
mi magva« egészséges megoldást 
nyerjen;

b) konyhaszagok és -zajok lehető-
ség szerint a lakót ne háborgassák;

c) eleve zárassék ki a lehetősége 
annak, hogy oly bérlők kezébe ke-
rüljön a lakás, akik a cselédszoba 
bérbeadásán keresztül óhajtják 
bérfizetési kötelezettségüket csök-
kenteni, ezáltal oly túlzsúfoltsá-
got előidézve a lakásokban, mely 
a ház várható magas színvonalát 
csökkentené annál is inkább, mert 

a feladat luxusbérház létesítése 
volt és a kivitel e követelménynek 
nagy általánosságban meg is felel, 
noha építkezés közben már érzéke-
nyen érezhetővé vált anyaghiány 
miatt sorozatosan merültek fel – 
helyenként alig áthidalható – ne-
hézségek.”

Ennek ellenére az átlagosan 75 
négyzetméteres lakások kényel-
mét Egri István gépészmérnök 

...hanem meghatározó élmény. Hely-
szín, ahol több generáció emlékezeté-
be éghetnek ugyanazok az ízek, illatok, 
napi rituálévá magasztosult szokások és 
nem utolsó sorban az emberek, akiktől 
nap mint nap vásárolunk. Nem mindegy 
hát, milyen keretet biztosít mindezeknek 
maga a piacépület.

A Fény utcai piac régi, majd 1998-ban 
megnyílt új épülete is több generációnak 
szolgált kedves históriákkal.

A könyv első fele alapos, nagy mű-
gonddal megalkotott építéstörténet és 
helytörténet. A második részében kaptak 
helyet a visszaemlékezések, amelyek a 
fotókkal együtt megidézik a Fény utcai 
piac hamisítatlan hangulatát.

Nem csupán a régi és új épületről, és 
azok építési körülményeiről szól e könyv, 
hanem a kettő történetéről, ami mégis 
egy, hiszen az új épület a régiből nőtt 
ki, annak a folytatása. Ez a folytonos-
ság hatja át a „Fény” történetét, ahogy 
Verrasztó Gábor könyvét is. A szerző 
nyolcvan év tarka, színes forgatagát 
festi le, amilyen maga a piac is. A vissza-
emlékezéseket, újságkivágatokat olvasva 
jókat derülhetünk, majd nyugtázhatjuk: 
a „régiek” is ugyanúgy piacoztak, sor-
ban álltak, vásároltak, ragaszkodtak jól 
bevált árusaikhoz, majd főztek otthon, 
mint mi magunk. És végre a pult mögé 
is nézhetünk: kitől is vásároljuk a meg-
szokott portékákat?

Merüljünk el a Fény utcai piac 
történetében, ahol az épület remekül 
lefesti a budai atmoszférát: szellős, le-
vegős, napfényes, olyan igazi „Fényes”!

magyaróvári Fanni izabella

szivattyús melegvízfűtési rend-
szerrel oldotta meg, és a Fény 
utcai oldalon még garázsok is lé-
tesültek az alagsorban. 

Az épület a mai napig erede-
ti formájában áll, homlokzatát 
2014-ben tatarozták, történeté-
re egyedül a mészkő burkolaton 
megmaradt golyónyomok emlé-
keztetnek. 

verrasztó gábor

Verrasztó Gábor:
A fény UTcAi PiAc 
– 80 év két csarnoka

című könyve megjelent!
A 118 fotót tartalmazó könyvet 

Magyaróvári Fanni művészettörténész 
ajánlója gazdagítja. A kötet várhatóan 
napokon belül kapható 2490 forintért 

a könyvesboltokban. 
A napkut@gmail.com címen

a kiadótól megrendelve ára 1990 forint.

A „fényre” épült ház

Legtöbbünknek a piac nem csupán a napi bevásárlások színhelye...
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Az elmúlt két hónap lelki tapasztalatairól

Horváth Géza lelkipásztor,
Pasaréti református egyházközség:

– A koronavírusos időszak kapcsán a pasaréti református 
gyülekezet tekintetében elmondhatjuk, hogy lelkileg jót 
is kaptunk benne Istentől. Rohanó életünk lelassult, több 
időnk volt elcsendesedni, elmaradt dolgainkat rendezni. 
Istentiszteleteinket online közvetítettük, vasárnap 10, 
csütörtökön 18 órától. Gyermekeknek is külön tartot-
tunk alkalmat, vasárnap 9 órakor. A járvány ideje alatt 
példásan összefogott a gyülekezet, fiatalabbak segí-
tettek az időseknek, telefonon tartották egymással a 
kapcsolatot. Sokakat levélben kerestünk fel a gyülekezeti 
hírlevelünkkel, írott igehirdetésekkel. Visszajelzésekből 
tudjuk, mennyire hiányzik a gyülekezet, a közösség, a 
templom, mennyire vártuk, hogy újból találkozhassunk, 
együtt dicsérhessük hatalmas Urunkat, akié a Föld és 
annak teljessége.

Békés Tamás felügyelő,
Pesthidegkúti evangélikus egyházközség:

– Különleges helyzetben van gyülekezetünk, mert 
templomunk egy idősotthon (eddig Sarepta néven volt 
ismert, ma Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgá-
lat) közepén helyezkedik el, ezért a látogatási tilalom 
ránk duplán vonatkozott. Viszont így bőven van kiért 
imádkoznunk. Imaéletünket segíti az is, hogy tudjuk, 
a „bezártak” is imádkoznak értünk. Komoly erősítést 
jelentett, amikor a rendszeres telefonbeszélgetések 
alapján megtudtuk, a testileg sérült, fogyatékosnak 
tartott gondozottak mindennap értünk fordulnak 
Urunkhoz. Még egy lelki tapasztalat a gyülekezeti 
telefonbeszélgetések alapján, hogy sokkal inkább 
Urunknak szenteljük a vasárnapokat, hiszen több 

Az egyházak lényegét, a közösségi életet kellett az eddig megszokottól merőben eltérő for-
mában megvalósítani az elmúlt hetekben. Arról kérdeztük néhány kerületi egyházközösség 
vezetőjét, hogyan alakult át a lelki élet egy csapásra egy még soha elő nem fordult helyzet-
ben, illetve milyen tanulságokkal, élményekkel gazdagodtak ez alatt.

A járványügyi korlátozások fokozatos feloldásával a szentmisék, istentiszteletek megtartására is lehetőség nyílik. 
Hogy milyen formában és mikor, arról az egyes kerületi templomok honlapján és telefonon érdemes tájékozódni.

igehirdetést érhetünk el televízión és rádión, valamint 
interneten keresztül, mint eddig. Felértékelődtek a 
testvéri kapcsolatok, ugyanakkor hálásak is vagyunk, 
hogy Urunk küldött helytállókat. Elhalkult a felesleges 
divatos szöveg. Fontos dolgoknak látszó ügyekről 
derült ki, hogy értéktelenek.

Kovács Gergely lelkipásztor,
Pesthidegkúti református egyházközség:

– A járványhelyzet nagy kihívás elé állított minket: az 
egyes embereket, a családokat, a gyülekezetet. Olyas-
miket kellett megtanulnunk, amiket eddig nem tudtunk, 
vagy nem gyakoroltunk. Nyilván mindannyiunknak 
hiányzott a valós találkozás öröme, de hálásak vol-
tunk minden lehetőségért. Isten arra tanított minket, 
hogy meglássuk: mi az, ami igazán fontos, értékes 
az életünkben, és mi az, amit el lehet hagyni. Hálás 
szívvel tapasztalom, hogy a gyülekezetünkben, a ke-
resztyének közösségében, de talán az egyház keretein 
túl is sokaknak jobban megnyílik a szíve Jézus Krisztus 
felé. Fontos szolgálatunk most (és egyébként is), hogy 
bátorítást, lelki támogatást nyújtsunk mindenkinek, aki 
nyitott erre. Hálát adunk, hogy a közösségünk most is 
él, hiszen éltet minket a Szentlélek, még akkor is, amikor 
fizikailag távolabb vagyunk egymástól. Azt reméljük, 
hogy a veszélyhelyzet elmúltával lassan letisztázódik 
bennünk, ami történt, és bölcsebben, figyelmesebben, 
nagyobb szeretettel tudjuk folytatni életünket, itt a 
gyülekezetben is! Imádkozunk Pesthidegkútért, a II. 
kerületért, Budapestért, hogy mihamarabb múljon a 
járvány, és könyörgünk hazánkért, hogy ez a próba-
tétel ébressze fel mindannyiunk lelkét, és irányítsa a 
tekintetünket az Úr felé.

Dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkipásztor,
Cimbalom Utcai református egyházközség:

– Mindenkinek nagyon hiányzik a közösség! De erősöd-
tünk igazi biblikusan, kálvini módon: „Keresztyén az az 
ember, aki életének bármely percében kopogtatás nélkül 
járulhat a mindenható Isten színe elé.” Ezt most, az imád-
ságot, valóban gyakorolhatta mindenki templomon kívül 
is. Eddig a templom volt az otthonunk, most az otthonunk 
kellett, hogy legyen templommá a Lélek szerint. Többen, a 
korábban nem rendszeres templomba járók közül tartották 
most mégis fontosnak ezen igei üzeneteket. Nagy segít-
ség volt és most is az, hogy online letölthető református 
dicséretekkel és zsoltáros felvételekkel erősíthetjük egy-
mást. A bezártság helyzetében élt bennünk a reménység, 
ahogy Luther Márton biztató tanítása mutatja: „Ha azt 
mondanák nekem, hogy holnap lesz a világvége, még 
ma ültetnék egy almafát!” Mi épp most ültettük ezt az 
almafát, felelősen, lelkiképpen, hogy utódainknak élő, 
egészséges gyümölcsöt teremjen, s visszatekintve erre 
az időszakra utódaink ezen napok krisztusi megéléséből 
is erőt meríthessenek majd. Mélységből a magasságba!

Makláry Ákos parókus,
budai görögkatolikus egyházközség:

– Máricius 20. óta minden vasárnap és két hétköznapon az 
interneten online közvetítettünk szent liturgiákat, amelyek 
visszanézhetőek, azaz utólag is bele lehetett kapcsolódni 
az imádságba. Nagyon sokan imádkoztak velünk így. Az 
elmúlt két hónapban rengeteg fényképet és beszámolót 
kaptunk, ami megerősített bennünket abban, hogy a kötelék, 
ami a hívő ember és szeretett templomi közössége között 
kialakult, nem szűnik meg, sőt azt mondhatjuk, hogy meg 
is erősödött a korlátozások idején. Mert hiányozni csak az 
tud az embernek, ami fontos az életében... Az esküvőket el 
kellett halasztani, de a keresztelőket szűk családi körben 
megtartottuk. Videóüzeneteket küldtünk a hittanosoknak, 
online és telefonon találkozunk és beszélgettünk sokakkal, 
de éreztük, hiányzik a személyesség. A szentgyónások 
nem apadtak, a templomban és a Sevcsenkó tér padjain 
is lehetett feloldozást kapni és megtisztulni.

Kálmán Peregrin plébános,
Pasaréti Páduai szent antal Plébánia:

– A hívek nem távolodtak el a templomtól amiatt, hogy 
csak online kapcsolódhattak be a szentmisébe, ez inkább 
felélesztette bennük a vágyat, hogy amikor majd lehet, új-
ból itt lehessenek. Ha helyesen éltük meg ezeket a heteket, 
akkor hitünkben elmélyülve, hivatásunkban megerősödve 
léphetünk ki a „karanténból”. A bezártság segítette az 
elcsendesedésünket. Mindaz, ami kizökkent bennünket 
a megszokott kerékvágásból, segít megbecsülni mindazt, 
ami természetes számunkra. Szembesülünk azzal is, hogy 
„a mai rohanó világunkban” formula milyen képmutató 
szóvirággá lett, hiszen mögé bújva kényelmesebb volt 
elmenni egymás mellett, mint odafigyelni a másikra. 
Most itt volt az odafigyelés ideje és az olvasás, a szel-
lemi táplálkozás és az alkotómunka lehetősége. Ez is 
segített abban, hogy ne csak egy könyv, hanem Isten és 
embertársaink életének sorai között is tudjunk olvasni, 
azaz meglássuk a mélyet, a lényeget.

Református istentisztelet közvetítése Pasarétről az interneten keresztül. Képünkön Horváth Géza lelkipásztor
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a szorongás életmentő is lehet

Kún zSófiA Life coAcH 
a www. kunzsofia.com honlapon, illetve 

az útikalauz lélek-stopposoknak 
facebook-oldalán várja a hozzá fordulókat.

Jó szorongás, rossz szorongás
– Az a baj, ha valaki nem szorong – kezdte a 
beszélgetést Kún Zsófia. – Egy ilyen szokatlan 
és bizonytalan helyzetben, amikor egy ed-
dig ismeretlen „ellenség” ütötte fel a fejét, 
a szorongás nemcsak, hogy természetes, ha-
nem életmentő – ettől cselekszünk úgy, hogy 
megóvjuk magunkat a veszélyektől. A szoron-
gás egy élettani mechanizmus, ami a védel-
münket szolgálja. Akkor kezdünk szorongani, 
amikor elveszítjük a biztonságérzetünket, és 
most éppen ez történt. Baj akkor van, ami-
kor valaki már nem tudja reálisan megítélni 
az őt fenyegető veszélyt, és bekerül egy olyan 
spirálba, ami egyre csak lefelé húzza. Például, 
ha reggeltől estig csak a koronavírusról szó-
ló híreket olvassa, hallgatja, akkor olyan in-
formációáradattal ostromolja magát, amiben 
nem engedélyez egy pillanatnyi szünetet sem 
– kifárasztva ezzel saját elméjét, természetes 
védekezőmechanizmusát. 

Segíts magadon 
– séta és relaxáció

Kún Zsófia szerint az első és legfontosabb lé-
pés, hogy felismerjük, ha félelmeink túlzó-
vá, irracionálissá válnak. Ehhez azt javasolja, 
nézzük meg, arányban áll-e szorongásunk az 
adott helyzettel. Néha elég csak egy beszélge-
tésben hangosan megfogalmazni érzéseinket 
és hallani fogjuk, ha túlzásba esünk, ha éh-
halált vizionálunk akkor, amikor még „csak” 
arról van szó, hogy átmenetileg nem kapjuk 
meg a teljes fizetésünket. A szorongás ellen-

téte a racionalizálás. Érdemes tehát megkér-
dezni magunkat: milyen tény támasztja alá 
elképzelésünket. 

A szorongás oldásának kiváló eszköze bár-
milyen mozgás, például a séta. – Séta közben 
számoljuk a kéményeket – ajánlja a coach 
–, hogy felfelé nézve vissza tudjuk szerezni 
a külvilággal való kapcsolatunkat. Ha lefelé 
nézünk, hajlamosak vagyunk önmagunkba 
fordulni.

Másik eszköznek a relaxációs technikákat 
javasolja a szakember – az interneten sok 
ilyen hanganyag található. Mindenféle elő-
képzettség nélkül hatékonyan tudjuk alkal-
mazni a kellemes és megnyugtató hangon el-
mondott relaxációs gyakorlatokat. Ha elalvás 
előtt hallgatjuk ezeket, a jó alvást is segítjük, 
ami pedig lelki egészségünk szempontjából 
elengedhetetlen. 

A coach szerint minden olyan tevékenység 
jótékony hatású, ami nemcsak, hogy eltereli 
figyelmünket a sötét gondolatokról, de köz-
ben feltölt energiával, örömünket leljük ben-
ne. Ilyen lehet egy jó könyv vagy egy kreatív 
hobbi: sütés, főzés, varrás, kézműveskedés, 
kertészkedés. Ezekhez is rengeteg ötlet és jó 
inspiráció található az interneten.

Egyedül 
vagy másokkal összezárva

A járvány elleni legfőbb védekezés a távolság-
tartás. „Maradj otthon” – szólt az ajánlás, és 
lehetőleg ne érintkezz mással, csak a veled egy 
háztartásban élőkkel. Egyedül maradni talán a 
legnehezebb egy ilyen helyzetben – vagy még-
sem?

– Lelki és érzelmi állapotunk nagyrészt attól 
függ, hogy milyen közegben maradtunk be-
zárva – véli Kún Zsófia. – Egy támogató család 
vagy párkapcsolat nagyon sokat segít, csök-
kenti a feszültséget, oldja a szorongást. Egy fi-
zikailag vagy lelkileg bántalmazó családtaggal, 
vagy „csak” egy romboló, feszültségekkel teli 
kapcsolatban összezárva lenni viszont pusztí-
tó, sokkal rosszabb, mint az egyedüllét.

Az egyedüllét minőségét az határozza meg, 
hogy milyen viszonyban vagyunk önmagunk-
kal, illetve, hogy ebben az esetben is legyen 
kivel kapcsolódni (telefonon vagy online), le-
gyen valaki, akivel megoszthatjuk érzelmein-
ket és gondolatainkat. Az ingerhiány könnyen 
oda vezethet, hogy a valóságtól teljesen elru-
gaszkodva, irreálisan felnagyítjuk félelmein-
ket, amihez izolációs szorongás is társulhat. 
Ha nincs kinek elmondani érzéseinket, akkor 
írjuk le – akár napi renszerességgel.

A kapcsolódás legalapvetőbb emberi szük-
ségletünk, akárcsak az érintés. Simogatáskor 

vagy öleléskor olyan hormonok szabadulnak 
fel a szervezetben, amelyek nagy – adott eset-
ben gyógyító – hatással vannak érzelmi álla-
potunkra. Nem véletlen, hogy ha valakit vi-
gasztalni akarunk, akkor megöleljük, mert a 
szorításnak stresszoldó hatása van. Közelség-
re vágyunk, de most távolságtartásra vagyunk 
ítélve, sőt félünk egymástól, és az elidege-
nedés nagyon rossz hatással van pszichés és 
lelkiállapotunkra.

Vissza a „normális” életbe
Két hónapja élünk bezárkózva, és mostanra – 
bár nem volt könnyű, de – megszoktuk. Sőt! 
Sokak számára kiderült, hogy ennek az élet-
módnak is van számtalan előnye, és jobban 
rálátnak korábbi életük visszásságaira.

– A napi rutin biztonságérzetet és kapasz-
kodókat ad. Megvolt ez a régi életünkben, 
majd jött egy hirtelen, nagy változás, ami eb-
ből kibillentett minket. Mostanra talán sike-
rült új rutint kialakítani, de küszöbön áll egy 
újabb változás, a visszatérés, ami sokakban 
idézhet elő újabb szorongást. 

Az is lényeges, hogy ki mire jött rá az elmúlt 
időszakban. Biztosan vannak, akik most döb-
bentek rá, hogy nem olyan életet éltek, mint 
amilyet szerettek volna, hogy nem jutott elég 
idő a családra, hogy feleslegesen sok energi-
át fektettek lényegtelen dolgokba, hogy túlzó 
vagy hamis elvárásoknak kellett megfelelni-
ük. Nagy kérdés, hogy mit kezdünk ezzel a ta-
pasztalattal, visszalépünk-e a mókuskerékbe, 
vagy megpróbálunk változtatni és úgy alakí-
tani régi-új életünket, hogy az számunkra 
nagyobb megelégedést és harmóniát hozzon.

péter zsuzsanna

Az egész világot sokként érte a koronavírus okozta járvány, ami megváltoztatta minden-
napjainkat. Félünk a megbetegedéstől, a bezártságtól, munkánk elvesztésétől, sőt még 
attól is, hogyan tudunk majd visszatalálni régi életünkhöz. Szorongásainkról és oldásainak 
lehetőségéről a II. kerületi szakember, Kún Zsófia coach beszélt lapunknak.
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A rejtvény fősoraiban 
Arisztotelész gondolatát 

rejtettünk el. 
A 2020/6. számban megjelent 

rejtvény megfejtése: 
„A zseni nyakon ragadja a 

sorsot”. A helyes megfejtést 
beküldők közül három kedves 
olvasónkat sorsoltuk ki, aki 

az Oázis Kertészet 
5000 Ft értékű vásárlási 

utalványát nyerte. 
A nyertesek: 

Bálint Gyöngyi, Faragó Judit 
és Kocsis Éva. 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. június 7-ig.

www.facebook.com/budapest2

Elfogták a Hármashatár-hegyi 
vascsöves támadót

A rendelkezésre álló adatok szerint a 39 éves 
B. Ferenc még tavaly február 22-én sprével 
lefújt egy futót, majd dulakodni kezdtek, 
amelynek során egy vascsővel is megütötte az 
illetőt. A gyanú szerint B. Ferenc idén április 
22-én ismét megtámadott egy kerékpárost, 
ezúttal is sprét használt, és ezt az áldozatát 
is megütötte.

Hajtóvadászatot indított a Budapesti Rend-
őr-főkapitányság az ellen a férfi ellen, aki 
a gyanú szerint futókat és egy kerékpárost 
támadott meg a II. kerületben. A férfi el-
fogására külön nyomozócsoportot hozott 
létre a rendőrség.
 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság külön 
nyomozócsoportot állított fel a férfi elfogására, 
és hajtóvadászatot indított, aminek eredmé-
nyeként április 30-án 8 óra után a II. kerületi 
körzeti megbízottak a Kálvária-hegy közelében 
elfogták és előállították a rendőrkapitányságra. 

A nyomozók megállapították, hogy a férfi 
gyanúsítható egy 2017. május 3-án elköve-
tett támadással is, ami szintén a Hármasha-
tár-hegyen történt.

B. Ferenccel a nyomozók egyrendbeli ga-
rázdaság vétség, és kétrendbeli felfegyverkez-
ve elkövetett garázdaság bűntett megalapozott 
gyanúját közölték, majd kihallgatását köve-
tően őrizetbe vették és előterjesztést tesznek 
letartóztatásának indítványozására.

Semmit se hagyjunk
a gépkocsiban

A II. kerületben az utóbbi években jelen-
tősen csökkent a gépkocsifeltörések szá-
ma, szinte elvétve akad egy-egy eset, de a 
biztonság kedvéért a rendőrkapitányság 
arra hívja fel a figyelmet, hogy továbbra 
se hagyjunk értéket az utastérben.

Hiába üres egy táska, ami a hátsó ülé-
sen fekszik, vagy nincs különösebb érték 
az ülés elé letett szatyorban, azt a tolvaj 
nem tudja. Az értékszerzés reményében 
feltörheti az autót, jelentős kárt okozva 
a tulajdonosnak. A táskát vigyük ma-
gunkkal, vagy még induláskor tegyük a 
csomagtartóba, ha nem lesz rá szükség, 
ne pedig mások szeme láttára pakoljuk 
el, mikor leparkolunk.

II. kerületi Rendőrkapitányság 
(1024 Budapest, Rómer Flóris u. 10.) Telefon: (06 1) 346-1800

Körzeti megbízotti ügyeleti mobiltelefonszám:

(06 20) 329-9541
A telefon az ügyeletben lévő körzeti megbízottnál van. Sürgős bejelentés vagy 

veszélyhelyzet esetén továbbra is a 107-es vagy a 112-es segélyhívószámot kell hívni.
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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 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@masodikke-
rulet.hu), annak megküldését elektronikus úton, hitelesítve biztosítják.

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

Közterület-használati
Ügyintézés
(Városrendészeti Osztály) 

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

Anyakönyvi ügyek Tel.: (06) 1 346-5567, (06) 1 346-5633

bUDaPest FőVáros kormányHiVatala ii. kerületi HiVatala

március 18-tól csak előzetes időpontfoglalással érkező ügyfeleket fogadnak 
a kormányablakok, okmányirodák, és minden egyéb kormányhivatali ügy-
félszolgálat ügyfélfogadása határozatlan ideig szünetel. Ha elfelejtette az 
elektronikus ügyintézéshez szükséges ügyfélkapu-azonosítóját, az ingyenesen 
hívható kormányzati ügyfélvonal (1818) munkatársai segítenek.

Kormányablak Osztály
1024 Margit körút 47-49.

Telefon: 896-2383
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 Hor-
vát utca 14-24., CBC Irodaház. Levelezési cím: 
1024 Margit krt. 47-49. (1538 Bp., Pf.: 523)

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

HAJLéKTALAn SzeMéLyeKeT 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.

A PoLgÁrMeSTeri HivATAL KözPonTi ügyféLSzoLgÁLATA

Központ
Ügyfél-
szolgálati
Iroda

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

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

A PoLgÁrMeSTeri HivATAL eLérHeTőSégei
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(költségvetés, pénzügy, településüzemeltetés, sport)

Telefon: (06 1) 346-5551,
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e-mail: Szabo.Gyula@masodikkerulet.hu

8. vk.: Perjés gábor Párbeszéd,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség Telefon: (06 20) 951-6666

9. vk.: dr. gór Csaba
Fidesz–KDNP

Telefon: (06 20) 480-4365,
e-mail: Gor.Csaba@masodikkerulet.hu

10. vk.: tóth Csaba róbert
LMP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 70) 224-4178-,
e-mail: csaba.robert.toth@gmail.com

11. vk.: kovács márton Párbeszéd,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség 

Telefon: (06 30) 573-9033,
e-mail: Kovacs.Marton@masodikkerulet.hu

12. vk.: dr. Csabai Péter
Fidesz–KDNP

Telefon: (06 20) 932-2925,
e-mail: drcsabaip@gmail.com

13. vk.: makra krisztina
Fidesz–KDNP

Telefon: (06 1) 212-5030 (Fidesz II. kerületi Iroda),
e-mail: makra.kriszta@gmail.com

14. vk.: Csere istván
Fidesz–KDNP

Telefon: (06 1) 212-5030 (Fidesz II. kerületi Iroda), 
e-mail: Csere.Istvan@masodikkerulet.hu

berg Dániel
Momentum, listás képviselő,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 30) 310-0359,
e-mail: Berg.Daniel@masodikkerulet.hu

dr. biró zsolt
Fidesz–KDNP, listás képviselő

Telefon: (06 30) 421-0953,
e-mail: Biro.Zsolt@masodikkerulet.hu 

ernyey lászló
Fidesz–KDNP, listás képviselő

Telefon: (06 70) 333-8990,
e-mail: laszlo.ernyey@gmail.com

juhász Veronika anna
Magyar Kétfarkú Kutya Párt, listás képviselő

Telefon: (06 30) 782-0479,
e-mail: vejuhasz@gmail.com

némethy béla
Fidesz–KDNP, listás képviselő

Telefon: (06 20) 989-0478,
e-mail: Nemethy.Bela@masodikkerulet.hu

riczkó andrea
Fidesz–KDNP, listás képviselő

Telefon: (06 70) 581-6339,
e-mail: andrea@riczko.hu

Dr. szalai tibor
jegyző

Telefon: (06 1) 346-5429,
e-mail: Szalai.Tibor@masodikkerulet.hu

gulyás gergely (Fidesz–KDNP) or szág gyű lé si 
képviselő, 3-as számú választókerület

Telefon: (06 1) 375-7411,
e-mail: hegyvidekfidesz@fidesz.hu

Varga mihály (Fidesz–KDNP) or szág gyű lé si 
képviselő, 4-es számú választókerület

Telefon: (06 20) 355-8199,
e-mail: varga.mihaly@fidesz.hu

A II. Kerületi Önkormányzat képviselőivel 
telefonon vagy e-mailben vehetik fel a kapcsolatot, 

az alábbi elérhetőségeken.

ii. KerüLeTi vÁroSfeJLeSzTő zrT. ügyfélszolgálati iroda

Közterületi bejelentés
Tel.: (06 1) 599-9222
(Ügyfélfogadási időben és hétvégén is 
telefonos ügyelet 9–18-ig)

Ideiglenes nyitvatartás:
hétfő: 9.00–18.00,
szerda: 9.00–18.00,
péntek: 9.00–16.00,
(Ebédidő: 12–13 óra között)

II. Kerület Kártya-
ügyintézés, Budai Polgárba 
apróhirdetés feladása

1024 Keleti Károly u. 15/a
Tel.: (06 1) 315-3965
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 ÁLLÁS-MUNKA 
Budapest II. kerületi ingatlanberuházó cég 
keres irodájába irodavezetőt és munkatár-
sat. Tel.: 06 20 931-3122

Irodák, üzlethelyiségek, magánlakások fer-
tőtlenítő takarítását vállaljuk, akár speciális 
ózonos készülékkel is. Keressen minket biza-
lommal! Tel.: 06 20 353-5543

A Községház Utcai Óvoda felvesz 2020. 
szeptember 1-jétől 2 fő pedagógiai asz-
szisztenst 4 órás munkakörbe, és 2020. 
augusztus 24-től 1 fő óvodapedagó-
gust, 1 fő konyhai dolgozót 4 órás, és 
1 fő konyhai dolgozót 8 órás munkakörbe. 
Érdeklődni az óvodavezetőnél, Sándorfi 
Lászlónénál lehet a 06 20  225-4428-as 
telefonszámon.

Kolozsvár Utcai Óvodába augusztus 24-i 
kezdéssel óvodapedagógus, gyógype-
dagógiai asszisztens állásra keresünk 
jelentkezőket. Határozatlan idejű szerző-
déssel, 8 órás munkavégzésre. Jelentkezés a 
06 20 628-1717-es telefonszámon. E-mail: 
ovoda.kolozsvar@ecom.hu, cím: 1028, 
Kolozsvár utca 15-19.

BP. II. KERÜLETÉBEN LÉVŐ, 14 LAKÁSOS 
TÁRSASHÁZ MŰSZAKI GONDNOKOT KE-
RES. TEL.: 06 30 834-3507

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

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

DIPLOMATA CSALÁD RÉSZÉRE KERE-
SEK CSALÁDI HÁZAT, SORHÁZAT, LA-
KÁST HOSSZÚ TÁVÚ BÉRLETRE. Tel.: 
06 30 924-7165

A II., Bem József utcában 78 m²-es erkélyes, 
légkondis lakás tulajdonostól eladó. Irányár: 
59,5 M Ft. Tel.: 06 20 953-2095

A Rózsadomb csendes utcájában kertkap-
csolattal rendelkező földszinti lakás eladó. 
A lakás 76 m²-es +12 m² lodzsa. Érdeklődni 
lehet: Tel.: 06 70 325-6993

Lövőház utcában, sétálóutcában, 87 
m2-es, emeleti, felújított lakás rendezett 
házban 79.500.000 www.budaihegyek.hu 
(06 70) 523-1969

Felsőzöldmáli úton hegyekre néző, fel-
újított 65 m2-es emeleti lakás 54.500.000- 
www.budaihegyek.hu (06 70) 523-1969

Pasaréti csendes utcában eladó két-
szintes 91 nm-es lakás, földszinti intim 
terasszal, dupla komforttal, 5 éve alap-
jaiban felújított. 91 millió, plusz garázs, 
tároló. Kizárólag magánszemélynek! Tel.: 
(06 1) 3943416

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

Óbudán, csendes utcában 52 m²-es, vi-
lágos lakás tulajdonostól eladó. Tel.: 
06 20 432-1979

ÖSSZEKÖLTÖZŐK, BEFEKTETŐK! TU-
LAJDONOSTÓL A VIII., BLAHÁNÁL II. 
EMELETI, UTCAI, LIFTES, FELÚJÍTOTT 74 
m²-es HÁROMSZOBÁS LAKÁS ELADÓ. 
2 BEJÁRAT, 2 VIZESBLOKK, 2 KONYHA. 
II. KERÜLETI LAKÁST BESZÁMÍTOK. ÁR: 
56 M Ft. TEL.: 06 20 956-0248

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

 EGÉSZSÉGÜGY 
Szakápolás, gyógytorna, rehabilitáció, ta-
nácsadás. Több éves szakmai tapasztalattal 
rendelkező, gondos, hozzáértő kollégáink 
várják megkeresését. Célunk, hogy szeret-
tei komplex ellátásban részesüljenek ottho-
nukban. Forduljon hozzánk bizalommal! Tel.: 
06 30 870-5287

FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA 
SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFE-
HÉRÍTŐ. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ 
HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. 
FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTH-
NÉ HŰVÖS KATALIN FOGTECHNIKUS 
MESTER, 1013 BP., KRISZTINA KRT. 51., 
FSZT. 1. Tel.: 06 30 222-3016

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

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

VÍZSZERELÉS, CSAPOK, SZIFONOK, VÉCÉ-
TARTÁLYOK, VÉCÉCSÉSZÉK CSERÉJE, JAVÍ-
TÁSA. MOSÓ-, MOSOGATÓGÉPEK BEKÖTÉ-
SE. TEL.: 06 30 447-3603

GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓ-
ZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZE-
RÉSZ. HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL. 
II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 359-3958, 
06 30 933-3620

Villanyszerelő-elektrikus vállal hibaelhárí-
tást, 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 ÉRINTÉS-
VÉDELMI MÉRÉSSEL, PRECÍZEN, GA-
RANCIÁVAL. BODA ZSOLT VILLANY-
SZERELŐ-TECHNIKUS . TEL. : 200-9393, 
06 30 333 6363

Villanybojlerek vízkőtelenítése, csapok, 
szifonok, vécétartályok cseréje, javítása. 
Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074

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

 LAKÁS-SZERVIZ 
Tetőfedő-bádogos-ácsmester lapos tető 
szigetelését, tető javítását vállalja. Fel-
mérés, kiszállás ingyenes. Anyagot biz-
tosítok. 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

LAPOS TETŐ SZIGETELÉSE, ERESZCSA-
TORNA-TAKARÍTÁS, -JAVÍTÁS. HÍVJON 
BIZALOMMAL. TEL.: 06 70 239-3114

Ács-tetőfedő-kőműves lapos tető szigete-
lést, minden fajta külső-belső építési mun-
kálatokat vállal. Tel.: 06 70 908-9578

Tetőfedő, bádogos, ácsmunkákat vállalunk. 
Kisebb munkák, tetőjavítás, tetőbeázás. In-
gyenes kiszállás. Tel.: 06 70 297-6085

Figyelem! Tetőjavítást, tetőfelújítást és 
épületbádogos munkákat vállalunk! Tető- 
és lakásbeázások okának felderítése és 
szakszerű elhárítása, ezen kívül lapos tetők 
vízszigetelése és faszerkezeti munkák el-
végzése. Farkas Mihály. Tel.: 06 70 611-5628

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

Lakásfelújítás! Kőműves munkák, szobafes-
tés, hideg-meleg burkolás, villanyszerelés, 
vízszerelés. Ingyenes: állapotfelmérés és 
árajánlat! Gyors, precíz, minőségi munka! 
GARANCIÁVAL! Tel.: 06 30 359-4222

Kisebb-nagyobb épületbontásokat, belső fa-
lak kiszedését, sittelszállítást, lomtalanítást, 
lakatos munkákat (pl. kerítések és kapuk 
összeállítását, helyreállítását) vállalok. Tel.: 
06 20 348-8753

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TA-
PÉTÁZÁS, PARKETTÁZÁS, CSEMPÉ-
ZÉS, VÍZSZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, 
KŐMŰVES MUNKÁK GARANCIÁ-
VAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.: 202-2505, 
06 30 251-3800

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

SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS bú-
tormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzat-
kiegyenlítés, PVC, szőnyegpadló lerakása. 
Minőségi, precíz munka, mérsékelt ára-
kon. (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

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

LAKATOS MESTER! ZÁRSZERVIZ. RÁ-
CSOK, KAPUK, KERÍTÉSEK, ELŐTETŐK, 
GALÉRIÁK, KORLÁTOK STB. GYÁRTÁSA. 
EGYÉB LAKATOS MUNKÁK. SIMONEK 
JÓZSEF. TEL.: 06 20 514-9732

20 ÉV SZAKMAI TAPASZTALATTAL VÁL-
LALOK LAKATOS MUNKÁKAT, PL: KAPUK, 
KERÍTÉSEK, TETŐSZERKEZETEK, CSATOR-
NÁK, TERASZOK ÉPÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT, 
FESTÉSÉT ÉS KISEBB TETŐJAVÍTÁSOKAT. 
TEL.: 06 30 550-7761

Vállalunk tetőjavításokat, kerítések, széldesz-
kák, ereszcsatorna javítását, festését, kisebb 
épületek elbontását. Tel.: 06 30 685-9502

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

TÉRKÖVEZÉS, TERASZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉ-
SEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA, KŐMŰVES MUN-
KÁK. Tel.: 06 30 341-3423

DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Fix 25 000 Ft-tól,ka-
merás csővizsgálat 25 000 Ft-tól, festés-ta-
pétázás. Tel.: 06 70 250-9132

BÚTORKÁRPITOZÁS. Újjávarázsoljuk 
régi bútorát, legyen szó antique, mo-
dern bútorról! Nagy szövetválaszték-
kal, díjmentes felméréssel állunk ren-
delkezésére! Hívjon bizalommal! Frank 
Csaba. csaba.frank1@gmail.com Tel.: 
06 30 945-3042

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

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

REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZE-
RELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜ-
LETI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁ-
LÓ MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! TEL.: 
06 70 341-9489, 06 20 341-0043

REDŐNYÖS MŰHELY gyárt, javít minden 
fajta redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, nap-
ellenzőt, szúnyoghálót. II. Kerület Kártya 
elfogadóhely. Tel.: 370-4932

tisztelt Hirdetők! a koronavírus-járvány miatt a budai Polgár újság apróhirdetés-felvételét végző ii. kerületi Városfejlesztő zrt. keleti károly utca 15/a 
alatt működő irodájának ideiglenes nyitvatartása: hétfő: 9.00–18.00, szerda: 9.00–18.00, péntek: 9.00–16.00, (ebédidő: 12–13 óra között). apróhirdetéseket ugyanak-
kor a nap 24 órájában fel lehet adni a www.ingatlanrobot.hu/budai-polgar internetes oldalon. az állást kínáló apróhirdetéseket ingyenesen jelentetjük meg!

Apróhirdetések
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Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

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

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

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Gyűjteményembe keresek színes,  
régi eozinmázas  körpecsétes

ZSOLNAY porcelánt! 
Kimagasló áron, töröttet is! 

1878

1930-as 
évek

1898– 
1910-ig

Ezüsttárgyakért kimagasló 
árat fizetünk készpénzben!

 TÁRSASHÁZAK 
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, ka-
puk, féltetők gyártása, ajtóbehúzók, akna-
fedések, leválasztások, szélfogók készítése. 
Tel.: 06 20 380-8988

MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖL-
DI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARAN-
CIÁVAL, CSOMAGOLÁSSAL, INGYENES 
DOBOZOK. www.herkulestrans.hu TEL.: 
385-1802, 06 30 999-8619

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 ILDI-
KÓ (06 30) 326-7071) és BOROSNÉ, PÖTYI 
(06 20 251-7171) szeretettel várja régi és 
új vendégeit.

 KERT 
KERTÉPÍTÉS, TERMŐFÖLD-SZÁLLÍTÁS. 
ÖREGKERTEK IFJÍTÁSA, METSZÉS, PER-
METEZÉS, FŰNYÍRÁS, FAKIVÁGÁS, SZÁL-
LÍTÁS. BOKROK, SÖVÉNYEK VÁGÁSÁT, 
LOMBOK GYŰJTÉSÉT VÁLLALOM. SZILÁ-
GYI CSABA. Tel.: 06 20 970-7506

KERTÉPÍTÉS, FAKIVÁGÁS, METSZÉS, 
PERMETEZÉS, FŰNYÍRÁS, BOKROK, SÖ-
VÉNYEK NYÍRÁSA, ZÖLDHULLADÉK 
ELSZÁLLÍTÁSA. FARKAS NORBERT. Tel.: 
06 30 550-7761

FAKIVÁGÁS, FŰNYÍRÁS, FŰKASZÁLÁS, 
BOZÓTIRTÁS, SÖVÉNYNYÍRÁS. VESZÉ-
LYES FÁK KIVÁGÁSA ALPINTECHNIKÁ-
VAL IS. TEL.: 06 30 994-2431

FŰNYÍRÁST VÁLLALOK. TELEFON: 
06 30 516-9681

KERTFENNTARTÁS, KERTÁPOLÁS, KERT-
ÉPÍTÉS, SÖVÉNYEK, FÁK GONDOZÁSA 
PROFI KERTÉSZMÉRNÖK CSAPATTÓL 
KORREKT ÁRON. INGYENES FELMÉRÉS, 
GYORS ÁRKALKULÁCIÓ ÉS MUNKAVÉG-
ZÉS. greenarbor.hu TEL.: 06 30 907-5948

LEGJOBB ÁRON VÁLLALUNK FAKI-
VÁGÁST, FAGONDOZÁST. GALLYAZÁS, 
METSZÉS, VESZÉLYTELENÍTÉS KÖTÉL-
TECHNIKÁVAL ÉS EMELŐKOSÁRBÓL, 
ZÖLDHULLADÉK APRÍTÁSA, ELSZÁLLÍTÁ-
SA, TUSKÓMARÁS. INGYENES FELMÉRÉS 
KERÜLETI VÁLLALKOZÁSTÓL. greenar-
bor.hu TEL.: 06 30 907-5948

FŰNYÍRÁST, KISEBB KERTI MUNKÁT VÁL-
LAL BUDÁN MUNKÁJÁRA RENDKÍVÜL 
IGÉNYES FIATALEMBER. HÍVJON BIZA-
LOMMAL! TEL.: 06 30 527-4158

Kertépítés, öntözés megtervezéssel, gondo-
zás, metszés, fakivágás, szállítás. Szilágyi Fe-
renc. Tel.: 06 70 325-8058, 06 30 445-9437

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

KERTÉPÍTÉS, ÖNTŐZŐRENDSZEREK TE-
LEPÍTÉSE ÉS KARBANTARTÁSA. TER-
MŐFÖLD SZÁLLÍTÁSA. FAKIVÁGÁS, 
SZÁLLÍTÁS, METSZÉS, PERMETEZÉS, 
LOMBGYŰJTÉS, EGYÉB KERTI MUNKÁ-
KAT VÁLLALOK. SZŐCSI DÉNES. Tel.: 
06 30 784-6452

Kertépítés, fakivágás szállítással, növények 
beszerzése, telepítése, öntözőrendszerek te-
lepítése, térkövezés, ereszcsatorna tisztítása. 
Tel.: 06 70 325-8053

 MŰGYŰJTÉS 
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBE-
CSÜS VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGE-
KET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZ-
FIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. Tel.: 
06 30 456-3938

A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásá-
rol festményeket, régi pénzeket, kitüntetése-
ket, porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat, 
könyveket, teljes hagyatékot. Bp. II., Frankel 
Leó út 12. Gyulai Tamás, info@talleran-
tik.hu www.tallerantik.hu Tel.: 316-6461, 
06 20 391-5543

Kastélyok berendezéséhez vásárolok ki-
sebb-nagyobb festményeket, ezüstöket, 
porcelánokat, bronzokat, órákat, régi ka-
tonai kitüntetések tárgyait stb., teljes ha-
gyatékot. herendi77@gmail.com Üzlet: Tel.: 
06 20 280-0151

 VÉTEL-ELADÁS 
Polgári antikvárium könyvet, könyvtá-
rakat, képeslapot, papírrégiséget vásárol 
azonnali készpénzfizetéssel, díjtalan ki-
szállással. www.ahely.hu Tel.: 787-2853, 
06 30 692-4138

PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, BÉLYEGET, KÉPES-
LAPOT, PAPÍRRÉGISÉGET, RÉGISÉGEKET 
VÁSÁROLUNK ÉS ÁRVERÉSRE ÁTVE-
SZÜNK. VI., ANDRÁSSY ÚT 16., NYITVA: 
H-SZ: 10-17, CS: 10-19. TEL.: 266-4154

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

A BP. II., KELETI KÁROLY U. 33. ALATTI RÉ-
GISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJTA BÚ-
TORT, CSILLÁRT, ÓRÁT, PORCELÁNT, EZÜS-
TÖT, ÉKSZERT, TÖRTARANYAT, FOGARANYAT, 
TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: 06 20 322-2697, 
06 20 494-5344

 EGYÉB 
Diplomás, szenvedélyektől mentes fér-
fi vagyok, aki eltartási szerződést kötne 
ott lakással a II/A kerületben, vagy Soly-
máron saját tulajdonú házában élő idős 
személlyel, vállalva az Ő ellátását, ápolá-
sát, a háza és a kertje gondozását is! Tel.: 
06 30 838-9298

Életjáradékot fizetne értelmiségi há-
zaspár ingatlan öröklése fejében. Sze-
mélyes megbeszélés érdekében hívjon 
bizalommal. Tel.: 06 70 252-4897

ÉLETJÁRADÉK–ELTARTÁS–GONDVISELÉS. 
BECSÜLETES, KERESZTÉNY CSALÁD VÁL-
LALNÁ GONDOZÁSÁT NYUGDÍJASNAK 
HASZONÉLVEZETTEL. (HAVI FIX, TAKA-
RÍTÁS, BEVÁSÁRLÁS, ÉTELSZÁLLÍTÁS.) CS. 
TIBOR. TEL.: 06 70 610-3438

ANYAGILAG SEGÍTÜNK! BECSÜLETES, ÉR-
TELMISÉGI BUDAI HÁZASPÁR KEDVEZŐ 
ÉLETJÁRADÉKOT FIZET IDŐS NYUGDÍJAS-
(OK)NAK BUDAPESTI LAKÁSÉRT ODAKÖL-
TÖZÉS NÉLKÜL. TEL: 06 20 347-3727, 
06 20 583-8355

A KERÜLETBEN ÉLŐ FIATAL HÖLGY 
ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNE IDŐS 
BÁCSIVAL VAGY NÉNIVEL, OTTLA-
KÁS NÉLKÜL. MEGBÍZHATÓ, RUGAL-
MAS, ÉRTELMISÉGI NŐ VAGYOK. TEL.: 
06 30 868-5044

IDŐSKORÚ ÉS TÚL NAGY A LAKÁSA? 
BALATONI HÁZA ÉS BUDAPESTI KIS LA-
KÁSA IS LEHET MEGSZOKOTT KÖRNYE-
ZETÉBEN! TEL.: 06 30 336-5319

indulnak a szent Ferenc kórház kardiosétái
A hosszú bezártság után jól fog esni, és még egészségi állapotunkat is felméri.

normaFai sÉta (5 km): 
május 28. csütörtök,

találkozó 9-kor a síháznál lévő parkolóban
• szívünk állapotának felmérése • ellenőrzött pulzusméréssel

• gyógytornász kísérése mellett • kérdezési és konzultációs lehetőség

Aki már volt, jöjjön velünk újra, aki még nem, próbálja ki!
bejelentkezés: gyogytorna@szentferenckorhaz.hu

kapcsolatfelvétel, további információ:
(06 1) 392-8244 (hétköznaponként délelőtt),

(06 1) 392-8201 (hétfőn 12 és 14 között)
gyogytorna@szentferenckorhaz.hu.

A sétán való részvétel bejelentkezéshez kötött.

egy kÖnnyeD Út az egÉszsÉgHez!

ÖRÖKÖSÖDÉSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK 
IDŐS SZEMÉLLYEL LAKÁSÉRT, OTTLAKÁS 
NÉLKÜL. SZERETETTELJES, MEGÉRTŐ 
NYITOTTSÁGGAL MÉLTÁNYOS KAPCSO-
LATOT AJÁNLOK. KÉSZPÉNZ, PLUSZ HAVI 
JÁRADÉK, KÍVÁNSÁGA SZERINT. TELE-
FONSZÁMOM: 06 30 822-8050

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

TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Egyedi, 
divatos, méretre készülő kézi kötött, hor-
golt ruhadarabok. SAPKAMODELLEK. 
Nagy fonalválaszték, hozott fonalból is. 
www.kotode.hu, tel.: 356-6009.
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Komjádi 
Gyógyszertár

1023 Budapest, Komjádi Béla u.3.
Tel.: (06 1) 336-0221,

(06 30) 204 1150

Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00

SZOMBAT: 8.00-13.00

Vérhalom 
Patika

1025 Budapest, Vérhalom tér 8.
Tel.: (06 1) 212-2871,

(06 30) 593 4353

Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00

SZOMBAT: 8.00-13.00

Patika Szombat!
Ha szombat, akkor Patika!

kedvezmény
MINDEN SZOMBATON

 Az akció érvényes 
minden recept nélkül kapható 

nem támogatott termékre 2020. 12. 31-ig.

15%

Nemzetközi Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Gimnázium programok

AVICENNA
INTERNATIONAL
COLLEGE

NCUK (26 Brit egyetem partnere) és
Egyetemi Felkészítő programok
Budapesten és online

A járványügyi helyzetre tekintettel a 2020/2021
tanévre minden Magyarországi jelentkező 50% tandíj
támogatásban részesül, azonban további ösztöndíj is
pályázható ezen felül.

Forduljon hozzánk egyedi konzultációért

WWW.AVICENNA.HU

+36-30-823-7592

admission@avicenna.hu

ELIT BRIT OKTATÁS
BUDAPEST SZÍVÉBEN
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25 Years of Excellence

Hirdessen a

következő megjelenés: 2020. június 7-én. Lapzárta: keretes – május 28., apró – június 1.

apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton történik. Ideiglenes nyitvatartás: hétfő 9-18-ig, 
szerda 9-18-ig, péntek 9-16-ig. Ebédidő: 12-13-ig. Telefon: 5999-222. apróhirdetési áraink: lakossági: 10 szóig 1700 Ft + 27% 
áfa, 11–20 szóig szavanként +170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10 megjelenéstől 10% 
kedvezmény, a II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 10% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Apróhirdetés-felvétel: szemé-
lyesen (1024 Keleti K. u. 15/a), készpénzfizetéssel rendezve. online apróhirdetés-felvétel a nap 24 órájában: ingatlanROBOT.hu/
budai-polgar/ Fizetési lehetőség: az interneten keresztül bankkártyával, vagy készpénzzel bármely bankfiókban, vagy banki utalással.

kereteshirdetés-felvétel: szabo.gergely@budaipolgar.hu e-mail-címen, illetve a telefonon a (06 30) 989-0782-es számon. 
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; feke-
te-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.

Figyelem! A II. kerületi székhelyű cégeknek lapunk a keretes hirdetések árából 2020. augusztus 30-ig 25% kedvezményt 
biztosít az újonnan megrendelt hirdetésekre - az önkormányzat és a Budai Polgár ezzel is szeretné segíteni a helyi vállalkozásokat.


