
Az újságban közölt információk a JÚNIUS 4-i nyomdai leadáskor voltak érvényben.
Naprakész és friss hírek: www.masodikkerulet.hu, FB: II. kerület (Budapest)

Határon túli területek 
nevét viselő 

utcatáblákkal és 
a Mechwart ligeti 

szökőkút 
díszkivilágításával  

emlékezik az önkormányzat 
a trianoni szerződés 
aláírásának századik 

évfordulójára. (3. oldal)

Első alkalommal 
adták át 

az önkormányzat 
Szent Flórián-díját, 

amellyel a II. kerületben 
dolgozó hivatásos és 

önkéntes tűzoltók 
kiemelkedő 

tevékenységét 
ismerik el. (6. oldal)

Népszerű és biztonságos volt a rendhagyó 
körülmények között megszervezett 

muskátlivásár, az előzetes regisztráció 
során a kerületiek mintegy 12 500 tő 

muskátlit igényeltek. (4. oldal)

Felkészülten várták a kicsiket 
az önkormányzati bölcsődékben 

és óvodákban: 
fertőtlenítettek, takarítottak, és minden 

ott dolgozó számára biztosították 
a koronavírustesztet. (9. oldal)

Megkezdődött az 
új körforgalmú csomópontok 

kialakítása a Marczibányi
tér két végén – az önkormányzat 

megmentette a fákat 
(2. oldal)

Az önkormányzat számos 
új pályázatot hirdet.
Összeállításunk a 20. oldalon.
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A Marczibányi tér Garas utcai és Aran-
ka utcai csomópontjának körforgalommá 
történő átalakítási munkálatai június 20-
án kezdődnek meg. A  nagyobb forgalmi-
rend-változással járó útépítést megelőzően 
a területen a közműszolgáltatók végeztetnek 

fejlesztési, illetve vezetékkiváltási és felújí-
tási munkálatokat. 

Jelenleg folyik a vízvezeték és a távköz-
lési szolgáltatók vezetékeinek kiváltása, a 
szennyvíz- és csapadékvízelvezető-rend-
szer javítása, és zajlanak az elektromos 
hálózat fejlesztési munkálatai is. A  kivi-
telezés során öt fát átültetnek, valamint a 
Ribáry utcánál található kerületi címert is 
új helyszínen építik vissza. A munkavégzés 
várhatóan augusztus 20-án befejeződik, a 
két új körforgalom és a kialakítandó hét új 
gyalogos-átkelőhely hozzájárul a biztonsá-
gos közlekedéshez.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

A nagyobb forgalmú, számos becsatla-
kozó úttal rendelkező csomópontban a 
korábbi tervek alapján megkezdődtek 
a körforgalmak építési munkái. A II. Ke-
rületi Önkormányzat három fát ültetett 
át az építési területről a máriaremetei 
templomkertbe.
 

• Az egész országban érvényes, hogy az egy háztartás-
ban élők kivételével mindenki köteles a másik embertől 
lehetőleg másfél méteres védőtávolságot tartani.
• 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 viselése.)
• A 65 éven felüliek továbbra is 9 és 12 óra között 
látogathatják az élelmiszerüzleteket, a drogériákat és 
a gyógyszertárakat, a 65 éven aluliak pedig az ezen 
kívüli időszakban.
• A piacok nyitva tartásának rendjéről az önkormány-
zatok ettől eltérően is rendelkezhetnek.
• Május 28-tól látogathatóak a szabadtéri kulturális és 
sportrendezvények (pl. szabadtéri színház, mozi, cirkusz, 
kiállítás, irodalmi rendezvény) a járványügyi szabályok 
betartása mellett. 
• A strandok, szabadtéri fürdők nyitva tarthatnak. A zárt-
téri uszodák, gyógy- és termálfürdők újranyitásának 
időpontjáról még nincs döntés.
• Május 29-től a fővárosi vendéglátóhelyek – így külö-
nösen az éttermek, kávézók, cukrászdák, büfék, presz-
szók – belső, zárt részében való tartózkodás, vagyis a 
megrendelt étel és ital elfogyasztása megengedett a 
kötelező védőtávolság megtartásával, az ott dolgozók 
kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt viselni.
• Május 29-től már a fővárosi szálláshelyek is fogad-
hatnak vendégeket. 
• Az iskolákban a tanév végig marad a digitális tanrend.
(A közölt információk lapunk június 4-i nyom-
dába adásakor voltak érvényben. Az aktuális 
rendelkezésekről, korlátozásokról kérjük, tájé-
kozódjanak a www.masodikkerulet.hu, illetve a 
www.koronavirus.gov.hu oldalon!)

Új körforgalmú csomópontok 
a Marczibányi téren

Védelmi intézkedések

A Gyarmati Dezső Uszoda kapcsán több, 
a rendeltetésszerű használatot akadályo-
zó probléma is felmerült, így területén 
jelenleg is munkálatok folynak. A be-
ruházó felügyeletével zajló garanciális 
javításokon túl független igazságügyi 
szakértő bevonásával vizsgálják, milyen 
munkálatok szükségesek ezen felül. Az 
önkormányzat a hibák mielőbbi elhárítá-
sán dolgozik. Az a cél, hogy a II. kerület 
mielőbb biztosítani tudja – a járványügyi 
veszélyhelyzet korlátozásainak enyhíté-
sét követően – a sportolók és a lakosság 
számára az uszoda teljes területének 
használhatóságát, azonban figyelem-
bevéve a felmerült hibákat, ez még nem 
lehetséges.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 
az ötvenméteres belső medence nem 
használható, így a június 15-i tervezett 
újranyitást követően csak a külső, 33 mé-
teres medence és a belső tanmedence áll 
majd rendelkezésre. A lakosság számára 

hétköznap reggel 6–8-ig használható a 
nyitott medence, illetve péntek délután 
14 órától a vasárnap esti zárásig. A többi 

idősávot a nyári táborozók és a verseny-
sportolók számára tartják fenn.

Bővebb információk: www.gydu.hu.

Felkészülés az uszoda újranyitására
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Gyerekként a nyolcvanas években nem értet-
tük, hogy ha Csehszlovákiába megyünk, miért 
úgy szólnak hozzánk a rozsnyói Jednota áruház-
ban, hogy Prosím! Tessék! Ottani ismerőseinket 
Szabadosék nak hívták, és csak félmondatokat 
hallottunk a felnőttek beszélgetéseiből arról, 
hogy a két háború között bántották a nagyma-
mát, amiért magyarul beszélt az utcán. Később, a 
2000-es évek elején Kárpátalján láttam, amint egy 
II. kerületi nyugdíjascsoport tagjainak szeméből 
a Vereckei-hágónál szinte egyszerre buggyan ki 
az addig visszatartott könny. 

Száz éve hozták meg a nagyhatalmak azt a 
döntést, ami szubjektív igazságérzetünket azóta 
is bántja. Amiről a rendszerváltást követően már 
lehet beszélni, amiről már írnak az iskolai történe-
lemkönyvek. Az évforduló is segíthet, hogy jobban 
megismerjük múltunknak ezt a szeletét, és talán 
terápiaként hat, ha beszélünk róla gyerekeinknek, 
unokáinknak, akár közvetlenül, akár csak áttéte-
lesen érintette családunkat a trianoni szerződés.

zsz

„Ha azt akarjuk, hogy az emléke ne merüljön 
feledésbe, nevezzünk el róla utcát!” Valószí-
nűleg ez az elv vezérli minden korban a dön-
téshozókat, amikor a közterületek nevéről 
döntenek. Pest és Buda térképén számos he-
lyen jelennek meg ismert személyek mellett 
földrajzi nevek is: az éppen száz évvel ezelőt-
ti trianoni békeszerződésben határon túlra 
került települések, folyók, hegyek nevét őr-
zik. Ezek a rendszerint a két világháború közt 
felparcellázott területek tudatosan kapták 
az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai vagy éppen 
délvidéki neveket, és az összetartozást, a kö-
zös történelmet hivatottak megjeleníteni.

Kerületünkben közel negyven olyan közte-
rület van, amely valamelyik, egykor a Magyar 
Királysághoz tartozó helyre utal. A  hétköz-
napokban talán már nem is gondolunk erre, 
olyan megszokottan csengenek. A II. Kerületi 
Önkormányzat a trianoni szerződés századik 
évfordulója alkalmából kis tájékoztató táblákat 
helyezett ki ezekben az utcákban, ezzel is em-
lékezve és emlékeztetve a veszteségre és egy-
úttal Kárpát-medencei összetartozásunkra. 

Arad, Kolozsvár, Pozsony, Zilah, Nagybánya 
vagy Brassó neve bizonyára sokaknak ismerő-
sen cseng, és a Szamos vagy a Verecke, Tátra 
és Hargita sem ismeretlen. De vajon ki tud-
ta, hogy Uzsok Kárpátalján, Modor Pozsony 
mellett, Orló pedig a Tátrában van? Pasarét 
utcanevei, a Küküllő, a Torockó, a Lupény, a 
Nagyajtai, a Gyergyó, a Radna: mind határon 
túli települések (többségük 1933-ban, a terü-
let rendezésekor kapta nevét). Különös vélet-
len, hogy a névadás után néhány évvel éppen 
itt, a Torockó téren alakult meg az a reformá-
tus gyülekezet, melynek tagjai közt sok erdélyi 
menekült volt. Első gondnoka, Keresztes Ede 
is onnan származott, alakuló presbitériumá-
nak tagjai közt pedig ott volt Áprily Lajos is. 

Valódi helyi kötődése viszont talán csak a 
Versec sornak van: ez Herczegh Ferenc szülő-
városáról kapta a nevét, hisz az író sokáig itt, 
a közeli Hűvösvölgyi úton lakott. A  legújabb,  
1987-es elnevezés – Budapesten elsőként – a 
Csíksomlyó utcáé Pálvölgyben: a székelyföl-
di hagyományos pünkösdi búcsú mára már az 
egész magyarság ünnepe lett. 

Torda, Vihorlát, Kulpa és Detrekő – a sort 
még hosszan lehetne folytatni a különleges 
nevekkel. A  következő napokban itt az alka-
lom, hogy a környéken sétálva rácsodálkoz-
zunk közterületeink nevének eredetére. Mert, 
ahogy a táblák feliratai is figyelmeztetnek:

Kerületünkben van még egy érdekes vonatkozása a trianoni béke-
diktátum aláírásának. Aki a Hűvösvölgyben akár villamoson ülve a 
Nyéki-hegy oldalára már felpillantott, biztosan felfedezte azt, hogy 
az erdőben van egy különös facsoport. Feketefenyőkből áll. Tavasz-
tól őszig nem feltűnő, hisz beleolvad az erdő zöldjébe, de télen 
egészen elkülönül a lombtalan fáktól. A helyi hagyomány szerint 
a fenyők Nagy-Magyarországot formázzák. A fenyvest 1933-ban 
cserkészek ültethették, amikor hazánkban tartották a nagy világ-
dzsemborit. A fatelepítés indítéka az volt, hogy így emlékezzenek 
meg a Trianonban elveszett területekről. Mások úgy tudják, hogy 
nem a cserkészek, hanem egy helybeli erdész csendes, évtizedes 
munkájának a gyümölcse a térképet idéző csoportozat. Talán nem 
véletlen a fajta, azaz a fenyő választása sem: ez is az elszakított 
hegységek világa utáni nosztalgiát fejezi ki. Legenda? Valóság? 
Nem tudjuk, és talán nem is fontos ezt eldöntenünk. Ami biztos, 
hogy az itt lakók közül sokan gondolataikban, emlékeikben hor-

dozták e formát, fontos számukra, és ezért látták-látják bele a kis 
facsoportba is az egykor volt nagy országot.
(A Budai Polgár 2017/20-as számában megjelent cikk alapján.)

A II. Kerületi Önkormányzat köztéri táblákkal 
emlékezik meg a trianoni szerződés aláírá-
sának századik évfordulóján az elszakított 
területekről.
 

V. zs.

„a nemzeti traumáink 
okozta sebeket csak

közösen tudjuk feldolgozni
és begyógyítani”.

Velünk élő Trianon

Ősszel, télen jól kivehető a feketefenyőből álló facsoport

Az itt lakók közül sokan gondolataikban, emlékeikben hordozzák e formát
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A II. Kerületi Önkormányzat idén is harminc-
százalékos támogatást nyújt a kerületben élő 
magánszemélyeknek, illetve társasházi lakó-
közösségeknek a vadgesztenyefákat pusztító 
levélaknázómoly elleni védekezéshez. A vé-
dekezésre két hatékony módszer áll rendel-
kezésre: az injektálás és a permetezés.

Az injektálás a rügyfakadáskor a leghatéko-
nyabb, ezért a szakértők a mostani időszakban 
inkább a permetezést ajánlják. A szert a kár-
tevők (évente háromszor) kirajzásakor kell a 
levelek felületére felvinni.

A kivitelezők a permetezés ellenértékének 
hetven százalékáról (körülbelül 6300 Ft a 
permetezés) a megrendelő lakó, vagy társas-
ház nevére – a munka elvégzését követően – 
számlát állítanak ki. A fennmaradó összeget 
az önkormányzat fizeti a vállalkozónak.

A permetezéSt végző vállAlko-
zó elérhetőSégeI: Kiss András (1025 

Budapest, Szikla utca 10.) telefon: (06 1) 
325-7814, e-mail: kissandraskertesz@indamail.hu. 

Óvjuk meg vadgesztenyefáinkat!
Az önkormányzat támogatja az aknázómoly elleni védekezést

A nemrég elkészült pesthidegkúti Helter hídnál a 
koronavírus-járvány miatt a tervezettnél egy kicsi-
vel később, május 23-án ültették el az első négy 
fát a 10 millió fa – Budapest II. kerülettel program 
keretében, helyi aktivisták és Kovács Márton al-
polgármester segítségével. A Paprikás-patak mellé 
hegyi juhar fákat telepítettek.

Juharok nőhetnek
a patakparton

Legyen részese a fővárosi 
zöldfelületi akciótervnek!

A főváros zöldfelületeinek védelme és fejlesztése 
érdekében a fővárosi önkormányzat középtávú 
stratégiát és akciótervet (ZIFFA – Zöld Infrastruk-
túra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv) készít 
idén. A www.ziffa.hu oldalon egyrészt nyomon 
követhető a tervezési folyamat, másrészt a hon-
lapon keresztül a főváros szakemberei szeretnék 
megismerni a városlakók véleményét, javaslatait 
a város zöldfelületeivel kapcsolatban. Ossza meg 
tapasztalatait, javaslatait ön is!

A II. Kerületi Önkormányzat vezetése a járvány okozta veszélyhelyzet ellenére sem 
halasztotta el az idei, a lakosok körében közkedvelt muskátlivásárt. Több mint 1300 
kerületi regisztrált előzetesen az idei önkormányzati muskátlivásárról szóló felhívás 
nyomán, mintegy 12 500 tő muskátlit igényelve. Idén, egészségük védelmében a 
65 éven felülieknek felajánlotta az önkormányzat, hogy a kért virágokat – a velük 
azonos lakcímen lakókéval együtt – házhoz szállítja. A felajánlást követően közel 
ötszázan éltek ezzel a lehetőséggel. A muskátlik házhoz szállítása több napon ke-
resztül, május 27. és június 5. között történt. Azok, akik személyesen vették át a 
növényeket, az idén ezt három helyszínen tehették meg május 30-án, szombaton: a 
Klebelsberg Kultúrkúria parkolójában, a papkerti parkolóban és a Fenyves parkban, 
ahol idősávokra osztották az előzetesen regisztráltakat, hogy a tömeget elkerüljék. 
Az önkormányzat mindkét esetben arra törekedett, hogy a lehető legszebb, leg-
egészségesebb virágpalántákhoz jussanak a kerület lakosai.

A járművek vezetőit sebességcsökkentésre készteti az a beruházás, amelynek keretében 
a II. Kerületi Önkormányzat burkolatkiemelést építtetett a Pitypang utca–Felső Zöldmáli 
út találkozásához. A balesetveszélyes helyen a meredek Pitypang utcából érkezők gyak-
ran nagy sebességgel érkeztek a kereszteződésbe, veszélyes helyzetet okozva ezzel.

mintegy 12 500 tő muskátlit
igényeltek a regisztráció során

Az időseknek házhoz vitte az önkormányzat 
az igényelt muskátlikat

Biztonságosabb lett a kereszteződés

A mArgIt körÚt éS A rómer FlórIS UtcA tAlálkozáSáNál tAlálhAtó telkeN IS meg-
kezdődtek Az építéSI mUNkálAtok. Az önkormányzat célja a lehető legnagyobb zöldfe-
lület megőrzése. A kerület gondoskodott a szobor biztonságos elszállításáról. Helytörténeti 
írásunkat a következő számban olvashatják.



Ismerjük fel a parlagfüvet!
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a parlagfű és más allergén
gyomnövények ellen! 

Az Ördög-árok mentén lakók-
nak évek óta kellemetlenséget 
okoz a patak mellett növő gaz-
erdő. Idén a koronavírus-jár-
vány miatt még fontosabb volt 
a terület időben történő kaszá-
lása, ugyanis a kezeletlen aller-
giások könnyebben kaphatják 
el és terjeszthetik a korona-
vírust, mert többször nyúlnak 
az arcukhoz, szemükhöz. 

Őrsi Gergely polgármester 
felkérte a terület karbantar-
tásáért felelős Fővárosi Csa-
tornázási Művek Zrt.-t, hogy 
az allergiaszezon és a járvány 
miatt kiemelt figyelemmel jár-

janak el az Ördög-árok kör-
nyékén.

A csatornázási művek két 
ütemben, az érettségi idő-
pontját is figyelembevéve le-
kaszálta a partot és medret.

Míg az önkormányzat a tu-
lajdonában lévő közterülete-
ken folyamatosan intézkedik 
a gyommentesítésről, addig 
magánterületen a lakóknak, 
illetve a földhasználóknak kell 
gondoskodniuk a gondozás-
ról, kaszálásról. Ezzel azokon 
a szomszédainkon is segítünk, 
akiknek kellemetlen tüneteket 
okoznak a pollenek.

A II. kerületi Polgármesteri 
Hivatal Hatósági Igazgatóság 
Környezetvédelmi Osztálya is-
mét felhívja az ingatlantulaj-
donosok és a földhasználók 
figyelmét, hogy ingatlanju-
kon időben gondoskodjanak 
a növényvédelmi munkálatok 
elvégzéséről. Ugyanakkor ar-
ról sem szabad megfeledkezni, 
hogy az ingatlan és az úttest 
közötti szakasz rendben tartá-
sa szintén a tulajdonosok, vagy 
a lakók kötelezettsége. Erről a 
Fővárosi Közgyűlésnek a főváros 
köztisztaságáról szóló 48/1994. 
(VIII.1.) rendelete szól.

2019-től változott a parlagfű 
elleni védekezés szabályozása. 
A parlagfűvirág-bimbó kialaku-
lásának megakadályozására vo-
natkozó határidőt a törvény nem 
jelöl meg, a védekezés a teljes 
szezonban kötelező. Amennyi-
ben a parlagfű irtása elmarad, és 
az ingatlanon virágbimbós álla-
potú parlagfű található, a hatóság 
azonnali kényszerkaszálást ren-
delhet el, amiről az ingatlan-
tulajdonost vagy földhasználót 
előzetesen nem kell értesíteni. 

A  kaszálás költsége teljes egé-
szében a tulajdonost/tulajdono-
sokat terheli.

– Az emberi egészséget veszé-
lyeztető más allergén gyomnövé-
nyek esetében hatóságunk első 
lépésben határidő megadásával 
kötelezi az ingatlan tulajdono-
sát vagy a föld használóját, hogy 
gyommentesítési kötelezettsé-
gének tegyen eleget – mond-
ta el lapunknak Pogány Norbert 
osztályvezető. – Amennyiben a 
megadott idő eredménytelenül 
telik el, akkor a hatóság ebben 
az esetben is kényszerkaszálást 
rendel el. A  törvény rendel-
kezése alapján növényvédelmi 
bírság kiszabását kell kezdemé-
nyezni az arra jogosult hatóság-
nál az ingatlantulajdonos ellen, 
ha elmulasztja az ingatlanán a 
parlagfű vagy egyéb allergén 
gyomnövény elleni védekezési 
kötelezettségét.

A Környezetvédelmi Osztály 
munkatársai továbbra is foko-
zottan ellenőrzik a belterületi 
földeket, telkeket, és megteszik 
a szükséges, jogszabályban előírt 
intézkedéseket.

Az allergén gyomnövények elleni védekezés közös érdek és fele-
lősség. Az önkormányzat a közterületeken végezteti el a kaszá-
lást, a magántulajdonú ingatlanok gyommentesítéséről a tulajdo-
nosnak vagy a földhasználónak kell gondoskodnia.
 

A kornyezetvedelem@masodikkerulet.hu e-ma-
il-címen bejelentés tehető parlagfűvel, vagy más, al-

lergén gyommAl Fertőzött telek eSetéN.

Hogyan védekezhetünk? A parlagfű ellen a vegyszeres gyomirtás 

és a kézi gyomlálás, kapálás, kaszálás a leghatékonyabb. A talajfelszín felett kaszálva 

azonban a növény újra kihajthat, ezért évente két-három alkalommal meg kell ismételni a 

vágást. Vegyszeres gyomirtást nagyobb területeken végeznek. Aki a kertjében vegyszerrel 

védekezne, előtte tájékozódjon a gazdaboltokban a szerekről és felhasználási módjukról.

Kaszálással a gyomtenger ellen

A parlagfű Észak-Ameriká-
ból származik, hazánk egész 
területén fellelhető, allergiás 
reakció kiváltásával  nehezíti 
meg sokak életét. Az ellene 
való védekezés során a nö-
vény virágzását, ezáltal a 
magok beérését kell meg-
akadályozni, mert a magok 
képesek évekig a talajban 
pihenni. A március-áprili-
si csírázás után májusban 
indul meg a növekedési 
szakasz. Nagyon jól tűri a 
szárazságot, igénytelen ta-
lajon is jól megél. Gyakran 
találkozni vele építkezések 
mellett, vagy a művelés alól 
kivont termőföldeken.

A parlagfű négy stádiuma

Szikleveles állapot

Négyleveles állapot

Kétleveles állapot

Hatleveles állapot

Ennek oka, hogy a 
két növény felső le-
velei nagyon hason-
lók. A növény szárát 
és az alsó leveleket 
vizsgáljuk meg: a 
fekete üröm szára 
hengeres, vöröses-
barnás, függőleges 
bordázattal, virág-
zata fürtös

Gyakran összetévesztik a fekete ürömmel
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Szabó Ferenc tűzoltó 
főhadnagy 22 éve lett 
lánglovag, 12 éve pe-
dig a II. kerületben tesz 
a városrész biztonságá-
ért. Mint mondta, tűz-
oltóként keresve sem 
találna jobb és szebb 
munkahelyet.
– A VIII. kerületben kezdtem a tűzoltói pályát, majd 
az I. kerületben dolgoztam a Speciális Mentési 
Parancsnokság Budai Rohamszolgálatánál, tizen-
két éve pedig a Budakeszi úti tűzoltólaktanya a 
második otthonom. Jelenleg a B szolgálati csoport 
rajparancsnoka vagyok. 

Mindig is tűzoltó szeretett volna lenni?
Nem, nem mindenki akar tűzoltó lenni gyerek-

ként, de 18-20 évesen kipróbáltam volna, végül egy 
tűzoltó ismerősömön át kerültem a lánglovagokhoz. 
Az eredeti végzettségem repülőgép-szerelő, de 
gépészmérnöki diplomát is szereztem. A hivatás 
szépségei és nehézségei mellett nem bántam meg, 
hogy tűzoltónak álltam. 

Milyen feladatokat kell ellátnia a beosz-
tásában?

Főként műszaki mentések, káresetek és tűzesetek 
felszámolását irányítom. Riasztáskor magam is 
felülök a szerre és irányítom a kárhelyen a mun-
kát. A járulékos papírmunka mellett a beosztotti 
állomány napirendjét is koordinálom ugyanúgy, 
mint az oktatást és a sportfoglalkozásokat. Jó a 
II. kerületi csapat, de lehetne több fiatal kolléga. 
Kiváló a kapcsolatunk a II. kerületi önkéntes tűz-
oltókkal is, segítjük egymás munkáját.

Milyen jellegű esetek jellemzőek a II. ke-
rületre?

A tűzesetek száma csökken, a műszaki mentéseké 
nő. Ide tartoznak a balesetek, a mind gyakoribb 
viharkárok, de sokszor kell idős embereket ottho-
nukból kihozni, vagy bejutni hozzájuk a hozzátar-
tozóknak, a mentőknek, az ápolóknak. Szerencsére 
kevés a komoly baleset, inkább koccanás, áram-
talanítás, forgalmi akadály megszüntetése, kidőlt 
vagy letört fa miatt riasztanak minket. Nemcsak 
szép, hanem a munka szempontjából is színes a 
városrész: kertes ház, bérház, magas épület, kórház, 
HÉV, metró és villamos külön-külön is kihívás lehet.

Hogyan érzi magát ennyi idő után a II. ke-
rületben?

Nem messze lakom a kerülettől, és az itt eltöltött 
tizenkét év rutinja, helyismerete is azt mondatja 
velem, hogy nem tudnám a munkámat máshol el-
képzelni. De a főváros egyik legszebb kerületéből 
miért is vágyna el az ember? Fontosak a lakossági 
visszajelzések, és külön köszönöm az önkormányzat 
elismerését, amelyről már hallottam, de álmomban 
sem gondoltam volna, hogy én leszek az első dí-
jazott. Mindez számomra azt jelzi, hogy jól és jó 
helyen teszem a dolgomat.

szEG

A városrészünkben dolgozó hivatásos és 
önkéntes tűzoltók helytállása, kiemelkedő 
tevékenysége előtt tiszteleg önkormány-
zatunk a közelmúltban alapított Szent 
Flórián-díjjal. Első alkalommal Szabó Ferenc 
tűzoltó főhadnagy vehette át az elismerést.
 

Miért is vágyna el 
az ember innen?

Önkormányzati elismerés a II. kerületi tűzoltóknak

A II. Kerületi Önkormányzat Szent Flóri-
án-díját elsőként június 3-án a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Budai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség II. Kerületi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Budakeszi 
úti tűzoltó laktanyájában adták át. Az esemé-
nyen Őrsi Gergely polgármester köszöntője 
elején jelezte, hogy a kitüntetés korábbi át-
adását ugyan felülírta a járványhelyzet, de a 
tűzoltóbázison rendezett házi ünnepség ke-
retében, a biztonsági távolságot tartva átve-
hette a díjat arra érdemes tulajdonosa.

– Régi adósságot törlesztettünk, amikor 
a fővárosban megalapítottuk a Szent Flóri-
án-díjat, amely erkölcsi és anyagi elismerést 
is nyújt évente egy, a II. kerületért szolgáló hi-
vatásos vagy önkéntes tűzoltónak – hangsú-
lyozta a polgármester. – A díjjal városrészünk 
és az egész régió nevében szeretnénk elismer-
ni a tűzoltók, köztük Szabó Ferenc munkáját – 
tette hozzá Őrsi Gergely, megköszönve a ke-
rületben feladatot ellátó tűzoltók eddig és a 
jövőben végzett munkáját is.

Palotai Zsolt Gábor tűzoltó ezredes, a Főváro-
si Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhe-
lyettese ünnepi beszédében azt hangsúlyozta, 
hogy az úgymond „kívülről” érkező elisme-
résnek – mint a II. Kerületi Önkormányzat 
díja is – különös jelentősége van.

– Tűzoltóink erőfeszítéseinek elismerése 
számunkra is elismerés, és bár ilyenkor egy 
tűzoltónk kap díjat, tudjuk, hogy ez az egész 
csapatnak szól. A tűzoltóság munkáját, épü-
leteinek szépítését sok helyen támogatják az 
önkormányzatok, és érezzük, hogy nem a kö-
telező, de fontos feladatok között a II. kerület 
is támogat minket és mellettünk áll – fogal-
mazott az igazgatóhelyettes.

A díjátadáson a II. Kerületi Önkormány-
zat képviseletében részt vett Szabó Gyula is, 
a közbiztonság területéért is felelős alpol-
gármester, valamint Besenyei Zsófia önkor-
mányzati képviselő, a Településüzemeltetési, 
Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
elnöke. A díjazott Szabó Ferencnek a II. Kerü-
leti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetői 
és a közvetlen kollégák egyaránt gratuláltak.

A kerületünk közbiztonságáért dolgozó 
II. kerületi Rendőrkapitányság munkáját 
már régóta elismeri az önkormányzat 
Az év rendőre címmel és az állomány 
tagjainak alkalmankénti jutalmazásá-
val. Legutóbb három, a II. kerületben 
szolgáló rendőr is elismerést vehetett 
át. A hivatásos és önkéntes tűzoltók 
erőfeszítéseinek megbecsülésére pedig 
ettől az évtől kezdve találtak módot. 

A tűzoltók védőszentjét, Szent Flóriánt 
ábrázoló emlékplakettet – és a 150 ezer 
forint anyagi elismerést – évente egy tűz-
oltónak adományozzák. Egyik évben a II. 
Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
valamely tagja, a következőben pedig 
a kerületi önkéntes tűzoltó egyesületek 
egy munkatársa kaphatja meg a díjat. 
Az elismerés annak a tűzoltónak jár, aki 
régóta kiemelkedő teljesítményt nyújt, 
vagy az adományozást megelőző évben 
tett tanúbizonyságot helytállásáról a 
tűzoltás, a műszaki mentés, veszély-
helyzetek megelőzése, vagy a kerületi 
lakosság védelme területén.
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Határidő előtt készült el a Szent Ferenc Kórház 
felújításának második üteme

A tizenegy új kórtermet és a hozzá tartozó ki-
szolgáló helyiségeket május 21-én Varga Mi-
hály pénzügyminiszter, a II. és III. kerület 
országgyűlési képviselője és Toldy-Schedel 
Emil, az intézmény főigazgatója adta át szűk 
körű eseményen.

Toldy-Schedel Emil elmondta, az intéz-
mény a folyamatos működés biztosításának 
érdekében több részletben újul meg. A ta-
valy májusban elkészült bővítés után a régi 
épületrész felújításával megduplázódik a 
kórház kapacitása, az eddigi 78 helyett 150 
ágyon tudják fogadni a betegeket. Az erede-
ti tervek szerint csak szeptemberre készült 
volna el a felújításnak ez a szakasza, de a kór-
ház vezetése a kivitelezőkkel összefogva – a 
veszélyhelyzet kihirdetésekor – úgy döntött, 
hogy felgyorsítják a munkálatok ütemét an-
nak érdekében, hogyha szükségessé válik, 
az intézmény részt tudjon vállalni a járvány 
elleni küzdelemben. 

– Köszönettel tartozunk azért, hogy négy 
hónap helyett hat hét alatt készült el a régi 
épület két szintjének teljes körű felújítása 
és berendezése. Mindez akkor, amikor gya-
korlatilag leállt az élet az egész országban. 
A kórház így jóval több beteget tud ellátni, és 
ha lesz a járványnak második hulláma, akkor 
koronavírus-fertőzötteket is – tette hozzá a 
főigazgató. 

Újabb 27 ággyal bővült a Széher úti Szent 
Ferenc Kórház, a tavalyi átalakítást köve-
tően idén a régi épületszárny két szintje 
újult meg, jóval a tervezett határidő előtt. 
Az eddigi felújításokkal megduplázódott a 
kórház kapacitása, így már összesen száz-
ötven ágyon tudják fogadni a betegeket 
megújult környezetben.
 

– Az elmúlt két hónapban kiemelt figye-
lem, elismerés és hála kíséri az orvosok, az 
ápolók és minden egészségügyben dolgozó 
munkáját – hangsúlyozta Varga Mihály pénz-

ügyminiszter, a II. és III. kerület országgyű-
lési képviselője a Budapesti Szent Ferenc 
Kórház felújított épületszárnyának átadá-
sakor. Hozzátette, hazánkban folyamatosan 
alacsonyan maradt a fertőzöttek száma, de 
ennek tudatában is minden magyar mély 
fájdalommal fordul az áldozatok családja 
felé. Az elmúlt években mintegy négymil-
liárd forinttal támogatta a kormány a Szent 
Ferenc Kórház bővítését és felújítását, emel-
lett városrészünkben a legtöbb egészségügyi 
intézménynek jutott forrás fejlesztéseik 
megvalósítására, így az Országos Reumato-
lógiai és Fizioterápiás Intézet, a Budai Ir-
galmasrendi Kórház és a Szent János Kórház 
mellett az önkormányzat idén ötszázmillió 
forintot kapott egészségügyi beruházásokra 
– emlékeztetett Varga Mihály.

A kórház felújításának utolsó szakasza vár-
hatóan jövőre fejeződik be, de addig is egyre 
szélesebb körben végzi alaptevékenységét, 
a szívbetegek magas szintű rehabilitációját.

(BudAI PoLGár-összEáLLíTás,
Forrás: MTI, szENT FErENc KórHáz, PÉNzüGyMINIszTÉrIuM)

Újraindultak a Szent Ferenc Kórház ingyenes vezetett túrái

A megÚJUlt épületréSzt bemUtAtvA 
Toldy-Schedel Emil elmondta, hogy a kórház a ve-
szélyhelyzet idején – az előírásoknak megfelelően 
– kialakított egy Covid-osztályt, ahol a Szent László 
Kórház betegeit látták el. A többi részlegen az akut 
kardiológiai műtétek utáni betegeket fogadták folya-
matosan. A főigazgató kiemelte: a koronavíruson át-
esettek rehabilitációja összetett és nagy szakértelmet 
igénylő feladat, hazánkban a Szent Ferenc Kórház 
készült föl erre a legteljesebben. A gyógyuláshoz akár 
40-50 nap is szükséges és különböző szakterületek 
folyamatos együttműködésével oldható meg sike-
resen. Az utolsó koronavírusos beteg május 16-án 
hagyta el a kórházat – tájékoztatott a főigazgató, 
akinek szavaiból az is kiderült, hogy a betegek 
biztonsága érdekében folyamatosan tesztelik az 
intézmény munkatársait.

Az Út az egészséghez program a Szent Ferenc Kórház egészségügyi programja. A kialakított tanösvény 
elsősorban a szív- és érrendszeri betegséggel vagy magasvérnyomás-betegséggel élők, illetve cukorbetegek 
számára készült, de egészségeseknek is ajánlott egészségmegőrzési céllal. A vezetett túraprogram – gyógy-
tornász kísérése mellett – segít szívünk állapotának felmérésében ellenőrzött pulzusméréssel, kérdezési és 
konzultációs lehetőséggel. Jelenleg szombatonként 9 órakor indul egy túra a Hárs-hegyre a Szent Ferenc Kórház 
parkolójából, és csütörtökönként 9 órakor a Normafa síház előtti parkolóból. A sétára az időjárásnak megfelelő 
öltözetet, túra- vagy sportcipőt, minimum fél liter vizet, ha valaki cukorbeteg, akkor tízórait, pulzusmérő órát 
(ha van), nordic walking-botot (ha van) és tollat vigyenek magukkal. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött: gyogytorna@szentferenckorhaz.hu. Kapcsolatfelvétel, további információ: (06 1) 392-8244.

két ÚJ, II. kerületI FelNőtt házIorvoSI reNdelő IS működIk tavaly szeptember óta a Szent 
Ferenc Kórház új épületszárnyában. Itt kapott helyet a korábban a Lipótmezei úton működött két praxis, illetve 
a Lotz Károly utcai rendelőben betegeket ellátó két háziorvos. A páciensek számára az újonnan kialakított és 
komfortos rendelők előnye az is, hogy helyben elérhető a kórházi infrastruktúra, mint a laborvizsgálatok, vagy a 
különböző diagnosztikai eszközök, illetve a szakorvosok is. Az új szárnyban a fejlesztés a II. Kerületi Önkormányzat 
80 millió forintos támogatásával valósult meg.
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Varga Mihály miniszter, Toldy-Schedel Emil főigaz-
gató és Lucetta nővér, a fenntartó rend magyar-
országi vezetője a Szent Ferenc Kórházban a 
felújított részleg átadásakor

A május 23-i 
kardiosé-
ta résztvevői 
Hárs-hegyi 
vezetett túrán 
vettek részt, 
ami segít 
abban, hogy 
később már 
egyénileg is 
újra tudják járni 
az útvonalat
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Magócs Éva intézmény-
vezető szerint nemcsak 
a gyerekek, a program is 
kiválóan vizsgázott.

– Fantasztikus ered-
mények születtek – 
mondta el az igazgató. – 
Nagyon büszkék vagyunk 
diákjainkra, akik számos 
országos versenyen szerepeltek 
sikeresen és legtöbbjük két nyelv-
ből is nyelvvizsgát tett. A program 
a hetedik évfolyamon egy nyelvi 
előkészítő évvel indul, ami biztos 
alapot ad angol nyelvtudásukhoz. 
A második idegen nyelvet – ami 
lehet német, francia vagy spa-
nyol – öt éven keresztül, magas 
óraszámban tanulják. Emellett 
az utolsó két évben a diákok to-
vábbi két tárgyat választhatnak, 
amit emelt óraszámban tanulnak, 
célzottan felkészülve így a tovább-
tanulásra, a kívánt pályára. 

Már az első évtől figyelemmel 
kísérjük, hogy ki miben tehetsé-
ges, és egyéni tehetséggondozás 
keretében további fejlesztést biz-
tosítunk. Az anyanyelvi kultúrá-
ra nagy hangsúlyt fektetünk, de 

„Magasan van a léc, de át lehet ugrani”
Különleges tehetséggondozó program vette kezdetét 2013-ban a 
II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban, aminek gyümölcsét a napokban 
arathatták le a benne résztvevők. Magyarországon összesen három 
gimnáziumban indult el a hétéves, speciális tanrendű képzés, az itt 
tanuló első diákok idén érettségiztek. A program azóta is folyama-
tos, és évről évre egyre népszerűbb.
 

sokat foglalkoznak a 
tanulók színjátszással 
is. Még az első évben 
megtanulnak vakon gé-
pelni, ami szintén óri-
ási előnyt jelent nekik 
nemcsak tanulóéveik-
ben, hanem gyakorla-
tilag egész életükben. 

Az  osztály sokat járt külföldön, 
sok cserekapcsolatuk született. 
Amikor egy norvég tantestület járt 
nálunk, ennek az osztálynak a di-
ákjai tolmácsoltak, és mutatták be 
iskolánkat és fővárosunkat nekik. 

– A tanári személyiség és a szü-
lői háttér fontos szere-
pet játszik a tehetségek 
kibontakoztatásában, 
de napjainkban a kor-
társaknak még meg-
határozóbb a hatásuk 
– hangsúlyozta a most 
érettségizettek osztály-
főnöke, Szabó Emese, aki 
egyben az angol nyelvet is taní-
totta hét éven át. – Ez a tehetség-
gondozó program azért különle-
ges, mert arra törekszik, hogy az 
osztályközösség érezze, a siker 

mindig egy közös, s igazából rö-
gös út, és a másik sikerében va-
lamennyi osztálytárs munkája le-

csapódik, megtalálható. 
A  közös csapatmunka 
értékének kialakításá-
ban elengedhetetlen-
nek tartom az iskolán 
kívüli programokat, 
kirándulásokat, szín-
házlátogatásokat, fel-
lépéseket. Szerencsés 

vagyok, mert mindig partnerek 
voltak ebben a diákjaim. Szá-
momra a tehetség attól tehet-
ség elsősorban, hogy felismeri, 
minden élmény, tapasztalat hoz-

zájárul ahhoz, hogy a szunnyadó 
képességekből teljesítményképes 
eredmény bontakozzon ki.

Szaktanárként és osztályfőnök-
ként a program hétéves kihívás 
volt az állandó megújulásra. A fel-
adat iránti elkötelezettségemben, 
remélem, példát tudtam mutatni 
diákjaimnak a későbbi hivatá-
sukhoz. Nincs nagyobb öröm egy 
osztályfőnök számára, mint mikor 
már félszavakból is értik egymást 
az osztállyal, és diákjai remekül 
tudják, mivel vehetik le osztályfő-
nöküket a lábáról. Nemcsak tanul-
mányaikból, hanem a másik iránti 
figyelemből is remekül vizsgáztak.

Magócs Éva

Szabó Emese

mAJor zSóFIA az ELTE nemzetközi tanulmányok szakára 
jelentkezett, amit angolul fog végezni. Számára az olvasás, 
az irodalom és a kultúra jelenti a legkedvesebb időtöltést. 

– Nagyon jól éreztem magam mindvégig ebben az osz-
tályban. A legtöbbet osztályfőnökünknek köszönhetjük, aki 
rengeteg iskolán kívüli programot – drámapedagógiai fog-

lalkozásokat, színházlátogatásokat, kirándulásokat, nyári táborokat – szervezett 
nekünk azzal a céllal, hogy jobban megismerjük egymást és önmagunkat, és hogy 
igazi közösséggé kovácsolódjunk. Ezek is hozzásegítettek ahhoz, hogy nyitottá vál-
junk és megtaláljuk a hozzánk legközelebb álló területet, ahol esetleg kiemelkedően 
tudunk teljesíteni. Nekem az angol és az irodalom lett a kedvencem. Hálás vagyok 
dr. Pelczer Katalin tanárnőnek is, aki 11. osztályban minden magyarfakultációs 
diákot elküldött OKTV-re (Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny), hogy meg-
mérettethessük és kipróbálhassuk magunkat egy új helyzetben. Nem gondoltam 
volna, hogy komolyabb eredményt érhetek el, de a tanárnőtől kapott tudásnak és a 
tantárgy iránti szeretetemnek köszönhetően harmadik lettem. Nemcsak én voltam 
sikeres, két másik osztálytársam is benne volt az első húszban.

Nem volt könnyű az elmúlt hét év, néha igazi kihívást jelentett. Tavaly például 
az egyik héten Bolyai nyelvtanverseny döntőjén voltam, a következő héten a Páz-
mány egyetem angolversenyének döntőjére mentem, majd néhány napra rá az 
irodalom OKTV második fordulójára. De reménykedtem, hogy a sok befektetett 
munkának meglesz a jutalma.

kAlotAI máté elsőre a történelem mellé matematika-
fakultációt választott, mert közgazdaságtant szeretett volna 
tanulni, de később ezt a magyarra cserélte, mert rájött, hogy 
inkább a jog érdekli. 

– Nem volt olyan nap az elmúlt hét évben, amikor unatkoztam 
volna, annyi minden történt velünk. Az első osztályban nagyon 

intenzíven, heti tizenkét órában tanultunk angolt mások mellett osztályfőnökünktől is, 
akinek sok-sok köszönettel tartozunk, nélküle nem lehettünk volna ilyen sikeresek. Mi 
voltunk az első osztály, amely részt vehetett a tehetséggondozó programban. Ehhez 
az iskola legjobb tanárait kaptuk, akik a lehető legtöbbet igyekeztek kihozni belőlünk. 
A sok verseny, a jobb teljesítményre való sarkallás motivált minket. Azt éreztük, hogy 
magasan van ugyan a léc, de át lehet ugrani. Nem volt köztünk rivalizálás, értékeltük 
egymás eredményeit. A versenyek azt a célt szolgálták, hogy reális képet kapjunk 
tudásunkról és önmagunkról is. 

Az egyik legnagyobb pozitívum, hogy sok területen kipróbálhattuk magunkat. Ilyen 
különlegesség volt például a József Attila Színház Ádámok és Évák című programja, 
amelyben egy színházi előadást kellett létrehozni. Annak ellenére, hogy nem voltunk 
művészeti osztály, minden évben részt vettük ezen, és tavalyelőtt elhozhattam a legjobb 
főszereplő díját is. Tavaly pedig az Esterházy Alapítvány kreatív történelemversenyén 
indultunk, ahol nemcsak különdíjasok lettünk, hanem idén mentorokként vissza is hívtak 
minket. Ezekből a tapasztalatokból és kapcsolatokból sok minden tovább fog élni, és 
biztos vagyok benne, hogy mi is számíthatunk majd egymásra, megmaradunk egymásnak.

Az osztály életének mozgatórugói, Major Zsófia és Kalotai Máté, mindketten több országos verseny 
döntősei és többször részt vettek a József Attila Színház drámaprogramjában is. Őket kérdeztük az elmúlt hét év tapasztalatairól.
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Köszöntjük
a pedagógusokat!

A tehetséggondozó
program első tanulói egy 
bécsi osztálykiránduláson,
középen az osztályfőnök, 
Szabó Emese
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Újra gyerekzsivajtól hangosak
a kerületi óvodák és bölcsődék

A II. Kerületi Önkormányzat számára kiemelt fontosságú a koronavírus-tesztelés, 
ami hosszú távon is segít a járvány megfékezésében, terjedésének megelőzésében. 
Éppen ezért az elmúlt időszakban a polgármesteri hivatal és az önkormányzati 
intézmények dolgozóit rendszeresen szűrték, ezzel is védve azokat a kerületi la-
kókat és gyerekeket, akik az önkormányzat munkatársaival kapcsolatba kerülnek.

Minden önkormányzati bölcsődében és óvodában dolgozó számára biztosí-
tották a tesztelési lehetőséget, hogy a június 2-től újranyitott intézményekben 
gyermekeink a lehető legnagyobb biztonságban lehessenek. Szintén tesztelte a 
II. Kerületi Önkormányzat azokat a hivatali munkatársakat, akik a veszélyhelyzet 
ideje alatt – bár védőfelszerelésben, de – érintkeztek a kerületi lakosokkal, így 
a Városrendészet munkatársait, akik heteken át szállítottak élelmiszert idős és 
rászoruló szomszédainknak, illetve a II. kerület szociális és egészségügyi ága-
zatában dolgozókat, akik a kerületiek ellátásában vettek részt. A II. Kerületi 
Önkormányzat vezetése emellett lehetőséget biztosított – önkéntes alapon – 
a polgármesteri hivatal dolgozóinak is a koronavírusteszt elvégzésére. 

ElSŐ A BIZToNSáG 
– vírustesztelték a dolgozókat

Fenntartót vált az Ökumenikus iskola
Májusban született meg az a határozat, mely 
szerint a II. Kerületi Önkormányzat a szülők 
egyetértési véleménye mellett támogatja, 
hogy a Máriaremete–Hidegúti Ökumenikus 
Általános Iskola (1028 Községház utca 8-10.) 
fenntartói joga a Közép-Budai Tankerületi 
Központtól a Magyar Bencés Kongregáció 
Pannonhalmi Főapátságához ingyenes vagyon-
kezelésbe kerüljön közfeladat-ellátás céljából. 
A koronavírus-járvány miatt áprilisban az 

iskolába járó tanulók szülei anonim in-
ternetes szavazás keretében nyilvánít-
hattak véleményt arról, mit szólnának 
a fenntartóváltáshoz; 84 százalékuk 
támogatta ezt a lehetőséget. 

Csere István igazgató lapunknak 
elmondta, hogy az Ökumenikus isko-
la nagyon régóta kapcsolatban áll a 
Pannonhalmi Főapátsággal, hiszen az 
elmúlt harminc évben, sőt az alapítás 
gondolatának felmerülésekor is volt együtt-
működés közöttük. 

– Az elmúlt harminc év alatt tantestületünk 
három alkalommal is járt hivatalos úton Pan-
nonhalmán, és az elmúlt években az ottani 
gimnázium hittantanárai és az általános isko-
la teljes tanári kara is ellátogatott hozzánk. 
A II. kerület oktatási palettája – megítélésem 
szerint – egyértelműen gazdagodni fog az 
ezeréves oktatási-nevelési hagyománnyal 
és szellemiséggel rendelkező pannonhal-
mi szerzetesekkel való ilyen mély kapcsolat 
okán. Fontosnak tartom elmondani, hogy a 

bencések a hagyomány és modernitás 
nagyon jó ötvözetét valósítják meg a 
nevelésben, az én fiam is náluk tanult, 
ezt a tapasztalatot szülőként is osztom 
és képviselem. Emellett kihívásokkal 
teli és gyorsan változó világunkban a 
keresztény értékvilág közvetítésének 
nagyobb garanciális hátterét látjuk az 
egyházi fenntartásban, hiszen így a 
hitoktatás kikerül a választható kate-

góriából, és a beiskolázási körzetet illetően 
is sokkal nagyobb a szabadságunk.

Az iskola ökumenikus jellege érdemben 
nem változik, már csak azért sem, mert a fő-
apátság az ökumenikus párbeszéd legfőbb 
helye. Amikor 1996-ban, a monostor alapítá-
sának ezredik évfordulóján II. János Pál pápa 
Pannonhalmán járt, azt a feladatot adta a 
bencéseknek, hogy legyenek elősegítői az 
ökumenikus párbeszédnek Magyarországon. 
Ennek a szellemiségnek tehát ők a hordozói 
és letéteményesei – tette hozzá Csere István, 
az Ökumenikus iskola igazgatója. zsz

A fővárosban működő óvodák és bölcsődék június 2-től a ve-
szélyhelyzet előtti szokásos rendben működnek, a gyermekeket 
az óvodákban, illetve a bölcsődékben további feltételek előírása 
nélkül fogadják. A II. Kerületi Önkormányzat is felkészült bölcső-
déi és óvodái teljes nyitására. A dolgozóknak koronavírustesztet 
biztosított (lásd keretes írásunk), az intézményekben automata 
kézfertőtlenítőket helyeztek el, természetesen a csoportszobákat 
kitakarították és az udvari játékok fertőtlenítése is megtörtént. 
Valamennyi higiéniai kellék: maszk, lábzsák, gumikesztyű, felü-
let- és kézfertőtlenítő rendelkezésre állt minden intézményben a 
nyitáskor. Az intézményvezetők a zavartalan újraindítás érdekében 
a szülőktől előzetesen kérték, hogy jelezzék, amennyiben június 
2-től, vagy másik időponttól kérik az ellátást, hiszen a gyerme-
kek részére az étkezést is ennek ismeretében tudják biztosítani. 
A szülői igények alapján június 2-től az eredeti gyermeklétszám 
45 százaléka kezdte meg újra óvodai és bölcsődei életét.

Csere István 
igazgató
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Idén másképp ünnepeltük a gyermeknapot is

Az eseményt ezúttal is a II. kerület polgármes-
tere, Őrsi Gergely nyitotta meg, aki reményét fe-
jezte ki, hogy a kulturális intézmények is minél 
hamarabb megnyithatnak. Mint mondta, az ere-
deti elképzelések szerint Védett tér címmel indult 
volna programsorozat, amit azonban a járvány 
kitörése felülírt, így kerültek kissé módosult te-
matikával az online térbe a beszélgetések. A má-
sodik alkalom apropóját a közelgő gyermeknap 
adta; a résztvevők a gyermekek szemszögéből 
néztek rá a veszélyhelyzetre és a „karanténban” 
töltött hétköznapokra.

Az eszmecserét most is Veiszer Alinda vezette, 
a beszélgetésben Palya Bea énekes, dr. Szenti-
ványi Dóra pszichológus, a „#maradjotthon 
– hogy bírod” projekt ötletgazdája és Horváth 
Alíz, a Hűvösvölgyi Bölcsőde vezetőhelyette-
se, a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szak-
szervezetének II. kerületi alapszervezeti titkára 
vett részt.

Palya Bea elmondta, hogy két kislányában 
valószínűleg mély nyomot fog hagyni a ka-
rantén, az ő érzelmi hullámzásaira a gyerekek 
érzékenyen reagáltak, bár igyekezett megóvni 
őket a felnőtteknek szóló információktól. Ne-
kik leginkább a nagyszülők és a kis társak hi-
ányoztak. 

Szentiványi Dóra arról számolt be, hogy bár a 
gyerekek otthonosan mozognak az online tér-
ben, a személyes kapcsolódásra nagy igényük 
van – legyen az tanulás, sportolás vagy baráti 
beszélgetés. Hangsúlyozta, hogy minden olyan 
dologról őszintén kell beszélni velük, ami ér-
dekli őket, akár olyan súlyos témákról is, mint 
a betegség és a halál, de csak az életkoruknak 
megfelelő szinten. Felhívta a figyelmet, hogy 

ha a gyermeknek tartós változás állna be az 
alap temperamentumában, vagy állandó ét-
vágytalanság, álmatlanság gyötörné, érdemes 
szakember segítségét kérni, mert ezek akár a 
depresszió jelei is lehetnek.

Horváth Alíz a bölcsődei ügyeletben is dol-
gozott, amit a hatvan gyermek nagyjából tíz 
százaléka vett igénybe, főleg egészségügyi 
dolgozók gyermekei. A gyerekek, akik nagyon 
élvezték a kis létszámot, mesék és játékok se-
gítségével dolgozták fel a szokatlan helyzetet. 
Az újranyitással kapcsolatban elmondta, hogy 
minden védőfelszerelés a rendelkezésükre áll, 
és felkészültek arra is, hogy sok kisgyermeknél 
elölről kell kezdeni a beszoktatást.

A karantén két hónapos időszakát Palya Bea 
ajándéknak nevezte, mert sokkal több időt 
tölthetett kislányaival, Szentiványi Dóra az 
összefogás, Horváth Alíz pedig az emberi kap-
csolatok fontosságát emelte ki. Pzs

Kiszabadulók – gyerekkel a karantén után 
címmel folytatódott az a beszélgetéssorozat, 
amit a II. Kerületi Önkormányzat az Átrium-
mal és a Fridrich Ebert Stiftung Budapesttel 
együttműködésben szervezett, és amelynek 
a Karanténanyák címet viselő első része szin-
tén online volt látható-hallható. Az enyhíté-
seknek köszönhetően a mostani beszélgetés 
résztvevői már nem otthonukból, hanem az 
Átrium előcsarnokából jelentkeztek.
 

Idén a járványhelyzet miatt sajnos nem 
volt az önkormányzatnak lehetősége a 
II. kerületben gyermeknapi eseményeket 
szervezni. Ezért az a döntés született, hogy 

idén a II. kerületi Család- és Gyermekjóléti 
Központ közreműködésével azokon segíte-

nek, akik a leginkább rászorulnak, így a kerület 

nehezebb sorsú családjai között osztottak szét 
játékokat. Ezt az akciót egy másik is követi: a 
kerületi játszótereken szabad használatra kis-
motorokat helyeznek ki. 

A Karanténpemzli önkormányzati gyermek-
rajzpályázat minden résztvevőjét egy horgolt 
báránykával ajándékozták meg, ezzel is meg-

köszönve nekik a csodás rajzokat, amelyeket a 
tervek szerint II. kerületi parkolórákon fognak 
elhelyezni, hogy mindenki láthassa őket. Az on-
line térben pedig a gyermeknap alkalmából az 
önkormányzat édesanyák részvételével tartott 
beszélgetést, amelyen a gyermekek szemszögéből 
néztek rá a karanténban töltött napokra. 

„Kiszabadulók – gyerekkel a karantén után”

Palya Bea, Horváth Alíz, dr. Szentiványi Dóra és Veiszer Alinda

„kINyItottUNk? – gAzdASág 
A kArANtéN UtáN”

A következő beszélgetés időpontja: JÚNIUS 
12., 9.30–10.30, Átrium. Moderátor: Veiszer Alinda. 
Résztvevők: Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere, 
Toldy-Schedel Emil, a Szent Ferenc Kórház főigaz-
gatója, a Budai Irgalmasrendi Kórház kardiológus 
főorvosa, Bábel Balázs, a Vasas Szakszervezeti 
Szövetség alelnöke, Hevér Gábor színművész.

A témáról: Itt a nyitás, mit tehetünk, hogy ne 
forduljanak vissza a folyamatok? Mi lett a munka-
helyekkel? Van hova visszamenni? És a gyerekek 
és a nyári szünet? Maradt még szabadság? Miben 
segíthet egy önkormányzat? Miben és hogyan 
mutathat példát más munkaadóknak?

A beszélgetést online közvetítik, meghallgatá-
sához regisztráció szükséges, de később meg lehet 
nézni felvételről is.
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Az ápolás a hivatásom

Pávai Attiláról, a II. Kerületi Önkor-
mányzat II. Számú Gondozási Központ-
jának területi gondozójáról felettese 
azt mondta: klónozni kellene. Attila 
segítőmunkáját nagy odaadással, fá-
radhatatlanul végzi, ehhez gondozottjai 
hálás tekintetéből és mosolyából is sok 
erőt kap. A  járvány idején természe-
tesen nem maradhatott otthon, napi 
munkáját ugyanúgy, illetve fokozott 
óvatossággal, az előírások betartása 
mellett látta, látja el.

– Területi vagy házi gondozóként 
olyan idős emberekkel foglalkozom, akik többnyire 
lakáshoz kötöttek, így számukra a mostani veszély-
helyzet nem jelent különösebb változást, én is ugyan-
úgy látogatom őket, mint korábban. Van olyan idős 
ember, aki lakáson belül el tudja látni magát, de a 
bevásárlás, a gyógyszerek kiváltása már nehezen 
kivitelezhető számára, illetve vannak a súlyosabb 
állapotúak, akik az otthonukban az étkeztetés és a 
higiénia területén is segítségre szorulnak. A feladat 
tehát nem változott, csak sokkal körültekintőbben, 
maszkban, kesztyűben végezzük. 

olyan embereknek is nyújtanak segítsé-
get, akiknek erre a járvány előtt nem volt 
szüksége?

Még márciusban, a járvány kitörésekor felmerült 
ennek a lehetősége, de hamar kiderült, hogy a II. Ke-
rületi Önkormányzat kiválóan megszervezte azoknak 
az időseknek az ellátását, akik nincsenek benne a 
gondozási központok látókörében. Egy idősebb hölgy, 
aki először nálunk jelentkezett, hogy igénybe venné 
a segítségünket, mesélte később, hogy a társasházuk 
faliújságján olvasott egy önkormányzati értesítést, 
felhívta az ott megadott számot, és egy nagyon 
szimpatikus fiatal önkéntes segítőt küldtek hozzá. 

A Fillér utcai központ jelenleg zárva van, az ott 
működő demens- és idősklubok szünetelnek, így 
az ott dolgozó kollégák most besegítenek nekünk 
a területi gondozásba, ránk tehát nem hárul lénye-
gesen több feladat. 

A szociális ágazatban többnyire nők dol-
goznak. Ön hogy került erre a pályára?

Nekem az ápolás-gondozás a hivatásom, szívesen 
és örömmel végzem. Érettségi után egy könyvélmény 
hatására mentem el a Lipótmezőre segédápolónak, 
ami annyira megtetszett, hogy szakápolói képesítést 
is szereztem és maradtam ott összesen tizennyolc 
évet, egészen az intézet bezárásáig. Néhányéves 
kitérő után véletlenül bukkantam rá a Fillér utcai gon-
dozási központ álláshirdetésére. Rögtön megdobbant 
a szívem, azt éreztem, hogy vissza kell kanyarodnom 
eredeti szakmámhoz. Az  idősgondozást azért is 
vállaltam szívesen, mert a Lipóton az a klasszikus 
pszichiátriai zárt osztály, ahol kezdetben dolgoz-
tam, később egyfajta memóriaklinikává alakult, 
ahol a pácienseink zöme idős ember volt. Az ápolói 

munkakörön belül az idősgondozás 
különösen közel állt a szívemhez, így 
a legnagyobb örömmel jelentkeztem 
mostani munkahelyemre.

Mióta dolgozik a kerületben?
Idén augusztusban lesz tíz éve, és 

őszintén mondhatom, hogy életem 
egyik legjobb döntésének bizonyult. 
A kórházi munkához képest ez sokkal 
inkább bizalmi feladat, hiszen idősein-
ket otthonaikban keressük fel és látjuk 
el. A rendszeres látogatások során jó, 
sokszor kifejezetten bensőséges kap-

csolat alakul ki közöttünk, sőt van egy bácsi, akivel 
egyenesen barátinak mondanám a viszonyunkat. 

Mit ad önnek az idősekkel való foglal-
kozás?

Szeretem az embereket, megismerni a sorsukat, 
kíváncsi vagyok rájuk. Az idősek nagyon érdekes dol-
gokat szoktak mesélni, sokszor mondom nekik, hogy 
meg kellene írni az életük történetét. Hívő vagyok 
és hálás azért, hogy ezeknek az idős, sokszor beteg 
embereknek mindig tudok mondani olyat, ami vigasz-
taló lehet számukra és reménnyel töltheti el őket. 

Ön amellett, hogy másokon segít, a ma-
gánéletében is meghozta a – számomra 
legalábbis – legtiszteletreméltóbb döntést: 
örökbefogadott egy testvérpárt. 

Boldogan mondhatom, hogy feleségemmel két 
óvodáskorú fiúcskát nevelünk 2017 decembere óta. 
Nagyon vágyódtunk gyermekre, és örömmel tölt 
el az is, hogy esélyt adhatunk két ilyen remek kis 
embernek a kiegyensúlyozott, normális és boldog 
életre. Szép, ugyanakkor nehéz feladat szülőnek 
lenni, nagy felelősséggel is jár, de semmihez sem 
fogható érzés látni, ahogy cseperednek, fejlődnek, 
és érezni, ahogy megerősödik közöttünk a kötődés 
és a szeretet. 

PÉTEr zsuzsANNA

Május 12-én ünnepelték világszerte az ápolók nemzetközi napját annak emlékére, 
hogy 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale brit ápolónő, az ápoló-
képzés kiemelkedő alakja, aki alapjaiban alakította át a szakmát úgy, hogy ennek 
köszönhetően jelentősen csökkent a kórházi halálozások aránya. 
 

Pávai Attila

Idén másképp ünnepeltük a gyermeknapot is

Miközben a gyerekek hihetetlen rugalmassággal al-
kalmazkodtak a megváltozott életkörülményekhez, 
a maguk módján mégis fel kellett és kell dolgozniuk 
ezt az időszakot. Ezért a II. Kerületi Önkormányzat 
arra kérte őket, rajzoljanak és osszák meg alkotásai-
kat a karantén idején átélt érzéseikről, az őket ért 
legváratlanabb otthoni örömökről, arról, mit várnak 
a járvány után, vagy mi hiányzik nekik a leginkább 
ebben az időszakban. Három korosztályban vár-
ták a rajzokat, a beérkezett alkotásokat a kerület 
Facebook-oldalán tették közzé, és az egy-egy rajzra 
érkező pozitív visszajelzések (lájkok) száma alapján 
díjazták az alkotásokat. A korosztályok szerint ők 
kapták a legtöbb lájkot: 10–13 év: Ámon Abigél, 6–9 
év: Karnitscher Tamara, 2–5 év: Horváth Léna Zoé.

Rengeteg kreatív alkotás érkezett, az önkormányzat 
köszöni valamennyi résztvevőnek a rajzokat, a kerüle-
tieknek pedig a lelkes támogatást! Az önkormányzat 
vezetése úgy döntött, hogy minden indulót meg-
jutalmaz egy-egy kézzel horgolt báránnyal, emellett 
a nyertesek családja a kerületben működő kulturális 
intézményekbe szóló családi jegyeket is kap, melyeket 
a járványhelyzet után lehet felhasználni. Gratulálunk!

Karanténpemzli
– önkormányzati rajzpályázat
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Ámon Abigél (10-13 éves korosztály)

Horváth Léna Zoé (2-5 éves korosztály)

Karnitscher Tamara (6-9 éves korosztály)
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orSzágÚtI FereNceS temp-
lom: JÚNIUS 13-án 17 órakor 
Úrnapja, Krisztus Szent Teste és Vére 
ünnepének előestéjén a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus előkészü-
leteként idén is szentségimádás lesz 
világszerte. JÚLIUS 5-én Szent Péter 
és Pál apostolok ünnepéhez kapcsoló-
dóan a perselyadományokat a világ-
egyház támogatására továbbítják az 
érsekségen keresztül. JÚNIUS 19-én 
8–17.30-ig szentségimádás. További 
információ az orszagutiferncesek.hu 
oldalon (1024 Margit körút 23., www.
orszagutiferencesek.hu).

pASArétI reFormátUS temp-
lom: nyilvános istentisztelet csütörtö-
kön 18 órakor, vasárnap 8 és 10 órakor. 
A csütörtöki és a vasárnap 10 órai 
alkalmakat mindig online is közvetí-
tik. Gyermekmegőrzés egyelőre nincs, 
a gyermek-istentisztelet vasárnap 9 
órakor online történik, a bibliaórákat 
a csoportok továbbra is online tartják 
meg. A www.refpasaret.hu honlapon 

lehet tájékozódni az aktuális időpon-
tokról, változásokról (1026 Torockó tér 
1., tel.: (06 1) 356-4019).

cImbAlom UtcAI reFormá-
tUS templom: minden vasárnap 
10 órától istentisztelet, a gyülekezeti 
bibliaóra és az istentisztelet felvétel-
ről megtekinthető a gyülekezet You-
Tube-csatornáján. Elérhetőségek: dr. 
Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkész 
(06 30) 289-9415 és (06 1) 326-5629, 
hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 
Cimbalom u. 22-24.).

peSthIdegkÚtI reFormátUS 
templom: a hétközi alkalmak egye-
lőre elmaradnak, illetve online tartják 
meg őket. A vasárnapi istentiszteletek 
a tervek szerint nyitott templomban 
8 és 10 órakor lesznek. A 10 órakor 
kezdődő alkalmat élőben közvetítik a 
gyülekezet YouTube-csatornáján. To-
vábbi információ: www.refhidegkut.
hu (06 30) 383-8145, (06 1) 397-4315 
(1028 Hidegkúti út 64-66.).

SArlóS boldogASSzoNy-temp-
lom: a templombúcsú JÚNIUS 28-án, 
az ünnepi szentmise 10.30-kor kezdődik, 
énekel a Sarlós Boldogasszony kórus, 
a szentmise után egyházzenei áhítat. 
Vezényel: Török Andrea. Szentmisék hét-
köznap 6.30, 18, vasárnap 9 (ifjúsági 
mise), 10.30 és 18 órakor. Szentségimádás 
minden csütörtökön és elsőszombaton az 
esti szentmise után. Minden pénteken 7 
órakor laudes, vasárnap 17.30-kor vespe-

rás. A plébániai iroda fogadóórái hétfőn 
és pénteken 10–12 óra között, kedden, 
szerdán és csütörtökön 16–18 óra között. 
További információ a www.ujlakitemplom.
hu oldalon (1023 Bécsi út 32.).

bUdAI görögkAtolIkUS temp-
lom: mindennap 17.30-kor, június 
hónap vasárnapjain 8, 9, 11 és 17.30 
órakor lesz szent liturgia (8 órakor 
megkülönböztetett szeretettel várják 
az idősebbeket!). Június 29-én, Szent 
Péter és Pál főapostolok ünnepén 9 és 
17.30 órakor lesz szent liturgia, reggel 
búzaszentelés. Irodai fogadóóra: hét-
köznapokon 16.30–17.30 óra között 
(1027 Fő u. 88., www.gorogkatbuda.hu).

FrANkel leó ÚtI zSINAgógA: 
JÚNIUS 6-tól (szombat) újra láto-
gatható a zsinagóga maszkban és a 
távolságtartás szigorú szabályainak 
betartásával. A részvétel minden zsi-
nagógai eseményen regisztrációhoz 
kötött (1025 Frankel Leó út 49., www.
frankel.hu).

Hírek, események kerületünk templomaiban

Méltóság.
Elsőként ez a szó jut eszembe Zsu-

zsa asszonyról, Göncz Árpádnéról, 
aki itt hagyott minket. A  rendszer-
váltás után first lady lehetett volna, 
de Zsuzsa asszony minden volt, csak 
first lady nem. A köztársasági elnök 
feleségeként is ugyanaz az ember ma-
radt, aki világéletében volt. Méltóság-
gal, türelemmel és valami elképesztő, 
mélyről jövő szeretettel fordult min-
denki felé. Pedig lett volna oka meg-
keseredni. Olyan hivatást válasz-

tott, ahol napról napra szembesült 
a társadalom igazságtalanságával 
és tehetetlenségével: szociális gondo-
zó volt, majd a hazai szociálismun-
kás-képzés egyik megteremtője. 1957 
után, amikor férjét bebörtönözték, 
egyedül kellett nevelnie négy gyere-
küket úgy, hogy nem tudhatta, Árpád 
hazatér-e egyáltalán.

Ha van két ember, akikre igaz, hogy 
jóban-rosszban kitartottak egymás 
mellett, az a Göncz házaspár volt. Több 
mint hét évtizeden át szerették egymást, 
gimnazista koruk óta.

Zsuzsa asszony budapesti életét két 
esemény is keretezi. Itt, a Rózsadom-
bon érettségizett az Orsolya-rendi apá-
cák gimnáziumában és itt, a Vérhalom 
téren élte élete utolsó évtizedeit. Mi, 
budaiak most nemcsak egy kivételes 
embert gyászolunk, hanem szomszé-
dunkat is.

Nyugodjon békében, Zsuzsa asszony!
Őrsi Gergely polgármester

Egy kivételes embert gyászolunk
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dr. göNcz árpádNé, göNtér márIA 
zSUzSANNA 1923. november 16-án született 
Győrben. Elemi iskolái után a család Budapestre ke-
rült. Az Orsolyita-rend rózsadombi leánylíceumában 
érettségizett 1942-ben, majd megkezdte tanulmányait 
a budapesti egyetem Közgazdaságtudományi Karán, 
ahol az elsők között szerzett szociális gondozói ké-
pesítést 1944-ben.

Középiskolás éveiben ismerkedett meg Göncz Ár-
páddal, akivel 1947. január 17-én kötött házasságot. 
Közös életük elejétől Óbudán, a Bécsi út 88-90. szá-
mú házban laktak. Itt születtek gyermekeik, Kinga, 
Benedek, Annamária és Dániel.

Elsők között vett részt a hazai szociálismunkás-kép-
zésben, és hivatásszerűen is nagy energiával fordult 
az elesett, a sérült és a hátrányos helyzetű emberek 
felé, bekapcsolódott az őket segítő civil szerveződé-
sek tevékenységébe.

Göncz Árpáddal együtt 1993-ban létrehozták a Ké-
zenfogva Alapítványt, amit a közelmúltig a kuratórium 
elnökeként vezetett. Személyes közreműködésével is 
erősítette az értelmi és halmozottan sérült gyermekek 
sorsának, gondozásuk és fejlesztésük körülményeinek 
jobbításáért folytatott sokoldalú munkát. Jelentős 
szerepe volt a fogyatékosok esélyegyenlőségét szor-
galmazó, kedvező nemzetközi visszhangot kiváltó 
törvény megszületésében. 2014-ben lemondott, 
alapítói jogait Annamária lányára ruházta.

2015 őszén megözvegyült, azóta egyedül élt a 
Vérhalom téri volt köztársasági elnöki rezidencián.

életének 97. évében, június 3-án 
családja körében elhunyt 

göncz árpádné (1923–2020), 
a néhai köztársasági elnök özvegye.
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Hogy vaN, Kedves Szomszéd?
Véget ért a kijárási korlátozások időszaka, az élet lassan visszazökken régi kerékvágásába. Az előadóművészeknek azonban még 
várniuk kell a közönséggel való személyes találkozásra: hangversenyeket, színházi előadásokat egyelőre még nem lehet tarta-
ni. Ezúttal a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Érdi Tamás Prima Primissima és Liszt Ferenc-díjas zongoraművészt, a 
Klassz a pARTon! fesztivál művészeti vezetőjét, valamint a Köztársasági Érdemrenddel, Európai Szolidaritásért díjjal, Budapestért díj-
jal és csoportos Nobel-békedíjjal kitüntetett Müller Péter Sziámit, a Sziget Fesztivál és a Bartók Plusz Operafesztivál alapító igazgató-
ját kérdeztük arról, hogy tölti a járvány okozta kényszerpihenőt.

– kIhASzNáltAm Azt A lehetőSéget, hogy Nem mozdUl-
hAttUNk kI A lAkáSból, és mint az összes zenészbarátom, 
én is új darabokat tanultam – mesélte érdeklődésünkre Érdi 
Tamás. – Régi vágyam volt néhány, számomra nagyon kedves 
Schubert-darab, a nagy A-dúr szonáta, valamint a Pisztrángötös. 
Nekem nem olyan egyszerű a tanulás, ezért óriási ajándéka az 
életnek az, ahogyan Becht Erikával, aki gyerekkorom óta a ta-
nárom, Skype-on keresztül dolgoztunk, ami számomra új volt. 
Odatettük a laptopot a könyvespolcra, ahonnan Erika látta a 
kezemet, és a hangok, jelek és szünetek tolmácsolásával meg-
tanultuk ezeket a csodás darabokat. Épp tegnap fejeztük be.

Kezdetben nagyon el voltam keseredve, mert rengeteg 
koncertem elmaradt, most éppen Palermóba készülődnénk, 
Chopin: e-moll zongoraversenyét játszottam volna egy nyári 
fesztiválon. Május elején egy londoni, júniusban egy katowi-
czei koncertem marad el, de sorolhatnám az itthoniakat is. 
A legjobban az fájt, hogy a lengyelek nemzeti ünnepén sem 
tudtam meghívásuknak eleget tenni, és Chopinnel ünnepelni 
a Vigadóban.

Nagyon hiányzik a kapcsolatom a közönséggel, mert az az 
igazi varázslat, amikor érzem a lelkesedést. Váratlan vigaszt 
jelentett ugyanakkor, hogy a Zeneakadémia online sorozatá-
ban közvetített Schubert-koncertemnek közel negyvenezer 
megtekintője volt egy hónap alatt!

Optimista vagyok, mert most jó hírek 
érkeznek a nyárról és remélem, hogy a 

Klassz a pARTon! nem marad el, bár 
júniusban a Vigadóból indult volna a 
koncertsorozat a Liszt Ferenc Kamara-
zenekarral és Kovács János karmes-

terrel, akivel már régóta várom 
az együttmuzsikálást. 

Tavaly hatvan koncert 
volt a Balaton partján, s 

bár ezt a számot idén 
biztos nem érjük el, 

remélem, jó lesz az 
idő és a szabadtéri 

koncerteket meg 
tudjuk tartani.

Nem tudha-
tom, hogy a 
hangverseny-

termek mikor 
te lnek  meg , 

minden a vírus-
tól függ. Az első 

előadásom októ-
ber 10-én lenne a 

Zeneakadémián; Ba-
log József zongoramű-

vész barátommal négy-
kezeseket játszanánk, de 

ebben most még csak re-
ménykedni lehet...

– reNgeteg FellépéS mArAdt éS mArAd el A JárváNy kö-
vetkeztébeN – mondta el lapunknak Müller Péter Sziámi, aki azonban egy 
percre sem tétlenkedik a mostani időszakban sem. – Nemcsak a saját, a Müller 
Péter Sziámi AndFriends zenekarral, hanem a Szakcsi Lakatos Bélával közös kon-
certeket sem tarthattuk meg, de lett volna fellépésem mások mellett a Baltazár 
Színházzal, valamint tanítanivalóm is. Ugyanakkor augusztus 16-án velünk indul 
újra a koncertszezon a Kobuci kertben, és minden lemondott koncertre már most 
kaptunk új időpontot, így az augusztus 16-tól induló naptáram máris tele van.

Nagyon szerencsés módon, még a járvány kitörése előtt kitaláltam egy pro-
jektet, ami azóta is erősen lefoglal. Játéknak indult, de komolyra fordult. Szakcsi 
tette a fülembe a bogarat, amikor elmondta, hogy ő még most is mindennap több 
órát zongorázik, mert hogy zongorista. Megkérdeztem magamtól, hogy én mi is 
vagyok tulajdonképpen, és arra jutottam, hogy leginkább költő-dalszerző. Nem 
zenét írok, hanem verseket, és tudom, hogy melyik versem szeretne dal lenni. 
A Szakcsival történt beszélgetés után azt a feladatot adtam magamnak, hogy 
egy éven át mindennap írjak egy dalt. Belevágtam, és meg kell mondanom, hogy 
irtó jó érzés volt! 107 dalnál tartottam, amikor elindítottam egy YouTube-csa-
tornát, Napidal Sziámival címen. Felolvastam az aznapi dalszöveget és vártam a 
jelentkezőket, akik megzenésítenék. Azt gondoltam, hogy egy harminc-negyven 
fős kis csoport fog majd alakulni, ám ehhez képest egy hét alatt több mint ezer 
ember jelentkezett – Kossuth-díjas zeneszerzők éppúgy, mint teljesen amatőr 
muzsikusok. A Gryllus fivérek például egyik nap online koncertet adtak a kert-
jükből, és a műsoron szerepelt az így született egyik közös szerzeményünk is. 

Nagyon érdekes, hogy még tavaly ősszel, amikor a zenekarommal Erdélyben 
turnéztunk, a buszban kitaláltam egy refrént: „Persze, látom, hogy beteg a világ, 
hátha csak nátha, és minden megy tovább”. Januárban megírtam a dalt, készült 
belőle egy videóklip is – már vagy húszezren látták. Nem a járványra íródott, 
de olyan, mintha az első karanténdal lenne, akárcsak a Takács Eszterrel szintén 
korábban felvett duett, a Még a csend is égig kiált…

A másik kedves elfoglaltságom a fordítás, amiben hat gyermekem közül 
négyen aktívan segédkeznek. Általában nyáron jut erre időnk, de most kapóra 
jött a kényszerszünet, így együtt lefordítottuk az amerikai énekes és dalszerző, 
Billie Eilish életrajzát, most fejezzük be Tom Hanks életrajzát, és dolgozunk egy 
középkori misztikus regény fordításán is. 

Nincs okom panaszra: mi öten – a feleségemmel és a három kisebb gye-
rekkel – maradtunk karanténban, és még soha ennyi időt nem tudtunk együtt 
tölteni. Minden délben közös ebéd, minden este közös séta – nem is olyan rossz 
ez az életforma!
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vINtAge pIAc éS otthoNdIzáJN. JÚNIUS 14-én 10 órától a Makadám Mérnök Klubban lakbe-

rendezési kiegészítők, kisbútorok, DIY-kellékek és hazai dizájntermékek vásárára várják a vintage, a shabby 

chic, az indusztriális és a skandináv stílus szerelmeseit. Egyedi alkotók kézzel készített termékei, kreatív ki-

egészítők nagy választékban kaphatók. Itt nem antik holmikkal, nem a nagymama bútoraival lehet találkozni, 

hanem kizárólag új, ám vintage hangulatú termékeket, felújított bútorokat lehet megvásárolni. A belépés 

ingyenes (1024 Lövőház u. 37.).

Ölelj át! – terápiás csoport a boldogabb párkapcsolatért
A II. Kerületi Család- és Gyer-
mekjóléti Központ nyolcal-
kalmas online párkapcsolati 
önismereti csoportot indít, 
amivel szeretne hozzájá-
rulni a családok és a párok 
testi-lelki egészségmeg-
őrzéséhez. A járvány és 

az általa hozott új élet-
helyzet külső stressz-
forrásként van jelen, 
amivel a pároknak, a 

családoknak együtt kell meg-
küzdeniük. Az Ölelj át! önis-
mereti és társismereti csoport 
segíti a résztvevőket abban, 
hogy felismerjék és megállít-
sák a közöttük esetlegesen 
kialakuló negatív kommuni-
kációs spirált, és empatikusan 
tudjanak párjuk felé fordulni. 

A csoportot mindazok számára 
ajánlják, akik szeretnék elmélyí-
teni, megerősíteni a kapcsolatu-
kat és azoknak is, akik fokozott 
nehézségeket, stresszt élnek meg 
a párkapcsolatukban.

A program nyolc lépésből áll, a 
csoportban öt-tíz pár vesz részt. 
Minden lépés (két és fél órás alka-
lom) csoportos előadásokat, páros 
beszélgetéseket és gyakorlatokat, 
valamint csoportban zajló reflexiót 
tartalmaz. 

A csoportban való részvételt egy 
húszperces ismerkedő beszélgetés 
előzi meg, mely során a jelentkező 
párok feltehetik további kérdései-
ket a módszerrel és a csoportfolya-
mattal kapcsolatban. II. kerületi 
pároknak a programon való rész-
vétel ingyenes.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

KREATÍV 
KÉZMŰVES TÁBOR
2 turnusban: 
június 29-től július 3-ig
és július 13-tól 17-ig
(9-13 óráig)

GYERMEK 
AEROBIK ÉS TÁNC 
TÁBOR     
2 turnusban:
július 13-tól 17-ig
és július 20-tól 24-ig
(8-17 óráig)

BŰVÉSZTÁBOR
július 6-tól 10-ig (9-13 óráig) NeFeleJcS NyUgdíJASklUb: Kedves Klubtagok! Bízom ben-

ne, hogy jól vagytok és hamarosan találkozhatunk személyesen is! Addig is tartsuk a 
kapcsolatot e-mailben: besenyeizsofi@gmail.com, vagy telefonon: (06 30) 164-4449. 
Barátsággal, Besenyei Zsófi klubvezető.

Jelentkezni e-mailben, a retek.diana@csgyk02.hu címen 
lehet. Bővebb információ: csgyk02.hu.

Amíg nincs színház...
Az Átrium  Amíg nincs színház... címmel 
online sorozatot indított, amelyben művé-
szei olvasnak fel a kerülethez kapcsolódó 
irodalmi műveket és helytörténeti mun-
kákat. Bár a videókkal nem lehet pótolni 
a színházi élményt, de általuk a kényszerű 
szünet idején is találkozhatunk az Átrium 
színművészeivel, és megismerhetünk ki-
váló alkotókat, szövegeket, megtudhatunk 
sok mindent Budapest és otthonunk, a II. 
kerület fejlődésének történetéről. A vide-
ókat az Átrium, illetve a II. Kerületi Ön-
kormányzat Facebook-oldalán lehet fi-
gyelemmel kísérni. Érdemes, mert már 
mostanáig olyan kiváló színészeket láthat-

JÚNIUS 4-től sok újdonsággal, finom péksüteménnyel és kávéval várja vendégeit ismét a meg-
újult átrIUm bISztró. Nyitvatartás: hétfőtől szerdáig 9–22 óráig, csütörtökön és pénteken 9-től 
éjfélig, szombaton 16 órától éjfélig (1024 Margit krt. 55.).

tunk-hallhattunk, mint Fehér Balázs Benő, 
Hernádi Judit, Hevér Gábor, Mihályfi Balázs, 
Molnár Piroska, Péterfy Bori, Szatory Dávid és 
Varga Ádám.

Hernádi Judit Hevér Gábor
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A Gül Baba Kulturális Központ és Ki-
állítóhely újra megnyitotta a Türbe ker-
tet az érdeklődők számára, a múzeum 
azonban a kormányzati rendelkezések-
nek megfelelően még nem látogatható.

A Türbe kert látogatása során arra 
kérik a vendégeket, hogy a korona-
vírus terjedésének megelőzését szol-
gáló előírásokat tartsák be. Mivel 
a kertben egyszerre összesen húsz 
fő tartózkodhat, ezért belépéskor 
előfordulhat, hogy várakozni kell. A lá-
togatók számára – az egy háztartásban 
élők kivételével – kötelező a legalább 
1,5 méter védőtávolság betartása és fo-
kozottan ügyelni kell a tisztaságra és 
a rendszeres kézfertőtlenítésre (1023 
Mecset utca 14.).

w w w . m a r c z i . h u
Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
Tel.: (06 1) 212-2820, informacio@marczi.hu

MARCZI NYÁRI 
TÁBOROK 2020

LEGO ROBOTIKA TÁBOR
7–10 éveseknek
JÚNIUS 22-26. 

NAPONTA 9.00-13.00 ÓRÁIG

TŰZZOMÁNC TÁBOR
8–16 éveseknek 
JÚNIUS 22-26. 

NAPONTA 9.00-13.00 ÓRÁIG 

MESE TÁBOR
5-10 éveseknek 

JÚNIUS 29-JÚLIUS 3. 
NAPONTA 9.00-16.00 ÓRÁIG 

KERÁMIA TÁBOR
7-15 éveseknek

JÚNIUS 29-JÚLIUS 3. 
NAPONTA 9.00-13.00 ÓRÁIG  

JÚLIUS 6-10. 
NAPONTA 9.00-16.00 ÓRÁIG 

VARÁZSCERUZA TÁBOR
11-16 éveseknek 

JÚLIUS 6-10. 
NAPONTA 9.00-13.00 ÓRÁIG

A táborokról részletes leírást 
honlapunkon olvashatnak.

További információ: Krammer Zita 
(06 20 927-2330; matitkar@marczi.hu)

Nyári
lovastábor
Pasaréten

A Pasaréti Honvéd 
Lovarda 

nyári napközis 
táborokat szervez 

a szünidő ideje alatt 
10-18 év közötti 

gyerekek és fiatalok 
számára. 

Az első turnus 
JÚNIUS 15-én, 
hétfőn 9 órakor 

indul. A napközis 
tábor hétköznap 9–16 

óra között fogadja 
a jelentkezőket. 

Részletes információk 
és online 

jelentkezés a
www.honvedlovarda.hu

oldalon érhető el 
(1026 Hidász u. 2/d).

Az I. tUrNUS (06. 15-19.) betelt

A II. Kerület Utánpótlás Futball Club (UFC) idén nyá-
ron is várja napközis focitáborának kilenc turnusába 
– előképzettségtől függetlenül – azokat az 
5–14 éves fiúkat és lányokat, akik sze-
retnék jó hangulatban, jó közösségben, 
a foci köré épülő programokkal eltölteni 
a nyári szünidőt. 

A focitábor programjában naponta há-
rom irányított sportfoglalkozás és egyéb 
szabadidős tevékenységek, játékok szere-
pelnek. A csoportok mindennap a közeli 

Kolosy térre sétálnak le ebédelni, ahol kerthelyiségben, 
naptól védett asztaloknál háromfogásos gyerekbarát 

menüt, délután pedig péksüteményt és 
gyümölcsöt kapnak.

A tábort június közepétől augusztus 
közepéig szervezik, az egyes turnusokra 
csak online lehet jelentkezni, a https://
www.keruletufc.hu/napkoezis-focitabor.
html oldalon, ahol bővebb információ 
is található. Helyszín: Panoráma Sport-
központ (1023 Kolozsvári Tamás u. 11.).

Foci egész nyáron

Gül Baba kertje már látogatható
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A karantén idején kegyetlen humorral rajzolta meg a fél or-
szág új élethelyzetét a távmunkáról Míting című írásában, 
amit saját Facebook-oldalán, az Antinegatívon tett közzé. 
Baranyai Barna idén augusztusban lesz 24 éves, tavaly nyár 
óta él a Lövőház utcában. Ahogy mondja, falusi gyerekkora 
és városi tinédzserkora volt, most itt, a nagyvárosban pró-
bál szerencsét reklámszövegíróként. 
– Egy Győr melletti kis faluból, Mosonszentmiklósról származom. 
Nagyon korán elkezdtem írni, ötévesen már verset fabrikáltam, az 
iskolában élveztem a fogalmazást, és nyilván jól is ment, de sokáig 
nem tudtam, hogy jó-e az, amit csinálok. Bár nem voltam pes-
ti, hat éve kezdtem el posztolni a közösségi médiában, a Pesten 
hallottam csoportban, ahonnan pozitívak voltak a visszajelzések.

Tanító szakon végeztem, reklámszövegíró lettem. Jelenleg még 
elsősorban online szövegeket írok, de például az Aqua.hu web-
áruház reklámjain is dolgoztam. Ez egy olyan lehetőség, ahol azt 
csinálhatom, amit szeretek, azaz írhatok és anyagilag is biztonsá-
gosabb megoldás. 

Erre a területre a slam poetry által kerültem, ami egy szóbeli 
előadói műfaj, elegye a színháznak, a költészetnek, a rapnek és 
a stand upnak. Országszerte rendeznek belőle versenyeket. Egy 
ilyen esten mindenki a saját művét adja elő 3 perc 15 másodperc-
ben, és a slammerek közül nagyon sokan reklámszövegírók lettek, 
engem is ők győztek meg, hogy jelentkezzem. Így aztán megkeres-
tem reklámcégeket, és bekerültem az egyikhez. 

A stand uppal is akarok majd foglalkozni, ha újra lehet ilyen es-
teket rendezni. A netre régóta rakok ki rövid szövegeket, csak ezek 
eleinte zárt FB-csoportokba kerültek, bár a Pesten hallottam egy 
négyszázezer fős csoport. Ez alapján indult a Győrben hallottam 
és a Debrecenben hallottam csoport is, de a Dumapestben is tet-
tem közzé írásokat. Tetszett az embereknek, ami bátorított a saját 
oldal létrehozására. Ez lett az Antinegatív, amit elsősorban azért 
indítottam el tavaly februárban, hogy a rövid humoreszkjeimet egy 
saját oldalon adhassam közre, mivel nagyon szeretek nevettetni. 

A karantén alatt két sztorit írtam, a Mítinget és a fiktív érettsé-
git. Ezek a posztok aztán elszabadultak. Van bennem emiatt egy 
kis büszkeség. Alkotóként jólesik, mert elismerés és örülök, hogy 
sok emberhez eljutott, sokakat megnevettethettem vele, másrészt 
kicsit furcsa érzés, ha híres oldalak a saját nevük alatt posztolják ki 
a történeteimet és bezsebelik a dicséretet. Mert, ugye, az internet 
ilyen, forrást nem mindenki rak ki. Így aztán arról sincs fogal-
mam, valójában hányan láthatták az írásaimat. 

Sok falun élő úgy képzeli a nagyvárost, hogy nagy a zaj, sok az 
ember. Lassan egy éve már a Lövőház utcában lakom egy körgangos 
házban, ami frekventált helyen van. Nagyon kellemesen csalódtam 
az egész környékben, otthonosnak is mondhatom már. Közel van 
a munkahelyem, jó itt lakni. 

Budai polgárok a kerületből...
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Baranyai Barna
reklámszövegíró, humorista

Konok Tamás – Három színes 
piramis I., 2009

Hajnal Gabriella – Szem

Bár a még fennálló veszélyhelyzet miatt hagyományos kiállí-
tás-megnyitóra egyelőre nem kerülhet sor, a Vízivárosi Galéria 
előreláthatóan megnyitja kapuit, és júniusban egy jubileumi 
tárlattal várja látogatóit. 

A „25” – Ünnep a Vízivárosi Galériában cím arra utal, hogy 
a galériát éppen negyed évszázada vezeti a II. Kerületért 
Emlékéremmel kitüntetett festőművész, Olescher Tamás. Ezt 
a kiállítóhelyen már többször bemutatkozó művészek alko-
tásainak seregszemléjével ünneplik meg. 

Az eredetileg erre az időszakra, a II. Kerület Napjához kap-
csolódó Hérics Nándor-tárlatot a művész kérésére 2021 júniu-
sára halasztották el, idén júniusban a rendhagyó körülmények 
között több jeles kerületi művész pop-up tárlata – grafika, 
festmény, digitális nyomat, szobor, objekt, videóinstalláció, 
művészkönyv – lesz látható. 

Kiállító művészek: Bornemisza Rozi, Csáki Róbert, Dréher 
János, Erőss István, Felházi Ágnes, G. Heller Zsuzsa, Gábor 
Áron, Hajnal Gabriella, Hérics Nándor, Iski Kocsis Tibor, Kádár 
Katalin, Kádár György†, Kass Eszter, Kass János†, Konok Tamás, 
Koroknai Zsolt, Kovács Lola, Lossonczy Ibolya†, Lossonczy Ta-
más†, Lovas Ilona, Luzsicza Árpád, Mátrai Erik, Mayer Berta, 
Nagy Judit, Schnedarek Réka, Sinkó István, Sóváradi Valéria, 
Szabados Árpád †, Székelyi Kati, Túry Mária†, Végh András, 
Wolf Marianne.

A kiállítást JÚNIUS 25-ig, keddtől péntekig 13–18 óra, 
szombaton 10–14 óra között lehet megtekinteni a Vízivárosi 
Galériában. Aktuális információk a galéria honlapján (www.
vizivarosigaleria.hu) és Facebook-oldalán (www.facebook.com/
galeria.vizivarosi) találhatók, érdeklődni a (06 1) 201-6925-ös 
telefonszámon lehet (1027 Kapás utca 55.). Pzs 

Ünnepi kiállítással nyit
a Vízivárosi Galéria

Lossonczy Tamás alkotása
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Kispályás focikupát rendeznek júliusban a Nagy-réten

– Kérvényem pozitív elbírálása után fél év-
vel már egyenes közvetítésekre is lehetőséget 
kaptam. Később, 1963 januárjában a végzős 
hallgatók között bemondó-utánpótlást kere-
ső Magyar Rádió meghallgatásán tizenhatból 
kettőnket vettek fel. Így lettem bemondó, mi-
közben a sportrovatnál továbbra is maradhat-
tam. Szerencsémre éppen akkor kezdődtek a 
körkapcsolásos közvetítések, így könnyebben 
szóhoz jutottam.

1967-ig kellett várnia, amíg végleg a 
sportrovat munkatársa lehetett.

Így történt, és nemsokára nemzetközi lab-
darúgó-mérkőzést, a Slavia Prága–MTK talál-
kozót közvetíthettem. Érdekesség, hogy egyik 
elődöm, Gulyás Gyula és a világhírű cseh ri-
porter, Jozef Laufer is Slavia–MTK labdarú-
gó-mérkőzésen debütált.

Több mint fél évszázados pályafutása kí-
nálja a kérdést: mely sportágak állnak iga-
zán közel önhöz?

A gondolat – hogy rádióriporter legyen – 
harmadéves magyar–történelem szakos 
egyetemista korában vetődött fel Novotny 
Zoltánban. A nyolcvanadik születésnapját a 
napokban ünneplő, ma is aktív rádiós 1966 óta 
él kerületünkben. Eddig tizenhárom olimpiáról 
tudósított, amelyek során huszonhét magyar 
aranyérem megszületését közvetíthette.
 

Már kisgyermekként is kedveltem a labda-
rúgást, s ezt a sportágat szurkolóként mind a 
mai napig megtartottam. Mivel 43 éves koro-
mig aktívan játszottam, ezért a kosárlabda a kö-
vetkező a sorban. A tenisz is szívügyem, hiszen 
mindmáig ütögetek a Spartacus öregfiúkkal, 
elsősorban Avar Lászlóval és B. Tóth Lászlóval. 
A  birkózás és a súlyemelés pedig azért lett a 
kedvencem, mert annak idején ezeket azzal 
bízták gondjaimra, hogy egy kicsit mélyebben 
ássam bele magamat e sportágak ismeretébe.

Bizonyára vannak a sportolók között is olya-
nok, akik közelebb állnak emberileg önhöz.

Először Balczó Andrást, Papp Lacit és Puskás 
Öcsit említeném, bár közülük csak Balczót köz-
vetíthettem. Puskás edzéseire egészen 1956-ig 
rendszeresen jártam, személyesen viszont csak 
1981-ben, hazalátogatásakor ismerkedtünk 
meg. Papp Lacit mint profit nem láthattam bu-
nyózni, szövetségi kapitányként viszont igen jó 
kapcsolatba kerültünk. Albert Flóriánt és Gyar-
mati Andreát is ide kell sorolnom.

A kiemelt sportágaival kapcsolatosan meg-
jelölne néhány markáns egyéniséget is?

A zseniális Albert Flórival civilben is sokat 
beszélgettem, de mégis Fazekas Lászlót em-
lítem. Ugyanígy vagyok a kosárlabdázással is, 
ahol Greminger Jánossal játékosként, sport-
vezetőként és teniszpartnerként is igen szoros 
kapcsolatban álltam, de mellette kiemelném 

Bánhegyi Lászlót is, aki 
a szoros eredményt ho-
zott mérkőzések utolsó 
másodperceiben nagyon 
sokszor dobott győzelmet 
érő kosarakat. Tenisz-
ben Gulyás István és Ta-
róczy Balázs áll a listám 
élén, birkózásban pedig 
a rendkívül nagyra tartott 
Kozma István eredményei 
lenyűgözőek. Ráadásul 
egymás ellen is kosaraz-
tunk, de Komáromi Tibort 
is „szólítanám”. Súly-
emelésben Földi Imre az 
abszolút első, de Szanyi 
Andor kockáztató ver-
senyzése is igazán im-
ponált.

Érdekes az is, ahogyan megoszlottak az ön 
által közvetített magyar olimpiai győzelmek.

Az ötödiktől tizedik olimpiámon főnökként 
mindössze hat aranyérmes tudósítás lehető-
sége esett rám, kezdő éveimben viszont, az 
első négy játékon tízszer kürtölhettem világgá 
magyar sikereket. Az utolsó három alkalom-
mal – immár első fokon nyugdíjasként – ti-
zenegy első helyet jelenthettem a szurkolók 
millióinak.

Ott lesz-e 2021-ben a tizennegyedik 
olimpián?

Már Rio de Janeiro után elhatároztam, hogy 
befejezem, mert nem akarom túlfeszíteni a 
húrokat. Egyre nehezebbek a munkavégzés 
feltételei, meg én is csak emberből vagyok és 
ráadásul már nyolcvanéves. Így, ha megérem, 
végre egyszer fotelból fogom végignézni az öt-
karikás vetélkedést.

Mit szól a játékok elhalasztásához?
Amennyiben előveszik és követik a klasszi-

kus hagyományokat, akkor most végleg töröl-
ték volna a 2020-as olimpiát. Ma már más ér-
dekek dominálnak és így elégedettek lehetünk 
a halasztást hozó döntéssel. Ami engem illet, 
örülök, hogy végéhez közeledik a karantén, és 
óvatosan ismét birtokba vesszük a pályákat. 

(jocHAPrEss/jocHA KároLy)

A kerület zöldfelületeinek közösségi és sportélete újra visszatér a régi kerékvágásba. A Nagyréti 
SZSE idén JÚLIUS 11-én 10 órától a hűvösvölgyi nagyréti futballpályán kispályás futballtornát rendez 
I. NAGYRÉT KUPA néven. A kupa házigazdái várják 5+1 fős futballcsapatok jelentkezését JÚNIUS 30-ig 
a csapattagok nevének megjelölésével és egy kapcsolattartó telefonszámmal a nagyretisport@gmail.
com e-mail-címen. Nevezési díj 5000 Ft (bankszámlaszám: 12010628-01726662-00100001). Hozzátok 
el a családot is, és élvezzétek a zöldet, az együttlétet, a Nagy-rétet!

magyar olimpiai aranyéremről tudósíthatott

Balczó András, Kozma István és Papp László
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A hely szelleme kötelez – ta-
lán mindennél jobban érezhet-
jük ezt, ha a Hűvösvölgyi úton, 
nem sokkal a benzinkút és be-
vásárlóközpont előtt behajtunk 
a kaviccsal felszórt parkolóba. 
A látvány, ami fogad, nem éppen 
megnyerő: az itt álló ódon épület 
toldozva-foldozva áll megkopott 
feliratokkal, mellette elhanyagolt 
zöldterület. Csak a lakókocsiból 
illatozó péksütemények, a mobil 
kávégép és a friss, hazai, kister-
melői zöldségek és gyümölcsök 
feledtetik az összkép kuszaságát, 
no meg a Hűvösvölgyi út csillapít-
hatatlan zaját.

És mégis: megállunk itt, mert 
a helynek vonzása van. Ha végig-
tekintünk történetén, felismer-
hetjük, hogy ide már száz vagy 
akár százharminc évvel ezelőtt is 
kikapcsolódni, jót enni jöttek az 
emberek. Az ősrégi Hűvösvölgyi 
út itt ér el egy magaslatot (régen 
kiálló sziklák is voltak a hágóban), 
majd hamarosan egy elágazás kö-
vetkezik: az egyik fele Nagykovácsi 
felé, a másik Pesthidegkútra visz. 
Így ábrázolják ezt a legrégebbi 
térképek is, és itt volt az útfenn-
tartást segítő „útkaparó ház”, a 
benzinkút helyén pedig egy őr-
lak, majd vadászház is: tehát már 

a régi szekerezők is valószínűleg 
itt, a tulajdonképpeni hágóban 
állhattak meg egyet szusszanni, 
kortyolni az italukból. 

Schüller Károly az 1880-as 
években ismerte fel, hogy ezen 
a helyen érdemes volna vendég-
lőt nyitni. A közelben ekkor már 
több is működött: a mai Nyéki és 
Ötvös utca közötti területen az 
Orvvadászhoz címzett (később 
Holtz sprachként is ismert) foga-
dó, lenn az Ördög-árok mellett a 
Lipótmezei vendéglő, Hűvösvölgy 
felé pedig a Balázs. A vállalkozás 
nagyon hamar sikeres lett: a pesti 
nép hétvégenként óriási számban 
indult el a zöldbe egy nagyot sé-
tálni és egy jót enni. A forgalmat 
növelte a szomszédos (a Hűvös-
völgyi út 122. szám alatt ma is 
álló) „Hűvösvölgyi Park-Szana-
tórium Klimatikus Physikális és 
Diétás Gyógyintézet”, és talán a 
lipótmezei Országos Tébolyda is. 
A századfordulótól járt már villa-
mos is a völgyben, így azzal is jól 
megközelíthetővé vált; de az erdei 
sétautak is itt bukkantak éppen 
ki az (akkor még Hidegkútiként 
ismert) útra. A kilátás pazar volt 
a szemközti hegyekre, a levegő 
friss és tiszta, a kifli ropogós, a 
sör hideg. 

A hely hamar kialakuló rangját 
jelzi, hogy a Budai Vendéglősök 
Ipartársulata 1908-ban itt ülte 
meg (katonazenével egybekö-
tött) 25 éves fennállási jubileu-
mát. A Schüller vendéglő gyakori 
vendége volt 1913-ban Ady Endre 
is, aki a szomszédos Park Szanató-
riumban töltötte az őszt. Sőt, 1915 
márciusában itt ülték meg eskü-
vői ebédjüket Boncza Bertával és 
barátaikkal. A kellemes kerthe-
lyiséget egy fakerítés zárta el ek-
koriban az út porától, a klasszikus 
kockás abroszos asztalokra a kör-
nyező fák hűs árnyéka vetült.

Az I. világháború után válságok 
tépázták meg a helyet, a II. világ-
háború után pedig nem kerülte el 
az államosítás sem. A szocializmus 
évtizedeiben ennek ellenére – im-
máron Hársfa néven – fogalom 
maradt. Elsősorban a vadételek 
tartoztak a vendéglő specialitásai 
közé, belső terében pedig kitömött 
állatok és trófeák idézték meg a 
hajdani vadászatok hangulatát. 
Számos baráti társaság, egyesület 
tartotta itt évi közös vacsoráját, 
voltak esküvők és búcsúebédek is, 
és (ki tudja, miért, de) rendszere-
sen itt gyűltek össze a különterem-
ben az Újpesti Dózsa futballistái is. 
A vendéglő megmaradt igazi „pol-

gári” helynek, ahol még régivágá-
sú főpincérek szolgáltak, és ahol 
a legtovább szólt a cigányzenekar. 

A Hársfa rendszerváltás utáni 
privatizációja kissé döcögve ha-
ladt, a kilencvenes és a 2000-es 
években pedig a gyakori tulajdon-
váltások jelezték, nincs minden 
rendben a hely körül. Nemcsak 
a politikai-gazdasági környezet, 
de a vendéglő környéke is nagyon 
megváltozott: a Hűvösvölgyi út 
forgalmas, rendszeres dugókkal 
terhelt autóút lett, a környék be-
épült és a természetjárók is el-el-
maradoztak a budai erdőkből. 

Az épület egy jó ideje üresen 
áll. Pedig belső terében ott van 
még sok minden a régi dicsőség-
ből: például a régi ablakkeretek, 
amelyeken még akár Ady is kö-
nyökölt, de ott a régi zongora is, 
amelynek hangja mellett egykor 
hajnalig mulattak a vendégek, és 
persze az erdő felé nyitott, han-
gulatos kerthelyiség az üvegezett 
verandával, a régi gerendák lát-
ványával. A hely szelleme hívogat: 
ha most még csak egy kávéra vagy 
egy doboz eperért is, de érdemes 
megállni, és hátunkat az évszáza-
dos falaknak vetve elmerengeni a 
tűnt időkön.

VIczIáN zsóFIA

Schüllertől a kávés robogóig:
Van, aki még „A Schüllerként” 
ismerte, a legtöbben talán 
Hársfa vendéglőként emlékez-
nek rá. A Hűvösvölgyi úton az 
elmúlt hetekben újra kávézha-
tunk: igaz, nem az ódon étte-
rem falai közt, hanem csak egy 
kis robogóra szerelt kávégép 
készítette italt szorongatva.

vendéglő a Hárs-hegy tövében
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Bizonyára sokan láttak már Budapest területén 
négyzetes vagy henger alakú, vasból készült 
hasábot. Lehet velük találkozni a pesti oldalon, 
a Margit-szigeten, de még a Műegyetem kert-
jében is. Szádeczky-Kardoss Tamással az egyik 
legrégebbi ilyen tereptárgyhoz kaptatunk fel a 
Vadaskert nevű hegyre. A négyzetes alapú, vas-
ból készült hasábot, amely viszonylag épségben 
vészelte át az elmúlt majd’ másfél évszázadot, a 
főváros első, 1872-es feltérképezésekor állították 
ide. Elsősorban azért volt erre szükség, hogy a 
vasból készült hasábokra olyan vízszintes felü-
letet, más néven asztalt erősíthessenek, amelyre 
a földmérő rátehette érzékeny műszerét. Ezek a 
vasasztalok lényegében ugyanazt a célt szolgál-
ták, mint a földből alig kilátszó négyzetes alapú 
kövek, amelyek a tetejükön kereszt alakú véséssel 
vagy bronzcsappal voltak ellátva. Az 1872-ben 
kihelyezett asztalok különösen mívesek, sokukon 
olvasható a pont száma, a vízszintes koordinátáik 
bécsi ölben, magasságuk bécsi lábban. Nagyon 
szép emlékei a hazai földmérésnek, sajnos a 
százon felül kihelyezett példányból alig néhány 
maradt meg teljesen épen – óvjuk őket! 

– Ez az egyik legjobb állapotban fennmaradt, 
1872-ben elhelyezett geodéziai vas mérőasztal, 
akkori elnevezése szerint állópont. Budán ötven 
ilyen, a Ganz-öntődében készült darabot he-
lyeztek el – mondja Tamás. Mind a négy oldalán 
vannak információk. Az egyiken: III. HSZ. Á.P. 
1872, jelentése a III-as helyszámú állópont. A má-
sik oldalon: NY. R.2656°.318. magyarul: nyugati 
rendező: 2656.318 bécsi öl. Ez a Gellért-hegyi 
kezdőpontú sztereografikus vetületi rendszerben 
a kelet-nyugati koordináta. A rendező pedig a 
latin ordinata magyar fordítása. A következő 
oldalon: ÉSZ. M. 3403°.821. jelentése: Északi met-
szék: 3403.821bécsi öl. Ez a Gellért-hegyi rendszer 
észak-déli koordinátája. A metszék pedig az 
abscissa fordítása. Majd az utolsó oldalon: DN. 
SP.F. 870’ ÁDR. T.F. 1176’ felirat díszeleg. A meg-
fejtés: A Duna sempontja felett 870 bécsi láb. (Ez 
a bécsi öl hatod része.) Az Ádriai tenger felett 
1176 bécsi láb. A „Duna sempontja” a Lánchíd 
budai pillérjében lévő vízmérce nullpontja. Ak-
kor így mondták: sempont. Az „Ádriai tenger” 
pedig nem a Nadapról ismert és szintezéssel 
meghatározott Adriai-tenger feletti magasság, 
hiszen azt 1888-ban állították, hanem a fiumei 
vízmérce nullpontjától trigonometriai úton le-
vezetett magasság (a háromszögelés során ma-
gassági szögeket is mértek). Az asztal tetején 
észak-dél és kelet-nyugat irányú hornyot látunk, 
a pont helye, ahová a műszerrel fel kellett állni, 
a kettő metszése.

A budai hegyekben még több helyen találha-
tunk ilyen vasasztalokat. Némelyikük igen rossz 
állapotban van, a leggyakrabban a tetején lévő 
asztal hiányzik.

Már sietünk is át az Apáthy-szikla tetejére, 
ahol talán a kerület, de lehet, hogy az egész 
Budai-hegység legközismertebb vasasztala áll. 
1933-ban ismételt városmérésre került sor. Ek-
kor már kezdtek kiépülni újabb területek, de a 
pontosság tekintetében is korszerűbbek lettek 
a követelmények. Az akkor készült vasaszta-
lokkal már sűrűbben találkozhatunk, amelyek-
ből kétfélét gyártottak. Egyik a rudas változat, 
amit irányozni lehetett, és ha mérni akartak az 
asztalról, ki lehetett emelni a rudat. A többség 
azonban sima vasasztal volt, szerencsére ezekből 
még nagyon sok található. Mindenesetre itt, a 
szikla tetején egy rudas példány maradt fenn. 
Így nemcsak mérni lehetett róla, de bemérni is, 
mert a rúd ebben segített. Az 1933-as példányo-
kon csak az évszám és Budapest, vagy akkori 
hivatalos nevén Székesfőváros címere látható.

Az Újlaki-hegy teteje felé vesszük az irányt, 
az itteni sima tetejű vasasztal szintén 1933-as 
gyártású. Oldalán a két sárga sáv turistajelzés 
is mutatja a követendő irányt, társam szerint 
egyáltalán nem baj, hogy jelek lettek festve rá, 
legalább jobban megnézik az errefelé haladók. 

– Nagyon sok, kővel állandósított háromszö-
gelési pontot is elhelyeztek 1933-ban. Ezeket 
is használják még napjainkban – hívja fel a fi-
gyelmet Tamás. Azt is hozzáteszi, hogy az eddig 
látottak mind a térképezés vízszintes jelei voltak, 
de vannak magassági jelek is, amelyek szintén 
nagyon fontos szerepet kaptak a szakszerű és 
alapos felmérésben.

A vízszintes hálózat kialakításával egyidejűleg 
a magassági hálózatot is elkészítették 1872-ben. 
Amit most szintezésnek nevezünk, azt akkor 
lejtmérésnek hívták. Az akkor elhelyezett „Lejt-
méreti táblákból” is maradt néhány az utókorra. 
A Batthyány tér közelében az Iskola utca elején 
látható egy belőlük. A táblán: LI a dunasempontja 
fölött 27’-0” Budapest fv. lejtmérése. Jelentése: 
51. magassági tábla. A helyszín magassága 27 
bécsi láb és 0 hüvelyk a már ismert Lánchídi víz-
mérce „sempontja felett”. A kerek magassági 
értéket úgy tudták elérni, hogy a mérés után 
helyezték a falba a táblát úgy, hogy a teteje 
essen erre a kerek értékre.

Itt még megtudom, hogy az 1933-as városmé-
réskor is helyeztek el magassági jeleket. A város 
lakott részén nagyon sok helyen találkozhatunk 
ilyen fali tárcsával a házak lábazatában, ahol az 
Adriai-tenger feletti magasság szerepel a pont 
sorszáma mellett. A Budai-hegységben is látha-
tunk ilyeneket a főbb sétautak mentén, kőben 
elhelyezve. Sajnos, ezek napjainkban a színes-
fémgyűjtés miatt egyre pusztulnak. Ezek a kövek 
gyakran vízszintes alappontok is, kis bronzcsappal 
a közepükön. Sajnos, a Alsó-Kecske-hegyen az 
elmúlt években kiástak egy vasasztalt. Nem ár-
tana jobban óvni őket. KErTÉsz z IsTVáN

Vasasztalok nyomában
Szádeczky-Kardoss Tamás földmérővel, tájfutóval és természetjáróval vágunk 
neki a budai hegyek II. kerületi részének, hogy vasasztalokat nézzünk. Ezek a 
tárgyak a hajdani földmérők munkáját segítették. 

A Fekete-fej és a Vadaskerti-hegy 1872-es asztala

Az Újlaki-hegyen egy 1933-as vasasztal található

Az Apáthy-sziklán lévőn egy vasrúd is látható

Lejtméreti tábla a Vízivárosban
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El ve szett a jog útvesztőjében? Lapunk – a  II. Ke-
rületi Önkormányzat támogatásával – új rovatot 
indít Jogi iránytű néven. Ha egy-egy jogi kérdésben 
vagy ügyben nehezen igazodik el, vagy úgy gon-
dolja, felvetett kérdése közérdeklődésre tarthat 
számot, várjuk kérdéseit és javaslatait a 
jogiiranytu@masodikkerulet.hu e-mail-cí-
men. A kérdésekre szakértő ügyvéd segít-
ségével válaszolunk. A kérdésekre adott 
válaszok tájékoztató jellegűek, nem 
helyettesítik a személyes ügyvédi konzul-
tációt. A kapott információkat mindenki 
saját felelősségére használhatja fel.

– új, ingyenes jogsegélyszolgálat és jogi kisokos
Jogi iránytű

A II. Kerületi Önkormányzat aktuális pályázatai
Társasház-felújítás

A jelenlegi rendkívüli helyzetre való tekintettel az önkormányzat 
a 2020. évi Általános társasház-felújítási támogatásra a pályáza-
tok beadási határidejét 2020. június 30-ról 2020. AUgUSztUS 31-re 
módosította. A határidő meghosszabbításával azt szeretnék el-
érni, hogy minél több szabályos pályázattal rendelkező társasház 
részesülhessen támogatásban. A 2020. június 30-ig beérkezett 
pályázatokról a bizottság külön döntést hoz, hogy minél előbb 
megkezdődhessenek a felújítások. 

Az önkormányzat minden társasházat biztat továbbra is a pályá-
zaton való részvételre, a mielőbbi ügyintézés elkezdésére! további 
információk: www.masodikkerulet.hu/palyazatok/.

Hajós Alfréd Sport Ösztöndíj
A II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egész-
ségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2020. június 7-től pá-
lyázatot hirdet a hajós Alfréd Sport ösztöndíjra a 2020/2021-es 
tanévre. A pályázati kiírás és a pályázati adatlap letölthető az 
önkormányzat honlapjáról, benyújtási határidő: JÚlIUS 3. (péntek) 
12 óra. A pályázattal kapcsolatban bővebb információ a II. kerületi 
Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási Osztályán Rácz Edittől 
kérhető a racz.edit@masodikkerulet.hu címen, vagy a (06 30) 545-
2132-es telefonszámon.

Tanulmányi ösztöndíj
A II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészség-
ügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2020. június 7-től tanulmányi-
ösztöndíj-pályázatot hirdet a 2020/2021-es tanévre. A pályázati kiírás 
és a pályázati adatlapok letölthetők az önkormányzat honlapjáról, 
benyújtási határidő: JÚlIUS 3., péntek 12 óra. A pályázattal kap-
csolatban bővebb információ a II. kerületi Polgármesteri Hivatal 
Intézményirányítási Osztályán Gottfriedné Tomka Fruzsinától kér-
hető a gottfriedne.tomka.fruzsina@masodikkerulet.hu e-mail-címen, 
vagy a (06 1) 346-5774-es vagy a (06 30) 319-3405-ös telefonszámon.

Oktatatásfejlesztés, közművelődés, kapcsolattartás, sport- és tömegsport
A II. Kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága (KKSE) 2020. június 7-től pályázatot írt 
ki az „oktatásfejlesztési, közművelődési, kapcsolattartás a határon túli magyar iskolákkal”, valamint a „Sport- és tömegsport” keret terhére. 
A pályázati kiírás és a pályázati adatlapok letölthetők az önkormányzat honlapjáról, benyújtási határidő: JÚNIUS 30. (kedd), 15 óra. A pályázat-
tal kapcsolatban bővebb információ a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási Osztályán Gottfriedné Tomka Fruzsinától kérhető 
a gottfriedne.tomka.fruzsina@masodikkerulet.hu címen, vagy a (06 1) 346-5774-es és a (06 30) 319-3405-ös telefonszámon.

 Szociális, gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi támogatások

A II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Közoktatási, Köz-
művelődési, Sport, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága 
nyilvános pályázatot hirdet a kezelésében lévő 8 millió forintos 
pénzkeret elosztására.

A pályázat támogatást nyújt prevenciós programokhoz, alacsony-
küszöbű ellátásokhoz, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő személyek 
szabadidős tevékenységéhez, foglalkoztatásához, közösségteremtő 
programokhoz, aktív időskor, esélyegyenlőségi programok támoga-
tásához, fogyatékkal élők kommunikációját segítő programokhoz, 
fogyatékkal élők mentálhigiénés segítéséhez, valamint önkéntes 
tevékenységet támogató programokhoz.

Pályázatot nyújthatnak be költségvetési szervek, egyházak és 
vallási tevékenységet végző szervezetek, civil szervezetek, ame-
lyek a II. kerületben a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásában vesznek részt.

pályázni kizárólag 2020. JANUár 1. és 2020. december 31. közötti 
időszakban megvalósuló (vagy már megvalósult) programmal lehet. 

A pályázatot a pályázati adatlapon, egy példányban, a mellék-
letekkel együtt kell benyújtani. Egy pályázó egy darab pályázatot 
nyújthat be. A pályázati kiírás és az adatlapok letölthetőek a 
nyomtatványokkal és a hozzájuk kapcsolódó kitöltési útmutatóval 
együtt a https://masodikkerulet.hu/palyazatok címről.

A pályázat benyújtásának határideje 2020. JÚNIUS 30., az elbírálás 
időpontja: 2020 júliusa.

A pályázatot a mellékletekkel együtt elektronikus úton a nemeth.
agnes@masodikkerulet.hu e-mail-címre vagy postai úton lehet 
beküldeni. Elektronikus úton az eredeti iratokat aláírva, pecséttel 
ellátva, szkennelve kell csatolni és beküldeni. Postai úton a Buda-
pest II. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási Osztály 
(1024 Budapest, Margit krt. 15-17.) címre „Szociálpolitikai keret” 
pályázat megjelöléssel kell beküldeni. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Németh ágnes, 
e-mail: nemeth.agnes@masodikkerulet.hu, telefon: (06 30) 398-9560.

A koronavírus-járvány megjelenése óta a kerületi egészség ügyben és szociális ellátásban dolgozó 
kollégáink a szokásosnál is több munkát végeznek. Az adományszámla célja, hogy továbbra is 
enyhíthessük a járvány okozta nehézségeket, illetve a veszélyhelyzet elmúltával ne csak szavak-
kal 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 
biztosítva, hogy a kerületben az élet minél hamarabb a megszokott mederben folyjon. 

Június 2-ig 3 millió 191 ezer forint adomány gyűlt össze. Köszönjük!

vIgyázzUNk bUdárA!
Koronavírus-szolidaritási számla
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Az egészségügyi veszélyhelyzet előírásait és a lakosok biztonságát 
szem előtt tartva a hivatalokkal 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

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez 
nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben változatlanul kizárólag elő-
zetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. A kormányablakokba történő időpont-
foglaláshoz ügyfélkapus azonosítás szükséges. Személyes ügyintézés esetén kérik a megfelelő 
óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

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
Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1. Postacím: 1277 Budapest 
23., Pf. 2. Központi telefon: 346-5400. Központi ügyfélszolgálat: 1024 Margit u. 2-4.
Honlap: www.masodikkerulet.hu. E-mail: info@masodikkerulet.hu. Facebook: II. kerület (Budapest)

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

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

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

Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. Tördelés: Ravien Kft. 
Terjesztéssel kapcsolatos észrevételek: bpterjesztes@gmail.com, (06 70) 786-1038.

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk, kéziratokat nem őrzünk meg és 
nem küldünk vissza.

Következő megjelenés: 2020. június 28.

A II. Kerületi Önkormányzat lapja.
Megjelenik 50 000 példányban. ISSN 1419-0923
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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

A hagyományos fogászati 
eljárásoknál a víz- és leveg�-
h�tés� eszközök használa-
tával elkerülhetetlenül pára 
keletkezik, ami a b�rre, ru-
hára észrevétlenül csapódik 
le. Természetesen megfelel� 
véd�eszközökkel csökkenthe-
t� a vírus kockázata, viszont 
a lágylézer hatalmas el�nye, 
hogy nincs páraképz�dés, 
ezért használatával a lecsa-
pódással járó fert�z�dés mi-
nimalizálható.

Magyarországon létezik 
egy fogászat, ahol a fog-
fúrást, vágást és számtalan 
kezelést lézerrel végeznek. 
Használatával szinte az ösz-

Dr. Memari Masoud
intézményvezet� fogorvos

www.roseimplantcenter.hu
Telefonszám: (06 30) 9511-511

Biztonságos lézeres kezelések a fogászatban

szes fogászati, szájsebészeti 
beavatkozás a legnagyobb 
precizitással, fájdalom nélkül 
elvégezhet�. Legyen szó akár 
cisztáról, akár fogszuvasodás-
ról, vagy ínysorvadásról, a fo-
gászat legtöbb területén kit�-
n�en alkalmazható – tudjuk 
meg Dr. Memari Masoudtól, 
az intézmény vezet� fogor-
vosától. (Rose Implant Cen-
ter Fogászat és Szájsebészet 
– a szerk.) Nincs idegtép�, 
koponyában rezonáló fúrás-
hang, nincsenek bevérzések. 
Az  immunrendszer termé-
szetes reakcióval beindul a 
lézer használatakor. A vérzés 
gazdag vérellátású helyeken 

A vírushelyzetre tekintettel, aki el�vigyázatos, 
pontosan tudja, hogy a továbbiakban is hasz-
nos, ha óvatosak vagyunk.

is csekély, ezért véralvadá-
si gondok, illetve cukorbe-
tegség mellett is tökéletes 
megoldást nyújt. Csökkenti 
a szövetekben a fájdalmat, a 
gyulladást, a sejtregeneráció 
rögtön beindul. 

Félni semmiképpen sem kell 
ezekt�l az eljárásoktól, biz-
tonságosan és hatékonyan 
szolgálják a gyógyulást, szö-
v�dmények, mellékhatások 
nélkül, így a gyógyszerezés is 
elkerülhet�. 
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 ÁLLÁS-MUNKA 
Időskori felügyeletet, ápolást, háztartási mun-
kát vállalok hétköznap és hétvégeken is. Tel.: 
06 20 393-5838

Gondozónőt keresünk Pesthidegkútra (közel 
a végállomáshoz) munkanapokon 9-11 és 
17-19 óra közötti elfoglaltságra egy 87 éves 
nőbeteg mellé. Jelentkezését várom: Bary Éva: 
+36 30 984-0480, vagy az evabary5@gmail.
com címre.

A Kadarka Utcai Óvoda felvesz 2020. 
szeptember 1-től 2020. 08. 24-től 1 fő óvo-
dapedagógust, 1 fő konyhai dolgozót 4 
órás, és 1 fő dajka 8 órás munkakörbe. 
Érdeklődni a 06 20 225-4428-as telefonszá-
mon lehet.

Kolozsvár Utcai Óvodába augusztus 24-ei 
kezdéssel óvodapedagógus állásra ke-
resünk jelentkezőket. Határozatlan idejű 
szerződéssel, 8 órás munkavégzésre. Jelent-
kezés a 06 20 628-1717-es telefonszámon. 
E-mail: ovoda.kolozsvar@ecom.hu, cím: 1028 
Budapest, Kolozsvár utca 15-19.

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

HŰVÖSVÖLGYBEN 4 DB CSEREPES PÁLMA 
ÖNTÖZÉSÉHEZ SEGÍTSÉGET KERESÜNK, 
DÍJAZÁSÉRT. TEL.: 06 30 305-9596

 OKTATÁS 
MATEMATIKÁT korrepetálok felső tagozato-
soknak. 3000 Ft/óra, és házhoz megyek. Tel.: 
394-2441

ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL EGYETEMI 
SZAKTANÁRRAL EGYÉNI VIZSGAFELKÉ-
SZÍTÉS, ALAPOK RENDEZÉSE BÁRMILYEN 
SZINTRE. Tel.: 06 30 749-2507

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

KERESÜNK Széll K-nál KIADÓ 4,5 szobát. 
Legyen csendes, napos, kert/terasz, garázs, 
tároló. VAGY CSERÉT: van IX. ker.: 3 szoba + 
2 fürdő + RÁFIZETÜNK. Tel.: 06 30 945-0629

A Felső Zöldmáli úton hegyekre néző, felújí-
tott 65 m²-es emeleti lakás 54 500 000 Ft. 
www.budaihegyek.hu Tel.: +36 70 523-1969

Óbudán csendes utcában 52 m²-es, világos la-
kás tulajdonostól eladó. Tel.: 06 20 432-1979

A II., Völgy utcában 1440 m²-es telken két-
generációs, jó állapotú családi ház 235 M Ft. 
Tel.: 06 20 967-5691

KELETI KÁROLY UTCÁBAN 33M2-ES FEL-
ÚJÍTOTT ÜZLETHELYISÉG TULAJDONOS-
TÓL ELADÓ. Tel.: 06 20 387-4349

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

II., Vadròzsa  utcaban, hegyekre néző, I. eme-
leti, felùjitott 72 nm-es lakás garázzs+beál-
lòval és tárolòval , irányár: 94.9 m ft  tel: 06 
30 696 6963

Bp. II. kerület 11283/59 Hrsz. öt-tulajdonos 
része 98/324 bejegyezve eladó. Tulajdono-
sok jelentkezzenek 9-13 óra között. Tel.: 
326-6458

Hattyú utcai 3. emeleti, 72m2-es, 2 szobás, 
erkélyes, napfényes, gázkonvektoros, sarok-
lakás 67M iá. eladó. Ingatlanosok kizárva Tel.: 
06 30 982-7890

XI.kerület Diótörő utca 065/1-16Hrsz. egy 
83/748 AK1,00 részarány ELADÓ. TULAJ-
DONOSOK JELENTKEZZENEK. 9-13ÓRA 
KÖZÖTT. Tel.: 326-6458

Kispesten, kertvárosban 500 m²-es telken 
90 m²-es két szoba hallos, földszintes, alá-
pincézett családi ház 35,9 M Ft. Tel.: 06 20 
967-5691

ÖSSZEKÖLTÖZŐK, BEFEKTETŐK! TULAJ-
DONOSTÓL VIII., A BLAHÁNÁL II. EMELETI 
UTCAI, LIFTES, FELÚJÍTOTT 74 m²-ES HÁ-
ROMSZOBÁS LAKÁS ELADÓ. 2 BEJÁRAT, 
2 VIZESBLOKK, 2 KONYHA, II. KERÜLETI 
LAKÁST BESZÁMÍTOK. ÁR: 56 M Ft. TEL.: 
+36 20 956-0248

A Blaha Lujza térnél új építésű társasházban 
47 m²-es, másfél szobás, első emeleti lakás 
beépített bútorokkal 34,2 M Ft, bérbeadásra 
is kitűnő. Tel.: 06 20 967-5691

Budakeszin sorházi felújított 56m2-es, 2szo-
bás lakás, saját kertrésszel+20m2 automata 
garázs 32M Forint irányáron eladó. Tel.: 06 
70 949-4013

Pátyon, a Mézeshegy utcában 1020 m²-es 
közműves telek egyszobás nyári lakkal 11,9 
M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSOKAT, 
HÁZAKAT KERES! JUTALÉK 3%, ÜGYVÉD 
INGYEN, KÜLFÖLDI VEVŐK ELÉRÉSE. ISME-
RŐSÉNEK LAKÁSA ELADÓ? HÍVJON, ÖN IS 
JUTALÉKOT KAP! TEL.: 06 20 9-600-600

S.O.S. kiadó lakást keresek 1-2 szobást Tel.: 
06 70 949-4013

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

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

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

VÍZSZERELÉS, CSAPOK, SZIFONOK, VÉCÉTAR-
TÁLYOK, VÉCÉCSÉSZÉK CSERÉJE, JAVÍTÁSA. 
MOSÓ-, MOSOGATÓGÉPEK BEKÖTÉSE. TEL.: 
+36 30 447-3603

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

Villanybojlerek vízkőtelenítése, csapok, 
szifonok, vécétartályok cseréje, javítása. 
Anyagbeszerzéssel. Tel.: +36 30 655-8074

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

VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS ÉRINTÉSVÉ-
DELMI MÉRÉSSEL, PRECÍZEN, GARANCIÁ-
VAL. BODA ZSOLT VILLANYSZERELŐ-TECH-
NIKUS. Tel.: 200-9393, 06 30 333-6363

 LAKÁS-SZERVIZ 
Tetőfedő-bádogos-ácsmester lapos tető 
szigetelését, tető javítását vállalja. Fel-
mérés, kiszállás ingyenes. Anyagot bizto-
sítok. Tel.: 06 20 617-2137

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

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

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

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

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 ár-
ajánlat! Gyors, precíz, minőségi munka! GA-
RANCIÁVAL! Tel.: 06 30 359-4222

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉ-
TÁZÁS, PARKETTÁZÁS, CSEMPÉZÉS, VÍZ-
SZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, KŐMŰVES 
MUNKÁK GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. 
TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800

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

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

Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 2500 Ft-tól, 
duguláselhárítás 25 000 Ft-tól. Minőség, ga-
rancia! Tel.: 06 70 250-9132

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

Asztalos, lakatos munkák készítésétől a leg-
kisebb javításig. Hívjon bizalommal. Min-
denre 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

RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BESZE-
RELÉSSEL. Zárak, kilincsek, pántok, zsanérok 
cseréje, régi ajtók, ablakok felújítása, szigete-
lése. Tel.:20-381-6703 Tel.: 251-9483

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

 ELEKTRONIKA 
ANTENNASZERELÉS, JAVÍTÁS, KÁBELEZÉS 
LEOSZTÁSOK, KÉSZÜLÉKHANGOLÁSOK, 
BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201-5368, 06 20 
537-6281

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

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

REDŐNY, RELUXA, ROLETTA, SZÚNYOGHÁ-
LÓ, SZALAGFÜGGŐNY, NAPELLENZŐ STB., 
REDŐNYJAVÍTÁS! TEL.: 06 70 771-0928

REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZE-
RELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLE-
TI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ 
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 el-
fogadóhely. Tel.: 370-4932

 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 fel-
mérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 
20 972-0347, 06 30 589-7542

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 ugyanakkor 
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!

Órákat készpénzért vásárolunk!

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

Törtarany 
és fazonarany 
felvásárlás!

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

CARTIER
Acél: akár 80 000 Ft

Arany: akár: 100 000 Ft

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

Arany: akár 500 000 Ft

Klímatisztítás egészség- és környezettu-
datosan – klímaberendezéseit az egye-
dülálló, magyar fejlesztésű egészség- és 
környezetbarát, bio tisztító és fertőtlení-
tő folyadékkal tisztítjuk és fertőtlenítjük. 
www. bio-klima.hu Tel.: +36 70 316-0301

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

Ács-tetőfedő-kőműves lapos tető szigetelé-
sét, minden fajta külső-belső építési munká-
latokat vállal. Tel.: 06 70 908-9578

Tetőfedő, bádogos, ácsmunkákat vállalunk. 
Kisebb munkákat, tetőjavítást, tetőbeázást. 
Ingyenes kiszállás. Tel.: 06 70 297-6085

Festés-mázolás. Régi fa, fém nyílászárók, spa-
letták felújítása. Tel.: 06 20 945-5473, 06 30 
499-1814

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

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

FAVÁGÁSSAL, ALPIN FAVÁGÁSSAL, TE-
LEKRENDEZÉSSEL, KERTÉSZETTEL KAP-
CSOLATOS MUNKÁK ELVÉGZÉSE. TEL.: 06 
70 617-7940

Kerti munkákat (permetezés, metszés, füve-
sítés, fűnyírás stb.) vállal nagy gyakorlattal, 
referenciával rendelkező férfi. Tel.: 06 30 
388-1588

LEGJOBB ÁRON VÁLLALUNK FAKIVÁGÁST, 
FAGONDOZÁST. GALLYAZÁS, METSZÉS, 
VESZÉLYTELENÍTÉS KÖTÉLTECHNIKÁVAL 
ÉS EMELŐKOSÁRBÓL, ZÖLDHULLADÉK 
APRÍTÁSA, ELSZÁLLÍTÁSA, TUSKÓMARÁS. 
INGYENES FELMÉRÉS KERÜLETI VÁLLAL-
KOZÁSTÓL. GREENARBOR.HU TEL.: +36 
30 907-5948

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

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

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

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

FESTMÉNYGYŰJTEMÉNY GYARAPÍTÁSA 
CÉLJÁBÓL MAGYAR FESTMÉNYEKET KE-
RESEK MEGVÉTELRE KÉSZPÉNZÉRT. NE-
MES GYULA, E-MAIL.: gyulanemes70@
gmail.com Tel.: 06 30 949-2900

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

Kastélyok berendezéséhez vásárolok ki-
sebb-nagyobb festményeket, ezüstöket, 
porcelánokat, bronzokat, órákat, régi kato-
nai kitüntetések tárgyait stb., teljes hagya-
tékot. herendi77@gmail.com Üzlet: Tel.: 06 
20 280-0151

 VÉTEL-ELADÁS 
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, MŰTÁR-
GYAKAT VÉRTESI ANTIKVÁRIUM VÁSÁ-
ROL! VÍRUS IDEJÉN MASZKBAN, KESZ-
TYŰBEN. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 
06 20 425-6437

FELMENT AZ ARANY ÁRA! MAGAS ÁRON 
VÁSÁROLOK ARANYAT-EZÜSTÖT, HEREN-
DI PORCELÁNT, KAR-, ZSEBÓRÁT , HA-
GYATÉKOT. BP. XI. KERÜLET, FEHÉRVÁRI 
ÚTI VÁSÁRCSARNOK, VIRÁGSOR, PORCE-
LÁN-EZÜST ÜZLET. TEL.: 209-4245

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 VÁSÁRLÁSA. 
OSKOLA ANTIKVÁRIUM, BUDA, MAROS U. 
12. NITSOVITS IVÁN. TEL.: 06 20 231-0725

NAPI LEGMAGASABB ÁRON VÁSÁRO-
LUNK TELJES HAGYATÉKOT, FESTMÉNYE-
KET, KARÓRÁKAT, ZSEBÓRÁT, PORCE-
LÁNOKAT, EZÜST TÁRGYAKAT, KIEMELT 
MAGAS ÁRON ARANY ÉKSZEREKET! II., 
TÖRÖK UTCA 4. TEL.: +36 20 231-0572

 EGYÉB 
Diplomás, káros szenvedélyektől mentes há-
zaspár eltartási szerződést kötne ottlakással 
a II/A kerületben, vagy Solymáron saját tu-
lajdonú házában élő idős személlyel, vállalva 
az ő ellátását, ápolását, a háza és a kertje 
gondozását is! Tel.: 06 30 838-9298

IDŐSKORÚ ÉS TÚL NAGY A LAKÁSA? BA-
LATONI HÁZA ÉS BUDAPESTI KIS LAKÁSA 
IS LEHET MEGSZOKOTT KÖRNYEZETÉBEN! 
TEL.: 06 30 336-5319

ORVOSCSALÁD kedvező életjáradékot fizet 
idős nyugdíjas budapesti lakásáért odaköltözés 
nélkül. Tel.: 06 20 441-0498
ÖRÖKÖSÖDÉSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS 
SZEMÉLLYEL LAKÁSÉRT, OTTLAKÁS NÉLKÜL. 
SZERETETTELJES, MEGÉRTŐ NYITOTTSÁG-
GAL MÉLTÁNYOS KAPCSOLATOT AJÁNLOK. 
KÉSZPÉNZ, PLUSZ HAVI JÁRADÉK, KÍVÁN-
SÁGA SZERINT. TELEFONSZÁMOM: 06 30 
822-8050.
ANYAGILAG SEGÍTÜNK! BECSÜLETES, ÉRTEL-
MISÉGI BUDAI HÁZASPÁR KEDVEZŐ ÉLET-
JÁRADÉKOT FIZET IDŐS NYUGDÍJAS(OK)NAK 
BUDAPESTI LAKÁSÉRT, ODAKÖLTÖZÉS NÉL-
KÜL. TEL: 06 20 347-3727, +36 20 583-8355
KÁRTYA- ÉS TÁRSASJÁTÉKOKHOZ FÉRFIAK, NŐK 
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK.  Tel.: 06 30 932-4756
TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Egyedi, di-
vatos, méretre készülő kézi kötött, horgolt 
ruhadarabok. SAPKAMODELLEK. Nagy fonal-
választék, hozott fonalból is. www.kotode.hu, 
tel.: 356-6009.

Hirdessen a

Következő megjelenés: 2020. június 28-án. Lapzárta: keretes – június 18., apró – június 22.

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. Apró-
hirdetési 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: 
személyesen (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; fekete-fehér: 1/1 old. 265 000 Ft, 1/2 150 000 Ft, 1/4 85 000 Ft, 
1/8 53 000 Ft, 1/16 21 000 Ft. Árainkat további 27%-os áfa terheli. Keretes hirdetéseknél öt megjelenéstől 
20%, 10-től 30% kedvezmény. Új hirdetőink első hirdetésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tu-
lajdonosoknak 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.

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
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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.
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A rejtvény fősoraiban 
Dosztojevszkij gondolatát 

rejtettünk el. 
A 2020/7. számban megjelent 

rejtvény megfejtése: „Ami töké-
letes, annak nincsenek méretei”. 

A helyes megfejtést beküldők 
közül három kedves olvasónkat 

sorsoltuk ki, aki az Oázis Kerté-
szet 5000 Ft értékű vásárlási 
utalványát nyerte. A nyerte-
sek: Fényes Gábor, Gál Tibor 
és Szennay Miklósné. Gratu-
lálunk, a nyereményeket postán 
küldjük ki. Várjuk megfejtéseiket 
„Budai Polgár rejtvénye” meg-

jelöléssel elsősorban e-mailben a 
peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu 
címre, esetleg postai úton a 1022 

Bimbó út 1-5. címre legkésőbb 
2020. június 28-ig.

www.facebook.com/budapest2
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