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Buda,
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a mi otthonunk!

Keressük Buda legszebb,
legvirágosabb kertjeit címmel
új pályázatot hirdet
az önkormányzat.

Emellett más területeken is nyerhetnek
támogatást a II. kerületiek:
többek között fiatal élsportolók,
nyugdíjasklubok
és társadalmi szervezetek,
közterületeket gondozók pályázhatnak.

Új gyep, szép virágok,
megmentett fák

– a II. Kerületi Önkormányzat számára
kiemelten fontos a meglévő zöldfelületek
megújítása és megóvása, a fák védelme,
ahogy ezt a Marczibányi téri és a Margit
körúti építkezésnél is láthatjuk. (6–8. oldal)

A koronavírus-járvány nehéz időszakot
jelentett mindannyiunknak.

A II. kerület számos szociális, biztonsági
és gazdasági intézkedést hozott,

hogy megkönnyítse a rendkívüli helyzet átvészelését.
Képes összefoglalónk a 4-5. oldalon
Gyermekrajzpályázatot hirdetett
májusban az önkormányzat az egész
világot érintő járvány témájában,
amelyre sok alkotás érkezett.

A rajzok most II. kerületi
parkolóórákon is láthatóak.
(13. oldal)

Hogy van, Kedves Szomszéd?
– sorozatunk ötödik részében
két kiemelkedő olimpikont
kérdeztünk a karanténban
töltött napokról és
az újraindulásról:
Regőczy Krisztina
műkorcsolyázót és
Szilágyi Áron kardvívót.
(10. oldal)
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Megnyílt a máriaremetei uszoda

BUDAI POLGÁR
Felhívás a kerületi építési szabályzat
felülvizsgálatának (előzetes)
partnerségi egyeztetésére

Tisztelt kerületi lakosok
és érintett partnerek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Képviselő-testület, a
2020. június 25-i ülésnapon döntött a Budapest
Főváros II. Kerületének Építési Szabályzatáról
szóló 28/2019. (XI. 27.) Önk. rendelet (KÉSZ)
felülvizsgálatának a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet szerinti teljes eljárásban történő
megindításáról.
A módosítással érintett terület megegyezik
a KÉSZ területi hatályával.

Június 15-től ismét látogatható a Gyarmati Dezső Uszoda. Ahogyan arról előző számunkban is írtunk, az uszoda
kapcsán több, a rendeltetésszerű használatot akadályozó probléma is felmerült, így területén jelenleg is munkálatok folynak. Az önkormányzat a hibák elhárításán dolgozik, a cél az, hogy mielőbb biztosítani tudja a sportolók
és a lakosság számára az uszoda teljes területének használhatóságát. Jelenleg az ötvenméteres belső medence
nem használható, viszont a külső, 33 méteres rendelkezésre áll. A lakosság számára az uszodahasználatot
hétfőtől csütörtökig reggel 6–8-ig és este 18–21.30-ig, pénteken 6–8-ig és 14–21.30-ig, illetve szombaton és
vasárnap 7.30–21 óráig biztosítják. A többi idősávot a nyári táborozók és a versenysportolók számára tartják
fenn. (Gyarmati Dezső Uszoda, 1029 Máriaremetei út 224. Jegyárak II. Kerület Kártyával: felnőtt 2000 Ft, diák
és nyugdíjas 1500 Ft. Tel.: (06 1) 607-8645, uszoda@gydu.hu, www.gydu.hu.)

Zöldhulladékgyűjtő zsák II. kerületi lakosoknak
II. kerületi lakcímmel rendelkezőknek biztosít ingyen személyenként
öt darab zöldhulladékgyűjtő zsákot
az önkormányzat.
A zsákok lakcímkártya felmutatásával vehetőek át JÚLIUS 2-től a Marczibányi Téri Művelődési Központ
portáján (1022 Marczibányi tér 5/a)
hétköznapokon 8-16 óráig, a Klebelsberg Kultúrkúriában a portán (1028
Templom u. 2–10.) hétköznapokon
8-tól 16 óráig és a Központi Ügyfélszolgálaton (1024 Margit utca 2-4.)
nyitvatartási időben (bővebb információ: www.masodikkerulet.hu).

Változások a parkolási rendben
• A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszűnését követően 2020. JÚLIUS 1-jétől ismét fizetős lesz a parkolás (a 2020. évi LVIII. törvény 69. § értelmében).

• A parkolási üzemidő munkanapokon 8.30–20 óráig tart 2020. március 9. óta a Széll
Kálmán tér–Szilágyi Erzsébet fasor–Trombitás út–Garas utca–Marczibányi tér–Keleti Károly utca–Margit körút által határolt területen (beleértve a határoló utakat és tereket).
Mint ismert, a parkolási üzemidő meghosszabbítása a környékbeliek kezdeményezésére
történt, mert sokszor nem tudtak leparkolni munkából jövet, különösen akkor, amikor
rendezvény volt a környéken.
• A várakozási övezet részét képező Dara utcában is lesz parkolás-ellenőrzés 2020.
JÚLIUS 1-jétől.

• Az önkormányzat tájékoztatókat is kihelyez, külön felhívva az autósok figyelmét arra,
hogy visszaállt a korábbi parkolási rend.

A módosítás célja a rendelet gyakorlati
használata során észlelt pontatlanságok javítása,
valamint a partneri kérelmek kezelése.

A módosítás várható hatása az, hogy a KÉSZ
2019. december 31-én történt hatálybalépése óta
és a jelen előzetes partnerségi egyeztetés keretében
érkezett megkeresések kezelésével az érintett
területek szabályozási környezete rendezettebbé
válik. Egyértelműbbé, könnyebben kezelhetővé válik
a helyi településrendezés eszköze.

A teljes eljárás az előzetes tájékoztatási
szakasz kezdeményezésével indul, melynek része az
2020. június 27. – 2020. szeptember 11. között
zajló (előzetes) Partnerségi egyeztetés.
Ennek keretében
2020. július 22-én, 17 órakor a Völgy Utcai
Ökumenikus Óvodában (1021 Völgy utca 3.)
Trummer Tamás főépítész

LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart.

Részvételi szándékát előre jelezheti a
partnerseg@masodikkerulet.hu e-mail-címen.
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017.
(II.24.) önkormányzati rendeletben rögzített rendelkezések szerint, a megindult eljárásba bejelentkezhetnek Partnernek. Az előzetes partnerségi egyeztetés során a Partnerek a lakossági fórumon
szóban, vagy a felhívás ideje alatt
(2020. július 27-től 2020. szeptember 11-ig)
írásban – rövid indokolással kiegészítve – észrevételeket tehetnek, véleményeket, javaslatokat
nyújthatnak be az elérhetőségük és érintettségük
feltüntetése mellett:
elektronikus levélben
a partnerseg@masodikkerulet.hu címre küldve;
postai úton a Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatal Főépítészének címezve (1024 Budapest,
Mechwart liget 1. vagy 1277 Budapest 23. Pf. 21.);
személyesen a Polgármesteri Hivatal Központi
Ügyfélszolgálatánál (1023 Margit utca 2-4.);
A tárgy mezőben vagy a borítékon kérjük feltüntetni
a „KÉSZ felülvizsgálat 2020 előzetes” címet.
Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez szükséges
a véleményt adó teljes nevének megadása, melynek
hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe
venni. Nevének megadásával az adatkezeléshez
szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük.
Nevét kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó
véleményezésével összefüggésben kezeljük.
Trummer Tamás
főépítész
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Újra ülésezhetett a képviselő-testület
A koronavírus miatt márciusban kihirdetett
veszélyhelyzet megszűnését követően június
25-én ült össze első alkalommal az önkormányzat képviselő-testülete. Az ülésen vis�szamenőleg elfogadták a kormányrendelet
alapján a veszélyhelyzet ideje alatt polgármesteri jogkörben meghozott, a testület
frakcióvezetőivel és a bizottságok vezetőivel
egyeztetett határozatokat, rendeleteket,
emellett számos fontos döntés is született.

A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet alatt sem a képviselő-testület, sem a bizottságok
összehívására nem volt lehetőség, a hatáskörüket a
polgármester gyakorolta. A polgármester a döntések meghozatala előtt kikérte és figyelembe
vette a frakcióvezetők és a bizottsági elnökök
véleményét. A képviselő-testület a veszélyhelyzet
megszűnését követően a polgármesteri döntéseket
és önkormányzati rendeleteit tudomásul vette és
jóváhagyta.
A képviselők úgy döntöttek, hogy korábbi rendelkezésük értelmében kezdődjön meg a II. kerület építési szabályzatának felülvizsgálata.
A településrendezési eszközök felülvizsgálatának
célja, hogy a rendelet frissüljön az elkészítése óta
bekövetkezett jogszabályváltozásokkal és vegye
figyelembe a társadalmi-gazdasági folyamatokat,
az azóta felmerült módosítási igényeket, tapasztalatokat. Részletek a 2. oldalon.
A Szeréna út Csejtei utca és Józsefhegyi út közötti
szakaszának burkolat-felújításához a GAF Holding
Zrt. 44 millió forint hozzájárulást ajánlott fel,
valamint elkészíttette a beruházáshoz szükséges
kiviteli terveket is. A támogatást a képviselő-testület elfogadta.
Szintbeli összeköttetésen keresztül haladhatnak tovább a gyalogosok a Széll Kálmán térről
a Városmajor felé, ha elkészül az alagút. Az átjáró
kialakítását a tér felújításával egy időben tervezték,
de akkor forráshiány miatt elvetették. A II. kerületi
képviselő-testület is jóváhagyását adta a megvalósításhoz szükséges megállapodáshoz.

A II. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről Seres Ernő rendőr ezredes, kapitányságvezető tartott
beszámolót, amit a képviselő-testület elfogadott. A tájékoztatón részt vett Pál Adrián rendőr ezredes, Budapest
rendőrfőkapitányának bűnügyi helyettese. Az évértékelő alapján tavalyhoz képest is tovább javult a bűnügyi helyzet: negyedével csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, és nyomozáseredményességi mutatójuk
55 százalékosra nőtt. A II. kerület közbiztonsági helyzetéről részletesebben következő számunkban olvashatnak.
A képviselő-testület módosította a gépjármű-várakozóhelyek megváltásáról szóló rendeletet a kerület
belső, intenzíven beépített területén, a telken belüli,
különösen értékes faegyedek megvédésének ösztönzése érdekében. A rendelet kibővült
a „biológiailag különösen védendő faegyedek
megvédése” fogalomkörrel. A rendeletmódosítással
lehetőség nyílik arra, hogy a fa megvédése miatt
elmaradó parkolóhely-szükségletet az általánostól
eltérő, annál lényegesen alacsonyabb összegű megváltási díjtétel befizetésével biztosítsák.
Döntés született arról, hogy az önkormányzat július
1. és augusztus 31. között ismét meghirdeti
a Fogadj örökbe egy közterületet! nevű pályázatot 4 millió forintos kerettel. A kiírásra olyan
társadalmi és egyházi szervezetek, társasházak és
magánszemélyek jelentkezhetnek, amelyek vállalják
egyes közterületek rendbetételét, megtisztítását,
valamint a helyreállított területek folyamatos gondozását, karbantartását. Részletek a 8. oldalon.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján
a képviselő-testület elrendelte, hogy a július 1-jei
közszolgálati tisztviselők napja munkaszüneti
nap legyen a II. kerületi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára.

A veszélyhelyzet alatti májusi polgármesteri döntések

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet
alapján a járványhelyzet ideje alatt az önkormányzatok
képviselő-testületeinek feladat- és hatáskörében eljárva
a polgármesterek hoztak döntést. A II. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete frakcióvezetőinek véleményét kikérve május végén több határozat is született.
• Az önkormányzat szerződést kötött a fővárosi Jó
Pásztor Nővérek Kongregációval családok átmeneti
otthonának biztosítására. Június 1-jétől egy anya két
gyermekkel veheti igénybe a lehetőséget.

• A II. kerület támogatási megállapodást kötött
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására.
• A polgármester elfogadta a II. Kerületi Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést.
• Hatályon kívül helyezték az önkormányzat újkoronavírus-járvánnyal összefüggő, a lakosság védelme
érdekében hozott, a kijárási korlátozással összefüggő
áprilisi rendeletét.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat egyedi támogatási kérelmet nyújt
be a Belügyminisztériumhoz vissza nem térítendő
költségvetési támogatásra kerületi belterületi utak
felújításához. A Szépvölgyi út, Szépvölgyi dűlő és
Selyemakác utca közötti szakasza burkolatának
rekonstrukciójához a testület kötelezettséget vállal
a szükséges saját forrásra legfeljebb 60 millió Ft
erejéig a 2021. évi költségvetés terhére.
Döntés született arról is, hogy a polgármesteri keret terhére a Bach Akadémia Kulturális Alapítvány
részére 400 ezer Ft összegű támogatást nyújt az
önkormányzat a Budavári Bach-fesztivál céljaira.
A képviselő-testület (a Kerületünk az Otthonunk-frakciószövetség 13 igen és a Fidesz–
KDNP-frakciószövetség 8 nem szavazatával)
elfogadta a Momentum Mozgalom-frakció előterjesztésében szereplő határozatot, amelyben
nyilatkozatban felszólítják Magyarország Kormányát, hogy vonja vissza az önkormányzatok működését ellehetetlenítő javaslatait, és biztosítson
többletforrásokat megnövekedett feladataikhoz.
(A képviselő-testületi ülést lapzártánk idején tartották, ezért további részletes beszámolónkat
következő számunkban olvashatják.)

Őrsi Gergely
polgármester
július 11-én 15.30-tól

szabadtéri fogadóórát tart,
amit a Hármashatár-hegyi
repülőtéren, a Kardos és az
Arad utca találkozásánál
rendeznek meg.
Mindenkit várnak!
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Véget ért a járvány – képes

Átfogó csomaggal segítette az önkormányzat a
nehéz helyzetbe jutott II. kerületieket: bérpótló
támogatást igényelhettek munkaviszonyuk megszűnésekor, gondozási támogatást kieső kórházi
kezelés esetén és albérletidíj-támogatást jövedelem-kiesés esetén.
Összesen tizenegy felújított és bebútorozott önkormányzati lakást használhattak a járvány idején azok az egészségügyi dolgozók, akik a Kapás utcai szakrendelőben vagy a
kerületünkben működő kórházakban dolgoztak. Kerületünk ezzel is szerette volna támogatni az egészségügy frontvonalában a világjárvány megfékezéséért küzdőket.

A járvány elején nehéz volt a szükséges védőfelszerelések beszerzése. Az önkormányzat az elsők között
biztosított megfelelő maszkokat és védőfelszerelést
a kerület egészségügyi és szociális hálózatában dolgozóknak. Igénylés alapján a lakosok is kaphattak
sebészi és varrott maszkokat az önkormányzattól,
amiket önkéntesek vittek ki a postaládákba, így több
tízezer maszkot kaptak a kerületiek az önkormányzat jóvoltából.

Ingyenes maszkadagoló automatákat helyeztek ki
több II. kerületi helyszínre, így a Fény utcai piacra
és néhány kerületi játszótérre. Ezzel szerette volna
az önkormányzat megkönnyíteni a maszkhoz jutást
a piacra látogatóknak vagy azoknak a szülőknek,
akik a játszótérre indulva elfelejtettek magukkal
vinni. Emellett önkormányzati képviselők, hivatali
dolgozók és önkéntesek hat hétvégén nagy forgalmú
helyeken is osztottak sebészi szájmaszkokat, ezzel is
segítve az egyéni védekezést kerületünkben.

Szolidaritási számlát
hozott létre az önkormányzat, hogy a járvány
idején a kerületi egészségügyi és a szociális
ellátásában dolgozó kollégái megfeszített munkáját ne csak szavakkal
köszönhesse meg. Minden forint adományhoz
plusz egy forintot tett
hozzá. Június 15-ig a
számlán közel 3,5 millió
forint gyűlt össze.
Első a biztonság – a polgármesteri hivatal és az önkormányzati intézmények dolgozóit rendszeresen
tesztelték koronavírusra, ezzel is védve azokat a
kerületi lakókat és gyerekeket, akik az önkormányzat
munkatársaival kapcsolatba kerültek. Minden önkormányzati bölcsődében és óvodában dolgozó számára
biztosították a tesztelés lehetőségét. Az önkormányzat összesen közel kétezer tesztet végeztetett el, aktív
fertőzöttet nem találtak.

Akik nem hagyhatták el otthonukat, illetve
nem volt segítségük: időseknek,
rászorulóknak,
karanténban lévőknek – kérésre
– a II. kerület
biztosította az
étel házhoz
szállítását, segített az alapvető
élelmiszerek,
tisztálkodási és
tisztítószerek
megvásárlásban,
a gyógyszerek
kiváltásában.
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összefoglaló az önkormányzat járványügyi intézkedéseiről
A II. kerületi játszóterek és szabadtéri sportparkok karbantartási, takarítási és fertőtlenítési
munkálatok elvégzése után nyíltak meg újra, de
az alapos takarítás, fertőtlenítés egyetlen önkormányzati intézményben sem maradt el.

A kerület igyekezett enyhíteni a helyi
vállalkozások nehézségein. Az önkormányzat a tulajdonában álló üzlethelyiségek bérleti díját – kérelemre –
elengedte vagy csökkentette, emellett
közel ötven kerületi cég bemutatkozását ingyenesen jelentette meg a Budai
Polgárban és a kerület honlapján.

Az önkormányzat folyamatosan biztosította a
napközbeni gyermekfelügyeletet mind a bölcsődés, mind az óvodás korosztály számára. A csoportonkénti ötfős létszámhatárt betartva mind
a hat önkormányzati bölcsőde, és ezzel párhuzamosan két óvoda tartott ügyeletet.

Hiteles információk
minden társasházban
– a Budai Riadólánc
megszervezésével kerületünk lakóközösségei
naprakész és ellenőrzött
információhoz juthattak
a járvánnyal kapcsolatban a lehető legrövidebb időn belül. Az önkormányzat felhívására
580, legalább tízlakásos
ház csatlakozott.

A kerület vezetése felhívással fordult a fiatalabb korosztályhoz, hogy jelentkezzen önkéntesnek a koronavírus-járvány
okozta különleges helyzetben. A kérésre gyorsan és sokan
jelentkeztek, a több mint kétszáz önkéntes többek között
maszkot osztott és vitt kerületi postaládákba, de sokan jelentkeztek idős szomszédaink kutyáinak napi sétáltatására is.

Biztonságos körülmények között rendezte
meg az önkormányzat az idei muskátlivásárt,
ahol a kerületiek összesen 12 500 tő muskátlit igényeltek. Az előzetes regisztrációt
követően a 65 év felettieknek házhoz vitték
a kért virágokat, a többiek három helyszínen,
idősávokba osztva vehették át az erős, egészséges muskátlikat.

A kultúrát is igyekezett
támogatni a kerület: az
Átrium a kényszerű bezártság idején maszkokat
varrt a II. kerületieknek,
emellett online videósorozatot készítettek, ahol
színészeik olvastak fel a
II. kerülethez kapcsolódó
helytörténeti és irodalmi
írásokból, és itt rendezték
meg az online közvetített
Védett tér beszélgetéssorozat alkalmait is.

Tiszta Buda néven köztisztasági akciót indított
a II. Kerületi Önkormányzat, amely a járvány
ideje alatt is folytatódott. A közterületek
takarítása mellett fertőtlenítésük is folyamatos volt, és nem maradt el a zöldfelületek
karbantartása sem. A gyomok kaszálása ebben az időszakban a szokásosnál is nagyobb
hangsúlyt kapott egészségünk megőrzése
érdekében.

A II. Kerületi Önkormányzat egyetlen munkatársát sem kényszerült elbocsátani
az intézményeiből (polgármesteri hivatal, kulturális és sportlétesítmények, művelődési házak, óvodák, bölcsődék, gondozási központok, egyéb intézmények).
Sőt, sikerült megőrizni a kerületi bérpótlékot is az arra jogosultak körében, amit
külön juttatásként kapnak például a II. kerületi szociális ágazatban, valamint a
bölcsődékben és óvodákban dolgozók.
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Megmentik a nagy platánfát a megújuló
Életre kel és új szerepet kap a Margit körút
volt iskolaépülete. A mellette lévő építési
területről az önkormányzat közbenjárására
két kisebb platánfát már átültettek, és tervmódosítással megóvják a még ott álló nagy
platánt is. A projekt során 1300 négyzetméternyi zöldfelületet alakítanak ki.

A Margit körúton található, jelenleg elhanyagolt
műemlék iskolaépületet és környezetét ingatlanfejlesztéssel rehabilitálja a Codic Hungary.
A munkálatok során 3600 négyzetméternyi irodát, lakásokat, mélygarázst, üzlethelyiséget és a
jelenleginél nagyobb, gondozott parkot is kialakítanak. A volt iskolaépület a mellette fekvő
zöldterülettel együtt már évek óta magánterület,

Jó hír, hogy az önkormányzat közbenjárására a nagy platánfa megmenekül a kivágástól

Sokan szerették a kis parkban megbújó,
mészkőből készült szarvasszobrot.
Mit tudhatunk róla, mi lett a sorsa?

„Áll már az emlékműve a rézágyús Gábor Áronnak, de nem ez lesz idén az utolsó avatás a fővárosban. A Rómer Flóris utca és a Mártírok útja
sarki kis térre kerül Csíkszentmihályi Róbert szarvast ábrázoló mészkő szobra” – adta hírül 1980
novemberében az Esti Hírlap. Az avatásra aztán mégis a következő évben (más források
szerint pedig csak 1982-ben) került sor, és
azóta díszítette a kis szobor a ma Csodaszarvas térként is ismert kis sarokterületet a Margit körút és Rómer Flóris utca találkozásánál.
A helynek több évszázados történelme van:
Országút városrész egyik legrégebbi épülete áll mellette, a Budapesti Országúti Szent István első
vértanú-templom és a ferences kolostor. Valamikor innen indultak
a kálvária stációi
az egykori Veronika-kápolnához.
Mögöttük,
az épületek

a fejlesztéshez az építési és örökségvédelmi engedélyt még 2017-ben Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztálya adta ki.
Szakértők bevonásával a fejlesztők mérlegelték a területen található platánfák áthelyezésének lehetőségét. Ennek eredményeként, az
önkormányzattal együttműködve, két kisebb
platánt a kerületen belül már biztonságosan áthelyeztek. A II. Kerületi Önkormányzat felkérésére az elmúlt hetekben a Codic ismételten megvizsgálta a Margit körút és a Rómer Flóris utca
sarkán álló nagy fa átültetésének lehetőségét,
de mivel ez annak méretei miatt rendkívül kockázatos lett volna, úgy döntöttek, hogy – annak
ellenére, hogy a fa kivágásához szükséges összes
jogosítvánnyal és érvényes építési engedéllyel
rendelkeznek – saját költségükön módosítják a
terveket, és megőrzik a platánt.
Őrsi Gergely polgármester kiemelte: – Jó hír,
hogy a nagy platánfa megmenekül a kivágástól,
ez mindnyájunknak fontos. Kérésünkre megvizsgálták a terveket, és miután az önkormányzat
saját felszíni parkolóhelyeiből ajánlott föl, úgy
módosították a mélygarázs tervét, hogy a biológiailag értékes faegyed a helyén maradhasson.
Ennyivel kisebb lesz tehát a mélygarázs, így menekülhet meg a fa, illetve két kisebb, fiatalabb fát
már átültettünk az építési területről. Ugyanakkor
a telken, sajnos, lesznek olyan fák is, amiket kivágnak az építkezés során.
Kiemelte, a zöldfelületekre és zöldítésre vállalt kötelezettségek is hamarosan teljesülnek.

A Kőszarvas

oltalmában a hangulatos Papkert, a környékbeli kutyások és gyerekek kedvence. A templomtól jobbra egy ódon hangulatú, téglaborítású épület áll elhagyatottan: valamikor iskola
volt, műemléki védettséget élvez. A területet
felülről a Magyar Autóklub 1960-as évek elején felhúzott modern épülete, illetve egy irodaházzá alakított régi épület határolja. A Rómer Flóris utca túloldalán pedig a magyar
Bauhaus építészet egyik kivételes értékű épülete, az úgynevezett „Dugattyús ház” áll.
A II. világháború után a terület bombatalálatot kapott, emiatt a sarkon lévő iskolaépületi szárnyat lebontották. A hatvanas
évekbeli fényképek tanúsága szerint
egy kis szocialista üzletsor épült fel
az utcafrontra, ahol töltőtollat,
műszaki cikkeket és hasonlókat lehetett vásárolni – erre
talán a kerületben sokan
emlékeznek. „A főváros az
1970-es évek végén döntött
a terület rendezéséről,
amellyel Pirk Ambrust
bízták meg” – tudtuk

meg Szilágyi Andrástól, a II. világháború utáni budapesti köztéri szobrok monográfusától.
„Az üzletsort lebontották, a kis park díszítésére
pedig, a kor szokása szerint, egy szobrot is felállítottak. Így esett a választás Csíkszentmihályi
Róbert egy akkor már meglévő alkotására. A célja
a park díszítése volt, a dámszarvas (nem csodaszarvas!) mint szimbólum itt, ezen a helyszínen
nem hordozott kitüntetett jelentést.” A forgalmas Mártírok útja, majd a rendszerváltás óta
újra Margit körút és a nevezett épületek közt
éppen csak egy szusszanásnyi zöldterület jött
létre, amely aztán 2006-ban magántulajdonba került.
A zsebkendőnyi park éke (a sudár platánfa
mellett) Csíkszentmihályi Róbert díszítőszobra volt, melyhez bazaltkockákkal kirakott
lépcsősor vezetett. A szobor, kis mérete és
alacsony volta miatt, igazából csak közelről
bontakozott ki. Bár a tér a szájhagyomány
útján a Csodaszarvas tér nevet kapta, valójában a szobor eredeti neve: Szarvas. A művész 1969-ben, pályájának elején készítette
mészkőből. „Kőszobraiban az emberi lét és az
emberi természet évezredes belső nyugalmá-
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Fotó: .Fortepan/Budapest Főváros Levéltára

műemlék iskolaépület mellett

A hatvanas években kis üzletsor volt az utcafronton.
Háttérben az egykori iskolaépület

Átültetéssel mentették meg
a fákat a kivágástól

Az önkormányzat az elmúlt időszakban
több kerületi fát is megmentett a kivágástól – átültetéssel. Nemcsak a Margit
körúti építkezés két kisebb platánja, de
– a korábbi kivágási tervekkel ellentétben
– a Marczibányi téri körforgalom három
fája is megmenekült, amit a máriaremetei
templomkertbe ültettek át.

Ennek részleteiről megkezdődtek az egyeztetések a kerülettel és a Főkerttel, illetve lakossági
egyeztetés is lesz arról, hogyan lehetne a Margit
körutat zöldfelületekkel ellátni olyan módszerrel, ami nem csupán dézsás növényeket jelent
– tette hozzá Őrsi Gergely.
Statikai okokból a fa lombkoronáját megmetszik, ezzel nemcsak a platán élettani igényeire és a tervezett épületre lesz tekintettel
a fejlesztő, de a fán esetleg fészkelő madarak
költési időszakára is. Ezért a munkálatok előkészítésébe környezetvédelmi szakértőt is bevontak. A teljesen felújított és kibővített ötszáz négyzetméteres park, a nyugodt belső kert
és a zöldtető kombinációjával összesen 1300
négyzetméternyi zöld környezetet teremtenek.
A park és a közösségi tér nemcsak az épület lakóit és dolgozóit várja, de a fejlesztő ígérete
szerint nyitva áll majd a lakosság előtt is.
nak kifejezésére törekszik” – írta a művész korai műveiről Petényi Katalin. Ugyanakkor ez
a (dám)szarvas nem a szokásos pózban áll,
ahogy a legtöbbször szokták az állatot ábrázolni, felemelt fővel és égbe nyúló agancsokkal. Ez a szarvas fejét ugyan az ég, a fény felé
emeli, de fekszik, vagy éppen fel akar tápászkodni: a harmónia mellett tehát ott a feszültség is az alkotásban. Ezt a hatást erősíti a talapzat kidolgozatlansága is.
A Kossuth-díjas Csíkszentmihályi Róbert pályája elején többször is megformálta
a szarvasmotívumot (Csodaszarvas, 1968, Az
utolsó szarvas emlékműve, 1970). Később
emberi és állati alakokat ötvöző munkái tették ismertté, de sok egyházi témájú alkotása
is van. Budapesten többfelé találkozhatunk
szobraival, 2006-ban, a forradalom 50. évfordulójára állították fel ’56-os emlékművét a Műegyetemnél. Szintén ő készítette a
2006-ban felállított Németh László-szobrot
is kerületünkben, mely a Pasaréti út és Radna utca sarkán lévő kis parkban áll. És szoros
kapcsolata van a ferencesekkel is: 1996-ban
Pasarétre, a ferences plébániatemplom számára is készített egy Szent József-szobrot.
A Csodaszarvas parkkal szomszédos Margit
körúti rendház falán pedig 2009 óta látható
egy alkotása a bejáratánál, amely egy, a kapu

mellett a falba beépített kis ablakon át kitekintő ferences barátot ábrázol.
– A kis mészkő szarvas közel negyven év
után most visszakerült Szentendrére alkotójához, aki vállalta restaurálását is – tudtuk
meg Majoros András önkormányzati képviselőtől. – Ha az év végén megvalósul a művész
tervezett életmű-kiállítása a Budapest Galériában, ott viszontláthatjuk majd a dámszarvast is – megszépült formájában.
Viczián Zsófia
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Keressük
Buda legszebb,

legvirágosabb kertjeit

Buda,
a mi otthonunk!

Elismerésre méltók, egyben a II. kerületi lakóközösség
számára követendő példák azok a kertek, erkélyek vagy
belső udvarok, melyeket tulajdonosaik vagy az ott lakók
különösen nagy gonddal ápolnak, szépítenek. Ezek a kis
kertek hozzájárulnak ahhoz, hogy a II. kerület a főváros
egyik legszebb, virágokban és zöldben pompázó városrésze legyen.
A II. Kerületi Önkormányzat „Buda, a mi otthonunk! – Keressük Buda legszebb, legvirágosabb
kertjeit” címmel pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy
azok a magáningatlanok vagy társasházak, melyek a pályázati kiírás követelményeinek megfelelnek, közösségi
elismerésben részesüljenek.
A városrészünk legszebb virágos kertjét, erkélyét vagy
társasházi belső udvarát díjazó pályázaton részt vehet
minden olyan II. kerületi magánszemély vagy társasházi
közösség, amelynek fontos, hogy Buda valódi otthonává
váljék minden lakójának. Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok, akik a pályázatra benevezett erkélyt/kertet/
belső udvart saját tervezésük alapján, saját munkájukkal
valósították meg, valamint azok, akik az önkormányzati
muskátlivásáron beszerzett növényeket is felhasználták.
Pályázni a dísznövényeket, fűszernövényeket, zöldségeket, gyümölcstermő vagy egyéb fás, cserjés növényeket kiemelő, a kerti kompozíciót is bemutató 6 darab,
balkonkerti/előkerti vagy kerti/belső udvari fotóval és egy
maximum 400 karakteres leírással lehet az alábbi kategóriákban: • A kerület legszebb kertje • A kerület
legszebb társasházi belső udvara • A kerület
legszebb erkélye.
Kategóriánként 3-3 pályázó kap elismerést és a legjobbakat, valamint a legtöbb közönségszavazatot elnyerő
pályázót kertészeti utalványokkal díjazzák, az 1–10. helyezettek egy-egy csomag (10-10 db) zöldhulladékgyűjtő
zsákot kapnak ajándékba.
A díjak: 1. helyezettek 60 ezer Ft, 2. helyezettek
50 ezer Ft, 3. helyezettek 40 ezer Ft, a közönségszavazat győztese 60 ezer Ft.
A pályázatokat 2020. JÚNIUS 29. – JÚLIUS 31.
között lehet benyújtani.
A részletes pályázati kiírás a további
pályázati feltételekkel, valamit a pályázati adatlappal együtt elérhető a www.masodikkerulet.
hu/cimlap/palyazatok oldalon. A pályázatokat és a
hozzájuk mellékelt fotókat a polgarmester@masodikkerulet.hu e-mail-címre kell megküldeni, vagy a kitöltött
adatlapot papíralapon, a színes fotómelléklettel együtt
is be lehet nyújtani a Központi Ügyfélszolgálathoz: 1023
Margit utca 2-4., tel.: (06 1) 346-5600.

A kis mészkő szarvas közel negyven év után
restaurálásra visszakerült alkotójához

Ha parlagfűvel vagy
más allergén gyommal
fertőzött telket lát,
a parlagfules@masodikkerulet.hu
e-mail-címen tehet bejelentést.
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Szépülő közterületek
– zöldellő parkok

Új gyep és tarka virágok várják az arra járókat számos II. kerületi helyszínen. A kertészeti
munkákat a II. Kerületi Önkormányzat zöldfelület-megújítási programja keretében végezték el június első felében. A Vérhalom téren a szemetesedényeket is lecserélték, így a
hulladékban keresgélő madarak már nem tudják a zsákokat kitépkedni a tárolókból.

Vérhalom tér

BUDAI POLGÁR

Bővül és megújul
a parkoló
az Akadémiánál

Zsigmond tér

A fővárosi önkormányzat beruházásában
megkezdődött a Hűvösvölgyi út mellett
az Akadémia előtti P+R parkoló felújítása, amelynek keretében nemcsak átépítik
a területet, hanem bővítik a várakozóhelyek számát, valamint lesz világítás
és térfigyelő kamera is. A munkálatok a
tervek szerint novemberig tartanak majd.

Mechwart liget

PÁLYÁZAT Fogadj örökbe egy közterületet!

II. kerületi társadalmi szervezetek és magánszemélyek számára hirdet pályázatot a II. Kerületi Önkormányzat.
A támogatás a II. kerülethez tartozó közterület rendbetételére és megtisztítására, ezen belül parképítési feladatok
elvégzésére, növényültetésre, növénygondozásra, komposztálásra, talajjavításra, valamint a helyreállított terület
folyamatos gondozására használható fel. Pályázni kizárólag a 2020. november 30-ig megvalósuló programmal
lehet. Jelentkezési határidő: 2020. AUGUSZTUS 31. (postára adás dátuma). A pályázati kiírás az adatlapokkal és mellékletekkel együtt elérhető a www.masodikkerulet.hu/cimlap/palyazatok oldalon.

Biztonságosabb lett a játszótér

A lakossági jelzéseket figyelembe
véve végzett felújítást a II. Kerületi Önkormányzat a Temető
utcai játszótéren. A munkálatok
során nemcsak biztonságos ütéscsillapító öntöttgumi-burkolat
került a csúszdák környékére,
hanem a rézsűre, a játszószerek
közé mászóeszközöket is telepítettek.

A Fővárosi Önkormányzat finanszírozásával
és a Budapesti Közlekedési Központ beruházásában a parkolóhelyek bővítésével
folytatódik a fővárosi P+R fejlesztési program, ami hozzájárul a gépjárműforgalom
csökkentéséhez a város főbb útjain, így
mérséklődhet a lég- és zajszennyezettség is.
Lapunk megkeresésére a Budapesti Közlekedési Központ arról tájékoztatott, hogy
az Akadémia Park melletti parkolóban 24 új
várakozóhely épül, a meglévő P+R parkolót
pedig korszerűsítik, a férőhelyek számát
76-ról 85-re bővítik. Emellett felújítják a
gyalogjárdát, korszerűsítik a közműveket
és a közvilágítást, töltőoszlopot telepítenek elektromos autókhoz, és térfigyelő
kamerákat létesítenek. Jó hír az is, hogy
18 új facsemete szépíti majd a környezetet. A beruházás nettó 307 millió forintba
kerül. A kivitelezés június 15-én indult, és a
tervek szerint novemberben fejeződik be.
A munkálatok miatt várhatóan augusztus 31-ig lezárják a P+R parkolót a gyalogos- és a gépjárműforgalom elől. Ez idő
alatt a Hidász utca a Hűvösvölgyi úton a
Széll Kálmán tér felé haladva a Kelemen
László utca–Pasaréti út vagy a Hűvösvölgyi
út–Szilágyi Erzsébet fasor–Gábor Áron
utca–Pasaréti út útvonalon közelíthető
meg, a Hűvösvölgyi úton a városhatár felé
haladva pedig a Gábor Áron utca–Pasaréti
út útvonalon keresztül.
A parkolónál lévő kutyafuttatót – amely
eredeti formájában megmarad és új kerítés épül köré – a munkálatok ideje alatt
ideiglenesen nem lehet használni.

2020/10 – június 28.
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Példaképek távoztak– a vízilabda gyásznapjai

Összeállította: Zsoldos Szilvia. Forrás: MOB, Budai Polgár-archívum

2020. június 17. és június 18.: a magyar vízilabda fekete napjai. Nyolc háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázónk közül kettő távozott egy nap különbséggel. Kárpáti György néhány nappal 85., Benedek Tibor néhány héttel 48. születésnapja előtt.
Mindketten kötődtek a II. kerülethez.
Kárpáti György, aki az olimpiai szereplés
tekintetében Gyarmati Dezső után a legeredményesebb magyar vízilabdázó volt, 2013-ban lett
a nemzet sportolója; Hidegkúton lakott, nem
messze a tavaly őszre felépült Gyarmati Dezső
Uszodától. Az avatón lapunknak a következőket
mondta: „Nagyon örülök a névadásnak, hiszen
nemcsak játékostársam, hanem mondhatni a
legjobb barátom volt Dezső. Az uszodának fontos
feladata lesz az utánpótlásképzésben, hiszen a hazai vízilabda szempontjából nélkülözhetetlen a fiatalok nevelése. Ezáltal nemcsak helyi szinten lehet
fontos szerepe kerületünk uszodájának, hanem a magyar sporton belül is.”
Ő is így kezdte. Nyolcéves volt, mikor édesapja kézen fogta és levitte a Császár uszodába. Sok sportágat kipróbált, két éven át gyermek
műugróbajnok volt, és két évig a Fradi kölyökcsapatában is focizott,
akikkel szintén bajnokságot nyert. Emellett úszott is, négyszeres magyar bajnok lett a gyorsúszó-válogatott tagjaként. Mégis a vízilabdánál
maradt, noha sosem volt klasszikus gladiátor alkat, de a centiméterek
hiányát hihetetlen gyorsasággal kompenzálta. Tizenhét évesen tagja lett
az 1952-ben Helsinkibe utazó olimpiai csapatnak. Kezit csókolommal
kellett köszönnie társainak, amit csak az első arany megnyerése után
oldottak fel. Kárpáti öt meccsen négy gólt szerzett. Két évvel később,
a torinói Eb-n is a dobogó legfelső fokára állhatott fel a válogatottal,
ahogyan az ‘56-os melbourne-i olimpián is ők lettek a világ legjobbjai.
Akkor játszották az emlékezetes véres meccset a szovjetekkel. A magyar pólóválogatott zseniális húzással lepte meg a szovjeteket, akik
ettől idegessé váltak, és Zádor Ervint a víz felett ütötték meg. A meccs
félbeszakadt, Zádor sebét össze kellett varrni. Rajki Béla csapata hibátlanul nyerte meg az olimpiát, de soha többé nem játszott együtt.
Hat meccsen lőtt nyolc góljával Kárpáti volt a magyar válogatott
legeredményesebb tagja. 1960-ban olimpiai bronzérmes, 1964-ben
Tokióban ismét aranyérmes, akkor négy gólig jutott. 1969-es visszavonulása után jogi diplomát szerzett, de inkább az edzői végzettségét
használta. 1970-től 1980-ig volt a magyar válogatott másodedzője,
utána a Ferencváros szakosztályának vezetője.
Barátai közé tartozott Puskás Ferenc mellett Grosics Gyula, Papp Laci
és Carlo Pedersoli, azaz Bud Spencer is.
Hét olimpián járt, ebből négyszer győztesen tért haza, erre különösen büszke volt. A négy győzelembe beletartozik az is, hogy a magyar
válogatott 1976-os montreáli olimpiai győzelme idején a szövetségi
kapitány, Gyarmati Dezső segítője volt.
Faragó Tamás, aki ezen az olimpián lett aranyérmes, így emlékezik
rá: „Gyarmati mellett vállalta a neki kiosztott szerepet, miközben óriási
szakmai tudással rendelkezett. Nagyon fontosnak tartom, hogy Gyuri
nemcsak másokon, de magán is tudott nevetni. Ha kellett, magából is
bohócot csinált, de közben a csapat minden egyes rezdülésére odafigyelt.
Halála óriási veszteség a magyar sportnak és a hazai vízilabdaéletnek is”
Kárpáti György búcsúztatása július 2-án 14.15-kor kezdődik a Farkasréti temető Makovecz-termében.

Benedek Tibor minden erénnyel rendelkezett egy személyben, amit a sport bármely korban is felmutathatott értékként.
SPORTEMEBER volt. A magyar sport nagyságai közül is kiemelkedett tartásával, küzdeni tudásával. Szüksége is volt rá, hiszen
pályafutása kezdetén nem egy nagy generáció egyik klasszisa
volt, hanem – a magyar vízilabda egyik hullámvölgyében – a
fáklyavivő, a reményt hozó magányos harcos. Ekkor még a sikerek és a kudarcok váltogatták egymást, de klubcsapatával, az
UTE-val 1994 tavaszán az újjászületés eufóriáját hozta magával
a nagy Bajnokok Ligája- (BEK) meneteléssel, és a végső győzelemmel. Aki ott volt ekkor bármelyik mérkőzésen a zsúfolt Komjádi uszoda lelátóján, soha nem felejti el azt a
spontán, önfeledt játékot, amit az esélyesebb ellenfelekkel szemben mutattak be. Már
ekkor, 22 évesen vezér volt, ahogy egész pályafutása során végig.
Nézőként is meg lehetett tanulni tőle, hogyan kell(ene) veszíteni, és azt különösen,
hogy hogyan lehet nyerni… és nem csak a sportban. Nem hullott az ölébe egyik siker
sem, de nem is hitt ebben, így a ritka vereségek után sem kifogásokat keresett, hanem
magában a hibákat. A felelősséget előre felvállalta a medencében, és utólag a parton,
talán néha mások helyett is. Egyszer azt nyilatkozta: „Aki el tud veszíteni valamit, az
meg is tudja nyerni azt. Azok az igazán jó játékosok, akik, ha kell, elveszítik, ha kell,
akkor megnyerik a nagy meccseket.” Személye távol tartotta csapataitól a közönyt, az
alibizést, tisztelték ellenfelei és az ellenfél szurkolói. Ez kölcsönös volt.
Soha nem torpant meg, mindig előre ment, még a legszorultabb helyzetekben is. Erős
volt testben és lélekben és azzá váltak a csapatai is körülötte.
Érdemes megnézni a 96’-os atlantai olimpiai elődöntő utolsó másodperceit, a játékos-pályafutása legnagyobb kudarcának bekövetkezte előtti pillanatokat. Egygólos
spanyol vezetés. Mindenki menekül a labdától, de Benedek Tibi elkéri. Nincsen a legjobb
lövőhelyzetben, spanyol védők sokasága nyomja a víz alá. Csak azt a csodálatos bal
kezét látni, a labdával. Nem engedi el, nem tudják elvenni tőle, a bíró nem védi meg.
Egyedül van, rettenetesen egyedül, de lóbálja a labdát, nem adja fel. Soha nem adta fel,
mindig mindent megtett a győzelemért, ezért (is) lehet – a medencén kívül is – bárkinek
M. A.
PÉLDAKÉP. Most és mindörökké.
Benedek Tibor, aki a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium sportosztályába járt, egy interjúban azt is elmondta, hogy „itt nőtt fel” a Komjádiban. Az egyik legkiválóbb
sportolóként is fontosnak tartotta, hogy részt vegyen a II. Kerületi Kaptató futóversenyen. A Budai Polgárnak 2015-ben el is mondta, miért: „Fiam egy II. kerületi
iskolába jár, tavaly is kint voltunk a versenyen (…). Igazán a vízben érzem otthon
magam, de futni is szoktam. Igaz, nem ilyen iramban, és az emelkedők sem kön�nyítették meg a helyzetet. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom a rendezvényt,
hiszen látszik, milyen sok embert mozgat meg.”
Őrsi Gergely polgármester közösségi oldalán a következőket írta: „Olimpikonként,
egy ország példaképeként is több ezer budai gyerekkel és szüleivel együtt vett
részt évről évre a II. Kerületi Kaptatón, mert valódi győztesként tudta: a sportban
nemcsak a győzelem számít, hanem a közösség. Az, hogy együtt mozduljunk, közös
élményeink legyenek, amelyek erőt adnak a szürke hétköznapokban. Erre az erőre
most mindannyiunknak szüksége van, hogy feldolgozzuk a feldolgozhatatlant:
Benedek Tibor már nincs köztünk.”

Tragikus hirtelenséggel június 23-án elhunyt Csentericz Zoltán, a Hidász utcai Pasaréti Honvéd Lovarda volt vezetője – tudatta
az egyesület. Már óvodás éveit is a patinás lovardában töltötte, majd lovagolt Széplaki Pál kezei alatt. Harmincas évei elejétől a lovarda
mindennapi életének működtetésében tevékenykedett, és igazgatóként négy évig vezetője volt. A II. Kerületi Önkormányzattal is nagyon
jó együttműködést alakítottak ki. Mint lapunknak Csentericz Zoltán egy 2016-os interjúban elmondta, a létesítmény majdnem az enyészeté lett, mert a honvédség be akarta zárni, de az önkormányzat segítő kezet nyújtott a hagyományőrző egyesületnek, így a műemléki
védettségű épület és terület megmaradt és tovább szolgálhatja a sportot. A lovaglás népszerűsítése céljából évente többször tartottak
nyílt napot a lovardában, amelyen számos II. kerületi gyerek vett részt, és lett örökre a lovaglás szerelmese. Csentericz Zoltán emlékét a
lovarda, a magyar lovas társadalom és a II. kerület értékeit féltő lakók is őrizni fogják.
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KEDVES SZOMSZÉD

Hogy
H
ogy van,
van,
Kedves Szomszéd?
– A sport, és az annak köszönhető önfegyelem a legnehezebb időkön is átsegíti az embert – vallja a magyar jégtánc
máig ragyogó csillaga. – Nem

Az oldalt írta: Péter Zsuzsanna

Regőczy Krisztina
véletlen, hogy Amerikában az
álláskeresésnél előnyt jelent,
ha valakinek élsportolói múltja
van, mert az megbízhatóságot
feltételez. Rengeteg pozitív dolgot nevel belénk a sport, amit
később az élet más területein
is remekül tudunk hasznosítani. Ezt én is éreztem az elmúlt
nehéz és szokatlan időszakban.
Még az elején bespájzoltam
mindenből, így tényleg csak
egy héten egyszer mentem le
tejért, kenyérért, természetesen
betartva az óvintézkedéseket.
A mozgás számomra alapvető
fontosságú, ezért a szokásos
gyakorlatsoromat a karantén
ideje alatt is rendszeresen végeztem.
Pillanatnyilag beláthatatlanok a járvány sportéletet érintő
következményei. Együttérzek
azokkal a sportolókkal, akik
készültek az olimpiára, akkorra
időzítették legjobb formájukat testileg-lelkileg egyaránt.
Talán jobb lett volna nekik, ha
hamarabb döntenek az elhalasztásról. De az olimpikonok a
világ fiatalságának legjava, őket
nem szabad kitenni egy ilyen

veszélyes helyzetnek, amiből
azután újabb megbetegedések
indulhatnak el. A legfontosabb
az ő és az összes résztvevő biztonsága, és ez igaz a többi világversenyre is. Korcsolyában
augusztusban indult volna
a Junior Grand Prix, aminek
első két fordulóját már törölték.
Szerencsés alkat vagyok,
mindenben meglátom a
jót. Természetesen figyelemmel kísértem a járvány
alakulását, és tudtam örülni annak, ha kevesebb volt
a megbetegedés és a haláleset, és egyáltalán, hogy
Magyarország viszonylag
kevés áldozattal tudta átvészelni a veszélyhelyzetet.
Ugyanakkor maximálisan
együttérzek mindenkivel, aki elvesztette hozzátartozóját, és nem szabad
azt mondanunk, hogy „csak”
ötszázhetven hunytak el, mert
ez is nagyon fájó hiány. Tiszteletreméltónak érzem, hogy az
emberek fegyelmezetten betartották a biztonsági szabályokat, és most annak örülhetünk,
hogy túl vagyunk a nehezén, és
lassan, de biztosan újraindulhat
az élet.
A helyzet ugyanakkor jó dolgokat is tartogatott. Volt időm
olyasmire is, amire a szokásos
rohamtempó mellett nem, és
megmutatkozott az igazi barátok listája is: sokan hívtak telefonon, érdeklődtek hogylétem
felől, ami nagyon jólesett. Nagy
élmény volt az is, amikor egy
bevásárlás során, amikor természetesen maszkban voltam, valaki kedvesen megsimogatott,
mert megismert a hangomról.
A párommal huszonöt éve vagyunk együtt, de még soha ez
alatt a huszonöt év alatt nem
tudtunk ennyi időt együtt tölteni. Igazi ajándék volt ez, mert
szinte újra felfedeztük a másikat, és kölcsönösen erőt meríthettünk egymásból.

BUDAI POLGÁR
Véget ért a veszélyhelyzet, lassan fellélegezhetünk,
és újrakezdhetjük megszokott életünket.
A különleges helyzet sok tanulsággal járt,
ami gyakran értékrendünk átalakulását is magával
hozta – felértékelődött például a testmozgás
szerepe és fontossága. Sorozatunk ötödik részében
éppen ezért két kiemelkedő sportembert kérdeztünk:
a Budapestért díjjal kitüntetett olimpiai ezüstérmes,
világbajnok műkorcsolyázót, Regőczy Krisztinát
és a kétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok
kardvívót, Szilágyi Áront.

– A sport azokhoz
a területekhez tartozott, amelyeket
közvetlenül érintett
a járványhelyzet és
a kijárási korlátozás
– mondta el érdeklődésünkre az olimpiai bajnok kardvívó. – Elhalasztották
az olimpiai játékokat, törölték az idei
versenyszezont, de
még edzésre se tudtunk járni, hiszen
a pasaréti Vasas is
bezárta kapuit. Ezt
egyrészt nagyon
nehezen fogadtam
el, hiszen a veszélyhelyzet
előtt a sportolás jelentette a
mindennapjaimat, másrészt
igyekeztem otthon is annyit
mozogni, amennyi a szinten
tartáshoz szükséges, bár a cél
és a motiváció hiánya okozott
némi nehézséget. Szerencsére
azonban ki tudtam alakítani
egy olyan napi ritmust, amiben kényelmesen éreztem
magam, és így végül gyorsan
elszaladt ez a közel három
hónap.
Pozitívumként említhetem,
hogy a sporton kívül másra is
jutott időm, jobban tudtam
figyelni az otthoni dolgaimra, hobbikra, más érdeklődési területekre. Egy kicsit
jól is jött a téthelyzet nélküli
időszak, mert beleláthattam
abba, hogy az élsporton túl
és utána is van élet. Nagy önismereti tréningként értékelem ezeket a hónapokat: sok
olyan dolgot megtudtam magamról, amit később is fogok
tudni hasznosítani. Úgy érzem, sokkal több és megújult
motivációval tudok visszatérni – és nemcsak a pástra.
Amikor először hallottam, hogy elhalasztják a tokiói olimpiát, el se akartam

Szilágyi Áron
hinni, hogy ilyesmi megtörténhet. A sportolók számára
evidencia a négyéves ciklus,
aminek a végén megrendezik az ötkarikás játékokat.
Örülök azonban, hogy jövőre lehetőségünk lesz a megmérettetésre és tudom, hogy
– mindannyiunk biztonsága
érdekében – nem is lehetett
volna másként dönteni. Azt
nem mondom, hogy már
is Tokióra készülök, de fél
szemmel már arra tekintek,
és járok le a Vasasba, ahol szigorú óvintézkedések mellett
indultak el az edzések.
Nagyon megtisztelő számomra a II. Kerületi Önkormányzat felkérése, hogy a
szakmai zsűri tagjaként vegyek részt a Hajós Alfréd
Sportösztöndíj odaítélésében. Magam is a II. kerületben élek, itt nőttem fel, és
annak idején a Jó tanuló, jó
sportoló díjat is átvehettem.
A II. kerület sok kiváló sportolónak ad otthont, és nagyon fontosnak tartom, hogy
helyben is támogassuk az ifjú
tehetségeket. Már nagyon
várom, hogy megismerjem
a pályázati anyagokat és a
nyerteseket.

2020/10 – június 28.
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Az élsport a legfényesebb fejezet
életünk könyvében

A II. Kerületi Önkormányzat Hajós Alfréd
Sportösztöndíja a kerületi élsportoló gyermekeket kívánja támogatni. A szakmai
zsűriben a magyar sportélet kiemelkedő
tagjai – Darnyi Tamás négyszeres olimpiai
bajnok úszó, Knoch Viktor olimpiai bajnok
gyorskorcsolyázó, Risztov Éva olimpiai bajnok úszó, Szilágyi Áron kétszeres olimpiai
bajnok kardvívó, Varga Dániel olimpiai
bajnok vízilabdázó, valamint Kropkó Péter
Ironman, triatlonista – döntenek az ösztöndíj odaítéléséről.

A tizenkétszeres magyar bajnok Kropkó Péter nemcsak sportolóként, de négygyermekes
édesapaként is pontosan tudja, milyen áldozatokat kíván a
győzelemig vezető út szülőtől és
gyermektől egyaránt. Ő maga
tizenhét éven át volt veretlen
triatlonista, de gyermekei is nagyon sikeresek: az utóbbi években nem volt
olyan II. Kerületi Kaptató, ahol egy-két Kropkó gyerek (sőt, egy alkalommal mind a négy,
Marci, Márti, Jázmin és Ábel) ne állt volna a dobogó legfelső fokára.
– Kétszeresen is megtisztelő számomra,
hogy a szakmai zsűri tagja lehetek – vallja a

sportember. – Egyrészt olyan élsportolókkal
kerülhetek így egy csapatba, akiknek a neve
minden magyar ember számára ismerősen
cseng, érmeiket és eredményeiket szinte lehetetlen felsorolni. Másrészt szép, de nagy
felelősséggel járó feladat gyerekek teljesítményét megítélni, még ha ebben 36 évnyi
sportolói tapasztalat van is a segítségemre. Ez
az ösztöndíj jóval több, mint egy gesztus, stratégiai jelentősége van, nem a jelenről, hanem
a jövőről szól.
A sport nagyszerű dolog, de ne
felejtsük el, hogy a győzelem nem a
célja, hanem a következménye. Sokan irigylik a győzteseket, de nem
tudják, milyen nehéz, sok-sok
kudarccal kirakott út vezet odáig.
A sport éppen a kudarctűrésre és a
kitartásra tanít.
Észrevettem, hogy a veszélyhelyzet ideje
alatt milyen sokan jártak ki a szabadba futni,
mozogni. Dicséretes, hogy az emberek rákaptak a sportra, és úgy vélem, most sokkal
többen használják például a futóköröket vagy
a szabadtéri fitneszparkokat, mint a járvány
előtt.

A pályázat és az önkormányzat célja, hogy
felfedezze a kerületi tehetségeket, és anyagilag hozzájáruljon azokhoz a pénzbeli terhekhez, amit egy élsportoló gyermek jelent
a családjának. Maga az ösztöndíj egy komoly
összeg, ugyanakkor elképesztő költségei vannak az élsportnak. Az uszoda a négy gyereknek
havi nyolcvanezer forint, a két nagyobbnak,
akik triatlonoznak, csak a kerékpár kerül
másfél millió forintba – és ezt kétévente cserélni kell, mert kinövik.
A négy saját gyermekünk mellett egy ötödiket is támogatunk. A család maximálisan
kihasználja a kerület infrastruktúráját: a Panoráma sportközpont pályáját és a Vérhalom
téri futókört is. Heti egy futóedzéssel gyönyörű eredményeket lehet elérni. A legfontosabb
az ügyesség és a képesség kifejlesztése, a technika elsajátítása, és ehhez nem kell agyonhajszolni a gyerekeket. Fontos viszont a motiváció, és az, hogy ők is tudják, az élsport talán
a legfényesebb fejezet lesz életük könyvében,
de „csak” egy fejezet, és a többire is készülni
kell, hogy a versenyzés befejezése után ne maradjanak üresen a könyv lapjai.
Péter Zsuzsanna

Hajós Alfréd SportÖsztöndíj.

A II. Kerületi
Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi, Szociális
és Lakásügyi Bizottsága 2020. június 7-től pályázatot hirdet a
Hajós Alfréd Sportösztöndíjra 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 www.masodikkerulet.hu/cimlap/palyazatok oldalon, valamint a II. kerületi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási Osztályán Rácz Edittől kérhető a racz.edit@masodikkerulet.hu
címen, vagy a (06 30) 545-2132-es telefonszámon.

PÁLYÁZAT

nyudíjaskluboknak és
társadalmi szervezeteknek

A II. Kerületi Önkormányzat Költségvetési Bizottsága pályázatot hirdet II. kerületi nyugdíjasklubok (a pályázaton felosztható keretösszeg 3 000 000 Ft),
illetve társadalmi szervezetek (keretösszeg 4 500 000 Ft) támogatására.
A pályázatokat egy példányban, a II. kerületi Polgármesteri Hivatal (1024 Budapest
Mechwart liget 1.) részére címezve, „A Költségvetési, Bizottság által kiírt pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
A támogatás összege tárgyévre szól, 2020-ban már megvalósult programokra is
igényelhető. A kapott összeg felhasználásáról a pályázóknak legkésőbb 2021. január
8-ig kell elszámolniuk. Nem nyújthatnak be pályázatot, akik a Pesthidegkúti Városrészi
Önkormányzat által kiírt hasonló pályázaton vesznek részt.
A pályázat benyújtási határideje: 2020. JÚLIUS 20. (személyes átvétel 18
óráig). A pályázatokhoz adatlap, valamint kötelezően benyújtandó „pályázati
fedlap” és nyilatkozatok és a részletes pályázati kiírás a (www.masodikkerulet.hu/cimlap/palyazatok) honlapról tölthető le. A pályázattal kapcsolatban
egyéb kérdéseikkel Rudolfné Romváry Noémihez fordulhatnak a (06 1) 346-5414-es
telefonszámon, írásban rudolfne.romvary.noemi@masodikkerület.hu e-mail-címen, vagy
ügyfélfogadási időben személyesen (1024 Mechwart liget 1., II. emelet 212. szoba).

Kropkó Péter családjával minden évben részt vesz
a II. Kerületi Kaptatón. Képünk 2015-ben készült

PÁLYÁZAT

pesthidegkúti társadalmi
szervezeteknek

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat a 2020. évre pályázatot írt
ki a II. kerületen belül Pesthidegkút területén működő társadalmi szervezetek (egyházak, civil szervezetek és nyugdíjasklubok) kulturális,
művészeti, szabadidős és sporttevékenységének támogatására. A pályázat leadásának határideje: 2020. JÚLIUS 27., hétfő 18.00
óra (postára adás határideje: 2020. JÚLIUS 24., péntek éjfél).
A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 4 500 000 Ft, a támogatás
mértékének felső határa: 500 000 Ft. A pályázati támogatás intenzitása: legfeljebb 50%. A pályázati kiírás (pályázati felhívás
és a kötelezően kitöltendő pályázati adatlap) letölthető a II.
Kerületi Önkormányzat honlapjáról (www.masodikkerulet.
hu/cimlap/palyazatok), illetve az oryne.ormandi.csilla@masodikkerulet.hu e-mail-címre küldött kérésre elektronikusan
is megküldik. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető Őryné
Ormándi Csillától, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat koordinátorától a (06 1) 346-5557-es telefonszámon, és az oryne.ormandi.csilla@
masodikkerulet.hu e-mail-címen.
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EGÉSZSÉG

Új betegellátási rend

az egészségügyi szolgálatnál

A II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat főigazgató főorvosa, dr. Polák László tájékoztatása szerint június 15-től az EMMI utasítása szerint
már valamennyi engedélyezett egészségügyi
tevékenység korlátozás nélkül végezhető. Ez
azt jelenti, hogy a korábban meghatározott
előjegyzési szabály, azaz óránként legfeljebb
négy beteg vizsgálatának előírása, érvényét
veszti. A Kapás utcai egészségügyi szolgálat
munkatársai igyekeznek mindent megtenni
annak érdekében, hogy az elhalasztott ellátások a páciensek számára biztonságosan hozzáférhetőek legyenek.
A páciensek tömeges jelenlétét és várakoztatását azonban a rendelőkben továbbra is
meg kell előzni, ezért ellenőrzött, előzetesen
telefonon egyeztetett időpontban történik a
betegfogadás.

A bejárat előtt a Kapás utcai telephelyen
külön fogadják a laborba érkező a pácienseket. A laborba érkezők az épület jobb
oldalán, a Varsányi Irén utca irányában
várakoznak. A többi szakrendelésre és az
emlőszűrésre érkezők az épület bal oldalán. A két várakozó sort a portás munkatársak irányítják. A többi telephelyen a beléptetés egy sorban történik.
A rendelőbe maszkban, kézfertőtlenítést
követően lehet belépni, a páciensek közötti
biztonságos távolságot további utasításig be
kell tartani. – A rendelőbe történő beléptetéskor munkatársaink hőmérsékletmérést
és járványügyi kikérdezést végeznek – emelte
ki a főigazgató, hangsúlyozva, hogy a korábbi
gyakorlatnak megfelelő előjegyzési rendszert fokozatosan fogják visszavezetni.
Az intézet vezetése kéri, hogy lehetőség
szerint a járványügyi kérdőívet már kitöltve
hozzák magukkal a vizsgálatokra (letölthető a
www.kapas.hu oldalról).
Időpont egyeztethető a korábban
használt telefonszámokon, illetve előjegyzés
kérhető a (06 1) 488-7522-es számon munkanapokon 8–19 óráig, vagy az elojegyzes@kapas.hu
e-mail-címen. A laboratóriumba és a Pulzus központba (kardiológia, angiológia, carotis-UH) internetes
előjegyzés is elérhető: www.kapas.hu/elojegyzes/
default.aspx. A vonalak túlterheltsége miatt a telefonos előjegyzés 17 óra után könnyebben elérhető.

Felújították a János kórház meddőségi centrumát
Átadták a Szent János kórház felújított Budai Meddőségi Centrumát június 16-án. A centrumot 1 milliárd 60 millió forintból újították meg, helyiségeket alakítottak át, ahol a
legkorszerűbb műszerek segítik a munkát. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető
miniszter, a II. és XII. kerület országgyűlési képviselője az átadáson kiemelte: sikerült egy
olyan meddőségi centrumot létrehozni, amely a remények szerint hozzá fog járulni ahhoz, hogy minél több haszonélvezője legyen a kormány családtámogatási rendszerének.
Az elmúlt tíz évben háromszorosára nőtt a meddőségi problémák miatt orvoshoz
forduló negyven év feletti nők aránya. Az intézményben 1992-ben indult a meddő párokat segítő program, abban az évben 23 beavatkozást végeztek, amiből három gyerek
született. Mára a beavatkozások száma évente 1500 körüli.

BUDAI POLGÁR
Internetes és telefonos rendelések

a Szent Ferenc Kórházban

Önökért dolgoznak –

Éljenek vele!

A Budapesti Szent Ferenc Kórház telefonos
és Skype- (online internetes telefonos)
szolgáltatást indított a koronavírus-járvány
ideje alatt, hogy a kijárási korlátozások idején is kapcsolatot tarthasson a betegekkel.
A szolgáltatás a veszélyhelyzet elmúltával
is betegeik és a lakosság rendelkezésére
áll az alábbi szakterületeken:
kardiológia • diabetológia
• dietetika • gyógytorna
• pszichológia • pszichiátria
• otthonápolás

A szolgáltatás – a szélesebb körű lehetőség megteremtése érdekében – részben telefonon, valamint
a digitális világ jegyében és ingyenes konzultáció
lehetőségét kínálva, főként Skype-alapú internetes
kapcsolaton keresztül érhető el.
Hogyan működik? A legtöbb szolgáltatáshoz
telefonos elérhetőségünk: (06 1) 392 8201 (normál
hívásdíj). Ha Skype-on hívna bennünket, az ingyenes
szolgáltatást Skype-fiókkal lehet igénybe venni.
A partnerkeresőbe ezt kell beírni: orvosiskype@
gmail.com. A fiók megjelenését követően arra,
illetve a telefonikonra kattintva lehet kezdeményezni a hívást. Amennyiben nem sikerül, vagy
nincsen aktiválva a mikrofon, szöveges üzenetet
is küldhetnek, melyre írásban válaszolnak.
Amennyiben segítségre van szüksége a tanácsadó vonal eléréséhez, írhat is a kórháznak: kommunikacio@szentferenckorhaz.hu.
Az alábbi táblázat mutatja, hogy mely idősávban
milyen szakterületen fogadják a hívásokat.

KARDIOLÓGIAI KONZULTÁCIÓ

Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 10.00–12.00 óra között.
Hívandó Skype-partner: orvosiskype@gmail.com
Telefon: (06 1) 392-8201.
Hétfő, szerda, péntek 15.00–16.00 között telefonos konzultáció. Telefon: (06 30) 942-6902 (normál hívásdíj).

CUKORBETEG-KONZULTÁCIÓ

Keddenként 10.00–12.00 óra között. Hívandó Skype-partner:
orvosiskype@gmail.com Telefon: (06 1) 392-8201.

DIETETIKAI KONZULTÁCIÓ
(táplálkozási tanácsadás)

Keddenként 12.00–14.00 óra között. Hívandó Skype-partner:
orvosiskype@gmail.com Telefon: (06 1) 392-8201.

GYÓGYTORNA-KONZULTÁCIÓ
(Forrás: MTI, fotó: Gulyás Gergely Facebok-oldala)

(kardio-tanösvényre jelentkezés és információ is)
Hétfőnként 12.00–14.00 óra között. Hívandó Skype-partner:
orvosiskype@gmail.com Telefon: (06 1) 392-8201.

PSZICHIÁTRIAI KONZULTÁCIÓ
Szerdánként 14.00–16.00 óra között. Hívandó Skype-partner:
orvosiskype@gmail.com

PSZICHOLÓGIAI KONZULTÁCIÓ
Skype-on, előzetesen telefonon megbeszélt időpontban.
Telefonos bejelentkezés: (06 30) 420-8786, (06 30) 454-0593.

OTTHONÁPOLÁSI TANÁCSADÁS
ÉS INGYENES ESZKÖZBÉRLÉS
Csütörtökönként 12.00–14.00 óra között. Hívandó Skype-partner: orvosiskype@gmail.com Telefon: (06 1) 392-8201.

2020/10 – június 28.

GYERMEKEINK
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Kerületi parkolóórákon a Karanténpemzli
gyermekrajzpályázat alkotásai
Sokunk számítását írta át, sokunk életét változtatta meg alapjaiban a koronavírus-járvány.
A II. Kerületi Önkormányzat még májusban gyermekrajzpályázatot hirdetett a témában, ahová
számos alkotás érkezett. Ezek most nemcsak a
Facebookon, hanem II. kerületi parkolóórákon
is láthatóak. Az alkotások előtt megéri elidőzni,
és elgondolkodni azon, hogyan is élték meg a
gyerekek a mögöttünk álló veszélyhelyzetet.
Mint Őrsi Gergely polgármester közösségi oldalán
kiemelte: – Remek festmények és rajzok emlékeztetnek mindnyájunkat a távolságtartásra, a
maszkviselés fontosságára, a gyakori és alapos
kézmosásra, úgy általában a szükséges óvatosságra, ami megváltoztatta mindennapjainkat.
Ezúton is köszönöm a pályázók műveit!

Nyit az Erő(d)tér – új helyszínen is, ingyenes kerékpáros táborral
Rajzokon a család

Kinyitott az Erő(d)tér, a II. Kerületi Családés Gyermekjóléti Központ közösségi tere a
12–20 éves fiatalok számára. Június 22-től egy
új helyszínen is megtalálhatók, a Hidegkúti út
220. alatti régi óvodaépületben. A nyári szünet
alatt várnak mindenkit benti és kültéri programjaikra, ahol a résztvevők új embereket ismerhetnek meg, és hozhatják a régi barátokat
is. Nyitvatartási időben lehetőség van csocsózásra, pingpongozásra, különféle társas- és
szabadtéri játékok kipróbálására. Nyáron, heti
egy alkalommal kirándulásokkal, biciklizéssel
és egyéb szervezett szabadidős programokkal
várják a fiatalokat és gyerekeket, programjaik
díjmentesek. Nyitvatartás a nyári szünetben:
hétfőn és szerdán 13–17 óráig: 1028 Hidegkúti út 220. Kedden, csütörtökön és pénteken
Július 20 -tól bábtáborba ,
augusztus 10 -től mesetáborba várják a gyerekeket, ahol csak
az étkezésért kell fizetni. További információ:
a csgyk@csgyk02.hu e-mail-címen, és a (06 1)
225-7956-os telefonszámon. www.csgyk02.hu

13–18 óráig: 1027 Erőd u. 11. (Erődtér). Facebook: www.facebook.com/rdtr02/
Elkezdődött a jelentkezés az Erő(d)tér nyári
biciklis táborába! Helyszín: Velence, a II. Kerületi Önkormányzat táborhelye. Időpont:
2020. augusztus 17–22. Az Erő(d)tér idén
is megrendezi biciklis táborát a II. kerületben élő vagy ide iskolába járó diákok számára.
Olyan 12–18 év közöttiek jelentkezését várják,
akik biztonságosan tudnak kerékpárral közlekedni, főként kerékpárúton. A tábor programjai: kerékpározás a Velencei-tó körül, a
környék látványosságainak megtekintése, önismereti és közösségépítő foglalkozások, fürdési lehetőség a velencei strandon, szervezett
tábori játékok és sok más. A tábor a mindenkori vírushelyzetre vonatkozó szabályozások
betartása mellett valósul meg. A táborban
saját kerékpár használata ajánlott, de ennek hiányában is van lehetőség a részvételre.
A részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött, melyet az alábbi elérhetőségeken
kell megtenni július 15-ig: Tóth Bence: (06
20) 289-3077, Balog Kata: (06 20) 805-0405,
erodter@csgyk02.hu.

Második alkalommal hirdetett rajzpályázatot tavasszal a Család- és Gyermekjóléti
Központ Én és a családom címmel II. kerületi óvodások és iskolások részére. A kiállítás
megnyitóját és az eredményhirdetést – a
veszélyhelyzet miatt – rendkívüli körülmények között, a szükséges óvintézkedéseket
betartva rendezték meg június 5-én az
Erőd utcai helyiségben, ahol vendégül
látták a pályázó gyerekek családját.
Papp Krisztina, a központ intézményvezetője a gyerekeknek köszönetet mondva
a beküldött rajzokért arról tájékoztatott,
hogy külső támogatóiknak hála, idén is
minden pályázó ajándékot kaphatott, a
díjazott munkák készítői pedig a tárgyjutalmon kívül gyermekvasútra, kiállításra
és strandra szóló családi belépőket vehettek át. A jutalmakat Kovács Márton
alpolgármester nyújtotta át a pályaművek
alkotóinak.
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KULTÚRA

BUDAI POLGÁR

Hamarosan újra élőben élvezhetjük a

A koronavírus-járvány kitörésekor először a
színházakat, mozikat, kiállítóhelyeket zárták
be, és ezek a kulturális intézmények lettek
az utolsók, amelyek ismét megnyithatták
kapuikat. Mostanra azonban már mindenhol
az újranyitásra készülnek, így remélhetőleg
hamarosan újra élőben élvezhetjük a kerületi kulturális programokat.

A II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. négy tagintézménye – a Berczik
Sára Budai Táncklub,
a Klebelsberg Kultúrkúria, a Marczibányi
Téri Művelődési Központ és a Vízivárosi
Galéria – is három
hónapra nélkülözni
Dolhai István
kényszerült látogatóit. Az időszak nehézségeiről és az újranyitásról Dolhai István intézményvezetőt
kérdeztük.
– Váratlanul ért és nagyon rosszul érintett minket a kényszerpihenő – vallotta be
lapunk érdeklődésére az intézményvezető.
– A programokat körülbelül fél évre előre
tervezzük, ezért nagyon sok olyan lekötött
esemény volt, amit halasztani kellett, pe-

A Marczibányi Téri Művelődési Központ – a vonatkozó kormányrendelet értelmében – június
22-től újra látogatható. Ezen a napon indultak el a napközis táborok, és nyílt meg a lehetőség az elmaradt
programokkal kapcsolatos ügyintézésre is. Az előadások új időpontjáról, illetve a megváltott belépőkre vonatkozó információkról a www.marczi.hu oldalon található részletes tájékoztató.

dig egy részükre már jegyeket is adtunk el.
A két művelődési központban a zenei és
színházi előadások mellett rengeteg klubfoglalkozást és tanfolyamot is tartunk,
amiket szintén pótolni kell. Nem volt tehát

Az Átrium válsághelyzete nem a koronavírus-jár-

könnyű megszervezni, hogy a lehetőségekhez képest se az előadók, se a látogatók, se
mi ne szenvedjünk nagy károkat. Az első
hetekben ezen dolgoztak munkatársaim –
természetesen távmunkában. Mivel nem

Fotó: Mészáros Csaba

zedben megjelent kiváló helytörténeti sorozat cikkeiből.
vánnyal kezdődött. Ahogy Studniczky László operatív
Nagyon örültünk, hogy ilyen kiterjedt és színvonalas,
menedzser elmondta, a kulturális tao megszüntetése az
népszerű helytörténeti anyag férhető hozzá a lap és a
Átrium bevételei 44 százalékának elvonását jelentette,
helytörténészek állhatatos munkájának köszönhetően.
ami a 2018-as jegyárbevétel alapján a 200 millió forintot
Igyekeztünk nagyon különböző és izgalmas anyagokat
is meghaladta.
válogatni – bár annyi van, hogy akár háromszor ennyi
– Az ekként eleve válsághelyzetben lévő Átriumot a
epizódot is el tudtunk volna készíteni –, bíztunk benne,
kényszerpihenő gyakorlatilag tetszhalott állapotba jutezek a történetek a közönség számára is tudnak újat
tatta, az itt dolgozók számára jelentős egzisztenciális
mondani. #együttvagyunk címmel a karantén alatt művészeink készítettek kisfilmeket a színház és a közönség
problémát okozott, az állam ebben semmiféle értelmezhető segítséget nem nyújtott. Ezúton köszönjük a
viszonyáról, a hiány okozta helyzettel kapcsolatos gondolataikról. Tudjuk, hogy e videókkal pótolni nem lehet
Független Előadó-művészeti Szövetségnek, hogy próbált
a színházi élményt, de így a kényszerű szünet idején is
a színházi háttérdolgozóknak is segítséget nyújtani. TaStudniczky László
lán már nem is tudnánk kinyitni, ha nem lenne kiváló
találkozhatott közönségünk színészeinkkel. Emellett az
együttműködésünk a II. Kerületi Önkormányzattal, amely különböző, Átrium munkatársai a veszélyhelyzet idején az önkormányzat mega veszélyhelyzet alatti feladatok ellátásával bízta meg a színházat. bízásából arcvédő textilmaszkokat készítettek, amelyeket a polgár2020-ra az állam már csupán 25 millió forintos működési támogatást mesteri hivatal lelkes és segítőkész munkatársai egyesével-kettesével
ad (ebből 15 milliót a független színházak NKA-pályázatán, amely becsomagoltak, és a kerületi intézményekhez, önkéntesekhez és
csak azért lehetséges, mert a főváros delegálta a kuratóriumot). Ez polgárokhoz juttattak el.
Június 4-én megnyitottuk az előcsarnokban üzemelő, kínálatában
az összeg azonban a működés oly csekély részét fedezi, hogy az Átrium egyéb támogatások nélkül nem is tud tovább működni, hiszen a és némileg állagában is megújult Átrium Bisztrót, ahol egész napos
jegybevételek is leálltak. A II. kerület és a főváros vezetése azonban reggelivel, mindenmentes édességekkel, somogyi házi sültekkel és
biztosította a színházat arról, hogy amennyire erejük engedi, nem egyedi italkínálattal várjuk a vendégeket. Amint lehet, koncerteket és egyéb kulturális programokat is tervezünk az Átrium egyedi,
fogják hagyni, hogy az Átriumnak be kelljen zárnia.
A minimalizált állami támogatás ellenére mecénásainknak, tá- Bauhaus stílusú előcsarnokába, addig is, amíg a színházteremben
mogatóinknak, elsősorban a II. Kerületi Önkormányzatnak köszön- előadásokat még nem tudunk tartani. Amint megtudjuk a beltéri
hetően az Átrium a veszélyhelyzet idején is ellátta közszolgálati színházi előadások megtartásának feltételeit, rögtön átvizsgáljuk a
feladatait: az önkormányzattal együttműködésben az online térben jelenlegi repertoárunkat, és azokat az előadásokat fogjuk műsorra
videósorozatot készítettünk Amíg nincs színház... címmel, amelyben tűzni, amelyeket a szabályozások keretein belül rentábilisan le tuszínházunk művészei olvastak fel a kerülethez kapcsolódó irodalmi dunk játszani. Ezenkívül több új bemutatót is tervezünk a 2020/21-es
művekből, illetve a Budai Polgárban az elmúlt több mint egy évti- évadra, azon dolgozunk, hogy ezeket meg is tudjuk majd valósítani.
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– Közel másfél száz nyilvános programunk
maradt el, ha átlagot számolunk, ez nagyságrendileg bruttó 40 millió forint bevételkiesést jelent. Persze ez forgópénz,
hiszen ebből fizettük volna a csapatokat,
a fellépőket, a rezsit, a közreműködő személyzetet – mondta el érdeklődésünkre Rozgonyi-Kulcsár Viktória, a Jurányi
Produkciós Közösségi Inkubátorház
és a FÜGE Egyesület ügyvezető elnöke.
– Ami számunkra most emellett komoly
működési és anyagi nehézséget jelent,
hogy a pályázatokon jelentősen kevesebb
összegeket nyertünk, mint a korábbi években, függetlenül attól, hogy szakmai és
gazdasági mutatóink jobbak voltak, mint
tavaly. Ez nemcsak a Jurányi Ház jelenlegi
színvonalának megtartását veszélyezteti,
hanem a FÜGE inkubáló, felkaroló, támogató szerepét is a független színházi
területen.
A veszélyhelyzet idején a munka folytatódott, mert ha előadások nincsenek is, a
háttérmunkák: pályázatok írása, elszámolása, adminisztratív tevékenység vagy épp
a 6700 négyzetméteres házzal kapcsolatos üzemeltetési feladatok nem álltak le.
A munkatársak március közepétől május
végéig otthonról dolgozhattak, csak a legszükségesebb esetben mentek be egyenként az irodába. A béreket változatlanul
tudtuk biztosítani a pandémia idején is, így
szerencsére anyagi kár nem érte a munkavállalókat. A nézőinknek interjúsorozattal,
„karantémás” fotósorozattal és népszerű
előadásaink online megtekintésével köszöntük meg, hogy velünk maradnak.

Rozgonyi-Kulcsár Viktória

Az én optimista forgatókönyvem szerint
szeptember elején már zavartalanul nyitni
tudnak a színházak. A Jurányiban októberben szoktuk indítani a repertoárt, most
azonban, hogy valamelyest behozzuk a három hónapos lemaradást, már szeptember
elejétől szinte a teljes műsorral, nagyjából
harminc előadással tervezünk. Ráadásul
egy bemutatóbumm kíséretében, mert a
tavasszal elmaradt premiereket is ebben
a hónapban szeretnénk műsorra tűzni. Elsőként szeptember 11-én Pass Andrea Jelentéktelen címmel Gogol Köpönyegének
átiratát mutatja be nálunk a Narratíva Színházi Társulás egyik rendezőjeként.

A SPIRIT SZÍNHÁZ augusztustól újra kinyitja kapuit, így az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is rengeteg izgalmas előadást láthatunk
a Nyári Játékokon.
A színházban korszerű légcserélő berendezés biztosítja a friss levegőt és kihelyezett kézfertőtlenítőkkel várják a nézőket.
Az augusztus 15-től műsoron lévő
előadásokra már lehet színházjegyet vásárolni online, a spiritszinhaz.com oldalon
(1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).
BUDAI KOMÉDIÁSOK a Mammut
árnyékában. Októberben új színi társulattal ismerkedhetünk meg kerületünkben. A Budai Komédiásokat a Figurina
Bábszínház épületében, a 1024 Retek
utca 17. szám alatt láthatjuk majd, ahol
családias hangulatban, felnőtt, zenés és
prózai produkciókkal szórakoztatják majd
esténként a közönséget. Terveik szerint
a 2020/21-es színházi évadban négy bemutatót tartanak. További információk a
társulat Facebook-oldalán találhatók.

A VÁROSMAJORI SZABADTÉR SZÍNHÁZ a korlátok
feloldásával, megszorítások nélkül nyitja meg kapuit újra
a közönség előtt. Elsőként július 12-én este 20 órától
az Orlai Produkció nagy sikerű előadását, Stephen Sachs:
Valódi hamisítvány című vígjátékát tekintheti meg a közönség Hernádi Judittal és Kern Andrással a főszerepben.
A szeptember 19-ig tartó nyári szezonban még számos
további színházi előadás, koncert és gyermekprogram
szórakoztatja majd a nagyérdeműt, amiről részletes tájékoztató a www.szabadter.hu oldalon található.

Az összeállítást írta: Péter Zsuzsanna

lehetett előre látni, hogy meddig tart a járványhelyzet, két hétről két hétre terveztünk,
és szerveztük át a programokat későbbi,
őszi időpontokra.
Köszönettel tartozom a segítségért az
önkormányzatnak és látogatóinknak, akik
nagy türelemmel és megértéssel fogadták az
átszervezést, és külön köszönettel azoknak,
akik nem kérték vissza belépőjegyük árát,
hogy a helyi kultúrát és a művelődési központokat támogassák.
Az is segítette „túlélésünket”, hogy jól
pályáztunk az előző időszakban, májusig
sok tao-pénzt nyertünk, és a minisztérium
is kitolta augusztus végéig a pályázati határidőket. Volt ugyan egy időszak, amikor
mindenki csak az alapbérét kapta meg, de
senkit nem kellett elbocsájtani, és ennek
nagyon örülök. Már várjuk az újranyitást,
mert hiába a jó gazdálkodás és a pályázati
pénzek, lassan tartalékaink végére érünk,
és szükségünk van a programokból befolyó bevételekre, hogy költségvetésünket –
amelynek mintegy negyven százalékát saját bevételeink adják – egyensúlyba tudjuk
hozni.
Ahogy enyhült a járványveszély, és erre lehetőségünk nyílt, megszerveztük nyári napközis táborainkat. Magam is szülő vagyok,
így teljes mértékben megértem azokat, akik
egyelőre félnek közösségbe engedni gyermekeiket, de mindent megteszünk annak
érdekében, hogy az egészségügyi kockázatot
a minimálisra szorítsuk. A II. Kerületi Önkormányzat segítségével teszteljük az összes
tábor- és tanfolyamvezetőt, minden egyes
táborba érkező gyermeknél lázat mérünk
és a szülőket csak az auláig engedjük majd
be. Szigorú takarítási protokollt vezetünk
be, az étkeztetést kis csoportokban, a biztonsági távolság megtartásával bonyolítjuk
le. Mindez igaz a balatoni és velencei „ott
alvós” táborokra is, így bízom benne, hogy
sokan fognak jelentkezni, és hogy a II. kerületi gyermekek a legjobb helyen lesznek
nyári táborainkban.
Készülünk a hagyományos nyár végi hidegkúti fesztiválra is, amelyen már – reményeink
szerint – teljes létszámban minden érdeklődő részt vehet. Nagyon gazdag programot terveztünk, amelyen nem is változtattunk. Tény,
hogy országszerte az összes fesztivált augusztus 15. és szeptember 30. között szeretnék
lebonyolítani, de bízom benne, hogy így is
sokakat vonz majd a műsor. Annyit előzetesként elárulhatok, hogy az első napra, csütörtökre a Szalay Kriszta rendezte A Pál utcai fiúk
című előadást hívtuk meg, amit helyi fiatalok
adnak elő, pénteken a trianoni szerződés aláírásának századik évfordulójára emlékezünk
majd Radványi Balázzsal és a Kaláka együttessel, szombaton a Kecskeméti Katona József Színház lesz a vendégünk, vasárnap pedig
Presser Gábor és vendégei adnak jótékonysági
koncertet.

Fotó: Hargitay Olivér

kerületi kulturális programokat
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Újraindulás kérdőjelekkel

július 13 –
augusztus 30.

TERMÉSZETFOTÓKIÁLLÍTÁS
A tárlat díjtalanul látogatható
hétköznap 9-17 óráig. Hétvégén zárva.
2020. aug. 24-től aug. 30-ig
naponta 10-19 óráig.

KÉZMŰVESTÁBOR
NAPONTA 9.00-13.00 ÓRÁIG
A tábort a kézműves technikák iránt
érdeklődő gyermekeknek ajánljuk!
9 - 14 éveseknek: július 13 – 17.

GYERMEK AEROBIKés TÁNCTÁBOR
6 ÉVES KORTÓL
LÁNYOKNAK ÉS FIÚKNAK
I. turnus: július 13-17.
II. turnus: július 20-24.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Egy rövidfilm bejátszásával indult a Védett Tér elnevezésű beszélgetéssorozat harmadik része, amelyet online közvetítettek az Átrium színpadáról, ahol a műsorvezető, Veiszer Alinda
mellett Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere, Bábel Balázs, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke, Komáromi Zoltán háziorvos és Hevér Gábor színművész foglalt helyet.

A Kinyitottunk – gazdaság a karantén után
címet viselő rendezvény felvezetőjében II.
kerületi vállalkozók – Vidó Nóra, az IGEN Pizzéria tulajdonosa, Bálint Péter, a Bálint Kert
társtulajdonosa és Gácsi-Rózsa Ágnes, a Kedvenc Fodrászom tulajdonosa – osztották meg
a veszélyhelyzet alatti pozitív tapasztalataikat
és nehézségeiket.
Ehhez kapcsolódóan Őrsi Gergely polgármester elmondta, hogy a szolidaritás mellett gazdasági oldala is volt intézkedéseiknek. Mint
mondta, az önkormányzat kötelessége segíteni a helyi vállalkozókat, de ez érdekében is
áll, hiszen ha a vállalkozások tönkremennek,
az lényeges adóbevétel-kiesést okozna. Megemlítette, hogy a Budai Polgárban közzétették a
karantén alatt házhoz szállítást vállaló helyi vállalkozásokat, azzal biztatva az itt lakókat, hogy
tőlük rendeljenek, illetve szintén a kerületi
lapban ingyen hirdethettek az állást kínálók.
A polgármester a digitalizáció felgyorsulásában – a digitális ügyintézésben és a távmunka
bevezetésében – látja a járvány okozta veszélyhelyzet jövőbe mutató oldalát, ugyanakkor elmondta, hogy az elvonások és az elmaradó bevételek miatt elkerülhetetlen lesz a költségvetés
áttervezése.
Bábel Balázsnak sok tennivalója volt a karantén alatt, hiszen nagyon sok cég leépítésekkel
kezdte ezt az időszakot. A Vasas Szakszervezeti
Szövetség 170 munkahelyen van jelen – ami 170
tárgyalást jelentett – és ezeken a helyeken jobb
feltételeket tudtak elérni a munkavállalóknak.
Megjegyezte, a szokatlan helyzetben a munkaadók is megkeresték őket, hiszen nem voltak
felkészülve a járvány okozta helyzetre, amire
vegyesen reagáltak: nemcsak leépítések voltak, néhány helyen teljes vagy részleges fizetést kaptak az otthon maradni kényszerülők.
A gazdaság újraindulása új feladatokat jelent
számukra: azért fognak küzdeni, hogy ne romoljanak a munkavállalók munkakörülményei. A polgármesterrel egyetértve Bábel is a
digitalizáció iparban is megjelenő térnyerését

nevezte előremutatónak, a legfontosabbnak
pedig az oktatás, a szakember-képzés korszerű
fejlesztését.
A háziorvos Komáromi Zoltán az egészségügy
digitális átállásának fontosságát hangsúlyozta.
Mint mondta, mivel ő a praxisában már használt
e-receptet, voltak e-mail-címei, Facebook-elérhetőségei, gyorsan tudott reagálni a járványhelyzetre, amiben páciensei is partnerek voltak. Ez, sajnos, nem volt általánosan jellemző.
Az egészségügyben mindenki improvizálni
kényszerült. A mostanra kialakult helyzetet
kaotikusnak írta le: a várólisták felduzzadtak,
telefonon szinte lehetetlen elérni a rendelőket,
kórházakat.
Hevér Gábor színművész tanulságokban gazdag időszaknak nevezte a karantént, ami sokat adott neki önismeretből és felvetette azt is,
hogy lehetne-e másként élni. Saját területén
öngólnak nevezte a digitális térbe való belépést, mert mint mondta: ami ingyen van, annak
nincs értéke, ezért valamennyi pénzt kéne kérni
a digitális tartalmakért. A színházak újranyitása kapcsán is kétségeinek adott hangot: nem
rentábilis, ha csak negyed ház előtt játszanak,
ráadásul, ha valaki az utolsó sorban köhög – a
levegőt keringető rendszer miatt – az pillanatokon belül előre is eljut, így nehéz garantálni
a biztonságot.
A koronavírus okozta megbetegedésekkel
kapcsolatban a háziorvos és a polgármester egyaránt azt tapasztalta, hogy kevés volt az igazolt
fertőzöttek száma. Komáromi Zoltán 2400 fős
praxisában egy embernél mutatták ki a koronavírust, Őrsi Gergely pedig arról számolt be, hogy
végigszűrték a II. kerületi egészségügyi, szociális, óvodai és bölcsődei dolgozókat, és a kétezer
tesztből csupán egynél állapították meg, hogy az
illető már átesett a betegségen.
Komáromi Zoltán valószínűsítette a járvány
második hullámát, és kijelentette: ha a megfelelő vakcinával be tudunk oltani hárommillió
magyar embert, akkor mondhatjuk, hogy vége.
Péter Zsuzsanna
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nyitnak a könyvtárak!
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK)
tagkönyvtárainak újranyitására több ütemben sor kerül
A Török utcai könyvtár JÚLIUS 22-től (h, sz, cs:
14–18-ig és k, p: 10–14-ig), a Hűvösvölgyi úti könyvtár AUGUSZTUS 12-től (h, sz, cs: 14–18-ig és k, p:
10–14-ig) lesz ismét látogatható.
Az újranyitást követően jelentős forgalom várható
a FSZEK összes tagkönyvtárában, hiszen 63 688 olvasótól 231 457 dokumentumot várnak vissza. Emiatt is
szükséges az ütemezett nyitás. A könyvtárakban a zárva
tartás alatt is folyamatos volt az új könyvek beszerzése.
A kedden és pénteken 10–12 óráig tartó idősávot
elsősorban a 65 év felettieknek ajánlják, de valamennyi
korosztály a teljes nyitvatartási időben felkeresheti a
könyvtárakat. A távolságtartás szabályainak betartását
és maszk használatát kérik a látogatóktól.
Az olvasók elégedettségét szem előtt tartva a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár ingyenesen hosszabbítja meg a
fizetős könyvtári tagságok lejáratát, mindenkinek an�nyi nappal, amennyi neki a zárva tartás miatt kiesett.
A könyvtárakba ismét be lehet iratkozni, illetve a lejárt
tagságokat is meg lehet hosszabbítani.

Fotó: FSZEK

A kényszerű zárva tartás alatt megszépültek a Török utcai
könyvtár belső terei: nagyobb lett a gyermekkönyvtári
rész, új kölcsönzőpultot alakítottak ki, ahol már három
munkaállomás van, és az olvasótermi részben is több
olvasó tud egyszerre olvasni, tanulni. 1023 Török utca 7-9.
Telefon: (06 1) 212-1103, e-mail: fszek0204@fszek.hu.

A nyitás után 30 napon belül késedelmi díj fizetése nélkül lehet visszavinni a
zárás előtt kölcsönzött műveket, és átmenetileg
ingyenes az előjegyzési szolgáltatás is, mivel kölcsönözni egyelőre csak az előre megrendelt könyveket,
filmeket és hangzóanyagokat lehet. Az igénylésre a
könyvtár a honlapján elérhető katalógusból, e-mailben
és személyesen is lehetőséget biztosít. Az újranyitást
követően átmenetileg nem lesz mód a helyben használatra, a polcokról történő válogatásra. A járványhelyzet
alakulása és a tapasztalatok alapján döntenek arról,
hogy mikor és milyen mértékben bővülhet az elérhető
szolgáltatások köre. Az újranyitásról naprakész információkat a www.fszek.hu címen találnak.

A KSH Könyvtár Június 16-tól korlátozott nyitvatartás szerint újra látogatható. Hétfőtől csütörtökig 9–12,
illetve 15–18 óra között várják az olvasókat, pénteken a könyvtár továbbra is zárva tart.
Jelenleg az alábbi szolgáltatások érhetők el: könyvek visszavétele, könyvcsomagok kölcsönzése előzetes igénylés
alapján: könyvbekérés e-mailben, telefonon vagy az online katalóguson keresztül. (A kölcsönzői igények teljesítésének
időtartama várhatóan 3 munkanap.) E-mailben vagy telefonon: könyvtárközi kölcsönzés igénylése, szaktájékoztatás
kérése, megrendelt születésnapi csomagok, valamint fénymásolt és nyomtatott dokumentumok átvétele, kötészeti
szolgáltatások, születésnapi csomag összeállítása megadott dátum alapján, személyes válogatás nélkül
A kölcsönzésre kiválasztott dokumentumok listáját előre kell jelezni a (06 1) 345-6757-es és a (06 1) 345-6339-es
telefonszámon vagy a kolcsonzes@ksh.hu e-mail-címen. Kérnek mindenkit, hogy maszkban érkezzen a könyvtárba,
használjon kézfertőtlenítőt és figyeljen a másfél méteres távolság tartására. A könyvtár nyitvatartási idejéről, az aktuálisan elérhető szolgáltatásokról, és ezek esetleges változásáról a www.konyvtar.ksh.hu/ honlapon lehet tájékozódni.
n AUGUSZTUS
Sporttábor a Pokorny József Sport- és Szabadidőközpontba
Ízelítő a progranek.
gyerekek
3-tól, 10-től és 24-től heti turnusokban nyári tábort szervez 6–14 éves
s (GYDU),
strandolá
úszás,
mokból: labdás és ütős sportok, sakk, pétanque, frizbi, saját testsúlyos edzések,
s,
filmvetíté
esetén:
idő
(rossz
k
heti háromszor kirándulás (saját buszokkal, hivatásos sofőrrel), vetélkedő
sporta
lehet
ni
Érdeklőd
l.
étkezésse
ri
társasjáték, múzeumlátogatás). Ára: 29 500 Ft/turnus, napi háromszo
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Ismét tartanak órákat a Budai Táncklubban. Augusztus 1-jétől ismét lesz táncoktatás
a Budai Táncklubban. A hosszú szünet után jó lehetőség kínálkozik a már nem virtuális órákon történő részvételre, az egészséges és kulturált mozgásformák művelésére és megismerésére.
Augusztus 1–19. között az intézményben valamennyi korosztály számára klasszikus balettet, kortárstáncórákat,
a 2,5–4 éves kis táncos palánták részére táncgimnasztikát, a felnőtt hölgyeknek Berczik-tornaórákat szerveznek.
Az órákra regisztrálni a budaitancklub@marczi.hu e-mail-címre elküldött, kitöltött jelentkezési lappal lehet,
amely a budai-tancklub.hu oldalról tölthető le. A jelentkezést követően minden esetben visszaigazolást küldenek. Minden óra a főépületben (1027 Kapás u. 55.) lesz megtartva. Bővebb információ: budai-tancklub.hu.

www.marczi.hu

Marczibányi Téri Művelődési Központ

1022 Budapest, Marczibányi tér 5/A
Tel.: (06 1) 212-2820, informacio@marczi.hu

MARCZI NYÁRI
TÁBOROK 2020
MESE TÁBOR
5-10 éveseknek
JÚLIUS 13-17.
NAPONTA 9.00-16.00 ÓRÁIG

KREATÍV KANGOO TÁBOR
6-12 éveseknek
JÚLIUS 20-24.
NAPONTA 9.00-16.00 ÓRÁIG

PLICCS-PLACCS TÁBOR
6-10 éveseknek
JÚLIUS 20-24.
NAPONTA 9.00-16.00 ÓRÁIG

KÁOSZ SZÍNHÁZI JÁTSZÓ TÁBOR
13-16 éveseknek
AUGUSZTUS 10-14.
NAPONTA 9.00-16.00 ÓRÁIG

A táborokról részletes leírást
honlapunkon olvashatnak.
További információ: Krammer Zita
(06 20 927-2330; matitkar@marczi.hu)
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Emlékeim nagyanyámról
Búcsú Göncz Árpádné, született Göntér Mária Zsuzsannától

Göntér Zsuzsa nagyanyám a Göncz család lelke és gerince volt. Miután nagyapám, Göncz
Árpád, 1957-ben börtönbe került, egyszerre
szakadt rá négy gyerek nevelésének súlya,
amit 1963-ig egyedül hordott. Nem lehetett
könnyű neki a megszilárduló kádári társadalom peremén, egy fizetésből, mikor csak
szülei és néhány közeli ismerőse segítségére
támaszkodhatott.

Nagyanyám győri tanítócsaládból származott; egykeként szülei szeme fénye volt. Anyja a soproni orsolyáknál végzett tanítóként;
apja Kassáról került vissza a győri rokonokhoz Trianont követően. Ambiciózus fiatal
jogászként dédapámat fűtötte a vágy, hogy
előrébb lépjen – így kerültek 1934-ben Budapestre, ahol a Pénzügyminisztérium ajánlott állást neki. Tízéves lányukat beíratták a
Zivatar utcai orsolyákhoz, melyet Trianon
után soproni apácák alapítottak. „Az igazgatónő, majd később a latintanárom is ismerték
anyámat. Akkor voltak apácajelöltek Sopronban, mikor anyám tanítóképzős. Először rettenetesen idegen voltam, mert senkit nem ismertem” – mesélte nagyanyám egy interjúban.
Aztán hamar megszerette Budapestet.
Tégla (ma Fényes Elek) utcai lakásukból
legjobb barátnőjével együtt keresztül-kasul
bejárták a Rózsadombot. „Ott laktunk hos�szabban, és én nagyon szerettem; onnét jártam
iskolába. Az osztálytársak negyedrésze óbudai
volt; másik negyede rózsadombi. Jó társaság
volt, javarészt a környékről. Meg persze ott volt
Pálffy Kati barátnőm: ők voltak a második kerületi kéményseprők. Akkor a kéményseprés is
reáljog volt, mint a patika, és öröklődött. Katival néha mi jártunk a rózsadombi villákba
kéményseprő-pénzt kasszírozni. Nagy barátság volt ez: kezdődött az első gimnáziumban, és
tartott végig.”

Göntér Zsuzsa az orsolyáknál (középen)

Tánciskolába is Kati barátnőjével ment
nagyanyám. A Szilágyi Erzsébet és Werbőczy István Gimnáziumnak volt egy közös
tánciskolája, ahová nagyanyám unokahúga
és Árpád nagyapám is járt: „Szigorúan zárt-

1944 szilveszterén Árpáddal (a bal alsó sarokban)

körű volt ez, de unokahúgomék engem is beszerveztek. Harmadikos gimnazista voltam,
azaz tizenhárom éves, mikor elkezdtünk tánciskolába járni, amit az apácákkal nem közöltünk. Anyám volt az elhajló: úgy határozott,
hogy társadalmi életet is élni kell.”
„Unokahúgom nagy kedvenc volt a tánciskolában. Mi, Katival úgy egy-két lépéssel
hátrább, de nagyon jól éreztük magunkat.
Az akkori ötödik osztály volt a korban nekünk
megfelelő. Volt Árpádéknak egy Kilencek nevű
baráti köre. Ők voltak az osztály szellemi krémje, az okos fiúk. Szóval, mi együtt jártunk tánciskolába. Ebből az együttesből a legrosszabbul
Árpád táncolt. Majd együtt jártunk korcsolyázni, decembertől márciusig. Nagyon sokat
voltunk együtt. Nagy élet volt tizenhárom éves
korunktól kezdve. A fiúk hazakísértek bennünket a korcsolyapályáról. Ez aztán nyáron megszakadt, mert akkor szanaszét ment mindenki
a családjával nyaralni. De a korcsolya meg a
tánc tartott ötödikes koromig.”
1945-ben gyökeresen megváltozott nagyanyám élete, mint oly sokaké az országban.
Erről így emlékezett meg: „Bennem az volt
tizenhat éves korom óta, hogy szociális munkásnak kell lennem. 1942-ben indult a Közgazdasági Egyetemen szociális gondozói képzés. Mikor érettségiztem, természetes volt, hogy
oda megyek. Háromévesnek indult a képzés,
amiből két év lett. 1944-ben azt mondták,
hogy adnak diplomát, mert itt vannak az oroszok (…)

„Közgazdaságtant, jogot, pszichológiát is hallgattunk. Jó általános képzés volt, amit borzasztóan szerettem. Sok barátságot kötöttem, aztán
együtt mentünk tájt kutatni negyvenhárom-negyvennégyben. Nagyon szép fiatalság volt, mert
munkás volt, érdekes volt, jó társaság volt. Közben
meg báloztunk. Hatkor kezdődött a bál; tízkor volt
vége az elsötétítés miatt. Abban a dolgozatban,
amit erről írtak, van egy mondat, amit nyilván én
mondtam el. Hangsúlyosan ott van negyvenöttel
kapcsolatban, hogy „utána semmi sem volt úgy,
mint előtte.” A világon semmi nem volt érvényes,
attól kezdve, hogy nem volt lakásunk; hogy én lettem a családfenntartó; hogy bejött Árpád komoly
formában az életembe; hogy romok voltak; hogy
apám kertészeti napszámos volt, aki előtte a minisztériumban dolgozott. Az egész baráti és rokoni
körben mindenkinek így nézett ki az élete. Ott kezdődött minden újra és elölről.”
A gyökeres változásba nagyapám letartóztatása is beletartozott. 1947-ben hat hétig
tartották bent kisgazdapárti tevékenysége
miatt; 1957-ben újra letartóztatták, majd életfogytiglanra ítélték a Bibó-per másodrendű
vádlottjaként, melyből 1963-ból szabadult.
Ekkor szülei siettek nagyanyám segítségére:
„Anyámnak a mai napig hálás vagyok, amiért
segített a gyereknevelésben. Egyrészt ő volt a szabadság és a kert. Aztán Árpádot elvitték börtönbe – először őt kerestem, aztán dolgoztam, míg
anyám otthon volt. Csodálatos nagyanya volt.”
Dédapám megtakarított pénzéből házat vett
Gödön, munkát vállalt kertészeti segédmun-

2020/10 – június 28.
kásként, és átköltöztette nagyanyámat egy Bécsi
úti bérházba, amit fővárosi alkalmazottaknak tartottak fenn. Itt éltek nagyszüleim egészen nagyapám köztársasági elnöki beiktatásáig.
Ötvenhatos elítélt feleségeként azonban nem
volt könnyű Zsuzsának munkát találnia. Először
bedolgozóként paplanokat tömött és gomblyukat varrt, majd csomagolóként kapott munkát
egy szövetkezetnél. 1960-tól hét éven át a Sikk
Szövetkezet bérszámfejtője volt, majd nagyapám
műfordítói munkáját segítette gépírással. Tényleges hivatását, a szociális munkát már csak elnökfeleségként tudta újrakezdeni.
Erről később így beszélt: „Amikor 1992-ben meghalt anyám, már kezdődött a Kézenfogva Alapítvány.
Először jött Engelmayer Ágnes és Isépy Mária, hogy
alakulnak a fogyatékosokat támogató civil szervezetek, és ezzel a témával foglalkozni kéne. Mondtam,
nosza! Akkor elkezdtem intézményeket járni, majd
jöttek az elnökségi utazások, ahol mindenütt fogyatékos intézményeket látogattam, meg kapcsolatot
építettem, meg néztem a példákat. Szóval tanultam
a szakmát. Akkor kerestem meg Éliás Sárát, hogy
kéne csinálni egy civil szervezetet. Sára akkor már a
[Köztársasági Elnöki Hivatalban] volt a jogi osztályon. Ő ezt óriási lelkesedéssel csinálta, és munkájáért soha egy fillért el nem fogadott. A rengeteg jogi
bonyodalmat mind ő intézte, benne az alapítást,
amikor már nyüzsögtek nálunk az intézeti igazgatók.
Mindenkinek kellettem volna, majd egy szép napon
Soros György is itt járt, és én meghívtam magunkhoz.
Előadtam, hogy csinálni szeretnék egy intézményt,
de egy vasam nincs, és támaszkodnék rá. Soros abszolút lelkes volt, majd nagy tárgyalások kezdődtek,
míg kiderült, mennyi pénzt is kapunk. Majd megjelent az összes intézményi vezető is. Akkor volt nagyon
jó Sára, mert tudta, hogy se ide, se oda, mi függetlenek maradunk – úgy indultunk el, hogy összefogtuk
a fogyatékosokért működő civil szervezeteket. Az első
nagy pénzből pályázatot hirdettünk: tulajdonképpen
adományosztással kezdtünk. Ettől meglett a kapcsolatunk civil szervezetekkel, és elindultunk.”

KULTÚRA
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Közkinccsé tett könyvek

A kultúra népszerűsítésére hosszú távú és sokrétű együttműködésre törekszik az önkormányzat
a helyi kulturális élet szereplőivel. Egyik ilyen partner a Közkincs egyesület, amely könyvszekerein keresztül értékes és megfizethető olvasnivalót kínál. Hogy mit jelent egy jó könyv, azt a
három hónapos bezárkózás alatt még inkább megérthettük, hiszen sokaknak csak most jutott
elegendő ideje olvasásra. Ahogy Vekerdy Tamás fogalmazott: segít élni – átélni és túlélni.

A könyv azonban mára szinte luxuscikk lett, sokan nem
engedhetik meg maguknak,
hogy mindig újat vásároljanak. A Közkincs Művészeti és
Kulturális Közhasznú Egyesület
a kevéspénzű könyvbarátokat
támogatja könyvadományaival
és könyves szekereivel, amelyekről egy újság áráért értékes
irodalmat kaphat az olvasó.
Boda István
Négy évvel ezelőtt egy ilyen
szekér a II. kerületbe, a Bánffy György emlékparkba
is begördült, most azonban még szorosabb együttműködésre készül az egyesület és a II. kerület.
– Az önkormányzattól Berg Dániel alpolgármester
keresett meg minket az együttműködés ötletével
– mondta el lapunknak Boda István, a Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület elnöke.
– Hosszú távú, kulturális célú partnerséget tervezünk a kerülettel, aminek első lépcsőjeként egy közel
háromszáz kötetből álló könyvadományt juttatunk el
kerületi idősotthonokba és szociális intézményekbe
az önkormányzat közreműködésével.
A koronavírus-járvány ideje alatt – akárcsak esős
idő esetén – szekereink nem működhettek, ezért
létrehoztuk ennek online változatát a www.mozgokonyvek.hu oldalon. Itt is, akárcsak a köztéri szekereken, mindennap új könyvekkel töltjük fel a virtuális
polcokat, újdonság ugyanakkor, hogy ingyen elvihető
könyveket is kínálunk, elsősorban ifjúsági és szépirodalmi kategóriában. Erre figyelt fel az alpolgármester
úr, és vetette fel, hogy mi lenne, ha ezekből a nulla
forintos könyvekből juttatnánk II. kerületi szociális intézményeknek. A kezdeményezés annyira megtetszett

Könyves szekér a járvány
előtt Hűvösvölgyben

nekünk, hogy azóta más kerületeket is megkerestünk
hasonló javaslattal, és nagyon örülnénk, ha sokan –
akár országszerte – követnék a II. kerület példáját.
A könyvadományok mellett a közeljövőben még
két új könyves szekeret is felállítunk a hűvösvölgyin
kívül, amit szeretnék felújítani és kicsit közelebb
húzni a végállomáshoz, ahol talán még több embert
szólíthatunk meg olvasási programunkkal. Terveink
szerint a két új helyszín egyike a Frankel Leó út sétáló
része, a másik pedig a Széll Kálmán tér, vagy annak
környéke lesz, de ezzel kapcsolatban még folynak
az egyeztetések.
A megbeszélések során arról is szó esett, hogy
szívesen részt vennénk a kerület kulturális életében,
bekapcsolódnánk a városrész rendezvényeibe. Ennek a konkrét formája még nem alakult ki, de mivel
az egyesületünk rendezvényszervezésben is komoly
tapasztalatokkal rendelkezik (2006 óta a mohácsi
önkormányzattal együtt mi szervezzük a busójárást),
akár ezt a tudásunkat is örömmel kamatoztatnánk
itt, Budán.
PZS

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ II. kerületi szervezetének elérhetősége: www.facebook.com/dk2.ker
A FIDESZ II. kerületi irodája (1024 Keleti Károly u. 13/b) augusztus 25-ig szerdánként 15-18 óráig és péntekenként 9-12 óráig nyári ügyeleti rend szerint tart nyitva. Ingyenes jogi tanácsadás a Fidesz II. kerületi szervezeténél legközelebb
szeptember 9-én lesz. Telefonszám: (06 1) 212-5030, e-mail: fidesz02@dravanet.hu
A KDNP II. kerületi irodája (1024 Keleti K. u. 29.) elérhetőségei: e-mail:
kdnpbp02@kdnp.hu, web: www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.com/kdnpbp2

Göntér Zsuzsa és Szandi (bal szélen) a Down Alapítvány rendezvényén

A Kézenfogva Alapítvány mára komoly civil
szervezetté nőtte ki magát, amely jelentős eredményeket ért el a fogyatékkal élők életkörülményeinek javításában. Kilencvenhat évének
izgalmas kanyarjai közül nagyanyám talán erre
lenne a legbüszkébb. Mi, a családja, meg persze
rá, nagyon! Emlékezzünk Göntér Zsuzsára még
sok-sok éven át!
Benedek Márton

A MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT önkormányzati képviselője, Juhász Veronika
fogadóórát előzetes egyeztetés alapján tart: vejuhasz@gmail.com, (06 30) 7820479. „Intergalaktikus Pártfőhadiszállás és Közösségi Oxitocinrakétagyár: 1142
Teleki Blanka utca 6.”
A MOMENTUM II. kerületi szervezetének elérhetőségei: bp2@momentum.hu, www.
facebook.com/Momentum2ker/
Az MSZP II. kerületi szervezetének irodája (1027 Fazekas u. 19–23.) a nyári időszakban 2020. június 29-től minden héten kedden, szerdán és csütörtökön 10-től 14
óráig tart nyitva. Telefonszám: (06 1) 224-0090, e-mail: bp02@mszp.hu, Facebook:
www.facebook.com/mszp2
A Párbeszéd Magyarországért helyi képviselői előzetes időpont-egyeztetéssel
tartanak fogadóórát. Kovács Márton: (06 30) 573-9033, Perjés Gábor: (06 20) 951-6666.
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Szabályosan és biztonságban kerékpárral is
Az elmúlt időszakban több kerékpáros baleset
is történt kerületünkben. A rendőrség a saját
maguk és a közlekedés többi résztvevőjének
biztonsága érdekében körültekintésre és a
közlekedési szabályok betartására kéri őket.

Mindenki együtt: gyalogos, autós és kerékpáros a zebrán

ki: járdán – azt is legfeljebb 10 km/órás sebességgel – csak akkor lehet kerékpározni, ha
az úttest arra nem alkalmas, egyébként tilos.
Nem indok a sűrű forgalom, vagy az úttesten
a kerékpározást tiltó tábla. A gyalogosokra és
a kerékpárosokra egyaránt veszélyes, amikor
a gyalogátkelőhelyen a kerékpáron ülve hajtanak át. Zebránál le kell szállni a kerékpárról
és azt áttolva szabad csak átkelni az úttesten.
A gurulva haladás egyrészt veszélyezteti a
gyalogosokat, másrészt a gépjárművezetők
sincsenek felkészülve arra, hogy hirtelen áttekerjenek előttük a gyalogátkelőn. Az egyirányú utcákba – ahol ezt a kiegészítő tábla
megengedi – behajthatnak mindkét irányból a kerékpárosok, de csak ott. Hozzátette: a
közlekedési lámpa tilos jelzése a kerékpárosokra is vonatkozik, ezért áll értetlenül azon
rossz szokás előtt, amivel egyesek biciklivel

Vihar nyomában vihar. Az ország és a főváros egyes
területeihez képest a II. kerület kevesebb kárral vészelte át a
június eleji viharokat és nagy esőzéseket, de a természet így is
adott feladatot mind a hivatásos, mind az önkéntes tűzoltóknak.
A Rózsadomb Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület arról
tájékoztatta lapunkat, hogy kerületünkben jellemzően a letört faágak szakszerű eltávolítása jelentett munkát, de tűzoltó egységüket
idővel a komoly kárt szenvedett III. kerületbe küldték segíteni.
Szögekkel teli papírrudak a kutyafuttatóban.
Az önkormányzat karbantartói szögekkel teletűzdelt, kolbász
formájú, becsomagolt papírrudakat találtak az egyik II. kerületi
kutyafuttatóban. A szúrós tárgyakra véletlenül ráharapó négylábúakra veszélyes, házi gyártású tárgyakról az önkormányzat
értesítette a rendőrséget, és egyben arra kéri a gazdákat, hogy
fokozottan figyeljenek kedvenceikre, nehogy állatkínzók áldozatává
váljanak. A városrendészek gyakrabban ellenőrzik a kutyafuttatókat és környéküket.

átszivárognak a piroson, ha éppen nem jön
keresztirányú forgalom.
Az osztályvezető felhívta a figyelmet arra is,
hogy ahol van kerékpárút, kerékpársáv, ott a
kerékpárosoknak azt kell használniuk. Biztonságuk érdekében pedig megemlítette az
örök érvényű tételt: elsőbbségünk csak akkor van, ha azt meg is adják. Tehát járjanak
a kerekezők fokozott figyelemmel, és inkább
mondjanak le az elsőbbségükről, ha úgy érzik,
nincsenek biztonságban, például egy kereszteződésben, vagy a kerékpárúton.
A nagyobb körültekintést érdemlő II. kerületi helyszínek között megemlítette a vízivárosi utcákat és a belső városrészen átvezető
kerékpársávokat, valamint a Margit híd budai
hídfőjét, ahol a Pest felől érkezők az autósok
között haladnak tovább a Margit körúton ahelyett, hogy a kerékpárutat választanák.

Kisállatot is mentettek a tűzoltók

Egy háromszintes társasház tetőszerkezete gyulladt
ki június 4-én délután a Hegyi utcában. A hivatásos tűzoltók nagy erőkkel érkeztek a helyszínre,
ahol több mint húsz tűzoltó öt vízsugárral és egy
létrás tűzoltó járműre szerelt vízágyúval oltotta
a tüzet. Az épületet négy lakó hagyta el, a ház
tetőszerkezete a tűzben később beszakadt, több
lakás lett lakhatatlan.
A lánglovagok oltás közben az egyik lakásból
kimentették Fagyit, a kis tengerimalacot is.
A tűzesetkor a helyszínen járt Őrsi Gergely polgármester és találkozott Szabó Ferenc tűzoltó

főhadnaggyal, akinek az előző napon adhatta át
a II. Kerületi Önkormányzat első Szent Flórián-díját.
A polgármester hangsúlyozta: látszik, hogy jó helyre
került a díj, amivel megbecsülésünket fejezzük ki
azoknak, akikre mindig számíthatunk a bajban, a
II. kerületi tűzoltókra.
A tűzeset után négy lakó elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodott, négyen pedig rokonoknál
kaptak szállást.
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
hatósági eljárás keretében vizsgálja a tűzeset
körülményeit.
Fotó: Winter László / FKI Videócsoport

Az elmúlt napokban több baleset történt
városrészünkben, amelynek nemcsak a részese, hanem az okozója is kerékpáros volt.
Mint azt a II. kerületi Rendőrkapitányságon
lapunknak elmondták, a jó idő beálltával, a
kerékpározási lehetőségek bővülésével, a kerékpárutak kialakításával megszaporodtak a
biciklistákat ért balesetek, de a szabálytalan
kerékpárosok miatt beérkező bejelentések
száma is.
– A panaszosok gyalogosok voltak, akiket
a járdán, vagy a gyalogátkelőhelyen veszélyeztettek kerékpárosok – tájékoztatott Móré
Szabolcs alezredes, a II. kerületi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának vezetője.
– Sajnos, aki nyitott szemmel jár a városban,
tapasztalhatja, hogy a kerékpárosok között is
vannak, akik fittyet hánynak a közlekedési
szabályokra, amivel balesetveszélyes helyzetet teremtenek. Nemcsak másokra, hanem
magukra is veszélyesek lehetnek. Pedig a városban főleg felnőttek kerekeznek.
Az alezredes elmondta, hogy a II. kerület kerékpárútjain többnyire rendben zajlik
a forgalom, gond leginkább a járdákon és a
zebrákon adódik.
– Néhányan vagy nem ismerik, vagy nem
akarnak tudni a kerékpárosokra vonatkozó
szabályokról. A legfontosabbakat emelném

Az önkormányzat segített eljuttatni a tűzből kimentett tengerimalac gazdájának az adományketrecetet és egyéb, a kisállatnak szánt felszerelést, amit a Magyar Tengerimalac-védő Közhasznú
Egyesület ajánlott fel
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A nemzeti összetartozás emlékhelye

Postaládánkból

A Szent Korona-domb közel két évtizede áll a máriaremetei Kisboldogasszony-templom kertjében. A Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetsége (PPKSZ) az emlékhely
kialakításával a nemzeti összetartozás fontosságát
kívánta hangsúlyozni. A Kárpát-medence több száz településéről hozott sok-sok marék földből született domb
alapzatát, valamint a jellegzetes pántokat hárshegyi
kőből faragták ki, a hármas halmot jelképező kőtömb
pedig a fiumei várfal kövéből készült. A helyi közösség
minden évben a jeles ünnepek alkalmával ide szervezi
megemlékezéseit, így például augusztus 20-án, advent
idején, Mária-napon, illetve a nemzeti összetartozás
napján. Legutóbb a trianoni békediktátum 100. évfordulóján az Esterházy László atya celebrálta misét
követően a résztvevők a Szent Korona-dombnál egy-egy
szál virággal emlékeztek az 1920. június 4-i tragikus
eseményre. Az emlékezők között ott volt Varga Mihály

Hírek, események kerületünk templomaiban
Országúti Ferences templom: JÚLIUS 17-én
8–17.30-ig szentségimádási nap. A nyári hónapokban
a szentmisék hétköznap: 7.30 és 18, vasárnap 6.30,
8.30, 10, 11.15, 18.00 és 19.30 órakor kezdődnek.
Az online szentmise-közvetítés egyelőre fennmarad,
amíg a járványveszély fennáll (1024 Margit körút 23.).
PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: a járványügyi korlátozások enyhülésével ismét lehetővé vált a
gyermek-istentiszteletek megtartása a vasárnapi istentiszteletekkel azonos időben. A bibliakörök ismét összejöhetnek a gyülekezeti termekben, az óvintézkedések
betartása mellett. A vasárnap 10 órai és a csütörtök
18 órai istentiszteletet továbbra is lehet online élőben
hallgatni. Részletek a www.refpasaret.hu honlapon,
tel.: (06 1) 356-4019 (1026 Torockó tér 1.).
CIMBALOM UTCAI REFORMÁTUS TEMPLOM:
minden vasárnap 10 órától istentisztelet. Az egyházközség YouTube-csatornáján felvételről megtekinthetők
a korábbi alkalmak is. Elérhetőségek: dr. Mészárosné
Hegedűs Zsuzsanna lelkész. Tel.: (06 30) 289-9415 és
(06 1) 326-5629, hegedus.cimbalom@gmail.com (1025
Cimbalom u. 22-24.).
Sarlós Boldogasszony-TEMPLOM: JÚLIUS
19-én 16 órakor lesz a templomhoz tartozó Ürömi utcai
Kármel-hegyi Boldogasszony-kápolna búcsúünnepe.
Szentmisék hétköznap 6.30 és 18, vasárnap 9, 10.30 és
18 órakor. Szentségimádás minden csütörtökön és elsőszombaton az esti szentmise után. Minden pénteken 7
órakor laudes, vasárnap 17.30-kor vesperás. A plébániai
iroda fogadóórái: hétfőn és pénteken 10–12, kedden,
szerdán és csütörtökön 16–18 óra között. További információ: www.ujlakitemplom.hu (1023 Bécsi út 32.).
Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthon: Marczis Ferenc atya, az otthon lelkipásztora pappá
szentelésének 60. évfordulóját ünnepelte június 21-én
az otthon kápolnájában (1021 Szerb Antal u. 13-17.).

pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő, Bozzay Kató
PPKSZ-elnök, Gór Csaba II. kerületi Fidesz–KDNP-frakcióvezető, a képviselő-testület több tagja, valamint Láng
Zsolt, a fővárosi Fidesz–KDNP-frakció vezetője.

Még egy legenda, még egy történet
A Budai Polgár idén júniusi számában jelent meg egy cikk, amely magyarázatot keres arra, hogyan került
a Nyéki-hegy oldalára a fenyőfákból formált Nagy-Magyarország képe. A cikkben felsoroltak mellé tennék
még egyet a trianoni évforduló okán. Országszerte alakítottak ki – állítólag – a hegyoldalakon Nagy-Magyarországot formáló sziluettet, hogy az ország légterét átszelő repülőgépekről is látni lehessen. Általában
fenyőfából, mert zöldje elütött a környező fákétól és télen is látni lehetett. Van, ahol megmaradt, van, ahol
nem. A Nyéki-hegyen igen, a solymári Les-hegy oldalán alig kivehetően. Hogyan kerülhettek oda az erdőgazdálkodást szigorúan szabályozó törvények, rendeletek ellenére? Nem tudjuk. Szükségünk van ezért ezekre a
történetekre, magyarázatokra. Talán ez is a trianoni békediktátum elleni tiltakozás egy formája lehetett, mint
ahogy az volt Endresz György pilóta és navigátora, Magyar Sándor világcsúcsokat döntő sportteljesítménye
is: 1931. július 15-én felszálltak a kanadai Új-Fundland Harbour Grace repülőteréről, átrepülték az óceánt és
Európa nyugati felét a Justice for Hungary – Igazságot Magyarországnak – névre keresztelt gépükkel, majd
Bicskétől nem messze landoltak július 16-án.
dr. Czaga Viktória helytörténész
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A rejtvény fősoraiban Anonymus szavait rejtettünk el.
A 2020/8. számban megjelent rejtvény megfejtése: „A szerelem egy lélek, mely két testben lakozik”. A helyes megfejtést
beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki az
Oázis Kertészet 5000 Ft értékű vásárlási utalványát
nyerte. A nyertesek: Adorján Judit Szilvia, Katz Gabriella és Pados Enikő. Gratulálunk, a nyereményeket postán küldjük ki. Várjuk megfejtéseiket „Budai Polgár rejtvénye”
megjelöléssel elsősorban e-mailben a peter.zsuzsanna@
budaipolgar.hu címre, esetleg postai úton a 1022 Bimbó
út 1-5. címre legkésőbb 2020. július 19-ig.
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Figyelem!

HIRDETÉS

BUDAI POLGÁR

Apróhirdetések

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.
Az állást kereső és kínáló apróhirdetéseket ingyenesen jelentetjük meg!

ÁLLÁS-MUNKA
Budapest II. kerületi ingatlanberuházó cég keres
irodájába irodavezetőt és munkatársat. Tel.: 06 20
931-3122
II. kerületi rendezvényszervező cég (kb. 25 fő)
keres kedves, ráérő nénit, aki szívesen főzne
csapatunk részére házias ételeket heti 3-4 alkalommal. Érdeklődni: Géczi Tünde. Tel.: +36
20 996-4030, +36 20 996-4030
Megbízható, nyugdíjas asszony nagy gyakorlattal
takarítói munkát keres 6 órában. Tel.: 06 70 3111655
Nyugdíjas férfi-női munkatársat keresek részmunkaidőben is kertgondozásra. Tel.: +36 20 951-8096
A Civitan Club Budapest-Help Egyesület 1025 Budapest,Görgényi út 16. alatti székhelyére közfoglalkoztatotti munkaviszonyba keres oktató-nevelő
és kertész munkakörbe munkatársakat. Nagy Tiborné: (06 30) 9547935

OKTATÁS
A MADÁCH GIMNÁZIUMBAN, KÜLFÖLDÖN, A
CORVINUS ÉS PÁZMÁNY PÉTER EGYETEMEN
TANÍTÓ VOLT TANÁR ANGOL NYELVOKTATÁST
VÁLLAL ONLINE, MINDEN SZINTEN, MINDEN
KOROSZTÁLYNAK, OROSZT, ALAP- ÉS KÖZÉPFOKON. TÜNDE. TEL.: +36 30 238-1150
ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL EGYETEMI SZAKTANÁRRAL EGYÉNI VIZSGAFELKÉSZÍTÉS, ALAPOK RENDEZÉSE BÁRMILYEN SZINTRE. Tel.: 06
30 749-2507
DIPLOMÁS NYELVTANÁRNŐ több éves külföldi
tapasztalattal NÉMET-, ANGOL (ILTS, Cambridge), FRANCIAOKTATÁST, érettségire, nyelvvizsgára felkészítést és társalgást vállal felnőtteknek és tanulóknak minden szinten. Online
oktatás is lehetséges. Tel.: 06 30 373-8069
MATEMATIKÁT korrepetálok felső tagozatosoknak.
3000 Ft/óra, és házhoz megyek. Tel.: 394-2441

INGATLAN
A Kis Rókus utcában kamerával védett teremgarázs
kiadó júliustól. 33 000 Ft/hó. Tel.: 06 20 216-3485
A Fazekas utcában garázs kiadó. Tel.: 06 20 2220435

Wekerlén felújított, emeleti, 46 m²-es, csendes,
cirkós lakás garázzsal 30 800 000 Ft. www.
budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
A Visegrádi utcában, Újlipótvárosban 79 m²-es három szobás, emeleti, felújított lakás 62 700 000 Ft.
www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969
Budakeszin sorházi, felújított, 56 m²-es, kétszobás
lakás, saját kertrésszel + 20 m²-es automata garázs 30 M Ft. irányáron eladó. Tel.: 06 70 949-4013
FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍTHETEK
INGATLANA ELADÁSÁBAN? 15 ÉVES TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTER. www.budaihegyek.hu
Tel.: 06 70 523-1969
INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSOKAT, HÁZAKAT
KERES! JUTALÉK 3%, ÜGYVÉD INGYEN, KÜLFÖLDI
VEVŐK ELÉRÉSE. ISMERŐSÉNEK LAKÁSA ELADÓ?
HÍVJON, ÖN IS JUTALÉKOT KAP! TEL.: 06 20 9600600

EGÉSZSÉGÜGY
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA SORON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFEHÉRÍTŐ.
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ MEGYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁTTÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN
FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 BP., KRISZTINA
KRT. 51., FSZT. 1. TEL.: 06 30 222-3016
DR. SZABÓ GÁBOR BŐRGYÓGYÁSZ MAGÁNRENDELÉSE. MAGAS SZAKMAI SZÍNVONALON,
HATÉKONY KEZELÉSEKKEL SEGÍTÜNK BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS ORVOS-ESZTÉTIKAI PROBLÉMÁIN.
1021 HÁRSHEGYI ÚT 2. www.epi-derm.hu TEL.:
+36 30 229-6262
GYÓGYPEDIKŰR, MANIKŰR, KOZMETIKA
(SZEMPILLA-, SZEMÖLDÖKFESTÉS, ARCMAS�SZÁZS, GYANTÁZÁS) OTTHONÁBAN. ULTRAHANGOS BŐRFESZESÍTÉS. Tel.: 06 30 206-4801
ÚJRA NYITOTTUNK! Állapotfelmérések (kézi,
gépi), talpmasszázs, fülgyertyázás, nyirok- és
visszérterápia, mágneses biorezonancia-kezelés, egyéni számítógépes lúdtalpbetét, allergiabevizsgálás és kezelés, gyógymasszázs,
kineziológiai tapasz. www.vivientalpai.hu,
facebook: vivientalpai gyógycentruma, 1024
Fillér u 10/a, bejelentkezés: 06 20 254-4633,
316-2596.

VÍZ-GÁZ-VILLANY

DIPLOMATA CSALÁD RÉSZÉRE KERESEK CSALÁDI HÁZAT, SORHÁZAT, LAKÁST HOSSZÚ TÁVÚ
BÉRLETRE. Tel.: 06 30 924-7165

VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK,
VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30 447-3603

KIADÓ LAKÁST KERESEK 150 E Ft-ig szép házban,
bútorozott, gépesített előny. Tel.: 06 70 949-4013

VÍZSZERELÉS, VÉCÉCSÉSZÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK CSERÉJE, JAVÍTÁSA. INGYENES
KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 980-7564

GYÜMÖLCSÖST, KISKERTET keresek Pesthidegkút, Gercse, Hársakalja, Máriaremete környékén. Tel.: +36 20 211-9821
A KELETI KÁROLY UTCÁBAN 33 m²-ES FELÚJÍTOTT ÜZLETHELYISÉG TULAJDONOSTÓL ELADÓ.
Tel.: 06 20 387-4349
80 m²-nél nagyobb teraszos, vagy kertkapcsolatos
lakást vennék tulajdonostól, felújítandó is lehet.
Tel.: 06 20 931-3122
Rózsadomb csendes helyén kertkapcsolatos 77
m²-es + 10 m²-es lodzsás lakás eladó. 4 m²-es lomtároló is van hozzá. Tel.: 06 70 325-6993
Rózsadombi 59 négyzetméteres kertkapcsolatos
villalakás 20 négyzetméteres tárolóval tulajdonostól eladó. Tel.: +36 20 975-0555
A Felső Zöldmáli úton 65 m²-es, két hálós, felújított,
emeleti, kertre néző lakás 54 500 000 Ft. www.budaihegyek.hu Tel.: 06 70 523-1969

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok cseréje,
javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 30 655-8074
KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMA- ÉS
KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL. Tel.: 06 70 258-0000
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ! HÉTVÉGÉN IS
GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 5/B. TEL.: 3593958, 06 30 933-3620
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes
felújításig. Petrás József villanyszerelő mester. ELMŰ
ügyintézés. Tel.: 246-9021, 06 20 934-4664
Villanyszerelő-elektrikus vállal hibaelhárítást, javítást, kisebb átalakítást (kapcsoló, konnektor, lámpa,
elosztószekrény, Fi-relé stb.). Kendrik Tamás egyéni
vállalkozó, II. kerületi lakos. Köszönöm. Tel.: 06 30
456-6557

VILLANYSZERELÉS, JAVÍTÁS ÉRINTÉSVÉDELMI
MÉRÉSSEL, PRECÍZEN, GARANCIÁVAL. BODA
ZSOLT VILLANYSZERELŐ-TECHNIKUS. TEL.: 2009393, 06 30 333-6363

LAKÁS-SZERVIZ

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK

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

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

Vállaljuk ingatlanok kőműves munkálatait, burkolását. Gyors és precíz szakértelemmel, megbízható
kivitelezőként. Sokéves tapasztalattal, híres helyekről referenciákkal. Hidi Sándor. Tel.: +36 30
655-3453

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

ELEKTRONIKA

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

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

LAKATOSMESTER 0-24! Biztonsági rácsok, kapuk,
kerítések, előtetők készítése, zárszerelés, lakatos
munkák. Tel.: +36 20 514-9732

REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE,
JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLETI REDŐNYÖS.
AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! TEL.: 06 70 341-9489, 06 20 341-0043

KÉMÉNYEK BÉLELÉSE, ÁTÉPÍTÉSE, BELSŐ MARÁSA TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL. SZABÓ
BALÁZS. TEL.: 06 20 264-7752
LAPOS TETŐ SZIGETELÉSE, ERESZCSATORNA-TAKARÍTÁS, -JAVÍTÁS. HÍVJON BIZALOMMAL! TEL.: 06 70 239-3114
Tetőfedő-bádogos ácsmester lapos tető szigetelését, tetőjavítást vállal. Felmérés, kiszállás ingyenes. Anyagot biztosítok. Tel.: 06 20
617-2137
Lapos tető szigetelése, egyéb munkák. 4 Pillér Kft.
Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495
ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a legkisebb
munkától tetőjavítást, építést, szigetelést 27%
kedvezménnyel. Tel.: 06 30 318-2173
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉTÁZÁS,
PARKETTÁZÁS, CSEMPÉZÉS, VÍZSZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, KŐMŰVES MUNKÁK GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. TEL.: 202-2505, 06 30
251-3800
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS bútormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC,
szőnyegpadló lerakása. Minőségi, precíz munka,
mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998.) Csapó György.
Tel.: 06 31 780-6430, 06 1-780-3732, festesma.
iwk.hu
Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 2500 Ft-tól, duguláselhárítás 25 000 Ft-tól. Minőség, garancia! Tel.: 06
70 250-9132
Retro parkettacsiszolás, lerakás, javítás. Festés-mázolás referenciával. Sok éves gyakorlattal. Tel.: 06
20 945-5473, 06 30 499-1814
Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák is, kőműves javítások. Kovács Gergely. Tel.: 06 30 568-6255
RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BESZERELÉSSEL. Zárak, kilincsek, pántok, zsanérok cseréje, régi ajtók, ablakok felújítása, szigetelése.
Tel.: 06 20 381-6703, 251-9483
Asztalos, lakatos munkák készítésétől a legkisebb
javításig. Hívjon bizalommal. Mindenre van megoldás. Tel.: 249-0329, 06 20 411-4349
TÉRKÖVEZÉS, TERASZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA, KŐMŰVES MUNKÁK. Tel.: 06
30 341-3423
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Fix 25 000 Ft-tól, kamerás
csővizsgálat 25 000 Ft-tól, festés-tapétázás. Tel.:
06 70 250-9132

REDŐNY

REDŐNYÖS MŰHELY gyárt, javít minden fajta redőnyt, reluxát, szalagfüggönyt, napellenzőt, szúnyoghálót. II. Kerület Kártya elfogadóhely. Tel.: 370-4932
REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE RÖVID
HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 410-7924, 06
20 934-5728

SZOLGÁLTATÁS
Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás, csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06 20 972-0347, 06
30 589-7542
Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos ajtó, üvegezett és fémkorlátok, kapaszkodók, kapuk, féltetők
gyártása, ajtóbehúzók, aknafedések, leválasztások,
szélfogók készítése. Tel.: 06 20 380-8988
MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL, CSOMAGOLÁSSAL, INGYENES DOBOZOK. www.herkulestrans.hu TEL.: 385-1802, 06 30 999-8619
Ács-tetőfedő-kőműves lapos tető szigetelését, minden fajta külső-belső építési munkálatokat vállal.
Tel.: 06 70 908-9578
Tetőfedő, bádogos, ácsmunkákat vállalunk. Kisebb
munkák, tetőjavítás, tetőbeázás. Ingyenes kiszállás.
Tel.: 06 70 297-6085
Festés-mázolás. Régi fa, fém nyílászárók, spaletták
felújítása. Tel.: 06 20 945-5473, 06 30 499-1814
Új fodrászat nyílt a Hűvösvölgyi út és a Bognár utca
sarkán, a volt zöldséges helyén. KATONA PIROSKA
(06 70 360-9943), NAGY MAGDA (06 70 224-3725),
MATYKÓ ILDIKÓ (06 30 326-7071) és BOROSNÉ, PÖTYI
(06 20 251-7171) szeretettel várja régi és új vendégeit.

KERT
KERTÉPÍTÉS, TERMŐFÖLD SZÁLLÍTÁSA. ÖREGKERTEK IFJÍTÁSA, METSZÉS, PERMETEZÉS, FŰNYÍRÁS, FAKIVÁGÁS, SZÁLLÍTÁS. BOKROK, SÖVÉNYEK VÁGÁSÁT, LOMBOK GYŰJTÉSÉT VÁLLALOM. SZILÁGYI CSABA. Tel.: 06 20 970-7506
LEGJOBB ÁRON VÁLLALUNK FAKIVÁGÁST, FAGONDOZÁST. GALLYAZÁS, METSZÉS, VESZÉLYTELENÍTÉS KÖTÉLTECHNIKÁVAL ÉS EMELŐKOSÁRBÓL, ZÖLDHULLADÉK APRÍTÁSA, ELSZÁLLÍTÁSA, TUSKÓMARÁS. INGYENES FELMÉRÉS
KERÜLETI VÁLLALKOZÁSTÓL. greenarbor.hu
TEL.: +36 30 907-5948

2020/10 – június 28.
FŰNYÍRÁST VÁLLALOK. TEL.: +36 30 516-9681
KERTÉPÍTÉS, FAKIVÁGÁS, METSZÉS, PERMETEZÉS, FŰNYÍRÁS, BOKROK, SÖVÉNYEK NYÍRÁSA,
ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA. FARKAS NORBERT. TEL.: 06 30 550-7761
Kertépítés, fakivágás, metszés, permetezés, fűnyírás,
sövénynyírás, tereprendezés, zöldhulladék elszállítása. Farkas György. Tel.: 06 30 685-9502
KERTÉPÍTÉS, ÖNTŐZŐRENDSZEREK TELEPÍTÉSE
ÉS KARBANTARTÁSA. TERMŐFÖLD SZÁLLÍTÁSA. FAKIVÁGÁST, SZÁLLÍTÁST, METSZÉST, PERMETEZÉST, LOMBGYŰJTÉST ÉS EGYÉB KERTI
MUNKÁKAT VÁLLALOK. SZŐCSI DÉNES. TEL.:
06 30 784-6452
Need trimming shrubs and trees, pruning, mowing, irrigating, planting, dirt work, pest control, composting? Call Andy the English-speaking gardener Tel.: 06 30 311-4865

MŰGYŰJTÉS
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. A KISZÁLLÁS
DÍJTALAN. Tel.: 06 30 456-3938
FESTMÉNYGYŰJTEMÉNY GYARAPÍTÁSA CÉLJÁBÓL MAGYAR FESTMÉNYEKET KERESEK
MEGVÉTELRE KÉSZPÉNZÉRT. NEMES GYULA,
E-MAIL: gyulanemes70@gmail.com TEL.: 06
30 949-2900
A Julietta Antikvitás vásárol készpénzért antik, modern festményeket, ezüsttárgyakat, arany ékszereket, porcelánokat, kar- és zsebórákat, álló, fali,
asztali órákat, numizmatikát, katonai kitüntetéseket, bútorokat stb., ha nem szeretné elkótyavetyélni
tárgyait! 1027 Bp., Frankel Leó út 1. E-mail: juliettaantikvitas@gmail.com Tel.: 06 70 218-4477, 06
70 277-7023

HIRDETÉS
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, porcelán- és
ezüsttárgyakat, bútorokat, könyveket, teljes hagyatékot. Bp. II., Frankel Leó út 12. Gyulai Tamás, info@
tallerantik.hu www.tallerantik.hu Tel.: 316-6461,
06 20 391-5543
Kastélyok berendezéséhez vásárolok kisebb-nagyobb festményeket, ezüstöket, porcelánokat, bronzokat, órákat, régi katonai kitüntetések tárgyait stb.,
teljes hagyatékot. herendi77@gmail.com Üzlet: Tel.:
06 20 280-0151
A BP. II., KELETI KÁROLY U. 33. ALATTI RÉGISÉGBOLT
VÁSÁROL RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT,
BRONZTÁRGYAT, PORCELÁNT, EZÜSTÖT, ÉKSZERT,
FOG-, TÖRTARANYAT, TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, ÉRTÉKBECSLÉS. TEL: +36 20 3222697, +36 20 494-5344, +36 20 322-2697

VÉTEL-ELADÁS
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, MŰTÁRGYAKAT
VÉRTESI ANTIKVÁRIUM VÁSÁROL! VÍRUS IDEJÉN MASZKBAN, KESZTYŰBEN. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. Tel.: 06 20 425-6437
Vásárolok hagyatékot, antik és retro tárgyakat,
gyűjteményeket, minden féle régiséget. Igény
szerint lomtalanítással, teljes ürítéssel egybekötve is. Tel.: +36 30 703-0518
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Exkluzív üzletünk: Louis Galéria • II., Margit krt. 51–53.
Tel.: 316-3651, 06-30/944-7935 • E-mail: lakatos@mconet.hu
(A 4-es, 6-os villamosról a Mechwart liget megállónál kell leszállni)

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

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

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

1878

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!
FELMENT AZ ARANY ÁRA! MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK ARANYAT-EZÜSTÖT, HERENDI PORCELÁNT, KAR-, ZSEBÓRÁT, HAGYATÉKOT. BP. XI.,
FEHÉRVÁRI ÚTI VÁSÁRCSARNOK, VIRÁGSOR,
PORCELÁN-EZÜST ÜZLET. TEL.: 06 1 209-4245
Hanglemezeket, szépirodalmi könyveket vásárlok
gyűjteményembe. Tel.: 06 70 338-7198

EGYÉB

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

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

NAPI LEGMAGASABB ÁRON VÁSÁROLUNK
TELJES HAGYATÉKOT, FESTMÉNYEKET, KARÓRÁKAT, ZSEBÓRÁT, PORCELÁNOKAT, EZÜSTTÁRGYAKAT, KIEMELT MAGAS ÁRON ARANY
ÉKSZEREKET! II., TÖRÖK UTCA 4. TEL.: +36 20
231-0572

Életjáradéki szerződést kötne 3 gyermekes,
fiatal, értelmiségi házaspár idősebb hölggyel
vagy úrral - hosszú távú befektetésnek - gyermekeik számára. Minden megoldás érdekel.
Kérem, hívjon bizalommal. Tel.: +36 20 9166468

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

Ha szombat, akkor Patika!

MINDEN SZOMBATON

Apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton történik.
Ideiglenes nyitvatartás: hétfő 9-18-ig, szerda 9-18-ig, péntek 9-16-ig. Ebédidő: 12-13-ig. Telefon:
5999-222. Apróhirdetési áraink: lakossági: 10 szóig 1700 Ft + 27% áfa, 11–20 szóig szavanként
+170 Ft + 27% áfa; közületi: 4700 Ft + 27% áfa. Évi 15 megjelenéstől 15%, 10 megjelenéstől 10%
kedvezmény, a II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 10% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók
össze. Apróhirdetés-felvétel: 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-tulajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Fizetési
mód: banki átutalás.
Következő megjelenés: 2020. július 19-én. Lapzárta: keretes – július 9., apró – július 13.

ÖRÖKÖSÖDÉSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS SZEMÉLLYEL LAKÁSÉRT, OTTLAKÁS NÉLKÜL. SZERETETTELJES, MEGÉRTŐ NYITOTTSÁGGAL MÉLTÁNYOS KAPCSOLATOT AJÁNLOK. KÉSZPÉNZ,
PLUSZ HAVI JÁRADÉK, KÍVÁNSÁGA SZERINT.
TELEFONSZÁMOM: 06 30 822-8050.
TRAMONTÁNA KÖTŐSZALON: Egyedi, divatos,
méretre készülő kézi kötött, horgolt ruhadarabok.
SAPKAMODELLEK. Nagy fonalválaszték, hozott
fonalból is. www.kotode.hu Tel.: 356-6009

1023 Budapest, Komjádi Béla u.3.
Tel.: (06 1) 336-0221,
(06 30) 204 1150

Az akció érvényes
minden recept nélkül kapható
nem támogatott termékre 2020. 12. 31-ig.

Hirdessen a

ÉLETJÁRADÉKOT FIZETNE IDŐS SZEMÉLLYEL,
SZERZŐDÉSSEL, ÉRTELMISÉGI NŐ, INGATLAN
ÖRÖKLÉSE FEJÉBEN. SZEMÉLYES MEGBESZÉLÉS,
TEL.: +36 20 802-4610.

Komjádi
Gyógyszertár

Patika Szombat!

%
15kedvezmény

Bizalom és segítség: keresztény értékrendű család
olyan idős hölgyet vagy urat keres a környéken, akivel életjáradéki szerződést köthetne. Odaköltözés
nélkül vállaljuk, hogy egy jelentős összeg kifizetése
után havonta rendszeresen meghatározott összeggel gondoskodunk Önről. Telefon: 06 20 433 6019.

A Közkincs Egyesület

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

Telefon: 06 70 606-8107

Online könyves szekér:
www.mozgokonyvek.hu

Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00
SZOMBAT: 8.00-13.00
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KÖZÉRDEKŰ

A Központi Ügyfélszolgálati Irodán július 2-től
visszaáll a korábbi ügyfélfogadási rend,
ismét lehet személyesen is ügyet intézni, a megfelelő óvintézkedések
(maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások) betartása mellett.
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA
Központ
Ügyfélszolgálati
Iroda
1024 Margit u. 2-4.

Telefon: (06 1) 346-5600.
E-mail:
ugyfelszolgalat@masodikkerulet.hu.

Ügyfélfogadási rend július 2-től:
hétfő: 8.00–12.00, 13.00–17.00;
kedd és csütörtök: 8.00–12.00,
13.00–16.00; szerda: 8.00–12.00,
13.00–18.00; péntek: 8.00–13.00.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEI
Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal, 1024 Mechwart liget 1. Postacím: 1277 Budapest
23., Pf. 2. Központi telefon: (06 1) 346-5400. Központi ügyfélszolgálat: 1024 Margit u. 2-4.
Honlap: www.masodikkerulet.hu. E-mail: info@masodikkerulet.hu. Facebook: II. kerület (Budapest)

A POLGÁRMESTERI HIVATAL egyéb épületeiben MŰKÖDŐ IRODÁK
Adóügyi Igazgatóság,
1023 Lajos utca 2.,
(Zsigmond tér 8.)

Tel.: (06 1) 346-5400, e-mail: adougy@masodikkerulet.hu
Az aktuális ügyfélfogadási információkat a www.masodikkerulet.hu
oldalon találhatják.

Parkolási Ügyfélszolgálati
Osztály
1023 Bécsi út 17-21.

Tel.: (06 1) 346-5599, e-mail: parkolas@masodikkerulet. hu
Az aktuális ügyfélfogadási információkat a www.masodikkerulet.hu
oldalon találhatják.

Közterület-használati
Ügyintézés
(Városrendészeti Osztály)
1027 Frankel Leó út 5.

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

Anyakönyvi ügyek
1024 Mechwart liget 1.

Tel.: (06 1) 346-5567, (06 1) 346-5633 Az aktuális ügyfélfogadási
információkat a www.masodikkerulet.hu oldalon találhatják.

II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. Ügyfélszolgálati iroda
Közterületi bejelentés
II. Kerület Kártyaügyintézés, Budai Polgárba
apróhirdetés feladása

Hirdetés

Tel.: (06 1) 599-9222, (06 1) 315-3965
(Ügyfélfogadási időben és hétvégén is
telefonos ügyelet 9–18-ig)
1024 Keleti Károly u. 15/a

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

MŰTÉT NÉLKÜL

BUDAI POLGÁR

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
Továbbra is javasolják az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét. Kérik az ügyfeleket, hogy az ügyfélszolgálatokon tartsák be a megfelelő óvintézkedéseket
(maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások). Nyitvatartás: hétfőn 7–17-ig, kedd, szerda,
csütörtökön 8–16-ig, pénteken 8–14-ig. A sorszámkiadás a nyitvatartási idő vége előtt 30 perccel befejeződik. A Margit krt. 47-49. szám alatti kormányablakban 2020. JÚNIUS 30-án (kedden)
az informatikai eszközök éves karbantartása miatt az ügyfélfogadás és az ügyintézés szünetel.
Telefon: (06 1) 896-2383
Időpontfoglalás: www.magyarorszag.hu.
Kormányzati ügyfélvonal: 1818

Kormányablak Osztály
1024 Margit körút 47-49.
Hatósági Osztály I-II. 1024 Margit körút 47-49.,

Tel.: (06 1) 896-2457, e-mail: hatosag@02kh.bfkh.
gov.hu

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

Tel.: (06 1) 896-2450, fax: (06 1) 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.
Ha patkányt észlel, bejelentheti a főváros megbízásából eljáró RNBH Konzorcium
honlapján keresztül (www.rnbh.hu), vagy a (06 70) 364-6531-es számon, illetve
a patkanyirtasbudapest@gmail.com e-mail-címen. Az irtás a lakosoknak díjmentes.
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www.roseimplantcenter.hu,
Tel.: (06 30) 9511511

Bp. II., Marczibányi tér 6-� .
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� � % kedvezmény minden fogyasztásra július 10-ig,
amennyiben asztalfoglaláskor erre a Budai Polgár hirdetésre hivatkozik

