
Augusztus végén ötnapos 
művészeti kavalkád,

szeptember elején nyárbúcsúztató
 fesztivál várja a II. kerületieket

– a járványhelyzet függvényében.
(16-17., 32. oldal)

Radványi Dorottyát és Mohai Gábort,
a rádiózás és televíziózás két népszerű

személyiségét kérdeztük arról,
hogy a karantén után visszatért-e 

korábbi életéhez. (22. oldal)

A műanyag-felhasználás csökkentése
mindannyiunk érdeke –

a II. Kerületi Önkormányzat is 
csatlakozott a műanyagmentes július 

mozgalomhoz, a vásárlóknak
gyümölcshálót és vászontáskát

osztott a Fény utcai piacon.
(2. oldal)

in English
Page 21›››

Olimpiai bajnokok tettek javaslatot
a II. kerületi fiatalokat támogató

Hajós Alfréd Sportösztöndíj
díjazottjaira. (7. oldal)

A képviselő-testület döntése értelmében 
kezdeményezik a pesthidegkúti 

vitorlázórepülő-tér 
védetté nyilvánítását

a kulturális örökség részeként. (7. oldal)
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MűAnyAGMentes júlIus: a kis lépések is fontosak

A Fény utcai piac bejáratánál külön pihenőt 
alakítottak ki a kutyáknak, árnyékolókkal és 
itatókkal. Néhány nap elteltével, a kutyatulaj-
donosok javaslatait figyelembe véve, tovább 
javítottak rajta, például a napernyőket már 
nyitáskor kinyitják, így nem melegszik fel a 
beton, a rácsra pedig biztonsági rögzítőkarikát 
szereltek fel, ahova ki lehet kötni a négylá-
bú kedvenceket. A kutyapihenőnél található 
víz ada golós ballonban nem melegszik át a 
víz, innen tudnak vizet engedni kutyájuknak 
a gazdik a kihelyezett itatótálakba.

Hűsítőpontot létesített az önkormány-
zat az Egészségügyi Szolgálat bejáratánál 
a Kapás utcában. A  rendelésre érkezők-
nek árnyékolókkal, ülőkockákkal és friss 
vízzel is igyekszik elviselhetőbbé tenni a 
kánikulát, így nem a tűző napon kell sor-
ba állniuk, hanem a kicsivel kellemesebb 
árnyékban le is ülhetnek. A rendelő előtti 

sorban állás a vonatkozó EMMI-rendelet 
értelmében a koronavírus-járvány miatti 
óvintézkedések következtében alakult ki, 
hiszen továbbra sincs megengedve, hogy 
a rendelőintézeten belül tömeg legyen, a 
belépésre is csak előzetes időpont-egyez-
tetést követően, maszkban és kézfertőtle-
nítés után kerülhet sor.

PIhenő a kutyáknak is

Nem az a cél, hogy tökéletesen csináljuk, hanem hogy a le-
hető legtöbben megpróbáljuk csökkenteni az egyszer hasz-
nálatos műanyagok felhasználását. Bátran kipróbálhatjuk 
akár egy hétig, akár csak néhány napig is. A kis lépések is 
fontosak, hiszen összeadódnak. 

A II. kerületieknek is van hova fordulniuk, ha műanyag-
mentesen szeretnének vásárolni a lakóhelyük közelében. 
A Ligeti csomagolásmentes bolt legújabb üzlete januárban 
nyílt a Bimbó út tetején, és lassan két éve várja vásárlóit a 
Ne pazarolj csomagolásmentes bolt a Fő utcában. Az élel-
miszereket (tésztákat, fűszereket, zöldséget, gyümölcsöt, 
édességeket, olajokat, magvakat), tisztítószereket kimérve, 
saját edényben, szatyorban vagy a helyben kapható vászon-
táskákban és tárolókban vihetjük haza. Tehát vigyünk ma-
gunkkal vászontáskát, vászonzacskót, kosarat, üveget és 
próbáljuk ki, milyen a környezetbarát bevásárlás! De ren-
delhetünk tőlük online is (webshop.csomagolasmentes.hu, 
rendeles@nepazarolj.hu). 

A piacok is olyan helyek, ahol tudunk csomagolásmen-
tesen vásárolni. Sok árusnak van kitett kosara, amibe bele-
szedhetjük a paradicsomot, paprikát, egyebeket, és ő ebben 
meg is tudja mérni. Az apróbb szemű zöldségeknek (pl. bab, 
borsó) vihetünk magunkkal vászonzacskót, a savanyúság-
nak befőttesüveget. Ha kosárban visszük haza az ennivalót, 
még a barack sem fog összenyomódni. Amíg sorban állunk, 
le is tehetjük, ha nehéz. Ráadásul a vesszőkosár megvásár-
lásával legtöbbször hazai kézműveseket támogatunk.

A 2011-ben Ausztráliából indult mozgalom mára glo-
bálissá vált, két éve 120 millióan csatlakoztak hozzá 
világszerte. Lényege, hogy a résztvevők nemet monda-
nak az egyszer használatos műanyagokra egész július-
ban, vagy amennyi ideig tudnak.
 

A Fény utcai piacon Őrsi Gergely polgármester és Varga Előd Bendegúz alpolgármester gyü-
mölcshálót és vászontáskát osztott a vásárlóknak, ezzel is igyekeztek hozzájárulni a műanyag-
mentes július célkitűzéseihez. Mint a polgármester elmondta: a műanyag-felhasználás csök-
kentése mindannyiunk érdeke, az akcióval szerették volna bemutatni, hogy vannak olyan jól 
használható eszközök, amelyekkel egy piaci bevásárlás is lebonyolítható műanyagmentesen

Adománygyűjtés A piAcon. A járványhelyzet következtében sokan 

kerültek nehéz helyzetbe, akiknek továbbra is nagy szükségük van a segítségre. 

Ezért a ii. Kerületi Önkormányzat július 31-ig jótékonysági adománygyűjtést 

tart a Fény utcai piacon, amelynek keretében friss zöldséget, gyümölcsöt és 

tartós élelmiszert juttat a rászorulóknak. A tartós élelmiszerek gyűjtésére a piac 

területén dobozokat helyeztek el, amelyek a gyermekétkeztetési Alapítvány 

segítségével jutnak el a rászoruló gyerekekhez és családokhoz. péntekenként 

friss zöldség és gyümölcs adományozására is lehetőség van, így az alapítvány 

már másnap el tudja kezdeni ezek szétosztását.

Hűsítőpont a rendelésre érkezőknek
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a mi otthonunk! 
Buda,

A II. Kerületi Önkormányzat „Buda, a 
mi otthonunk! – Keressük Buda 
legszebb, legvirágosabb kert-
jeit” címmel pályázatot hirdet azzal a 
céllal, hogy azok a magáningatlanok vagy 
társasházak, melyek a pályázati kiírás kö-
vetelményeinek megfelelnek, közösségi 
elismerésben részesüljenek.

A városrészünk legszebb virágos kertjét, 
erkélyét vagy társasházi belső udvarát dí-
jazó pályázaton részt vehet minden olyan 
II. kerületi magánszemély vagy társasházi 
közösség, amelynek fontos, hogy Buda valódi 
otthonává váljék minden lakójának. 

Pályázni a dísznövényeket, fűszernövé-
nyeket, zöldségeket, gyümölcstermő vagy 
egyéb fás, cserjés növényeket kiemelő, a kerti 
kompozíciót is bemutató 6 darab, balkon-

kerti/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 közön-
ségszavazatot elnyerő pályázót kertészeti 
utalványokkal díjazzák, az 1–10. helyezettek 
egy-egy csomag (10-10 db) zöldhulladék-
gyűjtő zsákot kapnak ajándékba. 

A díjak: 1. helyezettek 60 ezer Ft, 2. he-
lyezettek 50 ezer Ft, 3. helyezettek 40 ezer 
Ft, a közönségszavazat győztese 60 ezer Ft.

A pályázatokat 2020. 
júlIus 31-ig 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 
Ügyfélszolgálatnál: 1023 Margit utca 2-4., tel.: (06 1) 346-5600.

Virágos Buda

A KitÖltÖtt pályázAti AdAtlApot és annak 
kötelező mellékleteit lezárt borítékban, 1 példányban kell 

benyújtani postai úton eredetiben a Budapest II. kerületi 
Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Környezetvédelmi 
Osztály részére (1277 Budapest 23. Pf. 21. Mechwart liget 1.). 
Pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati űrlapon 
lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a „Fogadj örökbe 
egy közterületet!” jeligét. A benyújtott pályázati anyag nyilvános. 
A kitöltött pályázati adatlapot a kornyezetvedelem@masodikke-
rulet.hu címre is be kell küldeni. 

A pályázat kikiírás az adatlapokkal és mellékletekkel együtt 
elérhető a www.masodikkerulet.hu/palyazatok oldalon.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető 
a kornyezetvedelem@masodikkerulet.hu e-mail-címen.

Fogadj örökbe
egy közterületet! 

egyszerűbb 
pályázni

Módosította a Fogadj örökbe egy közterületet! elnevezésű pályázatát 
a II. Kerületi Önkormányzat, így a részvétel is egyszerűbb lett. A társas-
házak közös képviselői egyedül is pályázhatnak, de december 31-ig be 
kell szerezniük a társasház közgyűlésének erről szóló felhatalmazását.

A II. kerületi közterületek örökbefogadását célzó pályázatra a társas-
házakon kívül a II. kerületben működő, a környezetüket szerető és azért 
tenni akaró helyi társadalmi szervezetek (egyházak és civil szervezetek), 
valamint magánszemélyek is jelentkezhetnek. A támogatás a II. kerü-
lethez tartozó közterület rendbetételére és megtisztítására, ezen belül 
parképítési feladatok elvégzésére, növényültetésre, növénygondozásra, 
komposztálásra, talajjavításra (indokolt esetben talajcserére), valamint 
a helyreállított terület folyamatos gondozására használható fel. Pályáz-
ni kizárólag a 2020. november 30-ig megvalósuló programmal lehet.

jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31. (postára adás 
dátuma).

A pályázat keretösszege bruttó 4 millió Ft. A támogatás mértékének 
felső határa bruttó 400 ezer Ft, a pályázati támogatás maximuma pedig 
a teljes költségvetés 70%-a lehet.

A benyújtott pályázatokat folyamatosan, beérkezési sorrendben bírálja 
el a Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság.

Tavasz óta már a harmadik körben zajlanak a kaszálások 
kerületszerte. Viszont a frissen kaszált árkok medréből, 
sajnos, előkerül az elszórt szemét is. A szomorú látvány 
felszámolása az önkormányzatra vár, a hivatal folyama-
tosan intézkedik is a takarítás ügyében, de egyszerűbb 
lenne, ha senki sem szemetelne.

A parlagfű okozta allergiás reakció a nyár egyik 
legkellemetlenebb velejárója. Hazánkban minden 
ötödik ember allergiás valamilyen mértékben erre 
a gyomnövényre. Rendkívül igénytelen, könnyen és 
agresszívan teret foglal bármilyen szabadon hagyott 
földterületen. Magán- és közterületen is terjeszkedik, 
ráadásul minél tovább marad meg valahol, annál na-
gyobb gondokat okoz.

Az önkormányzat vezetése ezért most különös 
hangsúlyt fektet a II. kerületben a parlagfű elleni fel-
lépésre. A lakosokat is együttműködésre hívja: idén 
nyáron már akár a jarokelo.hu oldalon keresztül, akár 
a parlagfules@masodikkerulet.hu e-mail-címen is 
jelezhetik a kerületiek, ha városrészünkben parlag-
fűvel szennyezett területet látnak.

Ha parlagfűvel 
vagy más 

allergén gyommal 
fertőzött telket lát,
a parlagfules@masodikkerulet.hu
e-mail-címen tehet bejelentést.

Folyamatos kaszálások, fellépés a parlagfű ellen
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MunKálAtOK A KözteRületen: • Hamarosan végéhez ér a csapadékvíz-elvezető építésének első üteme a Bujdosó közben. A munka 
később folytatódik a következő szakaszon. A Törökvész úton a Ferenchegyi út és az Ali utca között gázvezetéket építenek, és a Vitéz utcában is gázvezetéket 
cserél a gázművek. • A Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából végeznek vízvezeték-felújítást a Gazda utcában. A felújítás már időszerű volt, mert a régi 
csövek gyakran eltörtek. A munkálatok a tervek szerint augusztus közepéig tartanak. • Vízvezeték-rekonstrukciót végeznek JÚLIUS 20-tól várhatóan 
szeptember végéig a Fillér utcában (Garas u. – Lévay u. között) a Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából. JÚLIUS 27-től a 149-es busz csak az egyik 
irányban közlekedik az eredeti útvonalán, a Széll Kálmán tér felé a Gábor Áron utcán és a Pasaréti úton keresztül jár majd.

Mechwart liget nagy lajos tér (Fenyves park)

Vérhalom tér
Tovább folytatódik a II. kerületi zöldfelületek karbantartása, 
fejlesztése. A Mechwart ligetben az új gyep és a frissen ültetett 
virágok megóvása érdekében festett fakerítést is felszerelte-
tett az önkormányzat, amely lehetővé teszi azt is, hogy akár 
piknikezhessünk a füvön, hiszen így a kutyák nem tudják az 
elkerített részeket megközelíteni. A Fenyves utcai játszótérnél 
a KRESZ-parkba látogató kisgyerekes szülők kérése volt, hogy 
építsenek kerítést annak megakadályozására, hogy a lendületből 
motorozó kicsik kiguruljanak a járdára. A maximális biztonság 
érdekében még májusban elkészült a mini KRESZ-parkot határoló 
fémkerítés. A Vérhalom téren is szabadon lehet már használni a 
friss, zöld gyepet, valamint az új, madárbiztos szemetesedényt 
is. Emellett magasnyomású vízsugárral letisztították a térkő bur-
kolatot a Lövőház utcában és a Mechwart ligetben, ez utóbbi 
helyszínen a köztéri világítótesteket is. 

Gondozott zöldfelületek kerületszerte

A Marczibányi téren épülő két körforgalom korábbi tervei szerint néhány fa is a beruházás útjában volt, a II. Kerületi Önkormányzat mó-
dosított ezeken a terveken és a munkálatok miatt kivágásra ítélt fákat a Főkert Nonprofit Zrt. közreműködésével egy speciális fakiemelő 
gép segítségével átültette. A növények a máriaremetei templomkertben találtak új otthonra, a Marczibányi téren pedig a körforgalmak 
elkészültét követően az átültetett fák helyett újakat telepítenek, hiszen a városi hőszennyezés ellen a fák védenek a legjobban.

Átültetett fák
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törődni kell a fákkal, de meghálálják
Helyi civil összefogás a klímavédelemért és a zöld II. kerületért

– Immár egyéves a 10 millió Fa Alapítvány, 
amely a legnépszerűbb közösségi oldalon ala-
kult meg, és mára nagyon sokan csatlakoztak a 
civil, politikától független kezdeményezéshez az 
egész országban – emlékeztetett Bereczk Imola, 
a szervezet II. kerületi csoportjának vezetője. – 
Tavaly szeptember óta közel háromszáz önkéntes 
tagunk lett a kerületben, és folyamatosan várjuk 
a helyi lakók, iskolák és cégek csatlakozását is 
programhoz. 

Az alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy 
Magyarországon – ahogyan a szlogenjük is 
szól – minden főre jusson egy fa, így a követ-
kező években legalább 1 millió fát terveznek el-
ültetni a lehető legtöbb támogatót és önkéntes 
segítőt megszólítva. Természetesen nemcsak az 
ültetést, hanem a fák, a növények gondozását, a 
szemléletformálást, és az oktatást is felvállalják.

– Ezek mind fontos elemei a munkának, 
amikkel sokat tehetünk a klímahelyzettel kap-
csolatos félelmeink ellen. A  legfontosabb azt 
megérteni, hogy csak a természetes légkondici-
onálás segíthet a felmelegedés ellen. A növény-
zet megköti a port, a vizet, árnyékot ad, hűt, egy-
ben lakhelyet jelent az állatoknak és nem utolsó 
sorban szebb lesz általa a környezetünk. A fákkal 
van feladat, de busásan meghálálják.

A csoport csak őshonos fákat ültet, ebbe nem 
férhet bele a divatos, de az élővilág számára ke-
vésbé hasznos tuja–gyep párosítás. Az ültetések 
ideje főként tavasz vagy ősz, de konténeres fá-
kat akár nyáron is lehet telepíteni, csak ott még 
hangsúlyosabb szerepe van a szervezett locso-
lásnak. Utcalistán jelölik azokat a helyeket, ahol 
viszonylag könnyen lehet ültetni. Mindent az 
önkéntesek végeznek, a fa beszerzésétől a locso-
láson át a gondozásig, valamint online előadáso-
kat tartanak és oktatóanyagokat is készítenek. 

Mindezt adományokból, felajánlásokból vég-
zik, ezért tárgyi, pénzbeli hozzájárulásokat szí-
vesen fogadnak. Középiskolák részére közössé-
gi szolgálati lehetőséget nyújtanak, és fogadnak 
cégeket is csapatépítés keretében. A II. Kerüle-

Kellő szakértelemmel fát ültetni bizony jó 
dolog, ám a növények utógondozása talán 
még nagyobb feladat. A 10 millió Fa Ala-
pítvány II. kerületi szervezete ebben nyújt 
segítséget a helyi közösségekkel és az ön-
kormányzattal összefogva.

ti Önkormányzat aktív támogatása sokat segít, a 
kerület minden elültetett fa után finanszíroz egy 
újabb ültetést. 

A civilek közterületi faültetésekhez tudnak 
segítséget nyújtani, ötletet adnak a helyszínre, 
utánajárnak, hogy mit kell figyelembe venni 
– például közművek – ültetés előtt. Magánsze-
mélyeknek szaktanácsadással, fajtaválasztással, 
kedvezményes beszerzési lehetőségekkel segí-
tenek, hiszen a helyiek ismerik legjobban a saját 
környezetüket, és ők érzik magukénak.

A II. kerületben iskoláknál, közterületen és 
magánházaknál eddig 18 gyümölcsfát és meg-
annyi cserjét, bokrot ültettek el a civilek, akik 
más településen is rendszeresen segítenek a 
zöld gyarapításában. A  10 millió Fa Alapítvány 
II. kerületi szervezete várja a csatlakozni szán-
dékozókat. szeG

Fontos A FáK locsolásA – erre szeretné felhívni a lakosok figyelmét ol-
vasónk. Néhány rövid időszakot kivéve a tavasz és eddig a nyár is csapadékban igen 
szegény volt, így arra buzdít mindenkit, hogy a kerületben található és szomjazó fa-
csemetéket önkéntes alapon időnként locsolják meg. Mint írja, az elültetett facsemeték 
enélkül csak vegetálnak, lassú pusztulásra vannak ítélve. „Mi próbáljuk a környékünkön 
található öt fácskát önerőből locsolni és azt tapasztaljuk, hogy ez a kevés víz is (napi 
10–15 liter/fa) sokat jelent, a leveleiken látszik, hogy talán még időben jött a segítség. 
Szárazság van, nincs esélyük a túlélésre segítség nélkül. Egy liter víz költsége minimális, 
1 forint alatt van. Szeretnénk felhívni a lakók figyelmét erre és kérjük őket, hogy ha 
van lehetőségük, akkor egy-egy kanna vízzel locsolják meg a közelükben található 
facsemetéket. Elég lenne egyetlen fát „örökbe fogadni”, hiszen tudjuk, hogy sokat 
egyszerre nem lehet. Ha száz emberből kettő elkezdi locsolni a közelében levő fát, már 
sokat javul a helyzet. Fogjunk ösz-
sze, mert enélkül kipusztulnak az 
adónkból ültetett fácskák”.

Kovács Márton alpolgármester 
jelezte, hogy az önkormányzat is 
locsolja a közterületi facsemeté-
ket, bár nehéz eldönteni, melyik 
a fővárosi, melyik a kerületi fa. 
Mindemellett kéri, jelezzék, ha 
szomjazó fát látnak, hogy a II. Ke-
rületi Önkormányzat pótolni tudja 
az esetleg elmaradt locsolást.

Az önkéntesek keze munkáját dicséri a pesthidegkúti Helter hídnál májusban elültetett négy hegyi juhar is

Facebook-csoport:
10 millió Fa – Budapest II. kerület
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ahol otthon érezzük magunkat

Bár a szeles időjárás miatt a hangárba kellett 
behúzódni, ez nem szegte senki kedvét, szinte 
mindenki régi kedves ismerősként üdvözölte 
egymást. A vendéglátók nevében a vitorlázó-
reptér vezetője, Komlós Vilmos köszöntője után 
Őrsi Gergely polgármester fejezte ki köszöne-
tét az önkénteseknek, akik a veszélyhelyzet 
ideje alatt idejüket nem kímélve vettek részt 
a kerületiekért végzett munkában. Soraikban 
köszöntötte Szabó Ferenc hivatásos tűzoltót is, 
aki nemrég vehette át az önkormányzat által 
alapított Szent Flórián-díjat. A polgármester 
kiemelte:

– Önkéntesek és hivatásosok nagyszerű kö-
zösséget alkotnak városrészünkben, és együtt 
csodákra képesek. Ezúttal nem valami ellen, 
hanem valamiért: a II. kerületért fogtak össze, 
köszönöm ezt mindannyiuknak – tette hozzá. 
A jó hangulatú közösségi eseményen részt vett 
Varga Előd Bendegúz, Berg Dániel és Kovács Már-
ton alpolgármester, valamint a képviselő-tes-
tület számos tagja. ld

A nehéz időkben mutatkoznak meg a ba-
rátok – tartja a mondás, és a járványhely-
zetben a II. kerületiek igazi közösségként, 
egymást segítve viselkedtek. Az önkor-
mányzat munkáját és erőfeszítéseit több 
mint kétszáz önkéntes segítette, nagyon 
sokat tettek a nehéz hónapokban. Az ő 
bátor és segítő munkájukat szerette volna 
megköszönni az önkormányzat vezeté-
se, amikor mindannyiukat meghívta egy 
közös bográcsozásra és beszélgetésre a 
vitorlázórepülő-térre. 
 

morris KristóF: 
– Önkéntesként az 
önkormányzati tájé-
koztató anyagok ki-
helyezésében vettem 
részt, de leginkább 
maszkot osztottam. 
A Mechwart liget kör-
nyékén lakom, ezért 
a környező utcákban, 
lakóházakban helyeztem ki információs anyago-
kat, később a Fény utcai piacon és Hidegkúton 
osztottam maszkot. Mivel itt nőttem fel és itt 
is élek, számomra a II. kerület az a közösség, 
ahol otthon érzem magam. Egyetemistaként 
az online oktatás mellett bőven volt időm és 
energiám, megtehettem, hogy segítek. Abban 
is bíztam, hogy ha a fiatalok egy másik fiatalt 
látnak önkéntes munkát végezni, ők is jobban 
kedvet kapnak. Jók a tapasztalataim, alapvetően 
mindenki örült, hogy segítettünk, bár akadt 
néhány kételkedő, aki nem hitte el a helyzet 
súlyosságát. 

VAs-KoVács éVA: – A  jár-
vány előtt a Kultúrkúria büféjét 
üzemeltettem vállalkozóként, de 
az intézmény márciusi bezárá-
sával nagyon sok szabadidőm 
lett. Akkor arra gondoltunk a fér-
jemmel, hogy ezt az időszakot 
szeretnénk hasznosan eltölteni, 
ezért családilag jelentkeztünk az 
önkormányzat önkénteseket ke-
reső felhívására. Már a felhívást követő második naptól 
kezdődően folyamatosan csomagoltuk a maszkokat és 
osztottuk a piacokon, meg címekre is vittük ki az idősek-
nek. Én még beszélgetni is eljártam egy idős bácsihoz 
délutánonként. Még soha nem tapasztaltam ilyet, hogy 
ennyire jól összefogták és koordinálták volna a munkát, 
mint tették ezt az önkormányzat munkatársai. Kialakult 
egy kisebb, nagyon jó, összetartó csapat az önkéntesek-
ből, azóta is tartjuk a kapcsolatot. Azt hiszem, nekem 
ilyen az alaptermészetem, hogy mindenkinek szívesen 
segítek. Szerencse, hogy a férjem társam mindenben, 
néha ideiglenesen befogadunk állatokat is, bár ő időnként 
„létszámstopot” hirdet otthon...

nAgy juliAnnA: 
–  Maszkcsomago-
lásban és -osztásban 
segítettem, mert az 
idősek gondozását az 
önkormányzat teljes 
egészében megoldotta. 
Nagyon jó csapat gyűlt 
össze, ahol igazi össze-
tartó közösség alakult 
ki, szinte már csak összenéztünk egymással, és 
mindenki tudta, mi a dolga. A munkát az önkor-
mányzat fogta össze, én heti szinten kb. 6-800 
maszkot csomagoltam. Volt, hogy nagyon sokat 
elvállaltam, olyankor a szüleimet is megkértem, 
hogy segítsenek, így közös családi időtöltés is 
lett belőle. Szerettem volna ebben a nehéz hely-
zetben picit segíteni másokon, és jólesett, hogy 
tehettem másokért, és hozzá tudtam tenni az 
önkormányzat erőfeszítéseihez is. Jó érzés volt 
látni, ha valaki az utcán később azt a jellegzetes 
maszkot viselte, amit mi csomagoltunk. A végén 
már szinte hiányzott...

A II. kerület az a közösség,
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Felhívás a kerületi építési 
szabályzat felülvizsgálatának 

(előzetes) partnerségi egyeztetésére

Ahogyan előző lapszámunkban hírt adtunk róla, 
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) felülvizsgá-
latának a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szó-

ló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 
teljes eljárásban történő megindításáról.

A teljes eljárás az előzetes tájékoztatási 
szakasz kezdeményezésével indul, melynek része 
a 2020. június 27. – 2020. szeptember 11. kö-
zött 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.

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.

Trummer Tamás
főépítész

Bővebb információ: www.masodikkerulet.hu

A képviselő-testület július 7-én egy-
hangú döntést hozott arról, hogy 
kezdeményezi a pesthidegkúti vitor-
lázórepülő-tér védetté nyilvánítását 
a kulturális örökség részeként. Egy-
ben annak a vizsgálatáról is határoz-
tak, hogy a kulturális örökség elemei 
(régészeti, hadtörténeti örökség, mű-
emléki értékek, nemzeti emlékhely, 
kiemelt nemzeti emlékhely, kulturális 
javak) közül melyikhez köthető a 
pesthidegkúti vitorlázórepülő-tér 
és a helyszínen található épületek.

A kérdéssel korábban a Pesthi-
degkúti Városrészi Önkormányzat 
(PHVÖK) is foglalkozott, és döntést 
hozott arról, hogy a képviselő-testü-
let hozzon létre egy Települési Érték-
tár Bizottságot, majd a bizottság 
kezdeményezze a repülőtér terüle-
tének nemzeti értékké nyilvánítását 
és felvételét a Magyar Értéktárba.

A terület egyes részei a II. kerület 
építési szabályzata szerint Natura 
2000-terület, a Budai Tájvédelmi 
Körzet és az ökológiahálózat része, 
a repülőtéri hangárokat is magába 
foglaló ingatlan pedig műemléki 
védelemmel érintett.

A II. Kerületi Önkormányzat 
ugyanakkor ősz óta egyeztet a Mű-

egyetemi Sportrepülő Egyesülettel és 
helyi civilekkel, hogy az eddigieknél 
erősebb, tényleges jogi védelmet 
biztosíthasson a terület számára, 
ezért kezdeményezték a kulturális-
örökség-elem részeként a védetté 
nyilvánítást.

A h o g y 
lapunknak 
t Ö r Ö K 
j ó z s E F , 
a  v i to r lá -
zórepteret 
üzemeltető 
Műegyetemi 

Sportrepülő Egyesület elnökségi tag-
ja elmondta, számukra nagy öröm, 
hogy a teljes II. kerületi képvise-
lő-testület egyhangúlag összefogott, 
hogy a Hármashatár-hegyi repülőtér 
továbbra is repülőtér maradjon. – Ez 
egy olyan lépés és gesztus irányunk-
ban, amire nem is számítottunk. Ez 
megváltoztatta a felállást: ezentúl 
nem egyedül, egy kis egyesületként 
küzdünk tovább, reméljük, ez előre-
lépést hozhat az ügyünkben. Ezzel 
a lépéssel sokévnyi probléma és el-
maradottság változhat meg. A  II. 
Kerületi Önkormányzattal nagyon jó 
az együttműködésünk, minden előre-

mutató javaslatra nyitott mindkét fél. 
Tervezünk közös rendezvényeket is 
az önkormányzattal, július közepén 
volt az első ilyen, de számos más öt-
let is felmerült, például kutyafuttató 
vagy játszótér kialakítása. Továbbra 
is szeretnénk minél több lehetőséget 
biztosítani a lakosoknak a repülés 
kipróbálására, korábban ez is bevett 
gyakorlat volt. Egy elnyert pályázat-
nak köszönhetően ki tudjuk cserélni 
a közel egy évtizede törött (és a csak 
alkalmanként megnyitott) vízcsövet 
a hangárnál. Külön köszönjük, hogy 
megtapasztalhattuk a civil társadal-
mi és lakossági támogatottságot is.

Őrsi gErgEly polgármester 
a repülőtér kapcsán hangsúlyozta:  
fontosnak tartja, hogy az jelenlegi 
formájában fennmaradhasson, ezért 
elindították a védetté nyilvánítási 
folyamatot, hogy optimális védettsé-
get kaphasson a terület. Csak olyan 
fejlesztéseket tart elképzelhetőnek 
a helyszínen, amelyek a kutyások, 
bringások, lakosok és repülősök bé-
kés egymás mellett élését, valamint 
közösségünk érdekeit szolgálják, 
ilyen lehet például játszótér, kutya-
futtató vagy illemhely kialakítása.

ld–sz.G.

A legerősebb védelmet
szeretnék a repülőtérnél

Olimpiai bajnokok a kerületi sportösztöndíj zsűrijében
A II. kerületben élő, olimpiai sportágban kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó, jól tanuló diákok számára támogatást nyújtó Hajós Alfréd 
Sportösztöndíj megalapításáról még tavaly decemberben döntött a 
II. Kerületi Önkormányzat, idén tavasszal pedig első alkalommal ki 
is írta a pályázatot. Az évi kétszázezer forintos támogatás minden 
évben legfeljebb hat-hat 10–14, illetve 15–19 év közötti fiatalnak 
adományozható.

Arról, hogy ki részesülhet a két korosztályból az önkormányzat 
támogatásában, a Közoktatási, Közművelődési, Sport-, Egészségügyi, 
Szociális és Lakásügyi Bizottság határoz, azonban a nem könnyű 
döntésben neves tagokból álló sportszakmai zsűri nyújt segítséget. 
Az olimpiai bajnokok alkotta grémium július 15-én ült össze a pol-
gármesteri hivatalban, és tett javaslatot a bizottság számára az idei 
Hajós Alfréd Sportösztöndíjra felterjesztettekről. 

Őrsi Gergely polgármester és Varga Előd Bendegúz alpolgármester 
is részt vett az olimpiai bajnokokból álló bizottság ülésén.

A több mint harminc pályázat közül Szilágyi Áron kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, 
Risztov Éva olimpiai bajnok úszó, Varga Dániel olimpiai bajnok vízilabdázó, Knoch Viktor 
olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó, valamint Darnyi Tamás négyszeres olimpiai bajnok 
úszó hosszú, szakmai tanácskozáson választotta ki a bizottságnak javasolt neveket
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A képviselő-testület úgy határozott, kezde-
ményezi a pesthidegkúti vitorlázórepülő-tér 
védetté nyilvánítását, hogy a lehető leghaté-
konyabb és legerősebb védelmet biztosíthassa 
a területnek (bővebben a 7. oldalon).

Testvértelepülési együttműködésről is dön-
töttek a képviselők. A II. kerület – fenntartva 
a hagyományos kapcsolatot német (Mosbach), 
lengyel (Zoliborz) és török (Finike) testvérváro-
saival – a kölcsönösség és a szolidaritás jegyében 
a kelet-magyarországi Szemere és Varbó község-
gel köt partnerségi kapcsolatot, ami minden fél 
érdekét szolgálja. 

Módosították a településkép védelméről 
szóló önkormányzati rendeletet, ezzel egysze-
rűsödnek a településképi eljárások, ugyanak-
kor nagyobb hangsúlyt kap a fenntarthatóság 

Számos fontos kérdésben született döntés a 
július 7-én tartott rendkívüli ülésen. A kép-
viselő-testület egyperces néma felállással 
emlékezett meg a koronavírus áldozatairól, 
valamint a közelmúltban elhunyt budapesti 
díszpolgárokról, Kárpáti Györgyről, Benedek 
Tiborról, illetve Bálint Györgyről.
 

(például a magastetőre kihelyezett napelemek 
esetében). A jogszabály optimalizálása által a 
rendelet jobban igazodik a helyi értékekhez és 
szokásokhoz.

A testület a szociális rendelet módosításá-
val döntött az idei intézményi térítési díjakról, 
amelyek költsége az előző évihez viszonyítva kis 
mértékben növekedett, de ezt az önkormányzat 
nem kívánja áthárítani a gondozottakra. A díjak 
a tavalyi szinten maradnak.

Az önkormányzat magánszemélyektől, vál-
lalatoktól, önkormányzati és nemzetiségi ön-
kormányzati képviselői csoportoktól több millió 
forint értékben kapott pénzbeli és tárgyi felaján-
lásokat. A magánadományok gyűjtése céljából 
megnyitott önkormányzati alszámla egyenlege 
június végén 3,5 millió forint volt.

A társasházaknak jelent könnyebbséget, hogy 
módosították a Fogadj örökbe egy közterületet! 
pályázatot. További részletek a 3. oldalon.

nApirEnd ElŐtt
A június 25-én – előző lapszámunk nyomdába adásakor – tartott képviselő-testületi ülésen 
a napirend előtti hozzászólások között Őrsi Gergely polgármester, valamint Tompa János 
(DK), Majoros András (Momentum) és Gór Csaba (Fidesz–KDNP) frakcióvezető egyaránt 
köszönetet mondott a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat, az egészségügyi és a 
szociális terület dolgozóinak, valamint az önkénteseknek, civileknek áldozatos munkáju-
kért, amit a koronavírus-járvány elleni védekezés során végeztek a II. kerület érdekében.

Majoros András (Momentum) a járvány kapcsán elmondta: a jövőben a megelőzés 
érdekében helyi szinten a környezetünket, a közterületeinket egészségesebbé kell ten-
ni. Az egészséges utcák koncepció jegyében a helyi védelmi rendelet módosításához 
kapcsolódó, a zöldterületek növelését célzó javaslaton dolgoztak, valamint közösségi 
egyeztetést folytattak, amelynek célja, hogy a Varsányi Irén utca egy szakaszán a nyári 
időszakra, kísérleti jelleggel csillapítsák az átmenő gépjárműforgalmat. Ehhez szélesebb 
körű egyeztetésre is szükség lesz.

A képviselő jelezte, hogy miközben az önkormányzat a járvány elleni védekezésen 
dolgozott, addig az önkormányzatok pénzügyi kivéreztetését célzó kormányzati meg-
szorító intézkedések születtek. Ezért kezdeményezte egy határozat napirendre vételét, 
amelyben nyilatkozatban szólítják fel kormányt, hogy vonja vissza az önkormányzatok 
működését ellehetetlenítő javaslatait, és adjon több forrást a feladataikhoz.

Gór Csaba (Fidesz–KDNP) képviselő szerint a Momentum Mozgalom ezzel olyan témát 
hozott a testület elé, amely eddig nem volt szokás, mert kormányzati intézkedésekről nem 
helyi szinten kell vitázni. Megjegyezte, hogy a nyilatkozat már más önkormányzat kép-
viselő-testülete előtt is járt, és bíztak benne, hogy a II. kerületben ez nem kerül napirendre. 

Őrsi Gergely polgármester hozzátette: korábban is voltak hasonló jellegű viták, a ja-
vaslatok napirendre tűzéséről pedig szavaztak. A Fidesz–KDNP-frakciószövetség olvasási 
szünetet kért a friss napirendhez, amelyet végül a Kerületünk az Otthonunk-frakciószö-
vetség 13 igen és a Fidesz–KDNP 8 nem szavazatával elfogadott a testület.

Berg Dániel alpolgármester (Momentum) felvetette, hogy a Fidesz–KDNP-frakció-
szövetség június 16-án a Nagy Imre Emlékháznál koszorút helyezett el, ami szép gesz-
tus, de nehezen tartja összeegyeztethetőnek, hogy másnap képviselőjük, Csabai Péter 
megosztott egy cikket egy szerinte szélsőjobboldali propaganda internetes portáltól, ami 
Nagy Imrét véreskezű kommunista hazaárulónak titulálta, így a kérdés szerinte, hogy 
nemzeti hős vagy véreskezű hazaáruló volt-e Nagy Imre.

Csabai Péter (Fidesz–KDNP) képviselő szerint az, hogy kinek milyen meggyőződése 
van Nagy Imréről, a múltjáról és hogyan ítéli meg, azt a jövő dönti el, illetve megérne 
egy ideológiai vitát, hogy Nagy Imre miként lett a saját pártjának az áldozata. 

Biró Zsolt (Fidesz–KDNP) úgy vélte, minden történelmi személyiségnek összetett a 
megítélése. Emlékeztetett: Nagy Imre az életét áldozta fel, ezért elvárható, hogy fejet 
hajtsanak Magyarország miniszterelnökének emléke előtt, akit összetett személyisége 

révén nemcsak moszkovita tevékenysége alapján kellene megítélni, hanem pozitív cse-
lekedetei alapján is.

Ernyey László (Fidesz–KDNP) képviselő Berg Dániel alpolgármesterhez és a Momentum 
képviselőihez fordulva megjegyezte: ha erkölcsi szempontokról beszélnek, akkor az is 
kérdés lehet, hogy miként viszonyulnak a Jobbikhoz, amelyet korábban fasisztának tar-
tottak, és miért érezték fontosnak, hogy együtt induljanak a választásokon. A képviselő 
érdeklődött, hogy a II. kerületben miként alakul az idei lomtalanítás, és arról is kérde-
zett, hogy a felújítás előtt álló Széna téren milyen tervei vannak az önkormányzatnak.

Őrsi Gergely polgármester szerint jó dolog, hogy a nemzetpolitika, a történelem fel-
dolgozása helyi szinten beszédtéma, és emlékeztetett, hogy az elmúlt időszakban is szám-
talan, II. kerületi vonatkozású helyi, helytörténeti és történelmi megemlékezést tartottak.

Hangsúlyozta: a Széna térhez sok történelmi esemény kötődik a török hódoltságtól 
kezdve Buda ostromán át az 1956-os forradalomig. Céljuk, hogy méltóképpen emlékez-
zenek meg a történelmi eseményekről, tragédiákról és a megújuló Széna téren emlék-
parkot hozzanak létre közösségi egyeztetés, a szakbizottságok és a képviselő-testület 
bevonásával. Hozzátette, a mostani murvás parkolórész a lehető legrövidebb időn belül 
eltűnik, a buszpályaudvar helye méltó felújításon esik át. A lomtalanítás kapcsán elmondta, 
hogy a tavalyi tapasztalatok alapján a II. kerület idén nem télen szeretne lomtalanítani, 
hanem ősszel, így várhatóan szeptemberben kerül rá sor.

***
A július 7-én tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen napirend előtti felszólalásában 

Csabai Péter képviselő (Fidesz–KDNP-frakció), a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat 
(PHVÖK) elöljárója a vitorlázórepülő-tér védetté nyilvánítását kezdeményező napirendhez 
kapcsolódva elmondta, hogy a kérdés mindig fontos téma volt, az előző önkormányzati 
ciklusban sok harcot vívtak a lakosságot meggyőzendő, hogy a területet nem akarják 
beépíteni.

– A PHVÖK januárban döntött úgy, hogy megkeresi a védetté nyilvánítás lehetősé-
gét, tegnap pedig a védetté nyilvánítás elindításáról határoztunk, ezért öröm, hogy a 
képviselő-testület elé kerül a téma.

Csere István képviselő (Fidesz–KDNP-frakció) jelezte, hogy mintegy negyedszázad 
elteltével Varázslatos Pesthidegkút címmel új, a városrész jelenét bemutató kiadvány 
készült Pesthidegkútról dr. Czaga Viktória és dr. Legeza László neve alatt. A képviselő 
kérte a testületet, hogy támogassa a kiadványt.

Őrsi Gergely polgármester elmondta, hogy tavaly az önkormányzat egyeztetésbe 
kezdett a helyiekkel a reptérrel kapcsolatban. Ennek eredménye, hogy garanciát vállal-
tak a védetté nyilvánítási folyamat elindítására azért, hogy a lehető leghatékonyabb és 
legerősebb védelmet nyújthassák a terület számára. Hozzátette, a helytörténeti emlé-
kezések és a hagyományok felelevenítése kiemelten fontos kerületünk életében, ezért 
minden, helytörténettel kapcsolatos kezdeményezést támogatni kell. 

A képviselő-testület ülésén történt
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Kitüntetések az egészségügyben dolgozóknak

A II. kerületi székhelyű Dr. Genersich Antal Alapítvány 
a járvány megfékezésében és a betegek ellátásában 
végzett munkát ismerte el, amikor kuratóriumának 
májusi ülésén Genersich-díjat adományozott Prof. 
Dr. Vályi-Nagy István főigazgatónak és dr. Szlávik 
János infektológus főorvosnak, a Dél-pesti Centrum 
Kórház munkatársainak, akik a járványban meg-
betegedettek gyógyítását és kezelését végezték. 

A Dr. Genersich Antal Alapítvány külön jutalomban 
részesítette Tar Máriát, a II. Kerületi Önkormányzat 
Egészségügyi Szolgálatának asszisztensét korábbi, 
valamint a járvány idején kifejtett odaadó munkájáért. 

A jutalmat a szolgálat főigazgatója, dr. Polák László 
adta át az intézmény Semmelweis-napi ünnepségén. 

A Genersich Antal Alapítvány névadója akadémikus, 
egyetemi rektor volt Kolozsvárott, majd Budapesten. 
Dr. Genersich Antal a Kolozsvár–Kocsárd közötti 1871-
73. évi vasútépítkezés alatt hetenként háromszor 
rendelt a helyszínen, kórházi barakkban. A három 
év alatt előfordult kolerajárvány, fagyhalál, kiütéses 
tífusz, hastífusz, vérhas, mocsárláz. Az ő emberfeletti 
munkájának eredménye és érdeme, hogy a három 
év folyamán a munkások szociális és egészségügyi 
viszonyai fokozatosan javultak.

ElismErés A járVány EllEni KüzdElEm hŐsEinEK

Minden év július 1-jén ünnepeljük a magyar 
egészségügy napját, ezen a napon született Bu-
dán, az Apród utcában 1818-ban Semmelweis 
Ignác, a legnagyobb magyar orvos, az „anyák 
megmentője”, aki kiemelkedő szerepet játszott 
a gyermekágyi láz leküzdésében. Mint dr. Törös 
Edit reumatológus főorvos, az ünnepség szer-
vezője elmondta, ha végignézzük az orvostu-
domány történetét, azon végigvonul az állandó 
harc az egysejtűek, a láthatatlan kórokozók el-
len: az emberiség történetében szinte százéven-
te felbukkan egy-egy világjárvány, 1720-ban a 
pestis-, 1820-ban a kolera-, 1920-ban a spa-
nyolnátha-, 2020-ban a koronavírus-járvány 
ellen küzdöttek az orvosok. Semmelweis mun-
kássága ma is nagy jelentőségű, a gyermekágyi 
lázzal és a kézmosás fontosságával kapcsola-
tos felfedezései annyira megrengették a vilá-
got, hogy annak dokumentumait 2013-ban az 
UNESCO a világemlékezet részévé nyilvánítot-
ta, sőt, még csillagot is elneveztek róla egy cseh 
csillagásznő javaslatára. 

Őrsi Gergely polgármester kiemelte, hogy 
az egészségügyben dolgozók a megbecsültség 
egy jóval magasabb, már régóta megérdemelt 
szintjére léptek. Az idei koronavírus-járvány 
még inkább rávilágított arra, hogy egészségügyi 
dolgozóink nélkül komoly veszélyben vagyunk. 
Az elmúlt időszakban ők voltak leginkább kité-
ve a vírusveszélynek, ennek ellenére hihetetlen 
bátorsággal dolgoztak, amiért az egész kerület és 
Budapest nevében köszönettel tartozunk. Nem-
csak azoknak, akik a Semmelweis-nap alkalmá-
ból díjat kaptak, hanem mindenkinek, aki helyt 
állt a válságban, karbantartótól a főorvosig. Ezt 
sosem fogjuk elfelejteni – tette hozzá.

Dr. Polák László főigazgató hangsúlyozta, 
hogy az idei ünnepség különleges, hiszen a 
járványügyi készültség miatt csak szűk kör-
ben, a kitüntetettek részvételével tudták 
megtartani. Hozzátette, Semmelweis hívta fel 
a figyelmet a kézmosás és a higiéné jelentő-
ségére, amely a mostani járvány alatt is alap-
vető fontosságú volt. Büszkék lehetünk arra, 
hogy egy magyar tudós nevéhez fűződik oly 
sok édesanya életének megmentése, és arra 
is, hogy egy ilyen megfigyelés nagy hatással 
volt és van a világra ma is.

ld

Nem lehetünk elég hálásak a II. kerüle-
ti egészségügyi ellátásban dolgozóknak, 
akik erejükön felül álltak helyt az elmúlt 
időszakban. Ezt a kitartó munkát kívánta 
megköszönni a II. Kerületi Önkormányzat az 
Egészségügyi Szolgálat munkatársainak a 
Semmelweis-napon átadott kitüntetésekkel. 
Az idei különleges, szűk körű ünnepségen 
nemcsak polgármesteri és intézeti elismeré-
seket adtak át, hanem tizennégyen az idén 
alapított, COVID-19 díjban is részesültek.
 

Járdányi Gergely Liszt-díjas nagybőgőművész édesapja,
Járdányi Pál egyik zeneművét adta elő

Őrsi Gergely polgármester köszöntötte 
a kitüntetetteket a szűk körű ünnepségen

Köszönet, elismerés és megbecsülés illet minden, 
a II. kerületi egészségügyben dolgozót, a 2020-as 
Semmelweis-nap alkalmából kitüntetett orvosokat, 
szakdolgozókat, kollégákat és osztályokat, amelyek 
mindannyian különösen sokat tettek értünk, II. ke-
rületiekért a járvány ideje alatt!
• Polgármesteri dicséret: dr. Visnyay Beáta 
(laborvezető főorvos), Mucsi Magdolna (vezető 
asszisztens, belgyógyászat).
• Intézeti plakett: orvosi: dr. Herner Zsuzsa 
(gyermekfogorvos), szakdolgozói: Jankovics Klára 
(iskolavédőnő).
• Főigazgatói dicséret: I. fokozat: dr. Emődi 
Kinga (tüdőgyógyász szakorvos), dr. Jakab Csilla 
(foglakozás-egészségügyi főorvos) II. fokozat: Hi-
vessy Tünde (epidemiológus asszisztens), Bölcskei 
Veronika (belgyógyászati asszisztens) III. fokozat: 
Tokodiné Kondász Gyöngyi (textilraktáros).
• Aranydiploma: dr. Törös Edit (reumatológus 
főorvos), dr. Füzesséry Judit (ideggyógyász főorvos), 
dr. Szirányi Endre (sebész főorvos).
• COVID-19 díj: Müller Ervinné, Tóth Attila, Csep-
lye István, Lakatos Lajos, Szabics Tünde, Méreyné 
Rátkai Judit, Balázs Jánosné, Szabados Erzsébet, 
Bükkszeginé Marton Ildikó, Szeredi Adrien, Kovács 
Anikó, dr. Miskolczy Zsuzsanna, dr. Bartalos János, 
Kántorné Neményi Júlia.
• Osztályos díj: labor, szemészet, fül-orr-gégészet, 
belgyógyászat, sebészet, pszichiátria, iskolavédőnők.
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Folytatódik az Internet kortalanul térítésmentes szá-
mítógépes képzés, valamint az Okosan az okoseszkö-
zökről tanfolyam, amelyet a II. Kerületi Önkormányzat 
megbízásából továbbra is a Marczibányi Téri Művelő-
dési Központ szervez. A meghirdetett tanfolyamokra 
az idősebb korosztályba tartozó II. kerületi lakosok 
jelentkezhetnek. 

KEzdés: az Okosan az okoseszközökről tan-
folyamok 2020. szePteMBeR 5-én kezdődnek 
és novemberben zárulnak. Az Internet kortalanul 
tanfolyamok 2020. szePteMBeR 7-én kezdőd-
nek és novemberben zárulnak.

jElEntKEzési hAtáridŐ: 
2020. Augusztus 17., hétFŐ 12 órA. 

Jelentkezni személyesen hétköznapokon 8–16 óráig 
lehet a Marczibányi Téri Művelődési Központ informáci-

ós kollégáinál található jelentkezési lapok kitöltésével 
vagy interneten keresztül a www.marczi.hu oldalon, 
illetve a sipos.ildiko@marczi.hu e-mail-címen. 

A nappali klubok több mint három hónapig 
nem voltak látogathatóak, az intézmények 
munkatársai és az ellátottak telefonon vagy 
egyéb infokommunikációs eszközön tarthat-
ták egymással a kapcsolatot, így a személyes 
találkozási lehetőséget mindenki fokozottan 
várta. A jogszabályok alapján július 31-ig csak 
az engedélyezett létszám feléig fogadhatják a 
klubtagokat az intézmények, ezért telefonon 
történő előzetes egyeztetés alapján történik a 
napi programok szervezése.

Az intézmények újranyitása fokozott elővi-
gyázatossággal, a higiénés szabályok, előírások 
szigorú betartásával történik. Amennyiben az 
időjárás engedi, elsősorban intézményen kí-
vüli programokat, kirándulásokat, sétákat 
szerveznek a klubok vezetői. A  szociális ét-
keztetést igénybe vevőknek ismét lehetőségük 
van arra, hogy az ételt helyben, az intézmény-
ben fogyasszák el, avagy előre csomagolva 

Július 1-jétől az önkormányzat és a ferences 
rendtartomány által fenntartott idősklubok, 
valamint az Értelmi Fogyatékosok Nappali 
Otthona (ÉNO) ismét várja az időseket és a 
fogyatékkal élőket.
 

elvigyék. Emellett minden intézmény lehe-
tőséget biztosít arra, hogy az étkezők a továb-
biakban is igénybe vehessék a házhoz szállítási 
szolgáltatást.

A veszélyhelyzet ideje alatt a gondozási köz-
pontok által nyújtott házi segítségnyújtás során 
az idősek életének és egészségének védelme 
érdekében csak az önálló életvitel fenntartá-
sához elengedhetetlen tevékenységeket végez-
ték el a gondozók, néhányat (például vasalás, 
ételkészítés, kísérés, postai szolgáltatás igény-
be vétele) felfüggesztettek. Ezeket ismét bizto-
sítani tudják az intézmények.

A II. Kerületi Önkormányzat vezetése to-
vábbra is nagyon fontosnak tartja, hogy az 
idősek vigyázzanak saját maguk és egymás 
egészségére. Az intézmények vezetői szeretnék 
megköszönni az időseknek, a fogyatékkal élők-
nek és a hozzátartozóknak azt a szeretetteljes 
együttműködést, amit naponta tapasztaltak a 
veszélyhelyzet fennállása alatt. Az  intézmé-
nyek örömmel várják újra a régi ismerősöket 
és az új érdeklődőket! 

Az egyes szociális ellátásokról, az intéz-
mények újranyitásáról bővebb tájékozta-
tást kaphatnak a  www.masodikkerulet.hu/
node/41895 oldalon.

Az elmúlt évek sikeres rendezvényei után az 
Idősügyi tanács idén is meghirdeti a 60 év 
feletti, II. kerületi amatőr művészek számára 
képző- és iparművészeti, valamint népművé-
szeti pályázatát.

A II. kerületi Idősügyi Tanács olyan amatőr kerületi 
alkotók munkáiból szeretne tárlatot rendezni, akik 
szívesen bemutatják a nagyközönségnek is alkotó-
tevékenységüket idén is. 

A pályaműveket a II. sz. Gondozási Központ-
ba (1022 Fillér utca 50/b) kell eljuttatni 2020. 
szePteMBeR 17–25. között hétköznaponként 
10–12 óráig. A szervezők kérik, hogy a kiállítandó 
darabok becsomagolva érkezzenek az intézményhez.

A kiállításra benyújtható művek temati-
kájában és technikájában nincs megkötés. 
Bármely témájú és technikával készült, képző-ipar-
művészeti vagy népművészeti alkotás nevezhet a 
kiállításra. Szobor, festmény, kisplasztika esetén 
legfeljebb 2 alkotás nyújtható be. A kiállítást rendező 
Idősügyi Tanács előválogatást tarthat, ha a kiállító-
terem méretét meghaladó számú alkotás érkezik. 

A kiállítandó tárgyak mérete nem lehet 
nagyobb: • szobor, kisplasztika esetén 60x60x60 
cm-nél • a festmény esetén 50x75 cm-nél • hím-
zés, terítő legfeljebb 1 négyzetméternyi kiállítási 
területet foglalhat el. A kiállítási darabok gondos 
becsomagolásáról és a II. Sz. Gondozási Központ-
hoz való szállításáról és elszállításáról a kiállítónak 
kell gondoskodnia, a szállítás közben keletkezett 
esetleges sérülésekért az Idősügyi Tanács nem vállal 
felelősséget.  Az Idősügyi Tanács felelősséget vállal 
a kiállítási helyszínre szállítása és visszaszállítása, 
illetve a kiállítás ideje alatt az alkotásokért.

Várjuk minden kerületi 60 év feletti amatőr művész 
jelentkezését a tárlatra!

II. kerületi Idősügyi Tanács

A II. kerületi Idősügyi Tanács ismét pályázatot 
hirdet a 60 év feletti amatőr alkotóknak

A Kiállításról toVábbi FEl-
Világosítás KérhEtŐ hétköznapon-

ként 8–16 óra között a (06 1) 212-2579-es 
vagy a (06 20) 237-1685-ös telefonszámon.

Évről évre egyre többen nevezik 
be műveiket a pályázaton

Internet kortalanul és Okosan az okoseszközökről
tanfolyamok indulnak idősek számára

bŐVEbb tájéKoztAtás Sipos Ildikó tan-
folyamszervezőtől kérhető a (06 1) 212-2820-as 
vagy a (06 30) 439-1070-es telefonszámon.

Kinyitottak az idősklubok és az ÉnO is
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Az ülésen a gondozási központok és nyugdí-
jasklubok vezetői, a Család- és Gyermekjólé-
ti Központ, a Humánszolgáltatási Igazgatóság 
munkatársai mellett részt vett Vargáné Luketics 
Gabriella, az igazgatóság vezetője, dr. Polák Lász-
ló, az önkormányzat egészségügyi szolgálatának 
főigazgatója, valamint dr. Füzi Rita, a Fővárosi 
Kormányhivatal II. Kerületi Népegészségügyi 
Osztályának munkatársa. 

Fejlődő digitalizáció, 
erősödő szolidaritás

Őrsi Gergely polgármester köszönetet mondott 
a megjelentek áldozatos, sőt, sokszor ember-
feletti munkájáért, amit a járványhelyzet idején 
a kerületben élő idősek érdekében és védelmé-
ben végeztek. A visszajelzések pozitívak voltak, a 
segítségnyújtás sikeres volt. Fontos kérdés azon-
ban, hogy azok számára, akik nem használnak 
internetet, hogyan lehetne minél gyorsabban 
a legfrissebb információkat eljuttatni. Ebben a 
polgármester a civil szervezetek mellett a szociá-
lis ágazat munkatársaira is számít. A veszélyhely-
zet pozitív hozadékának a digitalizáció fejlődése 
mellett az egymás iránti szolidaritás erősödését 
nevezte, és arra is emlékeztetett, hogy a II. kerü-
letben tíz nappal meghosszabbították a hetven év 
felettiek támogatását, így június 30-ig segítettek 
a bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában és a 
meleg étel házhoz szállításában.

Őrsi Gergely reményét fejezte ki, hogy a jár-
vány miatt elmaradt programokat pótolni lehet 
majd, és talán az idősek világnapja alkalmából 
megrendezendő hagyományos hajókirándu-
lásról sem kell lemondani, ha ezt az akkori 
járványügyi helyzet és a biztonsági előírások is 
lehetővé teszik.

Az idősellátás tapasztalatai
Az ülés első részében az intézmény- és klub-
vezetők számoltak be tapasztalataikról. Általá-
nosságban elmondható, hogy bár a személyes 
kontaktust mindenhol kerülni kellett, a tagok 
online és telefonon kapcsolatban maradtak 
egymással. A nyugdíjasklubok szüneteltették 
programjaikat és minden megjelent vezető ar-
ról számolt be, hogy a nehézségek mellett jóleső 
volt látni, ahogyan a tagok egymás felé fordul-
tak, érdeklődtek egymás iránt. A klubok egyelő-
re nem, vagy csak nagy óvatossággal szerveznek 
– főleg szabadtéri – programokat. 

Az Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona 
(ÉNO) már március 20-tól elkezdett maszko-
kat varrni, a mintegy ezer darabot ellátottjaikon 
kívül hajléktalanoknak, mozgáskorlátozottak-

nak, illetve szociális intézményeknek adomá-
nyozták. A II. kerületi Család- és Gyermekjóléti 
Központ a veszélyhelyzet kihirdetésekor kibőví-
tette nyitva tartását, ügyeleti rendszert vezetett 
be, szolgáltatásait igyekezett az online térben 
biztosítani. Három családnál a megfelelő eszköz 
hiánya miatt a gyerekek nem tudtak részt ven-
ni a digitális oktatásban, számukra laptopokat 
biztosítottak.

Legnehezebb helyzetben az I. Számú Gondo-
zási Központ volt, mert ez az intézmény rendel-
kezik bentlakásos részleggel. Bednárik Mónika 
intézményvezető emberpróbálónak nevezte 
az időszakot, elsősorban az állandóan válto-
zó rendelkezések miatt, szerencsére azonban 
megbetegedés nem történt. Ő is, ahogy a többi 
intézmény vezetője is, a legsúlyosabbnak a jár-
vány kezdeti időszakára jellemző védőfelszere-
lés-hiányt nevezte, ami szerencsére az önkor-
mányzat jóvoltából, illetve többek között az ÉNO 
maszkjainak köszönhetően idővel megoldódott. 
Minden intézménynek sikerült megszervezni a 
szolgáltatások – ételkihordás, bevásárlás, házi 
segítségnyújtás – ellátását, amihez többen külső 
segítséget is kaptak. 

A járványügyi készültség 
továbbra is fennáll

Nagy munka hárult – és hárul a mai napig – a 
népegészségügyi osztályra, amely a jogszabá-
lyok értelmezésén és a járványügyi határoza-
tok kiállításán túl segítette az egészségügyi és 
oktatási-nevelési intézmények, a ki- és be-
utazók, valamint a betegek és hozzátartozóik 
informálását. 

Nem kevésbé nehéz helyzetben kellett helyt 
állnia a II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat 
munkatársainak. Az ellátás rendjére vonatkozó 
előírások március 16. óta folyamatosan változ-
tak, és még ma is csak lázmérés, fertőtlenítés 
és egy – akár a helyszínen, akár előre letöltött 
és kinyomtatott – járványügyi kérdőív kitölté-

sét követően léphetnek be a rendelőintézetbe 
azok, akik előzetesen időpontot kértek. A fő-
igazgató hangsúlyozta, hogy mivel a járványügyi 
készültség továbbra is fennáll, mindenképpen 
meg kell előzni, hogy az intézetben fertőzési 
góc alakuljon ki, ezért nem engedik, hogy egy 
időben nagyszámú beteg tartózkodjon az épü-
letben. Ezek az intézkedések szeptember 30-ig 
vannak érvényben. 

Elmaradó, 
megmaradó programok

Az ülés második részében a tanács a 2020-ra 
tervezett programokat tekintette át, amelyek 
közül a tavasziak elmaradtak, és az őszre ter-
vezettek közül sem lehet mindent megtartani. 
Újdonság lenne a Fillér kerti esték elnevezésű 
beszélgetős műsor a Fillér utcai gondozási köz-
pont kertjében, ennek szervezése még folya-
matban van. A receptklub, táncklub, filmklub, 
valamint az egészségügyi előadások egyelőre 
szünetelnek, a Ki nyer ma a Marczibányin? 
című játékot talán ősztől lehet folytatni, ősszel 
rendeznék meg a Kortalanul kreatív képzőmű-
vészeti kiállítást, és augusztus végétől, szep-
tembertől a kultúrtörténeti sétákat is szeretnék 
megtartani. 

Harmati Balázs, a II. Kerületi Sport- és Sza-
badidősport Nonprofit Kft. szervezési vezetője 
úgy igyekezett az idősek otthoni testmozgását 
segíteni, hogy kiválogatta és elküldte az ebben 
a témában legjobb videókat az Idősügyi Tanács 
munkatársának, aki továbbította a szervezetek-
nek, és így az érintetteknek. Egyelőre még csak 
a szabadtéri mozgást javasolta. Mint mondta a 
kültéri eszközökön érdemes kesztyűt használni, 
illetve a sportparkokban is megtartani a bizton-
ságos távolságot. Azt is elmondta, hogy az első, 
időseknek szóló sportprogram a tervek szerint 
szeptember 9-én, a Klebelsberg Kultúrkúriá-
ban megrendezendő pétanque-bajnokság lesz. 

péter zsuzsanna

Július 8-án ülést tartott a II. Kerületi Önkor-
mányzat Idősügyi Tanácsa, hogy a résztve-
vők megosszák egymással a veszélyhelyzeti 
időszak idősellátásához kapcsolódó tapasz-
talatait, illetve megbeszéljék az idénre ter-
vezett programok alakulását. 
 

Az első, időseknek szóló sportprogram a tervek szerint szeptember 9-én, a Klebelsberg Kultúrkúriában 
megrendezendő pétanque-bajnokság lesz

Emberpróbáló időszakban jÓl VIzsGáztunK



12. OLDAL KÖRNYEZETÜNK BUDAI POLGÁR

A Szép-völgy vége

Ha egy edzett hegyikerékpáros elindul a Ko-
losy térről a Szépvölgyi úton, előbb-utóbb el-
éri a Fenyőgyöngyét. Ha nagyon kitartó, akkor 
egyenesen tovább kapaszkodhat a Szépvölgyi 
úton. Balra erdők, jobbra luxusvillák, majd 
mindkét oldalon erdők következnek. Aztán, 
mikor már nagyon liheg, elér egy furcsa hely-
re, ahol jobbra is, balra is murvával borított 
parkolókat láthat. A terület története rejtélyes. 
Apácaföldeknek hívták, amikor a 1960-as 
évek legvégén a mezőgazdasági területre par-
kolókat építettek. Vagy csak később alakították 
parkolókká? Öreg budai polgárokat kellene 
megkérdezni erről. Az biztos, hogy a környé-
ket felparcellázták, körös-körül hétvégi házak 
nőttek ki a földből, majd – láss csodát – leállí-
tották az építkezéseket. A beton házalapok kö-
rül felnőttek a fák és bokrok, de a parkolókban 
a szemétkupacok is szaporodtak. Most viszont 
új történet kezdődik a roncsterületen.

Az Európai Unió Interreg-programjának 
támogatásával 2018 júniusában indult és 2021 
tavaszáig tart az URBforDAN-projekt. Célja 
a Duna Régió hét nagyvárosában a városi és 
város környéki erdők fenntartható kezelése. 
A főpartner Ljubljana, a további résztvevők 
Belgrád, Bécs, Budapest, Ivano-Frankivszk, 
Kolozsvár és Zágráb. A részt vevő országok 
hosszú műhelymunka után egy-egy minta-
terület stratégiailag átgondolt fejlesztését in-

dítják el. Ez a mintaterület Budapesten éppen 
a fent leírt II. kerületi helyszín.

Hogy mivé alakul a terület? A tervek szerint a 
legfelső parkolóban napokon belül megkezdő-
dik a talajelőkészítés, aztán ősszel az erdősítés. 
Tavasztól a kisebb gyerekek a környék védett 
állatait mintázó faszobrokon játszhatnak, a 
nagyobbak a közelben madárlest és szabadté-
ri osztálytermet találnak. A Kacskaringós tan-
ösvényen a felnőttekre is újdonságok várnak, 
és az ivókutaknak is mindenki örülni fog. A 
munkák a Fővárosi Önkormányzat és a II. Ke-
rületi Önkormányzat összefogásával zajlanak, 

a kivitelezést a Főkert NZrt. végzi. A parkolók 
erdősítése folytatódni fog, de idősek, kisgye-
rekesek és mozgássérültek autóval továbbra is 
meg tudják majd közelíteni a kirándulóhelyet. 
Ám az határozott célja a projekt tervezőinek, 
hogy az erdő belsejébe ne vonzzanak autókat. 
Ez azt is jelenti, hogy a 65-ös busznak nagyobb 
járatsűrűséggel kell feljönnie a Szépvölgyi út 
tetejére. Minden nem fog egy csapásra megol-
dódni, de az ígéretes természetvédelmi munka 
elindult. Kérjük, legyenek türelemmel!

Gadó GyörGy pál,
a Fővárosi Önkormányzat természetvédelmi szakreferense

Megszépül

ÉPül A KÉt KöRFORGAlOM
a Marczibányi téren Garas u.
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A közműmunkálatok mellett már a két körforgalom építése is meg-
kezdődött a Marczibányi téren, ahol a tér két oldalán az Alvinci 
és a Felvinci út forgalmas csomópontjait teszik biztonságosabbá. 
A beruházás – a korábbi fakivágási tervek módosítását követően 
– a tervek szerint halad, és várhatóan augusztus 20-ra elkészül. 
Türelmüket és megértésüket köszönjük!
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ellenőrzések az átmenő forgalom csökkentéséért

Kiterjesztett üzemidő, változás a díjszabásban – a helyiek érdekében is

Módosult parkolási rend

FigyElEm, bEhAjtAni tilos! Lakossági kérésre ellenőrzéseket végez a Városrendészet a 
Felhévízi utca Kilátás utca és Pusztaszeri út közötti szakaszán, miután számos panasz érkezett, 
hogy a behajtani tilos tábla ellenére sokan nézik átjáróháznak az utcát. A közterület-felügyelők 
a rendőrséggel közösen azokat az autósokat vonják kérdőre, akik nem a célforgalomként 
megközelíthető útszakaszon laknak, és nincs is ott intéznivalójuk, hanem menekülőútnak 
használják a lakó-pihenő övezetben fekvő utcácskát. A KRESZ előírásait megszegők bünte-
tésre számíthatnak.

tEhErAutóKAt EllEnŐriznEK. Ismét teherautók zavarják Pest-
hidegkút–Ófalu egyes részein élők nyugalmát. A lakossági jelzések alap-
ján a Városrendészet ellenőrzéseket tart a Gazda utca környékén, hogy 
kiszűrje azokat a járműveket, amelyek engedély nélkül léptek be a 3,5 
tonnás súlykorlátozással védett területre. A Városrendészet megkezdte 
a térfigyelő kamerák kihelyezésének előkészítését az oda vezető utak 
belépési pontjainál.

A forgalomszabályozás mellett a fizetős öve-
zetek a környék lakóinak érdekeit szolgálják, 
hogy a helyben lakóknak is legyen esélyük 
lakóhelyükhöz közel leparkolni. A terület 
telítettségét, valamint a lakossági igényeket 
figyelembe véve több ponton is módosult a 
parkolási rend.

Augusztus 1-jétől lép életbe a főváros terü-
letén a parkolás rendjét szabályozó fővárosi 
közgyűlés 30/2010. (VI. 4.) rendeletének 
módosítása, melynek alapján Felhévíz–
Szemlőhegy–Újlak területén, valamint a 
Marczibányi téren az egyórai várakozási díj 
összege 175-ről 350 forintra változik, így a 
20 óráig kiterjesztett üzemidővel érintett 

területen egységesen 350 Ft lesz a parkolási 
díj, a várakozási idő pedig 3 órás maximális 
időtartamra korlátozódik.

A díjemeléssel érintett terület: Marczi-
bányi tér, továbbá a Margit körút–Török 
utca–Frankel Leó út–Zsigmond tér–Ürömi 
utca–Kolozsvári Tamás utca–Daru utca–Fel-
hévízi utca Pusztaszeri út–Szépvölgyi út–Ár-
pád fejedelem útja, beleértve (a Margit kör-
út, a Széll Kálmán tér kivételével) a határoló 
utakat és tereket és a Mecset utcát.

A 20 óráig kiterjesztett időszakról a II. ke-
rület képviselő-testülete a lakossági igénye-
ket is figyelembe véve egyhangúlag döntött, 
ugyanis a Millenáris területére úgy költözött 

be a Táncszínház, hogy nem kellett telken 
belüli parkolási lehetőséget biztosítani, rá-
adásul a környék beruházásai miatt közel 
nyolcvan közterületi parkolóhely megszűnt. 
A területen a lakossági engedélyekhez ké-
pest nagyon kevés a parkolóhelyek száma, 
ezért a II. Kerületi Önkormányzat indokolt-
nak tartotta a pesti oldalon már több helyen 
működő, 20 óráig kiterjesztett rendszer be-
vezetését, hogy a hazaérkezők is biztosabban 
találjanak parkolóhelyet a környékükön.

A módosítások azért szükségesek, mert a 
rendeletnek alapvetően forgalomszabályozó 
szerepe van, így a parkolásnak elsődlegesen 
erre kell irányulnia.

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet 

végével júliustól ismét fizetni kell a közterületi parkolá-

sért. A korábbi parkolási rend visszaállását megelőzően 

a II. Kerületi Önkormányzat tájékoztatótáblákkal és a 

szélvédőkre helyezett emlékeztetőkkel hívta fel az au-

tósok figyelmét arra, hogy újraindul a fizetős parkolás 

a városrészben. Az első napokban a parkolási ellenőrök 

nem szabtak ki pótdíjat azoknak, akik megfeledkeztek 

a parkolási díjról, hanem csak emlékeztették őket arra, 

hogy VisszAállt A rEndEs pArKolási rEnd.

Újra fizetni kell a parkolásért
– az első napokban 

nem szabtak ki bírságot 
a kerületben
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Nekünk, II. kerületieknek is van piacunk a Fény 
utcában, amely immár nyolcvanéves múltra te-
kinthet vissza, és amelyet a II. Kerületi Önkor-
mányzat most új tartalommal szeretne bővíteni: 
olyan közösségi tér és találkozási pont létreho-
zását tervezi KultúrFényPont néven, ahol a zöld-
ség, gyümölcs és egyéb finomságok mellé egy fa-
lat kultúrát is kapna az oda betérő.

Egy II. kerületi helytörténeti gyűjtemény ki-
alakítása kapcsán vette fel a kapcsolatot az ön-
kormányzat a Fortepan online fotóarchívummal, 
amely lehetőséget kapott megosztani egy fotó-
sorozatot a hazájában nagyon elismert lengyel 
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fotóművész, Zofia Rydet hagyatékából. A képek 
a hatvanas évek Budapestjén készültek, egy ré-
szük a Fény utcai piacon. A felvételek igazi kor-
dokumentumok, amelyeket érdemes nemcsak 
az interneten, hanem „élőben” is megtekinteni. 
Így született meg a piac nyitva tartása alatt sza-
badon látogatható állandó kiállítási tér ötlete. 
Az első kiállítás várhatóan augusztus 7-én nyí-
lik, és a lengyel fotós piaci életképeiből válogat, 
de a későbbiekben is szebbnél szebb fényképek 
bemutatására számíthatnak a piac látogatói.

A piac, mint kulturális tér egy másik, a ta-
valyi Nemzetközi Könyvfesztiválon Budai díjjal 

elismert nagyszerű ötletnek is helyet ad a kö-
zeljövőben: itt fogják felállítani a Poket Zseb-
könyvek következő könyvautomatáját, ami 
már megjelenésében is a piacra illik, hiszen 
első pillantásra akár csokoládé-automatának 
is nézhetnék az egyforma kis színes tárgyakkal 
feltöltött szekrénykét, amely igazi – bár nem 
gasztronómiai, hanem irodalmi – csemegéket 
rejt magában. 

A Poket-projekt ötletgazdája, Vecsei H. Miklós 
színművész sok szállal kötődik nemcsak kerü-
letünkhöz, de a piachoz is: –  A  II.  kerületben 

nőttem fel. A  Kolosy 
tér és a Kolozsvári Ta-
más utcai focipálya kö-
zött történt meg velem 
minden fontos, amitől 
az ember végül ember 
lesz. Nagyapámnak a 
Fény utcai piacon van 
kávézója, ami egyúttal 
az első munkahelyem is 
volt: csaposként, hosszú 
nyarakon keresztül.

Szeretnénk, ha szí-
nes kis zsebkönyveink a legizgalmasabb iro-
dalmi művek népszerűsítésén túl, egy egymás-
ra figyelő városi közösség kialakulásnak egyik 
szimbólumává válnának. Ennek a kulturális 
szándéknak egy újabb, szép lépcsője lehet a 
Fény utcai piac közösségével való találkozás – 
tette hozzá Vecsei H. Miklós.

péter zsuzsanna

sokan másokhoz hasonlóan, ha idegen vá-
rosban járok, biztosan felkeresem a piacot, 
ahol nemcsak a helyi gasztronómiából kap-
hatunk ízelítőt, hanem egy picit az otta-
niak életéből is. A piac – ahogyan az ókori 
Athénban az agora és a régi rómaiaknál 
a fórum – az adott település szíve-lelke, a 
társadalmi élet egyik központja is.

KultúrFénypont: várhatóan 
AUGUSZ TUS 7-től tekinthető meg 

a Fény utcai piac területén nyit-
vatartási időben a lengyel fotóművész, 
Zofia Rydet 1967-ben, a helyszínen készült 
felvételeiből válogató kiállítás.

Egy falat kultúra

– Zofia Rydet a lengyel fotóművészet kimagasló kép-
viselője volt – meséli érdeklődésünkre a Fortepan 
alapítója, Tamási Miklós. – Hazájában arról a 
hetvenes években kezdett negyedszázados 
projektről vált ismertté, amelynek keretében 
minden lengyel családot le akart fényképezni 
otthonában, és amelynek végeredménye egy több 
tízezer kockából álló, szociológiai és fotóművészeti 
szempontból egyaránt felbecsülhetetlen értékű gyűj-
temény lett. A művész hagyatékát a család által létre-
hozott alapítvány gondozza, én is általuk találtam rá a 
Magyarországon készült, több mint háromszáz felvételre. 

A Fény utcai piacon készült fotók elsősorban kofákat 
ábrázoló portrék. Ezeket látva arra gondoltam, jó lenne 

egy hétvégén a helyszínen is megmutatni, milyen 
volt a piac a hatvanas években. A II. Kerületi Ön-

kormányzattal találkoztak az elképzeléseink, 
sőt, mivel az önkormányzat amúgy is tervezte 
a piac élénkítését, a hétvégi kis kiállítás öt-

letéből egy állandó kiállítási pont kialakítása 
lett, ahová alkalmanként harminc-negyven képet 

lehetne elhelyezni. A Fortepan archívumában számos 
budai, azon belül néhány ezer II. kerületi fénykép 
található, amelyekből további, tematikus tárlatokat 
tudnánk rendezni. Van például egy olyan szerzőnk, 
aki a közelben lakott – általa azt mutathatnánk meg, 
hogy milyen is volt a világ a Retek utcából nézve a 
harmincas-negyvenes években. Saját gyűjteményünket 
is szívesen bővítenénk, ezért szeretnénk egy felhívást 
is kirakni, mely szerint várjuk a kerületiek érdekesnek 
ítélt családi fotóit.

Nagyon nehéz járókelőket becsábítani egy-egy 
kiállításra, ezért most megfordítjuk a helyzetet: ki-
rakjuk a képeket a köztérre, hogy minél több embert 
elérjünk. Nem tudom, megállnak-e majd a vásárlók 
a fotók előtt, de bízom benne, hogy sikerül felkelteni 
az érdeklődésüket, és sikerül a piacot is kicsit újjáva-
rázsolni. Én is ide járok, így engem is érint és érdekel, 
hogy milyen lesz a piac jövője.Tamási Miklós, a Fortepan alapítója

Vecsei H. Miklós 
színművész, 

a Poket Zsebkönyvek 
ötletgazdája
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Hatodik évadát kezdi meg a Zenélő Budapest jú-
liusban, a zene varázslatával keltik életre a főváros 
legszebb szabadtéri helyszíneit, történelmi tereit. 
Az  idei évadban közel kétszáz rövid koncerttel ké-

szülnek nyolc budapesti közkedvelt helyszínen, köztük 
a II. kerületben, a Millenáris Parkban. A szabadtéri 
helyszíneken húszperces, ingyenes mini élőzenei kon-
certeket élvezhet a közönség.

Az idei évadban hosszú távú, értékteremtő elemmel 
is kiegészül a koncertsorozat. Götz Nándor művészeti 
vezető különleges közösségi hangszereket tervezett, 
amelyek interaktív kiállítás formájában lesznek láthatók 
és használhatók minden érdeklődő számára. A játékos 

eszközök korosztálytól és zenei előképzettségtől füg-
getlenül élvezetes és értékes kikapcsolódást nyújtanak. 

A Millenáris Parkban minden vasárnap 16.00 és 
19.00 óra között a közösségi hangszerek kiállításával 
és minden korosztályhoz szóló interaktív térzenével 
várják a zenebarátokat. A koncerteket a járványügyi 
előírásokat betartva rendezik meg. További informá-
ciók, részletes programok: http://zenelobudapest.hu 
https://www.facebook.com/zenelobudapest/

Herboly László, a 
Budapesti Fesz-
tiválzenekar ütő-
hangszeres mű-
v é s z e  s z á m o s 
fővárosi udvaron, 
gangon és belső 
kertben lépett fel 
és örvendeztetett 
meg muzsikájával 
lakóközösségeket, 
pontosabban lakó-
közönséget – így a 
II. kerületben is.

– A zenekar ala-
pítójának és karmesterének, Fischer Ivánnak 
különleges és sokszor meglepő ötletei van-
nak, a szerenádozás is az ő fejéből pattant 
ki – árulta el érdeklődésünkre a muzsikus. 
– Ahogy kihirdették az egészségügyi veszély-
helyzetet, azonnal elkezdtük a Karanténestek 
sorozatot, ami azt jelentette, hogy minden 
este adtunk egy online kamarakoncertet – kö-
zönség nélkül. Ahogy azonban megengedett 
lett élő fülekkel és szemekkel találkozni, él-
tünk a lehetőséggel, hiszen ez számunkra óri-
ási motivációt jelent, és éppen ezért hatalmas 

A 14 kamaraegyüttesre osztott Budapesti 
Fesztiválzenekar több mint 70 muzsikusa 
összesen 224 helyszínen adott ingyenes, ne-
gyedórás mini koncertet június hónap min-
den vasárnap és hétfő estéjén. A szerencsés 
zenebarátok között, akik élőben hallhatták 
a világ egyik legjobb zenekarának tartott 
Fesztiválzenekart, voltak II. kerületiek is. 
 

A Budapesti Fesztiválzenekarhoz a június 
22-i koncert után érkezett levél: „A június 
22-i hétfői koncert fantasztikusan sikerült 
a Fillér utca 34.-ben. Nagyon köszönjük 
ezt a szép ajándékot! Minden várakozá-
sunkat felülmúlta az élmény! Csodálatos 
hangulat volt és nagyon sokan jöttek át 
a szomszédoktól is. A gyerekek táncol-
tak és sok olyan, évtizedek óta egymás 
mellett élő szomszéd beszélgetett és is-
merkedett össze, akik eddig köszönni sem 
igen köszöntek egymásnak. nAgyon 
KÖszÖnjüK! FElEjthEtEtlEn él-
mény Volt!”

kedvvel és lelkesedéssel vágtunk bele a szo-
katlan projektbe.

Az interneten hirdettük meg a kezdemé-
nyezést, és alig két óra alatt le is foglalták 
az összes lehetőséget, ami mindannyiunkat 
meglepett és nagyon jó érzéssel töltött el. 
Hallgatóságunk minden esetben hálásan és 
örömmel fogadta a fellépést, nem is tudok 
olyan esetről, hogy valaki rosszallta volna 
a zenélést. Olyan azonban előfordult, hogy 
egy kisgyermek elsírta magát, amikor tizenöt 
perc után abbahagytuk a muzsikálást, de hát 
mennünk kellett a következő helyszínre. Egy 
másik alkalommal éppen egy II. kerületi bel-
ső udvaron játszottunk, amely több kerttel is 
határos volt, így nagy számban gyűlt össze a 
hallgatóság. Másnap a lakók egy köszönőle-
velet küldtek nekünk, amiből az is kiderült, 
hogy az itt élők addig alig beszéltek egymással, 
de a koncert után megindult köztük a kommu-
nikáció – ennél nagyobb örömöt nem is sze-
rezhettek volna nekünk. A zenének valóban 
közösségteremtő ereje van zenész és hallgató 
számára egyaránt. 

A Budapesti Fesztiválzenekart a jelenlegi 
tervek szerint élőben és szabadtéren legkö-
zelebb augusztus végén, a Hősök terén lehet 
meghallgatni, ahol Beethoven IX. szimfóni-
áját adnánk elő, és amelyre a júniusi szere-

nádok közönségét és természetesen minden 
II.  kerületi zenebarátot szeretettel várunk. 
Reméljük, az aktuális járványügyi helyzet sem 
szól majd közbe.

péter zsuzsanna

zenélő Budapest,
zenélő Millenáris

Szerenád  az ablak alatt

A kerületi
közönség
örömmel
fogadta
a muzsikát

A Szász Károly utcában is fellépett 
a Budapesti  Fesztiválzenekar 

egyik kamaraegyüttese
Herboly László
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AUGUSZTUS 26-tól
AUGUSZTUS 30-ig

Közép-európai művészeti kavalkád egy határokat 

átívelő ötnapos művészeti fesztivál keretében 

zenészek, táncosok, bábosok és utcaszínházi 
művészek közreműködésével 
a Klebelsberg Kultúrkúriában.

18.00: Hálaadó koncert a járvány utáni újra-
kezdésért. A grAzioso KAmArAEgyüttEs 
és csordás KlárA KoncErtjE

19.30: Dés–Geszti–Grecsó: A pál utcAi FiúK. 
Szalai Kriszta színművésznő rendezésében 
helyi gimnazisták előadásában. Az előadás 
szereplői egytől egyig gimnazisták – 11 
budapesti iskola 28 tanulója. Helyi fiata-
lok ajándékozzák meg a helyi fiatalokat 
az előadásukkal közös élményt szerezve.

XXii.
18.00: Dr. Ujváry Gábor történész elő-
adása Trianon kulturális következ-
ményeiről – a Klebelsberg Kastély 
programja.
18.00: lEgyEK lábnyom! – érzékenyí-
tő koncertszínház Szabó Balázs zené-
jével. Az ArAnyszAmár színház és 
A szArKAláb bAndA ÖsszműVészEti 
ElŐAdásA. Különleges koncertszínhá-
zi előadás, amelyben a zene, a tánc, 
a látvány, az elhangzott szöveg mind 
ugyanazokat a történeteket meséli.
19.30: „Gyökereink-virágaink” – ver-
sek, dalok Trianon emlékezetére. Elő-
adja a Kaláka Együttes, Oberfrank Pál 
és Tarpai Viktória

20.30: Zsiga és a nők. A marosvásárhelyi 
Spectrum Színház előadása. Móricz Zsig-
mond naplója, meséi alapján (16 éven 
felülieknek). Jegyár: 2000 Ft

AU GUSZT U S 26.,  s ze rd a

AU GUSZTUS 2 7 .,  C SÜTÖ RTÖ K

pEsthidEgKúti 

AUGUSZTUS 28.,  péntek

7.00–11.00: A legügyesebb horgász – hor-
gászverseny gyerekeknek
8:00: Családi zumba - zenés reggeli torna 
minden korosztály számára
10.00: Megnyílik a mesekert
10.30: ogAjlo csodAszArVA – Rozsnyói 
Meseszínház
12.00: Hangszervarázs – Muzsikus Gábi és 
barátai
13.00: Együtt! – közös koncert Micsik Béla 
(Vajdaság), Bella Péter (Magyarország) és 
Kovács Marcell (Felvidék) előadásában
14.00: A horgászverseny eredményhirdetése
14.30: Válogatás a hazai természetfotózás 
legjobb alkotásaiból. Lang Nándor termé-
szetfotós tárlatvezetése
15.00: Vidám sramliszó harmonikával, Kal-
tenecker Gábor
15.30: Solymászbemutató
16.00: KincsKErEsŐ KisKÖdmÖn – az Apnoé 
Együttes interaktív játéka
17.00: játszóházi rocK’n’roll – az Esz-
ter-lánc Mesezenekar koncertje
18.00: Kócos Artista Társulat – látványos ak-
robata zsonglőr, és akrobatikus gólyalábas 
varieté műsora

csordás KlárA

Apnoé EgyüttEs 

EsztEr-lánc mEsEzEnEKAr

Az ArAnyszAmár színház
és A szArKAláb bAndA

AUGUSZTUS 29., szombat

18.00: „Kortársak” – László Gyula (1910–
1998) rajzkiállítása – a Klebelsberg Kastély 
programja
19.30: Andrew Bergman: Társasjáték New 
Yorkban. A Kecskeméti Katona József Szín-
ház előadása. Jegyár: 2500 Ft.
21.30: Csillagok titkai – csillagvizsgálat
22.00: Echo II. koncert
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Részletes program:
www.fesztival.kulturkuria.hu, www.kulturkuria.hu

www.facebook.com/kulturkuria/
www.facebook.com/pesthidegkutimuveszetifesztival

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

ii. Kerületi Önkormányzat
Emberi Erőforrások minisztériuma

Köszönjük, magyarország!

műVészEti FEsztiVálpEsthidEgKúti 
8:00: Családi zumba – zenés reggeli torna min-
den korosztály számára
10.00: Megnyílik a mesekert
11.00: hAlász judit-KoncErt. Jegyár: 2000 Ft
12.00: Az okos lány – A Ládafia Bábszínház
15.00: Habók János bűvészműsora
15.30: Vitéz László és Vas Juliska – Fabók Man-
csi Bábszínháza
16.30: Ritmus – a Fricska Táncegyüttes műsora
17.00: Garabonciások gólyalábas bemutatója
17.30: Kolompos mulatság
19.00: prEssEr gábor és bArátAi jótékony-
sági koncertje

prEssEr gábor és bArátAi

FAbóK mAncsi bábszínházA

hAlász judit
Kolompos

Kiállítás ok: 

Támogatók:

AU GUSZT U S 30., VASÁRNAP

• Az év természetfotósa 2019

FricsKA táncEgyüttEs

hAbóK jános

Fo
tó

: r
ev

ic
zK

y z
so

lt

• Barangolások a Kárpát-medencében 
– tAhlEr tAmás KiállításA. 
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előérzet 

Július elsején, 106 napos kényszerszünet után 
újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt a Bartók 
Béla Emlékház, és egész nyáron folyamatosan 
nyitva tart keddtől vasárnapig 10–17 óra között. 

A vendégek és a munkatársak egészségének 
védelme érdekében mindenkit arra kérnek, 
hogy érkezéskor használják a bejáratnál elhelye-
zett érintésmentes kézfertőtlenítőt, az épület-
ben viseljenek arcmaszkot (igény esetén masz-
kot biztosítanak), amennyiben a jegypénztárnál 
tartózkodik látogató, az előtérben várakozzanak, 
részesítsék előnyben az érintésmentes fizetési 
lehetőséget és tartsanak 1,5 méteres távolságot a 
kiállítás látogatása során. Csoportos látogatókat 
csak előzetes bejelentkezés alapján fogadnak, a 
tárlatvezetés maximális létszáma tíz fő.

Szeptember 25-től indul az őszi koncertso-
rozat. Az elhalasztott hangversenyeket ősszel és 
2021 első hónapjaiban tartják meg. A részletes 
program hamarosan hozzáférhető lesz a honla-
pon (www.bartokemlekhaz.hu) és a Facebookon 
(https://www.facebook.com/bartokemlekhaz).

Az előre megváltott koncertjegyek automati-
kusan érvényesek az új időpontra, vagy bevált-
hatók más, saját rendezésű hangversenyekre, 
illetve a jegypénztárban visszaválthatók (1025 
Csalán út 29. Telefonos jegyrendelés: (06 1) 
394-2100, e-mailes jegyrendelés, információ: 
info@bartokemlekhaz.hu).

AZ ÉV
TERMÉSZET-
FOTÓSA 2019 
A tárlat díjtalanul látogatható 
hétköznap 9-17 óráig. Hétvégén zárva. 
2020. aug. 24-től aug. 30-ig 
naponta 10-19 óráig.

július 13 – 
augusztus 30.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

VIZEK KÖRÜL
NYÁRI
MŰVÉSZETI TÁBOR 
7 - 11 éves korig
Július 27-31. 
NAPONTA 8.30 - 16.30 óráig

Szakonyi Károly: 
KÉT NŐ ÉS…
a Szolnoki Szigligeti 
Színház előadása
Színházbérletes előadás
Helyszín: Szabadtéri színpad
Rendező: MÁLNAY LEVENTE

augusztus 31. 
hétfő 19.00

Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatásával kerül bemutatásra.

A budAi FŐniX Kulturális EgyEsülEt progrAmjAi: JúLIUS 28.: Rózsakert-látogatás Buda-
tétényben. JúLIUS 30., 16.00: Togo – előadás. AUGUSZTUS 4.: Tata. AUGUSZTUS 11.: Füvészkert. 
AUGUSZTUS 18.: kirándulás Magyarkútra – „Kocsma a Pipáshoz”. AUGUSZTUS 24–31.: Zamárdi. 
SZEPTEMBER 8.: a Gül Baba türbe meglátogatása (1024 Margit krt. 64/b, tel.: (06 1) 216-9812 (üzenet-
rögzítő is), (06 30) 792-5323, fonixke@t-email.hu).

A tErmészEtVédŐ turistáK KÖrénEK KirándulásAi:
Buszos utak: AUGUSZTUS 8.: Cserhát. Pásztó, Bánk. AUGUSZTUS 15.: Tisza-tó. Poroszló, Tiszafü-
red, Tiszaigar.
Gyalogtúrák: JúLIUS 25.: Cserhát. Hollókő, Rimóc. Találkozó: 8.00, Stadion, Volán pu., pénztárak. JúLIUS 
29.: Börzsöny. Törökmező, Zebegény. Találkozó: 7.45, Nyugati pu., pénztárak. AUGUSZTUS 1.: Farmos, 
Tápiószele. Találkozó: 8.00, Keleti pu., pénztárak. AUGUSZTUS 5.: Gerecse. Tata. Találkozó: 8.00, Déli pu., 
pénztárak. AUGUSZTUS 12.: Gerecse. Dunaalmás, Dunaszentmiklós. Találkozó: 8.00. AUGUSZTUS 19.: 
Vértes. Csákvár, Gánt. Találkozó: 7.15, Népliget, Volán pu. AUGUSZTUS 22.: Vértes. Szár. Találkozó: 8.00, 
Déli pu., pénztárak. AUGUSZTUS 26.: Velencei-dombság. Agárd, Sukoró. Találkozó: 7.45, Déli pu., pénz-
tárak. AUGUSZTUS 29.: Bakony. Bodajk, Balinka. Találkozó: 7.30, Népliget, Volán pu. További információ: 
(06 1) 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.com, www.tvtk.ingyenweb.hu.

JÚLIUS 24-ig tekinthető meg a VíziVárosi gAlériábAn négy festőművész – Fekete 
Szilvia, Hornyák Evelin, Horváth Éva Mónika és Mayer Hella – karantén utáni kiállítása. A művésznők szür-
reális tájképeikkel, kísérteties városképeikkel és az arctalan tömegek ábrázolásával mintha festményekbe 
fogalmazták volna félelmeinket, fenyegetettségünket… (1027 Kapás utca 55. www.vizivarosigaleria.hu).

Kinyitott a Bartók Béla Emlékház
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Nyári színházi előadások

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

MARCZI NYÁRI 
TÁBOROK 2020

ECSETCSELEK TÁBOR
11-16 éveseknek
AUGUSZTUS 3-7. 

NAPONTA 9.00-13.00 ÓRÁIG

KÁOSZ SZÍNHÁZI JÁTSZÓ TÁBOR
13-16 éveseknek

AUGUSZTUS 10-14. 
NAPONTA 9.00-16.00 ÓRÁIG

SZÍNJÁTÉK DRÁMA TÁBOR
14-18 éveseknek

AUGUSZTUS 24-28. 
NAPONTA 10.00-16.00

A táborokról részletes leírást 
honlapunkon olvashatnak.

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

hasab.indd   18 2020. 07. 10.   10:11:11

átrium: JúLIUS 23., 19.30 és JúLIUS 25., 16.00 és 19.30: 12 dühös ember. JúLIUS 
26., 11.00: Tintanyúl Klub. Regisztráció: tintanyulkoncert@gmail.com. JúLIUS 26., 19.30: 
Fehér nyuszi, vörös nyuszi. Előadja: Hajós András. JúLIUS 30., 20.00: Megáll az idő. AU-
GUSZTUS 29., 30., 19.30: Az Őrült Nők Ketrece (1024 Margit krt. 55.).

spirit színház: JúLIUS 20., 19.30: Édentől keletre. 
JúLIUS 21., 22., 23. és AUGUSZTUS 13., 14., 15., 19.30: 
Szexpedíció. JúLIUS 28., 29., 30., 31., 19.30: A lányom 
pasiját szeretem. AUGUSZTUS 1., 2., 3., 19.30: Páros hár-
mas. AUGUSZTUS 10., 11., 12., 19.30: Eszter hagyatéka. 
AUGUSZTUS 11., 20.00: Mengele bőröndje. AUGUSZTUS 
13., 14., 15., 16., 20.00: Equus. AUGUSZTUS 17., 18., 19., 
20., 19.30: Nyitott házasság AUGUSZTUS 20., 20.00: Én, 
Szabó Magda (Agyigó). AUGUSZTUS 21., 22., 23., 24., 
19.30: Képeslapok a szakadékból. AUGUSZTUS 22., 
19.00: Édentől keletre. AUGUSZTUS 23., 24., 19.00: 
Ördögi kör. AUGUSZTUS 25., 26., 27., 19.00: Veszedel-
mes viszonyok. AUGUSZTUS 25., 26., 27., 19.30: Gina 
és Fidel. AUGUSZTUS 28., 29., 30., 31., 19.00: Az ajtó 
(1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

AUGUSZTUS 13-án 19.00 órától 
nyári batyus bál várja a táncolni 
vágyókat a Marczibányi Téri Műve-
lődési Központban. 19 órától hajnali 
1-ig moldvai és gyimesi táncház lesz 
a Szigony, a Somos és a Fanfara 
complexa zenekar közreműködésé-
vel, a tánctanulásban tánctanárok 
segítenek. 22 óráig a táncház hely-
színe a művelődési központ belső 
kertje, az Aventinus udvar, 22 óra 
után pedig a Kamaraterem. Enni- és 
innivalóról mindenki magának gondoskodjon, mivel a művelődési központ büféje 
zárva van. Belépő: 1200 Ft, diák: 800 Ft, a belépők a helyszínen vásárolhatók meg 
(1022 Marczibányi tér 5/a).

Nyári Guzsalyas-bál a Marczin

Könyvbarátok figyelem!
mEgVáltozott nyitVAtArtási idŐ A Ksh KÖnyVtárbAn!
Július 13-tól a könyvtár olvasótermei is megnyílnak. Hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között 
várják az olvasókat. A Bibó István-teremben – a távolságtartási szabályok betartása mellett 
– újra lehetőség nyílik a személyes válogatásra és a helyben olvasásra. A kutatótermek 
is rendelkezésére állnak, szintén az előírt korlátozások betartásával: a Findura Imre-
teremben legfeljebb tíz személy, az idegen nyelvű könyvek olvasótermében legfeljebb 
négy személy tartózkodhat egyidejűleg. A könyvtári számítógépeket legfeljebb egy órán 
keresztül lehet használni. A kölcsönözni kívánt dokumentumok összeállítását továbbra 
is igényelhetik az olvasók az online katalóguson, e-mailen vagy telefonon keresztül.

A könyvtár épületében a maszk használata ajánlott, és kérik a folyosókra kihelyezett 
fertőtlenítő folyadékok használatát is. A könyvtár nyitvatartási idejéről és az aktuáli-
san elérhető szolgáltatásokról a könyvtár honlapján: konyvtar.ksh.hu, illetve a (06-1) 
345-6036-os telefonszámon vagy a ref@ksh.hu e-mail-címen lehet tájékozódni (1024 
keleti Károly utca 5.).
mEgnyíliK A hűVÖsVÖlgyi úti KÖnyVtár is
Előző számunkban megírtuk, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár II. kerületben működő 
fiókjai több ütemben nyitnak újra. Azóta a FSZEK vezetése úgy döntött, hogy a Hűvös-
völgyi úti könyvtár – a Török utcaihoz hasonlóan – JúLIUS 22-től fogadja az olvasókat.
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nekünk terem
A járvány idején bizonyára sokan elgondolkodtak, mi a fontos az életben, mi szükséges 
leginkább hozzá. Az egyik ilyen – az ennivaló. A Bécsi úti székhelyű Neked Terem Ma-
gyarország Kft. már nyolc éve szállít házhoz tápanyagban gazdag, minőségi hazai élelmi-
szert, zöldséget és gyümölcsöt, később kibővítette kínálatát feldolgozott, sőt különféle 
diétás termékekkel is – II. Kerület Kártyára öt százalék kedvezménnyel. A cég ügyvezető-
jével, Molnár Eszterrel beszélgettünk. 

– Szeretünk jót enni, ezért sokat jártunk pi-
acra, nézelődtünk, kézműves termékek után 
kutattunk. Innen származik annak a szolgál-
tatásnak az ötlete, amely megkeresi és házhoz 
szállítja a legjobb minőségű hazai termékeket. 
Nálunk nem fix zöldség-gyümölcs dobozról 
van szó, hanem vannak javasolt dobozaink, de 
ezeknek a tartalmán lehet változtatni, a ked-
vezményt a teljes dobozra adjuk.

Már akkor házhoz szállítással árusítot-
tak, amikor ez az értékesítési forma még 
gyerekcipőben járt. A koronavírus-járvány 
idején ez felértékelődött?

Korábban is voltak cégek, amelyek vállaltak 
házhoz szállítást, de olyan nem volt, ami kizá-
rólag hazai árut szállítana házhoz. Kezdetben 
csak az Élő Tisza gazdasággal álltunk kapcso-
latban, tőlük származott a legtöbb zöldség, 
gyümölcs, aztán szezonálisan kiegészítették 
a kínálatot mások is. Majd elkezdtünk ször-
pöket, lekvárokat, tejtermékeket árulni, ké-
sőbb ez kibővült mindenféle alap- és sok más 
tartós élelmiszerrel, húsáruval, jó minőségű 
liszttel, hidegen sajtolt olajjal. Széles körben 
elérhetők nálunk a bio élelmiszerek. Emellett 
gondolunk a táplálékallergiásokra is. A ren-
delésnél külön lehet szűrni a glutén-, laktóz- 
és cukormentes élelmiszerekre. Most már 
nagyon sok termelővel állunk kapcsolatban, 
igyekszünk szélesre nyitni az ollót.

A környezet védelméhez az is hozzátar-
tozik, hogy az áru nem repülővel, hajóval, 
kamionnal érkezik ezer kilométerekről, 
hanem országon belülről. Emellett mi-
ben nyilvánul még meg a környezettuda-
tosságuk?

Rekeszeinket és a csomagolóanyagokat, 
például a tojástartót, a tiszta tálkákat vissza-
gyűjtjük és újrahasznosítjuk. Nálunk minden 
friss és nem keletkezik hulladék élelmiszer, 
ha valamiből marad, akkor azt eljuttatjuk a rá-
szorulókhoz. Vannak betétdíjas üvegeink, de 
sajnos a legtöbb kisüzem nem rendelkezik az 
élelmiszer-szabályzatnak megfelelő üvegtisz-
tító kapacitással. A NÉBIH csak nagyon ko-

moly tisztítóberendezéssel fogadja el az üveg 
újrahasznosítását.

A járvány is megmutatta, mennyire fontos, 
hogy rövid legyen az élelmiszerlánc, azaz, ne a 
világ másik végéről szerezzük be az ennivalót. 
Mindemellett úgy gondolom, érdemes olyat 
enni, amiben van vitamin és ásványi anyag. 
Nálunk az élelmiszerek 99 százaléka hazai, 
tartósítószer- és adalékmentes. (Néhány hús-
félében van csak nitrit.) Ez szűrőfeltétel azok-
nak, akik szeretnének nekünk beszállítani.

A koronavírus-járvány idején volt-e 
érezhető változás a rendelési kedvben?

Nagyon sok állandó vásárlónk van, aki ér-
tékeli a házhoz szállítást, hogy nem kell cipe-
kednie, széles a kínálat, jó a pék-
árunk, olyan sajtokat, vajat és 
túrót tudnak vásárolni, amilyen 
minőséget nehéz máshol be-
szerezni. 

A járvány idején több 
megrendelésünk volt, so-
kan kipróbáltak bennün-
ket, reméljük, maradnak 
is a vevőink között. A ter-
melők közül is egyre többen 
felismerik, hogy ez a forma 
nekik is előnyös, hiszen az 
értékesítésre nem kell any-

nyi időt fordítaniuk, ami hosszú távon nagyon 
tudja egyszerűsíteni az életüket. Érthető, hogy 
senki sem szereti kiszolgáltatottnak érezni 
magát, ezért eleinte nehéz volt megmagyaráz-
nunk, hogy miért jó nekik ez a megoldás, de 
ma már egyre többen vannak, akik behozzák 
az árut a raktárba, mert így többet tudnak ér-
tékesíteni. Az idősebb termelők részéről akad 
velünk szemben egyfajta bizalmatlanság, ők 
jobb szeretik a személyes kapcsolatot a vevők-
kel, így inkább a piacra mennek. 

Mi a legmesszebbi hely, ahonnan érkezik 
áru?

Olyan helyről tudnak a termelők árut kül-
deni, ahonnan meg van oldva a logisztika. 
A legmesszebbi termelőink Szekszárd és Sze-
ged mellől valók. A termékek kilencven szá-
zaléka mögött egy-egy család áll, valaki vagy 
valakik, akik nevüket, arcukat és életüket 
tették bele a gazdálkodásba. Nagyon jó érzés 
tudni, ki készíti azt, amit az asztalra teszünk 
és megeszünk, ezért hosszú távon szeretnénk 
biztosítani őket arról, hogy számíthatnak ránk 
és a megrendelőkre. zsoldos szilvia

www.nekedterem.hu

Molnár Eszter
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– Nem ismeretlen számom-
ra a II. kerület, nagyszüleim 
a Tövis utcában laktak. A csa-
lád – mondhatjuk, hogy fod-
rászdinasztia – kilencven éve 
van a szakmában, nagyapám 
1930-ban nyitotta meg az 
első szalont a belvárosban, 
főleg színészek voltak a ven-
dégei. Édesapám 1980-ban 
Gellei Szalon néven indított 
üzletet a Bartók Béla úton, 
ahol a mai napig is dolgozik 
heti három napot. 

A Mechwart ligeti üzlet en-
teriőrje is a hagyomány tiszte-
letét, a családunk múltját tük-
rözi. Az  ausztráliai emlékek 
mellett régi borbélyok – akik 
felcserek is voltak, eret vág-
tak, sebet kötöztek a háború-
ban – eszközei láthatók a fala-
kon. A szakmát édesapánktól 
tanultuk. Ha iskola után a 
szakkörig, fociedzésig volt egy 
kis időnk, sokszor bemen-
tünk hozzá. Megszerettem az 
üzlet illatát, engem is elka-
pott a gépszíj, hogy ilyen szép, 
tiszta munkát akarok végezni. 

Fel sem merült bennem, hogy 
mással foglalkozzak. Nagy-
papám szeretett volna hajón 
dolgozni, neki nem sikerült. 
Én is ki akartam szélesíte-
ni a látókörömet, így amikor 
2003-ban a gimnázium után 
19 évesen lehetőségem nyílt, 
elmentem Ausztráliába. Két 
fiútestvérem, András és Áron 
szintén fodrász, utánam jöt-
tek, ott alapítottuk meg első 
szalonunkat 2008-ban. Meg-
tanultam jól angolul, a saját 
lábamra álltam, barátokat sze-
reztem, gyökeret vertem, ket-
tős állampolgár lettem. Eddigi 
életem szinte felét ott éltem le, 
de másfél évtized után honvá-
gyam, honvágyunk lett. 

Így hoztuk haza a barber 
shop koncepcióját 2014-ben. 
Ez egy exkluzív férfihelyiség, 
igényes férfiak kiszolgáló 
„szentélye”, ahol megtalál-
hatóak olyan szolgáltatások, 
amik egy fodrászatban nem. 
Elsőként mi nyitottunk ilyen 
üzletet Magyarországon, ad-
dig ez a férfiklub jellegű sza-

lon nem létezett Budapesten, 
„csak” fodrászhoz jártak az 
emberek. A szakáll divatját is 
mi hoztuk vissza. Azelőtt, ha 
valaki állásinterjúra ment, 
tiszta, borotvált arcot vártak, 
de ma már elfogadott a sza-
káll, és ezzel új stílust terem-
tettünk. Boltjaink hálózatban 
működnek, ezért létrehoztuk 
az akadémiánkat is, hogy sa-
ját magunk nevelhessük ki a 
szakembereket az üzletekbe. 
OKJ-s képzés keretében ta-
nítjuk az új borbélygeneráci-
ót. Amikor nem az üzletben 
dolgozom, akkor ott oktatok, 
tehát két vonalon pörgök. 

Mind a fiatal, mind az idő-
sebb korosztálytól pozi-
tív visszajelzéseket kapunk. 
A  vendégek leggyakrabban 
hajvágást kérnek, aztán jön-
nek a szakálligazítások, és új-
donságként a hajtonikos keze-
lés, ami picike fejmasszázzsal 
jár és meggátolhatja a haj 
további hullását. Az  itthoni 
gyorsan növekvő konkuren-
cia megjelenése nem zavar, 
inkább ösztönöz a minőségre. 
Ha valaki jól dolgozik, annak 
fennmarad az üzlete. Jövőbeni 
terveink között szerepel, hogy 
például legénybúcsút, szüle-
tésnapot, babavárót szervez-
zünk itt az üzletben, miközben 
kikupáljuk a fiúkat, férfiakat 
varázsolva belőlük. Egyre több 
férfi ad magára, és az igényes 
férfiak egyre igényesebbek. 
A szolgáltatásoknak ezt vissza 
kell tükrözniük. Olyan gene-
rációt látok felnőni, amelyik 
túlnőtt a csak hajvágáson, és 
igénye van a mini férfikozme-
tikumokra is: szakállsampon, 
-balzsam, haj- és arcszesz, 
vagy hajfestés, waxos kezelés 
a szem alatt, így egyre széle-
sebb a palettánk. 

A járvány miatt ingyen 
maszkot adunk vendégeink-
nek, fertőtleníthetik a ke-
züket, a székeket mindenki 
után fertőtlenítjük. Havonta 
egyszer az üzlet oxigénes ke-
zelésen is átmegy, folyamato-
san cseréljük a belső levegőt, 
mert fő a biztonság. Az a cé-
lunk, hogy amíg itt van ná-
lunk a vendég, érezze jól ma-
gát, és amikor távozik, legyen 
elégedett.

Budai polgárok a kerületből...
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(translated by orsolya odze)

in

Forró törölközős borotválás, szakálligazítás, hajvágás, a vá-
rakozás ideje alatt sakkparti egy ingyenes sör vagy kávé mel-
lett? Mindez egy helyen elérhető Gellei Dávid üzletében. 
A fodrászcsalád harmadik generációjának egyik tagjaként 
nyolc hónapja költözött a Mechwart liget közelébe a pár-
jával. Tőle kapott egy jegyet tavaly karácsonyra az Átrium 
Színházba és látta, hogy kiadó a mellette lévő üzlethelyiség. 
Így nyílt meg a Barber shop a Margit körúton, mely kimon-
dottan exkluzív szolgáltatást nyújt férfiaknak. A berendezés 
motívumai utalnak származási helyére, Ausztráliára.

cooling point For thosE
ArriVing For mEdicAl
consultAtion
The Municipality of the II. Dis-
trict has installed a cooling 
point at the entrance of the 
local clinic in 22 Kapás Street. 
Those arriving will not have to 
wait in the sun but rather have 
a seat in the shade thanks to 
blinds and some seats that have 
been put in. Soon, fresh water 
will also be available to make 
the heat more tolerable.

A cool plAcE For dogs
A separate rest area was set 
up for dogs at the entrance of 
the Fény Street Market with 
blinds and drinkers. Following 
suggestions from dog owners, 
it has been further improved 
with the parasols opened early 
morning so the concrete does 
not heat up and a safety fasten-
ing ring has also been fitted 
to the grid. The water for the 
bowls is available from a water 
dispensing balloon which keeps 
the water cool.

continuous mowing, Action 
AgAinst rAgwEEd
Mowing has been taking place 
continuously since spring, cur-
rently for the third time across 
the district. The management 
of the local government plac-
es special emphasis on action 
against ragweed in the II. Dis-
trict and has therefore invited 
the residents to co-operate: 
they are asked to send an e-mail 
to parlagfules@masodikkerulet.
hu or visit www.jarokelo.hu if 
they see an area contaminated 
by ragweed.

budA, our homE
The Municipality of the II. Dis-
trict is looking for the most 
beautiful and flowering gardens 
of Buda. Individual residents 
and condominium communities 
are invited to take part in the 
competition for the most beau-
tiful flower garden, balcony or 
inner courtyard (of their condo-
minium) in any part of the II. 
District. Categories: • The most 
beautiful garden of the district • 
The most beautiful inner court-
yard of the condominium • The 
most beautiful balcony of the 
district. For full details, please 
go to www.masodikkerulet.hu/
cimlap/palyazatok.

Gellei Dávid férfifodrász, borbély (középen) kollégáival
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Hogy vAn,
Kedves Szomszéd?
Hogy vAn, Két jól ismert arc, két jól ismert hang 

– sorozatunk hatodik részében a rádió-

zás és a televíziózás két, a szakma és a 

közönség körében egyaránt elismert és 

kedvelt alakját, Radványi Dorottyát és 

Mohai Gábort kérdeztük arról, hogy töl-

tötte az elmúlt nehéz időszakot, és visz-

szatért-e korábbi életéhez, munkáihoz.

– érdEKEs és tAnulságos hEtEK VAnnAK mÖgÖttünK – véli a 
számos népszerű rádiós és televíziós műsor háziasszonya. – Sok mindent meg-
tanulhattunk a karantén alatt: egyrészt lelassulni, jobban odafigyelni bizonyos 
dolgokra, másrészt technikai tudást is szerezhettünk. Nem kis mutatvány volt 
„hómofiszból” rádiós műsort csinálni; az interjúkat telefonon készítettem, a 
felkonferáló szövegeket egy takaró alatt mondtam el, és mindezt egy itthoni 
vágóprogram segítségével raktam össze. A Hogy volt? című műsor vendégeivel 
Skype-on beszélgettünk. Sok feladatom volt, de mindenre volt megoldás. Azt 
láttam, hogy mindenkinek sok új oldala bukkant elő, amit főleg a Facebook-on 
lehetett nyomon követni. Még hajat vágni is megtanultam az internetről. Kiderült, 
hogy milyen sokfélék tudunk lenni, és hogy maximálisan tudunk alkalmazkodni 
a körülményekhez, még egy ilyen szokatlan helyzethez is. Ez persze nem volt 
könnyű, nagyon nehezen álltam át a lelassult tempóra, de azután megszoktam 
és komfortosnak éreztem. Sokszor el is gondolkodtam, hogy miért is kell nekem 
ennyiféle munkát párhuzamosan végeznem. Azt is be kell azonban vallanom, 
hogy pont ugyanilyen keserves volt néhány hete a visszarendeződés – de most 
már a régi fordulatszámon pörgök. 

Nem éreztem nyomasztónak a karantén napjait, ami – az állandó elfoglaltság 
mellett – annak is köszönhető volt, hogy sokat gyalogoltam, kirándultam a 
szomszédos erdőben. Nagyon szép tavaszunk volt, csábított a jó idő, így naponta 
felkerekedtem, és igyekeztem mindig más, mindig új utakat felfedezni. 

Természetesen nagyon óvatos voltam, bár nálam amúgy is alap az állandó kéz-
mosás és fertőtlenítés. Rendszeresen vásároltam a szüleimnek, akik már nyolcvan 
felett vannak, és nem értették, hogy miért állok meg maszkban a lépcsőházban 
és miért nem megyek be. Anyukám meg is kérdezte: – Hát, te ennyire félsz tő-
lünk? – Nem, Anyu, nektek kell félnetek tőlem – feleltem. Ők a hetedik emeleten 
laknak, de mindig gyalog mentem fel, nehogy a liftben összeszedjek valamit, 
illetve edzésnek is jó volt a lépcsőzés. Számomra ugyanis a legdrámaibb a torna 
megszűnése volt, ahova hetente négyszer, ötször is eljártam. Később az edzőim 
küldtek tornavideókat, amiket felváltva mindennap végigcsináltam. 

A tornaterembe is nehezen merészkedtem le eleinte, most is óvatos vagyok, de 
megyek – ahogy már visszatértem a rádiós és televíziós stúdióba is. Fontos volt, 
hogy betartsunk minden korlátozást, de nem lehet állandó félelemben élni, mert 
az mentálisan és később fizikálisan is károsítja az embert. Úgy érzem, végre ismét 
az a szabadon mozgó, szabadon élő ember vagyok, aki voltam.

– Két és Fél hónApon KErEsztül itthon VoltAm – mondja össze-
téveszthetetlen bársonyos hangján Mohai Gábor bemondó, előadóművész. – Nem 
mentem se a rádióba, se a televízióba, és természetesen az irodalmi esteket és egyéb 
fellépéseket sem lehetett megtartani. Bezártságomon a kert enyhített, ahol nagyon 
kellemesen tudtam elidőzni. De nem üldögéltem egész nap tétlenül, szerencsére kap-
tam felkérést a Bonum Televíziótól: verseket vettem fel itthon. Egy régi kedves Duna 
televíziós kolléganőm, Horváth Adrienne operatőr jött el hozzám, hogy elkészítsük a 
felvételeket – persze a legnagyobb elővigyázatossággal, mindig kint, a szabadban, az 
előírt távolságot megtartva. Az így rögzített tizenöt-tizenhat versmondást folyama-
tosan, a mai napig adja a Bonum tévé. Jó érzéssel töltött el, hogy valami hasznosat 
is tudtam csinálni a karantén idején, hiszen ahogy én, úgy a televíziónézők is otthon 
voltak, és örömmel vették a verseket. Szintén itt, a kertben készítettem egy egyórás 
portréműsort Béres Klárával, a Béres Gyógyszergyár kommunikációs igazgatójával, 
a Béres Alapítvány elnökével, ami a napokban került képernyőre. 

A rádióba se kellett bemennem. A déli harangszó előtti, rövid helytörténeti be-
vezetők felolvasását sok időre előre felvettük. A másik rádiós feladatom kamarazenei 
koncertek konferálása és közvetítése a Magyar Rádió Márványterméből, amelyek 
mindig élő, közönség előtt tartott hangversenyek, így a veszélyhelyzet alatt ezeket 
nem tartották meg, pótlásukra július második felétől kerül majd sor. 

Az otthonlét alatt sok elmaradásomat be akartam pótolni, ami ugyan nem sike-
rült, viszont nagyon sok szentmise-közvetítést meg tudtam nézni. Vallásos ember 
lévén a közvetítések sokat segítettek nekem és általuk feleleveníthettem bibliai 
ismereteimet is: utánanéztem minden bibliai utalásnak, amit a prédikációkban vagy 
vallási előadásokban megemlítettek. 

Lassan kezd visszaállni minden a megszokott kerékvágásba, de az óvatosságnak 
még helye van. Jó, hogy az üzletek bejáratánál ott a felirat, hogy a maszk viselése 
kötelező, csak az tölt el rossz érzéssel, hogy ezt sokan nem veszik komolyan, és az 
álluk alatt hordják a maszkot.

A munka is a szokott módon folytatódhat most már. Éppen ma megyek be a 
televízióba: az Operatív Törzsből megismert Gál Kristófot, az Országos Rendőr-fő-
kapitányság szóvivőjét hívtam meg egy hosszabb beszélgetésre, ezt a felvételt 
fogjuk elkészíteni. Szeptemberben tervezzük egy elmaradt irodalmi est pótlását, 
és nagyon remélem, hogy októberben, a Marczibányi Téri Művelődési Központban 
megtarthatjuk a Törös Alapítvány szokásos jótékonysági hangversenyét. 

Utazást, nyaralást idén nem tervezek, hiszen mostanáig nyaraltunk, nem igaz?

Radványi
Dorottya

Mohai Gábor
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nAGyRÉt KuPA előszöR
SPORT ÉS

SZABADIDŐS
TÁBOR A POKORNY JÓZSEF

SPORTKÖZPONTBAN

Rengeteg sport,
sok-sok

kirándulás és élmény

Napi háromszori étkezés

6-14 éves korig

Naponta 8-17 óráig
�

�

�

Turnusok
I. 2020. augusztus 03-07

II. 2020. augusztus 10-14

III. 2020. augusztus 24-28

�

�

Ára

29.500 Ft 
turnusonként

10%
kedvezmény

II.
 ke

rület kártyával

További információ
/ jelentkezés:

Személyesen a
Pokorny József Sportközpontban

(1028 Budapest, Szabadság u. 51-57)

telefonon: +36/20 334 0793

vitkai.magyar.zsuzsa@masodikkeruletsport.hu

A hűvösvölgyi Nagy-réthez szinte minden 
II. kerületit köt valamilyen emlék, nekünk 
pedig, akik itt lakunk a környéken, a min-
dennapjaink része – mondja Földváry-Oláh 
Csaba, aki lelke és motorja volt az I. Nagyrét 
Kupa megrendezésének. A Nagy-Hárshegy, 
a Fazekas-hegy és a Fekete-fej által határolt 
zöldterület kiválóan alkalmas sport- és sza-
badidős tevékenységre, sokan élnek is ezzel 
a lehetőséggel. – És ahogyan az lenni szo-
kott, az együtt töltött idő, a futás, az edzések 
közösséget formáltak a hatalmas park köré 
– mesél Földváry-Oláh Csaba a Nagyréti 
Szabadidő- és Sportegyesület megalapításá-
ról, amelynek elnöke, és amely a helybéliek 
háromgenerációs kis közösségét tömöríti. 
– Meglepett bennünket is, hogy milyen so-
kan jelentkeztek az első focikupánkra, amit 
reményeim szerint még sok követ.

Varga Mihály – mint fogalmazott – egy ko-
rábbi sportsérülés következtében ma már 
sokkal ritkábban focizik, de örömmel fo-
gadta el a felkérést a kupa első meccsének 
kezdőrúgására. – Minden nagyobb közös-
ség alapját azok a kis emberi szövetségek, 
barátságok, együttes célok alkotják, mint 
amilyenek életre hívták a mai sporttalál-
kozót is – mondta a miniszter.

A döntőt a Hidegkúti Sport Club zöld csa-
pata és a lelkes kerületi fiatalokból, legin-
kább egyetemistákból álló Cefre Town csa-
pata játszotta, ahol nagy küzdelemben az 

utóbbi lett az I. Nagyrét Kupa győztese. Juhász 
Csongor kapitány Őrsi Gergely polgármester-
től vehette át az első helyezésért járó kupát, 
és ő lett a torna gólkirálya is. A polgármester 
gratulált a résztvevőknek és a győzteseknek, 
megköszönte a szervezők munkáját, emel-
lett kiemelte: kedves figyelmesség volt a 
tornán a Nagyrét Virág jóvoltából indított 
Football&Flower kezdeményezés, amely 
arról szólt, hogy a férfiak viszonozzák egy 
gesztussal, egy szál virággal azt az időt, amit 
a családjuktól, párjuktól távol töltenek, amíg 
elmennek focizni. – Szeretnénk, ha az ese-
mény hagyományossá válna, ezért az ön-
kormányzat jövőre is támogatni fogja a kupa 
megszervezését – tette hozzá Őrsi Gergely.

(Budai Polgár-összeállítás. Forrás: Pénzügyminisztérium, 
Nagyréti Szabadidő- és Sportegyesület)

Múlt hét végén rendezték meg az I. Nagyrét Kupát, az egész napos focitornára nyolc 
csapat nevezett. A helyi közösség kezdeményezését az önkormányzat is felkarolta, az 
első meccs kezdőrúgását Varga Mihály pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő vé-
gezte el, a délutáni eredményhirdetésen a győztes csapat kapitányának a kupát és a 
babérkoszorút Őrsi Gergely polgármester adta át.

.
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Egy nemesi származású nagybirtokos, 
iparmágnás egy tanító lányát legfeljebb 
a harmincas évek filmjeiben vette felesé-
gül. De gróf Széchenyi Károly és Vágvölgyi 
Gabriella szokatlan egybekelése és rejtélyes 
pasaréti háza, amit ráadásul egy korcsolya-
bajnok tervezett, felülírt minden korabeli 
forgatókönyvet.
 

Egy Széchenyi gróf különös házassága
Gróf Széchenyi Károly 

pasaréti nyaralója

Földváry Mihály császári és királyi kama-
rás, belügyminiszteri titkár 1907 decem-
berében adta el negyvenezer koronáért a 
Pasaréti út 21. szám alatti, csaknem kétezer 
négy szögöles szőlőbirtokát, melyen csupán 
egy földszintes lakóház és egy szerszámos-
kamra állt.

A Júlia utcával szemben fekvő, és egészen 
a mai Herman Ottó útig felnyúló telket Je-
szenszky Szilárd asztalosmester és felesége, 
született Stift Irma, Stift Károly pékmester 
lánya vásárolta meg, ők a következő eszten-
dőben a kis pihenőház helyére egy sokkal 
nagyobb nyaralót építettek.

A házaspár az elkövetkező években három 
alkalommal kért átalakításra és egyszer tol-
dalék építésére engedélyt, de miután Stift 
Irma 1920. augusztus 13-án elhunyt, férje 
már alig használta az ingatlant, ezért 1922 
nyarán eladta Karácsonyi Ferenc nagykeres-
kedő nejének, Fellner Irénnek tizenhárom-
millió koronáért.

Utolsó magántulajdonosa Vágvölgyi Béla 
királyi érseki képezdei tanár leánya, Vág-
völgyi Gabriella (1897–1979) volt, aki 1926 
novemberében 650 millió inflációs koronát 
adott Karácsonyi Ferencnének a telekért és a 
rajta lévő házért. 1927. február 28-án meg-
kapta az engedélyt a villa átépítésére, aminek 
terveit Szende Andor (1886–1972) műkor-
csolyázó magyar bajnokból lett építészmér-
nök készítette, rajzait pedig közölte a Magyar 
Építőművészet júliusi száma is:

„Szende Andornak ebben a füzetben néhány 
kastélya jelenik meg; azok külső kialakításá-
val. Az épületek külső tömegei akadémikusak, 
zárt tömegben megoldottak. Alaprajzi kiindu-
lásuk az olasz palazzonok barokkorabeli irá-
nya. A homlokzat azonban teljesen egyéni, az 
akadémikus ízű ismert architekturának nyo-
ma sincsen ezeken. […] Meglepők Szende An-
dor belső térképzései. Ennek a nagy vonásokhoz, 
hatalmas tömegekhez, óriási rajzokhoz szokott 
építésznek a kezében szinte különösen hatnak 
ezek a finom, szeretetteljes gonddal megoldott 
interieurök. […] Szende Andor nem a túlzott 
modern felfogás embere, a tradíciókra fejlesz-
ti tovább saját egyéni formanyelvezetét. Talán 
építtetőinek is nagy része van ebben, hisz az épít-
tető világnézete gyakran van nagy kihatással az 
építőművész munkájára.”

A cikk írójának, Rerrich Bélának ez a leg-
fontosabb mondata a történet szempontjá-

ból, hiszen a folyóiratban közölt tíz tervraj-
zon nem az esztergomi születésű Vágvölgyi 
Gabriella neve olvasható, hanem a „gróf 
Széchenyi Károly pasaréti nyaralója” felirat.

Elképzelhető, hogy ekkor már sárvár-fel-
sővidéki gróf Széchenyi Antal császári és 
királyi kamarás, a felsőház örökös tagja 
és Wenckheim Krisztina grófnő legkisebb 
gyermeke, gróf Széchenyi Károly (1906–
1971) a sajtó mellőzésével eljegyezte Vág-
völgyi Gabriellát.

A II. kerületben kiállított dokumentum 
szerint 1930. december 18-án kötöttek há-
zasságot Vágó János anyakönyvvezető előtt, 
egyházi esküvőjükre pedig csak 1936. február 
19-én került sor a Margit körúti „ferencrendi 
plébániatemplomban”.

Valószínű tehát, hogy a főúri kastélynak is 
beillő Pasaréti úti neobarokk villa átépítési 
és kerttervei elkészítésében mindketten (a 
polgári egyszerűség és a nemesi nagyvona-
lúság) befolyásolták Szende Andort.

Mediterrán stílusban kialakított, tera-
szosan emelkedő, lépcsőkkel és szökőkúttal 
tagolt út vezetett a főbejárathoz, ahonnan az 
épület lelkébe, a hallba léphetett a vendég, 
melyből balra egy szoba, jobbra a dohányzó és 
az ebédlő nyílt, de a négy egybenyitható he-

lyiség szinte az egész földszintet egy teremmé 
varázsolta. A konyha, a tálaló, a raktárak és a 
személyzeti szoba a hátsó traktusba került.

Az emeleten mindössze a hatalmas háló-
szoba volt, szintén nem szűkös fürdővel és 
budoárral, egy cselédszoba, két kisebb ven-
dégszoba saját mosdóval és a felső szint egy-
harmadát elfoglaló terasz. A belsőépítészet, 
illetve az ízléses antik berendezés viszont 
már egyértelműen gazdagságra, a társadal-
mi pozíció kimutatására utalt.

A nagybirtokos gróf Széchenyi Károly 
többek között az Országos Magyar Weekend 
Egyesület elnöke, a Magyar Kakaó- és Csoko-
ládégyár Rt. igazgatója, a Magyar Cukoripar 
Rt. vezérigazgatója, és saját cégének (Gróf 
Széchényi Károly Gyümölcsfeldolgozó és 
Zöldségszárító Üzemek Kft.) tulajdonosa és 
egyben igazgatója volt. Mivel legtöbb idejét 
a család pósteleki kastélyában töltötte öz-
vegy édesanyjánál, sokszor képviselőjének 
és ügyvezetőnek kinevezett felesége vezette 
a vállalatot.

Vágvölgyi Gabriella 1933 nyarán eladott 
a Pasaréti út 21. számú telek felső részéből 
egy 270 négyszögöles darabot dr. Klinger 
Istvánnak 18 200 pengőért, majd a máso-
dik világháború előtt férjére íratta a már két 
helyrajzi számon (12033/2-3) és címen (21/a 
– 21/b) szereplő ingatlan nagyobbik részét, 
saját nevén mindössze a 320 négyszögöles 
„b” maradt.

A grófi család 1946 februárjában Portugá-
lián keresztül az Egyesült Államokba emig-
rált, gróf Széchenyi Károly és felesége New 
Yorkban, testvére és édesanyja Észak-Ka-
rolinában telepedett le. A pasaréti villát a 
Pénzügyminisztérium elhagyott javakat fel-
számoló ügyosztálya elkobozta, később pedig 
lebontották.

verrasztó Gábor
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A Magyar ősök – magyar hősök megemlékezés keretében idén 
Zrínyi Miklós költőre, hadvezérre emlékeztek a gercsei templomnál 
június 26-án. A Pesthidegkúti Helytörténeti Kör, a Pesthidegkúti 
Német Nemzetiségi Alapítvány, valamint a Szent László Társa-
ság (1861) és Rend szervezte megemlékezésen Zrínyi Miklósról 
dr. Czaga Viktória helytörténész tartott előadást, ezt követte 
az emlékmise Szent László tiszteletére. A műsorban felléptek 
a Máriaremete–Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola diákjai, 
valamint a Tabulatúra régizene-együttes. Az eseményen mások 
mellett részt vett a II. Kerületi Önkormányzat képviseletében Őrsi 
Gergely polgármester és a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat 
elöljárója, Csabai Péter is.

Amikor már tudtam olvasni, megcsodálhattam 
a Meteorológiai Intézet falán az emléktáblát: 
„Kitaibel Pál, pesti egyetemi tanár (1757–1817) 
botanikus, kémikus, a magyar föld kutatója”. Nem 
állítom, de nem is cáfolom, hogy a kémia iránti 
korai vonzalmamhoz ez a felirat is hozzájárult.

Egyik első és máig is csodált kémiai olvasmá-
nyomban, Náray-Szabó István Rövid szervetlen 
kémia című könyvében is hamar megtaláltam 
a nevét a tellúr elem történetének leírásában. 
„Először erdélyi aranyércekben találta meg Müller 
v. Reichenstein 1782-ben. Nem sokkal később Ki-
taibel Pál, a Magyar Nemzeti Múzeum őre, az előző 
felfedezéstől függetlenül egy börzsönyi ásványnak, a 
wehrlitnek elemzésével szintén megtalálta.” A tu-
domány ugyan már akkor is az igazságot kereste, 
de igazságos sohasem volt. A világ a tekintélyes 
német vegyészprofesszor, Martin Heinrich Klap-
roth jó tíz évvel későbbi részletesebb vizsgálatai 
nyomán ismerhette meg az új elemet. Ő adta neki 
a nevét is a latin tellus (föld) szó alapján.

Kitaibel Pál a botanika területén érte el legma-
radandóbb tudományos eredményeit. Huszonöt 
év alatt közel húszezer kilométert barangolt be 
a Kárpát-medencében, és ezalatt elsőként írt le 
közel háromszáz növényfajt. A gróf Waldstein 
Ferenc Ádámmal közösen kiadott háromköte-
tes Magyarország ritkább növényeinek leírása 
és képei című könyve 148 olyan növényfajt (al-
fajt és változatot) ír le, amelyek ma is a W. & K. 
névjelet, vagyis Waldstein és Kitaibel nevének 
kezdőbetűit viselik. Ezek legtöbbjéről valószínű-
leg csak a növénytan avatott ismerői hallottak, de 
néhányuknak már a neve is élvezettel töltheti el 
a laikusokat is: hegyközi cickafark, hosszúfüzérű 
harangvirág, homoki kikerics, pirosló hunyor, 
sugaras zsoltina.

Aki nem akar vaskos növényhatározókat bön-
gészni, Kitaibel Pál virágai közül megtekinthet 
néhányat a Cziglényi Ádám tervei alapján a 
Magyar Posta által 1967-ben kiadott bélyeg-
sorozaton.

A lakásunkból kinézve, az utca túloldalán 
klinkertéglás épülettömbre láttunk. Az abla-
kok mögött irodák és laboratóriumok voltak, az 
udvaron háziállatok éldegéltek. Azoknak a me-
zőgazdasági kísérletügyi intézeteknek az utódai 
voltak ezek, amelyek 1900-1901-ben épültek 
a Kis Rókus és a mai Keleti Károly utca közötti 
területen (ma a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal működik bennük). 1902-ben a 
létrejött utca az Intézet utca nevet kapta. A túl-
oldalára költözött 1910-ben a Magyar Királyi 
Országos Meteorológiai és Földmágnesességi 
Intézet. Az utca 1913-ban vette fel a mindezen 
területeken egyaránt tevékenykedő polihisztor, 
Kitaibel Pál nevét. Emlékét Budapest II. kerü-
letén kívül Sopronban és Mátraszentimrén, 
valamint szülőhelyén, a burgenlandi Nagymar-
tonban (Mattersburg) őrzi utcanév, Harkányban 
pedig iskolát neveztek el róla.

Bár életében az oktatás a kutatás rovására 
mindig háttérbe szorult, bizonyára nem lenne 

ellenére, ha tudná, hogy a nevét viseli a Kitaibel 
Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi 
Tanulmányi Verseny (kitaibelverseny.hu), amely 
több évtizedes múltra tekint vissza.

Kitaibel Pál életéről és munkásságáról több 
száz cikk, disszertáció, kiadvány jelent meg. 
Munkáit a nemzetközi szakirodalomban máig 
is idézik. Az első monográfiát a magyar botani-
ka két ikonikus személyisége, Jávorka Sándor 
és Soó Rezső jegyezte (Kitaibel Pál. Budapest, 
1957). Jávorka nevezte Kitaibelt a „magyar Lin-
nének” (Kitaibel Linné alázatos követőjének 
vallotta magát). Munkásságának mai legjele-
sebb ismerője és ismertetője Molnár V. Attila 
botanikus, a Debreceni Egyetem professzora, 
a Kitaibelia című botanikai szakfolyóirat fő-
szerkesztője.

Az ő könyveiből (Kitaibel Pál élete és öröksége. 
Biatorbágy, 2007; Kitaibel – Egy magyar tudós 
élete, Debrecen, 2016) azt is megtudhatjuk, hogy 
a furcsa név a német Kühtreiber (marhahajcsár, 
esetleg gulyás, csordás) szó változata. Ha gye-
rekkoromban tudtam volna, hogy egy cowboyról 
elnevezett utcában lakom, lehet, hogy másképp 
alakul az életem.

schubert andrás

Aki nem akar vaskos növényhatározókat böngészni, Kitaibel Pál virágai közül megtekinthet néhányat a 
Cziglényi Ádám tervei alapján a Magyar Posta által 1967-ben kiadott bélyegsorozaton

A Kitaibel Pál utcában nőttem fel. Kisgye-
rekként megtanultam a lakcímemet, ami 
semmivel nem tűnt különlegesebbnek, mint 
a többi környékbeli utcanév. Később, amikor 
különféle hivatalokban sokadszorra kellett 
lebetűznöm, néha jobban örültem volna, ha 
például a szomszédos Baka utcában lakom.
 

Kiről nevezték el?

zrínyi Miklósra emlékeztek Gercsén

A Kitaibel Pál utca
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A megelőzésben fontos a lakosság segítsége
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A tavalyi esztendő II. kerületi rendőri munká-
ját számszerűsítve akár elégedetten dőlhetne 
hátra a rendőrség, hiszen a korábbi évek el-
ismerésre méltó bűnügyi statisztikáin tovább 
tudtak javítani. Összességében negyedével 
csökkent a regisztrált bűncselekmények szá-
ma, és nyomozáseredményességi mutatójuk 
55 százalékosra nőtt.

A részletekből kiderül, hogy a két éve re-
gisztrált 2542 bűncselekmény helyett tavaly 
már csak 1897 esetet jegyeztek fel a rendőrök, 
ami negyedével kevesebb ismertté vált elkö-
vetést jelent. 

Ami fontos, hogy a lakosság biztonságér-
zetét leginkább érintő, kiemelt bűncselek-
mények száma jelentősen visszaesett. A va-
gyon elleni bűncselekmények száma 22,4 
százalékkal, a lakásbetörés pedig 57 száza-
lékkal csökkent. A 2018-as 312 helyett tavaly 
már csak 133 esetet regisztráltak. Kevesebb 
volt a rongálás, a garázdaság és az autólopás 
(31 darab).

Ami szintén elismerésre méltó, hogy nem-
csak kevesebb lett a bűncselekmény, hanem a 
nyomozási eredményességi mutató összessé-
gében 55 százalék felett jár.

A számok által fémjelzett eredményről Seres 
Ernő ezredes lapunknak elmondta, hogy a jó 
munka több pilléren nyugszik

– A rendőri állomány a II. kerületben stabil, 
aminek hála nemcsak a városrészt ismerik jól 
a kollégák, hanem egymást is, ami az eredmé-
nyesség miatt nagyon fontos. Ugyanúgy, mint 
a rendőrség és a lakosság kapcsolata. Sok se-

A II. kerületi rendőrség tavalyi eredményei-
ről tartott beszámolót az önkormányzat 
képviselő-testülete előtt június 25-én Seres 
Ernő ezredes, kerületünk rendőrkapitánya. 
A számok önmagukért beszélnek, a statiszti-
kák mögé pedig a kapitányságvezető enged 
bepillantást olvasóinknak.
 

gítséget kapunk a lakóktól, szomszédoktól. 
Vannak, akik szóban, és vannak, akik például 
kamerafelvételekkel segítik a nyomozást. 
A  lakosság támogatása nélkül sokkal nehe-
zebb lenne a munkánk. Igaz ez arra is, hogy 
mind többen tesznek saját maguk is azért, 
hogy elkerüljék az áldozattá válást. Ne feled-
jük, hogy a II. kerületiek mintegy negyede 65 
év feletti lakó. Szintén sokat nyom a latban a 
jó körzeti megbízotti rendszer.

A rendőrkapitány hangsúlyozta, hogy az 
eredményeket más oldalról is érdemes meg-
vizsgálni.

A jó statisztikákhoz az vezet, hogy az elmúlt 
öt-tíz évben folyamatosan csökkent a bűn-
cselekmények száma. Ezzel a rendőrök saját 
munkájukat könnyítették meg, hiszen a ke-
vesebb bűneset révén nagyobb rendőri erő 
szabadul fel, amit az eredményesebb mun-
kára tudnak felhasználni. Több kolléga gyor-
sabban, forró nyomon reagálhat a bűncselek-
ményekre, ami nagyobb lebukási kockázatot 
jelent a bűnelkövetők számára.

– Ne feledjük: kerületünk 37 négyzetkilomé-
teres, 90 ezer lakossal, több ezer háztartással, 
ami miatt a bűnözőknek továbbra is komoly 
vonzerőt jelent. Ebben a közegben kell év-
ről évre jó eredményt felmutatnunk. Amiben 
mindenképpen javulnunk kell, az a közlekedési 
balesetek visszaszorítása. Valamennyit sikerült 
előrelépnünk, de nem lehetünk elégedettek. 
Közlekedési akciókat, bejelentett és be nem 
jelentett sebességméréseket tartunk, de figye-
lünk a záróvonal-átlépésre, a kanyarodási sza-
bályok betartására. Sok baleset fakad ezekből. 
A  vagyonvisszaszerzési területen szeretnénk 
elérni, hogy több sértett kárát tudjunk enyhí-
teni, ehhez a módszereinket is át kell alakítani.

A rendőrkapitány elmondta: a bűnüldözési 
munka mellett továbbra is hangsúlyt fektet-
nek a bűn- és baleset-megelőzési feladatok-
ra, rendszeresen látogatják az óvodákat, isko-
lákat és nyugdíjasklubokat. A legfontosabb cél 
pedig a tavalyi év eredményeinek megtartása 
lesz, de az sem baj persze, ha a lakosság meg-
elégedésére tovább javulnak a mutatók.

Bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy egy fiatal-
ember gyanús üzleteket bonyolít a Hűvösvölgyi út 
egyik házában. A nyomozók július 9-én ellenőrzésük 
alá vonták a környéket, aminek meg is lett az ered-
ménye: tanúi voltak, amint egy másik férfi nagyobb 
csomagot vett át a húszéves fiatalembertől, majd 
fiatalok is felbukkantak a háznál. A II. kerületi Rend-
őrkapitányságon lapunkat arról tájékoztatták, hogy 
az első alkalommal tetemes mennyiségű kábítószer 
cserélt gazdát, a másik esetben azonban az anya-
got fiataloknak adta el a kereskedő. A kábítószer 
értékesítésével gyanúsított személy lakásán a II. 
kerületi rendőrök további tiltott szert és készpénzt 
találtak. A fiatalember letartóztatásban várja ügye 
folytatását, a rendőrség pedig vizsgálja, hogy a férfi 
összefüggésbe hozható-e további, kábítószerrel 
kapcsolatos esetekkel.

Volt lélekjelenléte annak a hölgynek, akitől ellopták a nyakláncát a 29-es 
busz vonalán: sarokba szorította támadóját. Kovács Péter őrnagy, a II. kerületi 
Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának vezetője lapunkat arról tájékoztatta, 
július 9-én kora délután a járat egyik megállójánál egyedül szállt le a sértett, 
amit a tettes ki is használt. A férfi egy ideig követte az áldozatát, majd miután 
meggyőződött arról, hogy egyedül vannak, letépte a hölgy nyakából az értékes 
láncot, amelyhez két medál is tartozott.

– A 60 év körüli férfi visszasietett a megállóhoz, ahol éppen jött is egy busz, 
amire még fel tudott szállni – mondta el az őrnagy. – Ellenben az áldozat nem 
esett pánikba, hanem erejéhez mérten igyekezett a tolvaj után, de csak azt 
látta, hogy az már az éppen induló járművön van, ezért a hölgy a botjával 
jelezve igyekezett megállítani a buszt. A sofőr már nyitotta volna az ajtót, 
hogy felvegye a nehezebben járó asszonyt is, amikor a sértett kérte, hogy ki 
ne nyissa az ajtót, mert tolvaj utazik a 29-esen. 

Kovács Péter hozzátette: a hölgy lélekjelenlétének, a buszvezető és az utasok 
segítségének, valamint a rendőr járőrök gyors kiérkezésének köszönhetően a 
tettest a helyszínen elfogták.

Letépték az idős nő nyakláncát
– feltartóztatta a tolvajt szállító buszt

Kábítószert árult a II. kerületben

A statisztikákból kiderül, hogy tavaly is állta a sarat a kerületi rendőrkapitányság
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PÁLYÁZATAIA II. Kerületi Önkormányzat
Belterületi parkoló
üzemeltetésére A II. Kerületi Önkormányzat a 2020. március 19-én felfüggesztett pályázatot 2020. július 15-től ismételten meghirdeti 

az 53/2020.(II.27.) képviselő-testületi határozattal elfogadott pályázati felhívásban meghatározott feltételekkel. 
A nyertes pályázó határozott idejű, 5 (öt) évre szóló lakásbérleti szerződést köthet az elnyert pályázati lakásra. 
A lakások rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotúak, felújításukról a bérbeadó gondoskodott. A pályázatot 
kizárólag az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani a II. kerületi Polgármesteri Hivatal 
Központi Ügyfélszolgálatán (1023 Margit u. 2-4.) munkanapokon, ügyfélfogadási időben. A pályázati adatlap is 
itt igényelhető, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.masodikkerulet.hu → aktuális → pályázatok. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. AUGUSZTUS 14., 13.00 óra. A határidő jogvesztő.

Lakás címe szoba szám terület (m2) komfort fokozat megtekintés időpontja

Csévi u. 1., fsz. 3. akadálymentes 1 28 komfortos 2020. július 29., 14.45–15.15 óráig
Fazekas u. 25., I/2. 1 34 komfortos 2020. július 27., 16.00–16.30 óráig
Frankel L. út 36., I/4. 2 55 összkomfortos 2020. július 30., 15.00–15.30 óráig
Kis Rókus u. 3., II/5. 2 67 komfortos 2020. július 29., 15.30–16.00 óráig
Kis Rókus u. 31., III/4. 1 45 komfortos 2020. július 29., 16.00–16.30 óráig
Margit krt. 2., III/12. 1 26 komfortos 2020. július 27., 17.00–17.30 óráig
Mecset u. 17., II. 25/b 2 41 összkomfortos 2020. július 30., 15.30–16.00 óráig
Tölgyfa u. 18., III/2. 1 42 komfortos 2020. július 27., 16.30–17.00 óráig

A II. Kerületi Önkormányzat nyilvános pályázatot 
hirdet az 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képe-
ző, 1023 Frankel Leó út 80-82. (1025 Kavics u. 3/b) 
szám alatt található, Budapest II. kerület, belterület 
14982 helyrajzi számon felvett 7668 m2 területű, az 
ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett beépítetlen terü-
let” megnevezésű ingatlan (továbbiakban: Ingatlan) 
körbekerített, a pályázati felhívás mellékletét képző 
helyszínrajzon feltüntetett 1674 m2 alapterületű 
részén (továbbiakban: Ingatlanrész) zárt parkoló 
határozatlan idejű üzemeltetésére. Az Ingatlanrész 
minimális bérleti/üzemeltetési díja: 592 000 Ft+áfa/
hó, bruttó 751 840 Ft/hó.

A pályázati eljárás további feltételeit tartalmazó 
pályázati felhívás átvehető a II. kerületi Polgármesteri 
Hivatal Gazdasági Igazgatóság, Vagyonhasznosítási 
és Ingatlan-nyilvántartási Osztályán munkaidőben 
(1024 Mechwart liget 1. III/308.) vagy letölthető a 
www.masodikkerulet.hu weboldalról. A pályázat 
leadásának határideje: 2020. AUGUSZTUS 
24., 9 óra. A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a 
Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály 
munkatársai válaszolnak munkaidőben a (06 1) 346-
5559-es vagy a (06 1) 346-5498-as telefonszámon.

A pályázAttAl kApcsolAtbAn felvilágosítást lehet kérni a II. kerületi 
Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a 

(06 1) 346-5422-es, a (06 1) 346-5735-ös és a (06 1) 346-5404-es telefonszámon. A pályázati 
felhívás teljes szövege megtekinthető az önkormányzat honlapján, és kifüggesztették a Polgármesteri 
Hivatal Központi Ügyfélszolgálatán található hirdetőtáblán. 

Szociálisbérlakás-pályázat

A ii. kerületi Önkormányzat további aktuális pályázatai megtalálhatók 
a www.masodikkerulet.hu/cimlap/palyazatok oldalon.
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A rejtvény fősoraiban 
Berkesi András szavait 

rejtettünk el. 
A 2020/9. számban megjelent 

rejtvény megfejtése: „Aki két nyu-
lat hajt, egyet sem fog”. A helyes 
megfejtést beküldők közül három 
kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki 

az Oázis Kertészet 
5000 Ft értékű vásárlási 

utalványát nyerte. 
A nyertesek: Balogh Zsolt, 

Bokor Mihályné dr. 
és Szendrői Pálné. 

Gratulálunk, a nyereményeket pos-
tán 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. augusztus 30-ig.

A II. Kerületi Önkormányzat 
• Facebook-oldala:

II. kerület (Budapest)
• Facebook-csoportja: 
Vigyázzunk egymásra 

– II. kerület (Budapest).
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pAsAréti páduAi szEnt AntAl-tEmplom: AUGUSZTUS 2-án a 
Porciunkula-búcsú ünnepe, 17 órakor rózsafüzér, 18 órakor ünnepi mise, ves-
perás. AUGUSZTUS 15-én, Nagyboldogasszony napján (kötelező ünnep) a 
szentmisék 7, 12, 18, 19.30 órakor kezdődnek (1026 Pasaréti út 137.).

országúti FErEncEs tEmplom: AUGUSZTUS 15-én, Nagybol-
dogasszony, Szűz Mária mennybevétele ünnepén a szentmisék 7.30, 10 és 18 
órakor kezdődnek. AUGUSZTUS 20-án, Szent István király, Magyarország 
fővédőszentje ünnepén a szentmisék 7.30, 10 és 18 órakor kezdődnek, az új 
kenyér megáldása. AUGUSZTUS 21.: szentségimádási nap. Szeptemberben 
lesz a templomszentelés 250. évfordulója, ünnepi programok a következő szám-
ban (1024 Margit körút 23.).

pAsAréti rEFormátus tEmplom: istentisztelet csütörtökön 18 órakor, 
vasárnap 8 és 10 órakor, a hónap utolsó vasárnapján úrvacsorai közösséggel. 
AUGUSZTUS 10–15. között minden délelőtt 9–13 óra között hitmélyítő 
csendeshét. A gyülekezeti bibliakörök ismét megkezdték rendszeres össze-
jövetelüket, bővebb tájékoztatás: www.refpasaret.hu, tel.: (06 1) 356-4019 
(1026 Torockó tér 1.).

cimbAlom utcAi rEFormátus tEmplom: minden vasárnap 10 
órától istentisztelet. Elérhetőségek: dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkész 
(06 30) 289-9415 és (06 1) 326-5629, hegedus.cimbalom@gmail.com (1025 
Cimbalom u. 22-24.).

pEsthidEgKúti rEFormátus tEmplom: vasárnapokon 8 órakor és 
10 órakor istentisztelet, élő közvetítés a 10 órai alkalomról. További informá-
ció: kg.hidegkut@t-online.hu, www.refhidegkut.hu, (06 30) 383-8145, (06 1) 
397-4315 (1028 Hidegkúti út 64-66.).

pEsthidEgKúti EVAngéliKus tEmplom: vasárnaponként istentisz-
telet 9.30-kor. A gyülekezet Védekezési Szabályzatát (honlapon megtalálható) 
szigorúan és következetesen be kell tartani, mivel szeretetotthoni templom, 
pesthidegkut.lutheran.hu (1028 Ördögárok u. 9.). 

sArlós boldogAsszony-tEmplom: a szentmisék hétköznap 6.30 
és 18 órakor kezdődnek, vasárnap 9, 10.30, 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 július és au-
gusztus hónapban szerdán és csütörtökön 16–18 óra között, pénteken 10–12 óra 
között. További információ a www.ujlakitemplom.hu oldalon (1023 Bécsi út 32.).

budAi gÖrÖgKAtoliKus tEmplom: vasárnaponként 9 órakor szent 
liturgia (utána reggeli zsolozsma), 11 órakor szent liturgia (online közvetítés), 
17.30-kor szent liturgia www.gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.).

Hírek, események kerületünk templomaiban

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.

BUdApeST FővároS KormányhIvATAlA II. KerüleTI hIvATAlA

Továbbra is javasolják az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybe-
vételét az ügyfélkapun keresztül. Kérik az ügyfeleket, hogy az ügyfélszolgálatokon tartsák be a 
megfelelő óvintézkedéseket (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások). nyitvatartás: 
hétfőn 8–18-ig, kedden 8–16-ig, szerdán 11–19-ig, csütörtökön 8–16-ig, pénteken 8–14-ig. 
A sorszámkiadás a nyitvatartási idő vége előtt 30 perccel befejeződik.

Kormányablak Osztály
1024 Margit körút 47-49.

Telefon: (06 1) 896-2383
Időpontfoglalás: www.magyarorszag.hu.
Kormányzati ügyfélvonal: 1818

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 Hor-
vát 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.

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)

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

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

Szerkesztőség: 1022 Bimbó út 1–5., telefon: (06 1) 316-3410,
e-mail: szerkesztoseg@budaipolgar.hu. 

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

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

Következő megjelenés: 2020. augusztus 30.

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

ii. KErülEti VárosFEjlEsztŐ zrt. ügyfélszolgálati iroda

Közterületi bejelentés 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)

II. Kerület Kártya-
ügyintézés, Budai Polgárba 
apróhirdetés feladása

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.

A polgármEstEri hiVAtAl KÖzponti ügyFélszolgálAtA

Központ
Ügyfél szolgálati
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 KÖzponti ügyFélszolgálAti irodán július 2-tŐl 
VisszAállt A Korábbi ügyFélFogAdási rEnd,

ismét lehet személyesen is ügyet intézni, a megfelelő óvintézkedések 
(maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások) betartása mellett.

szeptemberben lesz
a román nemzetiségi választás

A koronavírus okozta veszélyhelyzetben áprilisban nem tartották 
meg az időközi román nemzetiségi önkormányzati választást. 
A II. kerületi Helyi Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 69.§ (2) bekezdés, valamint a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 309.§ (2) bekezdésében 
foglalt hatáskörében eljárva Budapest II. kerületében a települési 
román nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását 
2020. SZEPTEMBER 13. napjára (vasárnap) tűzi ki.

Az idEjébEn FElismErt mElldAgAnAt gyógyíthAtó. 
A II. kerületben lakó, 45–65 év közötti asszonyok, akik utolsó 
mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, júliusban névre 

szóló meghívót kapnak mammográfiás szűrővizs-
gálatra, amely díjmentesen vehető igénybe. 

A vizsgálat helye: MaMMa Eü. Zrt. (1027 
Kapás u. 22., tel.: (06 1) 489-0695). A le-
hetőség adva van, éljen vele!
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hirdessen a

Következő megjelenés: 2020. augusztus 30-án. 
lapzárta: keretes – augusztus 19., apró – augusztus 24.

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-tu-
lajdonosoknak 15% kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.

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

www.roseimplantcenter.hu
06-30-9511-511

FOGBEÜLTETÉS AZONNAL
• műtét nélkül • vágás nélkül • életgaranciával 
• nagy gyakorlattal és tapasztalattal 
• csúcs technológiával 
• altatásban is!

EGYETLEN 
NAPOT SEM MARAD

FOG NÉLKÜL A PÁCIENS!

INFO: WWW.KEREKDOMBFESZT.HU

MARGARET ISLAND · BOHEMIAN BETYARS · BËLGA · 30Y
KLASSZIK LASSZÓ · MONGOOZ AND THE MAGNET · RAPCIRKUSZ

SZALÓKI ÁGI · BYALEX ÉS A SLEPP · MALTER FILMFESZTIVÁL
VECSEI H. MIKLÓS ÉS BECK ZOLTÁN · DUMASZÍNHÁZ

WINKLER NÓRA · UNGVÁRY KRISZTIÁN
MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR 

Bormustra, zene, színház, irodalom, hangverseny, 
gyerekprogramok, dűlőtúrák, gasztro- és kézműves vásár
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 ÁLLÁS-MUNKA 
PÓTNAGYMAMÁT KERESÜNK – KÉT 
ÉVES KISBABÁNK MELLÉ fitt pótnagy-
mamát keresünk heti körülbelül két al-
kalommal pár órára, illetve egész napra 
(megbeszélés szerint). (A koronavírussal 
szembeni megelőző intézkedéseket be-
tartjuk, és erre szeretnénk kérni a hoz-
zánk érkezőket is). Elérhetőség: 06 70 
545-0272.

ASZTALOS FELÜLETKEZELŐ MUNKÁT 
VÁLLAL NAGY GYAKORLATTAL. HÁZ-
HOZ MEGYEK. PÁCOLÁS, LAKKOZÁS, CSI-
SZOLÁS, FESTÉS, POLITÚROZÁS. KÁROS 
SZENVEDÉLYEKTŐL MENTES, 42 ÉVES 
VAGYOK.  Tel.: 06 70 502-1299

Nyugdíjas férfi-női munkatársat keresek 
részmunkaidőben is kertgondozásra. Tel.: 
+36 20 951-8096

II. kerületi rendezvényszervező cég (kb. 
25 fő) keres kedves, ráérő nénit, aki szí-
vesen főzne csapatunk részére házias 
ételeket heti 3-4 alkalommal. Érdeklőd-
ni: Géczi Tünde, tel.: +36 20 996-4030.

 OKTATÁS 
ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL EGYETE-
MI SZAKTANÁRRAL EGYÉNI VIZSGAFEL-
KÉSZÍTÉS, ALAPOK RENDEZÉSE BÁRMI-
LYEN 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 tanu-
lóknak minden szinten. Online oktatás is 
lehetséges. Tel.: 06 30 373-8069

HUMORÁT MÉG EL NEM VESZTETT NÉ-
METTANÁR vizsgáztatói középiskolai 
gyakorlattal. Bármely korosztálynak. 
Sőt pótvizsgára. Tel.: 06 20 217-3128; 
ger.maniac.bp@gmail.com

 INGATLAN 
A II., Eszter utcában garázs kiadó. Tel.: 326-
7503, 06 30 942-9184

Igényesen frissen felújított házban PRÉMI-
UM LAKÁSOK KIADÓK tulajdonostól. Garázs 
opcióként. Tel.: 06 20 943-3009

Kiadó Óbudán a Bogdáni úton egy 35 m²-es 
részben bútorozott lakás. Tel.: 335-0604

GYÜMÖLCSÖST, KISKERTET keresek Pest-
hidegkút, Gercse, Hársakalja, Máriare-
mete környékén. Tel.: +36 20 211-9821

A Balaton déli partján, part közeli ven-
déglátó egységet vásárolnék. Tel.: +36 20 
931-3122

Földszinti, utcafrontos üzlethelyiséget, ét-
termet, kávézót vásárolnék. Tel.: +36 20 
931-3122

Rózsadomb csendes helyén kertkapcsolatos, 
77 m²-es + 10 m²-es lodzsás lakás eladó. 4 
m²-es lomtároló tartozik hozzá. Tel.: 06 70 
325-6993

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

A II., Völgy utcában 180 m²-es, öt és fél szo-
bás, kertkapcsolatos, teraszos, erkélyes, szép 
állapotú lakás dupla garázzsal 169 M Ft. Tel.: 
06 20 967-5691

Eladó lakás, Budapest XXII., Kápolna utca. 
1 + 1 szoba, 42 m², telek 1000 m², 31 000 
000 Ft. Tel.: +36 70 388-9901

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

DR. SZABÓ GÁBOR BŐRGYÓGYÁSZ 
MAGÁNRENDELÉSE. MAGAS SZAKMAI 
SZÍNVONALON, HATÉKONY KEZELÉSEK-
KEL SEGÍTÜNK BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS 
ORVOS-ESZTÉTIKAI PROBLÉMÁIN. 1021 
HÁRSHEGYI ÚT 2. www.epi-derm.hu 
TEL.: +36 30 229-6262

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

Állapotfelmérések, (kézi, gépi), talp-
masszázs, fülgyertyázás, nyirok- és 
visszérterápia, mágneses biorezo-
nancia-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 
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉ-
SZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása. 
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 
30 447-3603

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

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZ-
KŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétar-
tályok cseréje, javítása. Anyagbeszerzéssel. 
Tel.: 06 30 655-8074

KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍ-
MA- ÉS KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TER-
VEZÉSSEL, KIVITELEZÉSSEL. Tel.: 06 70 
258-0000

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

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

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

 LAKÁS-SZERVIZ 
LAPOSTETŐ-SZIGETELÉS, ERESZCSATOR-
NA-TAKARÍTÁS, -JAVÍTÁS. HÍVJON BIZA-
LOMMAL! TEL.: 06 70 239-3114

Tetőfedő-bádogos ácsmester lapos tető 
szigetelését, tető javítását vállalja. A 
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 leg-
kisebb munkától tetőjavítást, építést, 
szigetelést 27% kedvezménnyel. Tel.: 06 
30 318-2173

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42 ÉVES MEGBÍZHATÓ, KÁROS SZENVE-
DÉLYEKTŐL MENTES FÉRFI TELJES KÖRŰ 
TAKARÍTÁST VÁLLAL. 15 ÉVES GYAKOR-
LATTAL, BÚTORMOZGATÁSSAL. TOVÁBBÁ 
TELJES KÖRŰ AUTÓTAKARÍTÁST IS VÁL-
LALOK. SAJÁT TISZTÍTÓFELSZERELÉSSEL 
ÉS PROFI AUTÓTISZTÍTÓ-FOLYADÉKOK-
KAL. KIS LAJOS. Tel.: 06 70 502-1299

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

 ELEKTRONIKA 
ANTENNASZERELÉS, JAVÍTÁS, KÁBELE-
ZÉS LEOSZTÁSOK, KÉSZÜLÉKHANGOLÁ-
SOK, BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201-5368, 06 
20 537-6281

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

 REDŐNY 
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZE-
RELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLE-
TI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ 
MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! TEL.: 06 70 
341-9489, 06 20 341-0043

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

Figyelem! A II. kerületi székhelyű cégeknek lapunk a keretes hirdetések árából 2020. augusztus 30-ig 25% kedvezményt 
biztosít az újonnan megrendelt hirdetésekre – az önkormányzat és a Budai polgár ezzel is szeretné segíteni a helyi vállalkozásokat. 
Az állást kereső és kínáló apróhirdetéseket ingyenesen jelentetjük meg!

Apróhirdetések

Pokorny József Sport és Szabadidőközpont   
Telefon: +36/20 334 0793
E-mail: vitkai.magyar.zsuzsa@masodikkeruletsport.hu

Panoráma Sportközpont   
Telefon: +36/20 387 8107
E-mail: varga.renata@masodikkeruletsport.hu

Céges rendezvények
Csapatépítők

Sportversenyek
Családi napok lebonyolítása

sportpályáinkon
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Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

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

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

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!

Órákat készpénzért vásárolunk!

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

Törtarany 
és fazonarany 
felvásárlás!

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

CARTIER
Acél: akár 80 000 Ft

Arany: akár: 100 000 Ft

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

Arany: akár 500 000 Ft

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

 TÁRSASHÁZAK 
TÁRSASHÁZAK TAKARÍTÁSÁT VÁLLA-
LOM. Tel.: 06 70 561-7039

Vállalom társasházak közös képviseletét 
Budapest II., XII. és I. kerületében. Épület-
üzemeltetési tapasztalattal, OKJ-s Társas-
házkezelő végzettséggel. Forduljon hozzám 
bizalommal. E-mail: molnarth@gmail.com 
Tel.: +36 20 379-4444

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

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

Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos ajtó, 
üvegezett és fémkorlátok, kapaszkodók, ka-
puk, féltetők gyártása, ajtóbehúzók, akna-
fedések, leválasztások, szélfogók készítése. 
Tel.: 06 20 380-8988

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

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

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

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

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

LEGJOBB ÁRON VÁLLALUNK FAKI-
VÁGÁST, FAGONDOZÁST. GALLYAZÁS, 
METSZÉS, VESZÉLYTELENÍTÉS KÖTÉL-
TECHNIKÁVAL ÉS EMELŐKOSÁRBÓL, 
ZÖLDHULLADÉK APRÍTÁSA, ELSZÁLLÍ-
TÁSA, TUSKÓMARÁS. INGYENES FEL-
MÉRÉS KERÜLETI VÁLLALKOZÁSTÓL. 
greenarbor.hu TEL.: +36 30 907-5948

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

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

KERTÉPÍTÉS, ÖNTÖZŐRENDSZEREK TE-
LEPÍTÉSE ÉS KARBANTARTÁSA. TERMŐ-
FÖLD SZÁLLÍTÁSA. FAKIVÁGÁS, SZÁL-
LÍTÁS, METSZÉS, PERMETEZÉS, LOMB-
GYŰJTÉS. EGYÉB KERTI MUNKÁKAT IS 
VÁLLALOK. SZŐCSI DÉNES. Tel.: 06 30 
784-6452

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

A BP. II., KELETI KÁROLY U. 33. ALATTI RÉ-
GISÉGBOLT VÁSÁROL RÉGI BÚTORT, SZŐ-
NYEGET, CSILLÁRT, BRONZTÁRGYAT, POR-
CELÁNT, EZÜSTÖT, ÉKSZERT, FOG- ÉS TÖRT-
ARANYAT, TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN 
KISZÁLLÁS, ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: +36 20 
322-2697, +36 20 494-5344

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

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

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

NAPI LEGMAGASABB ÁRON VÁSÁ-
ROLUNK TELJES HAGYATÉKOT, FEST-
MÉNYEKET, KARÓRÁKAT, ZSEBÓRÁT, 
PORCELÁNOKAT, EZÜSTTÁRGYAKAT, 
KIEMELT MAGAS ÁRON ARANY ÉK-
SZEREKET! II., TÖRÖK UTCA 4. TEL.: 
+36 20 231-0572

FELMENT AZ ARANY ÁRA! MAGAS 
ÁRON VÁSÁROLOK ARANYAT-EZÜS-
TÖT, HERENDI PORCELÁNT, KAR-, 
ZSEBÓRÁT, HAGYATÉKOT. BP. XI., FE-
HÉRVÁRI ÚTI VÁSÁRCSARNOK, VIRÁG-
SOR, PORCELÁN-EZÜST ÜZLET. TEL.: 
209-4245

Vásárolok hagyatékot, antik és retro 
tárgyakat, gyűjteményeket, minden féle 
régiséget. Igény szerint lomtalanítással, 
teljes ürítéssel egybekötve is. Tel.:+36 
30 703-0518

KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjtemé-
nyem kiegészítésére magas áron vásárolok. 
Tel.: 325-6753

 EGYÉB 
ANYAGILAG SEGÍTÜNK! BECSÜLETES, 
ÉRTELMISÉGI BUDAI HÁZASPÁR KEDVE-
ZŐ ÉLETJÁRADÉKOT FIZET IDŐS NYUG-
DÍJAS(OK)NAK BUDAPESTI LAKÁSÉRT 
ODAKÖLTÖZÉS NÉLKÜL. TEL.: 06 20 
347-3727

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

Jó anyagi háttérrel rendelkező, kulturált, 
egyedülálló fiatalember életjáradéki szer-
ződést kötne úrral, hölggyel, esetleg gon-
dozást vállal befektetés céljából. Tel.: +36 
70 354-0998

FIATAL, ÉRTELMISÉGI PÁR ÉLETJÁRADÉKI 
VAGY ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNE. HÍV-
JON BIZALOMMAL. TEL.: 06 70 259-7474

TRAMONTÁNA KÖTÖDE: Egyedi, divatos, 
méretre készülő kézi kötött, horgolt ruha-
darabok. SAPKAMODELLEK. Nagy fonal-
választék, hozott fonalból is. www.kotode.
hu, tel.: 356-6009.

Komjádi 
Gyógyszertár

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

(06 30) 204 1150

Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00

SZOMBAT: 8.00-13.00

Vérhalom 
Patika

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

(06 30) 593 4353

Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00

SZOMBAT: 8.00-13.00

Patika Szombat!
Ha szombat, akkor Patika!

kedvezmény
MINDEN SZOMBATON

 Az akció érvényes 
minden recept nélkül kapható 

nem támogatott termékre 2020. 12. 31-ig.

15%

Lazító
Svédmasszázs
Talpmasszázs  
Jász Andrea
www.jaszandrea-masszazs.oldalunk.hu

+36 30/319 0991
1026 Budapest, Júlia utca 5.

Szeretettel várom
régi és új 
vendégeim!
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BUDAI NYÁRBÚCSÚZTATÓ
A járvány miatt sok rendezvényünk elmaradt, így van mit

bepótolnunk: találkozzunk a Budai nyárbúcsúztatón,
a Fény utcai piacon várhatóan szeptember 6-án!

A részletekről hamarosan beszámolunk.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a járványhelyzet alakulásával
a várható programok változhatnak.

Megértésüket köszönjük!

Tisztelt II. Kerületi Polgárok, kedves Szomszédaim!
Az elmúlt néhány hónap sokunk számára nem volt köny-
nyű, Buda mégis a legjobb arcát mutatta a ko-

ronavírus-járvány idején. 

Segítettük egymást, odafigyeltünk a szomszédainkra 
és példát mutattunk szolidaritásból. 

Ezúton is szeretném megköszönni minden-
kinek a járvány idén tanúsított együttműkö-
dést, azt a fegyelmezettséget és felelős magatartást, 

ami átsegített bennünket a nehézségeken és talán még 
erősebb közösséget formált a kerület lakóiból. 

Az elmúlt időszakban, ebben a nehéz helyzetben 
ismeretségből barátságok formálódtak; szomszédokból 

egymás segítségére kölcsönösen számító lakó-
közösségek alakultak ki. 

Köszönet minden itt élőnek és dolgozónak! 
Külön szeretném kiemelni a szociális területen, az ellátásért 
felelős dolgozókat, valamint az egészségügyben dolgozó-
kat, akik a frontvonalban harcoltak a járvány leküzdéséért.

A járvány első hulláma lecsengett, de több 
előrejelzés is arra enged következtetni, hogy ősszel 

még visszatérhet, így arra kérek mindenkit, továbbra is 
vigyázzunk egymásra, vigyázzunk Budára! 

Kérem, ne feledkezzenek meg a járvány-
ügyi ajánlásokról magunk és mások egészségének 

védelmében! A II. Kerületi Önkormányzat pedig tovább-
ra is mindent meg fog tenni azért, hogy a járvány elleni 

védekezésben élen járjon.

Reményeink szerint, amennyiben a járvány-
helyzet lehetővé teszi, hamarosan találkozha-
tunk a Budai Nyárbúcsúztató keretében, ami 

egy egész napos kerületi rendezvény és több városrészi 
programmal egészül majd ki.

Ugyanígy szeretnénk még ősszel kitüntetni a 
II. kerület új díszpolgárait és II. Kerületért Em-

lékérmeseit. A részletekkel kapcsolatban, mind a Budai 
Polgárban, mind a kerületi Facebook-oldalon hírt adunk.

vigyázzunk egymásra, 
és őrizzük meg Buda értékeit!

A II. kerület vezetésének nevében tisztelettel: 
Őrsi Gergely polgármester


