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Közösségi egyeztetésekre várják
a helyi lakosokat
a Vasas Pasaréti Sportcentrum sportfejlesztési
koncepciója, a pasaréti forgalomcsillapított
övezet kialakítása, valamint az Apáthy Park
koncepcióterve kapcsán. (7. oldal)

Magyarországon is egyre gyorsabban
terjed az új koronavírus.
Mit tehetünk, hogyan védekezzünk?
Ebben segít praktikus tanácsaival
dr. Prinz Gyula infektológus,
a Kapás utcai Egészségügyi Szolgálat
belgyógyásza. (4. oldal)

Több szabadtéri rendezvényre is ellátogathattak a kerületiek az elmúlt hétvégéken.
A Frankel Piknik és
a Hidegkúti Sportparádé
programjai
mindenki számára kellemes
időtöltést nyújtottak.

A polgármester
szabadtéri
fogadóóra-sorozatával
párhuzamosan
októbertől a készülő
Integrált
Településfejlesztési
Stratégia megújításához
is egyeztetésre várják
a kerületieket.
(2. és 6. oldal)

(19-20. oldal)

Az idősek világnapja alkalmából a II. Kerületi Önkormányzat nevében
szeretettel köszöntöm városrészünk idős lakóit.
Remélem, a vírus elmúltával személyesen is találkozhatunk rendezvényeinken.
Kívánok Önöknek jó egészségben eltöltött hosszú éveket, és kérem, nagyon vigyázzanak magukra!
Őrsi Gergely polgármester
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ÖNKORMÁNYZAT

Szabadtéri fogadóóra-sorozat

a polgármesterrel

Szabadtéri fogadóóra-sorozat
Őrsi Gergely polgármesterrel
Helyszín
Komjádi piac

Időpont
szeptember 26., 9.00

Daubner cukrászda

szeptember. 26., 10.30

Pasaréti tér

szeptember 29., 16.00

Lövőház utca
Fény utcai piac

október 1., 16.00
október 3., 9.00

HÜVI–Lidl

október 3., 11.00

Fenyves park

október 6., 16.00

Rózsakert Bevásárlóközpont

október 8., 16.30

Rózsadomb Center

október 9., 15.30

Nagyrét utcai körforgalom
„Sportpálya”

október 10., 9.00

Vérhalom tér

október 13., 16.00

Margit krt.–Frankel Leó út
sarok (a patika előtt)

október 16., 15.30

Adyligeti park és játszótér

október 20., 15.00

Gyarmati Dezső Uszoda

október 20., 16.30

Minden II. kerületi bátran kérdezhet, tehet javaslatot vagy elmondhatja véleményét a lakókörnyezetét érintő kérdésekről, ugyanis Őrsi
Gergely polgármester több helyszínen és időpontban várja a lakosokat. A járványhelyzetre
tekintettel a következő időszakban szabadtéren, utazás nélkül kereshetik őt fel. Az első
szabadtéri fogadóórán, szeptember 15-én a
Mechwart ligetben a környéken élők számos
témát és kérdést vetettek fel. Szóba került a
köztisztaság, az építkezések, a kerékpárutak,
a parkolás, a hajléktalanok, a vízivárosi orvosi rendelő, a környéken lévő vendéglátó-ipari
helyiségek és a kutyatartás témája is, a kérdésekre és felvetésekre a polgármester válaszolt, és számos pozitív visszajelzést is kapott.
A fogadóórán részt vett Varga Előd Bendegúz és
Szabó Gyula alpolgármester, valamint a képviselő-testület több tagja is: Besenyei Zsófia, Kiss
Roland, Perjés Gábor és Tompa János. Ahogyan
előző számunkban, a II. kerület honlapján, valamint FB-oldalán már korábban is meghirdettük, a táblázatban felsorolt időpontokban
oszthatják meg ötleteiket és nehézségeiket a
polgármesterrel.
LD

Idén elmarad a Kerületi Kaptató
a koronavírus-járvány miatt

A járványhelyzet alakulása, sajnos, nem teszi lehetővé a Kerületi Kaptató biztonságos megszervezését, ezért a II. Kerületi Önkormányzat
úgy döntött, hogy idén nem rendezi meg a futóversenyt. Egyúttal
bízik benne, hogy a járványt sikerül megfékezni, és jövőre már biztonságos körülmények között bizonyíthatnak a rajthoz állók.
Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk Budára!
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Városmarketing díj

a II. kerületnek
A II. kerület elismerést kapott a Magyar Marketing Szövetség által alapított Városmarketing-versenyen és
pályázatát, ami az Advent Budán elnevezésű év végi programsorozatról
számol be, gyémánt díjjal ismerte el.
A Magyar Városmarketing díjjal
– öt kategóriában – egy-egy térség,
település saját ismertsége növelése,
fejlesztése érdekében megvalósított
sikeres marketingprojektjeit, kampányait, rendezvényeit, szakmailag
profi marketingmegoldásait ismerik el.

Pályázat

színházak működési
támogatására

A II. Kerületi Önkormányzat pályázatot
hirdet előadó-művészeti tevékenységet
folytató szervezetek – színházak működési
támogatására
A pályázat célja:
• az előadó-művészeti tevékenységet folytató
szervezetek (színházak) értékteremtő munkájának támogatása,
• a színházak működési feltételeinek javítása,
• a kerületi együttműködés kialakítása, meghatározása,
• a kerületi kulturális élet sokszínűségének gyarapítása,
• a közpénzek hatékony és átlátható felhasználásának biztosítása,
• a Covid-19 járványhelyzet hatásainak mérséklése és enyhítése a II. kerületi előadó-művészeti
tevékenységet folytató szervezetekre és a kerület
kulturális életére nézve.
A pályázati felhívás, a pályázati adatlap és a
mellékletei megtalálhatók és letölthetők az önkormányzat honlapjáról: www.masodikkerulet.hu.
A pályázat benyújtási határideje:
2020. október 2., (péntek) 14 óra.
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A Radetzky-laktanya megóvásáért

Az épület kulturális örökségünk és nemzeti emlékezetünk része
A kulturális örökség napjai alkalmából a
Bem téri Radetzky-laktanya előtt tartott sajtótájékoztatót Őrsi Gergely polgármester és
Berg Dániel alpolgármester, amelyen a képviselő-testület számos tagjai is részt vett.

– Szeretnénk elérni, hogy kulturális és
történelmi örökségünk egyik meghatározó épületének megújulásakor maximálisan
vegyék figyelembe az örökségvédelmi és
műemlékvédelmi szempontokat, valamint
az UNESCO ajánlásait. A Radetzky-laktanya
épülete nem csupán egy ingatlan, hanem
nemzeti emlékezetünk része – fogalmazott
a polgármester.
Őrsi Gergely elmondta: egy Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat nem
zárhatja ki az itt élő polgárokat abból, hogy
elmondhassák véleményüket, aggályaikat
egy ilyen, történelmünket és kultúránkat
meghatározó épület sorsával kapcsolatban.
Hozzátette: az átlátható döntéshozatali eljárás mellett elvárják, hogy hozzák nyilvá-

Varga Előd Bendegúz, Majoros András,
Berg Dániel, Őrsi Gergely, Besenyei Zsófia,
Szabó Gyula, Perjés Gábor és Kiss Roland

nosságra a hatástanulmányokat, a terveket
és minden más előkészítő dokumentumot,
valamint ezeket mutassák be az itt élőknek.
– A kiemelt beruházássá nyilvánítással az
önkormányzat minden maradék építéshatósági jogköre is elveszett. De az elkövetkező hetekben megteremtjük azt a fórumot,
ahol a kormány és a beruházó ismertetheti
a terveket és a hatástanulmányokat, egyben meghallgathatja az itt élők véleményét
– fogalmazott Őrsi Gergely, hozzátéve, hogy
céljaik elérése érdekében aláírásgyűjtést is
indítanak.
Berg Dániel alpolgármester elmondta,
hogy II. kerületiként szerencsésnek mondhatjuk magukat, hiszen számos kulturális,
történelmi, nemzeti és helyi emlékünk van,
épp ezért ezek védelmére fokozottan kell
figyelnünk. Hozzátette: készítettek néhány
tájékoztató plakátot, aminek segítségével a

Mint Őrsi Gergely lapunknak elmondta, a
közelmúltig műemlékként védett épülettömb
egy augusztus 7-i kormányhatározat alapján
nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás lett. – Az előzetes egyeztetések során
az általunk látott tervek szerint szálloda és
irodaház épül a helyszínen, hogy ez változott-e
azóta, sajnos, nem tudjuk. Bár folyamatosan
kérünk hivatalos tájékoztatást a beruházással
kapcsolatban, hogy mi is tájékoztatni tudjuk a
helyieket és a környéken élőket, ezt idáig nem
kaptuk meg. Most erre meg fogjuk teremteni
a lehetőséget és a fórumot, ahová várjuk a
kormány és a beruházó képviselőit is. Mi itt
leszünk – emelte ki a polgármester.

helyiek is jobban megismerhetik az épület
történetét.
A szeptember 20-i sajtótájékoztatón Szabó Gyula és Varga Előd Bendegúz alpolgármester mellett a képviselő-testület számos
tagja is részt vett.
Ld

Szolidaritás és megelőzés – együtt a demenciával élőkért
Szeptember 21-én, az Alzheimer-kór világnapján az ország több pontján azonos időben táncoltak a demenciával élőkért. A II. kerületben
a Mechwart ligetben a Szenior Örömtánc és a
Nefelejcs Nyugdíjasklub közreműködésével, az
önkormányzat támogatásával közös táncra hívtak mindenkit, ezzel is felhívva a figyelmet a szolidaritásra és a megelőzésre, hiszen a tánc bizonyítottan csökkenti a demencia kialakulásának
kockázatát. Az eseményen Őrsi Gergely köszöntötte a megjelenteket, és a polgármesteri hivatal több dolgozója is csatlakozott a táncolókhoz.
Az Alzheimer-világnap egy 26 éve világszerte
megrendezett eseménysorozat, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az Alzheimer-kór
és más demenciák terjedésének veszélyére, a
társadalmi összefogás szükségességére és a betegséggel élők körülményeinek javítására. LD
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COVID-19:

a második hullám?
Tavasszal a kormány intézkedései és a lakosság fegyelmezettsége azt eredményezte, hogy kordában lehetett tartani
a világjárványt okozó, mindnyájunk által jól ismert Covid-19
vírust. A szakemberek akkor is tudták, hogy nem tűnt el,
mindenki számított egy második hullámra, de azt megjósolni,
hogy mikor jön el, senki sem vállalkozott, illetve későbbre
prognosztizálta.

Augusztus közepétől már érezhetően elkezdett emelkedni
az esetszám. Jelenleg a tavaszi adatok többszörösét igazolják PCR-teszttel. A friss fertőzöttek magas száma nem csupán a vírus gyors terjedésével magyarázható, hanem azzal is,
hogy jelenleg sokkal több tesztet végeznek, mint korábban.
Jelenleg, ha elvégzik a légúti panaszokkal jelentkezőknél a
PCR-tesztet, az az esetek egy ötödében pozitív. A közösségben
terjedő vírus gyakori a fiatalok körében, de az esetszám növekedésével az elkövetkező hetekben a kórházi ellátást igénylők
száma, közülük az intenzív osztályra kerülőké és sajnos a halottaké is emelkedni fog.
Az óvodáskorúak és kisiskolások fertőzése döntően enyhe
formában vagy tünetmentesen zajlik, de ők szerepet játszhatnak a fertőzés átadásában. Ezért minden közösségbe járó fiatal
hazaviheti a szülőknek, nagyszülőknek a fertőzést és átadhatja
a pedagógusoknak is. Célszerű volna az iskolákban a pedagógusoknak, büféseknek, konyhai dolgozóknak, portásnak,
takarító személyzetnek és a diákoknak maszkot viselniük.

BUDAI POLGÁR

Használj maszkot minden alkalommal,
ha közösségbe mész, még akkor is,
ha nem tapasztalsz tüneteket.
A maszkok csak akkor hatékonyak,
ha mellette rendszeresen kezet mosol
alkoholalapú kézfertőtlenítővel
vagy szappannal és vízzel!
Mielőtt felveszed a maszkot, mosd meg
a kezed alkoholalapú kézfertőtlenítővel
vagy szappannal és vízzel!

Takard el maszkkal a szád és az orrod,
győződj meg róla, hogy nincs rés
az arcod és a maszk között.
Amíg viseled, kerüld a maszk érintését.
Ha mégis hozzáértél, moss kezet
alkoholalapú kézfertőtlenítővel
vagy szappannal és vízzel!
Amint a maszk a párától
nedvessé válik, cseréld le!
Sose használj újra egyszer használatos
maszkot. A maszkot a gumiakasztónál
megfogva vedd le, és sose érj
az elejéhez! Azonnal helyezd zárt
szemetesbe, és moss kezet
alkoholalapú kézfertőtlenítővel
vagy szappanos vízzel!

Forrás: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
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Az infektológus tanácsai a megelőzéshez
• A várva várt védőoltásokra még sokáig várni kell, de a megelőzésre rendelkezésünkre áll a maszkviselés, a távolságtartás és
mindenekelőtt a kézmosás, illetve kézfertőtlenítés. A maszk felvétele
előtt mossuk meg vagy fertőtlenítsük a kezünket, ahogy a maszk
levétele után is. (A maszk felszínén ott lehet a vírus – hiszen azért
viseljük, hogy kiszűrje a levegőből a cseppfertőzéssel terjedő kórokozókat.) A jól ismert
sebészi maszk, ha átnedvesedik, mindössze
négy órán át biztosít hatásos védelmet. A textilmaszkokat lehetőség szerint naponta kell
mosni. Az FFP2 vagy FFP3 maszkot naponta
kellene cserélni. Ha levesszük a maszkot, ne
érjen olyan felülethez, mely fertőzött lehet,
ezt elkerülendő legyen nálunk egy műanyag
zacskó és abba tegyük bele, ha már nincs rá
szükségünk. A maszkot felvételkor igazítsuk
úgy az orrunkra, hogy jól zárjon, takarja az
orrunkat és a szánkat, így a szemüvegünk
sem fog bepárásodni.
• A szappanos kézmosás és az alkoholos kézfertőtlenítés egyenértékű, csak
meg kell tanulni, és be kell gyakorolni a kézfertőtlenítés szabályait.
• A kesztyű viselésével kapcsolatos szabályok hasonlatosak a maszkra vonatkozókkal,
felvétele előtt kézfertőtlenítés és levétele után
is kézmosás szükséges. A közlekedési eszközön,
bevásárláskor biztosíthat védelmet.

• Ne feledjük: egy légúti, cseppfertőzéssel terjedő vírusról
van szó, futás közben lihegünk, így ha már légútjainkban jelen van
a vírus, a környezetünkbe is kikerül. Több esethalmozódást írtak
le kórusénekléssel kapcsolatban, és kiabálás közben is messzebbre
jut a vírus, mint suttogásnál.
• A légúti vírusfertőzések megelőzésére
a C-vitamint már nagyanyáink is ajánlották,
napjainkban a D-vitamin szedésének immunerősítő hatásáról is beszélnek. A szükséges
dózist legbiztosabban úgy lehetne meghatározni, ha mindenki megméretné a vérében a
D-vitamin-szintet, de erre ebben a járványos
időben biztosan nincs kapacitás.
• Influenza ellen, aki teheti, oltassa be
magát. Az influenza a felnőttek körében
ugyanazon betegcsoportokat veszélyezteti, mint a Covid-19. Az otthon szerzett
tüdőgyulladások leggyakoribb kórokozója
a Streptococcus pneumoniae, más néven
pneumococcus, amely ellen szintén rendelkezünk védőoltással. A 65 év feletti és kísérőbetegségekkel rendelkezők
számára ezen kórokozó ellen is ajánlott
a védőoltás.
• Egyelőre a Covid-19 járvány itt van
velünk: vigyázzunk magunkra és egymásra! Mossunk kezet, viseljünk maszkot
és ügyeljünk az udvarias távolságtartásra!
dr. Prinz Gyula infektológus, a Kapás utcai Egészségügyi Szolgálat belgyógyásza
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Vigyázzunk egymásra!
Szeptember eleje, sajnos, nemcsak a szokatlanul sokáig elhúzódó nyárias
időről és a tanévkezdésről szólt, hanem a koronavírus második hullámának
érkezéséről is. Aggasztó számok jönnek szerte az országból. Teljesen világos,
hogy a gazdaságot nem lehet úgy leállítani, ahogy azt tavasszal tettük, mert
nem veszélyeztethetjük százezrek, akár milliók megélhetését. Ezért különösen
fontos, hogy vigyázzunk egymásra, és tartsuk be a járványügyi előírásokat:
viseljünk maszkot, tartsunk távolságot, mossunk gyakran kezet, és kiemelten
ügyeljünk az idősek védelmére!
Buda az idősek magas száma miatt veszélyeztetett kerületnek számít. Ma
már tudjuk a vírusról, hogy elsősorban a krónikus betegekre és az idősebbekre
veszélyes. Jelenleg nem létezik olyan hatékony járványügyi intézkedés, amely
maszkviselés és távolságtartás nélkül működne. Arra kérek mindenkit, viseljen
minden alkalommal maszkot – elsősorban zárt térben és idősek közelében –,
ugyanis ezzel szó szerint életeket menthet.
Amíg nincs megbízható oltás, kizárólag a maszk, a higiénia és a fölösleges
érintkezések elkerülése lassítja le a járvány terjedését.
Mi a kerületben mindent megteszünk azért, hogy Buda biztonságos maradjon. Az önkormányzati intézményekben olyan előírásokat vezettünk be, amelyek
hatékonyan csökkentik a járvány terjedését, és továbbra is mindenütt biztosítjuk
a védekezéshez szükséges eszközöket.
A jövőben gondoskodni fogunk arról, hogy a szociális ágazatban, az óvodákban és a bölcsődékben dolgozók, akik ezt igénylik, az influenza elleni védőoltást helyben kaphassák meg, s ne kelljen ezért a rendelőkbe menniük, ezzel
is csökkentve a fertőzések kockázatát. A kerület időskorú, veszélyeztetett lakói
pedig az önkormányzat támogatásával fogják megkapni a tüdőgyulladás elleni
védőoltást.
A kerületi iskolákban szeretnénk egy csúcsminőségű, úgynevezett
„HandinScan” (kézszkenner) géppel a gyerekeknek bemutatni a kézmosás
hatékonyságát, ezzel is segítve ennek az egyszerű, de mégis fontos védekezési módnak a helyes és szakszerű megtanulását.
A tömegrendezvényeket lemondtuk, a kerület több pontján fertőtlenítő takarítást rendeltünk el, a játszótereket pedig hetente fertőtlenítjük. Ahhoz azonban,
hogy megfékezzük a második hullámot, minden ember felelősségvállalására
szükség van: maszkviselére, távolságtartásra, gyakori kézmosásra.
Remélhetőleg már nem kell sokat kibírnunk. De ezt a néhány hónapot még
komolyan kell vennünk.
Egyúttal szeretettel és tisztelettel köszöntöm idős lakótársainkat az idősek
világnapja alkalmából! Nehéz időszakot kell átélnünk, ritkábban és jóval nagyobb óvatosság mellett találkozhatunk, de most a biztonság a legfontosabb.
Bízom benne, hogy hamarosan magunk mögött hagyhatjuk a kényelmetlen óvintézkedéseket, de nem felejtjük el, hogy mennyire fontos az egymás felé fordulás
és egymás segítése. Sok erőt és jó egészséget kívánok idős szomszédainknak!
Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk Budára!
Őrsi Gergely polgármester

5. OLDAL

Járványügyi intézkedések
• Kötelező a maszk használata szeptember 21-től az üzletek és a tömegközlekedési eszközök
mellett a mozikban, a színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint az ügyfélfogadási irodákban is.
• Továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol
zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet.
• Szeptember 21-től a vendéglátóhelyek és
szórakozóhelyek 23 óráig lehetnek nyitva.
• Továbbra sem tartható 500 fő feletti zenés,
táncos rendezvény.
• Egyéni felelősség: fontos továbbra is odafigyelni a koronavírus tüneteire, amelyek közül a legismertebbek a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes
betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás,
orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Emellett
az újkoronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az
íz- és a szaglásérzékelés zavara vagy elvesztése, amely
sokszor az egyetlen tünet.
• Maradjon otthon, ne menjen közösségbe, amennyiben a fent felsorolt tüneteket észleli
magán. Ebben az esetben háziorvosát ne személyesen
keresse fel, hanem telefonon hívja. Ha a háziorvos
telefonos kikérdezése alapján felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja, de a tünetek alapján a beteg
nem igényel kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. Ha a tünetek súlyosak (pl. nehézlégzés,
tüdőgyulladás), akkor a háziorvos intézkedik a beteg
kórházi elhelyezéséről.
• Látogatási és intézményelhagyási
tilalom van érvényben az ország minden
szociális intézményében, valamint teljes körű látogatási
tilalom a kórházakban, illetve az ország összes egészségügyi, fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményében.
• Ha valaki külföldre utazik, tájékozódhat a konzuliszolgalat.kormany.hu honlapon a célországban aktuális járványügyi helyzetről és utazási
korlátozásokról.
• A II. Kerületi Önkormányzat folyamatosan frissülő információi: www.
masodikkerulet.hu, FB: II. Kerület (Budapest).
További infók a járvánnyal kapcsolatban: www.
koronavirus.gov.hu, tel.: (06 80) 277 455, (06
80) 277-456, koronavirus@1818.hu
(A lapunk nyomdába adásakor, szeptember 24-én
érvényes járványügyi intézkedések. Forrás: koronavirus.gov.hu)

Kézmosás, kézmosás, de helyesen!

Az UV-fényben el nem színeződő bőrfelület jelzi a kézmosás hiányosságait

Az elmúlt években többször írtunk már a kézmosás fontosságáról,
annak egészségvédelmi szerepéről, valamint helyes technikájáról. A Covid-19-járvány idején kiemelten fontos a helyes kézmosás
napi rutinja. A szeptember 12-én tartott 7. Hidegkúti Sportparádé rendezvényén a
BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály egyik programja a kézhigiéné volt.
A szakértők megmutatták az érdeklődőknek a helyes kézmosás szabályait. Bemutatták,
miért kell az összes mozdulatot elvégezni, s legalább fél percet szánni a kézmosásra.
Az UV-fény alatt kiderült, hogy az alaposnak vélt kézmosás után a tenyér többnyire
tiszta lett, azonban a kézfej, a hüvelykujj és az ujjak vége melegágya lett volna akár
a koronavírusnak is. A tapasztalatok szerint ezekre a területekre sokkal kevesebb figyelmet fordítunk, pedig gyakran érünk velük az arcunkhoz.
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Milyen kerületet szeretnénk?

Tisztelt Kerületi Lakosok,
Kedves Szomszédaink!
Az önkormányzat 2020 márciusában
felhívást tett közzé, hogy a készülő

Integrált Településfejlesztési Stratégia
megújításába a lakosokat is bevonja,

hiszen minden lakosnak, tulajdonosnak,
gazdasági szereplőnek van véleménye
az alábbi kérdésekről:

Mi az, amiben
jobbak vagyunk, mint
a szomszédos kerület?
Mi az, ami hiányzik
a kerületből?
Milyen irányban fejlődjünk?
Mire alapozhatjuk
fejlődésünket?
Milyen legyen kerületünk
hat-tíz év múlva?
A járványügyi veszélyhelyzet sajnálatosan nem
tette lehetővé, hogy a korábban meghirdetett
időpontban megismerhessük személyesen is a
véleményüket, így az a döntés született, hogy
2020 őszén folytatjuk a közös munkát.
Célunk minden felelősséget érző szereplő
igényének meghallgatása, elképzelésének figyelembevétele, hogy ne csak a tervezési folyamat
végén véleményezőként találkozzon a tervvel,
hanem készítési folyamatának is aktív részese
legyen. Szeretnénk figyelembe venni elképzeléseiket, hogy azután a közösen megálmodott jövő
megvalósításán is együtt munkálkodhassunk.

A stratégiáról

Az önkormányzat feladata, hogy mindenkor
biztosítsa a kerület lakossága számára a változó igényekhez alkalmazkodó, az életminőség
és életszínvonal növekedéséhez szükséges
társadalmi, gazdasági, környezeti és műszaki
feltételeket.
A településfejlesztési stratégiának a település középtávú (4-6 év) fejlesztési tervét
nevezzük. Célja, hogy az önkormányzati döntéshozók és a lakosság számára legyen olyan
dokumentum, amely tartalmazza a Budapest
II. kerületének fejlődését elősegítő célokat, és
hozzásegítse a település fejlesztéséért felelős
politikusokat a megfelelő döntések meghozatalához. A stratégia feladata, hogy olyan
célokat és a megvalósításukhoz szükséges
akciókat, forrásokat jelöljön ki, melyek megalapozzák a kerület korszerű és harmonikus,
a lakosság érdekeit szolgáló fejlődését.
Az Önök véleménye, ötlete, részvétele közügyeinkben fontos számunkra, s ennek jegyében az elmúlt időszakban is több kérdésben
megkérdeztük véleményüket, illetve tettünk
felhívást, ami hozzájárul(t) kerületünk élhetőbbé tételéhez:

• Kiírtuk a „Fogadj örökbe egy közterületet!”pályázatot
• Megkérdeztük véleményüket a közösségi
kertekről
• Kerestük Buda legszebb, legvirágosabb
kertjeit
• További pályázatokat írtunk ki társasházak,
diákok (pl. Hajós Alfréd-sportösztöndíj,
stb.) részére
Azt látjuk, hogy a lakosok aktívan alakítják a
kerület jövőjét a fenti kérdésekben, s hisszük,
hogy fontos véleményük meg tud jelenni a

stratégiakészítés során is, hiszen csak olyan
településfejlesztési stratégia lehet eredményes, amely összhangban áll a helyi lakosság
érdekeivel.
Szabadtéri fogadóóra-sorozat keretében
több helyszínen és több alkalommal lehet találkozni Őrsi Gergely polgármesterrel. Az alábbi időpontokban és helyszíneken lehetőséget teremtünk, hogy a stratégia alkotásába
bevont szakembereknek is elmondhassák
véleményüket:

Fenyves park,
október 6. (kedd), 16.00
Rózsadomb Center,
október 9. (péntek), 15.30
Vérhalom tér,
október 13. (kedd), 16.00
Margit krt.–
Frankel Leó út sarok
(a patika előtt),
október 16. (péntek), 15.30
Adyligeti park és játszótér,
október 20. (kedd), 15.00
Gyarmati Dezső Uszoda,
október 20. (kedd), 16.30
Az elkövetkezendőkben rendszeresen tájékoztatjuk Önöket a tervezési folyamatról a honlapon a „Milyen kerületet szeretnénk?” fül alatt, illetve a most induló új
Facebook-oldalon.
Kérjük Önöket, vegyenek részt a közös
gondolkodásban, és véleményükkel, javaslataikkal, segítsék munkánkat!
Szabó Gyula
alpolgármester
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Közösségi egyeztetések kerületünkben

Sportfejlesztési koncepció
A Vasas Sport Club vezetése október 5-én,
17.30-ra lakossági egyeztetésre hívja mindazokat a kerületi polgárokat, akik szívesen
megismernék a Vasas Pasaréti Sportcentrum
sportfejlesztési koncepcióját.

Az egyeztetés helyszíne: a Vasas Pasaréti
Sportcentrum étterme (a sportcentrumon
belüli pontos helyszín a járványügyi helyzettől és az időjárástól függően változhat).
Az anyaegyesület vezetése hosszú évek óta
dolgozik a további szükséges, mértéktartó
fejlesztések megvalósításán annak érdekében, hogy még több minőségi edzőfelülettel
és kiszolgálóegységgel gazdagodjon a sportcentrum, amely a mindennapokban rengeteg
gyermeknek, számos élsportolónak, valamint
sportolni vágyó civilnek nyújt mozgási lehetőséget.
A Vasas Pasaréti Sportcentrum egy közel hathektáros állami tulajdonú terület,
amelynek besorolása különleges rekreációs
és szabadidős övezet, így többek között ez is

garantálja, hogy a jövőben ne profitorientált
és magánérdekeket szolgáló, hanem kizárólag
sportcélú beruházások valósulhassanak meg.
A területre a fejlesztés lehetőségeit a
28/2019.(XI.27.) számú rendelettel elfogadott
Kerületi Építési Szabályzat határozza meg.
Meggyőződésünk, hogy a tervezett fejlesztések nemcsak az egyesület és a sportolni vágyók
számára fontosak, a módosított szabályozási

Forgalomcsillapított övezetet
alakítanak ki Pasaréten

Lakossági fórum

A tesztidőszakban várják a lakossági véleményeket
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galom a számára kedvezőbb fő- és gyűjtőútvonalakon marad, így a lakóutcákban nagyobb
tere lesz a kerékpárosoknak, gyalogosoknak.
A beavatkozás célja, hogy az övezetben
csökkenjen és lassuljon az autóforgalom, így
a kerékpárosok, a gyalogosok, a gyermekek
és az idősek biztonságosabban közlekedhessenek, és a forgalom zaja is halkabbá váljon.
A szeptember végén induló tesztidőszakkal
párhuzamosan a Fővárosi és a II. Kerületi Önkormányzat a kozossegitervezes.budapest.
hu/pasaret oldalról elérhető kérdőívben október 15-ig várja a használók tapasztalatait
és további javaslatait. A honlapon részletes
térképek és leírások is találhatóak a területről.

Rhéd

Lás

zló

u.

A Pasaréti út, a Szilágyi Erzsébet fasor és a
Hűvösvölgyi út közötti hangulatos kis utcákba
(a Gábor Áron utca kivételével) új KRESZ-táblák kerültek ki szeptember végén. A területen
két szomszédos TEMPO 30-as övezet jött létre.
A környék innentől hivatalosan is forgalomcsillapított övezetté vált, ahol a megengedett
legnagyobb sebesség 30 km/h, ezenfelül pedig a kerékpárosok számára
kétirányúvá válik több
egyirányú utca is.
Pas
Az autófora

paraméterek egyúttal a környezet rendezését
és a parkolási viszonyokat is javítanák, így a
környéken élők szempontjából is előnyösek.
Ebbe a folyamatba szeretnénk előzetes tájékoztatás céljából bevonni a kerületi polgárokat október 5-én, tőlük is visszajelzést kapva
a terveinkre.
Számítunk minden érdeklődő részvételére!
A Vasas Sport Club elnöksége

az Apáthy Park

koncepcióterve kapcsán
A Lilongwe Property Kft. tájékoztatja a II. kerületieket, hogy a Páfrány
utca és Szalonka út kereszteződésnél
lévő, Budapest, II. kerület, belterület,
11663/35 hrsz. alatt, valamint a Budapest, II. kerület, belterület, 11663/40
hrsz. alatt felvett ingatlanok területén
„Apáthy Park” elnevezésű beruházás
keretében villapark megvalósítását
tervezi. A tervezett beruházás részeként a teljes körű nyilvánosság biztosítása érdekében a Lilongwe Property Kft. lakossági fórumot tart a II.
Kerületi Önkormányzat bevonásával,
amelyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket.
A lakossági fórum keretében tájékoztatást adnak a koncepciótervvel
kapcsolatban, amire a jelenlévők a
helyszínen észrevételeket tehetnek.
Helyszín: 1021 Vadaskerti utca 1.
szám alatt lévő M.E.S.E. Teniszpálya
Időpont: 2020. szeptember 28.,
hétfő 17 óra.
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Kerületszerte dolgoznak az idős, beteg fák pótlásán
A fákról műszeres szakértői vizsgálat készült

Fasormegújítási munkálatokat végeznek a
II. kerületben több útvonalon is. A beteg,
balesetveszélyes fákat nemcsak pótolják,
hanem további egyedeket is ültetnek.

A fák is öregszenek, ezért még a gondos
karbantartás ellenére is előfordul, hogy az
idősebb, beteg fákat az idő múltával pótolni
kell. Ugyanígy fontos, hogy alapos vizsgálattal kiszűrjék azokat, amelyek – ha kívülről
nem is látszik – törzse vagy gyökérzete már
veszélyes, ezért helyettük egy esetleges baleset megelőzése érdekében új példányt kell
ültetni. Sajnos, a fővárosban korábban volt
már rá példa, hogy egy rossz állapotban lévő,
kidőlt fa emberéletet követelt.
A II. Kerületi Önkormányzat szeptemberben a Csévi úton és a Törökvész úton végeztet
fasormegújító munkálatokat. Ennek során
17, illetve 16 fát kell eltávolítani és pótolni.
Minden csere előtt álló fáról szakvélemény és tapasztalt szakértő által készített
műszeres favizsgálat készült. A jegyzőkönyvek megtekinthetők a www.masodikkerulet.
hu oldalon.

A fa- és fasorfrissítés kizárólag olyan fákat érint, amelyeknél súlyosan károsodott
koronát, nagyméretű sebesedést, elkorhadt

Kiránduláshoz jól jöhet a fahatározó alkalmazás
Szeptembertől elérhető a mobiltelefonos alkalmazások áruházaiban az Országos Erdészeti Egyesület
által fejlesztett ingyenes fahatározó alkalmazás, a Fa
Book bővített verziója. Az applikáció a hazai erdőkben előforduló 111 fa- és cserjefaj, illetve fajcsoport,
valamint 33 erdőtársulás terepi azonosításában nyújt
segítséget. A fajok képállományának többségét rügy-,
kéreg- és habitusfotókkal egészítették ki, amik segítik
a növényhatározást. Az alkalmazás megújulásával
egy időben háromszáz képpel bővült a fabook.oee.hu
honlap is, ahonnan a fajok fotóanyagát szabadon le
lehet tölteni és fel lehet használni.

Már zajlik a lomtalanítás

A II. kerület lakóinak idén szeptember 23. és 30. között van
lehetőségük arra, hogy külön térítési díj nélkül, az éves lomtalanítás keretében, körzetenként kitegyék a házuk elé az otthon
keletkezett lomot. Az elszállítás napján minden körzetben
gyűjtőpontokon fogadják a lakossági mennyiségű veszélyes
hulladékot. Az utolsó körzetből október 1-jén szállítják el a
nagydarabos háztartási hulladékot.
Lakótársainkra tekintettel, valamint a közterületek rendjének, tisztaságának megőrzése érdekében a II. Kerületi Önkormányzat kérése, hogy a lomtalanítás hátralévő napjaiban
is csak a kikészítés napján 18 órától tegyék ki a lakóházak elé
a feleslegessé vált holmikat.
Az utótakarítást az FKF Zrt. végzi el az úttest megtisztításával, de a lomtalanításra használt közterület (az ingatlanok
előtt és a járda) takarítását a lakóknak, vagy a társasházaknak
kell elvégezniük.

gyökérzetet, jelentős kéregleválást, lombvesztést vagy odvasodást állapított meg a
műszeres vizsgálat. Minden fa helyére új
csemete kerül, a Csévi úton csörgőfákkal,
a Törökvész úton kőrissel pótolják a fasort.
A munkálatok a szeptember 28-i héten kezdődnek és mintegy két hétig zajlanak, az ültetést később, az erre leginkább alkalmas
novemberi időszakban végzik.
A Főkert Zrt. szintén beteg, sérült fákat
cserél a Hűvösvölgyi és a Hidegkúti úton,
ahol 46 fát kellene pótolni. A csereérett
egyedekről szintén szakértői vizsgálat készült, a jegyzőkönyvek megtekinthetők a
II. kerület honlapján. A fővárosi parkfenntartó vállalat nemcsak minden fát pótol,
hanem további negyvenet ültet is az érintett
helyszíneken.

2020/14 – szeptember 27.

Vandálok

jártak a játszótéren

Megrongálták a Vérhalom téri játszóteret szeptember
21-én éjjel. Az önkormányzat már másnap megkezdte
a vandálok okozta károk felszámolását és helyreállítását. A II. kerület hamarosan térfigyelő kamerát is
kihelyez a térre, hogy elejét vegye a hasonló barbár
randalírozásnak. A játszóteret fenntartó II. Kerületi
Önkormányzat kéri, hogy aki az esettel kapcsolatban
látott, vagy tud valamit, jelezze a hatóságoknak vagy
az önkormányzatnak.

KÖRNYEZETÜNK

9. OLDAL

Újabb ivókutakat helyeztek üzembe

Ahogy arról előző lapszámunkban is írtunk, a fővárosi önkormányzat Hűsítő Budapest-akciója keretében kerületünkben
is létesítettek új ivókutakat. Kovács Márton alpolgármester
lapunknak elmondta, hogy a fővárossal együttműködve eddig
öt ivókút létesült, a Széll Kálmán téren, a Keleti Károly utcában,
a Nagy Imre és a Zsigmond téren, valamint a Mechwart ligetben.
Képeinken a Zsigmond téri játszótéren, valamint a Mechwart
liget szélén található kutak láthatók, utóbbi a kutyák számára
is friss vizet biztosító, billenthető tálkával is el van látva.

Kutyatulajdonosok, figyelem! Itt a kennelköhögés-járvány
Nem új vírus, hanem az évente ősszel visszatérő köhögéses megbetegedés
jelentkezett számos kutyánál az utóbbi időszakban. A tünetekről, az orvosi
vizsgálat fontosságáról és a gyógymódról dr. Kómár Gyula, a II. Kerületi Önkormányzat vezető állatorvosa adott tájékoztatást.

– A kennelköhögés-járványként ismert el is pusztulhat. A betegséget mélyről jövő,
megbetegedési hullám a jelek szerint elér- száraz köhögés jellemzi, mely a kutyának
te a II. kerületi kutyákat is, idén egy kicsit kellemetlenséggel, fájdalommal jár. A lakorábban, mint azt eddig megszoktuk.
kásban tartott állatoknál a kór a gazdát is
Rendkívül ragályos betegségről van szó, megviselheti, mert a kutyus akár egész éjaz ebek nagyon könnyen elkaphatják egy- szaka köhöghet, ellehetetlenítve a pihenést.
mástól, elegendő akár az is, ha például a A kutya általában 4-5 nap alatt meggyógyul,
kerítés mellett összeugatnak, és már meg is de előfordul, hogy akár három hétig is elvan a baj. Szerencsére általátarthat a betegség.
Mit kell tennie a gazdának,
ban nem súlyos a betegség, az
ha tüneteket észlel?
esetek többségében a köhögéA tünetekre oda kell figyelsen kívül nincs más tünet, az
állatnak van étvágya és a közni, és gyanú esetén fontos, hogy
elvigyük a kutyát orvoshoz, aki
érzete is jó, de éppúgy, mint
meg tudja állapítani, hogy vaaz emberi influenzánál, itt is
előfordulnak súlyos esetek.
lóban erről a betegségről van-e
szó, vagy netán más a baj. A beMikor lehet súlyos következményekkel számolni?
tegség vakcinával megelőzhető.
Néha társfertőzés is felezt az állatorvos a kutya orrába
csepegteti. Aggódni nem kell,
léphet, ilyenkor súlyosbodde odafigyelni és szakemberhez
hat az eb állapota, sőt, akár
dr. Kómár Gyula

fordulni annál inkább. A kutyákat tartsuk
egymástól távol, a beteg állatot pedig ne vigyük kutyafuttatóba, kutyasuliba, vagy olyan
helyre, ahol más kutyák is megfordulnak.
szeg
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Égetés az építkezésen

Vezessen
óvatroafsoargnó
a Nap
utrcában is!

Hiába tilos, mégis úgy gondolták a Fillér utca
egyik telkén zajló építkezésen, hogy égetéssel
szabadulnak meg egy nagy kupac hulladéktól.
A környezetszennyezést a Rózsadomb Polgárőrség
munkatársai állították le szeptember 17-én. A fővárosban semmit sem szabad égetni.

Akik sétáltak már a méltán világhírű Napraforgó utcában, pontosan tudják, milyen egyedi
légköre van a kísérleti lakótelepnek. Az 1930-as évek elején épült egyedülálló műemléki
épületegyüttesre joggal lehet büszke kerületünk. Ennek ellenére sok autós veszélyesen
nagy tempóval száguldott a környéken. Ezért az önkormányzat az utca bejáratánál fényvis�szaverő prizmákkal tette biztonságosabbá a közlekedést, és egyúttal egy Bauhaus „jellegű”
táblával hívta fel a közlekedők figyelmét arra, nem akárhol járnak, vezessenek óvatosan!
A táblát Őrsi Gergely polgármester Megyeri Gáborral, a Napraforgó utcai Bauhaus Egyesület
elnökével, dr. Groó Dórával és dr. Ondrejka Pál professzorral együtt helyezte ki. A kulturális
örökség napjai és a Budapest100 rendezvénysorozat alkalmából az egyesület ingyenes,
vezetett sétákat is tartott a Napraforgó utcában.

Szabálytalan daruépítés
Csak szeptember 18-án 22 órától volt engedélye a
daruépítési munkálatok miatt korlátozni a forgalmat a Pasaréti út egy szakaszán a kivitelezőnek, a
feladatot mégis már reggel elkezdték, megkeserítve
az arra közlekedők életét. A forgalom rendjét a
Városrendészet állította vissza, a szabálytalan
munka miatt pedig bírságot szab ki a II. kerület.

Biztonságosabb játszóterek, felújított védőkorlátok
Szeptemberben folytatódott a korábban megkezdett burkolatcsere a
II. kerületi játszóterek játszóeszközei alatt. A munkálatok során öntöttgumi burkolatot alakítanak ki a hinták, a csúszdák és a játszóvárak ún.
esési zónájában. A fejlesztések elkészültével még nagyobb biztonságban játszhatnak a gyerekek a Cseppkő utca (Zöldkert u.), a Budenz
út, a Gárdonyi Géza út, a máriaremetei templomkert, a Sajka utca, a
Szabadság utca és a Torockó tér játszóterének tizenhárom eszközén.
Mindezek mellett az önkormányzat rendbe tetette a védőkorlátot
a Zuhatag sornál: a régi korlát maradványait elvitték, az új korlátot
kiegészítették, hogy a kisebb gyerekek is biztonságosan sétálhassanak
az Ördög-árok partjának ezen a részén.

Gárdonyi Géza út

Sajka utca

Ördög-árok

Cseppkő utca
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Balesetveszélyes szakasz a Pusztaszeri úton
Várják az útburkolati jel felfestését a Pusztaszeri úton közlekedők. Az Alsó Zöldmáli
útnál gyakori, hogy a Szemlő-hegyi-barlang
felől a Szépvölgyi út irányába közlekedők
áttévednek a szembe sávba.

Egy olvasónk által készített felvételen a probléma egyértelműen látható:
ha a sofőr figyelmetlen, könnyen az ellenkező sávban találja magát

A környéket kevéssé ismerő autósok
könnyen hibázhatnak a kanyarodásnál

Elmondása szerint nem új keletű és rendszeres problémára hívta fel a figyelmünket egy
kedves olvasónk, aki fotókat is küldött bizonyítékként. Ahogy a felvételeken is látszik, a
gond az, hogy a Pusztaszeri út Felső Zöldmáli
és Alsó Zöldmáli út közötti szakaszánál hiányos az útburkolati jel. Az ott lakók szerint
rendszeres, hogy a figyelmetlen sofőrök a
jobb kanyarnál sávot tévesztenek és a felfelé
tartókkal szembe közlekednek, ami rendkí-

vül balesetveszélyes a kanyargós úton, hiszen
a zöldsávval elválasztott szakaszon kevesen
számítanak szembejövőkre.
A problémáról tudomása van a II. Kerületi Önkormányzatnak, valamit a II. kerületi
Rendőrkapitányságnak is. Lapunk úgy tudja,
hogy már többször is megkeresték és kérték
az útburkolati jelek felfestéséért felelős Budapest Közút Zrt.-t, hogy mielőbb pótolja az
érintett szakaszon a korábbi felújítást köve-

Együttműködés
Együttműködéskeretében
keretében
újulhat
újulhatmeg
megaaBudakeszi
Budakesziút
út

Szakaszos buszsáv és P+R parkoló segítené a közösségi közlekedést

A Budakeszi út mielőbbi felújítása érdekében fogott össze a II. kerület a
szomszédos Hegyvidékkel és Budakeszivel. A példaértékű együttműködés célja,
hogy a környezetvédelmi szempontok
maximális figyelembevétele mellett a
Budakeszi út felújításával és a kapcsolódó fejlesztésekkel ösztönözzék a tömegközlekedést, csökkentve a II. kerületre is
háruló forgalomterhelést, miközben fejlesztenék az agglomerációs közlekedést.

A II. kerületi polgármesteri hivatalban
tartott szeptember 9-i egyeztetésen a
felek – dr. Győri Ottilia Budakeszi, Őrsi
Gergely, a II. kerület és Pokorni Zoltán, a

Hegyvidék polgármestere – egyetértettek
abban, hogy közös érdek az agglomerációs közlekedés megoldása, melynek része,
hogy mielőbb elindulhasson a Budakeszi
út teljes felújítása közműcserével és szakaszos buszsáv létesítésével. Az együttműködéshez csatlakozott a Fővárosi Vízművek is.
Megállapodtak abban, hogy az önkormányzatok és a vízművek 3-3 millió forintnyi anyagi támogatásával kezdeményezik egy hatástanulmány elkészítését a
Budakeszi út felújításáról, az ehhez kapcsolódó P+R parkolók létesítéséről és a
Budakeszit elkerülő út megépítéséről.
A megbeszélésen fontos kritériumként
hangzott el, hogy az agglomerációs közlekedési problémák hosszú távú megoldásakor fokozottan figyelembe kell venni a környezetvédelmi szempontokat is.
A térség közlekedésére jellemző, hogy a
Zsámbéki-medence településeiről jelenleg naponta átlagosan 11 ezer autó érkezik
a fővárosba, nagy részük a II. kerület és a
Hegyvidék útjait terheli.
A Budakeszi út felújítása a hozzá kapcsolódó fejlesztésekkel ösztönözné a tömegközlekedési eszközök használatát, és
csökkentené a két fővárosi kerületre háruló terhelést.

tően elmaradt felfestést, ami a kevésbé koncentráló sofőröknek segíthet elkerülni, hogy a
szembe sávban autózzanak. A munkát – információink szerint – eddig a sok feladata miatt
nem tudta elvégezni a vállalat.
Varga Előd Bendegúz alpolgármester tájékoztatása szerint a Budapest Közút Zrt. az
önkormányzat többszöri kérésére megjelenésünk idején megkezdi az útburkolati jelek
felfestését.

Gyalogátkelő
és parkoló épül

Budenz út–Kuruclesi út
A biztonságosabb közlekedés jegyében gyalogátkelőhelyet alakítanak ki a Budenz út–Kuruclesi út csomópontban. A Pitypang utcában a Felső Zöldmáli út
feletti szakaszon parkoló épül

Pitypang utca
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Rácz Ildikó, Bíróné Rákóczi Márta, Gábor Áron, Őrsi Gergely,
Hajnissné Anda Éva, Villányi Péterné és Balázs Zoltán

Példaértékű tanári pályák elismerése
A II. Kerületi Önkormányzat 2013-ban alapította meg az Öveges-díjat, amellyel
minden évben öt, a hivatásában kiemelkedően teljesítő pedagógus munkáját ismeri el. A járványhelyzetre tekintettel az idei évben rendhagyó módon, egészen szűk
körben került sor a kitüntetések átadására.

Őrsi Gergely polgármester köpen ötezer pedagógust is jutalszönetét fejezte ki a díjazotmazhattak volna. Ez a díj azért
is különösen kedves nekem,
taknak a gyermekekért végmert Öveges József személye
zett – az elmúlt és a mostani
nagyon sokat jelent számomidőszakban különösen emberpróbáló – munkájukért és
ra, hiszen gyerekkorom egyik
felelősségvállalásukért, illetkedvenc tévéadása az ő, kísérve reményét fejezte ki, hogy
leteket bemutató műsora volt.
a jövőben pedagógusainknak
Többet közülük mi magunk is
nem kell ilyen nehéz körülkipróbáltunk otthon. Nemrémények között helyt állniuk.
giben antikváriumban vásáBalázs Zoltán, a Fillér Utcai
2020-ban Öveges-díjban
roltam meg egyik művét (KíÁltalános Iskola földrajz–
részesült Balázs Zoltán, a Filsérletezzünk és gondolkozzunk).
testnevelés szakos tanára
Élete, személyisége és előadói
lér Utcai Általános Iskola, Bíróné Rákóczi Márta, a II. Rákóczi Ferenc Gim- készsége példamutató volt.
Mióta dolgozik a Fillér iskolában?
názium, Rácz Ildikó, az Áldás Utcai Általános
Tizenkét éve jöttem ide, előtte a Nagy LászIskola és Villányi Péterné, a Móricz Zsigmond
Gimnázium tanára, valamint Gábor Áron, az ló Gimnáziumban tanítottam. Ez egy érzelmi
Újlaki Általános Iskola igazgatója. Az esemé- döntés volt, hiszen tősgyökeres II. kerületi
nyen részt vett Varga Előd Bendegúz alpolgár- vagyok, itt nőttem fel, ide kötnek a gyermekmester is.
kori emlékeim. A Lorántffyba jártam, ami a
mi iskolánk elődje volt. Nagyon jól érzem itt
*
magam, remek kollégáim és tanítványaim vanBalázs Zoltán, a Fillér Utcai Általános Iskola nak. A legnagyobb öröm számomra, ha látom,
földrajz–testnevelés szakos tanára már sok ki- hogy hatással vagyok a gyerekekre, sikerül feltüntetést kapott pedagógusi munkájáért, leg- keltenem az érdeklődésüket, elindítanom őket
értékesebbnek mégis a gyerekek elismerését egy úton – például egy jól kiválasztott sportés szeretetét tartja. Büszke tanítványaira, akik ággal –, amin azután sikeresek lesznek.
között későbbi olimpikonok, világbajnokok,
Hogyan befolyásolta munkáját a tavaszi
profi sportolók, művészek és fantasztikus csa- járványhelyzet?
Harmincéves pályafutásom legnehezebb
ládapák, családanyák vannak. Mint mondja, a
hosszú kényszerpihenő után számára tényleg három hónapja volt az idei tavasz. Hiányzott
a személyes kontaktus, a gyerekek tekintete,
élmény minden óra.
– Nagyon szeretem a hivatásomat, és nagyon visszajelzése. De nemcsak mi, pedagógusok
jólesik, ha elismerik a munkámat. Most ötün- éreztük rosszul magunkat az elzárkózásban,
ket tüntettek ki, de akár ötven, ötszáz vagy ép- hanem a diákok és a szülők is. Én szintén ket-

tős szerepben – tanárként és apaként – küzdöttem az online távoktatással. A testnevelés
különösen nagy kihívás elé állított minket,
hiszen nem lehetett elvárni, hogy a gyerekek
egy iskolai órához hasonló módon mozogjanak otthon. Edzésterveket, ötleteket, videókat
küldtem, illetve havonta egyszer egy – a tanmenetben szereplő – sportággal, magyar olimpiai sikerekkel kapcsolatos elméleti témában
kértem tőlük beadandó dolgozatot.
Sajnos, a vírus még mindig velünk van.
Most hogyan zajlik az oktatás?
Amíg ilyen szép az idő, addig a sportudvaron tartjuk meg a testnevelés órákat, és amíg
ki nem lépünk az udvarra, addig mindenkinek viselnie kell a maszkot. A gyerekeknek
óriási mozgásigényük van, ez most, a hosszú
kényszerszünet után még jobban látszik. A jelenlegi rendeletek szerint az iskolában nem
tarthatunk sportköri foglalkozásokat, amivel
nem értek egyet, hiszen a saját iskolában sokkal védettebb körülmények vannak, mint egy
egyesületi edzésen, itt ugyanazok a gyerekek
edzenek együtt, akik amúgy is együtt töltik a
napot. A lényeg, hogy a gyerekeknek szükségük
van a mozgásra, és ezt, amíg csak lehet, biztosítani kell számukra. Nemcsak az immunrendszerüket erősíti, de a tanulásban is segít, nem
is beszélve arról a sokféle problémáról (mozgáskoordinációs és figyelemzavar stb.), amelyeket kifejezetten mozgással lehet fejleszteni.
Most azonban mindannyiunk számára a
legfontosabb a biztonság és az egészség megőrzése. Ennek érdekében például a szülők
nem léphetnek be az iskola épületébe, de ezt
megértik és elfogadják, hiszen ez az ő érdekük
is. Úgy érzem, ez a soha nem tapasztalt, nehéz
helyzet összehozta az iskola szereplőit. Bízom
benne, hogy nem fordul olyan rosszra a helyzet, hogy ismét be kelljen zárni az iskola kapuit, és egész tanévben a hagyományos módon
folytathatjuk a munkát.
Péter Zsuzsanna
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Ebben a hivatásban
nagyon sok szépséget találni

Szeptember elsejétől új vezetője van a II.
kerületi Egyesített Bölcsődéknek. Novákné
Sárosi Andrea korábban a gyermekvédelemben dolgozott, és reméli, hogy az elmúlt
évek alatt megszerzett tudását és tapasztalatait kamatoztatni tudja a munkatársakkal
folytatott közös munkában és a szülőkkel
való kapcsolatában. Ezenkívül olyan jogszabályi ismeretekre is szert tett a szociális
és gyermekvédelmi területen, amire ma már
nagy szükség van a bölcsődei munkában is.

– 1988. augusztus 1-jén a Bölcsődék Módszertani Intézetében kezdtem a pályafutásomat
mint gondozónő – mesél pályakezdéséről az
intézményvezető. – Ebben az intézményben
dolgozták ki azokat a szakmai iránymutatásokat, amelyek a mai napig érvényben vannak a mindennapi bölcsősegítik a munkámat és időt kapok
dei munkában. Az élet azonban úgy
arra, hogy átlássam a feladatot.
hozta, hogy elkanyarodtam ettől a
Hogyan működnek a kerüleszép hivatástól és 26 évet egy kerületi önkormányzatnál dolgozti bölcsődék most, hogy itt van a
járvány második hulláma?
tam a gyermekvédelem területén,
Bölcsődéink a járvány első hulelőször ügyintézőként, rövid ideig
csoportvezetőként, később osztálylámában is biztosították a gyermevezetőként. A veszélyeztetett, hátkeknek az ellátást ügyeleti jelleggel,
amennyiben a szülő kérte. Jelenleg
rányos helyzetben élő gyermekek
Novákné Sárosi
Andrea
minden bölcsődénk nyitva áll, fogondjaira kerestünk megoldást a
jogszabályi keretek betartásával. 2013. január lyamatosan fogadja a kicsiket. Az új bölcsisek
1-jével kizárólag gyermekvédelemmel és csa- beszoktatása a nyáron elkezdődött, jelenleg
is folyamatban van. Június 18-án ugyan megládtámogatással foglalkoztam.
Milyen tapasztalatai vannak új munka- szűnt a veszélyhelyzet, de életbe lépett a Cokörében, hogy érzi ebben magát?
vid-19 járványügyi készültség, ezért minden
A pályázat megírása előtt felkerestem a ko- szükséges intézkedést megteszünk a fertőzés
rábbi intézményvezetőt, Kása Imrénét, aki továbbterjedésének megelőzése érdekében,
bemutatta az Egyesített Bölcsődét és a tag- és maradéktalanul betartjuk az előírt egészbölcsődéket, valamint az intézményben folyó ségügyi és higiéniai szabályokat.
szakmai munkát. Beszéltünk a fenntartóval
Kicsi gyerekekkel foglalkozni nagyon
való jó kapcsolatról, a személyi és tárgyi fel- szép, de nem könnyű feladat.
Ha valaki ezt a pályát választja, azt azért tetételekről. Már az első benyomásom az volt,
hogy nagyon jó rendszerben működik az intéz- szi, mert szereti és élvezi a kisgyermekekkel
mény, és ezt most is csak megerősíteni tudom. való foglalkozást, valamint szakmai tudásával,
Hosszú út áll még előttem, sok mindent kell tapasztalatával szeretne segítséget nyújtani a
megtanulnom. Nagy felelősség egy intézmény családoknak gyermekeik további fejlődéséhez.
Természetesen nem tagadhatjuk le, hogy
vezetése, és én sem magamnak, sem másnak
nem szeretnék csalódást okozni. Köszönettel vannak a szakmánknak nehézségei, amiket
tartozom mindenkinek, hiszen elfogadtak, nem a kicsik okoznak. Ilyen a fizikai leter-

Új vezető
a II. kerületi
Egyesített
Bölcsődék
élén

heltség, mert napjában számtalanszor le kell
guggolni, meg kell emelni őket, ami az ízületeinket megterheli. Nehézség még, hogy magas a szakdolgozóink fluktuációja, de ez sajnos nemcsak minket érint, hanem az egész
szakterületet. Ugyanakkor ebben a hivatásban nagyon sok szépséget lehet találni, hiszen tudjuk, a gyermek életének első három
éve meghatározó a későbbi fejlődése során.
Nagy öröm számomra, számunkra, amikor azt
látjuk, hogy a kicsik a bölcsődében is biztonságban érzik magukat, vidáman telnek napjaik, megtanulnak társaikkal együtt játszani,
és mind érzelmileg, mind testileg koruknak
és egyéni adottságaiknak megfelelően fejlődnek. Jó megfigyelni a folyamatot, hogyan
tanul önállóságot egy gyermek. Nem kell itt
nagy dolgokra gondolni, de amikor egyedül
fel tudja venni a cipőjét, vagy önmagától odaad
egy játékot a társának, amivel játszott, akkor
azt érezzük, ebben mi is segítettük őt. Arról
sem feledkezhetünk el, hogy mintát adunk a
hozzánk járó gyermekeknek; jó látni azokat
a tevékenységeket, amiket tőlünk lesnek el,
a mi kedvünkért csinálnak meg, hiszen ők a
szeretett személy kedvéért tartják be a közösségi szabályokat. Ha ilyet tapasztalunk, az igazi
visszajelzés számunkra, hogy bíznak bennünk
és szeretnek minket.
Péter Zsuzsanna

Kedvenc állatom - rajzpályázat óvodásoknak

Gyermekrajzpályázatot hirdet a II. kerületi
Német Nemzetiségi Önkormányzat a II. kerület középső és nagycsoportos óvodásai
részére, ezúttal az állatok világnapjához
kapcsolódva Kedvenc állatom címmel.
A rajzokat A4-es rajzlapra, színes ceruzával,
grafittal, vízfestékkel, temperával, filctollal, ragasz-

tásos technikával vagy zsírkrétával kell elkészíteni.
A lapok hátoldalára rá kell írni az óvoda nevét,
címét, telefonszámát és az óvónő nevét.
A jutalmat – egyéni és csoportos munka esetén
is – megállapodás keretében az óvodák vehetik
át. Egy óvodából legfeljebb hat pályaművet lehet
beküldeni. A pályázat benyújtásának határideje

2020. OKTÓBER 26., hétfő. A pályázatokat a
német önkormányzat megőrzi, a győztes munkákat pedig a Német Tájházban (1028 Gazda utca 22.)
kiállítják. Az alkotásokat levélben kell elküldeni a
Jegyzői Igazgatóság Jegyzői Titkárság, 1024 Budapest, Mechwart liget 1., II. emelet Bognár Orsolya
címre. A pályázatokat november 6-ig bírálják el.
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Síremlék a II. kerület díszpolgárának

Lossonczy Tamás Kossuth-díjas festőművésznek, a II.
kerület díszpolgárának avattak síremléket a Farkasréti
temetőben. A művész első feleségével, Ibolyával nyugszik közös sírban. A hantot eddig a madárbirsbokor és a
kövirózsák mellett egy „IBOLYA – TAMÁS” feliratú mészkőgömb díszítette, ezt még maga a művész tervezte.

Lossonczy Tamás 2009-ben bekövetkezett halálát követően felesége, Pál Éda elhatározta, hogy méltó síremléket emeltet, ám a megvalósítás az utóbbi évekig
váratott magára. Ekkor Kalmár János Munkácsy-díjas
szobrászművész elkészítette a terveket, majd – megtartva a gömbformát – magát a szobrot, amely egyben
zsűrizett műalkotás. A síremléket egy 1993-ban készült
Lossonczy-kép ihlette, az Ibolya-ciklus első darabja,
melynek címe: Őszokogás.
A szobor avatásán szeptember 12-én a Farkasréti temetőben a II. kerület kitüntetettjére emlékezett özvegye,
Pál Éda, Őrsi Gergely polgármester, Pataki Gábor művészettörténész, Lossonczy Tamás naplójából pedig Alföldi
Róbert Jászai Mari-díjas színművész, rendező olvasott fel
részleteket. Az eseményen többek között részt vett Kalmár János szobrászművész és Horváth Csaba volt II. kerületi polgármester is.
SZEG

Pál Éda, Lossonczy Tamás özvegye a most elkészült síremléknél

LOSSONCZY TAMÁS 1904. augusztus 12-én született. 2009. november 3-án bekövetkezett haláláig
több mint hatvan éven át élt és alkotott Ady Endre utcai lakásában. A Kossuth-díjas, érdemes művész
hivatalnok-katona-jogász családba született, ám más pályát választva, 1923–26 között a Képzőművészeti
Főiskolára járt, ahol Vaszary János tanítványa volt. Ezt követően utazott Párizsba, mely meglátása szerint
olyan bölcsője volt a művészeknek, ahol mindenki otthon érezte magát Chagalltól Picassóig. A kint töltött
évek meghatározták életét és munkásságát. Járt Hollandiában, majd New Yorkban is.
Első önálló kiállítását 1943-ban az Alkotás Művészházban láthatták, majd 1946-ban szerepelt az Elvont
Művészet Első Magyar Csoportkiállításán. 1957–68-ig egy szakmunkásképző intézetben szerkezettant
tanított. 1962-ben fejezte be egyik fő művét, az 1956-os forradalomnak emléket állító Tisztító nagy vihar
című, kilenc négyzetméteres vásznát, mely a Magyar Nemzeti Galériában látható. Alapító tagja az 1992-ben alakult Széchenyi Irodalmi
és Művészeti Akadémiának. 1997-ben avatták fel 2x14 méteres mozaikját a római metró egyik állomásán. 2001-ben a Művészek a
II. kerületben sorozat keretében a Vízivárosi Galériában állított ki, majd több csoportkiállításon is részt vett. Halála előtt három hónappal 100 év után címmel, az utolsó öt év alkotásaiból nyílt kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában, melyen még maga is részt vett.

Őszokogás

Korossy kvartett a Dohnányi-kertben
A Dohnányi-villa Széher úti kertjében adott
koncertet a Korossy kvartett szeptember
19-én. A napfény még beszűrődött a nagyra
nőtt fák között az ősz e meleg napjának

délutánján. A szervező Dohnányi Kert Egyesület 2009-ben civil kezdeményezésként
alakult. Célja, hogy Dohnányi Ernő, a világhírű zeneszerző és zongorista egykori

A fiatal zenészekből álló Korossy kvartett 2019-ben megnyerte a Weiner Leó
országos kamarazenei versenyt, amelynek nyomán a Zeneakadémia egyik
legkeresettebb kvartettje lett. Tagjai: Korossy-Khayll Csongor, Tóth Kristóf
(hegedű), Osztrosits Éva (mélyhegedű) és Devich Gergely (gordonka)

villáját körülvevő kert eredeti funkciója,
művészeti, kultúrtörténeti és ökológiai értékei megőrződjenek és méltó módon váljanak
ismertté a hazai és nemzetközi közönség
számára. Ruttkay Zsófia, az egyesület elnöke
köszöntötte a megjelenteket, akik a járvány
okozta bizonytalanság ellenére is ki mertek
mozdulni otthonról. Mint mondta, a nyári
időszakra több koncertet szerveztek, de már
az elsőre, ami májusban lett volna, arra sem
került sor a koronavírus miatt. Le is tettek
róla, hogy ezen a nyáron legyen kerti koncert, de a járvány csitultával és a II. Kerületi
Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési,
Sport-, Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi
Bizottságának pályázati felhívásán elnyert
támogatásnak köszönhetően mégis beütemeztek egy kora őszi koncertet – a kulturális
örökség napjaihoz is igazodva.
A 2018-ban alakult Korossy kvartett
fiatal, még zeneakadémista művészei az

egykori medence jó akusztikáját használták ki, hogy megszólaltassák Beethoven
nagyszabású a-moll vonósnégyesét.
A különleges élményt a végig maszkot
viselő közönség lelkes tapssal jutalmazta. A hangverseny után Alföldy Gábor
Európa Nostra díjas tájépítész vezette
körbe a látogatókat a Dohnányi-kertben,
és újabb adalékokkal szolgált arról, hogy
a híres zongorista és zeneszerző hogyan
alakította maga is a kertjét.
Az eseményen mások mellett részt vett
Kiss Roland önkormányzati képviselő, bizottsági elnök és Gór Csaba képviselő. zsz
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Százéves lenne a Tenkes kapitánya

Zenthe Ferenc születésének századik évfordulója alkalmából a Nemzeti Színház és a
MASZK Országos Színészegyesület emléktáblát állított a legendás színművész egykori,
Törökvész úti lakóhelyénél.

Simon Lajos, a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház igazgatója
a művész fiával, ifjabb Zenthe Ferenccel

Zenthe Ferencet az 1963-ban készült televíziós
sorozat, a Tenkes kapitánya tette széleskörűen
ismertté, majd sok film- és színházi szerepet
követően egy másik televíziós sorozat, az 1987
és 1999 között vetített Szomszédok Taki bácsijaként egy egész ország zárta a szívébe.
Emléktáblájánál Rátóti Zoltán színművész, a
Nemzeti Színház stratégiai igazgatója, a MASZK
képviseletében Mátyássy Bence színművész, a
Madách Színház nevében, amelynek 1952-től
haláláig tagja volt, Tóth Enikő színművész, a
salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház igazgatója,

Simon Lajos, valamint Őrsi Gergely polgármester
emlékezett és helyezett el koszorút.
A polgármester beszédében üdvözölte, hogy
kerületünkben mostantól emléktábla őrzi a felejthetetlen Zenthe Ferenc alakját, mert – mint
fogalmazott – úgy ismerhetjük meg legjobban
városrészünket, ha tudjuk, milyen híres és milyen hétköznapi emberek élnek, éltek közöttünk. Zenthe Ferencet szelíd hősnek nevezte,
akinek nehéz történelmi kor jutott, de aki nem
harccal és nem fegyverrel, hanem mosollyal és
szeretettel küzdött egy békésebb világért.

A pályatársak személyes emlékeket idéztek
fel: Rátóti Zoltán elmondta, hogy kisfiúként barátaival „tenkesest” játszottak, Tóth Enikő Lőte
Attila színművész levelét olvasta fel, amelyben
„remek színésznek és nagyszerű embernek”
nevezte a száz éve született kollégát. A fiatal
színészgenerációt képviselő Mátyássy Bence a
Szomszédok legszerethetőbb figurájaként említette Taki bácsit és emlékeztetett Zenthe a Jób
lázadása című film címszerepében nyújtott felejthetetlen alakítására, amiért megkapta a Magyar Filmkritikusok díját. Simon Lajos a Salgótarjánban kialakult Zenthe-kultuszról beszélt,
hiszen nemcsak a színház kapta nevét a város
híres szülöttéről, hanem egy park is; mellszobrán és lábnyomának másolatán kívül pedig egy
emlékszoba is megtekinthető szülővárosában.
A megemlékezés résztvevői között ott volt a
színész fia, ifjabb Zenthe Ferenc, az önkormányzat
képviseletében a polgármester mellett Berg Dániel alpolgármester és Perjés Gábor önkormányzati képviselő.
PZS

Két
K ét kiállítás
ki ál l ítás a
a Kultúrkúriában
K u lt úrkúri á ban

Két különleges kiállítást kínál a Klebelsberg Kultúrkúria
október közepéig. Formajáték címmel Hideg Orsolya
öltözéktervező iparművész mutatja be „ruhaszobrait”,
ahogy Feledy Balázs művészeti író a megnyitón nevezte
a pompás kreációkat. A ruhák mögött a falakon Tóth
Brigitta fotóművész fotóinstallációi láthatók, amelyek
színben és hangulatban harmonizálnak az öltözékekkel,
mintha egymásból nyert volna ihletet, egymással folytatna párbeszédet a két művész. A megnyitón, amelyen
Őrsi Gergely polgármester is részt vett, Medgyesi Zsolt
zongoraművész Schumann C-dúr fantáziájával adott zenei
aláfestést a vizuális élményhez. A természeti formákból,
valamint a kulturális örökség mintakincseiből egyaránt
inspirálódó alkotóművész kiállítását október 9-ig
lehet megtekinteni.
Korlátok között szabadon címmel a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége különleges csoportos
festészeti tárlatát a járvány okozta karantén ihlette.
Ahogy az egyik kiállító művész, Krajcsovics Éva fogalmazott, a pandémiával egy eddig soha nem tapasztalt
különleges élethelyzetbe kerültünk. – Talán többen is
megtapasztalhattunk egy furcsa, elsőre szinte megmagyarázhatatlan szabadságérzetet; mert ez az időszak
most valahogy mindenben más volt. Azt gondolom,
amikor egy művész ilyen helyzetbe kényszerül – és ha ez
nem hallgattatja el teljesen –, akkor valamilyen módon
megpróbálja a hasznára fordítani. Mert megtapasztalja,
hogy a bezártság különleges szabadságot ad a számá-

ra; eldöntheti, mennyire engedhet a hétköznapoknak.
Kijárási korlátozás nélkül is átélhetjük ezt az állapotot,
de egészen más, amikor szinte csak ez az egyetlen jó
lehetőségünk; nézzük meg, mutassuk meg egy kiállítással,
mi történt velünk, bennünk, mennyiben változtunk, ha
változtunk – hangsúlyozta a festőművész.
A kiállításon, amely október 18-ig lesz látogatható, Bács Emese, Barabás Márton, Bikácsi Daniela, Dréher

János, Fischer Balázs, Gábor István, Gáll Ádám, Hajdú
László, Kádár Katalin, Kéri Mihály, Kovács Johanna,
Krajcsovics Éva, M. Novák András, Mayer Berta, Nádor
Tibor, Pataki Tibor, Serényi H. Zsigmond, Sinkó István,
Sóváradi Valéria, Székelyi Kati, Takács Klára, Tölg-Molnár
Zoltán, Végh András, Wrobel Péter és Zöld Anikó munkái
tekinthetők meg (1028 Templom utca 2–10.).
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Pincétől a padlásig

Idén már tízedik alkalommal rendezték meg
a Budapest100 építészeti-kulturális fesztivált, a közösségek és a város ünnepét, mely
közelebb hozza egymáshoz a szomszédokat
és a városlakókat, felhívva a figyelmet a körülöttünk lévő építészeti értékekre.

A cél ma is az eredeti: bemutatni a házakat a
pincétől a padlásig, megismerkedni a lakókkal
és hozzájárulni új közösségek kialakulásához.
A Budapest100 eseményeit önkéntesek és lokálpatrióták szervezik a házak lakóinak, illetve
a részt vevő intézmények képviselőinek segítségével. Szeptember 20-án, vasárnap a II. kerületi
polgármesteri hivatalba is bemehettek körülnézni a látogatók, akiket Őrsi Gergely kalauzolt
végig a 68 éves épületen. – Fantasztikus élmény
volt a Budapest 100 alkalmával megrendezett
vasárnapi séta és épületbejárás a polgármesteri
hivatalban és környékén – írta közösségi oldalán a polgármester. – Nemcsak az 1950-es évek
elején épült egykori pártházról és környékéről
beszélgettünk, lehetőség nyílt arra is, hogy megmutathassam az épület legizgalmasabb tereit és
a legszebb kilátással rendelkező helyiségeit.
A polgármester az alább látható képekkel is
illusztrálta a vezetett sétát.

A bejáráson az érdeklődők azt is megtudhatták a
polgármestertől, hogy a hivatal jelenlegi irattárát
utólag alakították ki és át, az irattár mellett lévő
kazánház ajtaja pedig azért olyan súlyos, hogy
gázrobbanás esetén se károsodjon az épület. A látogatók bemehettek a mindenkori polgármester
második emeleti szobájába is, és a beépített tetőtér
irodáinak ablakából megcsodálhatták a kilátást.

A Magyar Dolgozók Pártjának (MDP) II. kerületi
székháza 1952-ben épült
fel a Mechwart tér „stratégiai pontján. Az épületet
eredetileg a körúthoz közelebb tervezték – végül
Körner József, a korábban
modernista törekvéseiről
ismert tervező helyezte át
a dombtetőre, hogy kihasználva a kedvező földrajzi adottságot, a
viszonylag szűkre szabott területen is monumentális hatást tudjon
elérni. Itt könnyebb volt elrejteni a hidegháborús időkben előírt, a
pártszékház alatt húzódó hatalmas légoltalmi pincét is, amelynek
vészkijárata a Mechwart lépcsőre nyílik.
Az épület eredeti, pártház funkcióját mindössze három évig töltötte
be: 1956 novemberében szovjet katonák foglalták le a parancsnokság
számára. A II. Kerületi Tanács ekkor a Frankel Leó út 38–40. szám
alatt, az államosítással megszűnt Esplanade Szálloda szobáiban működött. Az ötvenes évekre azonban az épület szinte lakhatatlanná
vált, ezért – az orosz katonai parancsnokság kiköltözése után – 1957.
január elején a tanács megkapta a Mechwart téri ingatlant.

Az első építési hullámra még az 1930-as évekig várni kellett. Ekkor épült ki a Margit körút
a Bauhaus és az art deco jegyében – a Margit körút sarkán a Regent- és a Szomjas-házzal. Előbbi 1945 januárjában robbant fel, több mint kétszáz embert temetve maga alá.
A hivatalos moszkvai
stílusú épülethez tagolt
tereplépcső vezet a ligetből. A második emelet
a klasszikus értelemben
vett piano nobile, azaz a
nemes emelet, ahová a
legnagyobb ablakok és a
leghangsúlyosabb díszítőelemek kerültek. A homlokzaton oszlopsor fut
végig. A tető közepén zászlókból és ötágú csillagból
összeállított többtonnás
kompozíció állt, amit csak a rendszerváltás után egy évtizeddel, 2000-ben távolítottak
el, addig deszkákkal takarták el. A belső tereket jelentősen átalakították, de a homlokzat
a mai napig őrzi eredeti formáját.

Fotók: Fortepan, szöveg: Verrasztó Gábor, Budai Polgár 2012-es cikkének felhasználásával

A múlt század fordulóján földszintes házak szegélyezték az utat, a
domboldal még kopár volt. A környék első jelentős épülete a Központi Statisztikai Hivatal 1897-ben átadott palotája volt.
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Továbbra is a júniusban bevezetett

A II. Kerületi Egészségügyi Szolgálat főigazgató főorvosa, dr. Polák László tájékoztatása
szerint a fokozódó járványügyi helyzetre tekintettel továbbra is indokolt fenntartani
a június 15-től a Nemzeti Népegészségügyi
Központ által miniszteri jóváhagyással kiadott
egészségügyi ellátási terv szerint bevezetett
betegfogadási rendet. A páciensek tömeges
jelenlétét és várakoztatását a rendelőkben
meg kell előzni, ezért az épületbe való belépés továbbra is ellenőrzötten történik. Csak
helyesen felhelyezett maszkban, kézfertőtlenítést követően lehet bemenni, és a páciensek
közötti biztonságos távolságot be kell tartani.
– A beléptetéskor munkatársaink hőmérsékletmérést és járványügyi kikérdezést végeznek. Az időpont-egyeztetéseken igyekeztünk egyszerűsíteni: a betegirányítóval
telefonon a (06 1) 488-7522-es számon vagy
e-mailben az elojegyzes@kapas.hu címen
lehet ismét időpontot egyeztetni a laboratóriumba, a röntgen- és ultrahang-vizsgálatokra, a nőgyógyászatra. A többi rendelés
esetében fokozatosan térünk vissza a betegirányítóval telefonon, illetve e-mailben történő időpontfoglaláshoz. Emellett bővítjük
az internetalapú, úgynevezett webes felületen történő időpontfoglalás lehetőségét
a laboratóriumi és a kardiológiai ellátás
mellett a röntgen- és ultrahang-vizsgálatokra, illetve hamarosan más vizsgálatokra

betegellátási rend érvényes

is. Felhívjuk a páciensek szíves figyelmét,
hogy amennyiben az internetalapú időpontfoglalást választják, legyenek figyelemmel az
egyes részlegek külön tájékoztatására, amely
az időpontfoglalás kezdeményezésekor felugró ablakban jelenik meg – tájékoztatta lapunkat dr. Polák László.
A bejárat előtt – a Kapás utcai telephelyen
– továbbra is külön fogadják a laboratóriumi
vizsgálatra érkezőket. Ők az épület jobb ol-

„Legyen jól velünk!”

A Budapesti Szent Ferenc Kórház missziója,
hogy motiválja és segítse a lakosságot a betegségek megelőzésében, kezelésében. Ezért
speciális, kísért életmódprogramot indított.
A néhány hetes kórházi program lényege,
hogy rövid kardiológiai kivizsgálást követően
az erre jelentkezőkkel az egészségi állapotot
folyamatosan ellenőrző mozgásprogramokat végeznek csoportosan, amit komplex
egészségmegőrző elméleti és gyakorlati
programok egészítenek ki.
A program elemei: orvosi kivizsgálás; csoportos gyógytorna; terheléses gyakorlatok:
bicikli, evezőpad, futógép; túrázás a kardiotanösvényen; uszodai úszás és vízi torna;
betegoktatás; gyógyszerelés kísérése; dietetikai tanácsadás; függőségi tanácsadás,
leszoktató programok; relaxációs programok.
A részvétel módja: bejárásos, ún. nappali kórházi rendszerű. Mindennap adott

dalán, a Varsányi Irén utca irányában várakoznak. A többi szakrendelésre és az emlőszűrésre érkezők pedig az épület bal oldalán.
A két várakozó sort a portás munkatársak irányítják. A többi telephelyen a beléptetés egy
sorban történik.
Az intézet vezetése kéri, hogy lehetőség
szerint a járványügyi kérdőívet már kitöltve
hozzák magukkal a vizsgálatokra (letölthető a
www.kapas.hu oldalról).

Nappali rehabilitációs kórházi rendszerű
ingyenes életmódprogram az egészségért

idősávban a mozgásprogramokon, előadásokon a kórházban, egyes külső helyszínen
zajló mozgásprogramok esetében a külső
helyszínen szükséges megjelenni és részt
venni. A néhány hetes program ütemezését
a kórház bizonyos mértékig tudja az egyéni
igényekhez is igazítani.
Kinek ajánlott? Azok számára kiváló
segítség a további megelőzésben, akik
már kardiológiai betegséggel élnek, illetve átestek valamilyen szív- és érrendszeri
történésen; akik egészségesek és szeretnék
megőrizni egészségüket, de életkoruk miatt
vagy más okból szívesen vennék a program
mellé az orvosi kontrollt, szakembereink
tanácsát is.
További információ és bejelentkezés:
kommunikacio@szentferenckorhaz.hu
Az egészség a legnagyobb ajándék, amit
magának adhat. Tartsa meg, nyerje vissza!

Betegellátás a Szent Ferenc Kórházban. A Szent Ferenc Kórházban jelenleg az alábbi rend szerint lehet beteg-

ellátásra előjegyzést kérni: orvosi vizsgálatra, kontrollra időpontkérés: (06 1) 392-8211, hétköznap 13–15 óra között. Skype-konzultációra
időpontkérés Skpye-on az orvosiskype@gmail.com partner hívásával vagy ide szöveges üzenet küldésével hétköznap 15–16 óra között.
Skype-on az alábbi témákban lehet telemedicína-konzultációt kérni: kardiológia, belgyógyászat-diabetológia, pszichológia, pszichiátria, dietetika, étrendi tanácsadás, gyógytorna, információ vezetett tanösvény-túráikról. PCR-vizsgálatra bejelentkezés: apolig@szentferenckorhaz.hu.
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A zene állandóan körülvesz minket

Nagy sikerrel mutatta be Szalai Kriszta kerületi fiatalokból álló társulata – a már legendás vígszínházi előadás nyomán készült – A Pál
utcaiak című zenés produkciót a XXII. Pesthidegkúti Művészeti fesztiválon. A főhőst, Nemecseket egy hidegkúti kislány, Szesztay Lili
alakította a legnagyobbakra jellemző hitelességgel és átérzéssel.

A művészi véna nem véletlen: Lili
édesanyja, Kézdy Luca Artisjus díjas hegedűművész és zeneszerző,
édesapja, Szesztay Dávid szintén
muzsikus, a Kiscsillag zenekar
multiinstrumentalista billentyűse. Kettejük közös projektje a Santa
Diver, amely egy, a jazz, a világzene
és a szabad zene fúziójából született egyedi zenei világot képvisel.
A tizenhárom éves Lili a Járdányi Pál Zeneiskolában tanul
hegedülni, színészi képességeit
Szalai Kriszta Kölyök-Színjátszó
körében (KÖSZI) csiszolgatja.
A színpad nem idegen számára,
hegedűsként is sokszor lépett
már közönség elé. Ha nem zenél
és nem színészkedik, idejét rajzolással és olvasással tölti. Molnár
Ferenc regényét kötelező olvasmányként vette a kezébe, és a történet nagyon megragadta – igaz,
akkor még meg sem fordult a fejében, hogy egyszer ő kelti majd
életre Nemecsek hősies alakját.
– A Remetekertvárosi Általános Iskolába járok, és két éve a
KÖSZI-nek is tagja vagyok. Sokan jelentkeztünk A Pál utcaiak
előadásra, volt szereplőválogatás is, ahol mindent beleadtam,
és legnagyobb örömömre meg is
kaptam azt a szerepet, amit szerettem volna. Eleinte kicsit nehezen illeszkedtem be a többiek
közé, mert mindenki nagyobb
nálam a darabban, de mostanra
jó barátok lettünk. Már kétszer is
előadtuk A Pál utcaiakat, a színpadra lépés előtt mindannyian
nagyon izgulunk, de játék közben

ez elmúlik, és tudjuk élvezni az
előadást. A végén a vastaps pedig
nagyon-nagyon jó érzés! A családunk életében fontos a zene, ami
állandóan körülvesz minket. Van
egy húgom, Zorka, ő zongorázik.
Sokat gyakorolunk itthon, de az az
igazi, amikor a szüleink elvisznek
egy-egy koncertjükre.
– Zorka tízéves, nagyon jó zenei
adottságai vannak és Lilihez hasonlóan ő is szépen rajzol – állítja az
édesanya. – Persze nem lehet még
tudni, hogy mi lesz a lányokból, de
a lehetőségük adva van a művészi
pályához. Nem akarunk rájuk erőltetni semmit, azért tanulnak zenét,
hogy egy kinccsel több legyen nekik, és hogy legyen egy olyan közös
nyelv, amit mindnyájan beszélünk.
Szokott együtt is zenélni a család,
ami nagyszerű élmény.
– Támogatjuk a lányokat,
akármilyen utat is válasszanak
maguknak – kapcsolódik a beszélgetésbe Dávid. – Ismerjük a
művészlét szépségeit és buktatóit,
megéltünk már néhány nehezebb
időszakot, de nem fogjuk őket lebeszélni, ha erre vágynak. Az a
fontos, hogy olyasmivel foglalkozzanak, amiben örömüket lelik. Tőlünk is ezt látják. Amellett,
hogy Luca is és én is tesszük a dolgunkat, van egy közös szegmens,
amit meg tudunk osztani egymással. Ez a harmadik – egyébként
legidősebb – gyermekünk, a Santa
Diver. Sokat hozzáad a kapcsolatunkhoz, hiszen rengeteg közös
élmény születik általa: együtt alkotunk, utazunk, lépünk fel.

Nemecsek Ernő szerepében Szesztay Lili (középen)

Szesztay Dávid és Kézdy Luca lányaikkal, Lilivel és Zorkával

Beszélgetésünkben – ahogy
mostanság mindig – megkerülhetetlenül előjön a vírus, a járvány témája. A karantént sokan
sokféleképpen élték meg, de több
alkotóművészre is inspiráló hatással volt a szokatlan helyzet. Ez
a tapasztalta Dávidnak is:
– Jó volt kicsit visszavonulni,
nem pörögni, olyasmivel is foglalkozni, amire egyébként kevés idő
jut. Gyakorlásra, új számok írására is ideális volt a bezárkózás – de
csak egy ideig, egy-másfél hónapig. Utána már nagyon hiányzott
a szokásos életmód, a fellépések,
a találkozások és természetesen a
kiesett bevétel is. A zenészszakma tudomásul vette, hogy a nyári
fesztivál- és koncertszezon elmarad, de nagyon bíztunk az őszi újraindulásban. Sajnos, most azzal
kell szembesülnünk, hogy a járványhelyzet fokozódásával ezek a
reményeink szertefoszlottak, de
talán tavasszal már tényleg ismét
elindulhat az élet.
– Az év eleji sűrű időszak után
szinte jólesett a kényszerpihenő
– fűzi hozzá Luca. – Elég jól viseltem a helyzetet, viszonylag nyugodt voltam, bár – elsősorban a
megélhetés miatt – volt bennem
szorongás. Szerencsére a gyerekek nem veszélyeztetettek a járvány szempontjából, ez nagyban
enyhítette azt a lelki terhet, amit
a megfertőződés lehetősége okozott. Sokat futottam, fotóztam és a
kertünk is soha nem látott virágzásba borult a lelkes gondozásnak
köszönhetően.
Zeneszerzőként engem is megérintett néhány kép, hír vagy han-

gulat, amelyből születtek zeneművek, és amelyeket éppen előző
nap egy szentendrei koncerten
– végre közönség előtt – eljátszhattunk. Már nagyon régen nem
volt részünk ilyen találkozásban,
és természetesen éreztük, hogy
mennyire hiányzott.
Azt is tapasztaltam, hogy sok
pályázati lehetőség kínálkozott,
amivel mi is igyekeztünk élni
– szerencsére több, mint kevesebb sikerrel. Nem engedték el
teljesen a kezünket, kaptunk segítséget.
A Szesztay család tizenkét éve
él Hidegkúton. A választás nem
volt véletlen, Dávid nagyszülei a
közelben laktak, így őt számtalan
emlék köti a környékhez. Korábban két kutya és egy cica is tartozott a csapathoz, ők is szerepet
játszottak abban, hogy a házaspár
a természet közelében válasszon
lakhelyet.
– Rendszeresen futok a környéken – meséli Luca –, és az egyik
kutyus eleinte gyakran elkísért,
de ahogy öregebb lett, már túl sok
volt neki a közös kör, és a sarokról visszafordult. Nagyon szeretek
itt élni, és teljes mértékben kihasználom a környezet adottságait. A futás mellett a fotózáshoz is
ideális ez a városrész, az itt készült
képeimből kiállítást is rendeztek
már. Bár nem nagy a lakásunk, és
időről időre felmerül a költözés
kérdése, nem akarunk elmenni
innen, mert nagyon megszerettük a városnak ezt a kivételes, zöld
szegletét.
Péter Zsuzsanna

2020/14 – szeptember 27.

Megtelt élettel: vásári forgataggal, utcazenészekkel, táncosokkal, alkotókkal, művészekkel a Frankel Leó út szeptember 21-én. És persze
számos látogató is volt, a gyönyörű őszi napsütésben megtöltötték a
környékbeli vendéglátóhelyek teraszait. A szabadtéri piknikre az EB OVO
Egyesület egy öt állomásból álló városi akadálypályával készült, amely
azokat a helyzeteket szimulálta, amelyekkel egy gazdi és kutyája városi
környezetben találkozhat. A breaktáncosok idén is nagy sikert arattak;
a környékbeliek, a családok, az érdeklődők, kutyák és gazdáik jó hangulatban töltötték együtt a délutánt a Frankel Leó út ünnepén. Az eseményre önkormányzati képviselők is ellátogattak, mások mellett Berg
Dániel alpolgármester, Besenyei Zsófia és Kiss Roland bizottsági elnök.
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Sportparádé és jókedv

Pesthidegkúton
A Hidegkúti Családi Iránytű
totta
Egyesület szeptember 12-én tar
esemény
a 7. Hidegkúti Sportparádét. Az
nek
legjobb pillanatait megörökítők
fotópályázatot írtak ki.

A hagyományos őszi sportágválasztón a résztvevők megtudhatták, hogy a családon belül
kinek milyen sport való. A gyerekek és a szülők
megannyi mozgásformát próbálhattak ki, de
több egészségmegőrző programon is részt vehettek az érdeklődők

A Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont és Közösségi Tér adott otthont szeptember 12-én a 7.
Hidegkúti Sportparádénak. A szervezők a vírusjárványra tekintettel szigorú egészségügyi szabályokat
hoztak, amit a vendégek is magukénak éreztek

A sport- és táncbemutatók mellett egész nap nyitva állt az Egészség
Sétány, ahol egészségügyi szűrővizsgálatokat végeztek, a versenyezni vágyók pedig kanjam frizbi-, pétanque-, asztalitenisz és focibajnokságon vehettek részt

Két kerékpár is gazdára talált aznap. Az egyiket a pecsétgyűjtő verseny
győztese vihette haza, a szerencsés résztvevőt Őrsi Gergely polgármester
sorsolta ki. A másik biciklivel a tombolahúzás nyertese kerekezhetett el

A sportparádé azonban nem ért véget szombat kora este. A szervező
Hidegkúti Családi Iránytű Egyesület a 7. Hidegkúti Sportparádé
Legjobb Pillanatai címmel fotópályázatot hirdetett a sportnapon készült felvételek készítői
számára. Az egyesület minden résztvevőnek köszöni a lelkes és aktív
részvételt, valamint a
felajánlott nyereményeket. A rendezvény kiemelt támogatója a II.
Kerületi Önkormányzat, a HÜVI Szolgáltatóház és a Lovas cukrászd
a volt

2020/14 – szeptember 27.
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Egy drámai évtized jelenetei
a KultúrFényPontban
A II. Kerületi Önkormányzat Idősügyi
Tanácsa novellaíró pályázatot hirdet 65
év feletti II. kerületi amatőr alkotók részére. Pályázni eddig még nem publikált
pályaművekkel lehet. A pályázatot két
témakörben írják ki:

Fotó: Fortepan/Lissák Tivadar

1. Karanténom története

Szeretnénk, ha a pályázatírók megosztanák a közönséggel, hogyan élték meg
a koronavírus okozta karantén nehéz
időszakát, milyen módon sikerült leküzdeni az esetleges félelmet, a bizonytalanságot, a befelé fordulást. Okozott-e
olyan változást a szerző vagy családja
életében a világjárvány, amely azt érzékelhetően átalakítja?

2. A hely története
Retek utca 36.

Új kiállítással jelentkezik október 8-tól a KultúrFényPont, a II. Kerületi Önkormányzat és a Fortepan fotóarchívum közös galériája a Fény utcai piacon. A kiállításon Lissák Tivadar amatőr
fotós képeiből válogatnak. A szerző – úgy is mint Retek utcai lakos – a harmincas évek közepétől
rendszeresen fényképezett a kerületben. Képein megelevenednek a világháború felé sodródó Budapest jellegzetes helyszínei, üzletei, utcaképe. A látogatók egy családi fotóalbum és egy történelemkönyv keverékével
találkozhatnak a kiállításon, egy drámai évtized jeleneteivel: Schlotter Mátyás hentesüzletétől a nyilaskeresztes
párt plakátjain keresztül a csillagos házakig, az óvóhelyig és a szétlőtt Budapestig.

Védett
tér(ben)– élet az iskolában
tt tér(ben)
Véde

Az önkormányzat folytatja Védett tér(ben) elnevezésű beszélgetés-sorozatát az Átriumban.
A következő alkalmat Tanévnyitó – élet az iskolában címmel október 1-jén, csütörtökön
14–15.30-ig tartják az Átrium Bisztróban. Amennyiben a járványhelyzet engedi, személyesen
részt lehet venni, amihez regisztráció szükséges. Regisztrálni a www.masodikkerulet.hu oldalon, illetve a kerület Facebook-oldalán keresztül lehet. A beszélgetést megnyitja Őrsi Gergely
polgármester, a beszélgetés moderátora Veiszer Alinda. A beszélgetés résztvevői: Fazekas
Mihály, a Fillér Utcai Általános Iskola pedagógusa, a Pedagógus Szakszervezet tagja és Parti
Nóra színművész. Téma: az új tanév eddigi tapasztalatai a koronavírus tükrében.

A kíváncsi ember sorozata

Októbertől új sorozattal jelentkezik a Spirit Színház.
A Spirit Estek – A kíváncsi ember című beszélgetős
műsorsorozat házigazdája a kerületünkben élő Gazsó
L. Ferenc Táncsics Mihály-díjas újságíró, író, jogász lesz,
aki négy évtizede dolgozik a médiában alkotóként és
vezetőként egyaránt. Hivatásának tekinti a pontos és
hiteles tájékoztatást, vallja, hogy a szép magyar beszéd és írás minden újságíró missziója és felelőssége.
Az első alkalom OKTÓBER 10-én 19.00 órakor
kezdődik, a vendég Szarka Tamás Kossuth-díjas muzsikus, a Ghymes együttes alapítója lesz, az esten
közreműködik Pápai Erika színművész (1023 Árpád
fejedelem útja 3-4.).

A jegyigényt október 2-ig a spirit@spiritszinhaz.
com e-mail-címen kell jelezni (Spirit Színház, 1023
Árpád fejedelem útja 3-4.).

A szerző bemutathatja II. kerületi kötődéseit, helytörténeti emlékeit, legyen az
akár személyes élmény, családi történet, illetve ezeknek továbbélése, akár a
település valamely részének eddig nem
ismert, új nézőpontból történő megjelenítése. A kerületi emlékek felidézése
maradandó értékeket közvetíthet a fiatalabb generációnak is.

A pályázat beadási határideje:
2020. november 15.

Mindkét kategóriában az I. helyezett 100 000 Ft, a II. helyezett 75 000
Ft, a III. helyezett 50 000 Ft díjazásban
részesül, valamint polgármesteri különdíjat is kiosztanak. A pályázatokat
szakértői bizottság bírálja el. A részletes pályázati kiírás az adatlappal együtt
megtalálható a www.masodikkerulet.
hu/palyazatok oldalon.

Beethoven
250
A Törös Alapítvány
október 16-ra meghirdetett 7. jótékonysági hangversenyét
a Duna Szimfonikus
Zenekarral a250
járványügyi helyzetre való
tekintettel

Beethoven

A házigazda:
Gazsó L. Ferenc
A vendég:
Szarka Tamás
Közreműködik:
Pápai Erika
október 10.
19:00

október 16.
péntek 18.00
jövő
tavaszra
halasztották.
DUNA

Megértésüket köSZIMFONIKUS
szönjük!

ZENEKAR

A ·TÖRÖS ALAPÍTVÁNY 2011· 7. JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENYE
A II. KERÜLET EGÉSZSÉGÉÉRT

Szeptember 21-től kötelező a maszk használata a mozikban, a színházakban, művelődési házakban és az egyéb csoportos eseményeken!
Szólisták:

Vezényel:
Művészeti vezető:
Közreműködik:
Műsor:

Vida Mónika Ruth zongoraművész, Balázs János tanítványa
Ninh Duc Hoang Long tenor
Kanai Toshifumi (Japán)
Szklenár Ferenc
Mohai Gábor Radnóti- és Kazinczy-díjas előadóművész
Beethoven: Holdfény szonáta („Mondschein-Sonate”) – I. tétel
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KIÁLLÍTÁSOK

október 5.
hétfő 20.00

ZENE, TÁNC

TONY – monodráma
Batthyányné
Zichy Antónia életéről
Horváth Lili előadása
Klebelsberg Kamaraszínház

Portréfotó: Rózsa Erika

Az előadás a „Köszönjük, Magyarország!”
program keretében valósul meg.

október 4.
vasárnap 19.00

Dalnokklub

Versek, dallamok, gondolatok
Vendég:

SZARVAS JÓZSEF
színművész
Házigazda: Radványi Balázs,
Balog Péter

CSIRIBIRI
CSALÁDI
DÉLUTÁN

október 3.

szombat 15.00-18.00

15.45 ERDŐK KÖNYVE
az Aranyszamár Színház előadása
17.00 BOGNÁR SZILVIA:
TITOKTOK ‒ CSALÁDI KONCERT
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ
A program az Emberi Erőforrások
Minisztériuma támogatásával
kerül bemutatásra.

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: OKTÓBER 4-ig: Jóhír – Kállai Nagy Krisztina grafikusművész meseillusztrációi. OKTÓBER 6. – NOVEMBER 8-ig: Sztárfotók a XX. századból. Tóth József Füles fotókiállítása (1028
Templom utca 2–10.).
• VÍZIVÁROSI GALÉRIA: SZEPTEMBER 30-ig: Az Ars Sacra Fesztivál keretében: Fényt hozzon… IX. A Hager–Gelley művészcsalád kiállítása. OKTÓBER 6–27-ig: Best of Miniképek. A magyar festészet napja rendezvénysorozathoz kapcsolódva, több mint 150 meghívott művésszel. Október 6-án 18 órakor megnyitja Feledy
Balázs művészeti író (1027 Kapás utca 55.).

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: OKTÓBER 7., 19.00: Grazioso zeneszalon. Házigazda Detvay Mária Marcella, vendég: Falvay Attila. OKTÓBER 9., 10.00: Muzsikus Klébzelet, Eckhardt Gábor zenei kalandozása kisiskolásoknak. OKTÓBER 18., 19.00: „Ének, hajolj ki ajkamon” – Bánkövi Gyula és Hollós Máté szerzői estje.
OKTÓBER 20., 19.00: Zorán-turné 2020. Az április 14-i koncert pótlása, a megváltott belépők erre az időpontra érvényesek (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: OKTÓBER 5., 19.00: Calcutta trió – indiai zeneklub. OKTÓBER 15., 19.00: Guzsalyas csángó táncház. OKTÓBER 18., 19.00: Neil Young Sétány klubkoncert (1022
Marczibányi tér 5/a).
• BARTÓK EMLÉKHÁZ: OKTÓBER 3., 11.00: Szabadban. Simon Izabella gyerekkoncertje Bartókról 8–13 éveseknek. OKTÓBER 3., 18.00: Bartók vonósnégyesei. Geyer Stefi, Ziegler Márta és az „erdélyi hangsor”. Közreműködik a classicus quartet, előadást tart Farkas Zoltán zenetörténész. OKTÓBER 6., 18.00: MVM-koncertek.
A zongora közelről. Fülei Balázs beszélgetős zongoraestje. OKTÓBER 10., 18.00: Beethoven, Schubert és Magyarország. Egri Mónika–Pertis Attila zongoraduó. OKTÓBER 17., 11.00: Cérnahangversenyek nagyóvodásoknak és általános iskolásoknak. Az angyalok hangszere. Goda Sára hárfaművész interaktív, játékos hangszerbemutatója. A hangversenysorozat szervezője és háziasszonya Szalóczy Dóra zenetanár, karvezető. OKTÓBER
17., 18.00: Kemenes András zongoraestje (1025 Csalán út 29.).

SZÍNHÁZ

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: OKTÓBER 17., 19.30: Utazás Karanténiában. Nonstop
impro a Szindra Társulattal. Műsorvezető: Földessy Margit (1022 Marczibányi tér 5/a).
• ÁTRIUM: SZEPTEMBER 30., OKTÓBER 12., 13., 21., 19.30: Isteni végjáték. OKTÓBER 2., 19.30: 12 dühös ember. OKTÓBER 3., 20.00: Átrium Bisztró klubkoncertek. Harcsa Veronika és a Gyémánt Bálint duó. OKTÓBER 10., 19.30: Az öldöklés istene. OKTÓBER 14., 19.00: Marslakók. Vendég: Ferber Katalin közgazdász.
OKTÓBER 15., 16., 18., 19., 19.30: Igenis, miniszterelnök úr! Az augusztus 26-i, 28-i, 29-i, illetve 30-i jegyek
érvényesek. OKTÓBER 17., 18.00: Rendszerváltási forgatókönyvek és az állambiztonság. Ungváry Krisztián
előadása. OKTÓBER 18., 11.00: Tintanyúl Klub. Regisztráció: tintanyulkoncert@gmail.com. OKTÓBER 20.,
19.30: Az Őrült Nők Ketrece. Az augusztus 25-i jegyek érvényesek (1024 Margit krt. 55.).
• JURÁNYI INKUBÁTORHÁZ: OKTÓBER 2., 19.00: Irodai patkányok. OKTÓBER 3., 19.00: Egyasszony.
OKTÓBER 4., 19.00: Lenni vagy nem. OKTÓBER 5., 19.00: Emlékek klinikája. OKTÓBER 7., 14., 19.00: A
csemegepultos naplója. OKTÓBER 7., 20.00: 23 perc. OKTÓBER 8., 9., 20.00: Egy őrült naplója. OKTÓBER
9., 18.00: Szociopoly. OKTÓBER 9., 18.30: Szülői értekezlet. OKTÓBER 9., 19.00: Az étkezés ártalmasságáról.
OKTÓBER 10., 17., 19.30: Cigány magyar. OKTÓBER 11., 10.00: Hab a tortán mesesorozat. Mesél Pető Kata
és Porogi Ádám. OKTÓBER 11., 19.00: Hurok. OKTÓBER 12., 16., 19.00: Megyek utánad – szerelmi leltár.
OKTÓBER 15., 19.00: Mi és ők. OKTÓBER 16., 18.00: Állj bele! Közösségi színházi játék. Velünk élő erőszak.
Játszótárs: Járó Zsuzsa. OKTÓBER 17., 19.00: Ketten. OKTÓBER 18., 19.00: A jelentéktelen. OKTÓBER 19.,
19.00: Francia négyes – szcenírozott olvasószínházi előadás. OKTÓBER 20., 21., 19.00: Az örökség. OKTÓBER 21., 20.00: A férfiak szexuális világa (1027 Jurányi utca 1–3.).
• SPIRIT SZÍNHÁZ: SZEPTEMBER 30., OKTÓBER 1., 19.30: Chatszoba 2020. OKTÓBER 3., 19.30 és OKTÓBER 4., 17.00: Mario és a varázsló. OKTÓBER 5., 6., 19.30: Elveszett paradicsom. OKTÓBER 7., 8., 19.00:
Eszter hagyatéka. OKTÓBER 9., 19.30: Csehov szemüvegén keresztül – párkapcsolati játék. OKTÓBER 10.,
19.00: Spirit-estek – a kíváncsi ember sorozata. OKTÓBER 11., 15.00 és 19.00: Ördögi kör. OKTÓBER 12.,
13., 19.00: Rémes születésnap. OKTÓBER 12., 13., 19.30: Novecento – az óceánjáró zongorista. OKTÓBER
14., 16., 19.00: A csütörtöki hölgyek. OKTÓBER 14., 19.30: Mengele bőröndje. OKTÓBER 15., 16., 19.30:
A bukás. OKTÓBER 18., 19.00: Lélekharang. OKTÓBER 19., 20., 19.00: Édentől keletre (1023 Árpád fejedelem útja 3-4.).

KLUBOK

• BUDAI FŐNIX KULTURÁLIS EGYESÜLET: SZEPTEMBER 29.: Egynapos kirándulás vonattal Nyíregyházára, a skanzen és az állatpark meglátogatása. A kirándulást dr. Reicz Magdi vezeti. OKTÓBER 6–8.: Őrség–Göcsej–Kerka-völgye kirándulásunk a KKSI támogatásával valósul meg. Három nap, két éj félpanzióval. Utazás:
vonattal, különjárati autóbusszal, kisvasúttal. OKTÓBER 13.: Dürer kora – német rajzok és metszetek a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből. Látogatás vezetéssel (1024 Margit krt. 64/b, a főbejárat mellett balra, a
Bárdos Lajos-emléktábla alatt. Tel.: (06 1) 216-9812 (üzenetrögzítő is), (06 30) 792-5323, fonixke@t-email.hu).

GYEREKEKNEK

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: OKTÓBER 11., 11.00: A varázslat mesterei. A március 22-i elmaradt 11
és 16 órai előadások pótlása. OKTÓBER 16., 10.00 és 11.00: Tádé-bérlet: Történetek a kutyusról és a cicusról. A Bóbita Bábszínház előadása óvodásoknak. A március 27-i elmaradt előadás pótlása. OKTÓBER 16.,
14.30: Mazsola-bérlet: Többsincs királyfi. A Magyar Népmese Színház előadása kisiskolásoknak. OKTÓBER 17.,

2020/14 – szeptember 27.

AJÁNLÓ

23. OLDAL

15.00: Zöldülő családi nap. Környezettudatos rendezvény a család minden tagjának a Földünkért világnap tiszteletére. OKTÓBER 18., 16.00: Mátyás, hol vagy?... „2-102” interaktív művészetimatiné-sorozat családoknak,
unoka-nagyszülő pároknak. OKTÓBER 19., 10.00: Babaszínház: Ki lakik az asztal alatt? A Bóbita Bábszínház
előadása. A március 16-i elmaradt előadás pótlása (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: minden szombaton 10.30–12.00-ig Motolla játszóház. Minden szombaton 10.30–12.00-ig tűzzománckészítő műhely felnőtteknek és gyerekeknek 8 éves kortól. OKTÓBER 10., 10.00: Játsszunk együtt! Halász Judit családi koncertje. OKTÓBER 17. , 9.00–12.00: Babaholmibörze.
OKTÓBER 18., 11.00 és 16.00: Rutkai Bori Banda: Zsebtenger (1022 Marczibányi tér 5/a).

KIRÁNDULÁSOK

• TERMÉSZETVÉDŐ TURISTÁK KÖRE: gyalogtúrák: SZEPTEMBER 30.: Komárom. Találkozó 8.00, Déli pu.,
pénztárak. OKTÓBER 3.: Pilis. Piliscsaba, Piliscsév. Találkozó 9.00, Nyugati pu., pénztárak. OKTÓBER 10.:
Pilis. Pilisborosjenő, Csobánka. Találkozó 9.00, Árpád híd, Volán. OKTÓBER 17.: Pilis. Pilisszántó, Kesztölc. Találkozó 8.30, Árpád híd, Volán. További információ: (06 1) 316-3053, (06 20) 997-8465, janos.ungerleider@gmail.
com, www.tvtk.ingyenweb.hu.
• TERMÉSZETBARÁT SPORTKÖR: OKTÓBER 4.: Esztergom, tanösvény és városnézés. Találkozó: Esztergom,
Szalézi lakópark buszmegállóban 9.23-kor. Javasolt találkozó: Budapest, Árpád híd távolságiautóbusz-állomás,
pénztárak, 7.45. Túravezető Dobi Zoltán: (06 30) 151-7533. OKTÓBER 11.: Budai-hegység (gombásztúra).
Apáthy-szikla, Erdőalja út. Találkozó 9.00, Batthyány tér, 11-es busz végállomása. Túravezető Czirbik Sándor:
(06 30) 570-9904. OKTÓBER 18.: Budai-hegység. Hűvösvölgy, Fenyőgyöngye. Találkozó 9.00, Széll Kálmán tér
metrókijárat. Túravezető Hegedűs Magdi: (06 70) 350-4024.

október 2. péntek 19.00

ZENE & IRODALOM
HANGVERSENYSOROZAT

FALUDI JUDIT CSELLÓMŰVÉSZ
ÉS MŰVÉSZBARÁTAINAK
KONCERTESTJEI

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK

• KLEBELSBERG KULTÚRKÚRIA: OKTÓBER 11., 17.00: Portré+ Kondor Katalin vendége Takler Ferenc borász. Az április 19-i elmaradt előadás pótlása. OKTÓBER 20., 18.00: Genius loci – A római manierizmus építészete és képzőművészete. Ludmann Mihály művészettörténész előadás-sorozata (1028 Templom utca 2–10.).
• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: OKTÓBER 8., 18.30: Bosch, Dürer és a középkor összeomlása – jégkorszak és depresszió Európában. A történelem összeomlásai, katasztrófái és túlélői – Antalffy Péter
történelmi előadás-sorozata. OKTÓBER 11., 16.00: Hogyan váljunk személyiséggé? A fejlődési út titka. Prof.
Dr. Bagdy Emőke előadása (1022 Marczibányi tér 5/a).
• KLEBELSBERG EMLÉKHÁZ: OKTÓBER 1., 17.30: Előadások a zenéről – Ferenc Józseftől Szent Istvánig,
1914–1938 – egy rövid emberöltő kulturális emlékezete a komolyzenében. Windhager Ákos összehasonlító irodalomtörténész előadás-sorozata. 4. rész: „Mikoron Dávid…” – 1923 zenei öröksége. OKTÓBER 8., 17.30:
Trianon után – háború előtt, magyar művészet a két világháború között. Dr. Bellák Gábor művészettörténész
előadás-sorozata: Az új korszak arcai. OKTÓBER 14., 17.30: Az 1956-os forradalom előzményei. Dr. Rácz János
előadása. Az aktuális védelmi rendszabályokat kérik betartani, maszk viselése kötelező! A rendezvények ingyenesek, de a hely korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztrációhoz kötöttek. Az előadások, amelyeket a V4 Építészeti Alapítvány rendez, ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni a v4@v4fund.archi
címen vagy a (06 70) 389-8720-as telefonszámon lehet (1028 Templom utca 12–14.).

TANFOLYAMOK

• MARCZIBÁNYI TÉRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT: OKTÓBER 16.,18.00–20.00: Irodalombarátok köre. Vezeti
Dancsházi Hajnal színművész, drámapedagógus: (06 30) 242-7327 (1022 Marczibányi tér 5/a).

Utazásaim
UtazásaimUtazásaim

Utazásaim címmel nyílt kiállítás az Ady25 Galéria és Kiállítótérben. A patinás villa falain a művészcsaládból származó, mindössze 13 éves Kálloy Molnár István rajzai és festményei láthatóak
SZEPTEMBER 28-ig. A megnyitón, amelyen Székely László díszlettervező mondott köszöntőt,
Őrsi Gergely polgármester és Gál Andrea önkormányzati képviselő is részt vett.
Az ifjú művész négyéves kora óta rajzol, és mint mondja, nagyon jó érzés, amikor a fejében
megszülető kép „visszanéz” a papírról. Istvánt a régi korok és régi mesterek munkái érdeklik,
Leonardo és Michelangelo után készít képeket, de a bibliai és mitológiai történetek is rajzolásra ihletik. Ezekből ad válogatást a mostani kiállítás (1022 Ady Endre u. 25. (06 30) 938-3027).

október 25. vasárnap 15.00

BEFOGAD ÉS KITASZÍT
A VILÁG

MÁCSAI PÁL ÉS HUZELLA PÉTER
VILLON-ESTJE
október 9. péntek 19.00

KÉPZELT RIPORT
EGY AMERIKAI
POPFESZTIVÁLRÓL

A SZINDRA TÁRSULAT ELŐADÁSA
Rendező: FÖLDESSY MARGIT

október 20. kedd 19.00

NAGY ZENÉSZEK,
NAGY SZERELMEK

BŐSZE ÁDÁM ELŐADÁSSOROZATA
– WAGNER

marczi.hu

24. OLDAL

HELYTÖRTÉNET

BUDAI POLGÁR

Három kávéház A Margit körút 40. földszintjén
a mostani turkálók és az előző,
kedvelt presszós fodrászat helyén három kávéház is működött a hatalmas ablakoktól körülölelve. A „Budapesti Czim- és
Lakásjegyzék” 1906-ban említi
először Frisch Rezső Casino vagy
Kaszinó kávéházát, de ennek
boltíves helyiségeit a tulajdonos
1911-ben átalakíttatta.

A Horvát utcai szárnyban, a konyha és a cselédszoba mögött elrejtett egy udvari, úgynevezett játékszobát is, „melyről köztudott, hogy
a legtöbb bevételt hozó terme volt
minden ilyen kávéshelynek”.
A Budai Napló csaknem két évtized múlva, 1928. március 25-én
tudósított ismét modernizálásról: a „CASINO kávéházat teljesen
újjáalakítva, fényesen berendezve,
káprázatosan világítva, FRISCH REZSŐ, a régi jónevű kávés újból megnyitotta […] Esténként, vasár- és
ünnepnapon délután is elsőrangú
szalon-jazz.”
Frisch 1932 tavaszán kilépett
a kávéház vezetéséből, és átadta
társtulajdonosának, Miklósi József korábbi főpincérnek, „aki
kávéházát most a budai családok,
szigorúan szolid alapon vezetett,
kedvelt szórakozóhelyévé kívánja tenni, amire szakavatottsága és
személye is garanciát nyújt. A közelmúltban átalakított helyiségekben a kávéházaknál szokatlan, sőt

a tejivókénál is mérsékeltebb nappali árak, billiárd, kártyaszobák,
este pedig elsőrendű, hangulatos
szalon-jazz és olcsó borárak várják
a budai kávéházi közönséget” – számolt be róla a korabeli sajtó.
1937. július 23-án azonban
Miklósi eladta az addigra ráfizetésessé vált Casino kávéházat ös�szes tartozásával együtt Horváth
Józsefnek, és jól csengő szlogennel (Tudja már az egész világ,
legszebb kávéház a Magyar Világ)

hamarosan megnyílt a vakolatdíszeitől lecsupaszított homlokzatú,
„Bauhausos” portálú, neonfényes
Magyar Világ:
„Elsősorban gratulálnunk kell a
tulajdonosoknak a kávéház szerencsés elnevezéséért. […] Budára ilyen
igazán magyar név illett. Másodszor
objektíven meg kell állapítanunk, a
sablonos dicsérő jelzők elhagyásával, hogy ami szépség, tökéletesség
és kényelem egy kávéházban megtalálható, az mind megvan a »Magyar

Világ«-ban. A tulajdonosok nem fukarkodtak az anyagiakkal; viszont
Erhardt Ernő építőművész, aki a kávéházat tervezte, igazán minden tehetségét belevitte ebbe a művébe. […]
Horváth József az új Spolarich-kávéház főpincére volt, ami biztosíték
arra, hogy tökéletesen ismeri a legjobb közönség ízlését, társa, Horváth
Dénes pedig minden tehetségével
mellette áll a kávéház vezetésében.
A tulajdonosok tudatában vannak,
hogy annak a közönségnek, amelynek a kávéházat építették, csak a
legjobbat szabad adni. Ez az új kávéház elve, amelyhez még az árak polgári nívója is járul” – lelkendezett
a Budai Napló 1937. november
4-én a „ragyogó budai kávéház”
premierjéről.
A cikk kiemelte, hogy nyeresége Budának „a tulajdonosok
személye, akikben a legtökéletesebb
szaktudás párosul a legnagyobb lelkiismeretességgel”, a Magyar Világ
mégsem érte meg első születésnapját, mert Horváth József 1938
októberében egyszerre két embernek is bérbe adta a kávéház
ruhatárát 9000 pengőért, ez az
összeg fedezte volna 8000 pengős köztartozását. A csődbíróság
bezáratta a kávéházat, Horváth ellen csalás miatt eljárás indult, és a
budapesti törvényszék hat hónapi
börtönbüntetésre ítélte.

HELYTÖRTÉNET

egy helyen

A Magyar Világ kávéházat 1939.
január 24-én elárverezték, a Flórián tulajdonosai, Fiala Ernő és
felesége, Dívó (Hahn) Anna vásárolta meg mélyen a kikiáltási
ár alatt megmaradt berendezési
tárgyaival, és alig két hét múlva át
is költöztek „eredeti” helyükről, a
Régi posta utcából.
A Pesti Napló képes melléklete
február 12-én már a modern Buda
új színfoltjáról írt, a szórakozóhelyen Gáspár Lajos cigányzenekara
szolgáltatta a muzsikát és Kékes
Irén énekelt:
„Február 6-án nyílt meg a Margit-körúton az előkelő tónusú Flórián kávéház, hol naponta és esténként a legjobb budai közönség
ad egymásnak találkozót. Remek
konyha, kitűnő cigányzene, komplett reggelik, családias hangulatú
uzsonnák és készséges, udvarias
kiszolgáló személyzet várja itt a
vendégeket.”
Stoffán György így emlékszik
nagyapjára, Mikola Gusztávra:
„A Flórián kávéház ajtajában egy
diplomatához hasonló, frakkos, fehér hajú, de fiatal ember, a főúr áll.
Karján az elmaradhatatlan hófehér
»hangedli«. Magas termete, min-

dig mosolygó szeme és közvetlen, de
mégis kimért modora igazi vendégcsalogató.”
Buda elegáns „caffé-restaurantja” külsőleg nem változott,
meghagyták a portált, a függönyöket és részben a bútorokat.
A házaspár Zamárdiban is üzemeltetett kávéházat, és mint Saly
Noémi csípősen megjegyzi: „Flóriánnak hívták azt is, hogy a törzsvendégek el ne tévesszék a bejáratot.
Leköltöztek egész szezonra, így aztán nem is volt egy perc pihenésük,
nyaralásuk. Egyetlen szabadnapot
engedélyeztek maguknak egész esztendőben: december 24-ét. (A budai
Flórián csak azon az egy napon tartott zárva.)”
A Margit körúti kávézó a városi
legenda szerint az ostrom idején
is kinyitott a légiriadók szünetében, a vendégkönyvet pedig egy
orosz tiszt cirill betűs köszönete
zárta. A gyermektelen tulajdonosok a háború után az utca túloldalára, a ferences templom mellé költöztették sokkal szerényebb
kivitelű kávéházukat, nem is sejtve, hogy nem a háború, hanem az
állam veszi el majd mindenüket…
Verrasztó Gábor
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Varázslatos Pesthidegkút
Nagyméretű fotóalbum készült
Varázslatos Pesthidegkút címmel.
Hasonló kiadványt eddig nem
is vehettek kézbe az olvasók, a
városrész helytörténetével
1945-ig foglalkozó kötet
pedig ezt megelőzően 1994-ben
jelent meg (Toperczer Oszkár:
Pesthidegkút. Helytörténeti barangolások).
A most összeállított, hiánypótló könyv
fényképek és rövid, lényegre törő szövegek tolmácsolásában ismerteti Pesthidegkút és településrészeinek (Gercse, Ófalu, Máriaremete, Széphalom,
Remetekertváros, Hársakalja) fontosabb
emlékeit, épületeit, művészeti alkotásait.
A kötetben látható 128 színes kép csaknem mindegyike 2020 tavaszán készült.
A fotóalbum szerzői dr. Czaga Viktória
helytörténész, a Pesthidegkúti Helytörté-

neti Kör vezetője, a Pesthidegkúti Helytörténeti Füzetek alapító szerkesztője,
valamint a 22 éve pesthidegkúti lakos
dr. Legeza László gépészmérnök, tanár,
fotográfus.
Az album a Klebelsberg Kultúrkúriában
vásárolható meg 3000 Ft-os áron október
1-jétől nyitvatartási időben (1028 Templom u. 2-10., telefon: (06 1) 392-0860,
(06 20) 322-7171).
A könyv nyilvános bemutatása OKTÓBER 12-én, hétfőn 18 órakor lesz
a Kultúrkúriában. A szerzőkkel Mohai
Gábor beszélget. Közreműködik a Pesthidegkúti Német Dalkör.

A solymári vízesés
A kép a XX. század legelején készült, de egészen az 1930-as évek
végéig ez a látvány fogadhatta az Alsó-Jegenye-völgyben bóklászókat. Akkor strandfürdő építésébe kezdtek, a medret körgáttal
zárták el. Ezzel a vízesés eredeti szépségéből és méretéből is sokat
veszített. Később felhagytak a strandfürdővel, mivel – talán a víz
hűvössége miatt – az elképzelés nem vált be. Helyreállítás nem
történt, így a hely varázsa sem állt vissza. Sajnos,így a képen látható természetes állapotot ma már nem láthatjuk a valóságban.
A budai hegyvidéken egyébként ez az egyetlen természetes vízesés, kár, hogy akkoriban még nem értékelték ezt a tényt kellőképpen. Idén június 17-én viszont akkora eső volt a környéken,
hogy a vízesés majdnem eredeti szépségében zuhogott alá.
A solymári vízesés környezetében, az Alsó-Jegenye-völgyben
egy erdészeti átszervezést követően az 1960-as évek közepén a
Gödöllői Erdőgazdaság Budapesti Erdészete építette ki a sétányt,
a védőkorlátokat és a fahidakat. Megközelíthető a Hűvösvölgyből
induló: 64-es, 64A, 164-es és 264-es autóbuszokkal a Kökörcsin utcáig utazva, a Budapest-bérlet idáig érvényes, a megállótól
a sárga sáv jeleket követve 10 perc alatt lehet kényelmesen eljutni
a vízeséshez, a sétányról két helyen is rövid ösvényen lehet lejutni a patak lezúduló vízéhez.
Kertész Z István

Fotó: Kertész Z István gyűjteményéből
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BUDAI POLGÁR

Később indul az óvodások úszásoktatása
Ősszel indult volna a „Tudsz már úszni?” elnevezésű program, amelynek keretében délelőttönként térítésmentes
úszásoktatást biztosított volna a II. kerületi nagycsoportos
óvodásoknak a II. Kerületi Önkormányzat. A felerősödő
koronavírus-járvány miatt azonban el kellett halasztani
a sportprogram indulását. A vírusveszély enyhülésével
az önkormányzat újraindítja az oktatást, amiről az
óvodavezetők tájékoztatják majd az érintett szülőket.

A program a négyszeres olimpiai bajnok Darnyi Tamás és az olimpiai bajnok Risztov Éva segítségével
valósul majd meg a Darnyi Tamás Úszóiskola, valamint
a II. Kerületi Sport- és Szabadidősport Nonprofit Kft.
együttműködésében. A nagycsoportosok számára az
úszás választható és nem kötelező, de aki él a lehetőséggel, annak az önkormányzat később is térítésmentesen
biztosítja a lehetőséget.

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ II. kerületi
szervezetének elérhetősége: www.facebook.
com/dk2.ker

A FIDESZ II. kerületi irodája (1024 Keleti Károly
u. 13/b) hétfőn és szerdán 10–18 óráig, kedden és
csütörtökön 8–15 óráig, pénteken 9–14 óráig tart
nyitva. Telefonszám: (06 1) 212-5030. INGYENES JOGI TANÁCSADÁS a Fidesz II. kerületi
szervezeténél szerdánként 16–18 óra között.
Telefon: (06 1) 212-5030.

A KDNP II. kerületi irodája (1024 Keleti K. u.
29.) elérhetőségei: e-mail: kdnpbp02@kdnp.hu,
web: www.kdnpbp2.blog.hu, www.facebook.
com/kdnpbp2
Képviselői iroda: Varga Mihály (a 4-es
számú választókerület országgyűlési képviselője)
irodája hétfőn 12–16, szerda 13–17, pénteken
9–13 óráig tart nyitva (1028 Máriaremetei út
118., tel.: (06 20) 355-8199).

Egyéni úszásoktatás a Gyarmati Dezső Uszodában

Az uszoda új lehetőséget hirdet, amelynek keretében gyerekek és felnőttek egyéni úszásoktatás keretében,
a tudásszintjüknek megfelelő oktatásban részesülhetnek, egyénre szabottan, egyéni célok szerint.
Időtartam: 55 perc. Próbaalkalom: 7500 Ft (első alkalommal vehető igénybe). Az oktatás díja: 37 500 Ft,
öt alkalomra, a díj tartalmazza az uszodabelépő árát is. Időpontok: hétfőtől péntekig 12–14-ig, szombaton
8–11-ig óránként. Információ és jelentkezés az uszoiskola@masodikkeruletsport.hu e-mail-címen vagy a
(06 20) 388-1356-os telefonszámon. További információ: www.uszoiskola.com.

Ügyintézés az Adóigazgatóságon

A II. Kerületi Adóhatóság kéri, hogy a koronavírus-járvány
terjedésének megelőzése érdekében az adóügyeket lehetőség szerint elektronikus ügyintézés útján, e-mailben
vagy telefonon intézzék. A személyes ügyintézés továbbra
is biztosított kedden 12–16 óráig, valamint csütörtökön
8–12 óráig (1023 Budapest, Lajos u. 2. (Zsigmond tér 8.).
Az ügyintézés során az épületben egyidejűleg legfeljebb
négy ügyfél tartózkodhat, és mindenki köteles a szájat
és az orrot eltakaró maszkot viselni. A helyi adóügyek

intézéséhez szükséges valamennyi ÜGYLEÍRÁS, illetve
NYOMTATVÁNY megtalálható a www.masodikkerulet.hu
honlapon az Ügyintézés/Ügytípusok/Ügyleírások cím alatt.
Az igazgatóság munkatársaink közvetlen elérhetőségei
a Közérdekű/Hivatal/Igazgatóságok, Osztályok cím alatt
található. Elektronikus ügyintézés (ügyfélkapus azonosítással) a https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalról érhető
el, ahol lehetőség van az adóegyenleg megtekintésére,
valamint az internetes bankkártyás fizetésre.

Közelebb hozni a repülést

Remélhetőleg sok gyermek és
felnőtt szeretett bele a repülésbe
a szeptemberi nyílt napon

A Műegyetemi Sportrepülő Egyesület és a Honvédelmi Sportszövetség munkájára hívta
fel a figyelmet, valamint a lakók számára hozta közelebb a repülés világát a Hármashatár-hegyi repülőtéren szeptember 19-én megrendezett nyílt nap. Az érdeklődök rendelkezésére két csörlős és egy Falke típusú motoros vitorlázó-repülőgép állt. Aki sorra
került, az nemcsak a repülés magával ragadó élményével gazdagodhatott, hanem a
csodálatos budapesti panorámában is gyönyörködhetett. A Műegyetemi Sportrepülő
Egyesület arról tájékoztatott, hogy a résztvevők nagy örömére szolgált a nyílt nap, és
az is kiderült, hogy több fiatal is a honvédelmi pályán képzeli el a jövőjét.

A MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT önkormányzati képviselője, Juhász Veronika fogadóórát
előzetes egyeztetés alapján tart: vejuhasz@gmail.
com, (06 30) 782-0479. „Intergalaktikus Pártfőhadiszállás és Közösségi Oxitocinrakétagyár:
1142 Teleki Blanka utca 6.”
A MOMENTUM II. kerületi szervezetének elérhetőségei: bp2@momentum.hu, www.facebook.
com/Momentum2ker/

Az MSZP II. kerületi szervezetének elérhetősége:
telefonszám: (06 1) 224-0090, e-mail: bp02@
mszp.hu, Facebook: www.facebook.com/mszp2
Ingyenes jogi és munkajogi tanácsadást tart az MSZP II. Kerületi Szervezete.
Előzetes bejelentkezés a (06 1) 224-0090-es
telefonszámon. Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.
A Párbeszéd Magyarországért helyi
képviselői előzetes időpont-egyeztetéssel tartanak
fogadóórát. Kovács Márton: (06 30) 573-9033,
Perjés Gábor: (06 20) 951-6666.

Ahány kondér, annyiféle lecsó
Nem volt könnyű helyzetben a II. Kerületi Német Önkormányzat idei főzőversenyének zsűrije. A Gazda utcai Német Házban szeptember 12-én megrendezett
hagyományos gasztronómiai megmérettetésre ugyanis nemcsak sok induló jelentkezett, hanem az elkészült ételek is változatosra és módfelett ízletesre sikeredtek.
A lecsó elkészítéséhez a helyszínt és az alapanyagot a szervezők biztosították, a jó hangulatról pedig maguk a csapatok és kísérőik gondoskodtak. Ahány
kondér alatt lobogott a tűz, annyiféle lecsó készült. Hagyományos, tojásos vagy
gombóccal készült egyaránt szerepelt a versenyre nevezett étkek között, az első
helyezett mégis a Solymári Csirkefogók csapatának cigánylecsója lett.
Az eseményen részt vett Őrsi Gergely polgármester, Varga Előd Bendegúz
alpolgármester, Csere István, Riczkó Andrea és Biró Zsolt képviselők.
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Postaládánkból
Előző számunkban a kerület diófáira hívtuk
fel a figyelmet: valóban kincset jelentenek
a számunkra. Ez a kincs azonban most veszélyben van, ahogy azt olvasóink is jelezték. Így az értékek bemutatása után most
szólnunk kell egy szomorú jelenségről is: a
diófúró légyről.

„A diófáról figyelemfelkeltő cikket írni nagyon is
aktuális. Az egész kerületben, ahogyan Budapesten
és az ország sok részén a termés a megfeketedett
héjával együtt hullik le, étkezési célra teljesen alkalmatlan. Ennek oka a diófúró légy, amely a nyár
folyamán többnyire háromszor rajzik, szaporodik,
a petéket pedig a dióba rakja. Központilag, legalábbis nagyobb területeken összehangoltan, akár
kötelező jelleggel kellene védekezni, egyedileg nem
sok értelme van. Valóban nagy a baj! Nagyon jó
lenne, ha a szép, de hasznos termést nem hozó
vadgesztenyefák mellett a diófák, különösen a
közterületen állók védelme is megoldódna” – írta
nekünk Verőci Judit.
Valóban, a diófúró légy, hivatalos nevén a nyugati
dióburokfúró légy, ez a színes, mutatós, 5-6 milliméteres rovar sajnos nagyon komoly károkozásra
képes. Ahogy Hadnagy Árpád olvasónk is írta szer-
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Még néhány szó a diófákról...
kesztőségünknek: „Évek óta pusztítja a dióburokfúró légy a terméseket. Ma már országos ennek a
kártevőnek a pusztítása”.
A más kontinensről behurcolt kórokozók már igen
sok problémát okoztak kerületünkben (gondoljunk
csak a XIX. század végén pusztító filoxéravészre).
A diófáinkat tönkretevő kártevő légy Európában
már az 1980-as években megjelent, hazánkban a
2010-es évek elején bukkant fel. Az elmúlt években
sajnos elérte a budai állományt is.
Az apró kis légy hatalmas gazdasági károkat
képes okozni. A nőstény megfúrja a dió zöld burkát, elhelyezi benne petéit, amelyek ott kelnek ki, a
lárvák pedig a dióburokkal táplálkoznak. A lyukon
keresztül károsító gombák, baktériumok jutnak be
a terméshez. A gyönyörű zöld dióburok ennek következtében rohadni kezd, és érés előtt lehullik a
fáról. Így viszonylag kevés hely van, ahol valóban
egészséges, tejes dióbelet csemegézhetünk.
„Kertünkben is van egy jól megtermett példány,
de valószínűleg a fenyőfélék közé beszorítva nem
érzi jól magát. (…) Ültettem egy másikat a kerítés
közelébe, ezt már az unokáimnak!” – írta egy harmadik olvasónk. Reméljük, hogy ezt a kis fát már meg
tudjuk védeni. Leginkább persze nem is mi, hanem
ragadozó rovarfajaink oldhatnák meg a helyzetet,
ha rászoknának a diófúró légy alkotta menüre...

Ha mégsem, akkor több engedélyezett permetezőszer is van a kártevő ellen: a közterületi állomány védelmében összehangolt permetezésre
volna szükség. A kertekben, egy-két fa esetén pedig
„mechanikai” módszerekkel is érdemes őket pusztítani: a lepotyogott, fertőzött diót minél hamarabb
semmisítsük meg a lárvákkal együtt! A fa alá terített
nejlonnal is megakadályozhatjuk, hogy a lárvák a
földbe áshassák magukat. Ezzel némiképp csökkenthetjük a jövő évi invázió méretét.

V. Zs.

Hírek, események kerületünk templomaiban – a járványhelyzet függvényében

Összeállította: Raduj Klára

PASARÉTI PÁDUAI SZENT ANTAL-TEMPLOM: OKTÓBER 1–31.
között mindennap 20.30-kor rózsafüzérima a plébánia területén élő nem hívő
lakókért. OKTÓBER 3-án Szent Ferenc tranzitusának ünnepén 17.30-kor
ünnepi vesperás, 18 órakor szentmise,
majd a tranzitus szertartása. OKTÓBER 4-én 7.40-kor laudes, a 18 órai
szentmisén az Istvánffy kamarakórus
előadásában elhangzik Missa Gaude
Barbara. OKTÓBER 11-én a 18 órai
szentmisén a TAU Szkóla előadásában
elhangzik Andrea Gabrieli Missa brevis
és Déri András: Adoramus Te, Christe II.
OKTÓBER 13-án 11.30-kor rózsafüzér, 12 órakor szentmise Szűz Mária tiszteletére. OKTÓBER 14-én, a
templomszentelés évfordulóján 17.30kor vesperás, 18.00 ünnepi szentmise,
a Szent Antal-díj átadása, főcelebráns
P. Varga Kapisztrán OFM, a szentmisén
elhangzik a Szent Antal kórus előadásában Déri András: Missa ’Adoramus Te’
(pasaréti bemutató), vezényel a szerző
(1026 Pasaréti út 137.).
KÁJONI JÁNOS FERENCES KÖZÖSSÉGI HÁZ: SZEPTEMBER 28án 19 órakor Anyóssuli. OKTÓBER
6-án és 7-én 17 és 19 óra között
házasságrendezési fogadóórát tart
Makláry Ákos egyházjogász, görögkatolikus parókus, előzetes bejelentke-

zés és időpont-egyeztetés szükséges a
peregrin@ofm.hu címen. OKTÓBER
7-én 10 órakor Gyászolók csoportja,
vezeti Tegzes Katalin szerzetesnővér.
OKTÓBER 12-én 19 órakor a Ferences lelkiségi kurzus keretében Varga
Kapisztrán OFM előadása A három
szerzetesi fogadalom az Assisi Szent
Ferenc-bazilika alsó templomának freskói alapján címmel. OKTÓBER 16-án
18.30-kor filmbarátok köre. OKTÓBER
19-én 19 órakor a Kájoni Szabadegyetem keretében Hűség, Szekeres Csaba
dokumentumfilmje az Alzheimer-betegségről, filmvetítés és beszélgetés az
alkotókkal (1025 Szilfa u. 4.).

MÁRIAREMETEI BAZILIKA: OKTÓBER 1-jén a 7 órai szentmisét
papi és szerzetesi hívatásokért ajánlják
fel. OKTÓBER 2-án elsőpénteken a
10.30 órai szentmise végén Jézus Szíve-litánia, 20 órakor rózsafüzérima a
szabadtéri oltárnál. OKTÓBER 3-án,
elsőszombaton 10 órakor rózsafüzér,
10.30-kor szentmise. OKTÓBER 4-én
a 9 órai szentmisében elsőáldozás,
16.30-tól szentségimádás. OKTÓBER 7.: Rózsafüzér Királynője ünnepe,
szentmisék 7 és 10.30 órakor lesznek.
OKTÓBER 8.: Szűz Mária magyarok
nagyasszonya ünnepe, szentmisék 7 és
10.30-kor. OKTÓBER 15-én a 10.30
órai szentmise hálaadás a Katolikus

Országúti Ferences templom: OKTÓBER 11-én 16 órakor
„Járt már Ön orgonában?” interaktív
orgonabemutató felnőtteknek, előzetes regisztráció szükséges: www.
orszagu tiferences.hu. OKTÓBER
17-én 16 órakor Templommustra, a
templom rejtélyes zugainak játékos felfedezése gyermekeknek. OKTÓBER
18-án 16 órakor Kiss Zsolt orgonakoncertje (1024 Margit körút 23.).

Sarlós Boldogasszony-TEMPLOM: szentmisék hétköznap 6.30 és 18
órakor. vasárnap 9, 10.30 és 18 órakor
kezdődnek. Szentségimádás minden
csütörtökön és elsőszombaton az esti
szentmise után. Péntekenként 7 órakor
laudes, vasárnaponként 17.30-kor vesperás. OKTÓBER 11-én a 9 órai szentmisében lesz az elsőáldozás. A Szent
Margit-teremben OKTÓBER
6-án 16–18 óráig rózsafüzérima, OKTÓBER 13-án és 27-én 10 órakor
nyugdíjasklub, minden hétfőn 19 órakor
bibliaóra felnőtteknek, minden szerdán
19 órakor jegyesoktatás, keddenként 19
órakor jegyesoktatás. A plébániai iroda
fogadóórái hétfőn és pénteken 10–12 óra
között, kedden, szerdán és csütörtökön
16–18 óra között. További információ a
www.ujlakitemplom.hu oldalon (1023
Bécsi út 32.).

PASARÉTI REFORMÁTUS TEMPLOM: konfirmációs felkészítő indul felnőttek részére szeptember 29-én 19
órakor. Istentisztelet minden vasárnap 8
és 10 órakor (a gyermek-istentisztelettel
párhuzamosan), csütörtökön 18 órakor.
A programok és az egyes bibliakörök
alkalmai a helyzet alakulásával változhatnak, ezért érdemes tájékozódni a
honlapon www.refpasaret.hu, tel.: (06 1)
356-4019 (1026 Torockó tér 1.).

Budai Görögkatolikus templom: OKTÓBER 1-jén az Istenszülő
oltalma ünnepén 9 és 17.30 órakor szent
liturgia. OKTÓBER 4-én 12 órakor
a gyerekek elsőáldozásának ünnepe,
kivételesen a Szent Anna-templomban.
A templom kórusa várja a bizánci liturgikus éneket szerető új tagok jelentkezését. Irodai fogadóóra hétköznapokon
16.30-17.30 óra között. Honlap: www.
gorogkatbuda.hu (1027 Fő u. 88.).

Szeretetszolgálat 70. évfordulóján, a
szentmisét bemutatja Esterházy László
kanonok, plébános, Erdődi Ferenc, Kemenes Gábor és Burányi Roland. OKTÓBER 23.: Kapisztrán Szent János
ünnepe, nemzeti ünnep, a szentmisék
7 és 10.30 órakor kezdődnek. OKTÓBER a rózsafüzér hónapja, hétfőtől
szombatig 10 órakor, vasárnap 8.15-kor
rózsafüzérima (1029 Templomkert u. 1.).

28. OLDAL

KÖZÉRDEKŰ

A K ép v i s e l ő K e l é r h e tős é g e I
A II. Kerületi Önkormányzat képviselőivel
telefonon vagy e-mailben vehetik fel a kapcsolatot,
az alábbi elérhetőségeken.

Őrsi Gergely polgármester
dr. Varga Előd Bendegúz
főállású alpolgármester

(költségvetés, pénzügy, településüzemeltetés, sport)

Berg Dániel alpolgármester

(nemzetközi kapcsolatok, EU-s források,
okoskerület, kultúra, digitalizáció és innováció)

Kovács Márton alpolgármester

Telefon: (06 1) 346-5551,
e-mail: polgarmester@masodikkerulet.hu
Telefon: (06 1) 346-5551,
e-mail: Varga.Elod.Bendeguz@masodikkerulet.hu
Telefon.: (06 30) 310-0359,
e-mail: Berg.Daniel@masodikkerulet.hu

BUDAI POLGÁR
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA

Központ
Ügyfélszolgálati
Iroda
1024 Margit u. 2-4.

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL egyéb épületeiben MŰKÖDŐ IRODÁK

Adóügyi Osztály

Szabó Gyula alpolgármester

(vagyongazdálkodás, közbiztonság, kerületfejlesztés)

Telefon: (06 30) 540-5967,
e-mail: Szabo.Gyula@masodikkerulet.hu

1. vk.: Kiss Roland Momentum,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 20) 426-2408,
e-mail: Kiss.Roland@masodikkerulet.hu

Parkolási
Ügyfélszolgálati
Osztály

2. vk.: dr. Tompa

Telefon: (06 30) 626-9900,
e-mail: drtompa@t-online.hu

János

DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség
3. vk.: Besenyei

Zsófia

Ügyfélfogadási rend:
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 ügyfélszolgálaton csak lázmérés után, maszkot használva lehet ügyet intézni!

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

(oktatás és szociális ügyek, környezetvédelem,
civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok)

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

1023 Lajos utca 2., (Zsigmond tér 8.)
Tel.: (06 1) 346-5400
E-mail: adougy@masodikkerulet.hu

Közterület-használati
Ügyintézés
(Városrendészeti Osztály)

1023 Bécsi út 17-21.
Tel.: (06 1) 346-5599.
E-mail: parkolas@masodikkerulet. hu
1027 Frankel Leó út 5. Tel.: (06 1)
346-5504, (06 1) 346-5788, e-mail:
fulop.zoltan@masodikkerulet.hu, naszvadi.csaba@masodikkerulet.hu
1024 Mechwart liget 1., földszint
Tel.: (06 1) 346-5631, (06 1)
346-5632, (06 1) 346-5633, (06 1)
346-5634, (06 1) 346-5567

Elektronikus ügyintézés.
Személyes ügyintézés:
kedd 12–16-ig, valamint
csütörtök 8–12-ig.
hétfő, kedd és csütörtök:
9-17, szerda: 9-18, péntek: 9-16
Elektronikus ügyintézés
Nyitvatartás részletes
időpontjai lejjebb, a
zöld keretes írásunkban
található.*

Telefon: (06 30) 164-4449,
e-mail: Besenyei.Zsofia@masodikkerulet.hu

Anyakönyvi ügyek*

DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 30) 255-2192,
e-mail: Gal.Andrea@masodikkerulet.hu

*Hivatali nyitvatartás anyakönyvi ügyekben: Az ügyfélfogadási idő vége előtt egy órával (ha a

5. vk.: Majoros András Momentum,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Telefon: (06 20) 529-0589,
e-mail: majoros.andras@momentum.hu

6. vk.: dr. Varga

Telefon: (06 1) 346-555,
e-mail: Varga.Elod.Bendeguz@masodikkerulet.hu

MSZP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség
4. vk.: Gál

Andrea

Előd Bendegúz

MSZP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség
7. vk.: Szabó

DK, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

Gyula

Telefon: (06 30) 540-5967,
e-mail: Szabo.Gyula@masodikkerulet.hu

8. vk.: Perjés

Gábor Párbeszéd,

Telefon: (06 20) 951-6666

várakozó ügyfelek magas száma indokolja, akár előbb is) a sorszámkiadást lezárják, az ügyfélfogadást ezt követően egyedi elbírálással – az ügy intézési idejének felmérése alapján – az ügyintézők határozzák meg. Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.30-18.00 sorszám szerint (kivéve: házassági szándék bejelentése, apai elismerő nyilatkozat
tétele, bejegyzett élettársi kapcsolat szándék bejelentése – csak előre egyeztetett időpontra). Szerda: 8.00-16.30
sorszám szerint (kivéve: házassági szándék bejelentése, apai elismerő nyilatkozat tétele, bejegyzett élettársi kapcsolat szándék bejelentése – csak előre egyeztetett időpontra). Kedd, Csütörtök: 8.00-12.00 csak előre egyeztetett
időpontra. Péntek: nincs félfogadás. II. kerület területén történt még nem anyakönyvezett haláleset ügyben: Hétfő:
8.00-12.00, 13.30-18.00. Szerda: 8.00-16.30 sorszám szerint. Kedd, Csütörtök: 8.00-12.00 sorszám szerint. Péntek:
8.00-11.00 csak temetési engedély kiadása.

II. KERÜLETI VÁROSFEJLESZTŐ ZRT. Ügyfélszolgálati iroda

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

hétfő: 9.00–12.00, 13.00Tel.: (06 1) 599-9222, (06 1) 315-3965
20.00, kedd–csütörtök:
(Közterületi
telefonos
bejelentés
hétII. Kerület Kártya9.00–12.00, 13.00–18.00,
végén
is
9–18-ig)
ügyintézés, Budai Polgárba
péntek: 9.00–12.00,
1024
Keleti
Károly
u.
15/a
apróhirdetés feladása
13.00–16.00

LMP, Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

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

Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala

11. vk.: Kovács Márton Párbeszéd,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

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

12. vk.: dr. Csabai

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

Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

9. vk.: dr. Gór

Csaba

Fidesz–KDNP

10. vk.: Tóth

Csaba Róbert

Fidesz–KDNP

13. vk.: Makra

Fidesz–KDNP

14. vk.: Csere

Fidesz–KDNP

Péter

Krisztina

István

Berg Dániel

Momentum, listás képviselő,
Kerületünk az Otthonunk Frakciószövetség

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

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

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

Gyámügyi és igazságügyi Osztály 1027 HorTel.: (06 1) 896-2450, fax: (06 1) 237-4885,
vát utca 14-24., CBC Irodaház. Levelezési cím:
e-mail: gyamugy@02kh.bfkh.gov.hu
1024 Margit krt. 47-49. (1538 Bp., Pf.: 523)

Ernyey László

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

Juhász Veronika Anna

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

Némethy Béla

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

Riczkó Andrea

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

Dr. Szalai Tibor
jegyző

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

Gulyás Gergely (Fidesz–KDNP) országgyűlési
képviselő, 3-as számú választókerület

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

Varga Mihály (Fidesz–KDNP) országgyűlési
képviselő, 4-es számú választókerület

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

Magyar Kétfarkú Kutya Párt, listás képviselő
Fidesz–KDNP, listás képviselő
Fidesz–KDNP, listás képviselő

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

Kormányablak Osztály
1024 Margit körút 47-49.

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

Fidesz–KDNP, listás képviselő

Továbbra is javasolják az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek
igénybevételét 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.

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

dr. Biró Zsolt

Fidesz–KDNP, listás képviselő

Közterületi bejelentés

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

Hajléktalan személyeket segítő szervezetek

Budapesti hajléktalanellátó diszpécserközpont: (06 1) 338-4186.
Kiskorú gyermek vagy kiskorú gyermekes hajléktalan családok segítése:
Család- és Gyermekjóléti Központ: (06 1) 225-7956.

Ha patkányt észlel, bejelentheti a főváros megbízásából eljáró RNBH Konzor-

cium 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 II. Kerületi Önkormányzat lapja.

Megjelenik 50 000 példányban. ISSN 1419-0923

Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft. Vezető szerkesztő: Ludwig Dóra
(ludwig.dora@budaipolgar.hu). Szerkesztők: Szabó Gergely (szabo.gergely@budaipolgar.hu), Péter Zsuzsanna (peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu). Korrektor, újságíró:
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Prima
Panini
szendvicsező-kávézó
Ami nálunk mindig frissen készítve
kapható:
• Panini – speciális olasz melegszendvics

• Frissen készült saláták
• Hideg szendvicsek, pékáruk, croissant-ok,
kakaós, diós csigák, pogácsák
• Juiceline – különleges, hidegen préselt, bio
alapanyagokból készült, tartósítószert nem
tartalmazó gyümölcs- és zöldségital
• szendvicskrémek- különleges ízvilág,
bio, -zöldségekből készülő, szintén tartósitószermentes
• Finom olasz kávé helyben fogyasztásra és
elvitelre is egy olasz családi vállalkozástól, amely a 2019. évi kávékorzón az év
kávéja volt
Elsősorban paninit készítünk, mely a hagyományos foccaciából készül mindig frissen, a
vendég kívánsága szerint (szalámi, sonka, lazac,

sajt, vegetáriánus), kontaktgrillben ropogósra
sütjük, mellé friss vegyes salátát kínálunk, melyet helyben is elfogyaszthat vagy akár el is vihet;
reggeliként, vagy könnyű ebédként is ajánljuk.
Hagyományos szendvicseink és a paninink
alapanyagául a különleges zöldségkrémeket
is használjuk, melyeket Ön is megvásárolhat
nálunk, és kipróbálhatja saját háztartásában
is. Cukkinis szendvicskrém, sültpaprika
krém, diós petrezselyempesto, lilahagyma
lekvár, bazsalikomos spagettiszósz, lecsós
szendvicskrém, BBQ szósz.
Friss saláta is szerepel a kínálatunkban, a
vendég kívánsága alapján néhány perc alatt
készítjük el (olivás-tökmagos, mozarellás,
majonézes kukoricás és fitnesz).
Italkínálatunk különlegessége a hagyományos üdítőitalok mellett a Juiceline. Kizárólag nyers, friss alapanyagokból, a szezonnak
megfelelő zöldségből és gyümölcsből, hidegen préselve, nem hőkezelve készül, tartósítószer-mentes.

50%-os

kedvezmény adunk.

Előrendelést kisebb rendezvényekre,
családi ünnepségekre felveszünk!
LETT
SAKKOZÓ

KÖZHELY

16 óra után

bizonyos termékekre

BELGA
VÁROS

HAZAI
OLAJCÉG

ANGOL
VÁROS

TELJES

RŐT VAD

PR-cikk

Megnyitottunk és szeretettel várjuk kedves leendő vendégeinket a
Lövőház u 28.-ban, hétköznaponként 7–18 óra között.
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MUNKÁCSY
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NÉVELŐ

A rejtvény fősoraiban Fekete István szavait rejtettünk
el. A 2020/12. számban megjelent rejtvény megfejtése:
„A szépség hideg láng, nem lehet mellette melegedni”.
A helyes megfejtést beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki az Oázis Kertészet 5000 Ft értékű
vásárlási utalványát nyerte. A nyertesek: Andrónyi
Gábor, Lantos Péter és Szabó Zoltán. Gratulálunk,
a nyereményeket postán küldjük ki. Várjuk megfejtéseiket
„Budai Polgár rejtvénye” megjelöléssel elsősorban e-mailben a peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu címre, esetleg
postai úton a 1022 Bimbó út 1-5. címre legkésőbb 2020.
október 18-ig.

30. OLDAL

HIRDETÉS

BUDAI POLGÁR

Apróhirdetések
ÁLLÁS-MUNKA

FOGTECHNIKAI LABOR KERES MEGBÍZHATÓ,
MUNKÁJÁT PONTOSAN VÉGZŐ MUNKAVÁLLALÓT KÉZBESÍTŐI, ILLETVE FUTÁRI MUNKÁRA. TEL.: 06 20 449-4251
Kedves, megbízható idősgondozó hölgy
gyakorlattal munkát keres magánszemélyeknél. Pl. gyógyszerkiváltás, bevásárlás,
háztartás ellátása (mosás, kisebb takarítás
stb. igény szerint). HÍVJON BIZALOMMAL.
Tel.: 06 30 996-9633
KERESÜNK 6 ILLETVE 4 ÓRÁS MUNKAIDŐBEN NYUGDÍJAS BOLTI ELADÓT A RÓZSAKERT BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBAN LÉVŐ
FEHÉRNEMŰ-ÜZLETÜNKBE. ÉRDEKLŐDNI
A LADYSBEST2@GMAIL.COM E-MAIL-CÍMEN LEHET.
Budapest II. kerület Kisgazda utcai családi
házba keresek leinformálható takarítónőt
heti rendszerességgel. Tel: +36 20 964-9719

OKTATÁS

KÖNNYŰZENEI ÉNEKOKTATÁS, SZOLFÉZS, ALAPSZINTŰ ZONGORAOKTATÁS
EGY KEDVES TANÁRNŐVEL. WWW.SYNDAMUSIC.COM SYNDAMUSIC@GMAIL.
COM TEL.: +36 30 209-4707
ANGOLÓRÁK nyelvvizsgáztató egyetemi oktatótól. Üzleti, általános, NK vizsgafelkészítés,
állásinterjú, online is. Tárgyalás, prezentáció,
soft skills, kommunikációs tréningek cégeknek is. http: //jenky2003. wixsite.com/angolcegeknek Tel.: +36 20 203-2887
Online angoloktatás diplomás tanártól
minden szinten. www.lerner.hu Tel.: 06 20
610-8355
ANGOLBÓL, MATEMATIKÁBÓL VIZSGAFELKÉSZÍTÉS, KORREPETÁLÁS, RENDSZEREZÉS TAPASZTALT DIPLOMÁS SZAKTANÁRRAL EGYÉNILEG, BEL-BUDÁN. TEL.:
06 30 749-2507
ANGOLTANÁR GIMNÁZIUMI ÉS EGYETEMI TAPASZTALATTAL CÉGES ÉS MAGÁN
NYELVOKTATÁST VÁLLAL. WWW.ANGOLNYELVORA.HU Tel.: 06 30 476-3216
DIPLOMÁS NYELVTANÁRNŐ több éves
külföldi tapasztalattal NÉMET-, ANGOL(ILTS, Cambridge), FRANCIAOKTATÁST,
érettségire, nyelvvizsgára felkészítést
és társalgást vállal felnőtteknek és tanulóknak minden szinten. Online oktatás
is lehetséges. Tel.: 06 30 373-8069
HUMORÁT MÉG EL NEM VESZTETT NÉMETTANÁR/vizsgáztatói, középiskolai
gyakorlattal, online órák. (Idősebbeknek bevezető internetoktatás.) Tel.: 06
20 217-3128; ger.maniac.bp@gmail.com
Francia tolmács beszédcentrikus nyelvoktatást, korrepetálást, társalgást vállal
anyanyelvi környezetben szerzett több tíz
éves tapasztalattal. Tel.: +36 20 9733-275
FRANCIATANÍTÁS diplomás nyelvtanártól
minden szinten a Pasaréti tér mellett. Online órák. Személyes órák járványtól függően.
dobojutka@gmail.com Tel.: 06 30 432-5012
MATEMATIKÁT korrepetálok felső tagozatosoknak. 3000 Ft/óra, és házhoz megyek. Tel.:
394-2441

Matematika-, fizikatanítás általános és középiskolások részére szaktanártól! Házhoz
megyek! Tel.: 06 20 959-0134

Páty Mézeshegy utcában 1020 m²-es közműves telek egy szobás hétvégi házzal 11,8 M
Ft. Tel.: 06 20 967-5691

Villanyszerelés rövid határidővel korrekt áron,
hibaelhárítás, felújítás. Kérem, hívjon. Tel.: 06
30 418-6663

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

FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍTHETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN?
17 ÉVES TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTER.
WWW.BUDAIHEGYEK.HU TEL.: 06 70 5231969

VILLANY HIBAELHÁRÍTÁS JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS. VILLANYBOJLER, KAPCSOLÓK,
LÁMPÁK, SZERELÉSE, KÁBELEZÉSE. TARI
ISTVÁN. TEL.: 06 20 546-6304

INGATLAN

A II., Napvirág utcában garázs kiadó. Ár: 25
000 Ft/hó. Tel.: 06 20 967-5691
KERESEK ELADÓ, VAGY MINIMUM EGY
ÉVRE BÉRELHETŐ LAKÁST. Tel.: 782-3901
SOS 200 ezer forintig keresek kiadó lakást
Bel-Budán, Rózsadombon, Pasaréten. Tel.: 06
70 949-4013
Az Árpád fejedelem úton 37 m²-es lakás kiadó. A lakás összkomfortos, liftes ház negyedik emeletén, közvetlen margitszigeti panorámával rendelkezik. A havi bérleti díj 120 ezer
Ft. Tel.: 06 20 317-6138
Hattyú utcai III. emeleti 72 m²-es, kétszobás,
erkélyes, napfényes, gázkonvektoros saroklakás 64 M Ft-ért eladó. Ingatlanosok kizárva.
Tel.: 06 30 982-7890

EGÉSZSÉGÜGY

GERONTO-MED IDŐSEK OTTHONA. TELJES KÖRŰ ELLÁTÁS ÁTMENETI VAGY
TARTÓS BENTLAKÁSOS ELHELYEZÉSSEL,
VALAMINT KÓRHÁZI UTÓKEZELÉS ÉS REHABILITÁCIÓ. 2700 CEGLÉD, TÖRTELI ÚT
14. TELEFONSZÁM: 06 30 535-2505
OTTHONÁPOLÁS: több éves ápolói tapasztalattal rendelkező gondozónő otthonápolást
vállal. Demens betegek szakszerű ellátása,
mozgáskorlátozottak, ágyban fekvők kezelése. Kérem, hívjon bizalommal Tel.: 06 70
222-4133
Fogsorjavítás és kapocspótlás: 4900, új fogsor készítése: 40 000, alábélelés: 15 000 Ft.
Óbudán az Árpád hídnál. Tel.: 06 20 927-6967

Eladó II. kerületi kétlakásos Bauhaus villa
mfsz-i, 110 m²-es szintje: 3 szoba, étkező,
2 baluszteres terasz 28 m², kertkapcsolat,
500 m²-es kertrész. Alagsorban + konyha,
2 kamra 21 m², 1/2 padlástér 62 m², garázs
17 m². Nettó 162 m²: 105 M Ft. Tel.: (06 1)
275-8183, 06 70 345-1471

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

A II., Kapás utcában kertes társasház II. emeletén 72 m²-es, igényesen felújított, amerikai
konyhás, nappali + két és fél szobás, erkélyes
lakás 68,9 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691

Csontkovácsolás otthonában, munkahelyén
lágy, kíméletes módszerrel és gerincidegmas�százs. Tel.: 06 30 721-3175

Rózsadomb kellemes helyén, jó közlekedéssel társasházi háromszobás étkezős, lodzsás
lakás eladó. Tel.: 06 70 325-6993
A II., Völgy utcában 1400 m²-es gondozott
telken kétlakásos családi ház 230 M Ft-ért
eladó. Tel.: 06 20 967-5691
A II., Völgy utcában 180 m²-es, ötszobás, kertkapcsolatos, jó állapotú lakás dupla garázzsal
169 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691
PESTHIDEGKÚT-ÓFALUBAN ELADÓ KÉTLAKÁSOS, 360 m²-ES CSALÁDI HÁZ, 825
m²-ES TELEKKEL. (2 NAPPALI, 6 HÁLÓ, 2
KONYHA, 4 FÜRDŐ ETC.) EXTRÁK: SZAUNA, GARÁZS, BEÁLLÓK, KERTI MEDENCE.
IRÁNYÁR: 199 000 000 FT. TEL.: +36 30
727-5753
PESTHIDEGKÚTI CSALÁDI HÁZ EXTRÁKKAL ELADÓ! WWW.PESTI-BUDAI.HU/INGATLANOK/749 TEL.: +36 30 727-5753
A XI., kerületben, a Fehérvári úton tégla építésű, 77 m²-es lakás, 2 szoba, hall, + fél szoba
59 M Ft-ért eladó. Tel.: 06 30 650-3587
A Balaton déli partján, part közeli vendéglátó
egységet vásárolnék. Tel.: +36 20 931-3122
INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSOKAT, HÁZAKAT KERES VEVŐI RÉSZÉRE! BÍZZA RÁNK
INGATLANÁT! JUTALÉK 3,5%, ÜGYVÉD INGYENES, DIPLOMÁS ÜGYNÖKÖK, KÜLFÖLDI VEVŐK ELÉRÉSE. ISMERŐSÉNEK LAKÁSA ELADÓ?
EKKOR IS HÍVJON, ÖN IS JUTALÉKOT KAP! LAURUS INGATLAN. TEL.: 06 20 9-600-600

VÍZ-GÁZ-VILLANY

VÍZSZERELÉS, CSAPJAVÍTÁS, WC-TARTÁLY
CSERE ÉS JAVÍTÁS, DUGULÁSELHÁRÍTÁS.
II. KER. INGYENES KISZÁLLÁSSAL. TEL.:
06 30 322-5502, 315-2825
VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐTELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok
cseréje, javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06
30 655-8074
VÍZSZERELÉS, VÉCÉCSÉSZÉK, TARTÁLYOK,
CSAPOK, SZIFONOK CSERÉJE, JAVÍTÁSA. INGYENES KISZÁLLÁSSAL. TEL.: 06 20 9807564
VÍZSZERELÉS, csapok, szifonok, VÉCÉCSÉSZÉK, VÉCÉTARTÁLYOK cseréje, javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.: 06 30
447-3603
KISS ERNŐ ÉS FIA VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS-, KLÍMAÉS KÉMÉNYSZERELÉST VÁLLAL TERVEZÉSSEL,
KIVITELEZÉSSEL. TEL.: 06 70 258-0000
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ.
HÉTVÉGÉN IS GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ
UTCA 5/B. TEL.: 359-3958, 06 30 933-3620
GÁZKÉSZÜLÉKEK-VÍZSZERELÉSEK: JUNKERS, VAILLANT, BOSCH, FÉG STB. KAZÁNOK MŰSZERES JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA. TARI ISTVÁN. TEL.: 06 20 546-6304
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. ELMŰ ügyintézés. Tel.: 246-9021, 06
20 934-4664

LAKÁS-SZERVIZ

Tetőfedő-bádogos ácsmester lapos tető
szigetelést, tetőjavítást vállal. Felmérés,
kiszállás ingyenes. Anyagot biztosítok.
Tel.: 06 20 617-2137
Bádogos és tetőfedések, magas és lapos
tetők javítása 1986 óta, budai kisiparos.Tel.:
249-2664, 06 20 944-9015
Lapos tető szigetelése, egyéb munkák. 4 Pillér
Kft. Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495
ÁCS-TETŐFEDŐ-KŐMŰVES vállal a legkisebb munkától tetőjavítást, építést,
szigetelést 27% kedvezménnyel. Tel.: 06
30 318-2173
Festés 2000 Ft-tól, tapétázás 2500 Ft-tól,
duguláselhárítás 25 000 Ft-tól. Minőség, garancia! Tel.: 06 70 250-9132
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS bútormozgatással. Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC, szőnyegpadló lerakása. Minőségi,
precíz munka, mérsékelt árakon. (Alapítva:
1998.) Csapó György. Tel.: 06 31 780-6430,
06 1 780-3732, festesma.iwk.hu
Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák
is, kőműves javítások. Kovács Gergely. Tel.:
06 30 568-6255
Retro parkettacsiszolás, lerakás, javítás. Festés-mázolás referenciával. Sok éves gyakorlattal. Tel.: 06 20 945-5473, 06 30 499-1814
Kőműves munkák, festés, glettelés, burkolás,
zománcolás, tető javítása, lakásbontás. Tel.:
06 20 233-1681
RÉZ- ÉS ROZSDAMENTES KÜSZÖBÖK BESZERELÉSSEL. Zárak, kilincsek, pántok, zsanérok cseréje, régi ajtók, ablakok felújítása,
szigetelése. Tel.: 06 20 381-6703, 251-9483
ASZTALOS, LAKATOS MUNKÁK. BÚTOROK,
AJTÓK, KAPUK, ABLAKOK JAVÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA, ZÁRSZERELÉS. TARI ISTVÁN.
TEL.: 06 20 546-6304
Asztalos, lakatos munkák készítésétől a legkisebb javításig. Hívjon bizalommal. Mindenre van megoldás. Tel.: 249-0329, 06 20
411-4349
TÉRKÖVEZÉS, TERASZOK, JÁRDÁK, KERÍTÉSEK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA, KŐMŰVES MUNKÁK. TEL.: 06 30 341-3423
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Fix 25 000 Ft-tól,kamerás csővizsgálat 25 000 Ft-tól, festés-tapétázás. Tel.: 06 70 250-9132
Teljes lakásfelújítás, kőműves munkák, burkolás, festés, tapétázás, zománcozás, víz-, gáz-,
villanyszerelés, laminált parketta lerakása és
teljes lakástakarítás. Tel.: 06 30 516-1612

HÁZTARTÁSI GÉPEK

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

2020/14 – szeptember 27.
ELEKTRONIKA

ANTENNASZERELÉS, JAVÍTÁS, KÁBELEZÉS
LEOSZTÁSOK, KÉSZÜLÉKHANGOLÁSOK,
BEÁLLÍTÁSOK. TEL.: 201-5368, 06 20
537-6281
TELEVÍZIÓK, RÁDIÓK, MAGNÓK, LEMEZJÁTSZÓK, HIFITORNYOK JAVÍTÁSA, SZERVIZELÉSE HELYSZÍNEN. TARI ISTVÁN. TEL.:
06 20 546-6304
Lapos TV-k, színes TV-k javítása, beállítása
mindennap. PAÁL FERENC, tel.: 243-9462, 06
30 940-1802.

REDŐNY
REDŐNY, RELUXA, NAPELLENZŐ STB. SZERELÉSE, JAVÍTÁSA GARANCIÁVAL, KERÜLETI REDŐNYÖS. AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ
MINDEN MEGRENDELÉSHEZ! TEL.: 06 70
341-9489, 06 20 341-0043
REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE
RÖVID HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA,
SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE.
TEL.: 410-7924, 06 20 934-5728
Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló,
függönykarnis készítése, javítása. Redőnytokok szigetelése. Tel.: 06 1 356-4840, 06 30
954-4894
REDŐNYÖK (FA-MŰANYAG), GURTNICSERE. BIZTONSÁGI RÁCSOK JAVÍTÁSA,
SZERELÉSE, KÉSZÍTÉSE. TARI ISTVÁN. TEL.:
06 20 546-6304

TÁRSASHÁZAK

KÖZÖS KÉPVISELET, TÁRSASHÁZKEZELÉS
BUDÁN! TAPASZTALAT, REFERENCIÁK!
LŐRINCZ PÉTER. TEL.: 06 70 383-5004
Vállalom társasházak közös képviseletét Budapest II., XII. és I. kerületében. Épület-üzemeltetési tapasztalattal, OKJ-s társasházkezelő végzettséggel. Forduljon hozzám bizalommal. Tel.: +36 20 357-5881
Társasházak közös képviselete, üzemeltetése, kötelező nyilvántartások, számvitel
és jogi környezet biztosítása szakembertől. Igényesen csak a második kerületben. Tel.: 06 20 520-0042
TÁRSASHÁZ-TAKARÍTÁS! TISZTELT KÖZÖS KÉPVISELŐ, LÉPCSŐHÁZAK, LAKÓPARKOK TAKARÍTÁSÁT VÁLLALOM. nemetandrasne00@gmail.com TEL.: 06 30
167-8054
Társasházkezelést, közös képviseletet vállalunk korrekt, megbízható módon, referenciákkal. E-mail: flotthometeam@gmail.com
web: www.tarsashazkezelobudapest.hu Tel.:
06 70 561-1174
TÁRSASHÁZAK TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK! CSAPATUNK PRECÍZ,
KIFOGÁSTALAN MUNKÁJÁRA 100%-OS
GARANCIÁT BIZTOSÍTUNK. FLASHCLEAN.
HU TEL.: 06 30 455-1522

SZOLGÁLTATÁS

Költöztetés, lomtalanítás, áruszállítás,
csomagolás, bútorszerelés. Ingyenes felmérés, fuvarvállalás. Tel.: 403-9357, 06
20 972-0347, 06 30 589-7542
MINŐSÉGI KÖLTÖZTETÉS: BELFÖLDI-NEMZETKÖZI KÖLTÖZTETÉS GARANCIÁVAL,
CSOMAGOLÁSSAL, INGYENES DOBOZOK. WWW.HERKULESTRANS.HU TEL.:
06 1 385-1802, 06 30 999-8619

HIRDETÉS

Lakatos: zárcsere, kerítés, rács, rácsos ajtó,
üvegezett és fémkorlátok, kapaszkodók, kapuk, féltetők gyártása, ajtóbehúzók, aknafedések, leválasztások, szélfogók készítése.
Tel.: 06 20 380-8988
Bízza szakemberre, ne bízza a véletlenre, szobafestő munkát vállal garanciával.
Tel.: 06 30 913-8245
IRODÁK, LÉPCSŐHÁZAK TELJES KÖRŰ
TAKARÍTÁSÁT VÁLLALJUK! CSAPATUNK
PRECÍZ, KIFOGÁSTALAN MUNKÁJÁRA
100%-OS GARANCIÁT BIZTOSÍTUNK. TEL.:
06 30 455-1522
Új fodrászat nyílt a Hűvösvölgyi út és a
Bognár utca sarkán, a volt zöldséges helyén.
KATONA PIROSKA (06 70 360-9943), NAGY
MAGDA (06 70 224-3725), MATYKÓ ILDIKÓ (06 30 326-7071) és BOROSNÉ, PÖTYI
(06 20 251-7171) szeretettel várja régi és új
vendégeit.

KERT

KERTÉPÍTÉS, TERMŐFÖLDSZÁLLÍTÁS.
ÖREGKERTEK IFJÍTÁSA, METSZÉS, PERMETEZÉS, FŰNYÍRÁS, FAKIVÁGÁS, SZÁLLÍTÁS.
BOKROK, SÖVÉNYEK VÁGÁSÁT, LOMBOK
GYŰJTÉSÉT VÁLLALOM. SZILÁGYI CSABA.
TEL.: 06 20 970-7506
KERTÉPÍTÉS, FAKIVÁGÁS, METSZÉS,
PERMETEZÉS, FŰNYÍRÁS, BOKROK, SÖVÉNYEK NYÍRÁSA, ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA. FARKAS NORBERT. TEL.: 06
30 550-7761
Kertépítés, fakivágás, metszés, permetezés,
fűnyírás, sövénynyírás, tereprendezés, zöldhulladék elszállítása. Farkas György. Tel.: 06
30 685-9502
KERTÉPÍTÉS, ÖNTŐZŐRENDSZEREK TELEPÍTÉSE ÉS KARBANTARTÁSA. TERMŐFÖLD
SZÁLLÍTÁSA. FAKIVÁGÁST, SZÁLLÍTÁST,
METSZÉST, PERMETEZÉST, LOMBGYŰJTÉST ÉS EGYÉB KERTI MUNKÁKAT VÁLLALOK. SZŐCSI DÉNES. TEL.: 06 30 784-6452
FAVIZSGÁLAT, SZAKVÉLEMÉNY KÉSZÍTÉSE, FAÁPOLÁS, FAKIVÁGÁS, KÖTÉLTECHNIKÁVAL 14 ÉV SZAKMAI TAPASZTALATTAL
RENDELKEZŐ FAVIZSGÁLÓ-FAÁPLÓ SZAKMÉRNÖKTŐL. EGERVÁRI KRISZTIÁN, krisztianegervari@gmail.com TEL.: 06 20 561-7063
Kertápolás, kertépítés szakszerűen, kertésztechnikustól 27 év szakmai tapasztalattal. Móricz Gábor. Tel.: 06 30 495-9862

MŰGYŰJTÉS

KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉRÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL.
A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 06 30 456-3938
FESTMÉNYGYŰJTEMÉNY GYARAPÍTÁSA
CÉLJÁBÓL MAGYAR FESTMÉNYEKET KERESEK MEGVÉTELRE KÉSZPÉNZÉRT. NEMES GYULA, E-MAIL.: GYULANEMES70@
GMAIL.COM TEL.: 06 30 949-2900
MAGYARORSZÁGI KASTÉLYFELÚJÍTÁSI
PROGRAM KERETÉBEN KERESÜNK RÉGI
NAGYMÉRETŰ FESTMÉNYEKET (KISEBBEKET IS), RESTAURÁLÁSRA SZORULÓT IS!
TEL.: 06 70 941-2305, E-MAIL: KASTELYSZALLO1@GMAIL.COM
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket,
porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat, könyveket, teljes hagyatékot. Bp. II., Frankel Leó út
12. Gyulai Tamás, info@tallerantik.hu www.
tallerantik.hu Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543

31. OLDAL

Exkluzív üzletünk: Louis Galéria • II., Margit krt. 51–53.
Tel.: 316-3651, 06-30/944-7935 • E-mail: lakatos@mconet.hu
(A 4-es, 6-os villamosról a Mechwart liget megállónál kell leszállni)

Készpénzért vásárolunk! Kérem, jöjjön el hozzánk!

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

1878

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

A LOUIS GALÉRIÁBAN AZ ÉRTÉKBECSLÉS INGYENES!
A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALATTI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDEN FAJTA RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT,
ÓRÁKAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT,
BIZSUT, ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT,
BOROSTYÁNT, TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, BÁRMIKOR HÍVHATÓ.
DÍJTALAN ÉRTÉKBECSLÉS. TEL.: 06 20
322-2697, 06 20 494-5344
Bécsi aukciósház vásárol antik, modern
festményeket, bútorokat, asztali, fali órákat, ezüst tárgyakat, porcelán, bronzdolgokat, zongorát, komplett gyűjteményt,
hagyatékot. Berger Ottó. Tel.: 06 20
474-0948
Arany-, ill. ezüstfelvásárlás! Tört- ill. fazonarany vétel: 12 500-28 500 Ft/gr áron,
ezüst vétel: 150-400 Ft/gr áron, valamint
drágaköves brill, korall, gyémánt, zafir
ékszereket, karórákat kimagasló áron
vásárolok. Ennek a hirdetésnek a felmutatása + 10 000 Ft beszámításra kerül
eladás esetén. Tel.: 06 20 229-0986
Készpénzes felvásárlás! Arany 12-29 000
Ft/g. Ezüst 350 Ft/g. Bizsukat, ékszereket.
Régi pénzeket, érméket, karórákat, kitüntetéseket, porcelánt, kerámiákat. HAGYATÉKOT. V., Szent István krt. 25. Tel.: 06
70 608-6082

VÉTEL-ELADÁS

KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, MŰTÁRGYAKAT VÉRTESI ANTIKVÁRIUM VÁSÁROL! VÍRUS IDEJÉN MASZKBAN, KESZTYŰBEN. DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL. TEL.:
06 20 425-6437
MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK MINDEN FÉLE
SZŐRMÉT, NERC, PÉZSMA, RÓKA, VALAMINT MŰSZŐRMEBUNDÁT IS, TOVÁBBÁ
MINDEN FÉLE RUHANEMŰ-HAGYATÉKOT.
HÍVJON BIZALOMMAL. TEL.: 06 20 2290986
PAPÍR- ÉS FÉMPÉNZT, BÉLYEGET, KÉPESLAPOT, PAPÍRRÉGISÉGET, RÉGISÉGEKET
VÁSÁROLUNK ÉS ÁRVERÉSRE ÁTVESZÜNK. VI., ANDRÁSSY ÚT 16., NYITVA:
H-SZ: 10-17, CS: 10-19, TEL.: 266-4154.
FELMENT AZ ARANY ÁRA! MAGAS ÁRON
VÁSÁROLOK ARANYAT-EZÜSTÖT, HERENDI PORCELÁNT, KAR-, ZSEBÓRÁT , HAGYATÉKOT. BP. XI., FEHÉRVÁRI ÚTI VÁSÁRCSARNOK, VIRÁGSOR, PORCELÁN-EZÜST
ÜZLET. TEL.: 06 1 209-4245
Eladó 3-4 éves Batul és Nyárifontos almafa csemete. 40-50 db szabadgyökeres.
Tel.: 06 30 532-9518

2 Toshiba laptop és Samsung nyomtató, és
Whirpool javítandó mikró eladó. Tel.: 3165027

ÉLETJÁRADÉK

Életjáradéki szerződést kötnék, folyamatos
orvosi ellátást és nyugdíjkiegészítést vállalok.
Tel.: 06 30 721-3175
ÉLETJÁRADÉKOT, ELTARTÁST, GONDOZÁST
BIZTOSÍTOK IDŐS HÖLGY SZÁMÁRA, BUDAI
INGATLAN FEJÉBEN. OTT-LAKÁS IS LEHETSÉGES. KÖZÉPKORÚ, JÓ KEDÉLYŰ, FŐZNI-SÜTNI
TUDÓ, TISZTA KERESZTÉNY HÖLGY SZEMÉLYÉBEN. VÁROM JELENTKEZÉSÉT. TEL.: +36
30 781-3218
DR. KERTÉSZ KÁROLY ÉLETJÁRADÉK-SZERZŐDÉST KÖTNE IDŐS SZEMÉL�LYEL BUDAPESTI INGATLANRA OTTLAKÁS
NÉLKÜL. ÜGYVÉDI IRODA: 06 1 221-7563,
06 30 498-1349
Életjáradék szerződést köt budapesti ingatlanért vagy balatoni nyaralóért cserébe házaspár. Bevásárlás, takarítás megoldható. Biztos
anyagi és jogi háttérrel rendelkezünk. Tel.: 06
20 212-7112
Kerületi diplomás család ÖRÖKÖSÖDÉSI szerződést kötne idős személlyel lakásért ottlakás nélkül. Gyermeke részére biztos anyagi
háttér. Készpénz plusz havi járadék Tel.: 06
30 822-8050
Szeretetteljes, értelmiségi házaspár négy
gyermekkel családi gondoskodást, vagy anyagi támogatást nyújt eltartási vagy életjáradéki
szerződéssel, az ön zavartalan időskoráért és
gyermekeink jövőjéért. Tel.: 06 70 211-5964
Kedves, fiatal gyermekes házaspár teljes körű
gondoskodást vállal idős személy(ek) részére,
a ház és a kert karbantartásától a háztartás
vezetéséig ottlakásért cserébe. Tel.: 06 30
603-1657

EGYÉB

Október a látás hónapja. A Kapás utcai
orvosi rendelőben lévő optika (a földszinten)
ebből az alkalomból akciót indít: minden keretre 50%-os kedvezmény, egyes lencsékre
20%. Mindenkit szeretettel vár az Optol Optika.
TRAMONTÁNA KÖTÖDE: Passap/Pfaff DM80 kötőgép és Brother CK-35 kötőgép (3
db) tartozékokkal eladó. Egyedi, divatos,
méretre készülő kézi kötött, horgolt ruhadarabok. Sapkamodellek. Nagy fonalválasztékkal, saját fonalból is. www.kotode.hu,
tel.: 356-6009.

32. OLDAL

Hirdessen a

HIRDETÉS

BUDAI POLGÁR

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.

Mostantól
online is

velünk tarthatsz!

Bővebb információ:

wwww.budai-callanetics.hu
w w. b u d a i - c a l l a n e t i c s . h u
– Hatékony
alakformálás!

Kereteshirdetés-felvétel: szabo.gergely@budaipolgar.hu e-mail-címen, illetve a telefonon a (06 30) 989-0782-es számon. Keretes
hirdetési áraink: színes: 1/1 old. 315 000 Ft, 1/2 170 000 Ft, 1/4 110 000 Ft, 1/8 60 000 Ft, 1/16 27 000 Ft; fekete-fehér: 1/1 old.
265 000 Ft, 1/2 150 000 Ft, 1/4 85 000 Ft, 1/8 53 000 Ft, 1/16 21 000 Ft. Árainkat további 27%-os áfa terheli. Keretes hirdetéseknél öt
megjelenéstől 20%, 10-től 30% kedvezmény. Új hirdetőink első hirdetésének árából, valamint II. Kerület Kártya-tulajdonosoknak 15%
kedvezmény. A kedvezmények nem vonhatók össze. Fizetési mód: banki átutalás.
Következő megjelenés: 2020. október 18-án. Lapzárta: keretes – október 8., apró – október 12.

– Minden
korosztálynak!
– Elérhető áron!

Margit krt. 48. 1/9.

tel: 30-539-3797

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
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A kis herceg
— SZÍNHÁZ ÉS BRUNCH —

2020. október 3.
szombat, 11.00

Haris Park
1022 Bp., Marczibányi tér 6-7.
Jegyek: harispark.hu/programok

Vérhalom
Patika
1025 Budapest, Vérhalom tér 8.
Tel.: (06 1) 212-2871,
(06 30) 593 4353
Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00
SZOMBAT: 8.00-13.00

Ha szombat, akkor Patika!

Patika Szombat!

%
15kedvezmény

MINDEN SZOMBATON

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

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

