
Csodálatos panorámát 
nyújtó kilátóhelyein-
ket bármely évszakban 
érdemes felkeresni. 
A II. kerület nemcsak zöld-
területekben és természeti 
értékekben gazdag, hanem 
domborzati adottságai ré-
vén is.  (16-17. oldal)

Minden eddiginél ma-
gasabb a megbetege-
dések száma, továbbra 
is folyik a vírus elleni 
küzdelem. A védőoltás 
fontosságáról, az önkor-
mányzat intézkedéseiről, az 
egészségügyi és sportintéz-
mények aktuális működési 
rendjéről olvashatnak össze-
állításunkban. (2-3. oldal)

A városrészünk tisztaságát, rendezettségét, zöldfelületeinek kar-
bantartását célzó munkálatok folyamatosan zajlanak, amikből a 
polgármesteri hivatal munkatársai, önkéntesek, valamint a II. ke-
rület parkolási ellenőrei is kiveszik a részüket. (8–10. oldal)

A történelmi jelentőségű téren 
nemcsak a múlt kap hangsúlyt, ha-
nem a zöldfelület is, aminek ará-
nya mintegy ötven százalékra nő. 
A beruházás jelenlegi állásáról és a 
tervekről a polgármesterrel és a ter-
vezővel olvashatnak  beszélgetést. 
Vegyünk részt közösen az emlékpark 
kialakításában! (4–6. oldal)

A járványhelyzetre tekintet-
tel a II. Kerületi Önkormányzat 
idén rövid videókon mutatja be 
a fenntartásában működő óvo-
dákat, hogy segítse az oda ké-
szülő gyermekeket és szüleiket a 
számukra megfelelő intézmény 
kiválasztásában. (11. oldal)

Folyamatos a munka zöldterületeinken

széna tér – több, mint tér

online mutatkoznak be az óvodák
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A járvánnyal kapcsolatos intézkedések

Március 6-tól kerületünk egyik oltópont-
jaként működik a Széher úti Szent Ferenc 

Kórház. Az oltás nem az oltóhelyekhez történő 
lakossági bejelentkezés útján szerveződik, hanem a kor-
mányhivatalok központilag állítják össze és küldik meg 
az oltóhelynek az oltandó személyek listáját. A listán 
szereplők telefonon, illetve sms-ben kapnak értesítést. 

– A tömeges oltás megindulása miatt szeretnénk 
kérni a környéken lakók megértését és türelmét a meg-
növekedett gépjármű-forgalom miatt, a behívottakét 
és a hozzátartozókét pedig azért, mert az oltópontot 
hirtelen kellett kialakítani, lehetséges, hogy emiatt nem 
lesz annyira komfortos, kicsit spártaibbak lesznek a 
körülmények. De az elsődleges cél mégiscsak az, hogy 
minél több ember megkaphassa az oltást – mondta el 
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Türelmet és segítséget kérnek

CsAk Az kAphAT olTásT, AkiT Az előzeTes regiszTráCió uTán behívnAk. 
ki oltható be? Az oltható be, akit az előzetes orvosi vizsgálat alapján az elővizsgáló 

orvos olthatónak minősít. mivel oltanak? Az oltás a magyar állam által aktuálisan biz-
tosított oltóanyaggal történik. Fajtájáról az oltandónak tájékoztatást adnak. milyen iratokat, 
dokumentumokat vigyünk magunkkal? • személyi igazolvány • lakcímkártya • érvé-
nyes tajkártya • mobiltelefon az értesítő sms-sel. hogyan zajlik az oltás? • bejelentkezés • 
hozzájáruló nyilatkozat leadása (előzetesen letölthető, kinyomtatható a koronavirus.gov.hu oldalról) 
• orvosi vizsgálat • orvosi olthatósági papír kiadása • első oltás, majd 15-30 perc megfigyelési idő 
(ez vakcinatípustól függően eltérhet) • a második oltás később, behívás útján történik • az oltást 
követően oltási kártyát adnak, amit az oltandónak a 2. oltáskor feltétlenül magával kell vinnie.

a ii. kerületi önkormányzat 
intézkedései

• A bölcsődék egyelőre nyitva maradhattak, három óvoda 
tart ügyeletet. Az önkormányzat folyamatosan biztosítja 
az óvodai és bölcsődei dolgozók tesztelését. Ezen túl 
az önkormányzat arra kérte a kormányt, hogy az oltási 
sorban vegyék előre az óvodai és bölcsődei dolgozókat.
• Az önkormányzat folyamatosan egyeztet a kerület 
háziorvosaival arról, hogyan segíthető még jobban a 
munkájuk, mit tehet azért az önkormányzat, hogy csök-
kenjen a rendelések alatti terhelés.
• A hatékony segítség érdekében az önkormányzat fel-
hívást tett közzé, melyben oltással védettséget szerzett 
önkénteseket toboroz.

hol tart jelenleg 
a koronavírus elleni oltás?

• Az egészségügyi dolgozók, valamint az idősotthonok és 
bentlakásos szociális intézmények lakóinak oltása meg-
történt. A harmadik körben, február elején elkezdődött és 
jelenleg is tart a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása. 
Őket a háziorvosok értesítik. A háziorvosok ebben a kate-
góriában a praxisokhoz tartozó legidősebbektől indulnak 
életkor szerint lefelé. A háziorvos dönt az idős ember oltha-
tóságáról és az oltás helyszínéről is, ez lehet az idős ember 
otthona, vagy az orvosi rendelő vagy kórházi oltópont is.

Regisztráció az oltásra
vakcinainfo.gov.hu

Ingyenes információs vonalak:
(06 80) 277-455,
(06 80) 277-456

E-mail:
koronavirus@1818.hu
Koronavírussal kapcsolatos

aktuális információk:
koronavirus.gov.hu/aktualis

lapunknak dr. Toldy-Schedel Emil, a kórház főigazgatója. – 
Nem állami kórház lévén, nem vagyunk könnyű helyzetben, 
ezért a türelmen és megértésen kívül nagy szükségünk van 
a kerületiek segítségére is. Ha úgy érzik, bármivel hozzá 

• A negyedik körben, február 10-én elkezdődött és jelenleg 
is tart a 60 év alatti krónikus betegek oltása. 
• A járvány minden eddiginél gyorsabb terjedése miatt 
megkezdődött a védekezésben résztvevők, rendőrök és 
katonák oltása is.
• A hozzájáruló nyilatkozat előzetes kitöltése jelentősen 
meggyorsítja az oltással járó adminisztrációt, ha az oltandók 
magukkal viszik az oltásra. Ha teheti, akkor nyomtassa ki, 
töltse ki és vigye magával az oltásra a nyilatkozatot, akár 
a háziorvosi rendelőbe, akár kórházi oltópontra hívják. 
Letölthető a vakcinainfo.gov.hu oldalról.
(Forrás: www.koronavirus.gov.hu.)

szent jános kórház

A március 8-án hatályba lépett korlátozásokkal össz-
hangban a kórházban a járóbeteg szakellátás továbbra is 
folyamatosan működik. Az egyes rendeléseket csak telefo-
nos bejelentkezést követő előjegyzés alapján, a megadott 
időpontban tudják felkeresni. A szakorvosi rendelések 
rendelési ideje és telefonszáma a www.janoskorhaz.hu 
honlapon megtalálható, vagy a (06 1) 458-4500-s központi 
telefonszámon érdeklődhetnek. A kórház kéri, hogy a ren-
deléseken az előzetesen telefonon egyeztetett időpontban, 
pontosan jelenjenek meg a torlódások elkerülése végett, 
illetve a személyes megjelenést nem igénylő ellátásokat 
továbbra is a rendelő felkeresése nélkül próbálják meg-
oldani, ez ügyben forduljanak bizalommal a kollégákhoz 

telefonos segítségért. A fekvőbeteg osztályokon a látogatási 
tilalom továbbra is érvényben van.

a ii. kerületi egészségügyi 
szolgálat szakrendelői

A szakrendelők (Kapás utca, Fekete Sas utca, Községház 
utca, Fillér utca, Tölgyfa utca, Henger utca) további utasí-
tásig változatlan munkarendben fogadják a pácienseket 
a korábban bevezetett járványügyi intézkedések betartása 
mellett. A rendelésekre történő időpontfoglalás a beteg-
irányítóval telefonon a (06 1) 488-7522-es számon, e-mailen 
az elojegyzes@kapas.hu címen vagy az interneten keresztül 
egyeztetve történik: www.kapas.hu/elojegyzes/default.aspx.

ii. kerületi sportközpontok, 
közösségi terek

A kormány járványügyi szabályozásival összhangban a 
sportközpontok csak sportági szakszövetségi igazolással 
rendelkező versenyzők, edzők és bírók látogathatják, a 
kapuban történő igazolás felmutatása mellett. Egyéni, 
versenyengedéllyel nem rendelkező vendégeket nem áll 
módjukban fogadni. Ezen időszak alatt a Panoráma Sport-
központban a játszótér, a street workout, és a futópálya 
nem használható, a hátsó kiskapu zárva tart. A Pokorny 
Közösségi Teret kizárólag sportolás céljából lehet igénybe 
venni, a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett 
(távolságtartás, csoportosulás kerülése). 

tudnak járulni az ellátás komfortosabbá tételéhez (sátor, 
technikai, kényelmi eszköz), akkor örömmel vesszük a 
segítséget, hogy mi is segíthessük őket – tette hozzá. 
(Jelentkezés: kommunikacio@szentferenckorhaz.hu)

A közölt információk lapunk nyomdába adásakor, március 11-én voltak érvényben. 
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Az oltás a szabadság lehetősége

dr. toldy-sche-
del emil, a Szent 
Ferenc Kórház fő-
igazgatója: – Mi-
nél többen kérjék az 
oltást akkor is, ha 
esetleg már átestek 
a betegségen, hiszen 
hármas felelősségünk 

van: saját magunk, a családunk és a társadalom 
szempontjából. Októberben én is elkaptam a 
koronavírus-fertőzést, de azóta eltelt a három 
hónap, ezért egészségügyi dolgozóként be is 
vagyok oltva. Természetes oltási reakciót, fél nap 
levertséget tapasztaltam utána, ami nem mérhető 
össze a betegséggel. Ez olyan, mint a szalonna-
sütés: ahogy fogjuk a botot, néha megmelegszik 
a kezünk, de ez nem egyenlő azzal, mintha el-
égetnénk a kezünket a tűzben. Az oltási félelem 
szubjektív, az oltás hatása objektív, mérhető. Azért 
oltunk megbetegedés után is, mert a betegség 
mindenkiben egyéni immunválaszt kelt, ezt nem 
tudjuk mérni, viszont azt igen, hogy egy oltásnak 
mennyi a megelőzési potenciálja. Véleményem 
szerint a Magyarországon elérhető vakcinák mind 
jó minőségűek. Bármi, amivel meg tudjuk előzni 
a koronavírus-fertőzést, az előny a betegnek, a 
hozzátartozóknak és az egészségügynek. Utóbbit 
– főleg az új vírusvariánsok megjelenése után – 
csak így tudjuk tehermentesíteni. Lehet, hogy mi 
könnyen átmegyünk rajta, de ne veszélyeztessünk 
másokat. Jelenlegi tudásunk szerint a betegség 
sokszorta rosszabb, mint bármi, ami az oltással 
kapcsolatos. Ne az interneten keringő részigaz-
ságoknak higgyünk, hanem a szakembereknek, 
hiszen az egészségügy segíteni akar.

radnóti zsuzsa dra-
maturg: – Sok kellemetlen 
fennakadás és zűrzavar is volt 
a múltkori, központi regiszt-
rációs rendszer balul sikerült, 
oltóhétvége akciója kapcsán 
a szűkebb és tágabb környe-
zetünkben, Budapesten, vidé-
ken, és itt, a II. kerületben is. 
Én azonban, személy szerint különösen szerencsésnek 
mondhatom magam, sőt, sok ismerősöm, barátom ha-
sonló pozitívumokról számolt be. Persze, egyikünk sem 
ezen a gyászos emlékű hétvégén kapta a behívót, hanem 
előbb. Az első állomástól az utolsóig minden simán, 
kulturáltan zajlott. Kiváló tudású, és nagy tapasztala-
tú háziorvosunktól, Sulyok Boróka doktornőtől kaptuk 
a telefont, hogy mikor, hová és hányra menjünk, és 
milyen oltást kapunk, és onnan kezdve minden simán 
ment. A Budai Gyermekkórházba az adott időpontra 
néhányan voltunk csak behívva, és minden maximális 
szakértelemmel, kulturáltan, gyorsan zajlott. Mint egy 
zsiliprendszeren, úgy haladtunk előre a bejelentkezéstől 
az oltásig, a pihenőhelyig, majd még azt is megoldották, 
hogy külön bejáraton jöttünk és mentünk, hogy ne üt-
közzünk. Szerintem jó fél óra alatt végeztünk. Úgy hozta 
a véletlen, hogy egy laborvizsgálat miatt jártunk a Lotz 
Károly utcai rendelőben, majd a Kapás utcai központban 
is azokban a napokban. Mindkét helyen sokan voltak, de 
itt is szervezett szakértelemmel találkoztunk. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy valóban minél többen, 
és minél gyorsabban megkapjuk az oltást, mert az oltás 
a szabadságunk lehetősége. Ez az egyetlen módja, hogy 
visszanyerhessük régi életünket, kultúránkat, barátainkat, 
utazásaink élményét. Ez a járvány olyan, mint egy sötét 
alagút, ahol néha már látjuk a fényeket, néha viszont újra 
pulzál és elhalványul minden, és most még nem tudjuk, 
ez a sötét utazás meddig tart és hogyan változik. De 
megszületett a vakcina sok-sok nagyszerű embertársunk, 
tudósunk jóvoltából (büszkeségünkre egy magyar név 
is van köztük, Karikó Kataliné), és reménykedhetünk a 
védelemben. Hogy ez mennyire erős és meddig tart, azt 
még szintén nem tudhatjuk, de az biztos, hogy szerveze-
tünk ellenállóbb lesz és kevésbé fogékony a fertőzésre. 

Napjainkban talán a legmélyebb tisztelet illeti meg 
valamennyi egészségügyben dolgozó honfitársunkat. 
Külön is kiemelném a háziorvosokat, akikre a kormányzat 
súlyos terhet rakott, és akikre ebben a nehéz helyzet-
ben szinte emberfölötti teher, felelősség hárul. És most 
nemcsak Budapestre, de a vidéki rendelőkre, orvosokra 
is gondolok szerte az országban, ahol a lehetőségek és 
a körülmények még nehezebbek lehetnek.

Magyarországot is elérte a koronavírus-járvány harmadik hulláma, hazánkban is meg-
jelentek a mutánsok. A védekezés legfontosabb eszköze, a vakcinázás a hét minden 
napján zajlik az oltópontokon és a háziorvosi rendelőkben. Az oltás fontosságára ezúttal 
a II. kerület tavaly megválasztott díszpolgára, Radnóti Zsuzsa Kossuth-díjas dramaturg, 
Lukács Sándor, a Vígszínház szintén Kossuth-díjas színművésze, a Halhatatlanok Társula-
tának örökös tagja, valamint a II. Kerületért Emlékéremmel kitüntetett dr. Toldy-Schedel 
Emil, a Szent Ferenc Kórház főigazgatója hívja fel olvasóink figyelmét.

lukács sándor 
színművész: – Nem 
tudok mást mondani, 
mint amit az általam 
nagyra becsült kiváló 
szakemberek – Mer-
kely Béla, Szlávik Já-
nos, Vályi-Nagy István, 
Rusvai Miklós – is hang-

súlyoznak: mindenki, legyen bár idős, középkorú 
vagy fiatal, oltassa be magát. Nincs más útja a 
járvány megállításának, csak így érhető el, hogy 
minél hamarabb, talán már a nyáron szabadabb 
és biztonságosabb életet élhessünk. Mély meg-
győződéssel ajánlom az oltást – főleg most, hogy 
megjelentek a különböző mutációk. Ha tehetném, 
minden oltásszkeptikust személyesen beszélnék rá 
véleménye megváltoztatására.

Magyarországon többféle vakcinával oltanak, 
talán nálunk a legtöbbfélével az Európai Unió 
országai közül. Örüljünk ennek, és használjuk ki 
a lehetőséget! Nem az számít, melyik oltóanyagot 
kapjuk, hiszen mindegyik hatékony védelmet bizto-
sít. Bízzunk a háziorvosban, hogy az elérhető oltó-
anyagok közül azt fogja ajánlani, ami számunkra 
megfelelő. Én is túlvagyok már az első oltáson, 
az orosz Szputnyik V-t kaptam, és semmi mellék-
hatást, kellemetlenséget nem tapasztaltam. De ha 
lenne is egy kis fejfájás, levertség, hőemelkedés, 
ami előfordulhat, mi ez ahhoz képest, amilyen 
megbetegedéssel és szövődményekkel a korona-
vírus-fertőzés járhat. 

Számunkra, színházi emberek számára azért is 
fontos az általános védettség, hogy a következő 
évadban már a szokott módon játszhassunk és 
fogadhassuk nézőinket. az
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A koronavírus-fertőzés a gyenge légzőizomzattal 
rendelkezőket sújtja leginkább: főként az időseket, 
túlsúlyosakat, cukorbetegeket, krónikus szív- és 
tüdőbetegeket. A tüdőgyulladás súlyosabb kime-
netele összefügg a fokozott légzőizom-terheléshez 
(légszomj) való alkalmazkodási képtelenséggel, így 
a betegséggel szembeni védekezésben kulcskérdés 
az erőteljes köhögés, melyet szintén a teherbíró 
légzőizomzat biztosít. Ezért készített oktatóvide-
ót a légzőizmok erősítéséről dr. Losonczy György 
egyetemi tanár szakmai vezetésével a Semmelweis 
Egyetem Pulmonológiai Klinikájának Fizioterápia 
Tanszéke. A gyakorlatokat nemcsak a veszélyezte-

tett csoportoknak, hanem a tüdőgyulladáson már 
átesett, legyengült állapotú érintetteknek is figyel-
mébe ajánlják.

Legjobb az intenzív séta, de ha valaki a lakásához 
van kötve, már három hét alatt megerősítheti légző-
izomzatát a videón bemutatott egyszerű gyakorlatsor 
elvégzésével. A legjobb, ha a rendszeres mozgás – így 
a légzőizom-gyakorlatok is – mindennapi életünk 
részévé válik.

A 4 perc 41 másodperces oktatóvideó megtekinthe-
tő a Semmelweis Egyetem honlapján a semmelweis.
hu/hirek/2021/02/25/miert-fontos-es-hogyan-erosit-
hetjuk-legzoizmainkat-otthon-video/ linken.

légzőizom-erősítő oktatóvideó
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Miért pont a Széna térre tervezik a törté-
neti emlékparkot?

Kész terveket örököltünk a fővárostól és 
a BKK-tól, viszont úgy éreztük, hogy egy-
szerű közlekedő térnél sokkal több rejlik a 
környékben, és azért lesz emlékpark, mert 
a Széna téren végigvonult a történelem: itt 
húzódott a budai városfal, itt zajlottak le a II. 
világháborút lezáró ostrom és kitörés fontos 
eseményei, itt küzdött hősiesen 1956-ban a 
legnagyobb budai felkelőcsoport, mégsem 
emlékeztet erre szinte semmi a téren. De itt 
volt régen a Budai Polgári Lövölde, és itt állt a 
Szent János kórház is. 

Nem gondolja, hogy inkább befedni és 
nem újra feltépni kellene a sebeket?

Gyakran halljuk, hogy sokat beszélünk a 
világháborúkról, ’56-ról, a holokausztról, a 
Rákosi-rendszerről. De tényleg így van? Én 
inkább azt tapasztalom, hogy elhallgatjuk a 
traumákat, pedig szinte minden magyar csa-
ládban történtek súlyos, máig feldolgozatlan 
tragédiák. A gyógyuláshoz tudnunk kell ér-
zékenyen beszélni a történelemről ahelyett, 
hogy azon versengenénk, kinek fájnak jobban 
a katasztrófák. Szerintem nem a hallgatáshoz 
kell bátorság, hanem az emlékezéshez.

Új megközelítést, új szemléletet ígér. Mi-
ben lesz ez az emlékpark más, mint amit 
eddig megszoktunk Magyarországon?

Van egy alapvető tévedés, amire általános 
iskolától kezdve nevelnek minket: az, hogy a 
történelem államférfiakról szól. Királyokról, 
hadvezérekről, tábornokokról, kormányzók-
ról tanulunk és beszélünk, pedig a történelem 
alanyai, alakítói és elszenvedői nemcsak azok, 
akik tisztséget viseltek. És nem csak férfiak. 
Mi az emberek személyes történeteire sze-
retnénk rávilágítani, ezeket fogjuk össze-
gyűjteni, átválogatni és modern eszközökkel 
– ennek része lesz például mobiltelefonos 
applikáció bevonása is – megmutatni.

Mikorra várható az emlékpark átadása?

Az előkészítő munkálatok már zajlanak, 
idén ősszel szeretnénk átadni a parkot.

Az emlékparkban komoly szerepet kap 
az ’56-os emlékek mellett Szenes Han-
na szobra is. Miért pont rá esett a vá-
lasztás?

Mert sokakkal egyeztetve azt gondolom, 
hogy a száz éve született és 1944-ben meg-
ölt Szenes Hanna élete igazán példamutató 
lehet mindenki számára. Van egy 23 éves 
fiatal költőnő, aki a Bimbó úton született, 
és aki úgy döntött, Palesztinába vándo-
rol a  Baár–Madas gimnáziumban szerzett 
érettségije után. Azonban – budai úrilány-
ként – ejtőernyősnek jelentkezik a brit légi-
erőbe, hogy megpróbálja megakadályozni a 
magyar zsidók deportálását és halálba kül-
dését. A határon elfogták, de a Gestapo bru-
tális kínzásai ellenére semmit nem árult el 
az akcióról, és itt, a Margit körúton végezték 
ki. Magyarországon nagyon kevés nőnek van 
köztéri szobra, ő pedig egy igazi hős volt.

’56-tal kapcsolatban viszont elképzelhető-
nek tartom, hogy az utolsó pillanatok egyiké-
ben vagyunk, amikor valódi emlékeket gyűjt-
hetünk az akkori eseményekhez kapcsolódóan.

Milyen visszajelzéssel lenne elégedett?

Ha azt hallanám, hogy a történeti emlék-
park sokakat elgondolkodtatott, párbeszédre 
sarkallt. Ha be tudnánk mutatni, hogy a tör-
ténelem nem fekete-fehér, és nem is királyok 
ütközeteiről szól, hanem elsősorban emberi 
sorsokról – olyan emberekéről, akiknek a lá-
nyai és fiai, unokái és ükunokái köztünk él-
nek. Lehet, hogy épp a szomszéd lakásban.

nem a hallgatáshoz kell bátorság
Beszélgetés Őrsi Gergely polgármesterrel a Széna téri történeti emlékpark tervéről
Magyarország XX. századi történelme tele 
volt történelmi traumákkal, amelyek nagy 
része máig feldolgozatlan. Nincs olyan csa-
lád, amelyben ne történt volna tragédia; de 
ne abban versengjünk, kinek fájnak ezek 
jobban, hanem próbáljuk meg feldolgozni 
a múltat – mondja Őrsi Gergely, a II. kerület 
polgármestere. Szerinte fontos az is, hogy 
megmutassuk: a történelem nem elsősorban 
az államférfiakról szól, hanem az olyan em-
berekről is, amilyenek mi vagyunk.

A II. Kerületi Önkormányzat tavaly ősszel szabadtéri
kiállítással emlékezett az 1956-os forradalomra a Széna téren
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több zöld, kevesebb aszfalt

– Megannyi munkán, egyezte-
tésen, tervezési fázison, terv-
pontosításon és kutatómunkán 
vagyunk túl. Ezek közé tartozik az 
elmúlt évek egyik látványos válto-
zása, a buszpályaudvar elköltöz-
tetése, ami szintén része volt a 
tér megújítását célzó közbeszer-
zési pályázatnak. A környéken la-
kók régi igényének megfelelően 
a területen megszűnt és részben 
a Széll Kálmán térre költözött a 
buszforgalom.

Jelenleg hol tart a tervezés?

Időközben többször is módosí-
tottuk a terveket, mert nemcsak 
a főváros és a II. kerület életében 
történt változás, és ezáltal más, új 
elképzeléseknek is helyet kellett 
találnunk a projektben. A főváro-
si önkormányzat és a II. kerület 
korábbi megállapodása nyomán 
a kerület vállalta a tervezési és 
kivitelezési munkákat, Buda-
pest pedig ehhez forrást nyújt. 
A  korábban tervezett mintegy 
2,5 milliárd forintra jelen hely-
zetben nem számíthat a Széna 
tér, de a főváros közel 800 mil-
lió forintot biztosít így is a múltja 
miatt országos hírnevű közterület 
megújítására, amiből már ki le-

het alakítani egy emberléptékű, 
zöld szemléletű parkot. A kisebb 
költségvetési keret kisebb terület 
megújulását jelenti. A tér átfogó 
közlekedési rendszerét is érintő 
változtatásokra egy esetleges ké-
sőbbi ütemben van lehetőség.

Természetesen az egy eszten-
deje húzódó koronavírus-jár-
vány sem segítette a munkát, de 
jelenleg már a park részleteinek 
kidolgozása zajlik. 

Mire elegendő ez a forrás?

Valljuk be, a Széna tér ma so-
kak számára nem egy több száz 
éves múltra visszatekintő te-
ret jelent, hanem inkább a vele 
szemben lévő bevásárlóközpon-
tok villamosmegállójának nevét. 
Ezen mindenképpen változtat-
ni kell. A  tervezéskor nemcsak 
arra ügyeltünk, hogy a nevéhez 
és történetéhez méltó küllemet 
kapjon, hanem arra is, hogy a 
zöldterület olyan mennyiségi és 
minőségi változáson menjen át, 
hogy itt valóban zöldről és térről 
beszélhessünk. A  Széna tér ed-
dig is nagy volt, de a mérete alig 
látszódott buszpályaudvar-jelle-
ge miatt. Ez a korlát már eltűnt, 
és szó szerint megnyílhat a tér. 

A Margit körúttól egészen a Var-
sányi Irén utca túloldalán álló 
épületekig egybefüggő, sétálha-
tó parkot használhatnak majd 
az arra járók. Ugyanis a Csalo-
gány utca és Bakfark Bálint utca 
közötti szakaszon megszűnik az 
autóforgalom és gyalogosok, ke-
rékpárosok vehetik birtokukba a 
terepet. Természetesen a men-
tők, tűzoltók szükség esetén be 
tudnak majd hajtani a házakhoz. 
Parkolóhelyek a buszállomás-
ra tekintettel eddig sem nagyon 
voltak, a helyeket a Bakfark Bá-
lint utcában igyekszünk pótolni, 
de az ide érkezőknek könnyebb-
séget jelenthet, hogy időközben a 
Széllkapu alatt ötszáz férőhelyes 
mélygarázs épült.

A tér múltja is visszaköszön 
majd?

A tervezési folyamat része volt 
a kutatás, amely mellett egy épí-
tészcsapat sem mehet el szó nél-
kül. A téren két műemlék is áll, az 
egyik a Jégkert épülete, amelyik 
területén régen lövölde és kór-
ház is működött, valamint a régi 
városfal egy megmaradt része is 
itt húzódik, amit ma szinte észre 
sem veszünk. Az  egykori város-
fal vonalát megjelenítjük majd 
a térburkolatban. Ne feledjük, 
hogy 1683-ban a törökellenes 
seregek itt, ezen a helyen törték 

Már az is jelentős előrelépésnek számított a felújítás előtt álló Szé-
na téren, hogy a területről elköltözött a buszvégállomás, a készülő 
tervek azonban ennél többet ígérnek. A történelmi jelentőségű 
téren nemcsak a múlt kap hangsúlyt, hanem a zöldfelület is, ami 
ötven százalékra nő. A beruházásról dr. Márkus Gábor okleveles 
építészmérnök, a terület átépítését végző MG Építész tervezőiroda 
vezetője tájékoztatta lapunkat.

Megújul A SzénA tér:

át a falakat, hogy elfoglalhassák 
a várost, majd három év múl-
va magát a budai Várat is. A  té-
ren szintén vissza fog köszönni 
a II. világháború és az 1945-ös 
események, amikor mintegy 20 
ezren vesztették életüket itt és a 
környéken, valamint az 1956-os 
forradalmi események, amelyek 
szabadságharcba torkollva szin-
tén történelmünk és a II. kerület 
jeles és meghatározó időszakává 
váltak. Szeretnénk, ha múltunk a 
park jövőjében is hangsúlyos sze-
repet kapna.

Számos önkormányzatnak és 
közintézménynek terveztek 
már, de mit jelent a város, 
vagy talán az ország egyik 
legismertebb terének revi-
talizációjában részt venni?

A tervezőcsapat vezetőjeként 
és magánemberként is sajátom-
nak érzem a tér átalakításának 
feladatát, hiszen nem „kívülről” 
érkeztem, hanem életem szer-
ves része a mai napig mind a tér, 
mind a városrész. A szüleim a II. 
kerületben laknak, és én is ide 
születtem, az Áldás utcai iskolába 
jártam, laktam az Alsó Törökvész 
úton és a Széna tér közelében is. 
Otthonomnak tekintem a kerü-
letet, és sajátomnak a Széna tér 
átalakítását.

szabó GerGely
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Több mint harminc éve díszíti Kiss Sándor szob-
rászművész és Vadász György építész alkotása a 
Szilágyi Erzsébet fasort. Generációk emlékez-
tek meg itt Gábor Áronról, az egykori hősről, 
énekelve, beszédet hallgatva, zászlót fűbe tűzve. 

Mi, II. kerületiek már megszoktuk, de sokan 
meglepve állnak meg az alkotás előtt, először 
nem is értve, hogyan kötődik az bármilyen tör-
ténelmi személyhez. A gyerekek egymás közt – 
saját gyűjtés – gesztenyeszobornak hívják, hisz 
éppen olyan, mint a vadgesztenye burka, amikor 
már kiesik belőle az aranybarna mag. Logikus-
nak is tűnik a képzettársítás Buda legrégebbi 
vadgesztenyefasorában…

Az alkotói szándék persze nem ez volt, és ha 
kicsit közelebbről megvizsgáljuk a művet, sok 
érdekességet találhatunk. Az 1980-as évek lap-
információi szerint eredetileg a fővárosi Gábor 
Áron Öntöde dolgozói indítványozták, hogy 
emeljenek emlékművet „hős névadójuknak”. 
Az ágyúöntő mester nevét már jó ideje viselte a 
fasorba itt betorkolló út, ékes bizonyítékaként 
annak, hogy a két világháború közt benépesülő 
kerület lakói számára a nemzeti önazonosság 
fontos kiindulópontja volt az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharc. Az 1930-as években 
több (új) utcát is neveztek el Pasaréten a hősök-
ről: így kapta a nevét a Gábor Áron utca, a Guyon 
Richárd utca és köz, illetve a Branyiszkó út is. 
A Gábor Áronnak emléket állító díszes kivite-
lű zománctábla a forradalom és szabadságharc 
150. évfordulójára került ki az út 11.-es számú 
házának falára (amely nagyjából a Pasaréti út és 
Gábor Áron utca sarkán áll).

Az öntödei dolgozók indítványát felkarolta a 
Hazafias Népfront Országos Titkársága és a Fő-

városi Tanács is, ők bízták meg az alkotópárost 
a munkával. Az emlékmű avatására végül nem is 
tavasszal, hanem 1980. november 27-én került 
sor – ez a nap éppen Gábor Áron 166. születés-
napja volt.

A talapzaton – első közelítésben – egy felrob-
bant ágyúgolyót látunk, illetve egy dombormű-
vet Gábor Áron arcképével. Egyéb felirat nem 
szerepel rajta. Persze a talapzat nem csupán 
talapzat: ezt észrevehetjük, ha közelebbről és 
alaposabban szemügyre vesszük. Ez ugyanis 
valójában a székelyföldi Bodvaj vashámorának 
pontos mása. 

Arra emlékeztet, hogy Gábor Áron meglehe-
tősen elszánt és igen leleményes ember volt. 
Ágyúöntési szolgálatait már az 1848. októberi 
agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlésen felajánlot-
ta, ám akkor még nem vették komolyan. Aztán 
novemberben Sepsiszentgyörgyön újra felszó-
lalt, pedig a közhangulat reményvesztett volt. 
„Uraim!” – mondta – „Hallom, hogy a főtiszt urak 
azt mondják, meg kell hajolnunk az ellenség előtt, 
mivel nincs muníció, nincs ágyú. Uraim, ha csak ez 
a baj, úgy én mondom, hogy két hét alatt lesz ágyú, 
lesz muníció, amennyi kell.” Szavait természete-
sen ováció fogadta, fellépése lelkesítő és bátor 
volt. A szabadság óhajtása elemi erővel tört be 
a székelység körébe 1848-ban, sokféle sérelem 
táplálta, évszázados tapasztalatok. Gábor Áron 
ágyút ígért – és lett is ágyú.

Igaz, nem értettek az egészágyúöntési tech-
nikához. Gábor Áron kidolgozott egy sajátot. 
Furfangosat, kissé darabosat, de működőt – a 
lelemény ezúttal is kipótolta a hátrányt. Az ágyú-
csövet nem kifúrták, hisz nem volt ehhez eszköz, 
hanem már eleve üregesen öntötték.

Persze nyersanyag sem volt az ágyúöntéshez, 
úgy szedték össze a harangokat a székely falvak-
ból. De Gábor Áron addig levelezett, mígnem 
szerzett pénzt is, hogy a környékbeli bányákból 
is tudjanak nyersanyagot venni. Az első ágyú-
csöveket aztán az Udvarhely vármegyei magyar-
hermány-bodvaji vashámorban öntötték, ahol 
több ágyú és sok lőszer is készült. Erre emlékez-
tet tehát a talapzat.

Kicsit problémásabb szimbólum maga a fel-
robbant ágyúgolyó. Ahogy a Haditechnika szak-
lap 1981-es számában Sárhidai Gyula összegez-
te: „a felrobbant üreges gránátroncs arányaiban 
rossz, lehetetlen, hogy ilyen formájú lett volna a 
robbanás után, de különben sincs köze Gábor Áron 
tevékenységéhez”. Üreges és robbanóanyaggal 
töltött lövedéket ugyanis a Gábor Áron-féle 
ágyúkból nem lőttek, csak tömör golyókat. Rá-
adásul a szakember szerint „az emlékművön lát-
ható üreges vasgolyó csakis hibás működés esetén 
robbanhatott volna fel a bemutatott módon”. 

Akárhogyan is van, a kerületieknek így is a 
szívéhez nőtt ez a műalkotás, és jó helyszínét 
adja az évről évre megrendezett megemléke-
zéseknek. Akkor is, ha állítólag a „Gábor Áron 
rézágyúja…” kezdetű éneket sem énekeljük he-
lyesen: utolsó sora eredetileg így hangzott: „Édes 
rózsám, Isten véled, el kell válnom Tőled.”

vIczIán zsófIa

A legkülönösebb gábor áron-eMlékMű

lobogózzuk fel A II. kerületet!
A járvány miatt sajnos idén sem gyűlhetünk össze március 
15-i nemzeti ünnepünkön, de ez nem jelenti azt, hogy 
ne emlékezhetnénk méltóképpen történelmünk hőseire. 
A méltó emlékezéshez az önkormányzat vezetése kéri, 
hogy lobogózzuk fel házainkat. Emellett a forradalom 
és szabadságharc évfordulójára – korábbi internetes 
igénylést biztosítva – zászlókat és rudakat adományo-
zott a kerület épületeinek, lakóházainak feldíszítéséhez. 
Az igénylő háztulajdonosok, valamint a közös képviselők 
egy elektronikus űrlapot kitöltve és időpontot megjelölve 
az ünnep előtt a Marczibányi Téri Művelődési Központ és 
a Klebelsberg Kultúrkúria előtti szabad téren vehették át 
a zászlókat. Az önkormányzat vezetésének ígérete szerint 
a későbbiekben is lesz lehetőség zászlóigénylésre nemzeti 
ünnepeinkhez kapcsolódva.

Tavaly ilyenkor már elmaradtak a március 15-i ünnepségek és megemlékezések, 
másnaptól gyökeresen megváltozott az életünk, és a koronavírus pont egy évre rá 
ismét viharos gyorsasággal terjed. Így idén is szigorú korlátozások fogják beárnyé-
kolni az egyik legszebb és legszeretettebb ünnepünket. Ha már máshogy nem is, 
legalább a szívünkben tűzzük ki a lobogókat és a kokárdákat. Nemzeti ünnepünk 
átéléséhez ezzel a cikkünkkel kívánunk segíteni.

jönnek a huszárok! A Klebelsberg Kultúrkúria 
a Kolompos együttes online koncertjével emlékezik 
az 1848–49-es szabadságharc korának hangulatos 
bemutatásával, verbunkos tánccal, muzsikaszóval, 
huszárokkal és katonákkal. Kövessék az előadást 
MÁRcIUS 15-én, hétfőn 10 órától a Kultúrkúria 
Facebook-oldalán: www.facebook.com/kulturkuria. 
További online programokról: www.kulturkuria.hu.
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PArkolóőrök IS Segítenek
Lassan egy éve, hogy a koronavírus-járvány okán nincs 
fizetős parkolás, így a II. Kerületi Önkormányzat par-
kolási ellenőrei a járvány elleni védekezést folyamato-
san segítik. A vírusjárvány első hulláma idején a kö-
telező közterületi maszkviselés bevezetésekor maszkot 
osztottak, és jelenleg is a köz segítségére vannak, hi-
szen a tavasz közeledtével a közterületi takarítási mun-
kálatokból is kiveszik a részüket. Az elmúlt hetekben 
a járókelők már több helyszínen is találkozhattak par-
kolási ellenőrökkel, akik az ingatlanok előtti járdák és 
zöldfelületek rendbetételét végezték.

városrészünk takarításában

Az FkF zrt.
egész évben fogadja
a veszélyes hulladékot

A korábbi évekhez hasonlóan idén is tervezi a II. Kerületi 
Önkormányzat, hogy több alkalommal is veszélyeshulla-
dék-gyűjtést tart, amint azt a koronavírus-járvány miatt 
bevezetett veszélyhelyzeti intézkedések lehetővé teszik. 
Egy-egy gyűjtéskor többtonnányi veszélyes anyagot 
szoktak leadni a helyi lakók.

Ugyanakkor ez évtől a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Zrt. – a lomtalanítással egy időben szervezett veszélyes-
hulladék-gyűjtés helyett – az eddigi tapasztalatait és a 
lakossági visszajelzéseket figyelembe véve a budapesti 
hulladékudvarokban már egész évben lehetőséget biz-
tosít a veszélyes hulladék leadására.

Akinél a háztartásban már felgyülemlett akkora meny-
nyiség, amivel érdemes útnak indulnia, előtte mindenkép-
pen tájékozódjon a hulladékudvarok működési rendjéről, 
nyitvatartásáról, az egyes hulladékudvarokban leadható 
hulladéktípusokról, mennyiségükről, az esetleges korlá-
tozásokról, valamint a leadás egyéb feltételeiről.

A vállalat honlapján (www.fkf.hu) számos információ 
található a veszélyeshulladék-leadással kapcsolatban, 
telefonon pedig az ingyenesen hívható (06 80) 353-
353-as ügyfélszolgálati számon adnak tájékoztatást.

kivágott fák a rászorulóknak

A közelmúltban három beteg, menthetet-
lennek ítélt fát ki kellett vágni a kerületben. 
Mivel ezek többé nem nyújthatnak kellemes 
árnyékot, legalább tüzelőnek hasznosítja a II. 
Kerületi Önkormányzat: darabolást és szárí-
tást követően rászoruló családoknak juttatja 
el. – A jövőben is tartjuk magunkat ahhoz, 
hogy ha egy menthetetlennek ítélt idős, 

sérült vagy beteg fát ki kell vágni, de tűzi-
faként még hasznosítható, akkor megfelelő 
szárítást követően rászorulóknak segítünk 
vele a hidegebb napokon – írta közösségi 
oldalán Őrsi Gergely polgármester. 

A sérült vagy beteg fák vizsgálatairól to-
vábbi információ a kerület honlapján talál-
ható: www.masodikkerulet.hu.
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Folytatódott a közösségi takarítás
Az önkormányzat vezetése úgy döntött, hogy 
önkéntesek segítségével, közös erővel tisztít-
ja meg a kerület népszerű kirándulóhelyeit. 
Február 20-án jól sikerült a József-hegyi ki-
látó rendbetétele, a következő hétvégén Hű-
vösvölgyben és a Nagykovácsi útnál folytatták 
a közösségi takarítást, majd a harmadik hét-
végén a Balogh Ádám-szikla és az Akadémia 
környékének rendbetételére vállalkoztak. 

A II. kerület polgármestere, Őrsi Gergely – aki 
mindhárom alkalommal részt vett a takarítá-
son – elmondta, ideális esetben szinte nem 

is kellene találkoznunk eldobált szeméttel 
kirándulóhelyeinken, de amíg nem ez a hely-
zet, érdemes időről időre takarítást szervezni. 
– Igyekszünk minden hétvégén egy-egy nép-
szerű kirándulóhelyet vagy túraútvonalat meg-
tisztítani. Örömmel látjuk, hogy egyre népsze-
rűbb a közösségi takarítás, hiszen mind többen 
csatlakoznak hozzánk, és szerveznek hasonló 
akciókat. Hatalmas köszönet mindenkinek, a 
közösségi takarítások szervezőinek és résztve-
vőinek egyaránt – tette hozzá a közösségi olda-
lán közzétett bejegyzésében.

Az egyik ilyen helyszín, ahol az utóbbi idő-
ben munkálatok zajlottak, az a Csalán lépcső, 
amelynek megközelítőleg öt méter széles egyik 
oldala mind ez idáig igen elhanyagolt álla-
potban volt. Jellemzően invazív bálványfák és 
kúszónövények (tüskés szeder, vadrózsa, tatár-
iszalag, komló) borították, a korábbi drótke-
rítést is teljesen benőtték ezek a növények. 
A kerítésből vasdarabok álltak ki, emellett a 
terepviszonyokból adódóan a fák erőteljesen 
megdőltek, veszélyeztetve ezzel a Csalán úton 

elhAnyAgolT TerüleTekeT Tesznek rendbe
közlekedők biztonságát, a támfal szerkezeti sta-
bilitását, valamint az elektromos légvezetéket. 

A terület rendezése megtörtént, ezt követően 
az átláthatóság miatt vélhetően megszűnik az 
illegális hulladéklerakás, valamint lehetőség 
nyílik a területre illő növények telepítésére, 
amivel egy rendezett, jó hangulatú közterületi 
lépcsősor várja majd a környékbelieket.

Azoktól a növényektől tisztítanak meg 
egy-egy területet, melyek egészségi állapota 
rossz, veszélyforrást jelentenek, vagy akadá-
lyozzák az őshonos növények egészséges növe-
kedését, életterét. 

Idén tavasszal az önkormányzat a következő 
– javarészt lépcsők melletti – elhanyagolt te-
rületeket rendezi, illetve rendezte: Lorántffy 
Zsuzsanna lépcső, Detrekő lépcső, Csalán köz, 
Nagybányai lépcső, Pajzs lépcső, Darázs lépcső, 
Kökény lépcső, Lepke lépcső, Ördögárok utca–
Csatlós utca zöldterület, Bujdosó köz.

– Ahol szakvélemény szükséges a végső 
esetben a fakivágáshoz, ott mindig megkér-
jük – mondta el Pogány Norbert, a II. Kerületi 
Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osz-
tályának vezetője –, majd bizottság elé visszük, 
és csak a közigazgatási eljárásban hozott en-
gedélyt követően történik meg a vágás. Ilyen 
helyszín a Pajzs utcai lépcső Bimbó út felőli 
rézsűje, itt a villamosvezetékek közé bálvány-
fák nőttek, kitakarják a lépcső közvilágítását, 
vagy a Lepke lépcső Branyiszkó út felőli végén 
található rézsűk.

Kerületünk dimbes-dombos részein 
számos lépcső fut. Néhány lépcső és a 
mellette lévő területek kezelését, főként 
a terepviszonyok okozta nehézségek 
miatt, átvállalta az önkormányzat. En-
nek megfelelően egész évben takarítja, 
síkosságmentesíti és gondozza a mintegy 
75 helyszínt. A visszajelzések alapján a 
környéken lakók örülnek, hogy a lépcsők 
melletti, eddig elhanyagolt területeknek is 
lett gondos „gazdája”. 

Az elhanyagolt Csalán köznél is rendezték a terepet

ilyen volt ilyen lett

Varga Előd Bendegúz alpolgármester önkéntesekkel

aki szeretne részt venni a kö-
zös kerülettakarításokon, 

az  részvételi szándékát jelezze a 
kozosseg@masodikkerulet.hu címen. A le-
hetséges helyszínekről és időpontokról 
tájékoztatást kapnak, hogy a járványhely-
zet miatt el lehessen kerülni a nagyobb 
csoportosulások kialakulását. Ha ismernek 
olyan kirándulóhelyet, ahol szükség lenne 
egy közösségi takarításra, azt is meg lehet 
írni a fenti címen!
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Már lehet jelentkezni az ágaprításra
A környezetbarát akcióval az apríték helyben 
hasznosítását (komposztálás, talajtakarás) 
szeretnék elősegíteni. A polgármesteri hiva-
tallal szerződött vállalkozó a helyszínen fel-
aprítja a kerti munkálatok során keletkező 
ágakat, gallyakat.

A II. Kerületi Önkormányzat közkedvelt 
ágaprítási szolgáltatására MÁRcIUS 14. és 
ÁPRILIS 11. között lehet jelentkezni a www.
komposztmester.hu oldalon keresztül, egy 
online űrlap kitöltésével. A jelentkezéseket 
beérkezési sorrendben regisztrálják.

elindult a zöldjárat
Március elejével újra megkezdődött a zöld-
hulladékgyűjtés. Kerületünkben minden hét 
keddjén az FKF Nonprofit Zrt. elszállítja a 
szabályosan kihelyezett zsákokat.

ezekre kell ügyelni: • Csak az FKF logó-
jával ellátott, speciális kerti zöldhulladékgyűjtő 
zsákot szállítják el! • A zsákok tartalmát kom-
posztálják. A környezetvédelem érdekében a 
zsákba kizárólag zöldhulladék (lomb, nyírt fű, 
gaz, gallyak) tehető, másfajta hulladékkal tilos 
vegyíteni! • A zsákokon kívül az FKF elszállítja 
még a legfeljebb tíz centiméter átmérőjű fa-
ágakat, melyek kb. egyméteresre vannak da-
rabolva és kötegelve, majd kihelyezve a zsákok 
mellé. Az ennél vastagabb vagy nem kötegelt 
ágakat nem szállítják el! • A zöldhulladékot 
az elszállítási napon legkésőbb reggel 5 óráig 
helyezzék ki az ingatlan elé az FKF járműveivel 
könnyen észrevehető és jól megközelíthető helyre! 
• Szabványzsákok beszerezhetők többek között 
élelmiszer- és barkácsáruházakban, valamint az 
FKF Budai Ügyfélszolgálati Központjában nyitva-
tartási időben (1027 Fő u. 47.).

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is har-
mincszázalékos támogatást nyújt a kerületi 
magánszemélyeknek, illetve társasházaknak 
a vadgesztenyefákat pusztító levélaknázó 
moly elleni védekezéshez a II. Kerületi Ön-
kormányzat.

A kártevőkkel szemben két hatékony mód-
szerrel védekezhetünk. A permetezés a leve-
lek felületére felvitt szerrel segít az aknázó-
molyok kirajzásakor. Ezt évente háromszor 
célszerű elvégezni. Előnye, hogy a permet-
anyaghoz más kártevők elleni szereket is le-
het keverni. 

A másik módszer, amikor a fa kérge alá 
injektálják a hatóanyagot, az pedig a növény 
ágrendszerébe felszívódva jut el a levelekig 
és akadályozza meg a rovarok kifejlődését. 
Az  injektálás rügyfakadáskor a leghatéko-
nyabb, és egész évre védelmet nyújt az akná-
zómollyal szemben.

A munkát végző szakemberek a permetezés 
vagy injektálás költségének hetven százaléká-
ról (a permetezés körülbelül 6500 Ft az injek-
tálás pedig 15 400 Ft) a megrendelő lakó, vagy 
társasház nevére – a munka elvégzését követő-
en – állítanak ki számlát. A fennmaradó össze-
get az önkormányzat fizeti a vállalkozóknak.

perMeTezés és injekTálás
a levélaknázó moly ellen

jelentkezési lehetőségek: permetezés: Kiss András (1025 Szikla utca 10.) 
telefon: (06 1) 325-7814, e-mail: kissandraskertesz@indamail.hu. injektálás: 
Oberleitner-Agro Bt. (8754 Galambok, Ady utca 105.) Kovács Zoltán, telefon: 

(06 30) 237-2829, e-mail: injektalas@vadgesztenye.eu.

önkormányzati
támogatással

a vadgesztenyefákért

A jelentkezők az űrlap kitöltésekor részletes 
tájékoztatást kapnak a szolgáltatás lebonyolí-
tásának menetéről.

Akinek nincs internet-hozzáférése, az 
Eleőd-Faludy Gabriella komposztálási prog-
ramvezetőnél telefonon is jelentkezhet a kom-
posztvonalon: (06 30) 544-8778. A szervezők 
felhívják a figyelmet arra, hogy aki teheti, az az 
internetes regisztrációt részesítse előnyben, 
hiszen a telefonnal szemben az online felület 
bármikor elérhető.

a szervezők kérik:
• az ágaprításra regisztrált lakók a jel-
zett időpont előtt készítsék majd elő a 
zöldhulladékot. Metsszék le a levágott 
gallyakról a nagyobb oldalirányú elága-
zásokat. Az ágakat a vastagabb végükkel 
egy irányba rendezzék a könnyebb kezel-
hetőség érdekében.
• az aprításra kijelölt/kiválasztott időpont 
előtt legfeljebb 1-2 nappal helyezzék ki az 
előkészített ágakat az ingatlan elé.
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bemutatkozó videók a ii. kerületi óvodákról
A járványhelyzet miatt a leendő óvodá-
sok és szüleik nem tudtak ellátogatni 
és személyes benyomást szerezni a II. 
kerület intézményeiről, ezért az ön-
kormányzat úgy döntött, hogy a fenn-
tartásában működő óvodákat egy-egy 
videón mutatja be. Így a szülők a bei-
ratkozások előtt megismerkedhetnek 
az óvodák vezetőivel, pedagógiai prog-
ramjával, csoportszobáival, környeze-
tével. A videókat az önkormányzat 
még márciusban közzéteszi a kerület 
honlapján (www.masodikkerulet.hu), 
YouTube-csatornáján és Facebook-ol-
dalán (II. kerület (Budapest)).

Maruzs Jánosné, a II. kerületi óvo-
davezetői munkaközösség vezetője 
nagyon jó ötletnek tartja a vide-
ós bemutatkozást. Mint mondja, a 
forgatás jó hangulatban zajlott, a 
kisfilmek remekül sikerültek.

– A filmeket nézve rácsodálkoz-
tunk, hogy milyen szépek az óvo-
dáink – meséli érdeklődésünkre 
a vezető óvónő –, hiszen a drónok 
segítségével olyan szögből is lát-
hattuk az épületeket, ahogyan még 
sosem. Egy-egy óvodáról nagyjából három-
perces videó készült, amely három részből 
áll. Belső felvételekből, amelyeken az intéz-
mények belső terei, a csoportszobák, öltözők, 
mosdók láthatók. A drónnal forgatott képe-
ken az óvodák elhelyezkedését, megközelíté-
sének lehetőségeit tudjuk szemmel követni, 
és mindeközben az óvodavezetők szóban is 
elmesélik, hogy mit kell tudni az adott intéz-

ményről. Az interjúkban igyekeztünk össze-
gyűjteni a hasznos információkat, választ adni 
a leggyakrabban felmerülő szülői kérdésekre, 
így könnyítve meg az óvodaválasztást. A fil-
meket az önkormányzat honlapján (www.ma-
sodikkerulet.hu), illetve az adott intézmény 
honlapján is meg lehet tekinteni.

A filmek közzététele egyben azt is jelenti, 
hogy idén elmaradnak a nyílt napok?

Nehéz most erre válaszolni. Eredeti ter-
veink szerint megtartanánk a nyílt napokat, 
ezeknek rendjét le is adtuk az önkormányzat-

nál. Minden az aktuális járvány-
helyzettől függ – egyelőre sajnos 
úgy tűnik, a személyes találkozás 
helyett be kell érnünk az online 
tér nyújtotta lehetőségekkel. Ép-
pen emiatt az óvodai előjegyzés is 
a korszellemnek és a veszélyhely-
zetnek megfelelően zajlik majd, 
idén lehetőség lesz ügyfélkapun 
keresztül is jelentkezni az intéz-
ményekbe, amiről szintén az óvo-
dák honlapján találnak informáci-

ót a szülők. Ugyanitt olvashatnak részletesen a 
nyílt napról, az óvodai előjegyzésről, valamint 
a beiratkozásról is.

Mennyire érinti, érintette a járvány az 
óvodákat?

Decemberben volt egy olyan időszak, ami-
kor nagyon sok felnőtt betegedett meg, szin-
te mindennap elkapta egy-egy munkatárs a 
koronavírust. Volt egy pont, amikor úgy tűnt, 

Milyen szép Az óvodáM!
A tavasz sok más mellett az óvodaválasztás, 
az óvodai beiratkozás időszaka is. Sajnos 
azonban még az idei tavaszt is a korona-
vírus irányítja, így a járvány árnyékában kell 
a szülőknek és a gyerekeknek megismerni 
a környék óvodáit, majd kiválasztani a szá-
mukra legmegfelelőbbet. Mivel ez szemé-
lyesen most nem lehetséges, a II. Kerületi 
Önkormányzat Humánszolgáltatási Igaz-
gatóságának javaslatára rövid videókban 
mutatkoznak be a kerületi óvodák.

a beiratkozás a 2021/22-es nevelési 
évre előreláthatólag MÁJUS 3–7. kö-
zött lesz. Ekkor a www.magyarorszag.
hu felületen, ügyfélkapun keresztül is 
lehet majd jelentkezni az óvodákba, 
illetve ha személyes megjelenésre nem 
lesz lehetőség, akkor ez lesz az egyetlen 
módja a beiratkozásnak. Az a szülő, aki-
nek nincs ügyfélkapuja, a tavalyi évhez 
hasonlóan a jelentkezési lap kitöltésével 
e-mailben jelentkezhet. Erről áprilisban 
tájékoztatják majd a szülőket.

az óvodánk működése megoldhatatlan. Ekkor 
az Oktatási Hivatal két hét rendkívüli szüne-
tet rendelt el, ami nagyon hasznos volt, mert 
utána egészségesen jöttek vissza a kollégák 
dolgozni, és a gyerekek is szinte teljes lét-
számban. 

A harmadik hullámot a bezárás előtt még 
nem éreztük a kerületi óvodákban, kevesebb 
gyermeknél kértek tartós távollétet, azaz az 
otthonmaradás lehetőségét most, mint ta-
valy decemberben. Támogatom a mostani 
intézkedést, remélem, így elejét vehetjük egy 
nagyobb fertőzési hullámnak. Sajnos, időn-
ként tapasztaltuk, hogy olyan gyereket is be-
hoztak, akinek valamelyik szülője fertőzött 
volt – a gyerekek mindent elmesélnek, azt is, 
hogy nem lehetett anyunak puszit adni, vagy 
bemenni apuhoz a szobába.

Jó lenne, ha sikerülne megelőzni a nagyobb 
számú megbetegedést, és áprilisban teljes 
létszámban folytatódhatna az élet intézmé-
nyeinkben. Pzs

Maruzs Jánosné

Gesztenyéskert Óvoda Völgy Utcai Ökumenikus Óvoda Kitaibel Pál Utcai Óvoda

Százszorszép Óvoda

Virág Árok Óvoda

Bolyai Utcai Óvoda
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„A mai napon is köszönjük
A MindennApokAT!”

Tavaly március 8-án indította el a II. kerület 
a Védett Tér beszélgetéssorozatot az Átrium-
mal közösen, amelyhez kapcsolódott a Fried-
rich-Ebert Stiftung Budapest. Az  elmúlt egy 
évben több hiánypótló beszélgetést szerveztek 
a nőket érintő kérdésekben. A  folytatásban 
olyan témák kapnak figyelmet, mint a nemi 
esélykülönbségek, esélyegyenlőtlenségek; azok 
a helyzetek, amik a társadalmi mobilitást segí-
tik, vagy éppen gátolják, és az, hogy mennyire 
meghatározó, hova születtünk, hol növünk fel. 
(Az idei március 8-i, nőnapi beszélgetésről a 
beszámolónkat lásd a 13. oldalon).

Szintén tavaly csatlakozott az önkormány-
zat az Amnesty International Magyarország 
kezdeményezéshez, az Egy lépéssel közelebb 
felhíváshoz, ahol azt vállalta, hogy nyilvános-
ságra hozza a hivatal béradatait. A  II. Kerü-
leti Polgármesteri Hivatalban a közszolgálati 
jogviszonyban az illetmények meghatározása 
a törvény előírása szerinti rendszerben tör-
ténik, amelynek alapját a végzettség és a jog-
viszonyban eltöltött idő adja. A hivatalban 164 
nő és 70 férfi dolgozik. Átlagkerestük 1,1%-
ban tér el egymástól. Vezetői beosztásban a 
női (23 fő) és férfi (11 fő) átlagkeresetek között 
8,8% az eltérés.

Ma Budapesten a valós személyekről elne-
vezett utcák 89%-át férfiakról és 11%-át nők-
ről nevezték el. Az önkormányzat vezetésének 
kezdeményezésével ezen szeretnének változ-
tatni, és a közösség javaslatai segítségével 
elnevezni négy, eddig névtelen közterületet 
olyan nőkről, akikre büszkék vagyunk. A fel-
hívásra ezernél is több javaslat érkezett.

Mint Őrsi Gergely polgármester kiemelte, a 
járvány alatt az ápolók, az orvosok és a tanárok 
megnövekedett terhei miatt az ezekben a hiva-

104 éve, hogy március 8-án ünnepli a világ a nemzetközi nőnapot, és ilyenkor még inkább 
középpontba kerül a nők helyzete, esélyeik és a női szerepek. Az elmúlt évben több olyan kez-
deményezéshez csatlakozott az önkormányzat, illetve több olyan kezdeményezést indított, 
amelyben megvitatják és felhívják a figyelmet a női szerepekre és az esélyegyenlőségre.

tásokban dolgozó nők még az eddiginél is több 
munkát végeztek.

– Meggyőződésünk, hogy nemcsak nőnapon, 
hanem a mindennapjainkban is fontos, hogy 
köszönetet mondjunk, és törekedjünk a közös 
teherviselésre, problémáink közös megoldásá-
ra. Elhatároztuk, hogy a nőnap elsősorban nem 
a virágról szól majd, bár természetesen nem 
maradhatott el, ezért már szombaton köszön-
töttük a hölgyeket a közelgő nőnap alkalmából 
Varga Előd Bendegúz alpolgármesterrel. A mai 
napon is köszönjük a mindennapokat! – írta 
közösségi oldalán a polgármester. 

A kommunista diktatúrák áldozatainak emlék-
napján a Gyorskocsi utcai fogház falán elhelyezett 
emléktáblánál rótta le kegyeletét Varga Mihály 
pénzügyminiszter, a II. és III. kerület országgyűlési 
képviselője, valamint Gór Csaba önkormányzati 
képviselő, frakcióvezető.

A Gyorskocsi utcai gyűjtőfogháznál és a Nagy Imre 
téren, A forradalom lángjánál emlékezett a II. Ke-
rületi Önkormányzat képviseletében a kommunista 
diktatúrák áldozataira február 25-én reggel Őrsi 
Gergely polgármester, Berg Dániel alpolgármester 
és Perjés Gábor önkormányzati képviselő.

A kommunista
diktatúrák áldozataira

emlékeztek

A járványhelyzet miatt továbbra sem ülésezhet 
a képviselő-testület, ezért az önkormányzati 
testületek feladat- és hatáskörében eljárva a 
polgármesterek hoznak döntést. Idén az in-
terneten keresztül tanácskoztak a képviselők 
és véleményezték az idei költségvetést, majd 
az Őrsi Gergely polgármesterrel február 23-án 
tartott közös egyeztetését követően – ahogyan 
arról előző számunkban hírt adtunk – elfogadták 
az idei költségvetést. A költségvetési rendelet 
megtekinthető és letölthető a II. kerület hon-
lapjáról: www.masodikkerulet.hu/Közérdekű/
Hivatal/Rendeletek/Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (II. 
23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 
2021. évi költségvetéséről elérési útvonalon.

online elérhető
az önkormányzat

2021. évi költségvetése
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Az önkormányzat vezetése tarka primulákkal kö-szöntötte a polgármesteri hivatal, valamint a II. kerület szociális, egészségügyi és óvodai dolgozóit nőnap alkalmából
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Az Egyenlő(tlen) esélyek címmel 
rendezett eszmecsere során kide-
rült, hogy minden korban és társa-
dalomban nagyon sokféle egyen-
lőtlenség létezett, létezik, amiről 
szerencsére már Magyarországon 
is elindult a közös gondolkodás és 
párbeszéd – igaz, sokan még min-
dig nem értik, miért kell ezekkel a 
kérdésekkel foglalkozni.

Dr. Primecz Henriett elsőként 
arra az ellentmondásra muta-
tott rá, miszerint több nő tanul a 
felsőoktatásban, mégis több férfi 
dolgozik vezető beosztásban. Kö-
zépvezetőknél a nők aránya még 
negyven százalék, de felsővezetői 
pozícióba jellemzően már nem 
jutnak el. Az  is megfigyelhető, 
hogy ugyanabban a felsővezetői 
állásban a férfi és női fizetések 
között két-három százalékos kü-
lönbség mutatkozik a férfiak ja-
vára. Ennek oka többek között az 
a mélyen beágyazódott társadal-
mi elvárás, hogy a férfi legyen a 
kenyérkereső, az asszony pedig 
gondoskodjon az otthoni dolgok-
ról. Ez a szemlélet legerősebben a 
posztszocialista országokban tart-
ja magát, Bulgária után Magyaror-
szág a második helyen van e kér-
dést illetőn. Hazánkban a lakosság 
nyolcvan százaléka gondolja így, 
ez a szám Svédországban csupán 
tizenegy százalék.

A tanárnő beszámolt egy, a csa-
ládon belüli munkamegosztásra 
irányuló nemzetközi kutatásról, 
amelyből kiderült, hogy Magyar-
országon a férfiak ugyan bese-
gítenek az otthoni munkába, de 
ezt nem tekintik feladatuknak. 
Franciaországban az anyák na-
gyon gyorsan visszamennek dol-
gozni gyermekük születése után, 

és jellemzően elsősorban nem 
anyának, hanem dolgozó nőnek 
tekintik magukat. A  svéd állam 
adókedvezményt ad azoknak a 
családoknak, ahol a férfi és a nő 
egyenlő arányban veszi ki pél-
dául a gyermek születésekor járó 
szabadságot. Ezzel szemben az 
észak-afrikai arab államokban 
rendkívül merevek a férfi és női 
szerepek, a ház körüli teendőket 
csak nők végzik. Afrika déli or-
szágaiban a férfiak ugyan sokkal 
kevésbé szólnak bele asszonyaik 
karrierjébe, az otthoni munkában 
viszont ők sem segítenek, azt ház-
tartási alkalmazottak – leginkább 
nők – végzik. 

Egy másik kutatás a munkavál-
laló-barát munkahelyeket igye-
kezett feltérképezni, amiből az 
derült ki, hogy a kedvezmények 
csak a kisgyermekes édesanyákra 
korlátozódnak, férfiak ilyen ked-
vezményben már nem részesül-
hetnek. Az is látszik, hogy a fér-
fiak karrierje sokkal simábban és 
gyorsabban halad előre, mint a 
nőké. A munkaadók érdeke persze 
az, hogy az emberek minél többet 
dolgozzanak, akiknek azonban 
szükségük van a családi és magán-
életükre is. A kettő összeegyezte-
tése nem megy könnyen, de erről 
is párbeszédet kell folytatni.

Mihályfi Balázs kifejezetten 
nőpártinak vallotta magát, mint 
mondta, nincsenek is igazán férfi 
barátai. Bár szabadúszóként nincs 
rálátása arra, hogy egy társulaton 
belül milyen a színésznők helyzete, 
de azt elmondta, hogy a művészvi-
lágban (is) vannak szerelmek, fel-
lángolások és csalódások, és ezek 
az érzelmek nem egyszer befolyá-
solják a szereposztást is. Arról is 

szó esett, hogy alig van néhány női 
színházigazgató, bár a színész sze-
rint ez inkább személyiség és am-
bíció kérdése. A bérezést illetően 
kiderült, hogy egy-egy produkció-
nál külön-külön ülnek le tárgyalni 
a fizetésről, így nem lehet tudni, 
hogy a többiek mennyit kapnak. 
Mihályfi Balázs több sorozatban is 
játszik, és mint mondja, ezekben a 
műsorokban ugyanazok a sztereo-
típiák kerülnek elő, mint az élet-
ben. Sok színházi előadásban is 
előjön a kirekesztés, az egyenlőt-
lenség témája, ami azért jó, mert 
továbbgondolkodásra inspirálja a 
nézőket. 

Dr. Víg Dávid a most induló, Egy 
lépéssel közelebb elnevezésű pro-
jektről számolt be, ami a férfiak 
és nők keresete közötti különb-
ség megszüntetésére irányul. 
Több cég és vállalat is nyitott volt 
a kezdeményezésre, így a II. Ke-
rületi Önkormányzat is, és vállal-
ták, hogy közzéteszik dolgozóik 
béradatait (lásd 12. oldal). Jó hír, 
hogy a magyar társadalomban 
pártállástól, iskolai végzettség-
től és kortól függetlenül nagyon 
sokan támogatják a bérszakadék 
csökkentését. 

A női egyenjogúsággal kapcso-
latban Víg Dávid azt is elmondta, 
hogy a roma nőknek, vagy a nem 
nagyvárosban élő, illetve idősebb 
nőknek még nehezebb a helyze-
tük például a munkavállalás terü-
letén. Az, hogy a kormányban és 
a parlamentben is nagyon kevés 
a nő (alig több mint tíz százalék), 
azért jelent szerinte problémát, 
mert így a döntéshozásban sem 
tudnak érvényesülni a női szem-
pontok. Beszámolt egy újságcikk-
ről is, ami az Amnesty emberjogi 

oktatási tevékenységét mutatja 
be – olyan kontextusba helyezve, 
mintha az, hogy iskolásoknak jog-
tudatosságról beszélnek, negatív 
cselekmény volna. 

A beszélgetést megszakította egy 
rövid videóbejátszás, amelyben 
további három hölgy szólt hozzá a 
témához. Tomaj Zsófia fenntartha-
tó fejlődési szakértő szerint a mai 
magyar társadalomban még min-
dig a klasszikus nemi szerepek 
szerint élünk, és ezt a nők nagy ré-
sze el is fogadja. A nők társadalmi 
helyzetének javítása még mindig 
nincs középpontban, pedig meg 
kellene mutatni a nőknek, hogy 
van választásuk.

A II. Kerületi Család- és Gyer-
mekjóléti Központ vezetője, Papp 
Krisztina elmondta, hogy ügyfeleik 
közel hetven százaléka egyedülálló 
szülő, akinek nagy nehézséget je-
lent a mindennapok megoldása. 
Még mindig kevés a családbarát 
munkahely, de talán a most szer-
zett távmunka-tapasztalatok segí-
teni fogják a rugalmasabb munka-
végzés elterjedését. 

A Magyar Köztisztviselők, Köz-
alkalmazottak és Közszolgálati 
Dolgozók Szakszervezetének el-
nöke, Boros Péterné arról beszélt, 
hogy a közszférában az életpá-
lya-modell a férfiak és a nők fi-
zetését egyaránt alacsony szinten 
tartja. A nemek közti különbség 
itt úgy mutatkozik meg, hogy a 
férfiak eltűnnek ezekből az ágaza-
tokból, jelenleg csupán harminc 
százalék – a szociális szférában 
húsz százalék – a férfi munkavál-
lalók aránya. A legnagyobb gondot 
a megfelelő érdekegyeztetés hiá-
nya okozza.

Péter zsuzsanna

egyenlőTlenségek – beszélgetés jogokról,
szokásokról, esélyekről

Március 8-án, a nemzetközi 
nőnapon az egyenjogúság és 
esélyegyenlőség volt a témá-
ja a II. Kerületi Önkormányzat, 
az Átrium és a Freidrich Ebert 
Alapítvány közös, Védett Tér 
elnevezésű programsorozatában 
elhangzó beszélgetésnek, amit 
ezúttal is Veiszer Alinda vezetett. 
A témáról dr. Primecz Henriett, 
a Budapesti corvinus Egyetem 
tanára, Mihályfi Balázs színmű-
vész és dr. Víg Dávid, az Amnesty 
International Magyarország igaz-
gatója osztotta meg gondolatait 
és tapasztalatait.

A beszélgetés felvételről megtekinthető
a II. kerület Facebook-oldalán
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közösségi online fogadóóra a Margit-negyedről

A Margit-negyed Programmal kapcsolatban 
várták az érdeklődőket és a felmerülő kérdé-
seket azon az online fogadóórán, amit febru-
ár 26-án tartott Berg Dániel alpolgármester, 
a Margit-negyed Testület elnöke a testület 
három tagjával, Osvárt Andrea színésszel, kö-
zösségi fővédnökkel és Dévényi Tamás Ybl 
Miklós-díjas építészmérnökkel, szakmai 
fővédnökkel, valamint Ongjerth Dániellel, a 
Margit-negyed szakmai menedzserével együtt.

berg dániel alpolgármester: – A városve-
zetés szándéka, hogy a Margit körút és környéké-
nek múltját tiszteletben tartsuk, a régi értékeket 
megóvjuk és újakat teremtsünk. Semmiképpen 
sem cél egy bulinegyed kialakítása a területen, 
ehhez az adottságok sincsenek meg, másrészt 
tiszteletben tartjuk a kerület polgári jellegét. 
A revitalizáció hangsúlya a közösség szerepén, 
a kulturális tevékenység erősítésén és újabb 
üzletek, vállalkozások megtelepedésén van. A ne-
gyedben található, üresen álló önkormányzati 
helyiségek hasznosítására a tavasz folyamán ír 
ki újabb pályázatot az önkormányzat.

dévényi tamás szakmai fővédnök: 
– A Margit körút talán az 1930-as években mu-
tatta a legélőbb arcát, a bevásárlóközpontok 
megjelenése azonban csaknem teljesen üressé 
tette az üzlethelyiségeket, úgy néz ki a körút, 
mintha megállt volna az idő. A fonalat azonban 
fel kell venni. Jó lenne, ha a Margit-negyed közügy 
lenne az itt lakók és az itt működő vállalkozók 
számára, mások pedig azért csatlakozzanak, mert 
sajátjuknak érzik a programot. Házanként gyűj-
tünk kép- és szöveganyagot a környék múltjáról, 
hogy közkinccsé tegyük, ebben szintén számítunk 
az itt élők segítségére.

osvárt andrea közösségi fővédnök: 
– Sikeres hónapokon vagyunk túl, de kiderült, 
hogy nagyon összetett és nehéz folyamat a Mar-
git-negyed Program kivitelezése, talán egy kicsit 
olyan, mint egy gyerek, aki nő és folyamatosan 
felelősséggel kell gondoskodni róla. Szeretnénk, 
ha az itt lakók is gondolkodnának azon, hogy 
esetleg ők maguk mivel tudnának hozzájárulni 
a fejlődéshez. A saját társasházunkban magam 
is elkezdtem megoldani felmerülő problémákat, 
aktívan, tulajdonosi szemlélettel.

ongjerth dániel szakmai menedzser: 
– A program megvalósításához szeretnénk fel-
venni a kapcsolatot az itt élőkkel, az itt működő 
üzletekkel, hogy megismerhessük és használjuk 
az ötleteiket, javaslataikat. Az üres önkormányzati 
ingatlanokra pályázóknak összetett kritériu-
moknak kell megfelelniük, aminek egyik célja a 
gyalogosforgalom élénkítése, mert az minőségi 
szolgáltatókat, így új életet hoz a környékre. 
Sok magánbefektető érdeklődik a lehetőségek 
iránt. Pozitívum, hogy a negyed megújításában 
pártokon átívelő konszenzus kezd kialakulni a 
II. kerületben.

Az egyórás fórumon a program céljairól, a te-
rület megújításának tervezett lépéseiről ugyan-
úgy szó esett, mint a helyi lakók és vállalkozók 
bevonásának jelentőségéről. Az internetes foga-
dóórán az is kiderült, hogy nem lesz bulinegyed 
a Margit körút mentén, annál inkább helyszíne 

lehet társadalmi célú civil kezdeményezések-
nek, a helyi kulturális életnek és a II. kerületet 
gazdagítva új életteret nyújthat kis- és közép-
vállalkozások számára. A programról várhatóan 
a tavasz folyamán további információk lesznek 
elérhetőek a www.margitnegyed.hu oldalon.

a margit körút
múltjából

Egykor nyüzsgött az élet a Margit körúton...

FB: www.facebook.com/margitnegyed
Honlap: www.margitnegyed.hu

Instagram: Margit-negyed
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A mozgásról nem kell lemondani

Varga Előd Bendegúz 
alpolgármester la-
punk érdeklődésé-
re elmondta, hogy 
jelenleg négy hely-
színen terveznek 
új sportparkokat, 
a munkálatok több 
helyen már el is kez-
dődtek. 

– Legelőször a Vérhalom téren vehe-
tik birtokba az új sportlétesítményt a mo-
zogni vágyók – ezzel is bővítve a futókör, a 
pingpongasztalok, valamint a szintén most 
megújult focipálya nyújtotta lehetőségeket. 
A Ferenchegyi úti kiserdőnél sokan futnak, 
számukra is funkcióbővítést jelentenek 
majd az új eszközök. A Zöldkő utca, Pitypang 
utca találkozásánál már megkezdődött, a 
Sajka utcai játszótérnél pedig hamarosan 
indul az építkezés. 

Az alpolgármester azt is hangsúlyozta, 
hogy jelenleg az egyéni szabadtéri edzés 
a legbiztonságosabb sportolási forma. 
Az úgynevezett saját erős eszközökkel fel-
szerelt sportparkokat a járványügyi előírá-
sok figyelembevételével, a megfelelő távol-
ságtartással lehet majd használni.

– Bízunk benne, hogy a szabadtéri sport-
parkok, ahol biztonságban lehet edze-
ni, mindenki megelégedésére szolgálnak 
majd, és a jó levegőn végzett testmozgás 
javítani fogja a kerületiek fizikai és lelki-
állapotát. 

A most megkezdett munkálatok az idő-
járás függvényében várhatóan húsvétra, a 
Sajka utcában április végére fejeződnek be. 
Az önkormányzat várja a lakosság javaslatait 
a további helyszínekre, ahol újabb szabad-
téri fitneszpark kialakítására lenne lehető-
ség. Pzs

A koronavírus terjedésével sportolási lehetőségeink is beszűkültek, holott a mozgás nemcsak testi egészsé-
günknek, hanem a lelkünknek is jót tesz – kiváltképp a mostani, közel egy éve tartó, és mindannyiunk türelmét 
igénybe vevő járványhelyzetben. A kerületünkben található szabadtéri fitneszparkok ezért is örvendenek nagy 
népszerűségnek, nem meglepő tehát, ha felmerült az igény még több hasonló létesítményre.

Ezerkétszáz darab teljesen új, a jelenleginél könnyebb 
vázszerkezettel ellátott, a Csepel Kerékpárgyártó és 
Forgalmazó Zrt. által kivitelezett bérelhető bicikli 
kerül forgalomba Budapesten tavaszi próbaüzemmel.

A városszerte rendelkezésre álló, jelenleg 158 dok-
koló mellé a BKK a jövőben újszerű megoldásokban 
is gondolkodik. Az erős defekttűrő, fújt gumikkal 
felszerelt új kerékpárokkal könnyebben és bizton-
ságosabban lehet közlekedni, s egy újabb applikáció 
segítségével a korábbinál egyszerűbben és gyorsab-
ban lehet regisztrálni a rendszerbe. A próbaüzemi 
tesztelés várhatóan még tavasszal elindul a valós 
terhelés modellezésére. 

Új Mol bubi kerékpárok budapesten tanszüneti menetrend
A BKK tájékoztatása szerint március 10-től 
munkanapokon a tanszüneti menetrend 
szerint közlekednek a járatok, pont úgy, 
ahogy tavaly tavasszal. A tanítási szünetben 
érvényes menetrend mindössze 5-6 százalé-
kos kapacitáscsökkenést jelent a „normál” 
menetrendhez képest. A BKK ügyfélköz-
pontjainak és bérletpénztárainak nyitva-
tartásában nem várható változás. A nem 
létfontosságú árucikkeket árusító üzletek 
bezárása viszont érintheti a vonaljegyet és 
gyűjtőjegyet kínáló viszonteladókat, ezért 
ezeknek az üzleteknek a nyitvatartásáról 
javasolt előzetesen tájékozódni.

Hamarosan lehet sportolni a Vérhalom téri pályán

A futókör, a focipálya és a pingpongasztalok mellett
hamarosan fitneszeszközök is várják a mozogni vágyókat

A hideg, téli időszak elmúltával ismét a szakemberek vették birtokukba a Vérhalom 
teret, hogy befejezzék a sportpálya felújítását. Nemcsak öntöttgumi burkolatot kap a 
focipálya, hanem olyan kerítés épül köré, amely csillapítja a zajt, ha rápattan a labda
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16. OLDAL SZABADIDŐ BUDAI POLGÁR

jó kiláTások A ii. kerüleTből

1

Kis-Hárs-hegyi (Makovecz Imre-) kilátó
A 362 méter 

magas Kis-Hárs-he-
gyen 1983 óta áll ki-
látó, amit 2012-ben 
elvégzett felújítása 
óta tervezője és a Pi-
lisi Parkerdő Zrt. volt 
főépítésze, a Kos-
suth-díjas építész, 
Makovecz Imre nevet 
viseli. A Gyermekvasút 
Szépjuhászné megál-
lójától elérhető kilátó 
Pestre és a budai he-
gyekre egyaránt szép 
rálátást enged.

Nagy-Hárs-hegyi 
(Kaán Károly-) kilátó

A Nagy-Hárs-hegy 
454 méteres csúcsán 
áll a Kaán Károly-
kilátó, amit 1989-ben 
adtak át a túrázók-
nak. Érdekesség, hogy 
a faszerkezet egyes 
elemeit egykor heli-
kopterrel emelték a 
helyükre. A négyeme-
letes kilátót a Szép-
juhásznétól a sárga 
jelzésen érjük el.

1

2

7

8

Szép panorámát nyújtó 
természetes kilátóhelyek

Az épített kilátók mellett vannak kényel-
mesen megközelíthető és igen szép pa-
norámát nyújtó, természetesen kialakult 
kilátópontok is.

Az Apáthy-szikla (6) tetejéről lenézve évtize-
dek óta gyönyörködnek a kirándulók, a körülbelül 
270 fokos látószög középpontjában a János-hegy, 
a Tündér-hegy és a Hunyad-orom, valamint a 
Hárs-hegy uralja a panorámát. Szintén könnyeb-
ben, de már hosszabb vándorlással, a sárga sáv 
jelzéseket követve érhető el az Újlaki-hegy (7) 
teteje a 448 méteres hegy csúcsáról megfelelő 
széljárás esetén számtalan siklóernyős rugasz-
kodik el. A sárga sáv jeleket tovább követve 
a Szarvas-hegy (Tök-hegy) északi oldalában a 
kötők padja (8) nevű részről a Kevély-hegy-
csoport és a Pilis látszik. A gyakorlottabbak a 
szarvas-hegy és a kálvária-hegy tetejéről 
is szép panorámát élvezhetnek. 

A Hármashatár-hegyet keletről megkerülő 
guckler károly sétányon (9a,b) nemrég 
két új teraszt is építettek, amelyen érdekes meg-
oldásként lencse nélküli csövek mutatják egy-egy 
érdekesebb panorámarészlet helyét. 

Sajnos, három kilátótorony is megszűnt az el-
múlt évtizedekben, a 445 méteres Csúcs-hegy te-
tején csak egy rozoga, fából épült földmérő torony 
állt, míg a Fekete-fej csúcsán egy komolyabb 
kilátótorony is volt, a piros sáv turistajelzés ma is 
felvezet oda, de panoráma lényegében nincsen. 
A vadaskerti-hegy alatt érthetetlen okokból 
egy kilátás nélküli helyen épült háromemeletes, 
fából készült kilátótorony az 1960-as évek köze-
pén, mára már csak a hozzá bekanyarított sétány 
emlékeztet rá.

Néhány, kilátónak épült teraszról az évtize-
dek alatt megnőtt növényzet miatt már nem 
élvezhető a panoráma. A 11-es autóbusz felső 
végállomása és az Árpád-kilátó között félúton, 
az oroszlán-sziklánál és attól délre kb. 200 
méternyire egy kereszttel megjelölt szikla 
előtt is ilyenekkel találkozunk.

a ii. kerület nemcsak 

zöldterületekben és természeti 

értékekben gazdag, hanem 

domborzati adottságai révén is. 

számos magaslatáról remek panoráma 

nyílik a budai hegyekre, 

a pilisi térségre vagy 

a fővárosra.

2

A természetet járva érdemes felkeresni városrészünk kilátóhelyeit
kilátók: 1–5.

kilátóhelyek: 6–9.
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jó kiláTások A ii. kerüleTből
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Árpád-kilátó
A Látó-hegy (Gugger-hegy) népszerű ki-

látóhelye 1929-ben épült. A madártávlatot nyújtó 
kilátó a 11-es busz Nagybányai úti végállomásától 
a zöld jelzésen, a 65 és a 65A busz Fenyőgyöngye 
megállójától pedig az Országos Kéktúra útvonalán 
érhető el, de sokan egyszerűen a Verecke út irányából 
sétálnak fel megnézni a fővárosra nyíló panorámát.

József-hegyi kilátó
A II. kerület szívében, a Józsefhegyi út mellől 234 méter 

magasból szép kilátás nyílik Észak-Budára és a Dunára. A ki-
látó rövid sétával megközelíthető a Vérhalom tér felől (91-es 
és 291-es busz), és a 191-es busz Sarolta utcai megállójától 
a zöld háromszög jelzésen.

A II. Kerületi Önkormányzat nemcsak ügyel a fontosabb 
kirándulóhelyek tisztán tartására az önkéntesekkel közös ta-
karítási akciókkal, hanem kezelésbe vette a városrész szívében 
álló József-hegyi kilátót és környezetét a Vízművektől, hogy 
maga gondoskodjon a terület karbantartásáról, megőrizve 
ezzel a környezet szépségét és a kilátó patináját.

Guckler Károly-kilátó
A II. és a III. kerület 

határán álló, különleges 
szerkezetű, nyolcszög ala-
pú kilátót 2016-ban épí-
tették egy II. világháborús 
légvédelmi ütegállás át-
alakításával a Hármas-
határ-hegyen. 497 méter 
magasságból 360 fokos 
panorámában gyönyör-
ködhetünk a Duna vona-
lában a Megyeri hídtól a 
Gellért-hegyi kanyarig, de 
tiszta időben elláthatunk 
a Visegrádi-hegységig is. 

5

4

3

3

6

6

9a

9b

Vigyáznak az értékekre
A kezelésében lévő kilátók állapotára a Pilisi Parkerdő 
Zrt. is fokozottan ügyel. Az épületeket minden évben 
szakértők vizsgálják át, hogy megelőzzék és kiszűrjék a 
lehetséges problémákat. Az elmúlt évtizedben a II. kerület 
területén az erdészet felújította az Árpád-kilátót (2013), 
a Kaán Károly-kilátót (2016) és a Makovecz-kilátót (2018), 
valamint megépítette a Guckler Károly-kilátót (2016).

Mesés kilátás az Apáthy-sziklánál

Kirándulók
1978-ban

A természetet járva érdemes felkeresni városrészünk kilátóhelyeit

az
 ol

da
lt

 ös
sz

eá
ll

ít
ot

ta
: k

er
té

sz
 z 

Ist
vá

n é
s s

za
bó

 G
er

Ge
ly

. f
ot

ók
 és

 Il
lu

sz
tr

ác
Ió

k:
bu

da
I P

ol
Gá

r a
rc

hí
vu

m
, z

so
ld

os
 sz

Il
vI

a, 
PI

xa
ba

y/a
le

xa
nd

er
 le

sn
It

sk
y, 

en
GI

n a
ky

ur
t,

fo
to

rI
et

h, 
fr

ee
-P

ho
to

s, 
m

Ic
he

l m
on

da
do

rI



18. OLDAL SZABADIDŐ BUDAI POLGÁR

kirándulások és séták
a 11-es autóbusz Nagybányai úti végállomásától

A buszfordulótól a zöld körjáratú és a zöld sáv 
jeleket együtt követjük a meredeken kapasz-
kodó sétányon. 800 métert megtéve és eköz-
ben nagyjából 80 métert emelkedve érünk 
fel a Látó-hegyen lévő Árpád-kilátóhoz. On-
nan még egy darabig együtt megyünk a zöld 
sáv jelekkel is, sőt felbukkan az országos kék 
jelzés, de továbbra is a zöld körjáratú jeleket 
követjük a kiépített sétányon. Újabb 1,3 kilo-
méter és 30 méternyi emelkedő után a Kecs-
ke-hegy csúcsától északra haladunk el, majd 
600 méter hosszan leereszkedünk a környék 
nagy turistaút-csomópontjához a Határ-nye-
regbe. Innen a zöld körjáratú jeleket 1,7 kilo-
méteren és 30 méternyi emelkedőn követve 
visszaérünk kiindulópontunkhoz.

A buszfordulótól nyugati irányban követjük 
a zöld sáv jelzést, amely kezdetben lefelé ve-
zet, majd a szép természeti képződmény, a 
Kőkapu alatt haladunk el, és csakhamar az 
Apáthy-szikla teraszos tetejéhez érünk ki. 
Az összesen 800 méternyi úton mindössze 
10 méternyit emelkedünk. Az Apáthy-szik-

A kerületet átszelő 11-es autóbusz felső, 
Nagybányai úti végállomása a Látó-hegy 
és az Apáthy-hegy nyergében, a Látó-he-
gyi-nyeregben található. A járműről 
leszállva szinte minden irányba tehetünk 
kényelmes sétát, illetve kisebb kirándulást, 
a számtalan lehetőség közül most hármat 
sorolunk fel röviden.

lától vagy tovább folytatjuk a sétát a zöld 
sáv jelzésen, hosszú lépcsősorokon lefelé a 
hűvösvölgyi villamos Nagy híd nevű megál-
lójáig (900 méter és összesen 15 méternyi 
emelkedő), vagy a Balog Ádám-sziklát övező 
parkig sétálunk le, már beépített területen 
a Nagybányai útnál kiágazó zöld háromszög 
jeleket követve (1,5 kilométer és 10 méter-
nyi emelkedő). De magán a Nagybányai úton 
vissza is sétálhatunk a 11-es busz vég-
állomására.

A buszfordulótól a zöld kör-
járatú jelek északra, a Gör-
gényi úttal párhuzamos erdei 
sétányon vezetnek bennün-
ket, majd enyhén ereszkedve 
800 méternyit a vadaskerti erdei 
játszótérnél balra, a piros körjáratú 

jelekre térünk át. A jelzés a Vadaskert-hegy 
egyik nyúlványán kapaszkodik fel, és összeér-
ve a sárga sáv jelzéssel, leereszkedik a Mátyás 
király-emlékműhöz (1,65 kilométer és 115 
méternyi emelkedő). Innen a sárga sáv jelek 
és az országos kék jelek is a Hűvös-völgybe 
vezetnek, előbbi: 1,9 kilométer és 25 mé-
ternyi emelkedő, utóbbi: 2,2 kilométer és 10 

méternyi emelkedő, utóbbi 
a sokkal forgalmasabb. 

Továbbsétálunk 250 
métert, és a Ha-

t á r - n y e r e g b e 
érünk, ahon-

nan a zöld 
k ö r j á r a t ú 
jelzések kí-
sérnek visz-
sza kiinduló-

p o n t u n k h o z 
(újabb 1,7 kilo-

méter és 30 mé-
ternyi emelkedő).

kertész z István

Az Árpád-kilátóhoz
és a Kecske-hegyre

A Mátyás király-emlékműhöz
és a Határ-nyeregbe

Az Apáthy-sziklához
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A Német Önkormányzat elnö-
ke, Kretz Éva Judit köszöntőjé-
ben hangsúlyozta, azért is fontos 
emlékezni, hogy ez soha többé 
ne történhessen meg. Az esemé-
nyen dr. Czaga Viktória helytör-
ténész ismertette a legújabb ku-
tatási eredményeket az alapján, 
hogy Oroszország átadta és idén 
a Magyar Országos Levéltár nyil-
vánossá és elérhetővé tette egy 
adatbázisban a magyar hadifog-
lyok és a Szovjetunióba elhurcolt 
civilek kartonjait. Mint mond-
ta, 1944-45-ben közel egymillió 
embert vittek el Magyarországról 
a Szovjetunióba, köztük 230 ezer 
német nemzetiségűt. Útközben 
mintegy 300 ezren tűntek el, így 
nem kerülhettek nyilvántartás-
ba. Egy helyi túlélő, Helter Fe-
renc visszaemlékezése szerint, 
az ófalui iskola udvaráról kb. 
850, összegyűjtött pesthidegkúti 
lakost hurcoltak el 1945. január 
14-én. A  helytörténész egyelő-

Az elhurcolt németekre emlékeztek
Gyertyagyújtással emlékezett a II. kerületi Német Önkormányzat és 
a Pesthidegkúti Helytörténeti Kör a Gulágra hurcolt és a kitelepített 
pesthidegkúti svábokra február 28-án a Temető utcai Helter hídnál. 

re csak 59 helyi lakost talált meg 
az adatbázisban (www.adatba-
zisokonline.hu / A Szovjetunióból 
hazatért hadifoglyok névjegyzéke 
(1946–1949)). Mint mondta, a 
hazatértek számára parancs volt a 
hallgatás. A táborokból 1946 jú-
lius-augusztusától engedték haza 
a foglyokat, így hazaérkezve sokan 
nem találták hozzátartozóikat, 
mert közben 1946. májusának 
elején Németországba telepítet-
ték ki őket. – Célunk, hogy az I. és 
II. világháború embervesztesége 
ne csak számokban jelenjen meg 
számunkra, hanem arcokat tud-
junk tenni a nevek mögé – tette 
hozzá dr. Czaga Viktória.

A gyertyagyújtást követően a 
jelenlévők imádkoztak az áldoza-
tokért, és elénekelték a hidegkúti 
németek himnuszát. Az  esemé-
nyen részt vett Őrsi Gergely polgár-
mester, valamint Gór Csaba, Csabai 
Péter, Makra Krisztina és Csere István 
önkormányzati képviselő.

HÍREK HIDEGKÚTRÓL

korlátok között szabadon
A Klebelsberg Kultúrkúria ősszel megrendezett kiállítása ezúttal online lesz látható. 
A pandémia ihlette alkotások, sajnos, már megint vagy még mindig aktuálisak, így ér-
demes – akár újból is – megtekinteni a különleges élethelyzetben született munkákat, 
amelyek arról a belső szabadságról szólnak, amit a külső szabályok sem tudnak korlátozni.

Az online tárlat kiállító festőművészei: 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, Zöld Anikó. Az alkotások a Kul-
túrkúria Facebook-oldalán MÁRcIUS 19-től tekinthetők meg. 

A teljesség felé – filmportré Katona Katalin ötvösművészről
2020 decemberében váratlanul távozott közülünk Katona Katalin ötvösművész, aki az 
elmúlt másfél évtizedben a Klebelsberg Kultúrkúriában szervezte az Ötvösművészeti 
Biennálékat. Számára az alkotás a „belső út bejárása” volt, egyben kifejezési forma, 
mely lehetőséget adott számára Eget és Földet összekötni, és műveiben megmutatni a 
világnak azt a teljességét, amit a régi korok művészeti alkotásai még közvetíteni tudtak. 
(MMA 2018, 51’49”, rendező-operatőr: Tomcsányi Vilmos) A portréfilm a Kultúrkúria 
Facebook-oldalán tekinthető meg. 

Húsvét bognár Szilviával
MÁRcIUS 27-én Bognár Szilvia népdalénekes lesz a Klebelsberg Kultúrkúria vendége. 
A csillogó hangú eMeRTon-díjas, Kodály Zoltán-emlékdíjas, Magyar Művészetért díjas 
énekesnő a húsvéti ünnepkör magyar népdalaiból ad ízelítőt Kovács Zoltán gitárkísé-
retével. Megtekinthető március 27-től a Facebookon. Maszk – Végh András, 2020, akril, papír, 74x52

Őrsi Gergely polgármester, Csere István önkormányzati 
képviselő, valamint Csabai Péter VÖK-elöljáró

A gyertyák a háború
és a kommunista diktatúra

áldozataiért égtek

Művészek, művészi alkotások a kultúrkúriából
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– Négyéves korom óta élek Bel-Budán, és re-
mekül érzem itt magam. Már kisiskolás korom-
ban megvolt az a szokásom, hogy esténként, 
felsétálva, a budai Várból néztem a kivilágított 
Budapestet, de ha több időm volt, felmentem 
fogaskerekűvel a végállomásig és lesétáltam 
a Disznófő felé a villamosig. Éjszaka is, bár a 
sötétben, az alig érzékelhető ösvény mellett 
egy-egy sündisznó matatása rám hozta a frászt. 
És csak később tudtam meg, hogy ez nem a csú-
nya ijedtség, hanem a szép adrenalin (de én ak-
kor, ott, megijedtem, na.) 

Van kedvenc helye a II. kerületben?
Nem kell sokat gyalogolnom ahhoz, hogy a 

Millenáris Parkot élvezhessem. És az ember 
gyarló: nem is megy távolabb, főként, ha ott re-
mek népzenei műsorok mennek, bármi jöhet a 
Balkántól Bécsig, ahogy régebben a táncházak a 
Marczin. Amióta a Lövőház utca sétálóutca lett, 
az esti sörömet itt el nem mulasztanám, ked-
venc helyem pedig az itteni thai étterem, ami 
nemcsak azért verhetetlen számomra, mert a 
délkelet-ázsiai nosztalgiámat elégíti ki, hanem 
mert valóban remekül főznek.

Hogy indult világutazói karrierje?
Amikor még fiatalságom és egyben a szocia-

Lassan egy éve élünk 
bezárva – hol 
csak az ország-
határok, hol a 
négy fal közé, 
és közben 
elvágyódunk. 
Hiszen ilyen az 
emberi termé-
szet: mindig azt 
szeretné, amit nem 
lehet, és most utazni 
nem lehet. De tervezgetni, 
ábrándozni, legalább gondolatban felke-
resni régi kedves, vagy sosem látott, de 
mindig vágyott helyeket – szabad. Ebben 
segít most nekünk Pó apó, alias Joó And-
rás tanár és hátizsákos világutazó, aki 
tizenhárom könyvben összegezte eddigi 
úti élményeit, és aki kerületünkből kere-
kedik fel, amikor elindul világot látni.

lizmus is ereje teljében tündökölt, több ízben is 
meglátogattam a tengerpartot Wartburg típusú 
gépjárművem segítségével (vagy ő vitt, vagy én 
toltam). Jártam például a baráti Bulgáriában, 
lehetőségem nyílt felkeresni a bolgárok szép 
homokos tengerpartját is, és ha jól emlékszem, 
többször is megfordultam bolgár testvéreink-
nél. Nem is beszélve azokról a feledhetetlen 
bulgáriai nyaralásokról!  

De komolyra fordítva a szót: mindig is vágy-
tam utazni, imádtam böngészni a térképeket és 
olvasgatni a Világjárók könyvsorozatot. Akko-
riban vicces(nek szánt) szólás volt valamire, 
ami sohasem jöhet el: jó, jó, majd Kuala Lum-
purban… Aztán lett egy rendszerváltás, kinyílt 
a világ és a maláj főváros szinte rendszeres 
átszállóm lett, ha valamelyik indonéz szigetre 
utaztam. Mert számomra úti cél jobbára a Kelet, 
legyen az a Közel- vagy a Távol-. Több utazásból 
könyv is született, amely megtalálható a hon-
lapomon, vagy a fiókomban, mert nem találtam 
rá kiadót…

Miért könyvet ír, miért nem blogot – a 
korszellemnek megfelelően?
Mert vagy blogot írunk vagy könyvet. Hogy egy 

blog hány évet bír ki, nem tudom, de a könyv ott 

marad a polcon, és remélem száz év múlva is 
olvassa majd valaki, és álmélkodik, hogy a XXI. 
század elavult eszközeivel micsoda kalandok ér-
ték az utazót. 

Micsoda kalandok?
A legnagyobb kaland ellentmondani a fele-

ségemnek – a kisebbeket a szösszenetes köny-
veimben adtam közre, de konkrét esetet is me-
sélhetek: Szumátrán orángutánokat kerestünk. 
Ezek az állatok elég békések, de ha valamiben 
eledelt sejtenek, akkor fürgék és rámenősek 
tudnak lenni, és azt is tudják, hogy a turista 
a táskájában ehetőt visz. Kirándulásunk leg-
nagyobb hím orángutánja, Abdul (a nemzeti 
parkban név szerint tartják őket számon) rá-
adásul elég morcos is volt, mert ott volt vele 

pó apó utazásairól 
és megjelent könyveiről 

bővebben a poapo.hu 
oldalon olvashatnak.

Barátságos arc Pápuában A Bromo vulkán Jáva szigetén
Madagaszkárról is haza 
lehet üzenni

Malajzia dzsungelében

Grúziában nem maradunk éhesek
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szívszerelme, April, és úgy látszik, Abdul nem 
szerette, ha a barátnőjét ruha nélkül látják. 
Gyorsan ki is szúrta a fotóstáskát a vállamon és 
felém lódult ez a százhúsz kilós, ember nagy-
ságú majom olyan lapát kézzel, amivel magát 
az ágakon meg tudja tartani, szájában tízcentis 
fogakkal: esélyem sem volt vele szemben. A ve-
zetőnk gyorsan kapcsolt, lekapta rólam a tás-
kát, ő balra, én jobbra szaladtam: szerencsé-
re Adbult a táska érdekelte – nem kapta meg. 
Kiderült, hogy egy héttel korábban egy fotós-
tól a gépét vette el, mert azt hitte, a praktikus 
fehér ember a szép nagy teleobjektívben tartja 
kedvenc ételeit: a jó vastag hernyót, húsos nö-
vényszárakat, kiásott gumót. Szépen felvitte a 
fára, egy roppantással le is törte a gépről, a gép 
repült lefelé, az objektívet pedig addig ütöget-
te a fához, míg a lencsék ripityára nem törtek 
(Karl Zeiss nem ütőhangszernek álmodta meg a 
teleobjektívet). Miután nem talált benne sem-
mi ehetőt, az üres fémvázat az odalent őrjöngő 
fényképészhez vágta.

Az önálló utazási forma egyébként is végig ka-
land és sikerélmény: sikerül találni megfelelő 
szállást, nem hagy ott a dzsungel közepén a ve-
zető, megvan a másnapi busz a továbbjutáshoz 
és a többi olyan apróság, ami az embert azzal 
az elégedettséggel tölti el, hogy megcsináltam! 

Ezért utazik egyedül és buzdít erre máso-
kat is?
Igen, és mert sokak számára megfizethetet-

lenek az utazási irodák ajánlatai. Könyveimben 
arra törekszem, hogy bemutassam, egyénileg is 
lehet világot látni, legyen az közeli vagy egzo-
tikus úti cél – méghozzá félpénzből. Kapjanak 
kedvet azok is, akik az úti célt túl drágának, a 
saját szervezésű utazást pedig megoldhatatlan-
nak tartják. 

Milyen útikönyveket ír?
Részben könnyed stílusú útleírásokat, ame-

lyek – olvasói visszajelzések alapján – meg-
hozzák a kedvet az adott térség iránt, és a 

onlIne
progrAMok

A kerüleTben

könyveket gyakran nem csak utazásos témájú 
olvasmányként kezelik, hanem – ha nem is 
feltétlenül egyéni módon, hanem akár utazási 
iroda közreműködésével – el is látogatnak oda. 
Az útleírások mellett a hagyományos útiköny-
vekhez hasonlóakat is írok, megtoldva azzal, 
hogy mindig valami konkrét útvonalra fűzöm 
fel a látnivalókat, gyakorlati segítséget adva az 
útitervüket egyedül összeállítók számára. Itt a 
látnivalók bemutatását leginkább a hozzájuk 
kapcsolódó történetek, legendák színesítik, és 
teszik – reményeim szerint – olvasmányosabbá. 
A harmadik típushoz tartoznak az úti etűdöknek 
nevezett könyvek, amikben utazásos történetek 
kaptak helyet; ezek eddig nem kerültek boltok-
ba, azok számára készültek, akik korában már 
érdeklődést mutattak könyveim iránt. 

Említette, hogy leginkább kelet felé veszi 
az irányt. Melyik a kedvenc helye?
Rossz helyen még nem voltam. Minden or-

szág jó hely valamilyen szempontból, és ezt 
valószínűleg sikerült észrevennem. Szinte 
mindig, amikor befejeződött egy utazás, és a 
repülőgép a levegőbe emelkedett, azt gondol-
tam, most kéne újra visszamenni. Egyiptom? 
Srí Lanka? Az indonéz szigetek? Az indokínai 
térség? Vagy a Közel-Kelet? A Kaukázus alatti 
grúz, örmény, azeri területek? A volt Jugoszlá-
via térsége? Kuba? Kenya? Hogy lehetne itt kü-
lönbséget tenni?

Ha egyszer véget ér a pandémia, és ismét 
útra kelhetünk, hová vezet majd az első útja?
Vietnamba, ahová már tavaly tavasszal majd-

nem elindultam, de a járvány miatt a légitársa-
ság átrakta a jegyemet őszre, és akkor se mehet-
tem. Vietnamba márciusban vagy októberben 
érdemes utazni – és sajnos az idei március még 
mindig a vírusról szól. Nagyon bízom benne, 
hogy ősszel már nem lesz akadálya és a hosszú 
kényszerpihenő után végre újra a hátamra kap-
hatom a zsákomat, és irány a nagyvilág! 

Péter zsuzsanna

Úszópiaci árusok Borneón

Indonézia trópusi tengerpartját pálmaligetek díszítik (Maluku térség)

kaláka-koncert a Marczin
A hagyományos, utolsó szombati Kaláka-koncert 
a Marczibányi Téri Művelődési Központban ezút-
tal online lesz látható. MÁRCIUS 27-én, este 19 
órától a koncert első részében, lévén, hogy az 
időpont Kosztolányi Dezső születésnapjának von-
záskörében van, a Máté Gáborral közös Akarsz-e 
játszani? című Kosztolányi-est szerepel majd mű-
soron, a második részében pedig hagyományos 
Kaláka-koncert lesz. A koncertet online élő adásban 
közvetítik a Marczi Facebook-oldalán. A koncert 
megtekintése díjtalan.

klebelsberg kultúrkúria
Könnyűzenei sorozat. Minden vasárnap 17 órakor 
bemutató a Kultúrkúriában régebben fellépett 
művészek könnyűzenei előadásaiból. Elsőként a 
Csík Zenekar: A dal a miénk c. kisfilmjét vetítik 
(Karácsony János és Presser Gábor közreműkö-
désével). A Kultúrkúria Facebook-oldalán ezek 
a filmek folyamatosan visszanézhetőek. www.
kulturkuria.hu.

vízivárosi galéria 
Az önkormányzati galéria honlapján érdekes videó-
interjúkat találnak a kiállító művészekkel, művé-
szettörténészekkel, továbbá ismertetőanyagokat 
egyes kiállításokról. www.vizivarosigaleria.hu.

bartók emlékház
A járványügyi rendelkezések értelmében a koncer-
teket élőben közvetítik, de kizárólag online lesznek 
láthatóak a Bartók Emlékház Facebook-oldalán: fa-
cebook.com/bartokemlekhaz. MÁRCIUS 21.: 18.00: 
J. S. Bach 6 szonátája hegedűre és csembalóra 
(Langer Ágnes – hegedű, Fülei Balázs – zongora. 
MÁRCIUS 25., 18.00: Ünnepi hangverseny Bartók 
Béla születésnapján – Balogh Ádám zongoraestje. 
www.bartokemlekhaz.hu.

koreai kulturális központ
Folytatódik a Házhoz szállítjuk a koreai kultúrát! 
elnevezésű online programsorozat. A 3. évad min-
den kedden 19 órakor jelentkezik a Facebookon és 
a YouTube-csatornán. A Koreai Kulturális Központ 
ezzel támogatja a koronavírus elleni küzdelmet. 
www.hungary.korean-culture.org/hu.
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Rögtön egy közkeletű félreértés tisztázásá-
val kell kezdenünk: bár sokfelé olvasható, 
de ez az épület sosem volt a Széchenyi csa-
lád vadászkastélya. (A hozzájuk valóban köt-
hető épület az utcában néhány házszámmal 
feljebb található – a hasonlóság csak annyi, 
hogy az is üresen áll, és az is eladó.) Azt az 
impozáns, a környékhez mérten talán túlsá-
gosan is nagy épületet, amit most láthatunk, 
két terménykereskedelemből meggazdago-
dott, polgári származású vállalkozó építtette 
a XX. század elején. 

A híresebb közülük a hódmezővásárhe-
lyi, zsidó származású Schlesinger Pál. Apja, 
Schlesinger Mór volt egyike azoknak, akik az 
1800-as évek második felének nagy gazdasá-
gi felívelésében megtalálták a számításukat, 
és idővel nagy vagyonra tettek szert. 1879-
ben vejével, Polákovits Mátyással termény-
kereskedelmi céget alapított, mely még a két 
világháború közt is működött. Schlesinger 
Pál 1882-ben átvette apja helyét a cégnél, és 
sógorával együtt sikeresen vezette is. Ahogy 
egy 1894-es levélben írja: az általa vezetett 
cég „évenkint körülbelül kétmillió métermázsa 
magyar gabonaneműket dirigál a Dunán fölfelé”. 

Pál 1896-ban Lipótvárosban képviselője-
löltként is fellépett, de csak a következő al-
kalommal, 1901-ben jutott be a Parlamentbe 
a Szabadelvű Párt képviselőjeként. És maradt 
is, később függetlenként: az 1935-ös testü-
letben már ő volt a korelnök. Politikai tevé-
kenységével mindvégig a magyar gazdaság és 
kereskedelem ügyét képviselte, támogatta 
öntudatos hazafiként; nevét Schlesingerről 
Sándorra magyarosította. Alapítója, motorja 

volt az Országos Magyar Kereskedelmi Egye-
sületnek. Budapest fejlesztésének szószóló-
jaként ismerték: 1912-től ő lett a Budapest 
Közúti Vaspálya Rt. vezérigazgatója. Ugyan-
akkor tagja volt szabadkőműves páholynak is, 
élénken részt vett a kor zenei életében (egyik 
sógora Kodály Zoltán lett), a zsidó hitközségi 
életben és még az önkéntes tűzoltók közt is 
felbukkan a neve.

Lipótmező ezekben az években még igen 
gyéren beépített terület volt. Aki itt építke-
zett, nyaralót emelt: a jól megközelíthető, de 
mégis kristálytiszta levegőjű völgy vonzó le-
hetőséget jelentett a Belvárosban lakóknak. 
A Völgy utca vonala már a XIX. század közepén 
jól kivehető a térképen, két oldalát felparcel-
lázták. A 9.-es és 11.-es számú telkek a Buda-
pesti Lakó- és Címjegyzék szerint az 1890-es 
években kerültek a Schlesinger és Polákovits 
cég tulajdonába. Kemény Mária kutatásaiból 
tudhatjuk, hogy a cég eredetileg két kisebb 
iker nyaralóházat építtetett a telekre. A ma 
is látható impozáns kastélyépület építésébe 
1912-ben fogtak – ez részben a korábbi épü-
letek bontásával is járt. A modern, vasbeton 
szerkezetű villa néhány hónap (!) alatt el is 
készült, terveit (szintén Kemény Mária kuta-
tásai szerint) valószínűleg Freund Dezső ké-
szítette, bár a dokumentáción Forbáth Ernő 
neve szerepel.

Sándor Pálék télen az Eskü téren, azaz a 
mai Március 15-e téren laktak, csak jó idő-
ben költöztek ki a zöldbe. A villa ikerház volt, 
a szimmetrikusan elhelyezkedő két azonos 
épületszárnyon Sándor Pál és Polákovits Mi-
hály családja osztozott; utóbbi PM monogram-
ját még ma észrevehetjük a kerítésen. A fi-
gyelmes szemlélő megfigyelheti az utcáról is 
a homlokzat érdekes, szecessziós hangulatú 
díszítéseit (maszkszerű arcot, baglyokat, osz-
lopformázást), amelyek talán szabadkőműves 
jelképekre utalnak. 

Ha az épület mesélni tudna az elmúlt több 
mint száz évről, sokféle történetet hallhat-
nánk. 1914-ben például arról írtak a lapok, 
hogy a közúti vaspálya vezérigazgatóját elütötte 
a villamos: a Völgy utcában ma is nagyon kell 

figyelni, mielőtt az ember a parkoló autóból 
kiszáll, hogy nem közlekedik-e éppen arra egy 
szerelvény. Szerencsére, Sándor Pál kisebb 
sérülésekkel megúszta az esetet, és az ijede-
lemtől elájuló női családtagokat is szakszerűen 
ellátták a közeli Lipótmezei Tébolydából segít-
ségükre siető ápolók.

1920-21-ben Trianon miatt a szerbiai terü-
letről menekülő postafelügyelő lakott itt a téli 
hónapokban a családjával. Arról is sokat cik-
keztek a lapok, hogy Sándor Pál a ’20-as évek-
től fényes esteket adott az épületben, ahová a 
kor vezető gazdasági emberei és politikusai is 
hivatalosak voltak. 

Sándor Pállal 70. születésnapján az Ujság 
készített interjút. A villa szépen ápolt kert-
jében ülve életére visszatekintve fogalmaz-
ta meg: „Az bizonyos, hogy Magyarországnak 
legfényesebb és legszomorúbb napjai estek az én 
életembe. Az a nagy fellendülés, ami 67 után be-
következett és az a nagy összeomlás, ami a háború 
után jött. (…) Most? Szeretem a Hűvösvölgyet, 
szeretek itt kinn ülni ezen a teraszon, ahonnan 
hegyeket és erdőket látok, mintha nem is itt vol-
nék, hanem valahol alpesi távolságokban”.

A villa a II. világháborúig a cég tulajdonában 
maradt. Az 1947-es államosítás után egy ideig 
a Budapesti Építőmesterek Ipartestülete hasz-
nálta a „keresőképtelenek otthonaként”, majd 
itt működött évtizedekig az Országos Ideg- és 
Elmegyógyászati Intézet Pszichiátriai Osztá-
lya, míg végül rehabilitációs központként, nő-
vérszállóként használták. 2001 óta lényegében 
üresen áll, de szerencsére nem pusztult el, sőt, 
az elmúlt években új tulajdonosa kívül-belül 
felújította. Most pedig újra eladó: az ingat-
lanhirdetések képein bepillantást nyerhe-
tünk a belső tér megőrzött értékeibe: látszik 
a gyönyörű, tölgyfából készült lépcsőház, sok 
metszett üvegű ajtó, az emeleti télikert. A 26 
szobás épületből a hirdetés szerint lehet iro-
daház, szálloda, cégközpont, magánklinika, 
magániskola vagy követség is – de a lényeg az, 
hogy műemléki védettséget élvez, és egy nagy-
szerű kor értékes tanúja. vIczIán zsófIa

Mostanában sokan sétálnak, kirándul-
nak – a járványhelyzet miatt mind többen 
fedezik fel kerületünk zöldterületeit, szép 

utcáit is. A Völgy utcában is megnőtt a gya-
logosforgalom, a sétálók pedig rendre meg 
szoktak állni, hogy rácsodálkozzanak annak 
egyik igazán impozáns épületére, a 9-11.-es 
szám alatt található, újra eladósorba került 

egykori Sándor-villára.

Az Ujság című lap 1930. április 6-i lapszáma
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rAndevú A HAtárkövekkel

Már jó néhány nincs meg, vagy megrongált 
állapotban van, az egyiket például kék színű 
festékkel öntötték le a vitorlázórepülő-térnél. 
Azonban a meglévőkön is sokszor alig olvasha-
tók a feliratok és az évszámok. 

Mivel a Buda, Óbuda és Pest városából 1873-
ban megalakult Budapest jogi folyamata hosszú 
időt vett igénybe, így a határkövek kihe-
lyezése is többéves időszakra, 1878–1882 
közé esett. A mai kiterjedésű II. kerület-
nek úgyszólván a derekán halad keresz-
tül ez határkősor, mert Pesthidegkutat és 
Remetekertvárost csak 1950-ben csatolták 
a fővároshoz. 

Szádeczky-Kardoss Tamás nemrég bejár-
ta a teljes hajdani városhatárt és minden 
egyes határkövet megpróbált felkutatni. 
Volt, hogy mély és bozóttal benőtt árokba 
kellett lemásznia, de olyan is előfordult, 
hogy időközben bekerített telekre kerültek 
a határkövek. Nem vaktában indult útnak, 
hanem régi térképekről lemért koordinátá-
kat számolt át és töltött be a GPS-be, és így 
keresgélte a határköveket.

Tapasztalata alapján a II. kerületben a ha-
tárkövek elég jól átvészelték az elmúlt másfél 
évszázadot, sok kőoszlop még a helyén áll. 

A szomszédos XII. kerületben is szinte ki-
vétel nélkül megvannak, de a III. és XI. kerü-
letben eléggé hiányos a Budapest régi határát 
mutató kövek láncolata. A pesti oldalon jóval 
kevesebb határkő maradt fenn. 

1933-ban úgy döntöttek, hogy kisebb mére-
tű kövekkel sűrítik be a határmezsgyét. Ezért 
aki úgy dönt, hogy felkeresi a hajdani város-
határt, az két nagyobb kőoszlop között kis, 
szögletesre faragott határjelzőket is találhat, 
amelyek közül mára szintén sok elveszett, meg-
semmisült. A határkövek kihelyezése egyáltalán 
nem volt fölösleges dolog, hiszen Makkosmária 
határában még 1934-re se tudott a főváros és 
Budakeszi megegyezni a határvonalban. 

Szádeczky-Kardoss Tamás részletesen is be-
számolt lapunknak felfedező határjárásáról.

– A II. kerületben 69 nagy határkő volt. 
A  141-es számjelzésűtől a 209-esig. Ebből 
most 53 darab van meg, néhányat közülük 
kidőlve vagy eltörve találtam meg. Tíz darab 
az idők folyamán biztosan elpusztult. Kilenc 
a Budakeszi úti laktanya kertjében volt. Ezek 
közül lehet, hogy még hat megvan. Azonban 
három kő helyén most épület áll, oda nem 
jutottam be. Arról nincs adatom, hogy a már 
említett, 1933-as kis határkövekből eredetileg 
mennyit helyeztek ki. Ezekből most a II. kerü-
leti szakaszon tizenhetet találtam meg, egy volt 
kidőlve, eltörve. 

A főváros történetének jelentős tárgyi 
emlékei a határkövek, amiket sem-
mi sem véd meg a rongálástól és a 
pusztítástól. Szádeczky-Kardoss Tamás 
földmérő, kerületünk lakója bejárta a 
régi városhatárt, és igyekezett minden 
egyes jelzőoszlopot felkutatni.

A II. kerületben néhány határkövet, a tel-
jesség igénye nélkül fel is sorolt a kutató: a Bp. 
142-es határkő a Csúcs-hegy és a Tök-hegy 
nyergében, Budapest, Solymár és az egykor ön-
álló Hidegkút hármas határán áll, de az 1933-
ból való BP 145.3 jelzésű kis határkőre például 
a Csúcs-hegy gerincén bukkant a földmérő. 

– Továbbiak a teljesség igénye nélkül: a 159-
es határkő az Újlaki-hegy tetején, a 161-es a 
többiektől eltérő típusú régi határkő 1863-ból 
pedig a Szépvölgyi út végén emlékeztet a haj-
dani időkre. A 165-ös határkő a vitorlázóre-
pülő-tér szélén, a 171-es határkő a Kőhegyi út 
végén az Ördög árok partján sajnos már kidőlt 
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állapotban van, a 174-es határkő a Villám u. 
9.-nél található, míg a 182-es 2020 májusában 
még megvolt a Feketerigó utca 34.-es telek hát-
só kerítésénél. Azóta, sajnos, elbontották, va-
lószínűleg az új kerítés építése miatt. A 184-es 
határkő az Adyligeti parkban azonban a helyén 
van. A 192-es sorszámú határkövet a Feketefej 
utcában a Petneházy Club sarkánál, ki tudja, 
milyen szeszélyből, elfordították – számolt be 
határjárásáról Szádeczky-Kardoss Tamás.

A határkövek feliratai nehezen betűzhetők 
ki, egy iskolás kislánynak támadt az az ötlete, 
hogyha hógolyóval végigdörzsöli a feliratokat, 
akkor azok jól olvashatókká vállnak.

kertész z István

A 184-es kő Adyligeten

BP 145.3 kis határkő Határkőre festett turistajelzés az Újlaki-hegyen

Hóval tette
olvashatóvá
a Felső- 
Szép-völgyben
a határkövet
ez a kislány
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ii. kerületi rendőrkapitányság
(1024 Rómer Flóris u. 10.) Telefon: (06 1) 346-1800.

körzeti megbízotti ügyeleti 
mobiltelefonszám: (06 20) 329-9541.

A telefon az ügyeletben lévő körzeti megbízottnál 
van. Sürgős bejelentés vagy veszélyhelyzet esetén 

továbbra is a 107-es vagy a 112-es 
segélyhívószámot kell hívni.

a ii. kerületi városrendészet
ingyen hívható zöldszáma: (06 80) 204-965

(24 órás ügyelet)

A II. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói 
tudnak olyan esetről, amikor bűnözők félre-
vezető telefonhívással vagy interneten ke-
resztül próbáltak pénzhez jutni. A trükkök 
és áltörténetek célja ugyanaz: megszerezni 
a banki adatokat és pénzt lopni a számláról.

– Az elkövetők hitelesnek tűnő történe-
tet találnak ki, de egészséges gyanakvással 
és odafigyeléssel elkerülhető a károsulttá 
válás – mondta el lapunknak Szemes Bettina 
rendőr őrnagy, a Bűnügyi Osztály vezetője. 
– Előfordul, hogy a csalók távoli rokonként 
írnak levelet és kérnek együttműködést 
milliós örökség megszerzése reményében, 
esetleg magukat közműszolgáltató munka-
társának vagy banki ügyintézőnek kiadva 
telefonálnak, küldenek e-mailt adategyez-
tetést kérve. Később bankszámla- és bank-
kártyaadatokat kérnek, vagy banki inter-
netes oldalakhoz megtévesztésig hasonló 
honlapot készítenek, hogy az ott beírt kó-

dokat, bankkártyaszámokat, jelszavakat 
megszerezzék.

Az osztályvezető emlékeztetett arra, hogy 
egy II. kerületi bejelentőt a közelmúltban 
egy ál ügyfélszolgálati munkatárs például 
arra kérte, hogy fizesse be kártyával az 1300 
forint körüli elmaradását, más esetben pe-
dig arra kérték a kiszemelt áldozatot, hogy 
diktálja be bankkártyájának adatait, mert 
valaki feltörte a számláját, ezért egyeztet-

ni kell a kódokat. A telefonon, e-mailben, 
vagy hamis internetes oldalakon elkért 
banki adatokkal aztán már bármilyen ösz-
szeget ellophatnak a számláról.

Szemes Bettina arra hívta fel a figyelmet, 
hogy telefonon vagy gyanús e-mailben kért 
adategyeztetésnek, internetes banki átuta-
lásnak senki se dőljön be. Ha pedig felmerül 
a gyanú, hogy csalással állunk szemben, hív-
juk fel a szolgáltatót vagy a bankunkat.

Önnek is ajánlottak már fel magyar-
talan szövegezésű e-mailben mesés 
milliókat, ráadásul dollárban? Hívták 
már fel pénzintézet vagy közmű-
szolgáltató nevében, hogy adja meg 
banki adatait?

Csalók veszélyeztethetik a bankszámláját

így próbáltak pénzt kicsalni
A Budapesti Rendőr-főkapitányság az adathalászat 
elkerülése érdekében egy tanulságos esetet idézett fel 
arról, hogyan próbálták ismeretlenek megszerezni egy 
éber hölgy banki adatait.

„A bankom ügyintézőjeként bemutatkozó férfi tele-
fonon hívott január 28-án: – Azért hívom asszonyom, 
mert a bankkártyáját valószínűleg feltörték. Indítottak 
róla 22 ezer forint értékű utalást, amit a rendszer blok-
kolt, tehát sikertelen volt. Fizetett ön a mai napon a 
kártyájával? – kérdezte a csaló, aki ezt követően azt 
kérte, egyeztessék az adatokat – emlékezett vissza a 
hölgy. – Az álügyintéző hangjában némi zavart érez-
tem, ezért az adategyeztetés helyett kértem, hogy adja 
meg a számát és visszahívom, mert nekem nem jött 
SMS-értesítés a bankomtól sem sikeres, sem meghiúsult 
utalásról. Ez megzavarta a csalót, aki megszakította a 
beszélgetést, én pedig rögtön felhívtam a bankomat.”

A rendőrség Megelőző TAnáCsAi
• Legyen mindig körültekintő a kapcsolatfelvételkor! Ne vegyen komolyan semmilyen hívást, SMS-t, 
vagy közösségi oldalon keresztül érkezett üzenetet, illetve e-mailt, amelyben az internetbankos 
bejelentkezéshez és azonosításhoz szükséges jelszavát és/vagy PIN-kódját kérik.
• Gyanús, ha nehezen értelmezhető szövegezésű e-mailben kérik ezeket. Az üzeneteket a külföldi 
elkövetők gyakran fordítóprogrammal szerkesztik.
• Ha bankjára hivatkozva keresik és adatokat kérnek, inkább hívja vissza a bankot az ügyfélszol-
gálati telefonszámon! 
• Ha a bank bankkártyát érintő csalást észlel, akkor az ügyféltől soha nem kérnek be banki és 
kártyaadatokat, hiszen azokat a bank ismeri. Azonosítók hiányában a csalók nem férnek hozzá 
a számlájához.
• Ismeretlen eredetű programot ne telepítsen fel vagy töltsön le számítógépére, telefonjára!
• Mielőtt bejelentkezne az internetbankjába, ellenőrizze a böngésző címsávban a honlap pontos 
címét, majd kattintson a böngésző címsorban megjelenő lakat ikonra, így láthatja, hogy valóban a 
bankja adta-e ki a honlapot. Ha más jelenne meg, azonnal zárja be az oldalt!
• Ha az adatai adathalászok birtokába kerültek, haladéktalanul jelezze az esetet bankjának a 
központi telefonszámon, e-mail-címén, vagy személyesen bármelyik bankfiókban, és tegyen rend-
őrségi feljelentést!

A BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányság lopás bűntett gyanúja 
miatt indított nyomozást ismeretlen tettesek ellen, akik janu-
ár 28-án délután az ajtót kifeszítve jutottak be egy II. kerületi 
ingatlanba, ahonnan gyűrűket, nyakláncot, karkötőt, medálo-
kat és karórát loptak el több mint négymillió forint értékben. 
A feltételezett elkövetőkről felvétel készült.

Aki az elkövetők személyazonosságával, tartózkodási he-
lyével, az eltulajdonított tárgyak fellelhetőségével vagy a 
bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár 
névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 
órájában elérhető Telefontanú (06 80) 555-111-es zöldszámán, 
illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

ékszertolvajokat keresnek
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gyerekek rAjzAiT várják A rendőrök
Gyermekrajz-pályázatot hirdet 
„Így közlekedtek ti!” címmel 
három kategóriában – óvodá-
sok (3–6 éves), illetve alsó (7–10 
éves) és felső tagozatos (11–15 
éves) általános iskolai tanulók 
részére – a BRFK Fővárosi Bal-
eset-megelőzési Bizottság. 

A rajzoknak a biztonságos és 
szabályos közlekedést kell be-
mutatniuk. Az alkotások mérete 
A/4, illetve A/3 lehet. Az alkal-
mazott technikák: grafit, színes 
ceruza, zsírkréta, linó, tus, tem-
pera, olaj, diópác vagy szénrajz. 
A rajz hátoldalán szerepeljen az 
alkotó neve, életkora, lakcíme, 
az óvoda vagy iskola neve, te-
lefonszáma. A beküldött pálya-

műveket nem őrzik meg, nem 
küldik vissza.

Beküldési határidő: 2021. 
MÁRcIUS 31.

A rajzokat az alábbi címre ké-
rik megküldeni: BRFK – Fővárosi 
Baleset-megelőzési Bizottság, 
1149 Hungária krt. 149., Pos-
tacím: 1581 Budapest, Pf. 27. 
A díjat a tervek szerint május 
5-én adják át a BRFK Közleke-
désrendészeti Főosztály szín-
háztermében (1149 Hungária 
krt. 149.).

további inFormáció:
Veresné Bacsó Szilvia rendőr 
őrnagy, tel.: (06 1) 273-4000 
(63-172 mellék), e-mail:
veresneb@budapest.police.hu.

– Márciusban két témát érintünk az 
„online-kampány-tervezés” képzésso-
rozatunkban. Az első a sales-oldalunk 
elemzése: milyen formai és tartalmi 
elemei legyenek egy sales-oldalnak, 
amin valamit el akarunk adni, vagy 
át akarunk adni, és közben aktív cse-
lekvést – pl. űrlapkitöltést – várunk a 
látogatótól. A második téma a vevőt 
felcsigázó ímélsorozathoz kapcsoló-
dik. Ebben a részben azt tekintjük át, 
hogy milyen formai és tartalmi elemei 
legyenek azoknak az íméleknek, amiket 
az ügyfeleinknek küldünk. Arra fogok 
javaslatokat adni és példákat mutatni, 
miképp érjük el ügyfeleinknél, hogy 
megnyissák és el is olvassák a leveleket. 

Villányi Balázs hangsúlyozta, nem 
baj, ha valaki nem vett részt a koráb-
bi képzéseken, hiszen új belépőket is 
szívesen fogadnak. A képzések műhely-
munka-megbeszélés jelleggel zajlanak. 

– Mindenkinek abban próbálok se-
gíteni, amiben a marketing területén 
segítségre van szüksége. Fontos az is, 
hogy a csoporttagok egymásnak nyúj-
tott segítsége is nagyon hasznos, tehát 
ennek szellemében várunk minden régi 
és új résztvevőt egyaránt. A járványügyi 
helyzetre tekintettel a képzéseket a 
Google Meet videokonferencia-prog-
ramon keresztül tartjuk meg.

Több hónapig tartó képzési 
sorozat kezdődött januárban 
a II. Kerületi Önkormányzat 
támogatásával, a II. Kerületi 
Vállalkozói Klub szervezésé-
ben. A képzéssorozat témája az 
online értékesítési kampányok 
felépítése. Villányi Balázs onli-
ne-marketing-szakértő tájékoz-
tatta lapunkat a képzésről.Kigyulladt egy kétszintes 

ikerház tető- és padlástere a 
Kuruclesi úton március 6-án 
délután. A tűz százötven négy-
zetmétert érintett. A fővárosi 
hivatásos tűzoltók a katasztró-
favédelmi műveleti szolgálat 
irányítása mellett öt vízsugár-
ral előbb megakadályozták a 
tűz terjedését, majd eloltották 
a lángokat.

A tűzeset helyszínén járt Őrsi 
Gergely polgármester is, hogy 
az önkormányzat – mint ilyen 
esetekben előfordul – intéz-
kedhessen a lakók ideiglenes 
elhelyezése ügyében, ameny-
nyiben arra szükség lenne.

A tűzesetnél a Rózsadomb 
Polgárőség a helyszín bizto-
sításában vállalt szerepet két 
járőrautóval.

Egy street food étkezde ellenőrzése során olyan fokú élelmiszer-
biztonsági kockázatot is jelentő higiéniai hiányosságot fedeztek fel 
március 4-én a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 
ellenőrei, hogy azonnali hatállyal felfüggesztették a Varsányi Irén ut-
cai vendéglátóhely működését. Az ellenőröknek nemcsak az ételalap-
anyagokkal és a nem nyomon követhető, illetve lejárt fogyaszthatósági, 
minőségmegőrzési idejű élelmiszerekkel volt gondja, hanem a higi-
énikus kézmosáshoz szükséges szerek és eszközök hiánya is szemet 
szúrt a hatóságnak.

Vendéglátóhelyet függesztett fel a Nébih

a remiz étterem 1992-ben nyitotta 
meg kapuit, mely azóta is családi vállal-
kozás formájában várja töretlenül kedves 
vendégeit. A tradicionális magyar ételek 
mellett a nemzetközi trendekkel ötvözött, 
lávakövön készült különlegességek gaz-
dagítják kínálatunkat.

Heti menüajánlatunkat és különleges 
konyhafőnök-ajánlatunkat elvitellel vagy 
házhoz szállítással tudják megrendelni a 
(06 30) 999-5131-es vagy a (06 1) 394-
1896-os telefonszámon a hét minden 
napján 12–17 óra között. Címünk: 1021 
Budakeszi út 5. 

Tetőtértüzet oltottak Márciusban is ingyenes
online-marketing-képzés

helyi vállalkozóknak

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Jelentkezni a

https://onlinemarketinges.hu/marcius
oldalon lehet. Időpontok: 

Március 18., csütörtök 9–12 óráig
Március 23., kedd 9–12 óráig

Március 24., szerda 9–12 óráig.

Segítség II. kerületi vendéglátóhelyeknek
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kerületünk legtöbb templomában online közvetítések is elérhe-
tőek, amelyekről az egyházközségek honlapjáról, Fb-oldaláról 
lehet tájékozódni:

pasaréti páduai szent antal-templom: www. pasaret.ofm.hu
országúti Ferences templom: www. orszag utiferencesek.hu
pasaréti reFormátus templom: www.refpasaret.hu
pesthidegkúti reFormátus templom: www.refhidegkut.hu 
rózsadombi Ferences templom: www.kapisztrantemplom.hu
máriaremetei bazilika: www.mariaremete.hu
újlaki sarlós boldogasszony-templom: www.ujlakitemplom.hu
Frankel zsinagóga: www. frankel.hu
budai görögkatolikus templom: www.gorogkatbuda.hu
budaszíve baptista gyülekezet: www.facebook.com/budaszive
budavári evangélikus templom: www. budavar.lutheran.hu

budai reFormátus gyülekezet: www.gyulekezet.hu

március 14-től minden vasárnap 9 órától protestáns istentiszte-
letet, 11 órától pedig katolikus misét közvetít a duna televízió. 
a rádiós istentiszteletek a szokott rendben, 10.04-től 11 óráig 
lesznek a kossuth rádióban.

bővül a rendházi élet tere is pasaréten

– Ez a rész kizárólag a plébániai 
lelkipásztori szolgálatot, illetve 
a rendházi életet hivatott segí-
teni. Örvendetes módon kinőt-
tük a plébániai irodákat, kevés 
a beszélgető-gyóntató helyiség, 
nincs a plébániának tanácsko-
zó- és fogadóterme. Eddig a fe-
rences szakirodalmat és a nö-
vendékek könyvtárának anyagát 
tűzveszélyes helyen őriztük, mind 
a plébánián, mind a rendházban 
hiányoznak a tárolóhelyek, rak-
tárak. Az  új épületrészben lel-
kipásztori fogadótereket, négy 
rendházi vendégszobát és egy 
könyvtárrészt (raktárral és olva-
sóteremmel) alakítanak ki, utób-
bi a kolostorban lévő, modern 
rendtörténeti, lelkiségi szakiro-
dalom – ami egyedülálló együttes 
az országban – méltó elhelyezését 
fogja szolgálni. Az új könyvtárat 
elsősorban kutatók és rendtagok 
használhatják majd – tájékoztat-
ta lapunkat Kálmán Peregrin OFM 

plébános. – Április végéig a ko-
rábbi épületrészeket bontják, 
majd földmunkák, szerkezetépí-
tés következik, és várhatóan ok-
tóberre készül el az épület, mely-
nek külső megjelenési formája 
teljesen megegyezik az előzőével, 
de alatta kialakítanak egy pince-
szintet raktárnak. 
Az  építkezés anyagi 
hátterét kormányzati 
támogatás biztosítja, 
ezzel is segítve az épí-
tőipart, a munkahelyek 
megőrzését. A  plébá-
nos hozzátette, pályá-
zati úton, a legkisebb 
költségtervezetű terv-
változatot jelölte ki a 
szakmai bírálóbizottság 
és a plébániai képvise-
lő-testület. Az  építési 
munkát a közbeszerzés 
során a legmérsékel-
tebb árajánlatot tevő cég 
nyerte el. zsz

Esztergom–Budapesti Főegyházmegye
A nyilvános istentiszteletek március 8-tól az egyházmegye egész terü-
letén szünetelnek. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű for-
mában, röviden, maximum ötven fő részvételével meg lehet tartani, 
hacsak a hatóságok ennél kisebb létszámot nem írnak elő. A nagyhe-
ti szertartásokról később történik intézkedés. A híveket kérik, hogy 
otthonról az interneten vagy a tömegtájékoztatás eszközein keresztül 
kapcsolódjanak be a szent cselekményekbe.

A Református Zsinat Elnökségi Tanácsának határozata
Március 8–26-ig minden személyes jelenléttel járó istentisztelet, 
gyülekezeti alkalom és összejövetel szünetel. Az istentiszteletekhez 
és gyülekezeti alkalmakhoz vegyék igénybe a digitális eszközök segít-
ségét a gyülekezet helyi lehetőségeinek figyelembevételével. A nagy-
heti és húsvéti istentiszteletek rendjéről március 26-án dönt a Zsinat 
Elnökségi Tanácsa. 

Az Evangélikus Püspöki Tanács közleménye
A súlyos járványügyi helyzetben azt javasolják a gyülekezeteknek, hogy 
virágvasárnapig ne tartsanak személyes jelenléttel istentiszteletet, 
sem hétközi gyülekezeti alkalmat.

Görögkatolikus Metropólia
A templomokat nem zárják be, de a templomba belépőknek az elő-
írások minden részét be kell tartaniuk. Minden közvetlen érintkezést 
kerülni kell. Csak annyian lehetnek a templomban, amekkora létszám 
mellett biztosítható az előírt távolság megtartása. 

járványügyi rendelkezések kerüleTünk TeMploMAibAn

Már javában épül a pasaréti ferencesek új közösségi háza a 
Pasaréti út túloldalán, ami az egyházközség hitéleti tevékeny-
ségét, a környék lakosainak kulturális, társadalmi, közösségi és 
egészségvédelmi javát fogja szolgálni. Közben a templom jobb 
oldalán elindult a bontás, hogy egy új épületrészben lelkipász-
tori fogadóterek és egyedülálló könyvtár kapjon helyet.

gyermek- és iFjúsági zenekarba
várnak jelentkezőket

Gyermek- és ifjúsági zenekart szervez a Pasa-
réti Ferences Plébánia Quirin testvér és Ménesi 
Gergely karmester vezetésével, amelybe várják 
azokat a 8 év feletti zenészeket, akik fúvós, 
vonós, ütős hangszeren játszanak, és kedvük 
lenne bekapcsolódni a templomi klasszikus 
zene szolgálatába, vállalva a próbákat is. Je-
lentkezési lehetőség a quirin@ferencesek.
hu címen. A próbák rendjét, a liturgián való 
jelenlétük gyakoriságát a jelentkezések után, 
a lehetőségek és adottságok ismeretében 
alakítják ki. A zenei szolgálat tovább építi a 
fiatalok összetartozását, hitélményét.



2021/4 – március 14. MOZAIK 27. OLDAL

ROMÁN
VÁROS

KÁVÉ-
PÓTLÓ

AMERIGO ...
SZOBRÁSZ

HINT

SZOR-
GALMAS

RÓMAI 600

AMERIKAI
SZABVÁNY

DOHÁNY-
TERMÉK

SÁRGÁS
SZÍN

BEOCIAI
HŐS

OLASZ
AUTÓJEL

ÁSVÁNYI
FŰSZER VÁLTÓŐR

TUTI

HÓHÉR

... SZÓ
(PANASZ)

SORSZÁM-
NÉV KÉPZŐ

RENDBEN
VAN

MIKES ...
ÍRÓ VOLT

... JUDIT
SZÍNÉSZNŐ

SZÓBELI

TORTA-
SZELET!

NYÍL-
TARTÓ

DUNÁN-
TÚLI

VÁROS

ÁRKUS

TETSZETŐS

PRIMŐR
ZÖLDSÉG
... HAAG
(HÁGA)

OMLADOZIK

AFRIKAI
ORSZÁG

ARGON
VEGYJELE

LÁTSZIK
RAJTA

BÁTOR-
KODÓ

SZELLEM-
ÓRIÁS

RESZKET

DUNÁNTÚLI
MEGYE

KÓRHÁZ
JELE

TENGER
ANGOLUL

SZIBÉRIAI
FOLYAM

ANGOLNA
NÉMETÜL

TOVÁBBÁ

TOLNA M.-I
HELYSÉG

ARISZTOK-
RATIKUS

EL ...
JELENSÉG

MOSÓSZER
MÁRKA
ANGOL

FÉRFINÉV

SZÍNÉSZNŐ
JUDIT

BECÉZETT
FÉRFINÉV

GÖRÖG
SZERELEM-

ISTEN

AMIKOR
KÖLTŐIESEN
SZÁMÍTÓGÉP

HÁLÓZAT

NÉVELŐ

VON ERRE-
FELE! LÁM

NEMES-
EMBER

ZENE-
ISKOLA

THOMAS ...
ÍRÓ VOLT

NEWTON

... PLUS
ULTRA

JUTTAT

OLASZ
FOLYÓ

ARRAFELE!

FRANCIA
KÖLTŐ V.
(LOUIS)

ANNO

NEMES-
FÉM

JÓD
VEGYJELE

Z1

2

A rejtvény fősoraiban Müller Péter szavait rejtettünk 
el. A  2021/2. számban megjelent rejtvény megfejtése: 
„A betű kulcsa a szellemi kincstárnak”. A helyes megfejtést 
beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki 
az Oázis Kertészet 5000 Ft értékű vásárlási utalvá-
nyát nyerte. A nyertesek: Bucher Éva, Komáromi 
Illés és Kőszeginé Pásti Kornélia. Gratulálunk, a nye-
reményeket postán küldjük ki. Várjuk megfejtéseiket „Bu-
dai Polgár rejtvénye” megjelöléssel elsősorban e-mailben a 
peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu címre, esetleg postai úton 
a 1022 Bimbó út 1-5. címre legkésőbb 2021. március 28-ig.

XXX.
Harmincadik évfolyamába lépett a II. Kerületi Önkormányzat lapja, a Budai Polgár, ezért 
ebben az évben régi cikkek rövid felidézésével tekintünk vissza az elmúlt három évtizedre.

1996. március 14. 1997. március 20.

Nézzünk a tükörbe!
A különböző vallásokban szigorú szabályai 
vannak a böjtnek, melynek célja a test és a 

lélek megtisztítása. Bibliai személyiségek, Jézus és Ke-
resztelő Szent János is böjthöz folyamodtak, nemcsak 
tisztító hatása miatt, hanem szellemi koncentrációs 
képességük legmagasabb fokának elérése érdekében. 
Ramadán (ramazan) idején – február végétől március 
végéig – a vallásos mohamedánok napkeltétől napnyugtáig böjtölnek... Nagyon 
helyes, ha mi is tartunk egy tavaszi tisztító-megújító böjtkúrát. A helytelen táp-
lálkozáson kívül az ipari kemizálás termékei, az élelmiszer-kiegészítők, 
kozmetikumok, tisztítószerek és gyógyszerek bomlástermékei is 
károsítják szervezetünket.

Szerelmem, Budapest
Bő egy éve lakom a Pasaréten. Nagyon élvezem, kicsit 
távolabb a zajtól, a piszoktól és a portól. Azt kevesen 

tudják, hogy a színház az egyik legegészségtelenebb 
élettér. Rendszerint óriási hodály, ami rendkívül poros, rit-
kán szellőztetnek, mindig használt a levegője. Mesterséges 
fény ér bennünket egész nap. Annak, aki így él, szüksé-
ge van a fényre, levegőre. Nekem a Pasarét kör-
nyéke ideális, mert úgy élek a zöldben, hogy köz-
ben a városban maradok – Mácsai Pál színművész 

Túra és vetélkedő
A Közéleti Mozgalom Helytörténeti Köre (…) idén is 
megrendezi az önkormányzat támogatásával a kerületi 
iskolák felső tagozatos tanulói számára (…) szombat 
délelőttönként túra- és vetélkedősorozatát (…). A lebo-
nyolítandó öt kirándulásnak a Magasságok és mélységek 
címet adták, mert kerületünk kilátóhelyeit és barlangjait 
keresik fel. (…) A résztvevők minden alkalommal tér-
képet, az út végén tíz kérdést is tartalmazó 
feladatlapot kapnak. Ezt a 3-5 fős csapatok 
közösen tölthetik ki.

Óvodás lesz a gyerek
(…) Az óvodák környezeti adottságai 

nagyon eltérőek. (…) De mert minden-
hol fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek sokat mo-
zogjanak, sokat legyenek levegőn, minél több 
tapasztalatuk legyen a környező világról, ha nincs 
udvara egy óvodának, akkor rengeteget 
viszik a gyerekeket kirándulni – Maruzs 
Jánosné kerületi óvodai szaktanácsadó
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A II. Kerületi Önkormányzat lapja.
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hajléktalan személyeket segítő szervezetek. budapesti hajlékta-
lanellátó diszpécserközpont: (06 1) 338-4186. Kiskorú gyermek vagy kiskorú gyermekes hajléktalan 
családok segítése: Család- és gyermekjóléti központ: (06 1) 225-7956.

ha patkányt észlel, bejelentheti a főváros megbízásából eljáró RNBH Konzorcium honlapján 
keresztül (www.rnbh.hu), vagy a (06 70) 364-6531-es számon, illetve a patkanyirtasbudapest@
gmail.com e-mail-címen. Az irtás a lakosoknak díjmentes.

veszélyhelyzeti teleFonos ügyelet. A II. Kerületi Önkormányzat Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központja készenléti telefonos ügyeletet biztosít, ami bármilyen 
veszélyeztetettség esetén hívható. A felmerülő krízishelyzetekben azonnali, szakszerű 
segítségnyújtást, tanácsadást vagy tájékoztatást kaphatnak. A készenléti ügyelet 
telefonszáma: (06 70) 455-1776, hívható munkanapokon 18 órától reggel 8 óráig, 
hétvégén és ünnepnapokon 0–24 óráig.

• A demokratikus koalíció II. kerületi irodája (1024 Szilágyi Erzsébet 
fasor 45/a) kedd, szerda, csütörtök 16–18 óra között tart nyitva. Telefon: (06 1) 
249-4000, www.facebook.com/dk2.ker.
• A Fidesz II. kerületi irodája (1024 Keleti Károly u. 13/b) hétfőn, szerdán, pén-
teken 9–11, kedden és csütörtökön 14–16 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentke-
zés az alábbi telefonszámokon lehetséges: (06 30) 331-1836, (06 1) 212-5030. 
ingyenes jogi tanácsadás a Fidesz II. kerületi szervezeténél szerdánként 
16–18 óra között. Telefonszám: (06 30) 331-1836, (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 ország-
gyűlési képviselője) irodája hétfőn 12–16, szerda 13–17, pénteken 9–13 óráig 
tart nyitva (1028 Máriaremetei út 118., tel.: (06 20) 355-8199).
• 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 Oxitocin rakétagyár: 
1142 Teleki Blanka utca 6.”
• A momentum mozgalom II. kerületi szervezetének irodája (1023 Török 
utca 14.) előzetes egyeztetés alapján tart nyitva. Bejelentkezés az alábbi telefon-
számon lehetséges: (06 70) 734-7093. További elérhetőségek: bp2@momentum.
hu, www.facebook.com/Momentum2ker/. ingyenes online ügyintézési 
tanácsadás a Momentum II. kerületi szervezeténél, előzetes bejelentkezés 
alapján: (06 70) 734-7093.
• Az mszp II. kerületi szervezetének elérhetősége: telefonszám: (06 30) 164-4449, 
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 30) 164-4449-es telefonszámon. Tartja: dr. Varga Előd Bendegúz.
• A párbeszéd magyarországért helyi képviselői előzetes idő-
pont-egyeztetéssel tartanak fogadóórát. Kovács Márton: (06 30) 573-9033, Perjés 
Gábor: (06 20) 951-6666.

Elveszett a jog útvesztőjében? Ha egy-egy jogi kérdésben vagy ügyben 
nehezen igazodik el, az önkormányzat és a Budai Polgár várja kérdéseit a 

jogiiranytu@masodikkerulet.hu e-mail-címre. A kérdésekre szakértő ügyvéd segít-
ségével válaszolnak. Amennyiben a felvetett kérdés vagy téma közérdeklődésre tarthat 
számot és Ön hozzájárul, a válasz a Budai Polgárban is megjelenhet (természetesen 
a konkrét részletek nélkül). A kérdésekre adott válaszok tájékoztató jellegűek, nem 
helyettesítik a személyes ügyvédi konzultációt. A kapott információkat mindenki 
saját felelősségére használhatja fel.

– a II. Kerületi Önkormányzat ingyenes jogsegélyszolgálata
Jogi iránytű

A megfejtés első lépését kell csak beküldeni-
ük szerkesztőségünknek! A helyes megoldást 
minden alkalommal a következő lapszámban 
közöljük. Két nyertest sorsolunk ki a helyes 
megfejtést beküldők közül, akik Honfi György: 
Sakk példatár kezdőknek, ill. haladóknak 
című kiadványát kapják.

beküldési határidő: március 25.
E-mail-cím: sakk@budaipolgar.hu 

(postacím: Budai Polgár, 1022 Budapest, 
Bimbó út 1-5.)

Jó szórakozást kívánunk!

Az előző számunkban közölt feladvány meg-
fejtése, világos első lépése: 1.Bc7

Sötétnek egyetlen lépése van 1… Ka1, 
amelyre 2.Bc1 matt következik. Sötét a kötés 
miatt nem ütheti le a bástyát és nem húzhatja 
közbe a gyalogot!

nyerteseink: szegedi iván és Tóth 
gábor.

Gratulálunk! Nyereményüket postán 
küldjük el!

világos indul
és két lépésben mattot ad.

Honfi györgy
sakkfeladványa
budapest, 2018

logikafejlesztő agytorna – sakk!
budApesT Főváros korMányhivATAlA ii. kerüleTi hivATAlA

Ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik.

Kormányablak Osztály
1024 Margit körút 47-49.

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

Hatósági Osztály I-II. 1024 Margit körút 47-49. Tel.: (06 1) 896-2457,
e-mail: hatosag@02kh.bfkh.gov.hu

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

Tel.: (06 1) 896-2450,
e-mail: gyamugy@02kh.bfkh.gov.hu

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 központi ügyFélszolgálata

Központi
Ügyfél szolgálati
Iroda
1023 Margit u. 2-4.

Időpontfoglalás:
• Honlapon: idopontfoglalas.masodikkerulet.hu
• Telefonon: a (06 1) 346-5600-s telefonszámon a «0» menüpont kiválasztásával
• E-mailen: az ugyfelszolgalat@masodikkerulet.hu címre jelezve igényüket, valamint azt, 
hogy milyen ügyben szeretnék felkeresni az ügyfélszolgálatot.

a polgármesteri hivatal egyéb épületeiben mŰködő irodák

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

Elektronikus ügyintézés:
https://e-onkormanyzat.gov.hu
Személyes ügyintézés csak elő-
re egyeztetett időpontban.

Parkolási
Ügyfélszolgálati 
Osztály

1023 Bécsi út 17-21.  Tel.: (06 1) 346-
5599.
E-mail: parkolas@masodikkerulet. hu

Elektronikus ügyintézés.
Személyes ügyintézés csak elő-
re egyeztetett időpontban.

Közterület-használati
Ügyintézés
(Városrendészeti Osztály) 

1022 Törökvész út 6/a. Tel.: (06 1) 346-
5504, (06 1) 346-5788, e-mail: fulop.zol-
tan@masodikkerulet.hu, naszvadi.csaba@
masodikkerulet.hu

Elektronikus ügyintézés.
Személyes ügyintézés csak elő-
re egyeztetett időpontban.

Anyakönyvi ügyek*
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

Nyitvatartás részletes idő-
pontjai lejjebb, a zöld keretes 
írásunkban található.*

*hivatali nyitvatartás anyakönyvi ügyekben:
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.30–18.00 – csak előre egyeztetett időpontra. Szerda: 8.00–16.30 – csak előre egyeztetett 
időpontra. Kedd, csütörtök: 8.00–12.00 – csak előre egyeztetett időpontra. Péntek: nincs félfogadás.
II. kerület területén történt még nem anyakönyvezett haláleseti ügyekben: hétfő: 8.00–12.00, 13.30–18.00 – 
csak előre egyeztetett időpontra. Szerda: 8.00–16.30 – csak előre egyeztetett időpontra. Kedd, csütörtök: 8.00–12.00 
– csak előre egyeztetett időpontra. Péntek: 8.00–11.00 – csak temetési engedély kiadása.

ii. kerületi városFejlesztő zrt. ügyfélszolgálati iroda
Közterületi bejelentés Tel.: (06 1) 599-9222, (06 1) 315-3965

(Közterületi telefonos bejelentés hétvé-
gén is 9–18-ig)
1024 Keleti Károly u. 15/a

hétfő: 9–12-ig 13–18-ig, 
kedd–csütörtök: 9–12-ig, 
13–18-ig, péntek: 9–12.00, 
13-ig–16-ig

II. Kerület Kártya-
ügyintézés, Budai Polgárba
apróhirdetés feladása

a polgármesteri hivatal központi ügyfélszolgálata 
(margit utca 2-4.) március 8-tól a korlátozó intézkedések 

feloldásáig ügyfeleket nem fogad.
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Óvoda, mint családi fészek

Budapesten, a 
Normafánál fek-
vő ősfás környe-
zet, a természet 
közelsége idilli 
hely a gyerme-
keknek. Az  iko-
nikus csillebér-
ci úttörőtábor 
egyik részén 
alakította ki – 
2003 óta töret-

lenül – az elhivatott pedagógusokból, szak-
emberekből álló csapatát, a feltétel nélküli 
szeretetre alapuló, családias hangulatú, kis 
létszámú óvodát és bölcsödét Szemán Erika 
óvodavezető.

A szülők elmondása szerint Erika óvó néni, 
az óvodát saját birodalmának és kiskertjének, 
a gyerekeket pedig unokáinak tekinti. 

A szeretetközpontúság, a gyermeki lét-
re hangolódás képessége, a megértés és el-
fogadás, amit ő képvisel. Ezek mellett pedig 
a fejlesztés és az iskolára való előkészítés is 
maximális odafigyeléssel, szakmai tudással 
történik. 

Furcsa kérdés lesz elsőre, de a tavalyi év-
ben mi volt a kedvenc pillanata az oviban? 

Az, amikor a júliusi évzáróra az ovi fájáról 
szedett meggyből készítettünk a gyerekekkel 
pitét.  Minden felnőtt volt egyszer gyerek, ér-
demes lett volna a szülők arcát lefotózni, ami-
kor megtudták, hogy hogyan is került ide ez a 
sütemény. 

Melyek azok a minden pillanatra érvé-
nyes elvek, amiket az ovi vezetőjeként a 
legfontosabbnak tart? 

Mi abban hiszünk, hogy a gyerekeknek 
meg kell tanítani a saját érzelmeik felisme-
rését,   azok kifejezését,   alapvető erkölcsi 
érzékük megtapasztalását – például  együtt-
érzés, igazságosság, igazmondás, segítőkész-
ség, örömszerzés, udvariasság, összetartozás 
– ahhoz,  hogy felkészülhessenek a felnőtt lé-
tük kihívásaira. 

Igyekszünk a szülők igényeire alapozott ha-
gyományokat folytatni, amelyek a gyermeke-
ket, szülőket és óvónőket egymást elfogadó, 
szerető, segítő közösséggé formálják.

Van olyan különleges program, ami miatt 
speciális a Csillebérci Cseperedő? 

Igen, nem tudjuk megtagadni a múltat, de 
nem is szeretnénk. Az  ovi az erdő közepén 
található, szinte meseszerű a környezet, így 
a kicsik is hamarabb oldódnak fel. Sokoldalú 
érzékszervi tapasztalatot szereznek a gyere-
kek, ezeket később a gondolkodási műveletek 
alapos gyakorlása közben magukévá is teszik.  
Az alkalmazkodó- és kooperációs készség 
kialakítása is köthető ahhoz, hogy mi itt egy 
sajátos mesevilágban élünk. A játékos angol-
órákat nagyon élvezik a gyermekek. Óvodás-
kor végére szeretnénk elérni, hogy angolul 
önállóan kezdeményezzék a kommunikációt. 
Kiejtésüket és az angol nyelvtanban való alap-
vető jártasságukat naponta csiszolgatva azt 

várjuk, hogy az angolul való megszólalás ter-
mészetes legyen számukra. Kiemelt hangsúlyt 
fordítunk a minőségi ételekre és a testmoz-
gásra is. A dadusunk minden reggel itt süti a 
kenyeret, amit meg is eszünk.  Többféle sport 
és tánc választható az oviban. Egészséges tes-
ti, lelki és szociális harmónia kialakítására 
törekszünk. A kicsik nagy kedvence a zoope-
dagógus által tartott heti foglalkozás, aminek 
köszönhetően a hozzánk járó gyerekek talán 
már jobban felismerik az erdőben az állatokat 
és növényeket, mint a szüleik.

Az intézményben a bölcsődések és óvo-
dások sokrétű tudást, felkészülést kapnak az 
életre, de mindezek mellett elengedhetetlen, 
hogy igazi szeretetbuborékba kerüljenek, ahol 
egyszerűen jó lenni, és lehetőség van szaba-
don  megélni a gyerekkort.  Szülőként pedig 
nincs is annál megnyugtatóbb, mint jó helyen 
tudni a gyermekünket, amikor nem lehetünk 
vele – mondja a vezető óvodapedagógus. 

Van az a pillanat, amikor az összes 
racionális érvünket félre tudjuk 

dobni egy olyan oviért, amibe egy 
pillanat alatt beleszeretünk. 

Van az a pedagógus, aki a gyer-
mekkori Andi, cili, Tünde nénire 
emlékezteti a szülőt és ezzel az 

érzelmi vonallal máris utat tört ma-
gának a felnőtt szívek felé.  

Van az az ovi, ahová hazajövünk. 
Ahová örömmel rohanunk minden 
délután, reggel nem sietve hagyjuk 
ott a gyereket, szinte várjuk a kö-

zös ovis programokat. 
Van az az ovi, ahol könnyebb 

a szülőtől való reggeli búcsúzás. 
És van az az Óvónő, aki úgy tud 
szeretni, mintha valóban minden 
kis lurkó az Ő családjába tartoz-
na – hallhattuk a sokak által csak 
„Tündérországként”emlegetett 

csillebérci cseperedő Óvoda vezető 
óvodapedagógusától.

„A nevelés
alapja

a szeretet”
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 ÁLLÁS-MUNKA 
Kis csapatommal vállalunk kőműves, bur-
koló, festő, mázoló, külső/belső teljes körű 
felújítást. Hívjon bizalommal. Referenciá-
val és garanciával dolgozunk. Tel.: 06 30 
218-5606
Kedves, megbízható idősgondozó hölgy 
gyakorlattal munkát keres magánszemélyek-
nél, pl. gyógyszerkiváltás, bevásárlás, ház-
tartás ellátása (mosás, kisebb takarítás stb. 
igény szerint). HÍVJON BIZALOMMAL. Tel.: 06 
30 996-9633
Házvezetői, gondozói, ápolási munkát vállalok 
tapasztalattal, referenciákkal, kedvességgel és 
megbízható munkával, 24 vagy 8 órában. Vá-
rom hívását. Tel.: 06 30 209-9955
Álláshirdetés! Női-férfi fodrászt és körmöst 
keresünk a II., Hűvösvölgyi úton található 
szépségszalonba teljes vagy részmunkaidő-
ben. Tel.: 06 30 202-1766

 OKTATÁS 
Német nyelvoktatás és korrepetálás kezdő és 
haladó szinten. Tel.: 06 30 948-0955
KÉMIA, BIOLÓGIA korrepetálás, érettségire, 
felvételire való felkészítés gyakorlott közép-
iskolai tanárnál, online is. Tel.: 06 30 264-5648

 INGATLAN 
ÉRTÉKBECSLÉS, INGATLANKÖZVETÍTÉS, 
TANÁCSADÁS BALATONAKARATTYÁN ÉS 
KÖRNYÉKÉN IS. WWW. PESTI-BUDAI.HU, 
TEL.: +36 30 727-5753
KIADÓ CSALÁDI HÁZAT ÉS JÓL SZEPARÁLT 
ELADÓ IKERHÁZAT KERESÜNK ÜGYFELEK-
NEK (ÉRTÉKBECSLÉSSEL). WWW. PESTI-BU-
DAI.HU TEL.: +36 30 727-5753
INGATLANIRODÁNK ELADÓ LAKÁSOKAT 
KERES! JUTALÉK 3,5%, ÜGYVÉD INGYEN, 
KÜLFÖLDI VEVŐK ELÉRÉSE. ISMERŐSE LA-
KÁSA ELADÓ? HÍVJON, ÖN IS JUTALÉKOT 
KAP! TEL.: 06 20 9-600-600
Szeretné eladni ingatlanát vagy keresi új 
otthonát? Mi szakértelemmel segítünk 
kedvező feltételekkel és megfizethető 
sikerdíjért. Odafigyelünk az Ön igényeire, 
és a lehető legjobb árat alkudjuk ki. Avi-
tek Ingatlan, avitekingatlan@gmail.com 
Tel.: +36 30 366-0068
A BakosLak Ingatlan készpénzes ügyfelei 
részére keres ELADÓ és kiadó ingatlano-
kat azonnali fizetéssel. BakosLak Ingatlan, 
I., Batthyány utca 32. Tel.: 06 1 326-0618, 
06 20 974-0571
A BakosLak Ingatlan KERES hosszú távra 
KIADÓ igényes házat, ikerházat, sorházat 
és lakásokat diplomata és külföldi ügy-
felei és családjaik részére. Tel.: 06 1 326-
0618, 06 20 974-0571
Készpénzes ügyfelünk részére keresünk 3 szo-
bás felújított lakást, 65 millió forintig. Bakos-
Lak Ingatlan. Tel.: 06 20 974-0571
Minimum 120 m²-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás, 
garázsos vagy kerti beállós lakást keresünk I. 
emelet felett, liftes házban 200 M Ft-ig kész-
pénzes ügyfél részére. BakosLak Ingatlan. Tel.: 
06 20 974-0571
ELADÓ-KIADÓ lakásokat, házakat, villákat, 
tetőtereket, telkeket keresünk, kínálunk. mo-
raingatlan.hu Tel.: 06 30 948-8730
FELBOLYDULT AZ INGATLANPIAC? SEGÍT-
HETEK INGATLANA ELADÁSÁBAN? 15 ÉVES 
TAPASZTALAT. SCHMIDT PÉTER. WWW.BU-
DAIHEGYEK.HU TEL.: 06 70 523-1969

ÉPÍTÉSZ SZOLGÁLTATÁS! Ingatlanáról méret-
helyes rajzokat készít nyugdíjas tervező épí-
tészmérnök. superbola942@gmail.com
Garázst bérelnék kisebb autónak hosszú távra 
az Endrődi Sándor-Bogár utca kereszteződés 
közelében! Tel.: 06 30 948-1608
Nagyobb méretű lakást (ha kertkapcsolatos, 
előny) vagy családi házat vennék a kerületben. 
Tel.: +36 20 931-3122
Vendéglátó helyet, vagy utcafronti üzlethelyi-
séget, illetve irodát vennék a kerületben, fel-
újítandó is lehet. Tel.: +36 20 931-3122
SAJÁT RÉSZRE KERESEK ELADÓ LAKÁST. 
KÖSZÖNÖM. TEL.: 06 20 312-4900
DIPLOMATA CSALÁD RÉSZÉRE KERESEK 
CSALÁDI HÁZAT, SORHÁZAT, LAKÁST HOSZ-
SZÚ TÁVÚ BÉRLETRE. TEL.: 06 30 924-7165
A II/a kerületben (Hidegkúton) keresek 3-4 szo-
bás családi házat, ikerházat 110 M Ft-ig. Tel.: 
06 70 949-4013
Eladó lakás a BAMBI-HÁZBAN, 68 m², IV. em., 
nagy erkély. Tel.: 06 20 572-6572, 06 20 560-
3177
LOTTÓHÁZBAN TULAJDONOSTÓL ELADÓ 
A II. KERÜLETBEN A FRANKEL LEÓ ÚTON 
LÉVŐ, TELJESEN FELÚJÍTOTT VI. EMELETI, 
NAPPALI + 2 HÁLÓSZOBÁS, 70 m²-ES ERKÉ-
LYES LAKÁS LIFTES, ZÁRT LÉPCSŐHÁZBAN. 
IRÁNYÁR: 59,5 M FT. TEL.: +36 70 585-9275
A II., Kapás utca csendes részén 74 m²-es, há-
rom és fél szobás, erkélyes, igényesen felújított 
II. emeleti lakás kerttel rendelkező társasház-
ban 64,6 M Ft. Tel.: 06 20 967-5691
Hattyú utcai III. emeleti 72 m²-es, 2 szobás, er-
kélyes, gázkonvektoros saroklakás 64 M Ft-ért 
eladó. Tel.: 06 30 982-7890
II., kétgenerációs családi ház jó tömegközle-
kedésnél, gondozott, 1400 m²-es telken 235 
M Ft. Tel.: 06 20 967-5691
Áron alul eladó Törökvészen 90 m²-es + erké-
lyes, garázsos felújított lakás. Irányár 79 M Ft. 
Tel.: 06 70 949-4013
Eladó a II., Ördögárok utcában 890 m²-es pano-
rámás telek. Érdeklődni: Tel.: 06 30 200-1638

 EGÉSZSÉGÜGY 
Gyógytorna, manuálterápia, kineziotape, fas-
cia kezelés. Több éves kórházi gyakorlattal. Hív-
jon bizalommal! Tel.: 06 30 703-4874
Szakápolás, gyógytorna, rehabilitáció, gondo-
zás akár 24 órában, mindez otthonában. Tel.: 
06 30 870-5287
FOGSOROK, HIDAK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA SO-
RON KÍVÜL. FOGSZABÁLYZÓ, FOGFEHÉRÍTŐ. 
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKHOZ HÁZHOZ ME-
GYÜNK! HÉTVÉGI ÜGYELET. FOGÁSZATI HÁT-
TÉR BIZTOSÍTOTT! TÓTHNÉ HŰVÖS KATALIN 
FOGTECHNIKUS MESTER, 1013 BP., KRISZTI-
NA KRT. 51., FSZT. 1. TEL.: 06 30 222-3016
Állapotfelmérések, (kézi, gépi), talpmasz-
százs, fülgyertyázás, nyirok- és visszérte-
rápia, mágneses biorezonancia-kezelés, 
egyéni számítógépes lúdtalpbetét, aller-
giabevizsgálás és kezelés, gyógymasszázs, 
kineziológiai tapasz. www.vivientalpai.hu, 
facebook: vivientalpai gyógycentruma, 
1024 Fillér u. 10/a. Bejelentkezés: 06 20 
254-4633, tel.: 316-2596.

 VÍZ-GÁZ-VILLANY 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, LEFOLYÓK, SZIFO-
NOK, MOSDÓK, KÁDAK TISZTÍTÁSA. VÍZ-
SZERELÉS. TEL.: 06 30 282-5677

VÍZSZERELÉS, VILLANYBOJLEREK VÍZKŐ-
TELENÍTÉSE, csapok, szifonok, vécétartályok 
cseréje, javítása. Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 
30 655-8074
VÍZSZERELÉS, CSAPOK, SZIFONOK, VÉCÉ-
TARTÁLYOK CSERÉJE, JAVÍTÁSA. MOSÓ-, 
MOSOGATÓGÉPEK BEKÖTÉSE. INGYENES 
KISZÁLLÁSSAL. ANYAGBESZERZÉSSEL. 
TEL.: 06 30 447-3603
VÍZSZERELÉS, CSAPJAVÍTÁS, WC-TARTÁLY 
CSERE ÉS JAVÍTÁS, DUGULÁSELHÁRÍTÁS. 
II. KER. INGYENES KISZÁLLÁSSAL. TEL.: 06 
30 322-5502, 315-2825
GÁZKÉSZÜLÉKSZERVIZ! VALENT JÓZSEF 
GÁZKÉSZÜLÉK-JAVÍTÓ MŰSZERÉSZ. HÉT-
VÉGÉN IS GARANCIÁVAL. II., DÍSZFŰ UTCA 
5/B. TEL.: 359-3958, 06 30 933-3620
GÁZKÉSZÜLÉK-SZERELÉS, KAZÁN, KON-
VEKTOR KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS. FŰTÉS-
SZERELÉS, KARBANTARTÁS. FŰTÉSREND-
SZER VEGYSZERES ÁTMOSÁSA. KAZÁN-
CSERE KÉMÉNYBÉLELÉSSEL. TEL.: +36 70 
943-4372
Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a 
teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő 
mester. ELMŰ ügyintézés. Tel.: 246-9021, 06 
20 934-4664

 LAKÁS-SZERVIZ 
Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, épí-
tését, kondenzációs kazánok telepítését teljes 
körű ügyintézéssel. Tel.: 06 20 264-7752
LAPOS TETŐ SZIGETELÉS, ERESZCSATOR-
NA-TAKARÍTÁS, -JAVÍTÁS. HÍVJON BIZA-
LOMMAL! TEL.: 06 70 239-3114
Lapos tető szigetelése, egyéb munkák. 4 Pillér 
Kft. Tel.: 405-4603, 06 30 931-5495
Tetőfedő-bádogos ácsmester lapos tető 
szigetelését, tetőjavítást vállal. Felmérés, 
kiszállás ingyenes. Anyagot biztosítok. 
Tel.: 06 20 617-2137
LAPOS TETŐK HŐ- ÉS VÍZSZIGETELÉSE, bá-
dogos-tetőfedő munkák. Tel.:  06 1 783-3803, 
06 20 471-1870
Bádogos és tetőfedések, magas és lapos 
tetők javítása 1986 óta, budai kisiparos.Tel.: 
249-2664, 06 20 944-9015
Festés, mázolás, tapétázás, kisebb munkák is, 
kőműves javítások. Kovács Gergely. Tel.: 06 30 
568-6255
Zernyi Patrik: festést, csempézést, kartonozást, 
kisebb-nagyobb kőműves munkákat vállalok. 
Tel.: 06 20 983-8391
Kőműves munkák, festés, glettelés, burkolás, 
zománcolás, tető javítása, lakásbontás. Tel.: 
06 20 233-1681
ALPINTECHNIKA: homlokzatfelújítás, fes-
tés-mázolás, veszélyelhárítás, dryvitszigete-
lés, bádogozás. Tel.: 06 1 783-3803, 06 20 
471-1870
LAKÁSFELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS STRESSZ-
MENTESEN. MEGBÍZHATÓ, ÖSSZESZO-
KOTT KIVITELEZŐ CSAPAT TERVEZÉSTŐL 
A KULCSRAKÉSZ ÁLLAPOTIG VÁLLALJA 
LAKÁSA FELÚJÍTÁSÁT, ÁTALAKÍTÁSÁT. 
MÉRNÖKI FELÜGYELETET BIZTOSÍTUNK. 
AJÁNLATTÉTEL RÖVID HATÁRIDŐVEL. TEL.: 
+36 70 245-8334
LAKÁSFELÚJÍTÁS! SZOBAFESTÉS, TAPÉ-
TÁZÁS, PARKETTÁZÁS, CSEMPÉZÉS, VÍZ-
SZERELÉS, VILLANYSZERELÉS, KŐMŰVES-
MUNKÁK GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR. 
TEL.: 202-2505, 06 30 251-3800

Festés, tapétázás, mázolás, duguláselhárítás 
25 000 Ft. Minőség, garancia! Tel.: 06 70 
250-9132
DUGULÁSELHÁRÍTÁS FALBONTÁS NÉLKÜL. 
WC-K, TARTÁLYOK, CSAPOK JAVÍTÁSA, CSE-
RÉJE. VÍZSZERELÉS. TEL.: 06 20 491-5089
Zárak szerelése, javítása 0-24 óráig. Megbíz-
ható mérnök. Tel.: 06 30 851-9333
KŐMŰVES MUNKÁK, TÉRKÖVEZÉS, KERÍTÉSEK, 
JÁRDÁK, VÍZÓRAAKNÁK KÉSZÍTÉSE, JAVÍTÁSA. 
TEL.: 06 30 341-3423
DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Fix 25 000 Ft-tól, ka-
merás csővizsgálat 25 000 Ft-tól, víz-, gáz-, 
fűtésszerelés. Tel.: 06 70 250-9132
Teljes lakásfelújítás, kőműves munkák, burko-
lás, festés, tapétázás, zománcozás, víz-, gáz-, 
villanyszerelés, laminált parketta lerakása és 
teljes lakástakarítás. Rémusz Építőipari Kft. 
Tel.: 06 30 516-1612
Építőipari cég vállalja lakások és családi házak 
teljes körű kivitelezését, felújítását, kőműves, 
hőszigetelés, burkolás stb. Tel.: 06 30 305-
2739, 06 20 448-7667

 HÁZTARTÁSI GÉPEK 
MOSÓGÉP JAVÍTÁSA TÖBB ÉVTIZEDES TA-
PASZTALATTAL, GARANCIÁVAL. BIRÓ IST-
VÁN. TEL.: +36 20 937-8110

 ELEKTRONIKA 
Lapos TV-k, színes TV-k javítása, beállítása 
mindennap. PAÁL FERENC, tel.: 243-9462, 06 
30 940-1802.
COMPUTERKLINIKA: számítógép-javítás, 
karbantartás, vírusirtás, alkatrész-beszerelés, 
bővítés ingyenes kiszállással. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06 30 857-2653
Magnó, videó, lemezek, fényképezőgép, 
tv, Magyarok Krónikája sorozat eladó. 11-
14 h között hívható: Tel.: 326-6458

 REDŐNY 
REDŐNYÖS MUNKÁK, GURTNICSERE RÖ-
VID HATÁRIDŐVEL, REDŐNY, RELUXA, 
SZÚNYOGHÁLÓ JAVÍTÁSA, KÉSZÍTÉSE. TEL.: 
410-7924, 06 20 934-5728
Redőny, reluxa, napellenző, szúnyogháló, füg-
gönykarnis készítése, javítása. Redőnytokok 
szigetelése. Tel.: 06 1 356-4840, 06 30 954-
4894

 TÁRSASHÁZAK 
Társasházak-lakásszövetkezetek könyvelé-
sét, bevallások, beszámolók elkészítését 
vállaljuk 300 Ft/albetét/hó díjtól. Érdeklődés 
napközben: 605-5000 vagy www.petpek.hu.
Vállalom társasházak közös képviseletét Bu-
dapest II., XII. és I. kerületében. Épületüzemel-
tetési tapasztalattal, OKJ-s Társasházkezelő 
végzettséggel. Forduljon hozzám bizalom-
mal. E-mail: molnarth@gmail.com Tel.: +36 
20 357-5881
Társasházi lépcsőházak takarítását, hó-
lapátolását vállaljuk 10 000 Ft/hó díjtól. 
Érdeklődés napközben: 605-5000 vagy www.
petpek.hu
TÁRSASHÁZ, LÉPCSŐHÁZ TAKARÍTÁSÁT 
VÁLLALJUK. METZ MÁTÉ. TEL.: 06 20 349-
5395
TÁRSASHÁZAK TELJES KÖRŰ TAKARÍTÁ-
SÁT VÁLLALJUK! CSAPATUNK PRECÍZ, 
KIFOGÁSTALAN MUNKÁJÁRA 100%-OS 
GARANCIÁT BIZTOSÍTUNK. WWW.FLASHC-
LEAN.HU TEL.: 06 30 455-1522

Apróhirdetések
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 SZOLGÁLTATÁS 
AUTÓBONTÓ AUTÓKAT VÁSÁROL BON-
TÁSRA. HIVATALOS IGAZOLÁS ÉS A BON-
TÓBA SZÁLLÍTÁS DÍJMENTES. TEL.: 06 30 
742-0830
ÚJ FODRÁSZAT NYÍLT a Hűvösvölgyi út és 
a Bognár utca sarkán, a volt zöldséges he-
lyén. KATONA PIROSKA (06 70 360-9943), 
NAGY MAGDA (06 70 224-3725), MATYKÓ 
ILDIKÓ (06 30 326-7071) és BOROSNÉ, PÖ-
TYI (06 20 251-7171) szeretettel várja régi 
és új vendégeit.
Faanyagvédelem. Elérhetetlen faszerkezetek, 
ereszaljak, oromdeszkák, faanyag védelme 
alpintechnikával is. petranyialpin@gmail.com 
Tel.: 06 30 952-6096
Bízza szakemberre, ne bízza a véletlenre, 
szobafestő munkát vállal garanciával. Tel.: 
06 30 913-8245
IRODÁK, LÉPCSŐHÁZAK TELJES KÖRŰ TA-
KARÍTÁSÁT VÁLLALJUK! CSAPATUNK PRE-
CÍZ, KIFOGÁSTALAN MUNKÁJÁRA 100%-
OS GARANCIÁT BIZTOSÍTUNK WWW.
FLASHCLEAN.HU TEL.: 06 30 455-1522
VÍZSZERELÉS, SZANITERJAVÍTÁS, ÓZONOS 
FERTŐTLENÍTÉS, LAKÁSKLÍMA TISZTÍTÁSA, 
KICSI MUNKÁK. TEL.: 06 30 319-0559
Nagy tapasztalattal vállalok teljes körű takarí-
tást és ablakmosást. Kis Lajos, viszontlátásra. 
Tel.: 06 70 502-1299
Kis Lajos vagyok. Nagy tapasztalattal vállalok 
fafelület-kezelést. Parkettát is. Csiszolást, lak-
kozást, pácolást, festést. Tel.: 06 70 502-1299

 KERT 
KERTÉPÍTÉS, ÖNTŐZŐRENDSZEREK TELE-
PÍTÉSE ÉS KARBANTARTÁSA. TERMŐFÖLD 
SZÁLLÍTÁSA. FAKIVÁGÁS, SZÁLLÍTÁS, MET-
SZÉS, PERMETEZÉS, LOMBGYŰJTÉS. EGYÉB 
KERTI MUNKÁKAT IS VÁLLALOK. SZŐCSI 
DÉNES. TEL.: 06 30 784-6452
Kertmester, minden, ami kert. Akár napi díjban 
is. Tel.: 06 20 348-8753
Vállalunk házikert-gondozást, zöldfelület-kar-
bantartást, favágást, faápolást kötéltechniká-
val, metszést, illetve egyéb kerti munkálatokat. 
Hívjon bizalommal. Tel.: +36 20 357-5881
FAKIVÁGÁS, FŰNYÍRÁS, SÖVÉNYNYÍRÁS, 
FŰKASZÁLÁS, BOZÓTIRTÁS. VESZÉLYES FÁK 
KIVÁGÁSA ALPINTECHNIKÁVAL IS. TEL.: 06 
30 994-2431
KERTÉPÍTÉS, TÉRKÖVEZÉS, FAVÁGÁS, BO-
ZÓTIRTÁS, METSZÉS, GYEPESÍTÉS, KERÍ-
TÉSÉPÍTÉS, TEREPRENDEZÉS. INGYENES 
FELMÉRÉS, ÁRAJÁNLAT! WEB: WWW.TE-
LEKRENDEZES.HU, TEL.: 06 20 259-6319
FAVIZSGÁLAT, SZAKVÉLEMÉNY, FAÁPOLÁS, 
FAKIVÁGÁS, METSZÉS.  15 év szakmai ta-
pasztalat, megbízhatóság favizsgáló-faápoló 
szakmérnöktől. Egervári Krisztián. Tel.: 06 20 
561-7063
Kertépítés, fakivágás, metszés, permetezés, 
fűnyírás, sövénynyírás, tereprendezés, zöld-
hulladék elszállítása. Farkas György. Tel.: 06 
30 685-9502
KERTÉPÍTÉS, FAKIVÁGÁS, METSZÉS, PER-
METEZÉS, FŰKASZÁLÁS, BOKROK, SÖ-
VÉNYEK NYÍRÁSA, NÖVÉNYTELEPÍTÉS, 
ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, MINDEN, 
AMI KERT. FARKAS NORBERT. TEL.: 06 30 
550-7761
KERTÉPÍTÉS, TERMŐFÖLD-SZÁLLÍTÁS. 
ÖREGKERTEK IFJÍTÁSA, METSZÉS, PERME-
TEZÉS, FŰNYÍRÁS, FAKIVÁGÁS, SZÁLLÍTÁS. 
BOKROK, SÖVÉNYEK VÁGÁSÁT, LOMBOK 
GYŰJTÉSÉT VÁLLALOM. SZILÁGYI CSABA. 
TEL.: 06 20 970-7506

Kertápolás, kertépítés szakszerűen, ker-
tésztechnikustól 28 év szakmai tapaszta-
lattal. Móricz Gábor. Tel.: 06 30 495-9862

 MŰGYŰJTÉS 
KELETI SZŐNYEG- ÉS MŰTÁRGYBECSÜS 
VÁSÁROL RÉGI KELETI SZŐNYEGEKET, SÉ-
RÜLT ÁLLAPOTBAN IS, KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL. 
A KISZÁLLÁS DÍJTALAN. TEL.: 06 30 456-3938
A TALLÉR ANTIKVITÁS készpénzért vásárol 
festményeket, régi pénzeket, kitüntetéseket, 
porcelán- és ezüsttárgyakat, bútorokat, köny-
veket, teljes hagyatékot. Bp. II., Frankel Leó út 
12. Gyulai Tamás, info@tallerantik.hu www.
tallerantik.hu Tel.: 316-6461, 06 20 391-5543
FELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZÉRT, HAGYATÉK, 
BÚTOR, FESTMÉNY, ÓRÁK, HERENDI, ZSOL-
NAI PORCELÁNOK. VI., TERÉZ KRT. 47. ÜZ-
LETÜNK. TEL.: 06 70 521-0179
FIGYELEM! FELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZÉRT, 
HAGYATÉKBÓL MARADT BUNDÁK, RUHÁK. 
TEL.: 06 70 521-0179
A BP. II., KELETI KÁROLY UTCA 33. ALAT-
TI RÉGISÉGBOLT VÁSÁROL MINDENFAJTA 
RÉGI BÚTORT, SZŐNYEGET, CSILLÁRT, ÓRÁ-
KAT, PORCELÁNT, EZÜSTTÁRGYAT, BIZSUT, 
ÉKSZEREKET, TÖRTARANYAT, BOROSTYÁNT, 
TELJES HAGYATÉKOT. DÍJTALAN KISZÁLLÁS, 
BÁRMIKOR HÍVHATÓ. DÍJTALAN ÉRTÉKBECS-
LÉS. TEL.: 06 20 322-2697, 06 20 494-5344
Megnyitottuk az üzletünket, mindenféle régi 
tárgyakat vásárolunk, írógépet, varrógépet, 
könyveket, régi bundákat, festmények, porce-
lán, karóra, zsebóra, arany ékszereket, ezüst 
tárgyakat. Hívjon bizalommal. II., Török utca 4. 
Tel.: 06 20 231-0572, 06 20 324-6562
Kastélyok berendezéséhez vásárolok ki-
sebb-nagyobb festményeket, ezüstöket, por-
celánokat, bronzokat, órákat, régi katonai 
kitüntetések tárgyait stb., teljes hagyatékot. 
HERENDI77@GMAIL.COM Üzlet: Tel.: 06 20 
280-0151

 VÉTEL-ELADÁS 
KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, MŰTÁRGYA-
KAT VÉRTESI ANTIKVÁRIUM VÁSÁROL! VÍ-
RUS IDEJÉN MASZKBAN, KESZTYŰBEN. DÍJ-
TALAN KISZÁLLÁSSAL. TEL.: 06 20 425-6437
Könyvek, könyvtárak, teljes hagyaték (retro, 
kerámia, porcelán, fotó, plakát, képeslap, kis-
bútor, CD, hanglemez) felvásárlása, helyszínen, 
készpénzért. Tel.: +36 20 922-0001
KOMOLYZENEI hanglemezeket gyűjtemé-
nyem kiegészítésére magas áron vásárolok. 
Tel.: 325-6753
Régi játékokat keresek! Nagyszüleid vagy saját 
1990 előtti játékaidat megvásárolom!! Tel.: 06 
30 991-0700
Mozgássérült automata Smart autót vennék, 
2 személyes, elfogadható áron. Tel.: 06 20 
597-9194
Arany, ezüst, BRILLIÁNS 20 000 FT/G (1 karát-
tól) ékszerek, dísztárgyak, mechanikus kar-, 
zseb-, fali óra, hagyatékfelvásárlás. Bp. 1117 
Fehérvári úti Vásárcsarnok, virágsor, Porce-
lán-Ezüst Üzlet. Tel.: 06 1 209-4245, 06 20 
200-6084, +36 20 200-6085
Nerc, róka, nutria, mindenfajta szőrme-
bundát vásárolok, ill. teljes ruhanemű-ha-
gyatékot, kiegészítőket, valamint könyve-
ket, hanglemezeket, varrógépeket és min-
denfajta bizsukat. Tel.: +36 20 229-0986
A STUDIO ANTIKVÁRIUM DÍJMENTES KI-
SZÁLLÁSSAL, KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROL 
KÖNYVEKET, TELJES KÖNYVTÁRAKAT, 
TÉRKÉPEKET, KÉZIRATOKAT, FESTMÉNYE-
KET, PORCELÁNOKAT, TELJES HAGYATÉKOT. 
TEL.: 06 1 312-6294, 06 30 941-2484

A Galerieschic belvárosi bolt régi porcelánt vá-
sárol. Szidónia. 1051 Budapest, József nádor 
tér 12. Tel.: +36 20 509 4445
ÖKRÖS ANTIKVITÁS. MAGAS ÁRON VÁSÁ-
ROLOK KÉSZPÉNZÉRT ANTIK BÚTOROKAT, 
FESTMÉNYEKET, PORCELÁNOKAT, EZÜST 
TÁRGYAKAT. ÖKRÖS KÁROLY. TEL.: 06 20 
217-0183, SZÉLL KÁLMÁN TÉR 10. (BE-
JÁRAT A SZILÁGYI ERZSÉBET FASORRÓL)
GÁBOR ESZMERALDA BECSŰS MŰGYŰJTŐ-
NŐ!! Kiemelt áron vásárol (készpénzért) 
festményeket, bútorokat, órákat, ezüst-
tárgyakat, aranyékszereket, pénzérméket, 
cirkuszi tárgyakat, porcelánokat, Heren-
dit, Kovács Margitot. Ingyenes kiszállás, 
értékbecslés. Üzlet: Tel.: 06 1 789-1693, 
06 30 898-5720
FIGYELEM!!!! KIEMELT MAGAS ÁRON 
VÁSÁROLNÉK SZÍNHÁZAK RÉSZÉRE RÉGI 
BÚTOROKAT, FESTMÉNYEKET, PORCELÁ-
NOKAT. TEL.: 06 70 653-1443

 ÉLETJÁRADÉK 
45 ÉVES EGYETEMI TANÁRNŐ ELTARTÁSI, 
ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST KÖTNE ODA-
KÖLTÖZÉS NÉLKÜL. SZÍVESEN SEGÍTEK AZ 
ELLÁTÁSBAN, AUTÓVAL RENDELKEZEM. 
SZEMÉLYES MEGBESZÉLÉS ÉRDEKÉBEN 
HÍVJON BIZALOMMAL. TEL.: 06 30 934-3232
JÓL KERESŐ, NAGY GYAKORLATTAL ÉS FEL-
SŐFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 
FIATAL PÁR ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST 
KÖTNE EGYEDÜLÁLLÓ, IDŐS SZEMÉLLYEL. 
MÉLTÓ, MEGBECSÜLT, NYUGODT ÉLETET 
BIZTOSÍTUNK. TELEFON: 06 20 443-0015
ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST KÖTNÉK IDŐS 
SZEMÉLLYEL LAKÁSÉRT, OTTLAKÁS NÉL-
KÜL. SZERETETTELJES, MÉLTÁNYOS KAP-

CSOLATOT AJÁNLOK. KÉSZPÉNZT, HAVI 
JÁRADÉKOT, KÖZÖS KÖLTSÉGET FIZETEK. 
TEL.: 06 30 822-8050

 EGYÉB 
HÁZIAS HETI EBÉDMENÜ KISZÁLLÍTÁSSAL 
NYUGDÍJASOKNAK, CÉGEKNEK KEDVEZ-
MÉNNYEL. CÉGÜNK HETI BEVÁSÁRLÁST, 
TAKARÍTÁST VÁLLAL! ÉRDEKLŐDNI: +36 
70 324-4730.
Kisebb lakatos munkákat vállalok. Tel.: 06 30 
784-6452
TRAMONTÁNA KÖTÖDE: Brother CK-35 
kötőgép (3 db) és Passap/Pfaff DM-80 
kötőgépek tartozékokkal eladók. Egyedi, 
divatos, méretre készülő kézi kötött, horgolt 
ruhadarabok. Sapkamodellek. Nagy fonal-
választék, saját fonalból is. www.kotode.hu, 
tel.: 356-6009.

Építőanyag kereskedés házhozszállítással!
Tel.: 376-5853

Nyitva: • hétfő-péntek: 7–16-ig • szombat, vasárnap zárva
Mész, beton, transport beton, tégla, sóder, homok, kulé- és gyöngykavics, termőföld, 

betonacél, szegélykő, térkő, vakolat, csemperagasztó. 
Cement és zsalukő kedvezményes áron!

Gépi földmunka, bontás, verőfejjel és szállítással is, tereprendezés,
alap-, és sáv-alapásás, árokásás.

1028 Pesthidegkút-Ófalu, Patakhegyi út 83-85.
Tankoljon olcsóbban, helyben!

Nyitva: • H–P: 6–19-ig • SZO.: 8–17-ig • V.: 8–17-ig 
95-ös • Gázolaj • PB gáz • Telefon egyenleg feltöltés 

 • Autópálya matrica • Megyematrica •  Útdíj egyenlegfeltöltés 
• Bankkártyás fizetés 

Műfogsorok, implantátumon 
elhorgonyzott, fémlemezes 
kivehető fogsorok, szakszerű 
tisztítását, és javitását vállaljuk.

Időpont egyeztetés: 
06-20-4949-239  

FOGTECHNIKAI LABORATÓRIUM
– Margit Híd Budai Hídfőnél –

e-mail: info@absolutedent.hu
web: www.absolutedent.hu



32. OLDAL HIRDETÉS BUDAI POLGÁR

EGYÉNI KÉPZÉS
KUTYÁKNAK

a II. és  III. KERÜLETBEN!
Szeretnéd, ha a kedvenced rád figyelne?

Nincs, aki etesse, sétáltassa?
Szeretnél kutya-gazdi pároshoz

igazodó, egyéni kutyakiképző oktatást?

Fordulj hozzám bizalommal!
HÁZHOZ MEGYEK!

Siegler Márk 
tapasztalattal rendelkező kutyakiképző

msiegler82@gmail.com;
+36 20 774-2771

Komjádi 
Gyógyszertár

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

(06 30) 204 1150

Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00

SZOMBAT: 8.00-13.00

Vérhalom 
Patika

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

(06 30) 593 4353

Nyitva tartás:
H-P.: 8.00-20.00

SZOMBAT: 8.00-13.00

Patika Szombat!
Ha szombat, akkor Patika!

kedvezmény
MINDEN SZOMBATON

 Az akció érvényes 
minden recept nélkül kapható 

nem támogatott termékre 2021. 12. 31-ig.

15%

Változtass 
egyszerűen a rossz 
megoldásokon!
Jelentkezz online az OTP Business 
Társasházi Pályázatára!
• A lakók is pályázhatnak, önerő nélkül, akár 1,2 millió Ft-ra.
• A nyertes pályázatot benyújtó magánszemélyt 100 000 Ft-os 

utalvánnyal jutalmazzuk.

Jelentkezz az otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat weboldalon!

Pályázat benyújtásának határideje: 2021.05.30.

A tájékoztatás nem teljes körű.
1/20/30/70 366 6666 • 06 1 366 6030

OTP_Business_THT_II_Ker_97x133.indd   2 2021. 02. 16.   10:29:05hirdessen a

következő megjelenés: 2021. március 28-án.
lapzárta: keretes – március 18., apró – március 22.

Apróhirdetések felvétele a 1024 Keleti K. utca 15/a alatti Ügyfélszolgálaton történik. Ideiglenes 
nyitvatartás: hétfő: 9–12-ig 13–18-ig, kedd–csütörtök: 9–12-ig, 13–18-ig, péntek: 9–12.00, 13-ig–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 lehe-
tőség: az interneten keresztül bankkártyával, vagy készpénzzel bármely bankfiókban, vagy banki utalással.

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


