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K é p r i p o r t

A kapuk 
és az ajtók most záródnak. Aki 

csak teheti, otthon marad, igyek

szik mindent otthonról intézni.

Közben drukkolunk azoknak, akik 
a rászorulókon próbálnak segíteni.
Margaret Mead antropológust kér-
dezte egy tanítványa, hogy mit tart 
a civilizáció első jelének.
– Egy összeforrt combcsontot – 
felelte Mead. Az állatvilágban, 
ha eltörik a lábad, halott vagy. 
Nem menekülhetsz a veszélytől, 
nem jutsz el a vízhez, nem tudsz 
vadászni. Préda lettél. A vadon-
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ban egyetlen sérült állat sem él annyi ideig, hogy a törött csontja 
meggyógyuljon. Az ősi kultúrákban egy összeforrt combcsont an-
nak a bizonyítéka, hogy valaki ápolta a sérültet. Időt töltött azzal, 
hogy ellássa a sebet és biztonságot nyújtson, amíg az illető fel 
nem épül. A civilizáció ott kezdődik, hogy nehéz helyzetben segí-
tünk a rászorulóknak.
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Vészhelyzet
A másokért érzett felelősségvállalás fontosságára hívta fel a figyelmet V. 

Naszályi Márta polgármester, aki a Várnegyednek adott interjújában arról 

is beszélt, hogyan készülnek arra, hogy egyik-napról a másikra drasztiku

san nő majd a kerületben az ellátásra szorulók száma. 

Hogyan változtatta meg a koronaví

rus-járvány az önkormányzati munkát?

– A vészhelyzetre való tekintettel az 

a legfontosabb feladatunk, hogy a 

kontaktusok minimálisra csökkenté-

sével is segítsük az állampolgárokat, 

de emellett biztosítsuk a legszüksé-

gesebb ügymenet fenntartását. Ennek 

érdekében a polgármesteri hivatalban, 

illetve az intézményeinknél – például 

a GAMESZ-nél, óvodában, bölcsődé-

ben, szociális szolgáltató központban, 

idősek klubjában – ügyeleti rendszert 

vezettünk be. Az ügyfélforgalmat el-

zártuk, már csak online és telefonos 

ügyintézésre van lehetőség. A polgár-

mesteri hivatalban van egy üzenőláda, 

amit naponta ürítünk, és az ott leadott 

papírok alapján intézzük az ügyeket.

Említette az óvodát és a bölcsődét.

– Az intézmények bezártak,  ügye-

leti rendszer van. Egy bölcsődében 

és óvodában van ügyelet, azoknak a 

gyerekeknek, akiknek az elhelyezé-

séről a család nem tud gondoskodni, 

hiszen vannak olyan munkaköröket 

betöltő szülők – például az egészség-

ügyben, katasztrófavédelemnél vagy 

a honvédségnél dolgozók –, akik nem 

tudják megoldani a gyerekfelügye-

letet. Az önkormányzatnak ebben az 

esetben az óvodás és bölcsődés korú 

gyermekekkel van feladata, az iskolá-

soknál ez a Tankerületi Központ hatás-

köre. Egyébként ezt nagyon kevesen 

kérik, egy-két gyerekről van szó.

Mi történik az üresen maradt in

tézményekben? 

Gondoskodunk a takarításukról 

és a fertőtlenítésükről. Fontos 

elvégeznünk a szükséges kar-

bantartási munkákat is, hogy 

amikor véget ér a vészhelyzet, 

akkor ismét teljes létszámmal 

és minden szempontból telje-

sen felkészülten várjuk a gyerekeket.

A képviselőtestület működésében 

mit jelent a vészhelyzet?

– Az önkormányzat a felvázolt spe-

ciális működésre állt át, a képvise-

lő-testület és a bizottságok pedig a 

vírushelyzetre való tekintettel nem 

üléseznek. Ezeknek a testületeknek 

a döntési hatásköre automatikusan 

a polgármesterre száll át. Vagyis pol-

gármesterként gyakorlatilag minden 

döntést meghozhatok, ami egyébként 

a testületek és a bizottságok feladata 

és jogköre. Ebben én önmérsékletet 

tanúsítok, mert nem az a cél, hogy 

átmenjünk egy polgármesteri önkor-

mányzásba. Egyes döntéseket viszont 

muszáj meghozni, hogy senki se szen-

vedjen hátrányt azért, mert egy-egy 

ügyben nem született határozat. Az 

ilyen ügyeket előterjesztésként el-

küldöm a megfelelő fórumnak – tehát 

vagy a képviselő-testületnek, vagy a 

bizottságnak –, és ha 24 órán belül 

nem érkezik hozzá észrevétel, akkor 

elfogadottnak tekintem.

Mondana erre példát?

– Például azoknak a munkatársaknak, 

akiknek a jelenlegi helyzetben sok-

kal sűrűbben kell bejárniuk dolgozni, 

és más jelleggel is teszik ezt, mert 

mondjuk részt vesznek a 70 éven fe-

lüliek ellátásában, méltányossági par-

kolási engedélyt adtunk a vészhely-

zet idejére. Ez egyébként bizottsági 

hatáskör, de a pillanatnyi helyzetben 

ezt polgármesterként megadtam ne-

kik. Egyes családok a koronavírus mi-

att krízishelyzetbe kerültek, számukra 

eseti települési támogatást tudunk 

nyújtani. Ez normál helyzetben bi-

zottsági hatáskör, de most nem vár-

hatunk arra, hogy majd a vészhelyzet 

feloldása után szülessenek meg a tes-

tületi határozatok az ilyen ügyekben. 

Ez vonatkozik a közbeszerzésekre is?

– Igen, a vészhelyzetre való tekintet-

tel a közbeszerzési értékhatárig saját 

hatáskörben kifizetéseket hagyhatok 

jóvá, és ezekben az esetekben a be-

szerzési szabályzattól is el lehet te-

kinteni. Mondok egy példát: kaptunk 

ajánlatot szájmaszkokra, én elfogad-
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tam és megrendeltük anélkül, hogy 

más árajánlatokat is bekértem volna. 

Erre most egyszerűen nincs idő.

Ha már a szájmaszkot említette: meg

felelően el vannak látva védőeszkö

zökkel az önkormányzati, illetve in

tézményi dolgozók?

– Sajnos, nem, nincs elég védőfelsze-

relés. Az a prioritás, hogy a védőfel-

szereléseket az egészségügyi dolgo-

zók kapják, illetve azok a munkatársak, 

akik az ellátásban szintén kapcsolatba 

kerülnek másokkal. Jelen pillanatban 

(március 23-án, a szerk.) az a hely-

zet, hogy nincs elég ilyen eszközük a 

munkatársaknak. Mindent elkövetünk, 

hogy ezeket beszerezzük, de országo-

san hiány van belőlük. 

Mit tehet az önkormányzat az idősek 

és az esetleg már karanténban lévők 

ellátása érdekében?

– Azoknak a 70 éven felülieknek, akik 

kérik, illetve a hivatalosan lakáskaran-

ténba helyezett embereknek, csalá-

doknak az ellátást biztosítjuk. A kor-

mányrendelet nem részletezi, hogy 

pontosan mit ért az ellátáson, de mi azt 

a rendszert dolgoztuk ki, hogy ezek az 

emberek ugyanazt az étkezési ellátást 

kapják, mint amit az idősek klubjában 

szociális közétkeztetést kapó nyugdí-

jasok. Ez naponta egyszeri kétfogasos 

meleg étel és kenyér, amelynek a ked-

vezményes díja kiszállítással együtt 

700 forint. Az ellátottaknak heti egy-

szer egy csomagot is küldünk, amely-

ben tisztálkodási eszközök, illetve tar-

tós élelmiszerek vannak. Most nincsen 

arra lehetőség, hogy az idős emberek 

bevásárlólistát adjanak, és az azon sze-

replő cikkeket vegyék meg a munkatár-

saink – akár több boltból is beszerezve 

a kért dolgokat. Azzal számolunk, hogy 

akár több száz vagy akár több ezer 

embert is el kell látnunk, ezért talál-

tuk ki az egységcsomagos rendszert. A 

csomagoknak egységes áruk lesz, amit 

az igazolt átvétel mellett, a vészhelyzet 

elmúltával fogunk kiszámlázni. 

Egyébként mit tapasztal, mennyire 

hat a kerületben a „Maradj otthon” 

mozgalom? 

– A létező összes felületünkön tájékoz-

tatunk mindenkit, tehát a honlapun-

kon, a Facebook-oldalunkon, és min-

den intézményünk ajtajára is kiírjuk, a 

járvánnyal kapcsolatos tudnivalókat, 

és kérjük a polgárokat a találkozások 

számának minimalizálására. Azt ké-

rem, hogy az újságban lévő tájékoz-

tatást függesszék ki a házak kapujára! 

Egyelőre azt látom, hogy a szociális 

ellátottak számában nagy emelkedés 

vagy átrendeződés nincsen. Vannak 

olyanok, akik eddig kaptak ellátást, 

de most átmenetileg nem kérik, mert 

a család ellátja őket, így lemondták az 

ellátást. Nagyjából kéttucatnyi ember 

jelentkezett, de arra számítunk, hogy 

– miként a fertőzöttek száma – ez is 

exponenciálisan nő. Arra készülünk, 

hogy egyik napról a másikra több 

száz embert kell ellátnunk. Egyébként 

pedig azt látom, hogy megfogadják 

a tanácsot, a múlt héten már sokkal 

kevesebb ember és jármű is volt az 

utcán. Azok a helyek, ahol turisták vol-

tak, most teljesen üresek. Nekem is fáj 

a szívem, hogy nem mehetünk kirán-

dulni, sportolni, együtt lenni, őszintén 

megértek mindenkit, aki ebben a hely-

zetben nem bír otthon ülni. De az a ké-

résem, hogy legyünk felelősek, kicsit 

fogjuk vissza magunkat, hiszen ezen 

a néhány héten múlhat sok száz vagy 

ezer ember élete ebben az országban, 

és nem biztos, hogy annak az élete 

múlik rajta, aki most nem elég fegyel-

mezett, hanem másoké.

Mi lesz a turizmusra építő vállalkozá

sokkal?

– A kerületi vállalkozók számára kidol-

goztunk egy munkahely- és vállalko-

zásmentő csomagot, amiben a bérleti 

díj csökkentésén keresztül segítünk 

rajtuk. Egyébként többen közülük szin-

tén segítenek: vannak olyan kerületi 

éttermek, amelyek ugyan bezárnak, 

de házhoz szállítást vállalnak, és az 

önkormányzat ellátási programjában 

részt tudnak venni, önköltséges díj fe-

jében. Szerintem ez nagyon nagylelkű 

felajánlás, és nagyon jól jön nekünk, 

hogy ezek a vendéglátósok ilyen mér-

tékben partnerek, és ennyire felelősen 

viselkednek. Imádkozom azért, hogy 

ne legyen rá szükség, de sajnos attól 

tartok, hogy nagyon jól fog jönni, hogy 

ebben részt tudnak venni.

Vannak-e egyéb civil kezdeményezé

sek a segítségnyújtásra?

– Elindítottunk egy önkéntes programot 

az önkormányzatnál, amelynek kereté-

ben a jelentkezők például a bevásárlás-

ban vagy a gyógyszerek beszerzésében 

és a házhoz szállításban nyújthatnak 

segítséget. Erre már több mint félszá-

zan jelentkeztek. Folyamatosan állítjuk 

össze számukra a meghatalmazásokat, 

hogy biztonsággal tudjanak dolgozni. 

Közel 4400, 70 évnél idősebb lakó él 

a kerületben, ennyi embert egyik pilla-

natról a másikra nem fog tudni az ön-

kormányzat ellátni. Szükség van tehát 

arra is, hogy akinek közülük van család-

ja, jó szomszédja, barátai, ők is segítse-

nek, hogy az önkormányzat energiája 

azok felé koncentrálódhasson, akiknek 

nincs senkijük, aki segíteni tudna.    

-enzo-
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Önkéntes segítség
A Budavári Önkormányzat a kerület idős lakóinak ellátásához önkénteseket keres. A feladatot koordináló Vámos Ágnes 

kulturális és oktatási tanácsadót kérdeztük a munka lényegéről.

Mi az ön szerepe a toborzásban? 

– A kulturális intézményeink, szalon-

jaink, galériáink március közepén be-

zártak. Bár sokáig lehetőségünk lett 

volna a kisebb rendezvények meg-

tartására, de mi a biztonság mellett 

döntöttünk: az emberek ne legyenek 

együtt nagyobb csoportokban, mini-

malizáljuk a vírus terjedésének veszé-

lyét. Abban a pillanatban, ahogy ezek 

a kulturális feladatok, pl. a Beethoven 

Budán rendezvénysorozat szervezése 

vagy a tavaszi, nagyon izgalmas és szí-

nes, a fiatalokat és a középgenerációt 

megcélzó programjainak szervezése 

egyik napról a másikra leállt, látszott: 

most egy sokkal embert próbálóbb, 

összetettebb feladat következik. Meg 

kell szervezni azt a csapatot, akik az 

önkormányzat munkáját segíteni fog-

ják a több hétig vagy akár hónapokig 

elhúzódó krízisidőszakban. 

Legfontosabb feladatom az, hogy az 

önkéntes munkát szervezzem, az ön-

kéntesek biztonságos munkakörül-

ményeit megoldjam, információval 

lássam el őket, kapacitásokat és lo-

gisztikát tervezzek. 

Az önkormányzati gondoskodás meny

nyiben vállalás és mennyiben kötele

zettség?

– Azt felismertük, hogy a kormány a 70 

év fölötti lakók ellátási kötelezettsé-

gét az önkormányzatok kötelezettsé-

gévé tette. Egy jogszabály egyszerűen 

nevesítette a feladatot úgy, hogy sem 

erőforrást, sem know-howt, sem alap-

vető definíciót nem rendelt hozzá, de 

még csak egy rövid módszertani út-

mutatót sem.

Mi az, hogy ellátás? Mit tartalmaz ez 

a szó? Hogyan férnek hozzá a 70 év 

felettiek? Sorolhatnám a kérdéseket. 

Néhány nap alatt kellett kidolgoz-

nunk a megfelelő csomagokat, azok 

tartalmát, elindítani a beszerzéseket, 

összekapcsolódni a szociális gon-

doskodásban dolgozó munkatársa-

inkkal annak érdekében, hogy egy 

olyan profi jelzőrendszert, adatbázist 

és eljárásrendet alakítsunk ki, ahol 

nem vész el az információ, nincs kap-

kodás, és fegyelmezett, strukturált 

munka folyik.

Ki kellett találni a mozgósító plakáto-

kat, el kellett kezdenünk az önkéntesek 

toborzását, a kommunikációs csatorná-

inkon, elsősorban a honlapon és a Bu-

davári Önkormányzat Facebook-olda-

lán. Mivel a Városháza munkatársainak 

jelentős része otthonól dolgozik, ezért 

a kabinet munkatársainak azonnal ügy-

félszolgálati telefonokat biztosítottunk, 

új e-mail címeket állítottunk be, ahol az 

idősebb emberek ellátást, támogatást 

és segítséget kérhetnek, másrészt ahol 

az önkéntesek jelentkezhetnek.

Mire terjed ki az ellátás? 

– A Budavári Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgáltató Központunk, ahogy eddig 

is, úgy továbbra is foglalkozik az ellátó-

rendszerben lévő idősekkel, családok-

kal. Működik a nappali ellátás, viszik az 

ebédet, egyelőre nincs kapa citáshiány. 

Ezt kiválóan megoldják. Viszont a 

szer vezet tapasztalatai, módszertana 

azonnal be kell, hogy épüljön az ön-

kormányzati munkatársak, önkéntesek 

munkájába: szoros kapcsolatban va-

gyunk, közös adatbázisokat használunk.

Az önkéntesek feladata a megnöve-

kedett igények kiszolgálása. Mi nem 

vehetjük át a nappali ellátás feladat-

rendszerét. De boltba megyünk, ha 

kell, gyógyszert fogunk kiváltani, le-

visszük Morzsit sétálni, kiszállítjuk a 

napi ellátást kérőknek a meleg ételt, 

de van önkéntesünk a lelki krízisek, a 

pánik, a félelem, a fájdalom, a munka-

hely elvesztése miatti veszteségérzet 

legyőzésére is.
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Ezeket a háttereket megteremtettük. 

Ha úgy tetszik, kész a váz, ami hordoz-

za majd ezt a nem kis feladatot.

Hány ember érintett a kerületben? 

– Közel 4400 fő az ellátandó 70 év fö-

löttiek létszáma, ez a kerület lakóinak 

egyötöde. Óriási szám. Nyilván nem 

mindegyikük igényli majd a munkán-

kat, és mi is biztatjuk őket és a csa-

ládokat, szomszédokat arra, hogy aki 

tud, segítsen, de ez a kérés nem fog 

mindent megoldani. Napról-napra nő 

azok száma, akik a krízisvonalainkon 

jelentkeznek. 

Mióta toborozzák az önkénteseket? 

– Az önkéntestoborzás tulajdonkép-

pen az ellátási kötelezettséget előíró 

kormányrendelet megjelenése pilla-

natában elkezdődött a Facebookon és 

a honlapunkon. Én most 0–24-ben ez-

zel foglalkozom. Az önkéntesek részé-

ről elszántságot várunk, áldozatvál-

lalást. De azok a nagyszerű emberek, 

akik jelentkeznek, ezzel az attitűddel 

szállnak be a munkába.

Hivatalunk, a jegyzői referatúra pedig 

azzal foglalkozik, hogy jogilag biztonsá-

gos környezetet teremtsen a számukra 

és azok számára is, akik ezt a támogató 

szolgáltatást igénybe veszik majd.

Milyen költségekkel számolnak? 

– A költségeket egyelőre nem tudjuk 

felmérni. Folyik a higiénés cikkek, 

védőfelszerelések beszerzése, de a 

költségekkel nem foglalkozunk, mert 

az emberi életekkel foglalkozunk in-

kább. Azzal, hogy felelősek vagyunk 

az itt élőkért és azzal, hogy a lehető 

legkevesebb veszteséggel vészeljük 

át ezeket a heteket, hónapokat. Hogy 

együtt maradjunk. Mindenki, aki itt él.

Hány önkéntes jelentkezett eddig? 

– Számuk napról napra nő, pillanat-

nyilag 72 fő, köztük számos képvise-

lő, bizottsági tag is bekapcsolódott 

a munkába. Nagyon büszke vagyok 

arra, hogy messze megelőzve a többi 

kerületet, kiépítettük ezt az önkén-

tesbázist. Az önkénteseink a fiatal és 

középgenerációhoz tartoznak. A hét 

végén egy tökéletes, a kerület min-

den részére kiterjedő, napszakokra 

lebontott adatbázist raktunk össze az 

együttműködésükkel.

Nagyon jó hangulatú, támogató cso-

port, az élet minden területéről jöttek: 

egyetemisták, képzőművészek, top 

közgazdászok, szociológusok, peda-

gógusok.

Hogyan fogják igazolni magukat? 

– Az önkénteseink egy adatkezelé-

si tájékoztatót írnak alá, amelyben 

rögzítjük, hogy milyen feladatra és 

milyen időtartamban kezeljük az ada-

taikat. A Budavári Önkéntesek Fb-cso-

port a legfontosabb együttműködési 

platformunk, de minden létező kap-

csolattartási formát igénybe veszünk. 

A megbízás elfogadásakor hivatalos, 

önkormányzati jelzésekkel ellátott 

megbízólevelet kapnak majd tőlünk. 

Segítünk nekik a bizalmi kapcsolat ki-

alakításában, és törekszünk arra, hogy 

az idősebb, néha bizalmatlan embe-

rek mindig ugyanazzal az önkéntessel 

találkozzanak majd.

Tudnak védőfelszerelést biztosítani az 

önkénteseknek? 

– Ez alap.

Önkéntesnek jelentkezni az 
onkentes@budavar.hu 

címen lehet. 

Krízisintervenció
Mindennapi életünkbe be-

kúszott a „vírus”, és meg-

szokott életünket pillana-

tok alatt megváltoztatta. A 

kultúránkban felborult a 

megszokott rend. A dolgok 

addigi fontossági sorrendje 

átrendeződött. Megszűnt a megszokott 

biztonságérzetünk és ideiglenesen fel-

borult a világunk. A korábban lényeges-

nek tűnő dolgok – pl. mi lesz a húsvéti 

menü, hol nyaralunk az idén, görkorit 

vagy bicajt vegyünk-e a gyereknek – ba-

nálissá szürkültek. Aggódunk szerette-

inkért és féltjük magunkat. Az érzelmi 

feszültség csökkentését mindenki más-

más úton éri el. Van, aki folyamatosan a 

híreket követi,  van, aki mémeket néz, van, 

aki  összeesküvés-elméletek segítségével 

kreál bűnbakokat, és a nagy többség pe-

dig fáradhatatlanul vásárol és bespájzol. 

Egy olyan világban, ahol elveszítettük a 

kontrollt és a tervezhetőséget, a legkü-

lönbözőbb – és általában ritkán használt 

– énvédő mechanizmusokhoz nyúlunk. 

Dominál a bizonytalanság, az érzelmi fel-

kavarodottság, a kétségbeesés és a szo-

rongás. Meg kell tanulnunk megalkotni az 

új és kreatív megküzdési stratégiáinkat.

Ezekben a hetekben különösen fontos, 

hogy megőrizzük a pszichológiai im-

munrendszerünk fittségét.

Amennyiben mindent elsöprő szoron-

gást, pánikot, impulzivitást vagy bénult-

ságot érez, kérje a segítségemet! Hús-

vétig minden kedden 14.00 és 15.00, 

valamint minden csütörtökön 18.00 és 

19.00 óra között várom a hívásukat a 06-

20-535 1400 telefonszámon.

Remenyik Ildikó

Tanácsadó szakpszichológus, 

önkormányzati képviselő



VÁRNEGYED • XXV. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM, 2020 MÁRCIUS 26., CSÜTÖRTÖK10

I N t e r j ú

Iskola a világhálón
A járványveszély miatt az általános és középiskoláknak egyetlen hétvége alatt kellett átállniuk a digitális oktatásra. A 

tanárokat, a diákokat és a szülőket egyaránt váratlanul érte a rendelkezés, de az első karantén uralta iskolai hét után 

ma már egyértelmű, hogy a tanév – néhány kreatív megoldás révén – tovább folytatódik. Bajkó Juditot, a nyolcosztályos 

Szilágyi Erzsébet Gimnázium intézményvezetőjét a váltás eddigi tapasztalatairól kérdeztük.

A tantestület tagjai számára mek

kora szakmai és technikai kihívást 

jelentett, hogy a hagyományos isko

lai tér helyett a digitális térben kell 

folytatniuk a munkát?

– Régóta törekszünk arra, hogy a di-

gitális eszközökkel támogatott ok-

tatás a mindennapi életünk része 

legyen; korábban több belső képzést 

is tartottunk a kollégáknak. Évekkel 

ezelőtt föltelepítettük az Office 365 

nevű szoftvert, ami most nagy segít-

séget jelent. Jó néhány munkatár-

sunk korábban is használta, a többiek 

számára a múlt hét elején fölelevení-

tettük az ezzel kapcsolatos legfonto-

sabb ismereteket. Eldöntöttük, hogy 

ezt a programot választjuk a kommu-

nikációhoz és az együttműködéshez. 

Az alkalmazása lehetővé teszi, hogy 

felületén a pedagógus feladatokat 

adjon, de virtuális tanteremként is 

működik, amikor egy osztálynyi gye-

rek és a tanár is a saját otthonában 

ül a számítógépnél, és közös tanórán 

vesznek részt. A kollégáimnak kb. a 

harmada – elsősorban a nyelvszako-

sok – ilyen módon tartanak órákat.

A járvány idején a diákok minden 

szerdán üzenetet kapnak a következő 

hét feladatairól, beadandó munkáiról 

és arról, hogy az órarend szerinti órák 

közül melyiket tartják majd tanári ve-

zetéssel az online térben. Megadjuk 

az alapvető keretet, amelyen belül 

a gyerek nem téved el, és világosan 

látja, hogy mik a feladatai, mikor van 

órája, mikorra kell beadnia a házi 

feladatait. Minden tanár heti két al-

kalommal konzultációs órát is tart, 

amikor bárki kérdezhet, elmondhatja, 

hogy hol akadt meg, mik a problémái.

A szülőket a saját levelezőlistájukon, 

az iskola honlapján, illetve közössé-

gi oldalán tájékoztatjuk az aktuális 

helyzetről. Ma már elmondhatom, 

hogy minden szülő regisztrált a Kré-

ta Tudásbázis Portálra is, amely egy, 

az idei tanév elején az összes állami 

gimnáziumban kötelezően beveze-

tett iskolai adminisztrációs rendszer. 

Az iskolabezárást követően megkér-

deztük a szülőktől, hogy van-e inter-

netelérésük és -hozzáférésük a Kré-

tához. A gimnáziumba járó 500 diák 

szülei 90%-ának volt, de 48 órán 

belül a többiek is kaptak segítséget. 

Ez a rendszer az iskolai digitális nap-

ló funkcióján kívül e-ügyintézésre is 

alkalmas, tehát ott lehet feltölteni a 

különböző kérelmeket, a felületén 

követhető a haladási és az osztályo-

zási napló.

A tanároktól megkérdeztük, hogy 

van-e otthon lehetőségük az óra-

tartásra vagy a digitális tananyagok 

gyűjtésére, kidolgozására. Akinek 

nem volt – mert pl. otthon a gyerekei 

is a számítógép segítségével tanul-

nak – annak kikölcsönöztünk egy-egy 

laptopot.

A Szilágyi Erzsébet Gimnázium épülete • Foto: Tamás Ferenc
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A diákok számára mindez talán köny

nyebb, ők már a digitális nemzedé

kek képviselői…

– A nagyobbak eddig is írtak házi dol-

gozatokat, és a világháló segítségé-

vel a megadott témák után kutattak. 

A Szilágyiban a kisebbeknél is gya-

korlat, hogy bizonyos anyagrészek 

feldolgozásához önmaguk keresnek 

információkat az interneten. A kis 

gimnazistáknak sok játékos feladatot 

adunk. Arra kértük a gyerekeket, hogy 

jelentkezzenek be a Tankocka nevű 

programba. A Tankocka és az Okosdo-

boz mellett még számos olyan alkal-

mazás létezik, amelyhez csatlakozva 

a gyerekek játszva gyakorolnak; ez a 

módszer nem ismeretlen a kisebbek 

számára.

Hogyan segítenek az érettségire ké

szülő diákoknak? 

– Mindannyian nagyon reméljük, hogy 

megtartják az érettségi vizsgákat, bár 

abban egyáltalán nem vagyok biz-

tos, hogy az eredetileg meghirdetett 

időpontban. Mindenestre a végzősök 

számára minden tőlünk telhető se-

gítséget megadunk. A törvény szerint 

60 nappal az érettségi megkezdése 

előtt ki kell jelölni és nyilvánossá kell 

tenni az összes érettségi témakört, ez 

már megtörtént. Az iskola honlapján 

fenn vannak a témakörök, a diákok 

tudják, hogy milyen faladatokra kell 

készülniük, eddig is ezeket gyakorol-

ták. A kémiához és fizikához kapcso-

lódó kísérletek fönt vannak a világ-

hálón. A szaktanárok feladata, hogy 

amikor órát tartanak a gyerekeknek, 

akkor megjelöljék, hogy melyik kísér-

letet kell megnézniük. Kétségtelen, 

hogy mindez a személyes gyakorlást 

nem pótolja, de segíti a megértést. 

Ebben a különleges helyzetben mi

lyen kéréseket kaptak a szülőktől?

– Az első héten nem merült fel sem-

milyen speciális igény, érkezett azon-

ban egy felajánlás egy otthon dol-

gozó, tanár végzettségű szülőtől, aki 

felajánlotta, hogy szívesen vállal kor-

repetálást, ha valamelyik diákunknak 

segíteni kell a tanulásban.

Az iskolában egyébként megszervez-

tük az ügyeleti rendszert, de egyelőre 

egyetlen olyan diákunk sincs, akinek 

a családja élne a lehetőséggel. A Bu-

davári Önkormányzat az iskola be-

zárása utáni első nap 30 adag ételt 

küldött segítségképpen, de egyet-

len gyerek sem jött be az iskolába. 

A családok számára az ügyelet to-

vábbra is a rendelkezésükre áll: ha 

bármikor úgy adódik, egy telefon-

hívás után másnaptól az 5., 6. és 7. 

évfolyamosok számára biztosítjuk a 

felügyeletet. Úgy gondolom, hogy pl. 

egy egyedülálló édesanya két-három 

gyerekkel hosszú távon nehezen tud-

ja megoldani azt, hogy távol legyen a 

munkahelyétől.

Az iskolai közösségi élet mennyit ve

szít azzal, hogy a diákok otthon ma

radnak?

– Erre a kérdésre nem könnyű a válasz. 

Ezekben a hetekben másfajta közössé-

gi lét került előtérbe. Sajnos elmarad-

nak osztálykirándulások, a diákjaink 

nem utazhatnak Angliába, és az a fran-

cia kórus sem látogat el hozzánk, akik-

kel régóta kapcsolatban vagyunk. Ezek 

a programok most ellehetetlenültek. 

Ugyanakkor fontos, hogy akad a gye-

rekeink között olyan, aki önkéntesnek 

jelentkezik ebben a helyzetben, hogy 

időseknek segítsen az ételszállításban 

vagy bevásárlásban. 

Szerintem nagyon fontos, hogy a jár-

vány időszakában, amikor veszély-

ben vannak az emberek – különösen 

a nagyszülők –, példát kell mutat-

nunk. Azt kell erősítenünk a gyere-

kekben, hogy figyeljünk egymásra, 

ugyanakkor koncentráljunk a saját 

feladatainkra is.

R. A. 

Foto: Szekeres Melinda
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Hogyan 
tanulj 
otthonról?
Farkas Csenge iskolapszichológus 
tanácsai

Tartsd magad a meg-
szokott rutinodhoz!
Indítsd úgy a napot, ahogy isko-
laidőben szoktad: csináld végig a 
reggeli rutinodat, reggelizz meg, 
hagyj magadnak időt az ébredésre!

Öltözz fel!
Bár csábító egész nap pizsamá-
ban lenni, sokat fog segíteni, ha 
aktívabbnak érzed magad, és 
jobban tudsz összpontosítani is a 
feladatokra, ha felöltözöl ugyan-
úgy, mintha iskolába mennél.

Ne az ágyban tanulj!
Alakíts ki magadnak egy helyet, 
ahova nyugodtan le tudsz ülni 
tanulni, és ahol jól érzed magad! 
Legyen az asztalodon rend!

Tarts szüneteket!
Tarts rövid szüneteket, mozgasd 
át magad, igyál egy teát! Ez segít, 
hogy hatékonyabban tudj tanulni. 
Ha viszont tanulsz, igyekezz csak 
arra koncentrálni, és ne szakítsd 
meg folyton netezéssel!

Kommunikálj!
Az iskola egyik legjobb tényezője 
a barátokkal, ismerősökkel való 
kapcsolattartás. Bár személye-
sen most nem tudtok találkozni, 
tartsátok a kapcsolatot telefonon 
vagy az interneten keresztül! 
Akár a tanulásban is segíthetitek 
egymást.

Tüzesen süt le a nyári nap sugára Az ég tetejéről

 a juhászbojtárra. Fölösleges dolog 

sütnie oly nagyon, A juhásznak 

úgyis nagy melege vagyon.

A helyes kézmosás 
lépései a János vitézzel
Legalább 20 másodpercig tartson!

Javasolt óvintézkedések
Bátorítsa gyermekét, hogy zsebkendőbe köhögjön vagy tüsz-
szögjön! Ha ez nem elérhető, akkor sem a kezébe, hanem ru-

haujjába, hiszen a kézre kerülő kórokozók könnyen terjeszthetők. 
A zsebkendőket használat után mihamarabb dobja ki! Ösztönözze 

gyermekét arra, hogy lehetőség szerint ne dörzsölje a szemét, ne pisz-
kálja az orrát, és ne vegyen a szájába mindent! Minden gyermeknek legyenek saját 
eszközei! Ne engedje, hogy a gyermekek használják egymás fogkeféjét, poharát, 
evőeszközeit, törülközőjét, cumiját. Szellőztessenek gyakran! Otthonukban tisztít
sák a gyakran megérintett felületeket rutinszerűen (például: asztalok, ajtókilincsek, 
villanykapcsolók, fogantyúk, íróasztalok, WC-k, csapok, mosogatók és mobiltelefo-
nok)! Tisztítsa és fertőtlenítse rendszeresen a használati tárgyakat! Nagyobb gyer-
mekekkel beszélgessen többet a betegség megelőzésének lehetőségeiről. 

koronavirus.gov.hu
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„A turizmus egészen biztosan több hó-

napra megáll a kerületünkben is, de 

szeretnénk, hogy amikor elmúlik a koro-

navírus-járvány, minél előbb fel tudjon 

pörögni minden vállalkozás” – jelen-

tette ki V. Naszályi Márta polgármester 

a kerületi vállalkozók számára össze-

hívott március 17-ei fórumon – amely 

minden valószínűség szerint jó ideig 

az utolsó nyilvános rendezvény volt 

az helyhatóság épületében. Az önkor-

mányzat számára kiemelt fontosságú, 

hogy a járvány okozta helyzetben sen-

ki se érezze veszélyben magát vagy a 

vállalkozását – hangsúlyozta.

A fórumon vállalkozás- és munkahely-

mentő intézkedéseket ismertettek. 

Ezek szerint azoknak az önkormányzati 

üzlethelyiségnek a tulajdonosai, akik a 

kamaránál bejelentik, hogy bezárnak, 

és ezt a szándékot jelzik az önkor-

mányzatnál is, a veszélyhelyzet végéig 

egy erősen csökkentett bérleti díjat 

fizetnek majd. Mint Csobánczy Gábor 

idegenforgalomért felelős alpolgár-

mester a Várnegyednek elmondta: 

négyzetméterenként 50 forintra csök-

kentették a díjat, de meghatároztak 

egy minimálisan fizetendő díjat is, ami 

10 ezer forint havonta. Csobánczy Gá-

bor hangsúlyozta, hogy az 50 forint 

egy jelképes mértékű díj, a fizetési köz-

telezettség teljes elengedése viszont a 

vonatkozó szabályok miatt nem jöhet 

szóba, hiszen önkormányzati vagyont 

nem lehet ingyenesen átadni. 

A nyitva maradó, de a bérleti díjat 

ebben a helyzetben megfizetni nem 

tudó vállalkozásoknak átütemezést 

ajánl az önkormányzat. Eszerint, ha az 

adott hónapban nem tudta megfizetni 

a vállalkozás a bérleti díjat, akkor azt 

az év hátralévő részében, illetve még 

a bérleti szerződésen belüli időszak-

ban, részletfizetéssel meg tudja tenni. 

Az önkormányzat elengedte a teraszok 

közterület-foglalási en-

gedélyeinek díját, illet-

ve az ebből adódó díjfi-

zetési köztelezettséget 

is – bár eddig ebből 

nem sok volt. A helyi 

vállalkozóknak a bér-

letidíj-kedvezmények-

kel kapcsolatban egy 

nyilatkozatot kell majd 

kitölteniük, amelyet az 

önkormányzat honlap-

járól tölthetnek le. 

Az alpolgármester elmondta, hogy 

ez az első lépés volt. Hozzátette, fo-

lyamatosan figyelemmel kísérik a 

vállalkozások helyzetét, és lehetősé-

geik függvényében döntenek arról, 

mit tudnak még tenni. Hangsúlyozta 

ugyanakkor, hogy az önkormányzat-

nak nincs nagy mozgástere. Bár még a 

koronavírus-járvány tetőzése felé ha-

ladunk, reményei szerint előbb-utóbb 

már azon kell gondolkodni, hogyan 

lehet újra visszaépíteni a piacot. Az 

önkormányzatnak nyilván akkor is kell 

valamiféle támogatást nyújtania eh-

hez – vetítette előre.

Minden intézkedésünk arra irányul, 

hogy a kerületben dolgozó vállalko-

zók átvészeljék ezt a helyzetet, és 

amikor lehetséges, minél gyorsab-

ban újrainduljon az élet – mondta a 

fórumon V. Naszályi Márta, hozzátéve, 

hogy majd az adott helyzethez iga-

zodó vállalkozásélénkítési javasla-

taik során mindenkinek lehetőséget 

biztosítanak arra, hogy azok előnyeit 

élvezhessék. Az a cél, hogy a kerület-

ben dolgozó vállalkozók átvészeljék 

a helyzetet, és segítsék megőrizni a 

munkahelyeket. A fórumon elhangzó 

felvetések közül a polgármester meg-

fontolandónak tartotta például azt, 

hogy ha egy vállalkozó bezárja üzlet-

helyiségét, akkor hosszabbodjon meg 

a határozott idejű bérleti szerződése.

-enzo-

Vállalkozások

segít az önkormányzat
Vállalkozás- és munkahelymentő csomagot hirdetett az I. kerületi önkormányzat – a leggyorsabban reagálva a koronavírus 

várható gazdasági következményeire.
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Óvakodjunk a szélhámosoktól!
A járványveszély időszakában mindenki sokkal több időt tölt az otthonában, mint az átlagos hétköznapokon. Kiemelten 

fontos, hogy az idősebbek minél kevesebb alkalommal lépjenek ki a lakásból. Ezekben a hetekben talán a csalók és a tol

vajok is ritkábban próbálkoznak, így az otthon lévők nyugodt körülmények között tanulmányozhatják Krammer György 

Zsolt rendőr ezredes tapasztalatait és tanácsait. Az I. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjét azokról a módszerekről kér

deztük, amelyeket a bűnözők az egyedül élő idős emberek ellen követnek el. Az interjúból kiderül, hogy a különféle 

csalások megelőzésében mi nyújthat védelmet.

Néhány évvel ezelőtt a sajtóban is 

gyakran emlegették az úgynevezett 

„unokázós telefonhívásokat”. Való

jában mit jelent ez az elhíresült kife

jezés?

– A módszer lényege, hogy – döntően 

éjszaka, amikor az idős emberek jó 

része alvássegítő készítmény hatása 

alatt áll – ismeretlen személyek telefo-

nálnak a lakásra. Általában elváltozta-

tott hangon, kiváló szerepjátszással az 

illető unokájának vagy hozzátartozójá-

nak adják ki magukat. A nyomozások 

során kiderült, hogy gyakran maguk az 

idős emberek kérdezik a hívótól, hogy 

pl. „te vagy az Petikém?”, erre az illető 

természetesen rávágja, hogy „persze, 

persze”. Így a csaló azonnal tudja a ne-

vet, akinek kiadhatja magát. A telefo-

non elhadart legelterjedtebb történet 

az, hogy a „fiatal rokon” karambolt 

okozott, és ahhoz, hogy az ügyből ne 

legyen problémája, 2–3 millió forintot 

kell fizetnie. Ehhez kéri a nagyszülő, il-

letve hozzátartozó segítségét.

Honnan tudják a telefonszámot?

– Sehonnan, blöffölnek. Minden eset-

ben vonalas számról van szó, a csalók 

számára ez már önmagában is beha-

tárolja a „célközönséget”. Az online 

felületen még mindig léteznek tele-

fonkönyvek, ezeket is használják. Ahol 

a név előtt az szerepel, hogy özvegy 

vagy professzor, doktor, az ugyancsak 

valószínűsíti az idősebb korosztályt. 

Ők ebből élnek, felkészülnek a „mun-

kára”.

Az I. kerületben milyen gyakoriak a 

telefonos csalások?

– Az adatok szerint öt-hat évvel ezelőtt 

a károsultak még 10 telefonhívásból 

6-7 esetben odaadták a pénzt. Ezt 

követően mind a Budapesti Rendőrfő-

kapitányság, mind a kerületi kapitány-

ság intenzív tájékoztatási kampányba 

kezdett az egyházi közösségekben és 

a kerületi nyugdíjasklubokban. Ma 

már jelentősen visszaesetett azoknak 

az eseteknek a száma, ahol tényleges 

pénzátadás történik.

Ez egyben azt is jelenti, hogy sikerült 

elkapni a tetteseket?

– Tavaly a budapesti főkapitány úr, 

a BRFK állományában fölállított egy 

kifejezetten erre a bűncselekménytí-

pusra szakosodott nyomozócsoportot. 

Tevékenységük nyomán több elköve-

tői kör is kézre került.

ÓVAKODJANAK 
A SZÉLHÁMOSOKTÓL!

Más típusú bűncselekményeknél a la

kástulajdonosok maguk engedik be a 

bűnözőket…

– Szeretném hangsúlyozni, hogy ne 

engedjenek be bárkit a lakásba! Le-

gyenek bizalmatlanok, amikor elő-

zetes egyeztetés nélkül becsönget-

nek önökhöz, és azt mondják, hogy a 

tv-szolgáltatótól, a telefontásaságtól 

vagy az önkormányzattól jöttek. Sőt, 

felvállalom, hogy azt se engedjék 

be azonnal, aki az ajtóban áll és azt 

mondja magáról, hogy rendőr. Telefo-

náljanak hozzánk a kapitányságra, és 

mi megmondjuk, hogy az illető való-

ban rendőr-e vagy sem.

Ugyancsak fontos, hogy semmit se ír-

janak alá! Bár nem jellemző, de olyan 

esetettel is találkoztunk, amikor va-

laki a tulajdonos bizalmába férkőzve 

felajánlotta, hogy bizományba átveszi 

az otthoni szobrokat, antik tárgyakat 
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és festményeket. Nem történt sem 

fenyegetés, sem bántalmazás, a tulaj-

donos önként adta át az értékeit, sőt 

erről még egy papírt is aláírt. Vélemé-

nyem szerint az, aki a kora, egészségi 

vagy mentális állapota miatt kiszol-

gáltatott embert károsít meg – bár ez 

nem rendőri terminológia – az már a 

legalja ember.

Olyan eset is gyakori, amikor ketten 

érkeznek, és valamilyen ürüggyel 

bejutnak a lakásba. Az egyikük lefog-

lalja az idős személyt, a társa pedig 

bemegy a nyitva hagyott ajtón és az 

idősek által hagyományosan használt, 

jól megszokott bútorokból elveszi a 

pénzt. Pár ezer, esetleg pár tízezer 

forintnak természetesen kell lennie 

otthon, de több milliónak a bankban 

a helye.

Milyen egyéb csalási, lopási ügyekkel 

találkoznak?

– A vészhelyzeten kívüli időszakban, 

amikor az idősekkel találkozhatnak 

csalók a közterületeken, előfordul, 

hogy az időseket megszólítják az ut-

cán és segítséget ajánlanak. Az idős 

emberek egy része magányos és jóhi-

szemű. Ha valaki a boltból hazamenet 

odaszegődik melléjük beszélgetni, 

örülnek, hogy valaki meghallgatja 

őket. Néha sajnos egészen privát dol-

gokat is elmesélnek, amiből sok infor-

mációt kap az, aki bűncselekményre 

készül. Kérem, fontolják meg, hogy 

kitől fogadnak el segítséget! Létezik 

olyan módszer is, amikor megállít-

ják az idős személyt, és azt mondják, 

hogy nyertek egy 100 000 Ft értékű 

ajándékcsomagot, amit eladnának pár 

tízezerért – és így csalják ki a pénzt. A 

csomag pedig egy értéktelen árucik-

ket tartalmaz.

Előfordultak-e a kerületben durvább 

esetek?

– Az elmúlt hat esztendőben – amióta 

kerületi kapitány vagyok – nem volt 

olyan esemény, hogy bántalmaztak 

vagy kiraboltak volna idős személyt, 

és a lakásmaffia sem bukkant fel er-

refelé. Az I. kerületben bekövetkező 

bűncselekmények számaránya nagy-

ságrendekkel a budapesti átlag alatt 

van. A csalások, lopások tekintetében 

több próbálkozás is előfordult, de a 

kerületben lakó idős polgárok jó része 

ma már felismeri az ilyen helyzetet. 

Kérjük, hogy amennyiben csak kísér-

let is történik a sérelmükre, telefonon 

mindenképpen azonnal jelezzék az 

esetet. Ne a kapitányságunkat, hanem 

a központi segélyhívószámot, a 112-t 

hívják! Onnan azt a rendőri egységet 

értesítik, amelyik leghamarabb képes 

kiérni. Ez azt jelenti, hogy 10 percen 

belül a helyszínen vannak a kollégáim.

IDEGENEK KIZÁRVA!

Hogyan lehet védekezni a csalók és 

tolvajok ellen?

– Ha az olvasók megfogadják az intel-

met, hogy idegent nem engednek be 

a lakásukba, az már egyfajta védelmet 

nyújthat. Tudni kell, hogy ahol az elkö-

vetők akadályba ütköznek, ott vissza-

koznak. A tavalyi év elején a Krisztina-

város egyik körfolyosós társasházában 

két fiatalember feljutott az egyik felső 

emeletre. Becsöngettek egy idős né-

nihez, de ezt látva egy lakótárs egy 

szinttel lejjebbről hangosan felkiabált: 

„Marika, téged keresnek?”. Abban a 

pillanatban az ismeretlenek távoztak. 

Ennek az esetnek két tanulsága van: 

egyrészt nem engedünk be a házba is-

meretlent, csak akkor, ha megmondja, 

hogy kihez érkezett. Az olyan indok, 

hogy „újságot hoztam” vagy „szerelő 

vagyok és véletlenül kizártak”, nem 

elegendő indok. A másik tanulság, 

hogy a lakóközösségek tagjainak fi-

gyelniük kell egymásra.

A kerületünk specialitása, hogy a la-

kosainak jelentős része időskorú, azaz 

a veszélyeztetett korosztály tagja. Kis 

kerület vagyunk, sok rendőr látható 

az utcán, jó a közbiztonság. A kerület 

egészét behálózzák a térfigyelő kame-

rák, ami sokban segíti a munkánkat. A 

Budavári Önkormányzattal nagyon jó 

az együttműködés, ebben az évben 

újabb hat kamerát telepítenek a velünk 

egyeztetett közterületekre, így még 

nagyobb lesz a biztonság. Az utóbbi 

időben a kamerák segítségével számos 

gépkocsitolvajt és gépkocsifeltörőt si-

került beazonosítanunk és elkapnunk, 

sőt már betörőt is fogtunk.  Összefoglal-

va, a családoknak azt tanácsolom, hogy 

figyeljenek jobban az idős, egyedül élő 

szeretteikre. Az odafigyelés fogalmába 

nemcsak a gondoskodás, a rendszeres 

beszélgetés, hanem az olyan informá-

ciók átadása is beletartozik, hogy hol 

érdemes tartaniuk a pénzüket (otthon 

semmiképp sem). Az idősebb olvasók-

nak pedig azt javaslom, hogy legyenek 

bizalmatlanok! Ellenőrizzenek le min-

denkit, és a lakásba ne engedjék be 

az idegeneket! Ezekben a napokban 

ne vegyenek házhoz szállítandó, koro-

navírus elleni gyógyszert, injekciót és 

maszkot sem, mert sem az állami, sem 

a magán egészségügyi ellátórendszer 

nem foglakozik most ilyesmivel!

r.a.

FONTOS TUDNIVALÓ:
A Budavári Önkormányzat önkéntes 

munkatársai szerződésben állnak az 

önkormányzattal, és megbízólevéllel 

igazolják magukat!
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Molnárka Gábor
GAZDASÁGI ÉS JOGI 
BIZOTTSÁG

A Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke 

születése óta Budán él, a nagyma-

mája révén pedig kisgyerekkora óta 

kötődik az I. kerülethez, hiszen gye-

rekkora nagy részét a Franklin utcai 

játszótéren töltötte. A Budapesti Mű-

szaki és Gazdaságtudományi Egye-

temen végzett, jelenleg egy konyhai 

gépeket forgalmazó, online kereske-

delemmel foglalkozó cég tulajdonosa 

és vezetője. „Nagy örömmel indultam 

a Momentum színeiben a  legutóbbi 

önkormányzati választáson, mivel a 

Vízivárosban lakom és szeretnék ten-

ni azért, hogy még jobb legyen itt 

élni” – mesél a politikusi motiváci-

óiról, hozzátéve, hogy képviselői és 

bizottsági elnöki pozíciójára  is úgy te-

kint, mint szolgálatra, a munkájában 

pedig igyekszik a versenyszférában 

megszerzett tudását hasznosítani. 

Bemutatjuk a budavári önkor  mányzat bizottsági elnökeit

Kolozsváron született, Kelet-Erdély-

ből és a Szászföld határáról származó 

szülők gyermekeként. Mint meséli, 

egyaránt meghatározó volt számára, 

hogy kemény diktatúrában élte a ka-

masz éveit, és az, hogy multikulturális 

környezetben nőtt fel, ahol a nyelvi 

sokszínűség természetes volt. A rend-

szerváltás után néhány év vállalkozás 

után a megtakarított jövedelmeiből fi-

nanszírozta az egyetemi tanulmányait 

a kolozsvári Babes-Bolyai Tudomány-

egyetemen. Itt előbb román nyelven, 

szociálpedagógia szakon szerzett 

diplomát, majd tanulmányait magya-

rul folytatta, és pszichológiából dip-

lomázott. A posztgraduális képzést az 

ELTE-n végezte el, tanácsadó szakpszi-

chológus. Közel 20 éve került a politi-

kába, „annak is a balliberális világába” 

– fogalmazott. Az önkormányzatban 

pedig már 13 éve dolgozik. Hobbija a 

síelés, a természetjárás és fotózás, ha 

teheti, férjével utazik. A nagy szerelem 

persze Erdély.

A Népjóléti, Kulturális, Oktatási és 

Sport Bizottság elnökeként úgy érzi, 

a tapasztalatai, az elmúlt 20 évben 

megszerzett helyismerete és a tanul-

mányai, valamint a feladatai egybees-

nek. „Az első kerület igazából az idősek 

kerülete, akik őrzik a kerület hagyomá-

nyait, Márai világát, itt még nem tűnt el 

a polgárság, jelen van a kultúránkban, 

az együttélés attitűdjeiben, ezt még a 

ránk nehezülő tömegturizmus sem tud-

ta felőrölni” – mondja. 

Kiemelt céljának tartja a kulturális 

sokszínűség megteremtését, és a 

kultúrához való egyenlő esélyű hoz-

záférés biztosítását. A megszokott, 

kedvelt, hagyományos programok 

megtartása mellett több új elemmel 

tervezi színesíteni a kerület kulturális 

életét. Komoly fejlesztéseket tervez-

nek az egészségügyben is: rövid távon 

a háziorvosi rendelők és a fogászati 

rendelő felújítása a cél. 

A koronavírus-járvány ugyanakkor 

sok mindent átír. A szociális terület 

minőségi  kiszolgálásához krízisalapot 

hoztak létre, ez az év elején hatal-

mas előrelépésnek tűnt, de a Covid 

hatására már újratárgyalást igényel. 

Reményik Ildikó szerint most látszik 

igazán, hogy a következő évek legna-

gyobb kihívása az egészségügyi ellátó 

rendszer fejlesztése és a humánerő-

forrás biztosítása.

Remenyik Ildikó
NÉPJÓLÉTI, OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG
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Bemutatjuk a budavári önkor  mányzat bizottsági elnökeit

Feleségével 1990 óta lakik az első 

kerületben, és a már külön családot 

alapított két felnőtt gyermeke is a ke-

rület lakója. Okleveles közgazdaként 

végzett az egyetemen, ennek meg-

felelően középvezetőként gazdasági 

és humán területen dolgozott állami 

vállalatoknál, a közszolgáltatás terü-

letén (Magyar Posta, MATÁV), majd a 

közigazgatásban. Önkormányzatnál 

először 1998-tól dolgozott Kispesten, 

ahol a Vagyonkezelő Szervezet igaz-

gatójaként tevékenykedett.

A Budavári Önkormányzatnál 2006 

óta képviselő. Az első ciklusban a 

Pénzügyi Bizottság elnöke volt, 2010-

től pedig az összevont Pénzügyi, Tu-

lajdonosi és Jogi Bizottságot vezette 

két cikluson keresztül.

Szabadidejét legszívesebben egy-

éves unokájával tölti, de ezekben a 

hetekben a koronavírus-járvány miatt 

– ahogy fogalmazott: a gyerekek ál-

tal lakáskaranténra ítélve – erre most 

nincs lehetősége.

A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

munkájával kapcsolatban meglehe-

tősen szkeptikusan fogalmazott a Vár-

negyednek: „Ellenzéki képviselő vagyok, 

nagy reményeim nincsenek, a jelenlegi 

bizottsági struktúrában ez a legkevésbé 

fajsúlyos terület” – mondta. Feladatkö-

rébe tartozik az éves költségvetés ter-

vezetének, év közbeni módosításának, 

illetve a végrehajtásáról szóló beszá-

molónak a megtárgyalása.  A bizott-

ságban ezeken felül az önkormányzati 

gazdasági társaságok éves terveit és 

beszámolóit véleményezik. Hozzájuk 

tartoznak az átláthatósági és az össze-

férhetetlenségi ügyek is. Előbbivel kap-

csolatban született egy önkormányzati 

döntés, amely szerint az önkormányzat 

által foglalkoztatott tanácsadók fizeté-

sét is nyilvánossá kell tenni. Összefér-

hetetlenségi ügyek pedig eseti kezde-

ményezésekre keletkezhetnek.

Bár a járvány miatt most szünetel a 

személyes kontaktust igénylő munka-

végzés, de levélben március 16-án java-

solta a polgármester asszonynak, hogy 

a koronavírus okozta veszélyhelyzet 

idejére engedje el az önkormányzat az 

érintett vállalkozók helyiségbérleti díját.

Munkájából adódóan nagyon érdekli 

a gasztronómia, amire már-már hobbi-

ként tekint, emellett pedig gyakran fut 

a rakparton vagy a Várban, és ha csak 

teheti, színházba jár. „Kár, hogy az első 

kerületben egy sincs” – jegyzi meg. 

Elmondása szerint a Gazdasági és 

Jogi Bizottságban azt a konzerva-

tív pénzügyi szemléletet képviseli, 

amely szerint a rendelkezésre álló 

forrásokat ésszerűen kell elkölteni, 

hogy az eredmény a meglévő vagyon 

bővítése és a lakosság közérzetének 

javítása legyen, miközben törekedni 

kell a bevételi oldal növelésére is. 

A koronavírus-járvány miatt az idei 

évben jelentős bevételcsökkenés 

várható a kerület számára oly fontos 

turizmusban, így ezzel a helyzettel 

egészen biztosan foglalkozni fognak. 

Az önkormányzat legfontosabb fela-

data ebben a helyzetben a lakosságot 

érintő szolgáltatások fenntartása és a 

szociális védőháló erősítése, emellett 

korlátozottan, de támogatnia kell a 

kerületben működő cégeket is. „Utób-

biak esetében a differenciált segítség-

nyújtás híve vagyok, mivel a jelenlegi 

helyzetben nyilván más támogatást 

kell nyújtanunk egy vízivárosi iparos-

nak, mint egy vári luxusétteremnek” 

– hangsúlyozza. Hosszú távon pedig 

azt szeretné, ha a kerület gazdálkodá-

sa kiegyensúlyozott lenne. Ezért arra 

törekszik, hogy minden beszerzés és 

fejlesztés során takarékos költségve-

téssel dolgozzanak, hogy a kerület for-

rásaiból folyamatosan tudják javítani 

az itt élők életkörülményeit. 

Timár Gyula
PÉNZÜGYI ÉS ELLENŐRZÉSI BIZOTTSÁG
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A 26. életévét idén betöltő Varga Dá-

nielnek ez már a második képviselői 

ciklusa. Korábban szülővárosában, a 

Vas megyei Csepregen egy időközi 

választás eredményeként három évig 

volt a testület tagja. 2013-ban meg-

kezdte történészi tanulmányait az EL-

TE-n, azóta él Budapesten a barátnőjé-

vel. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetemen közigazgatás-szervezést 

hallgat. Civilként is a politikához áll 

közel, 2015 óta dolgozik az Ország-

gyűlés Hivatalában, ahol jelenleg 

Bencsik János – korábban Jobbikos, 

most független – országgyűlési képvi-

selő munkatársa. Varga Dániel febru-

árban szintén kilépett a Jobbikból, az 

I. kerületi képviselőtestületben pedig 

az ellenzéki pártok közös képviselő-

jeként politizál. „Konzervatív, jobbol-

dali nézeteket vallok, a hobbim pedig a 

Horthy-kor kitüntetéseinek gyűjtése, és 

azok kutatása” – mondja. 

Bizottsági elnökként csapatban dol-

gozik a kitűzött célok megvalósításán. 

Szeretné, ha az idei évtől megújul-

nának a közterületi kukák: a meglévő 

romos szemetesek helyett szelektív 

hulladékgyűjtésre alkalmas tárolókat 

helyzenének ki. 

Szorgalmazza okos padok kihelye-

zését is a kerületben. „Első körben 

néhány padot helyezünk ki a kerület 

frekventáltabb terein. Ha úgy találjuk, 

hogy igény van rájuk, akkor a követke-

ző években több ilyen fejlesztés lesz.” 

Varga Dániel szerint a padok elsődle-

gesen találkozási pontként funkcio-

nálnak majd, hiszen a környezetükben 

ingyenes Wifi-kapcsolat lesz, továbbá 

napenergiát felhasználva a telefonja-

inkat is tölthetjük velük, sőt még a le-

vegő minőségéről is tájékozódhatunk. 

Tervei között szerepel még közösségi 

könyves szekrények kihelyezése, va-

lamint a köztéri illemhelyek üzemel-

tetésének megoldása is. Kiemelt célja 

a Batthyány tér teljes rekonstrukciója, 

amelynek keretében úgy építenék át a 

metrólejárót, hogy a parlamenti látké-

pet ne zavarja semmi. Fontosnak tartja 

még az átmenő forgalom csökkenté-

sét is, így erre vonatkozó javaslatok 

készítését is tervezi. „Vesszőparipája” 

az elektromos bérrollerek ügye, vagyis 

annak a gyakorlatnak a megszünteté-

se, hogy bizonyos szolgáltatók rolle-

reit „szanaszét hagyják a felhasználók 

a kerület szűk járdáin”. Most, a korona-

vírus miatt kialakult krízishelyzetben, 

fontos feladat az önkormányzatot, il-

letve a kerületi lakókat érő vesztesé-

gek minimalizálása.

Varga Dániel
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

Kun János
TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

A népgazdasági tervező-elemző szak 

elméleti gazdaságpolitika ágaza-

tán végzett 1976-ban az akkor még 

Marx Károly Közgazdaságtudományi 

Egyetemnek nevezett intézmény-

ben. Makroközgazdászként, három 

nyelvvizsgával a zsebében kezdett 

dolgozott a Külkereskedelmi Minisz-

tériumban. Szakmai pályafutása során 

megfordult Újdelhiben, a kereskedel-

mi kirendeltségen, a Magyar Nemzeti 

Bankban, a Pénzügyi Felügyeletnél, a 

Transelektrónál és az Osztrák Nemze-

ti Bankban is, végül a Miniszterelnöki 

Hivatalban fejezte be a pályafutását. 

A II. kerületben él, tavaly az ellen-

zék közös jelöltjeként 55 százalékkal 

nyerte meg a körzetét. A klasszikus 

zenét szereti, gyakran jár hangverse-

nyekre, és szívesen kirándul is. 

A Tulajdonosi Bizottság fő feladatai 

a jelentős önkormányzati lakásállo-
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mányból és a kerületben szintén sok, 

nem lakáscélú ingatlanból adódnak. 

Nagy kihívás, hogy éves szinten az 

ingatlanállomány fenntartása – a lak-

béreket és a járulékos bevételeket is 

beleszámítva – évi 800 millió forint-

jába kerül az önkormányzatnak. „Ez 

egy tarthatatlan állapot, ami abból 

következik, hogy az előző önkormány-

zati vezetés törvényi kötelezettségeit 

megsértve nem vizsgálta felül a lak-

béreket” – mondja. Első számú feladat 

most az anomáliák rendbetétele, és a 

szociális lakbérre való jogosultságok 

felülvizsgálata. „Ez nem lesz kellemes, 

de összességében jobb helyzetet fog 

teremteni a kerületben” – fogalma-

zott. 

Nagyon sok kiadatlan üzlethelyiség 

is van a kerületben, amelyeket be 

kellene vonni a forgalomba, hogy mi-

nél több olyan üzleti tevékenység le-

gyen, ami a kerületben élők érdekeit 

szolgálja. 

Tervezik egy nyugdíjasház építését is 

a Logodi utában, amelyben a kerületi 

időskorúaknak biztosítanának kisebb 

lakásokat közös helyiségekkel, orvo-

si, ápolói felügyelettel, étkezéssel. A 

házat olyan nyugdíjasok is látogat-

hatnák, akik nem ott laknak, hanem 

csak ebédelni vagy közösségi életet 

élni járnak oda. Szintén tervezik, hogy 

az új, felszabaduló vagy – nem nagy 

számban létező – kiadatlan lakásokat 

olyanoknak adják ki, akik a munkájuk-

kal a kerület lakóit segítik. Például ke-

rületi pedagógusoknak, az egészség-

ügyi szolgálat dolgozóinak. 

Pesterzsébeten nőtt föl, de Kőbányán 

is nagyon sok időt töltött, az I. kerü-

letbe pedig 2014-ben költözött. Itt 

kezdett pártpolitizálni a Momentum 

színeiben, a képviselőtestületbe pedig 

közös ellenzéki jelöltként került. Egye-

temi tanulmányok végzésére a családja 

nehéz anyagi helyzete miatt nem volt 

módja, de grafikusi végzettséget szer-

zett. Dolgozott art directorként is, je-

lenleg pedig egy nemzetközi IT profilú 

cégnél UI/UX dizájner, vagyis – az egy-

szerű felhasználók nyelvére lefordítva 

– mindenféle interaktív felület archi-

tekturális és vizuális kialakítását végzi. 

Ha ideje engedi, fest és verseket ír, de 

a politikát sem kizárólag munkaként 

fogja fel – a szabad ideje nagy részét 

is a közélet tölti ki. Az Idegenforgalmi 

Bizottságban betöltött elnöki poszt 

mellett a Népjóléti, Oktatási, Kulturális 

és Sport Bizottságban alelnök, a Gaz-

dasági és Jogi Bizottságban pedig tag. 

„Nagy a tenni akarás bennem. Nem 

úgy gondolok a bizottsági elnöklésre, 

hogy majd én megmondom a tutit, ha-

nem sokkal inkább úgy, hogy mindegy, 

hogy a bizottsági tagok melyik pártból 

érkeznek, nagyon számítok arra, hogy 

aktívan állnak hozzá a közös munká-

hoz, és eredményesen tudunk együtt 

gondolkodni” – mondja. „Az elmúlt 

években sok új dolgot tanultam a po-

litikának köszönhetően, és ezt teszem 

most a testületben is amellett, hogy a 

korábban tanultakat igyekszem alkal-

mazni. Az idegenforgalmi bizottság-

ban nagy segítséget jelent számomra 

az, hogy Csobánczy Gábor alpolgár-

mester úrnak ez a szakterülete. Szoros 

együttműködés jellemzi a közös mun-

kát” – teszi hozzá. 

Az első nagy kihívást a méltányossági 

parkolási kérelmek jelentették, ame-

lyek miatt sürgősséggel összehívott, 

rendkívüli üléseket tartott a bizott-

ság, hogy a lakosok kérelmeit kellő 

gyorsasággal elbírálják a megválto-

zott rendszerben. 

Fontos feladatként említette, hogy a 

turisztikai terv mielőbb elkészüljön, 

hiszen az I. kerület kiemelt a turizmus 

szempontjából, és ez a terv hatással 

lesz a következő évek önkormányzati 

gazdálkodására is. Ezzel kapcsolat-

ban kiemelendő a bizottság vélemé-

nyezési jogköre, és javaslatokat is 

tudnak tenni a különböző részterüle-

teken.

Tölcsér Borbála
IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG
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Hálás vagyok, 
hogy ide sodort 
a sorsom
Március 15-e alkalmából Magyarország Érdemes Művésze díjban ré

szesült dr. Lovász Irén néprajzkutató, népdalénekes. Az állami kitün

tetések ünnepélyes átadását azonban a koronavírus-járvány miatt 

bizonytalan időre elhalasztották. A művésznővel az elismerés kap

csán kettős hivatásáról és kerületi kötődéséről  beszélgettünk.

Művészi, énekesi pályájával párhuza-

mosan komoly tudományos tevékeny-

séget folytat. Néhány évig könyvtáros-

ként, majd muzeológusként dolgozott, 

később néprajzkutatóként kandidátu-

si fokozatot szerzett, tíz éve egyetemi 

docens. 

A személyiségében mennyire válik el 

a tudomány a művészettől?

– Gyermekkorom óta jelen van sze-

mélyiségemben a hajlam mindkettő-

re. Mindig énekeltem. Az anyatejjel 

szívtam magamba az éneklés éltető 

erejét. A dalolás olyan természetes 

volt nálunk otthon, mint a levegő. 

Nekem édesanyám az első tiszta for-

rás, aki minden élethelyzetben dal-

olt: hétköznap, ünnepnap, örömében, 

bánatában, egyedül és közösségben, 

mindenről és mindenkor. Csak később 

tudatosult bennem, hogy ez nem min-

den családban van így. 

Viszont jó tanuló, érdeklődő, kíván-

csi kislány is voltam, ragadtak rám az 

idegen nyelvek. Ezért angol tagozatos 

gimnáziumba, mellette zeneiskolába 

jártam. Érettségi után bölcsészkarra 

jelentkeztem, nem zenei pályára. Lát-

szólag választanom kellett 

a művészi és a tudomá-

nyos pálya között. A valódi 

döntést azonban mindig 

halogattam, annak ellené-

re, hogy a külvilág és az el-

várások folyton bele akart 

kényszeríteni az egyik vagy 

a másik skatulyába.  

Úgy éreztem néha, hogy nem minden-

ki nézte jó szemmel, hogy valaki okos-

kodik a színpadon és művészkedik a 

katedrán. Mert ezt fordítva szokták: 

a színpadon legyél művésznő, a ka-

tedrán legyél okos tudós tanár. Évek-

be telt, míg beállt az egyensúly és én 

is, a külvilág is elfogadta, hogy én nem 

úgy csinálom, mint általában mások 

szokták a művészi vagy tudományos 

karrier építését. Lassan szépen har-

móniába került a jobb és bal agyfél-

teke, jól megfért együtt, egy testben 

a művészi, intuitív, kreatív művésznő 

az okoskodó, racionális, probléma-

megoldó tudóssal. Kiegészíti egymást 

a kétféle mentalitás és tevékenység. 

Voltak persze periódusok, amikor az 

egyik vagy a másik dominanciája volt 

jellemzőbb, de mára harmóniába ren-

deződtek. Én minden megnyilatkozá-

somban, minden színtéren ugyanazt 

képviselem. Ugyanabban a testben 

lakik ez a szerteágazó lélek, amelynek 

más és más kiáradását tapasztalják 

itt-ott az emberek. Különböző célkö-

zönség hallja meg az üzenetemet az 

egyetemi katedrán és a tudományos 

konferenciákon, és megint mások a 

koncerttermekben vagy a lemezei-

men. A Szakrális kommunikáció című 

disszertációm írásakor felhalmozott 

tudás ott működik háttérként a leme-

zeimen és koncertjeimen, és fordítva: 

mindezek a területek oda-vissza hat-

nak egymásra. Csupa olyan tantárgyat 

taníthatok docensként a Károli Egye-

temen, amihez énekes előadóként is 

sok közöm van: vallásantropológia, 

kultúraelmélet, kulturális kommuniká-

Foto: Módos Gábor
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ció, hagyománypedagógia stb. Minden 

gond nélkül rázendítek egy magyar 

népdalra az egyetemi katedrán, hogy 

azzal illusztráljam akár a durkhei mi 

valláselméletet.

A népdaltól a régi zene világán keresz

tül a jazzig számos műfajban otthonos, 

de egészen új, sajátos zenei világot 

teremtett, amikor archaikus magyar 

népdalokat, szakrális énekeket és 

gregorián dallamokat ötvözött egy

mással. Hogyan talált rá a különböző 

gyökerű zenei világok harmóniájára?

– Sok ebben a néprajzos, folklorisztikai 

kutatómunka, de szinte ugyanennyi az 

intuitív ráhagyatkozás, megérzés, és 

komoly szerepük van a kollégáknak is. 

Fontos döntéseknél az alkotói folya-

matban, például a Belső hang című le-

mezem teremtő fázisában mindig hall-

gattam az intuícióra, és azt követtem. 

Ezért lett olyan őszinte. Talán túlságo-

san is az. Másfelől az is az igazsághoz 

tartozik, hogy mindig projektekben 

gondolkozom. Mindig az adott feladat-

hoz, az új, aktuális mániámhoz keresek 

alkotótársakat. Nem várható el senki-

től, hogy ezt a sokféle zenei utazást, 

ami engem érdekel, velem végig járja.

Hortobágyi László zsenialitásának kö-

szönhetem, hogy az első lemezemen, 

a Világfán sikerült azt a nagyívű vir-

tuális zenei utazást térben és időben 

megvalósítani, amelyből kiderül, hogy 

a legarchaikusabb magyar népdalok 

egyetemes zenei összefüggésekben 

is csodásan megállják a helyüket. 

Mizsei Zoltán egyházzenei képzett-

ségével a Fellegajtó és az Égi hang c. 

lemezem meghatározó alkotótársa. 

A Szerelmes virág c. című reneszánsz 

lemezem szakértő közreműködői és 

segítői a korabeli zenei világ meste-

rei, Győri István reneszánsz lanttal és 

Szabó Zsolt viola da gamba játékával. 

A Makámmal készült közös lemezek 

szerzője Krulik Zoltán. A sok szólóal-

bum készítése közben kiváló zenei 

szólista alkotótársakra leltem Horváth 

Kornéltól Szokolai Dongó Balázson és 

Lukács Miklóson át Ágoston Béláig, 

és még nem beszéltünk a sok remek 

külföldi zenész- és szerzőtársamról a 

külföldi kiadású lemezeimen. Tehát e 

különböző zenei világok harmóniája 

a kiváló zenészkollégák segítő, krea-

tív közreműködésének is köszönhető. 

Egyáltalán nem csak az én érdemem. 

Hisz a legkülönfélébb ötleteimet, má-

niáimat nélkülük nem tudtam volna 

így megvalósítani. Köszönöm is nekik.

A kezdetektől részt vesz a Waldorf- 

óvodák ének-zenei pedagóguskép

zésében, és sokan tagjai az ön által 

létrehívott Dalolókörnek is, amely a 

Budavári Művelődési Házban műkö

dik. Missziójának tekinti a népdalta

nítást?

– Igen. Valóban engem ért a megtiszte-

lő lehetőség, hogy harminc éve össze-

állíthattam a hazai Waldorf-pedagógia 

megalapításakor a magyar népszo-

kásokra épülő hagyománypedagógia 

énekes tananyagát. Azóta is mindenki 

énekeli azokat a népdalokat, amiket 

az őskorszakban összeválogattam és 

betanítottam az óvónők első generá-

cióinak. Több egyetemen, bölcsészek-

nek, leendő pszichológusoknak és 

zeneterapeutáknak is tanítom a nép-

daléneklést. Meggyőződésem, hogy a 

népdalokkal jobb és élhetőbb a világ. 

Túlélési stratégiánk eszközének tartom 

más művészeti ágakkal együtt. Évek 

óta tanulmányozom, képviselem és ta-

nítom a dalolás identitás-megerősítő 

és lelkiegészség-megőrző szerepének 

jelentőségét. Napjainkban, városi em-

berek számára is fontos önkifejezési 

formának tartom. Ezért hoztam létre a 

terápiás célú Dalolókört, ami tizenkét 

éve működik folyamatosan a Budavári 

Művelődési Házban. Az épület átala-

kítása miatt a tervek szerint áprilistól, 

illetve a járványidőszak után a Jókai 

Anna Szalonban folytathatjuk a tevé-

kenységünket. Szeretettel várjuk az új 

érdeklődőket is!

Hosszú évek óta az I. kerületben él. 

Milyen személyes érzelmek fűzik a 

várhoz és lakóihoz?

– Diploma után itt raktam fészket 

1986-ban, az egyik századfordulós 

házban, a Halászbástyánál. Első mun-

kahelyemre, a Széchényi Könyvtárba 

néhány perc alatt sétáltam föl na-

ponta, ahol szobám ablakából a Bu-

zogány toronyra és a Gellért-hegyre 

láttam. Ide, a vízivárosi lakásba szüle-

tett mindhárom gyermekem. Az Iskola 

utcai bölcsődébe, az Iskola utcai és a 

Dísz téri óvodába, majd a Budavári Ál-

talános Iskolába jártak. A Tóth Árpád 

sétányon tologattam a babakocsit, és 

sok szép délutánt töltöttünk el a lábbal 

hajtós kis járgányokkal és a rollerekkel, 

szedegetve ősszel a „gesztenye Gusz-

tikat” vagy csodálva tavaszi pompá-

jukban a virágzó gesztenyefákat. Sok 

máig tartó barátságot is köszönhetek 

a gyerekeimnek és ezeknek a budavári 

gyerek-szülő találkozásoknak a sétá-

nyon. A Szilágyi Dezső téri református 

templomban konfirmáltak a gyereke-

im, alapító tagjai és ma már aktív ve-

zetői az ottani cserkészcsapatnak. A 

Várnegyed első pillanattól magával ra-

gadott, és azóta is fogva tartja a lelkem. 

A kultúra és natura, a történelmi levegő 

és az élhető mindennapok harmóniáját 

találtam itt meg.                                   r. a.
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H e ly t ö r t é n e tUtcanévlexikon

A halász és a medve (majdnem mese) 

Halász u. 1
A budai Várhegy lábánál, a Duna felé 

enyhén lejtő területen fekszik a Vízi-

város, nagyjából háromszög alakú 

területen. A török időkben fallal kö-

rülvett ’varos’, azaz előretolt védelmi 

rendszer része volt. Rajta keresztül 

kanyarog az Országút, amelynek végső 

szakaszát már háromszáz éve Haupt 

Gasse, vagyis Fő utca néven említik. 

A visszafoglalás után zömmel horvát 

és német ajkú telepesek, iparosok és 

kereskedők népesítették be, s lett Ha-

lászváros és Horvátváros a környék. A 

folyó akkor még bőven adott halat, így 

a férfiak egy része halászattal foglalko-

zott, és itt is pihenték ki a fáradalmai-

kat. Akadt hely bőven. A hajóléktömők 

(supérosok) kedvelt tanyája volt a Há-

rom Verebek kocsma, és itt dorbézol-

tak a komáromi és győri gabonás de-

reglyék matrózai és kormányosai is. A 

Szent Anna templom mögött az Arany-

hajó Vendégfogadó és Kávéház várta a 

betérőket, a helyére Blumék gőzmalma 

épült, de már 1927-ben lebontották. A 

Híd utcai Arany Peretz lebujkávéház-

ban al-dunai rác hajósvajdák, görög 

és örmény marha- és búzakereskedők 

vigadtak a környék lotyónépével. A ha-

jóslegények és halászok menhelyének 

is számított a Mélypince, de hajnaltáj-

ban inkább az Iskola utcai Noé Bárká-

jában gajdolták a sokadik dupla pint 

(1,3 l) után a „Serrel él az ember, vízzel 

él az állat!” – kezdetű nótát. A Várhegy 

keleti oldalán álló bástyát a helyi ha-

lászcéhnek kellett védeni, innen kapta 

nevét a Halászbástya.

Térjünk vissza a kapucinus templom 

és rendház elé, ahol az 1700-as évek 

elején a derék halászok munkájának 

köszönhetően kialakult a Fischmarkt 

Platz, a Halászpiac tér. 

1842-ben Luczenbacher Pál nagybir-

tokos, nagyiparos, a Magyar Vontató- 

és Gőzhajózási Társaság megalapí-

tója egy klasszicista stílusú épületet 

emeltetett a kolostorkerthez tartozó 

telekre. Az épület dél felől zárta a kö-

zépkor óta a tájon húzódott házsort, 

észak felől tűzfallal kapcsolódott a 

többi, akkor még egyemeletes házak-

hoz. Luczenbacher testvérével, János-

sal a reformkor utáni idők legnagyobb 

kereskedelmi és ipari tőkései között 

szerepeltek. Az 1860-as évek elejére 

már 18 gőzgéppel felszerelt fatelepük 

volt, amellyel a pesti piacot monopo-

lizálni tudták. A fafeldolgozáson kívül 

hamarosan a kőszállítás és a téglaége-

tés is a vállalkozói tevékenységük kö-

rébe tartozott, valamint a személy- és 

teherhajózásban is szerepet vállaltak.   

    

1868-ban Pucho György megbízta 

Vassél Alajos építészt, hogy építse újjá 

a kétemeletes bérházat, és húzzon fel 

rá harmadik emeletet. 1899-ben az új 

tulajdonos, dr. Puscariu Gyula és neje 

átalakításokat végzett a házon, az ek-

kor nyerte el mai formáját. A Duna-par-

ti fronton a kétoldalt kiugró szárnyak 

tetőzetét két karcsú, a szomszédos 

ház tetőszintjéig érő toronysisak dí-

Lovich Antal 1876. március 16-án készült 

felvételén a mai Szilágyi Dezső tér elődje, 

a korábbi piacon árusító gerencsérekről elne-

vezett Cserép vagy Fazekas tér látható az ár-

vízben. A háttérben a kapucinusok temploma, 

jobbra a Fekete Medve néven alapított, 

ekkor már Városinak hívott patika.

Helyszínrajz 1874. Forrás: HU BFL - XV.17.a.303 - 159
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szítette. Adóköteles jövedelme a szá-

zadforduló után 35 388 pengő volt. 

Az épületet az első világháború alatt 

találat érte, a felsőbb emelet beom-

lott.   A háznak számos nevezetesebb 

lakója volt az idők során. Az első eme-

leten a Dr. Barna Imre-féle tápintézeti 

alapítvány működött. 1914-ben Gobbi 

Ede és kedves neje, Schneckerbunger 

Margit házassági szerződést kötöttek, 

ideje volt, mert Hilda leányuk, a ké-

sőbbi Kossuth-díjas színésznő már egy 

évvel korábban megszületett. Lakója 

volt Éber László művészettörténész, 

tanár, valamint itt bérelt irodát Barát 

Béla építész. Ruzicska Mária, az Új Idők 

irodalmi folyóirat egyik szerkesztője 

és Barát Irén, a Korányi Kórház igaz-

gatója szintén. A Duna felőli oldalon 

a háború előtt kárpitos műhely és 

rendőrőrszoba is volt a földszinten. A 

60-as évektől a Dél-budai Vendéglátó 

Vállalat üzemeltetésében, a „Dunapar-

ti korcsma” kerthelyiséggel és minden 

időben rántott báránnyal csábította az 

arra járókat. Ma egy modern vendéglá-

tóhely működik a helyen remek belga 

sörökkel. De nézzünk vissza a Fő utcai 

sarokra, mert ott a kerület egyik neve-

zetessége működött hosszú ideig!

LÁSSUK A MEDVÉT!
A mai Corvin térről (korábban Faze-

kas tér 6.) költözött át a Halász utcá-

ba 1885-ben a Fekete Medve gyógy-

szertár. Buda két legrégibb patikáját 

Bősinger Ferenc Ignác nyitotta meg: 

az elsőt a Várban – „Arany Egyszarvú-

hoz”, később „Arany Sashoz” néven–, 

a másodikat a Vízivárosban 1690 kö-

rül. A vízivárosi a várbeli fiókjaként 

működött 1851-ig. 1699-től Werner 

Bálinté lett a patika, később bizonyos 

Schmidt János úr vitte a boltot, 1828-

tól Hollmann József lett a gyógytár 

tulajdonosa. A korabeli hirdetésekből 

jól nyomon követhető a birtokos ki-

léte: Schwarzmayer Antal 1867-ben 

reklámozta üzletét a „Sipőcz-féle gi-

liszta csokoládéval, mely kellemes 

ízénél fogva különösen gyermekek-

nek ajánlható.” Dr. Jencs Vilmos a 

gyógyboríték hajtott oldalán speciális 

árucikkeket is ajánlott vásárlóinak: 

„A Vaporal Molyszesz kellemes illatú, 

biztos óvszer ruhák, szőrmeneműek 

épentartására.” Jencs úr neve fogalom 

volt a vízivárosiak körében, és tovább 

öregbítette a patika hírnevét. A hábo-

rú közeledtével az 1949-es államosí-

tásig Telegdi Veres Árpád, Dr. Akantisz 

Rezsőné, Hajdusik Margit és Németh 

Klára gyógyszerészek is igazgatták a 

tégelyeket és mérték a porokat. Jencs 

Vilmos egyik leszármazottja, Veres Ju-

dit, aki még dolgozott is az üzletben, 

sokáig az épület lakója volt, és nemré-

giben hunyt el. Az államosítás után az 

eredeti, faragott, gyönyörű belső be-

rendezéseket barbár módon szétver-

ték és elszállították. Az egykori gyógy-

szertár helyén a Fő utca és Halász utca 

sarkán előbb zöldséges volt, ma már 

a Horgásztanya Vendéglő. Hangulatos 

belső kiképzése a kármentővel, falra 

erősített csónakkal, kifeszített halász-

hálókkal hamisítatlan halászcsárda 

hangulatát kelti. Sőt, a halászléi is íz-

letesek.

A rövid és szűk utcácskában 1985-ben 

szüntették meg a benzinkutat, amely 

nemcsak a forgalmat akadályozta, de 

semmilyen öltözőt, mellékhelyiséget 

nem tudtak biztosítani az itt dolgo-

zóknak. 

csontó sándor

Halász utca a Bem rakpartról nézve, 1960. 

Forrás: Fortepan, adományozó: BFL.

Halász utca - Fő utca sarok, háttérben a Budai kapucinus templom, 1967. Forrás: Fortepan
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Zöldséges, garanciával
Jordan Ivanov az 1880-as évtized vé-

gén nagybácsikája társaságában, szin-

te gyerekként érkezett Magyarország-

ra. A jobb megélhetés reményében 

indultak el a bulgáriai Dzsuljunicából. 

Előbb Nagybecskereken telepedtek 

le, majd Szegvárra költöztek, ahol csa-

ládot alapítottak. Kertjeikben tavasz-

tól őszig folyamatosan termett a friss 

zöldség. Bolgárkertészként szó szerint 

és gazdasági értelemben is felvirá-

goztatták a környéket, majd 1935-ben 

mindketten zöldségkereskedést nyi-

tottak Budán, egymással szinte szem-

ben, a Mészáros, illetve a Karátsonyi 

(ma: Kuny Domokos) utcában. Egész 

alakos fényképüket és egykori üzletük 

portáljának archív fotóját bárki ma is 

megnézheti, aki benéz a Mészáros ut-

cai zöldségkereskedőhöz.

AZ ALMA A FÁJÁTÓL
– Könnyen lehet, hogy ez Budapest 

legrégebbi folyamatosan üzemelő 

zöldségese – meséli Simon István, aki 

társával közel húsz éve bérlője a bolt-

nak. – Jordan Ivanov leszármazottai – 

az üzlet tulajdonosai – ma is itt laknak 

a házban, de már idős emberek. Az 

alapító lánya az 1980-as években át-

adta a stafétát a saját lányainak, akik 

később bérlőkre bízták az üzemelte-

tést. Mi 2001-ben kaptuk meg a lehe-

tőséget, hogy tovább vigyük a zöldsé-

güzletet – mondja az üzlet vezetője. 

A tulajdonosok, a bolt bérbeadása-

kor semmit sem bíztak a véletlenre, 

a pályázóknak komoly referenciával 

és ajánlásokkal kellett szolgálniuk. A 

zöldségesszakma ugyanis alapos hoz-

záértést kíván, és a család továbbra 

is szerette volna megőrizni az üzlet 

közel 90 éves hírnevét. Simon István 

és társa korábban az Alagút utcai zöld-

ségboltot vitte, ami ugyancsak városz-

szerte ismert volt. A Mészáros utcai 

tulajdonosok ismerték azt az üzletet, 

és az ottani működtetés magas szín-

vonala komoly szerepet játszott ab-

ban, hogy végül Istvánékat választot-

ták. Döntésüket igazolja, hogy a bolt 

mai működtetőjét nemcsak a kriszti-

navárosi vevők kedvelik, de ironikus, 

szarkasztikus bejegyzéseivel nagy 

népszerűséget szerzett a közösségi 

médiában is. Népes követőtáborára 

akkor tett szert, amikor portrékat írt 

a különböző vevőtípusokról. Olvasói 

folyamatosan követelik tőle az íráso-

kat, ő pedig – saját szavaival – „ké-

pességei szerint” próbál helytállni. 

Ez a képesség pedig a humorba oltott 

íráskészség. Úgy véli, hogy mindezt 

a könyveknek köszönheti. Gyerekko-

rában a nagymamája főzés közben 

magyarázta el, hogy a mesekönyvben 

melyik milyen betű. – A szüleim csak 

néztek, amikor a családi ebédnél négy-

évesen fölolvastam egy apróhirdetést 

a nagyváradi újságból. Olvasni mindig 

volt időm, és szösszenetet írni is, de a 

tárcákhoz vagy esszékhez az olvasás és 

az olvasottság nem elegendő, ezekhez 

előképzettségre lenne szükség. 
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Amikor szóba hozom, hogy ilyen stí-

lusérzékkel akár bölcsész is lehetett 

volna, István így válaszol: – Az ember 

nem születik zöldségesnek, egyik percről 

a másikra csöppentem a kereskedelem-

be. Az eredetei szakmám villanyszerelő, 

majd a rendszerváltás után az egyik 

barátommal a miénk volt a Budapest–

Nagyvárad közötti első menetrendsze-

rinti buszjárat. Azután – 23 évvel ezelőtt 

– egy hirtelen váltással átvettük az Alag-

út utcai zöldségesboltot.

HULL A SZILVA
A törzsvásárlók egy része nemcsak 

friss áruért tér be a családias hangu-

latú kis boltba. Itt egy kis csevegés 

is jár a zöldség mellé. Az üzletvezető 

szerint ez természetes és elenged-

hetetlen. Eleinte inkább a közép- és 

idősebb korosztály tartozott a vissza-

térő vevők közé, de a tudatos vásárlás 

elterjedésével egyre több fiatal tér 

be az üzletbe. Számukra fontos, hogy 

ellenőrizni tudják a termékek erede-

tét. – A házi szilvalekvárt egy noszvaji 

termelőtől hozzuk, aki hagyományos 

módon, üstben készíti. Nagyon sokan 

kedvelik, ezért folyamatosan után-

töltjük. Igaz, Noszvaj Budapesttől 120 

km-re van, de ki akarjuk iktatni a vi-

szonteladókat, ezért inkább lemegyünk 

egyenesen a termelőkhöz – mondja 

István. Az extra minőségű szőlő egy 

balatoni gazdaságból érkezik, a sava-

nyúságot harminc éve ugyanattól a 

vecsési termelőtől vásárolják. 

A biztos beszerzési források ellenére 

a Mészáros utcai kereskedő nem túl 

optimista a kis zöldségüzletek jövő-

jét illetően. Maga is tapasztalja, hogy 

a minőségi árukhoz egyre nehezebb 

hozzájutni, mert néhány mezőgazdasá-

gi szakág – az éghajlat- vagy a munka-

erőpiaci változások miatt – ellehetet-

lenült. Az áfonyatermesztés teljesen 

megszűnt Magyarországon, a málna 

pedig éppen most vívja a haláltusáját. 

Szedését nem lehet gépesíteni, és nem 

találni szakképzett munkaerőt. 

CSICSERIBORSÓ, BAB, LENCSE
A Mészáros utcai üzlet portálja előtt 

télen-nyáron csábító zöldségek, gyü-

mölcsök hívogatnak a boltba, de ami-

kor belép az ember, az az érzése, hogy 

a „titkok kamrájába” érkezett. A friss, 

mosolygó gyümölcsök mögött a polco-

kon házi kompótok, lekvárok, szörpök, 

kézzel készült fonott kosarak, bögrék 

sorakoznak. A pult mögötti almárium 

nagyobb üvegekkel van tele, bennük 

sok nemzedék kedvence, a diákcseme-

ge, azaz mazsola, aszalt szilva, földimo-

gyoró és törökmogyoró keveréke, de 

akad itt mák, dió, szemes bab és lencse 

is. A datolya és a füge csak téli vendé-

gek errefelé, ahogy a narancs, a gráná-

talma és a banán is. Ezekben a napok-

ban már az eper köszönti a tavaszt.

István kettős taktikával veszi fel a ver-

senyt a hipermarketekkel. Egyik titka a 

kiváló minőségű zöldség-gyümölcs kí-

nálat, a másik a vásárlói igények tesz-

telése és kielégítése. Ezek a biztosíté-

kai annak, hogy a „maszek zöldséges” 

tovább lavírozhasson.

A ’70-es években a zöldségesek reme-

kül megéltek az alapkínálatból, mint 

a burgonya, hagyma és néhány fajta 

gyümölcs. Ma sokféle termékkel kísér-

letezünk. Az évek során megváltoztak a 

vásárlói szokások, ahogy a világ is kö-

rülöttünk – mondja az üzlet vezetője. 

– A diszkontáruházak és hipermarketek 

miatt manapság nagyon nehéz a zöld-

ségboltok helyzete. Ezek inkább alsó-

kategóriás termékeket forgalmaznak, 

nyomott áron. Az emberek is leszoktak 

az otthon főzésről, inkább kész ételeket 

vásárolnak, emiatt már nincs szüksé-

gük alapanyagra.

István még emlékszik a régi hagyo-

mányra, amikor szeptemberben min-

den zöldséges azzal foglalkozott, hogy 

házhoz szállítsa a krumplit és a hagy-

mát. Ez a szokás nagyvárosi környezet-

ben is működött, mert egy zsák krump-

linak a többlakásos társasházakban is 

volt helye. Mára ebből csupán a legen-

da maradt. A Mészáros utcai zöldségüz-

let házigazdái – a pult mögött naponta 

egymást váltó István, felesége Emőke 

és barátjuk Krisztina – komolyan hiszik, 

hogy a kereskedelemben a vevő elége-

dettsége a legfontosabb.  Ha véletlenül 

rossz minőségű áru, fogyaszthatatlan 

termék kerül a kosárba, nem hagyják, 

hogy kár érje a vásárlót. Simon István 

elkötelezett szakmai hozzáállását jól 

tükrözi, hogy egy alkalommal avoká-

dó-visszahívási akciót hirdetett. – Egy-

szer véletlenül rossz minőségű avokádó 

került forgalomba, és meghirdettem, 

hogy aki nálunk ebből a szállítmányból 

vásárolt, nyugodtan visszahozhatja és 

levásárolhatja az árát, vagy visszaadom 

a pénzt. Meglepetéssel fogadta minden-

ki, hogy van egy zöldséges, aki garanciá-

ban cseréli a gyümölcsöt.

Rojkó Annamária

Mészáros utcai zöldségesbolt

1016 Budapest, Mészáros u. 8.

facebook: meszarosutcaizoldsegbolt

Nyitva: hétfőtől péntekig 8–20 óráig.

Szombaton 8–14, vasárnap 8–12-ig.

A  bejáratnál egyszer használatos 

kesztyűket biztosítanak a gyümölcsök 

válogatásához.

Tel.: 06 70 519-6775
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INGATLAN

Mammuttal szemben, Hattyú u.-i, 
3. emeleti, 72 nm-es, 2 szobás. erké-
lyes, napfényes, gázkonvektoros, kor-
szerűsítendő saroklakás 68 M Ft-ért 
eladó. Ingatlanosok kizárva! Telefon: 
06-30-9827-890

I. Hunyadi úton,  98 m2-es,  III.
emeleti, 3,5 szobás, világos, Várra és a 
Dunára kilátással rendelkező,  korsze-
rű cirkófűtéses öröklakás eladó teljes 
felújítás alatt lévő házban. Irányár: 
117,6 millió Ft.  jozsef56@icloud.
com.

Komoly ügyfelünk részére kere-
sünk I. II. XII. kerületben 250-500 nm 
közötti eladó villát, amelyben mini-
mum 4 hálószoba és 3 fürdőszoba 
kialakítható. Garázs vagy telken belül 
minimum 2 gépkocsi részére beál-
ló szükséges. BakosLak Ingatlan 326 
0618, 06 20 974 0571

II. Bognár utcában Budagyöngye 
közelében, földszinti, 51 nm-es szé-
pen felújított, erkélyes, 2 külön nyíló 
szobás lakás 50 millió forintért eladó. 
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 
974 0571

I. Fő utcában Batthyány tér köz-
vetlen közelében Duna mellett, lif-
tes házban, PANORÁMÁS, ERKÉLYES, 
napfényes 3. emeleti, teljes körűen 
felújított 117 nm-es 3+1 fél szobás 
lakás 98,2 millió forintért eladó. Ba-
kosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 
0571

I. Alagút közeli utcában újszerű 
2 liftes társasház 3. emeletén 4 szo-
bás, 2 fürdőszobás, gardróbszobás, 2 
erkélyes 94 nm + 7,5 nm (erkély) la-
kás egy teremgarázshellyel 150 millió 
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 
0618, 06 20 974 0571

I. Iskola utcában Batthyány térhez 
és Lánchídhoz közel 10 lakásos társas-
ház első emeletén 113 nm-es, Halász-

Tájékoztatás a Család és Gyermekjóléti Szolgálat, 
a Gyermekjóléti Központ és a Közösségi 
Pszichiátriai Ellátás rendkívüli működési 
rendjéről

Ezúton tájékoztatjuk a kedves I. kerületi lakosságot, hogy a koronavírus-jár-
vány terjedésének megfékezése érdekében a Család és Gyermekjóléti Szol-
gálat, a Gyermekjóléti Központ és a Közösségi Pszichiátriai Ellátás működé-
se az alábbiak szerint változik:

A koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében a személyes 
találkozások minimalizálása szükséges, így a mai naptól elsősorban telefo
non és e-mailben vagyunk elérhetőek a lakosság számára, módosított ügy
félfogadási időben. Személyes ügyek intézésére előre egyeztetett időben 
halaszthatatlan ügyekben, illetve krízishelyzetben van lehetőség eljárni.

TELEFONOS ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ: 
hétfőtől csütörtökig, 09:00–17:00, pénteken 09:00–13:00

KÖZPONTI VONALAS TELEFONSZÁM: 
06-1-356-8363 (telefonos ügyfélfogadási időben)
E-mail: budavarszk@budavarszk.hu

A KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS TELEFONOS 
ELÉRHETŐSÉGE:
+36/20-274-8475 (telefonos ügyfélfogadási időben)

MENTÁLHIGIÉNÉS TELEFONVONALAINK:
+36/30-582-9003 (telefonos ügyfélfogadási időben)
+36/20-428-4379 (telefonos ügyfélfogadási időben)

KÉSZENLÉTI TELEFONOS KRÍZISVONALUNK 
ügyfélfogadási időben is, tehát a hét minden napján, éjjel-nappal hívható a 
következő telefonszámon: + 36/30-935-2983

Személyes ügyfélfogadási idő (előre telefonon egyeztetett időpontban):
hétfőtől - csütörtökig, 09:00–15:00, pénteken, 09:00–13:00

A koronavírus-járvány megfékezése közös ügyünk, amely mindenkitől erőfe-
szítést és együttműködést kíván. Köszönjük a megértésüket és a türelmüket.

Jelen tájékoztatás visszavonásig érvényes.
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bástyára panorámás 3 szobás lakás 
109 millió forintért eladó. BakosLak 
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

II. Vérhalom zöldövezetben, Ver-
seghy Ferenc utcában belső kétszin-
tes 40 + 40 nm-es, + télikert teraszos 
és erkélyes, kertkapcsolatos, nappa-
li + 2 hálószobás, duplakomfortos, 
modern, igényesen és teljeskörűen 
felújított lakás 89,5 millió forintért el-
adó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 
20 974 0571.

 BAKOSLAK INGATLAN Kp-es 
ügyfelei részére keres eladó 

és igényes kiadó ingatlanokat azon
nali fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I. 
Batthyány utca 32. Tel. 326 0618,           
06 20 974 0571.

ÉLETJÁRADÉK

Szeretné biztosítani nyugdíjas 
éveit? Kössön életjáradékot, jogi ta-
nácsadás mellett! Gondozás, ápolás, 
takarítás, okleveles referencia. Hív-
jon bizalommal! Balog Eszter. Telefon: 
+36-70-397-2762.

Egyedülálló, kedves fiatalember 
eltartási illetve életjáradéki szerző-
dést kötne idős úrral, hölggyel, aki-
nek segítségre lenne szüksége. meg-
egyezés alapján, 100%-os eltartás. 
Biztos és biztonságos, szép, stabil 
időskort nyújtok. telefon: 06-70-
673-7787.

Eltartási, életjáradéki szerződést 
kötnék akár nagyobb egyösszegű kifi-
zetéssel, idős, egyedülálló, magányos 
személlyel. Teljes ellátással, segítség-
gel. Autóval rendelkező 45 éves hölgy 
várja hívását bizalommal. Telefon: 06-
20-229-0986.

Életjáradéki és eltartási szerző-
dést kötnék! Vállalunk: takarítást, be-
vásárlás, ételhordást, autóval rendel-
kezem! 0620-932-0983

ADÁS-VÉTEL

+ 5.000 FT FIZETEK az újság fel-
mutatásakor 40.000 Ft feletti vá-
sárlás esetén! Régiség felvásárlás 
készpénzért! 19. és 20. századi antik 
és modern festményt, régi bútorokat, 
fali-, asztali és álló órát, lakberende-
zési tárgyakat, asztali díszeket, ezüst 
gyertyatartót, cukordobozt, hibásat is, 
hagyatékot! Kiszállás díjtalan! A hét 
minden napján hívható. Telefon: +36-
70-397-2762.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ 
vásárolok bútoro kat, festményeket, 
bronz tárgyakat, porcelánokat, Kovács 
Margitot, régi álló-, fali-, asztali díszórá-
kat (hibásat is), csillárt, 6-12 személyes 
ezüst étkészletet, tálcát stb. Könyveket, 
régi katonai kitüntetések tárgyait és 
teljes hagyatékot. Első vevőként a leg-
magasabb áron. Üzlet telefonszám: 06-
20-280-0151, herendi77@gmail.com.

PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, ké-
peslapot, papírrégiséget, régiségeket 
vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., 
Andrássy út 16. Tel: 266-4154, H-Cs: 
10-17.

 ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK 
FELVÁSÁRLÓ azonnali kész

pénz fizetéssel vásárol! Antik búto
rokat, festményeket, porcelánokat, 
Herendit, Zsolnayt és stb., órákat (kar, 
dísz, fali), szőnyegeket (kopottan, 
hibásan is), kitüntetéseket, érméket, 
bizsukat – borostyánt, ezüstöket, 
csipkéket, könyveket, hanglemeze
ket, mindenféle régiséget, hibásat 
is. Hívjon bizalommal a hét minden 
napján, díjtalan kiszállással. Telefon: 
06-70-600-1727.

HENK ANTIQUITAS Krisztinaváros. 
Mészáros u. 8. Nyitva: H-P: 10-18 órá-
ig. Telefon: 06-20/933 1413, henkvil-
mos@gmail.com.

Mária Terézia Galéria világpiaci ár 
felett vásárol tört ill. fazon aranyék-
szereket 14 krt: 9.500-12.500 Ft-ig, 
18 krt: 12.000-18.500 Ft-ig, drágakö-
ves ékszereket. Továbbá mindenféle 
régiséget, teljes hagyatékot, márkás 
órákat. Telefon: 06-20-229-0986.

Salom Magyar Antikvitás. Ré-
giségeket örökölt. Eladná régisége-
it, örökölt hagyatékát? magyar áron, 
készpénzért, ingyenes kiszállással fel-
vásárolom eladó tárgyait. Bútorokat 
(koloniált is), festményeket, ezüstöket 
(evőeszköz, cukrosdoboz, gyertyatartó, 
stb.), órákat (fali, kari, zseb, asztali dísz) 
porcelán- és dísztárgyakat, padlóvázá-
kat, üveg, réz, bronz, kerámiák, éksze-
reket, bizsukat, borostyánokat, játéko-
kat, fegyvereket, kardokat, sétapálcát, 
kitüntetéseket, pénzérmét. Minden-
nemű régiséget, varrógépet, zongorát, 
hangszereket. Telefon: 06-70-67-377-
87. E-mail: antik@magyarantik.hu.

SZOLGÁLTATÁS

SZEMÜVEG-OPTIKA - Pap Sándor 
látszerész m. Egy kis üzletben ele-
gáns és megbízható szemüvegekkel 
várjuk Önt. Cím: 1015 Bp., ostrom u. 6. 
A Szél Kálmán tértől és a Széna tértől 
rövid séta.

Irodák, lépcsőházak, lakások napi 
takarítását, nagytakarítását vállalom, 
közületeknek és magánsze mé lyeknek. 
Halász Tibor. Telefon: 202-2505, 06-
30-251-3800.

Ács, tetőfedő, bádogos. Tel.: 06-
20/210-6108, 06-20/561-4396.

Lakásfelújítás! Kőműves munkák, 
szobafestés/mázolás, hideg-meleg 
burkolás, hőszigetelés, villanyszere-
lés, vízszerelés. Ingyenes: állapotfel-
mérés, szaktanácsadás és árajánlat! 
Gyors, minőségi munka! GARANCIÁ-
VAL! 06-30-359-42-22.

Vízszerelés, villanybojlerek víz  kő-
telenítése, javítása, csapok, szifonok, 
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vécécsészék, vécétartályok cseréje, 
javítása. Mosó-, mosogatógépek be-
kötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 
06-30-447-3603.

 SZOBAFESTÉS, mázolás, 
tapétázás bútormozgatással. 

Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, 
PVC-, szőnyegpadló-lerakás. Minősé
gi, precíz munka, mérsékelt árakon 
(Alapítva: 1998) Csapó György. Tel.: 
06-31-780-6430,780-3732, festes
ma.iwk.hu

Kert- telekrendezés! Metszés, 
permetezés, favágás, bozótírtás, tér-
kövezés, kerítés építés. Reális áron! 
www.telekrendezes.hu Tel.: 06-20-
259-6319.

 
Villanyszerelés azonnal! Hiba
elhárítástól a teljes felújításig. 

Petrás József villanyszerelő mester. 
Telefon: 06-20-9344-664, 246-9021. 
ELMÜ ügyintézés.

 Lakásfelújítás! Szobafestés, 
mázolás, tapétázás, parketta

lerakás, -javítás, -csiszolás,  vízsze
relés, csempézés, villanyszerelés, 
ajtó- és ablak csere, kőműves és 
asztalos munkáK, takarítás, garanciá
val. Halász Tibor. Telefon: 202-2505, 
0630-251-3800. 
 

Függönyök, ágytakarók, párnák 
szalonvarratással, karnisok szerelés-
sel, teljes kivitelezéssel - immár 15 
éve! Függönyök tisztítása levétellel, 
felrakással.   Hívjon bizalommal! Kele 
Zsuzsanna DECORATOR HOME DE-
SIGN, (+36)30/984-0094, http: //de-
corator.idealist.hu/#top.

Ezermester kedvező áron, gyors 
kiszállással! Víz-, villany-, bútor-, boj-
ler-, kisgépszerelés, festés, felújítás és 
kerti munkák. Hívjon bizalommal! Te-
lefon: 06-20-525-6575.

Kémények bélelése, átépítése, 
belső marása teljes körű ügyintézés-
sel. Szabó Balázs 06-20-264-7752.

A BUDAVÁRI 
POLGÁRŐRSÉGBE 
VÁRJUK 
büntetlen előéletű, Budapest 
I. kerület Budavár közbizton
ságát fontosnak tartó és ennek 
fenntartásáért, illetve javítá
sáért tenni akaró önkéntesek 
jelentkezését, akik felelősséget 
éreznek lakókörnyezetükért. 
Jelentkezni lehet a polgárőrség 
e-mail címén:  budavaripolgar
orseg@gmail.com.

Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzol-
tó, Egészségvédő és Természetvé-
dő Egyesület.
1016 Budapest, Mészáros u. 18.

Elnök: dr. Hegedűs György
Telefon: +3630-6214143
E-mail:  budavaripolgarorseg@
gmail.com
Alelnök, polgárőr tagozatvezető: 
Belényi István
Telefon: +3630-6275195
E-mail:  belenyi.istvan@gmail.com

A személyes 
apróhirdetés 
feladás szünetel!

Hirdetés ügyében írjon 
nekünk 
a varnegyed@gmail.com 
e-mail címre!

Elérhetőség: +36-1-782-6620

• 24 órás vészhelyzeti 

  elérhetőség, éjszakai 

  ügyelet

•  Teljes körű  könyvelés az új 

  törvényi előírás szerint

•  Hatékony kintlevőség-

  kezelés

•  Műszaki problémák 

  kezelése - Gondnoki 

  házfelügyelet

•  Társasház teljes körű 

  üzemeltetése

•  Felújítási munkák 

  előkészítése, lebonyolítása,   

   felügyelete

•  Alapító Okirat és 

  SZMSZ elkésztése, 

  karbantartása

•  Jogi problémák 

  megoldása

I. kerületi irodával rendelkező 
közös képviselet és társasházkezelés

FIGYELEM! Változások a közös képviseletre vonatkozó 

törvényi előírásokban 2020. januártól.     

Szolgáltatásaink: 






