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Képviselő-testület

Tiltakozás az elvonások 
ellen
A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet időszakáról szóló polgármesteri 

beszámolóval, és néhány napirend körül kialakult éles politikai vitával kezdte 

újra a munkát az I. kerület képviselő-testülete. 

Az ülés – tekintettel arra, hogy a ko-

ronavírus-járvány miatti veszélyhely-

zetben hónapokig nem gyűlt össze a 

képviselő-testület – V. Naszályi Márta 

polgármester beszámolójával kezdő-

dött. Összefoglalójából kiderült, hogy 

az I. kerületben még az első nyilvá-

nosságra került magyarországi koro-

navírusos eset előtt valamennyi ke-

rületi közintézményt, hivatalt, iskolát, 

óvodát és bölcsödét elláttak kézfer-

tőtlenítővel, és a turizmus visszaesé-

sét látva egyeztetést kezdeményeztek 

a kerületi vállalkozókkal.

ELSŐKÉNT LÉPTEK
Amikor március 4-én bejelentették az 

első regisztrált magyarországi korona-

vírusos esetet, az önkormányzat már 

felkészült arra, hogy a járvány terje-

dése esetén hatékonyan léphessen 

fel a betegség ellen. A hivatalt „vész-

üzemmódba” állították, ami a bezárást 

és a távolról is elvégezhető munkák 

esetében az otthoni munkavégzés 

bevezetését, valamint a munkatársak 

egészségének védelméhez szüksé-

ges egyéb feltételek megteremtését 

jelentette. Az ügyfélszolgálat online, 

illetve telefonon állt a lakók rendelke-

zésére. Március közepétől lemondták 

a nyilvános rendezvényeket. „Kerüle-

tünk ezzel is lépést tartott az országos 

védelmi intézkedésekkel, sőt, több eset-

ben meg is előzte azokat” – mondta V. 

Naszályi Márta.

Jól működött az óvodai és bölcsődei 

ügyeleti rendszer, önkéntesek hálóza-

tát alakították ki, és több százan vál-

lalták, hogy díjazás nélkül segítenek 

a rászorulóknak, illetve juttatták el az 

önkormányzat által összeállított élel-

miszer- és higiénés csomagokat.

Mivel már korábban egyeztettek velük, 

elsőként tudtak segíteni az idegenfor-

galom lenullázódása miatt bajba került 

kerületi vállalkozóknak. A polgármester 

arról is beszélt, hogy április 3-án vál-

ságkezelő csomagot hirdettek, mosha-

tó maszkokat osztottak, az önkormány-

zati tulajdonú ingatlant bérlők számára 

3 hónapos fizetési moratóriumot hir-

dettek meg, és megemelték a szociális 

étkezési kártyára fizetett, valamint a 

települési támogatás összegét. 

A Budavári Önkormányzat Magyaror-

szágon elsőként, április 15-én beve-

zette a három hónapra szóló válság-

kezelő alapjövedelmet, amit közel 

400 kerületi lakó vett igénybe, átla-

gosan 30–60 ezer forint összegben. 

Gyorsított ügyintézést vezettek be, 

folyamatosan biztosították az utcák 

és egyéb közterületek fertőtlenítését. 

Nyáritábor-pályázatot hirdettek, hogy 

megfizethető áron, élményt adó tábo-

rozási lehetőségekkel segítsék a sza-

badságukat elhasználó szülőket. 
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TÖBB FELADAT – LEGYEN 
TÖBB FORRÁS IS
V. Naszályi Márta beszámolójában fel-

sorolta az önkormányzattól forrásokat 

elvonó kormányzati intézkedéseket, 

illetve azok hatását, Gelencsér Ferenc, 

Molnárka Gábor és Tölcsér Borbála, a 

testületben a Momentum–DK–MSZP–

Párbeszéd–LMP–Jobbik–Várunk Egye-

sület közös jelöltjeként mandátumot 

szerző képviselők pedig „Tiltakozás a 

kormány az önkormányzatok működé-

sét ellehetetlenítő intézkedései ellen” 

címmel nyújtottak be nyilatkozatot, 

illetve határozati javaslatot arról, hogy 

a képviselő-testület felszólítja a kor-

mányt, vonja vissza az önkormányza-

tok működését ellehetetlenítő javasla-

tait, és biztosítson többletforrásokat a 

megnövekedett feladatok ellátásához. 

A javaslat éles vitát politikai vitát váltott 

ki. Az előterjesztők a kormány által ho-

zott intézkedéseket nem a járványügy-

gyel összefügésben lévőnek, hanem 

egy Budapest elleni újabb támadásnak 

értékelték. Gelencsér Ferenc alpolgár-

mester azt mondta, hogy a kerületi költ-

ségvetést 15 százalékos elvonás érinti, 

a Fidesz–KDNP önkormányzati képvise-

lőit pedig arra szólította fel, hogy vallja-

nak színt: az itt élőket támogatják vagy 

a kormány azon intézkedéseit, amelyek 

megszorításokat jelentenek a kerületi 

lakók számára.

A kormánypárti képviselők közül Je-

ney Jánosné álszentnek és egy orszá-

gos politikai akció részének nevezte 

az előterjesztést, mindezt azzal indo-

kolva, hogy az önkormányzat jó anya-

gi helyzetben van, a megtakarítások 

kamata idén 330 millió forint. Erre 

Gerencsér Ferenc egyebek közt azzal 

reagált, hogy a megtakarítások ma-

gasabb összeget is elérhettek volna, 

ha az előző, fideszes önkormányzati 

vezetés nem „tapsol el” 500 millió 

forintot a csődbe jutott Széchenyi 

Bankban, további 400 milliót a „ha-

veri körnek” juttatott kedvezményes 

parkolásokkal, illetve a Red Bull Air 

Race rendezvény szervezőinek kérés 

nélkül is adott kedvezményekkel. Az 

előterjesztést a testület 9 igen és 5 

nem szavazattal elfogadta.

VITA A PAVILONOKRÓL
Hasonló adok-kapok jellemezte Sán-

dor Péterné, a Fidesz–KDNP képvise-

lőjének a „Kereskedelmi Pavilon 2020” 

elnevezésű pályázat visszavonásáról 

szóló előterjesztéséről folytatott vitát 

is. A képviselő elmondta: a Budavári 

Lakosok Szövetsége által hozzá eljut-

tatott tiltakozó aláírásokból is látszik, 

hogy a budai Vár lakói nem akarják a 

Szentháromság térre és a Tóth Árpád 

sétányon található Gránit lépcsőhöz 

tervezett pavilonok kihelyezését. Egy 

hónap alatt több mint ezer aláírás 

gyűlt össze – állította.

Csobánczy Gábor alpolgármester 

álszentnek nevezte a tiltakozást, hi-

szen az előző városvezetés is adott 

ki – ráadásul 5 plusz 5 évre – hosszú 

távú engedélyeket bódékra, mégpe-

dig frekventált helyeken. A pályázat 

kiírásáról szóló előterjesztésre nem 

érkezett kifogás – tette hozzá. Tarjányi 

Tamás jegyző pedig arról tájékoztatta 

a képviselőket, hogy az önkormányzat 

hatályos közterület-használati ren-

delete szerint bárhová lehet pavilont 

kihelyezni, ez hatósági ügy. Vagyis, 

ha ilyen kérelem érkezik, és azt az 

örökségvédelmi hatóság engedélyezi, 

akkor az önkormányzatnak meg kell 

adnia az engedélyt.

Az ülésen elhangzott, hogy az ezer 

aláírás nagyon sok, Molnárka Gábor 

kétségbe is vonta, hogy az aláírók 

mindegyike érintett lenne a kérdés-

ben. A vita komolyságára jellemző, 

hogy amikor Sándor Péterné az adat-

védelmi törvényre hivatkozva azt 

mondta, hogy nincs módjuk átadni az 

aláírásokat, majd hozzátette: „de nem 

jellemző ránk, hogy csalunk”, hangos 

kacaj fogadta a szavait. Nem sokaknak 

sikerült megőrizniük a komolyságukat 

akkor sem, amikor Csobánczy Gábor 

felvetésére, miszerint a tervezettől 

30 méterrel odébb álló pavilon nem 

zavarja-e a most tiltakozókat, az elő-

terjesztő azt felelte, hogy „az nem a tér 

közepén áll, ahhoz már hozzászoktunk, 

azzal meg vagyunk elégedve”. V. Naszá-

lyi Márta abban a reményben zárta le 

a vitát, hogy ezt is megszeretik majd, 

ahogyan a kerületi lakók is az 50 szá-

zalékos áron kapható élelmiszereket, 

a testület pedig elutasította az indít-

ványt.

KÖSZÖNET AZ INTÉZMÉNYI 
DOLGOZÓKNAK
A testület ezután a kerületi intézmé-

nyek 2019. évi beszámolóiról szóló 

előterjesztéseket vitatta meg, és fo-

gadta el mindegyiket, megköszönve 

az ott dolgozóknak a munkát. Ehhez 

kapcsolódva V. Naszályi Márta beje-

lentette, hogy Karácsony Gergellyel 

folytatott tárgyalásai eredményeként 

az I. kerület 617 millió forintot kap az 

egészségügyi szolgálat fejlesztésére. 

Az is elhangzott, hogy a civil és egy-

házi szervezetek az elmúlt években 

egy tízmillió forintos keretre pályáz-

hattak, most pedig külön 9-9 millió 

forinthoz juthatnak a pályázó szerve-

zetek.

-enzo-
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Képviselő-testület

Költségvetés-módosítás
A koronavírus-járvány miatt megváltozott gazdasági helyzetben módosította idei költségvetését az I. kerületi 

önkormányzat.

A koronavírus-járvány miatt elren-

delt korlátozások súlyos gazdasági 

következményekkel jártak az egész 

világon, Magyarországon ráadásul az 

önkormányzatokat kormányzati elvo-

nások – mint például a gépjárműadó 

elvonása, valamint az idegenforgalmi 

adó és a parkolási díjak felfüggesztése 

– is sújtották, amik a Budavári Önkor-

mányzatot sem kímélték. Eközben az 

önkormányzat kiadásai emelkedtek a 

járvány következtében, és elmaradtak 

várt bevételei. Mindezek a költségve-

tés módosítását tették szükségessé 

annak ellenétre is, hogy az önkormány-

zat működése továbbra is stabil. A ki-

eséseket úgy képes az önkormányzat 

pótolni, hogy a kerület által nyújtott 

szolgáltatások nem kerülnek veszély-

be, viszont bizonyos intézmények 

konszolidációja a járvány miatt elke-

rülhetetlenné vált – ezzel indokolta az 

önkormányzat idei költségvetésének 

módosítását a javaslatot előterjesztő V. 

Naszályi Márta polgármester. 

CSÖKKENŐ BÜDZSÉ
A módosítás szerint az önkormányzat 

költségvetése 371,85 millió forinttal 

csökken, és konszolidált főösszege 

közel 20,171 milliárd forint lesz. A ko-

ronavírus-járvány, illetve a kormány-

zati elvonások miatt a bevételek több 

mint 383 millió forinttal redukálód-

nak, ennek megfelelően a kiadások is 

ugyanekkora összeggel lesznek ala-

csonyabbak, így a bevételi és a kiadá-

si oldalon egyaránt 17 milliárd 479 

millió 499 ezer forint áll, amit a képvi-

selő-testület egy ellenszavazat és egy 

tartózkodás mellett szavazott meg.

Elfogadta a testület a tavalyi büdzsé 

zárszámadását, amiről Gelencsér Fe-

renc alpolgármester elmondta, hogy 

„ebben 500 millió forint köddé válását” 

kell jelezniük, ami annak a következ-

ménye, hogy az előző önkormány-

zati vezetés az akkor már csődközeli 

állapotban lévő Széchenyi Bankban 

helyezte el ezt az összeget. A bank 

valóban csődbe ment, volt vezetőit 

éppen nemrég vették őrizetbe. Az al-

polgármester érthetetlennek nevezte, 

hogy ezt az összeget az előző önkor-

mányzati vezetés éveken át nem írta 

le veszteségként. 

Módosult a képviselő-testület szerve-

zeti és működési szabályzata, amely 

alapján a képviselőknek több idejük 

lesz egy-egy előterjesztés tanulmá-

nyozására. Ami egyébként a költségve-

tési módosítás tárgyalásakor jól is jött 

volna. A Tímár Gyula, a Fidesz–KDNP 

képviselője által szóban előadott pon-

tosításokat sem az előterjesztő, sem 

a jegyző nem tudta értelmezni, a kö-

zel százoldalas javaslatot böngészve. 

Ezért arra hívták fel a képviselő figyel-

mét, hogy az ilyen jellegű módosításait 

írásban tegye meg, aki erre azt vála-

szolta, hogy csak aznap kezdte el az 

előterjesztés tanulmányozását.

KÉSZÜLÉS A MÁSODIK 
HULLÁMRA
Egyhangúlag megszavazta a testület, 

hogy 40 millió forint céltartalékot kü-

lönítsenek el a koronavírus esetleges 

második hullámára történő felkészü-

lésre, és tegyék könnyebben elérhe-

tővé a szezonális influenza, illetve a 

pneumococcus elleni védőoltásokat. 

Az 50 százalékos támogatottságú 

vagy ingyenes védőoltások a 60 és 

70 év feletti, a krónikus betegséggel 

küzdő kerületi lakosok, a szociális és 

az egészségügyi szféra dolgozói, a 

kerületi gyermekintézmények dolgo-

zói, a nagycsaládosok – ahol krónikus 

beteg él a családban – és a nagyobb 

közösségek – mint például rendvédel-

mi szervek – munkavállalói számára 

lesz elérhető. V. Naszályi Márta szerint 

azért fontos ez a két védőoltás, mert 

bebizonyosodott, hogy a koronavírus 

sok tekintetben intézményi fertőzés, 

sokan kórházban vagy idősotthonban 

kapták el. Ezért elsődleges cél, hogy az 
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idős emberek ne kerüljenek kórházba, 

amiben ezek az oltások segíthetnek.

Megszavazták a képviselők, hogy a Bu-

davári Önkormányzat és a Közép-Budai 

Tankerületi Központ közötti fejlesztési 

együttműködés keretében az önkor-

mányzat 235 millió forint vissza nem 

térítendő támogatást nyújtson a tan-

kerületnek. Ezt a forrást elkülönítik, a 

tankerületnek pedig augusztus 31-éig 

be kell nyújtania a pontos fejlesztési 

igényeit. Az önkormányzat számára 

kiemelkedően fontos, hogy a kerüle-

ti iskolák szakmai és infrastrukturális 

fejlesztése megtörténjen. Jelenleg 

szűkös a köznevelési munkát segítő 

pedagógus és nem pedagógus munka-

erő létszáma. Nincs elég iskolapszicho-

lógus, az utazó gyógypedagógusokból 

is hiány van. Az intézményi infrastruk-

túra több esetben elavult, felújításra 

szorul, és több iskolában nagy problé-

mát jelent a kazáncsere megoldása. V. 

Naszályi Márta megjegyezte, hogy az 

önkormányzat sok állami feladatot át-

vállal, hogy a kerületi gyerekek korsze-

rű körülmények között tanulhassanak. 

NEM LESZ TŰZIJÁTÉK
Okafogyottá vált ugyanakkor Gelencsér 

Ferenc javaslata az augusztus 20-ai 

ünnepségeken felhasználható piro-

technikai eszközökről, miután az ülés 

idejére kiderült, hogy a kormány lefúj-

ta az ünnepségsorozatot. V. Naszályi 

Márta ehhez csatlakozva elmondta: a 

kormánydöntéstől függetlenül Budavár 

polgármesterként úgy gondolja, hogy 

máskor sem szeretnének pirotechnikai 

eszközöket használni, kerületi rendez-

vényeken nem terveznek tűzijátékot, 

így ennek megfelelően szeretnék szer-

vezni ünnepségeiket, és engedélyt adni 

mások hasonló rendezvényeire. 

Ugyancsak Gelencsér Ferenc alpol-

gármester terjesztette elő a Vérmező 

használatba vételéről szóló javasla-

tot, amelyben felkéri a polgármestert, 

hogy a fővárosi közgyűlés következő 

ülésén terjesszen elő egy javaslatot 

arról, hogy a főváros 50 évre ingyene-

sen átadja az I. kerületnek a Vérmező 

használati jogát. Ha ez megtörténik, 

az idei költségvetésben el kell külö-

níteni a park- és zöldfelület-fenntar-

tásra az egy évre számolt közel 120 

millió forint időarányos részét, illetve 

a fák fenntartására szükséges 4,51 

millió forint még az idei évre eső 

hányadát. Mint az előterjesztő el-

mondta, azt szeretné, hogy a jelenlegi 

elhanyagolt park helyett egy XXI. szá-

zadi, igényes, tiszta, rendezett zöld-

területet használhassanak a kerületi 

lakók. A Vérmező alkalmas lehet arra, 

hogy komolyabb változtatások nélkül 

is kitermelje a fenntartásához szük-

séges összeget. Kérdésre válaszolva 

elmondta, hogy helyet kaphat futó-

pálya, kutyafuttató, sakktábla, pe-

tanque-pálya és zenepavilon. Itt akár 

közösen lehetne sporteseményeket 

nézni, és az ilyen alkalmakkor a mobil 

vendéglátóegységek kitermelhetik 

a parkfenntartáshoz szükséges ösz-

szeget – mondta Gelencsér Ferenc. A 

képviselők egyhangúan fogadták el a 

javaslatot. 

Támogatta a testület az egyes I. ke-

rületi fekvő-, illetve járóbeteg-ellá-

tások területi módosítását, amellyel 

V. Naszályi Márta reményei szerint 

gyorsabban és hatékonyabban tudják 

ellátni a kerületi betegeket. A határo-

zatban előzetes jelzés van arra is, hogy 

az egészségügyi dolgozóknak – de az 

önkormányzat területén más terüle-

ten közszolgálatot teljesítők számára 

is – szolgálati lakásokat biztosítsanak, 

külön-megállapodások alapján. 

A képviselők azt is megszavazták, 

hogy az önkormányzat 20 millió fo-

rint támogatást nyújtson az I. Kerületi 

Népjóléti Közalapítványnak. „Látjuk, 

hogy a járvány miatt sokan vesztették 

el a jövedelmüket, ez a forrást pedig 

válságkezelő alapjövedelemre kell for-

dítanunk” – mondta a polgármester. 

-enzo-

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatom Önt, hogy a 

Budapest I. kerület Budavári 
Polgármesteri Hivatal

IGAZGATÁSI SZÜNETET TART 
2020. AUGUSZTUS 10. 

ÉS AUGUSZTUS 19. KÖZÖTT.

Az igazgatási szünet 
időtartama alatt a hivatalban 

az ügyfélfogadás szünetel, 
az irodák és az ügyfélszolgálati 
irodák is zárva tartanak. Kér-

jük, hogy ügyintézését ezeknek 
megfelelően tervezze.

Anyakönyvi ügyintézés ezen 
időszak alatt ügyeleti rendben 

történik.
Kérjük, hogy a kellemetlenségek 
elkerülése végett az ügyintézést 

megelőzően szíveskedjenek 
időpontot egyeztetni 

anyakönyvvezetőinkkel 
a 061 458-3036-os, illetve 

a 061 458-3089-es 
telefonszámon. 

Szíves megértésüket és 
együttműködésüket előre is 

köszönöm.

dr. Tarjányi Tamás
jegyző
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Közösségi tervezés

Így lehet a mi Batyink 
A Batthyány tér átalakítására időben, még a tervezés előtt sok ötletet kapott az önkormányzat az elmúlt hetekben szer-

vezett, a közösségi tervezést meghonosítani igyekvő rendezvénysorozatán.

Sokféle nézőpontból mutatta be a „Mi 

Batyink – tervezzük újra közösen!” ren-

dezvénysorozat, hogy milyen is lehet-

ne egy élhetőbb Batthyány tér, milyen 

szempontokra érdemes figyelnie az 

önkormányzatnak már a tervpályázat 

kiírásakor. A közösségi tervezési folya-

mat egy ötletpályázattal indult, és kö-

zös sétákkal folytatódott, amelyeken 

V. Naszályi Márta polgármester, Képes 

Gábor költő, a Kortárs Építészeti Köz-

pont, valamint az Energiaklub mun-

katársai, illetve a sétákon résztvevők 

mondták el a térrel kapcsolatos meg-

látásaikat, ötleteiket, és akár helyben 

is kitölthették az önkormányzat kér-

dőívét a térhasználati szokásaikról, 

illetve igényeikről. Ezeken az esemé-

nyeken kívül kerekasztal-beszélgeté-

sen is boncolgathatták a témát Mol-

nárka Gábor, a Viziváros momentumos 

képviselője szervezésében, az érdek-

lődők részesei lehettek egy koopera-

tív köztérhasználati játéknak az Átvál-

tozó Egyesülettel, és egy székrendező 

workshopnak Somló Dáviddal. A prog-

ramsorozatot a Partizan Architecture 

workshopja és az Artman Egyesület 

kerekesszékes utcaszínháza zárta. 

SZOKATLAN 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK
„Egyrészt azt tapasztaltuk, hogy a kerü-

letiek nyitottak a döntési folyamatok-

ban való részvételre, másrészt pedig azt, 

hogy érződik: ez a módszer új, csak most 

vezetjük be” – mondta a Várnegyednek 

Marikovszky Andrea, az I. kerületi ön-

kormányzat részvételidemokrácia-re-

ferense, a programsorozat szervezője. 

A lakosokat és a civil szervezeteket 

először a Fő utca felújításába vonta be 

az önkormányzat, de amíg ott a terve-

zési folyamat már előrehaladott álla-

potban volt akkor, a Batthyány térnél 

még a tervezés előtt vagyunk. Az ön-

kormányzat kérdőívét több mint 200-

an töltötték ki, a Mi Batyink rendezvé-

nyein pedig egy-egy alkalommal 10 

és 50 közötti érdeklődő vett részt, így 

összességében 400 ember fordult meg 

ezeken az eseményeken, ami Mari-

kovszky Andrea szerint egy ilyen telje-

sen új ügy esetében jónak mondható. 

Hasonlóan szokatlanok még az ön-

kormányzat által kezdeményezett 

workshop jellegű együttműködések, 

amelyek nagyon sikeresek voltak, de 

kis közösség számára. A referens sze-

rint az, hogy az önkormányzat ilyen 

módon, ilyen bensőségesen, ilyen 

intenzíven dolgozik együtt a lako-

sokkal, egyelőre kevésbé elterjedt. 

Az is fontos tapasztalat, hogy azok az 

események voltak a lekönnyebben 

befogadhatók és a legnépszerűbbek, 

amelyeken beszélgetéseket lehetett 

végighallgatni, vagy egy eleve ismert 

ember vezette a programot. 

Az ezeken az alkalmakon felmerült öt-

letekből nagyon gazdag gyűjtemény 

keletkezett. A gondolatok között vol-

tak olyanok, amelyeket nagyon sokan 

mondtak, el és súlyozhatóan a legnép-

szerűbbek voltak, de akadtak nagyon 

eredeti, különleges elképzelések is. „A 

kérdőívek elemzéséből és a Mi Batyink 

rendezvénysorozaton elhangzottakból 
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lesz majd egy részletes tanulmányunk 

is, amit várhatóan egy hónapon belül 

publikálunk” – mondta a szervező.

ÉLHETŐBB TERET!
Jól kiviláglik, hogy nagyon sokan 

problémaként említették a Batthyány 

téri forgalmat és a buszvégállomást, 

és mindenki – beleértve az önkor-

mányzatot is – azt szeretné, hogy ezek 

a nagy forgalmat okozó járművek ke-

rüljenek el onnan, szűnjön meg a te-

ret élhetetlenné tevő forgalmi csomó-

ponti funkció. Ezek után a legtöbben 

a Dunához való kapcsolódást szeret-

nék közvetlenebbé tenni. Meg kellene 

szüntetni azt is, hogy a metró kijárata 

és a buszvégállomás kitakarja a lát-

ványt, ami pedig, szemben a Parla-

menttel, egyedülálló lehetne. Szintén 

nagyon sokan említették a zöld felü-

letek növelésének igényét. Felmerült, 

hogy kevesebb helyen legyen térkö-

vezés, helyette több hűsítő felület, 

akár vizekkel, akár zöld növényzettel. 

„A főváros kijelölte a klímavédelemhez 

kapcsolódó várospolitikai irányelveket, 

de ez a kérdés globális szinten is meg-

jelenik, ehhez nagyon könnyen tudtunk 

kapcsolódni” –mondta Marikovszky 

Andrea, jelezve, hogy ebben a kérdés-

ben nem kell ellenszélben dolgoznia 

a kerületnek. Összefoglalva egyértel-

műen több zöldet, jobb levegőt és na-

gyobb csendet kívánnak az emberek. 

Az igények másik része a közösségi 

élményekhez kapcsolódik. Ilyen akár 

az is, hogy legyen nagyobb a templom 

előtti tér, hogy az esküvő után a nász-

nép még együtt lehessen; de lehetne 

ott nagyobb tér pusztán ahhoz is, hogy 

az emberek együtt lehessenek, le tud-

janak ülni beszélgetni. A közösségi 

térhez kapcsolódik az az ötlet is, hogy 

legyen átrendezhető a tér, legyenek 

elektromos, illetve víz- és csatorna-

kiállások a rendezvények higiénikus 

megrendezéséhez. Előjött persze az 

is, hogy több vécé legyen. Az ARTMAN 

Egyesület kerekesszékes utcaszínháza 

előadásában nagyon hangsúlyos volt, 

hogy az akadálymentesítés egyáltalán 

nincs megoldva a téren, kerekesszék-

kel nem lehet lemenni sem a metró-

hoz, sem a HÉV-hez. 

JÖHETNEK AZ ÁTALAKÍTÁSOK
Sokan az életkori sajátosságoknak 

megfelelő átalakítást javasoltak: a 

kisgyerekesek a játszótereket jelölték 

meg, az idősebbek pedig megfizethe-

tő, kellemes vendéglátóhelyet, ahol 

jó időzni a Duna-part mellett. Olyan 

élképzelések merültek fel, hogy miért 

ne lehetne ez a tér is olyan, mint egy 

olasz, ahol kinn ülnek az emberek a 

téren, és ami társadalmi szabadidős 

központ is egyben. Ehhez persze az 

kell, hogy ne csak a turisták legyenek 

képesek megfizetni az árakat. 

A folytatás a rendezvénysorozat ta-

pasztalatainak az összefoglalása a már 

említett tanulmányban, illetve miután 

– az önkormányzat megküldte az el-

fogadó nyilatkozatot a fővárosnak a 

TÉR-KÖZ pályázaton elnyert támoga-

tásra – megérkezik a pénz, lehetősé-

gük lesz a tervpályázat kiírására. Ezek 

után lehet további pályázatokat be-

adni a Batthyány tér átalakítására, de 

Marikovszky Andrea szerint a kisebb 

költségigényű átalakításokat akár 

ezektől függetlenül is megkezdhetik. 

-enzo-

Zöldítés
Az ott lakók a Gellérthegy utca fásítását 

kérték az önkormányzattól, amit a Vá-

rosüzemeltetési Osztály négy növény-

tartó dézsa kihelyezésével old meg 

még augusztusban. A területen végzett 

szakértői felmérések alapján az utca 

közüzemi ellátottságát, az ahhoz kap-

csolódó szabályokat, a gyalogos jár-

dák szélességét és a parkolási igények 

magas szintjét figyelembe véve a fák 

földbe ültetése nem támogatható. Ki 

lehet viszont jelölni az utcában nyolc 

olyan helyet, ahol parkolóhelyek meg-

szüntetése nélkül hordókban fa ültet-

hető vagy dekoratív céllal virágládák 

helyezhetők el. A lehetséges helyek 

kijelölésekor a parkolási szemponto-

kat is figyelembe vették: a virágládák 

esetenként megnehezítik, de nem le-

hetetlenítik el a parkolást. 

Egyelőre négy növénytartó dézsa kerül 

ki, majd az önkormányzat szeptember-

ben felmérést végez arról, hogy az ut-

cában lakók elfogadták, illetve megked-

velték-e az így kihelyezett növényeket, 

és ez alapján döntenek arról, hogy a 

további négy növénytartó is kikerül-

jön-e.  Marikovszky Andrea reményei 

szerint erre igen lesz a válasz, és a nö-

vények ültetését pártfogó lakosok  meg-

elégedésére a zöldítési akciók nem csak 

ebben az utcában folytatódnak majd. 
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Egyeztetés kutyabarát 
kerület kialakításáról
Először ültek le az önkormányzattal együttműködésről egyeztetni a kerület ku-

tyás közösségei. Volt miről beszélni, lett is eredménye.

Öt kutya és húsznál több kutyás gyűlt 

össze ezen az esős péntek délutánon 

a polgármesteri hivatalban. Míg előb-

biek jobbára csak feküdtek, utóbbiak 

az első lépéseket tették meg azért, 

hogy az I. kerület egy olyan kutya-

barát területté váljon, ahol békésen 

megfér egymás mellett sportoló, 

kisgyerek, biciklis és kutyatartó. Ez 

ugyan még csak az első kerekasz-

tal-beszélgetés volt, amit számos ha-

sonló követne, de már most számos 

téma felmerült a mintaprojekttől 

egyesület alapításáig vagy a törvényi 

szabályozás módosításának kezde-

ményezéséig.

KUTYÁK ÉS GAZDÁIK
Pepe füvön szeretne labdázni, Mimi 

nyugodt helyekre vágyik, Frédi cuk-

rászdába járna – kezdődött játékkal 

az ismerkedés. Ám, mint kiderült, a 

most kutyáik nevében bemutatkozó 

résztvevők sokszor egymás telefon-

könyveiben is csak úgy szerepelnek, 

mint Jani (aki szereti, ha nincs büdös 

más kutyák után), Lecsó (akinek égeti 

a talpát a nyári aszfalt) vagy Frédi (a 

néhai uszkár, aki sokat sétált). Volt, 

aki arra, hogy mit szeretne, ha kutya 

volna, már úgy válaszolt: hogy ne le-

gyen konfliktus a kutyások és a töb-

biek között. A következő pedig – és 

ezzel már meghatározó témák de-

rengtek fel – azt, ha mindenki betar-

taná az ebtartás és a pórázhasználat 

szabályait.

A négylábúak után gazdáik ezerlábú 

közösségei mutatkoztak be. A Várban 

és annak közelében lakó, illetve őket 

támogató nagyjából 700 kutyás hang-

ját adta a Vári kutyások. Csak ezen a 

környéken legalább 20 kölyökkutyával 

lettek többen az elmúlt hónapokban. 

A Tabáni Kutyabarátok önmagában is 

több kisebb csoportból áll – most ép-

pen négyből –, ezek között van, ame-

lyik eltűnt kedvenceket keres, más a 

zöld területek ápolásával is foglalkozik. 

A Vérmező nagyjából félezer kutyása 

az északi kutyafuttató és a közvilágítás 

fejlesztését reméli, a Víziváros állattar-

tói pedig többek között azt, hogy leke-

rülnek az ebeket tiltó táblák az ottani 

parkokról. Új szereplőként érkezett az 

I. kerületi kutyások csoportja, ők hely-

hez nem kötötten szeretnének prob-

lémákkal foglalkozni. Terveik között 

egy egyesület létrehozása is szerepel, 

együtt a többi közösséggel. A Gellért-

hegy kutyatartói kihagyták az alkalmat.

Az önkormányzat részéről V. Naszályi 

Márta polgármester is részt vett a be-

szélgetésen, a meghívott szakértőkön 

túl. A találkozót Marikovszky Andrea, 

részvételidemokrácia-referens mode-

rátorként vezette.

RENDŐRÖK, KÖZTERESEK ÉS 
SZAKÉRTŐK A PÓRÁZRÓL
Nem szeret a kutya pórázon lenni, az 

az emberek miatt kell – mutatott rá a 

kutyaiskolákat vezető Korom Gábor, 

ahogy a szakértők köre következett. 

Szerinte a póráz elhagyható, ha gazdá-

ja tud bánni a háziállatával. Az egyéni 

felelősségvállalást hangsúlyozta: en-

nek köszönhető, hogy néhány év alatt 

eltűnt a főváros utcáiról a kutyaürülék 

is. A jogszabálynak kéne az igényekhez 

idomulnia – állapította meg Korom, a 

kötelező pórázhasználatra utalva.

A szót átvevő állatorvos, Hámori Zsolt 

idézte a vonatkozó jogszabályt: belte-

rület közterületén – kivéve a kutyafut-

tatásra kijelölt területet – ebet csak 

pórázon lehet vezetni. Megállapította, 

a jogalkotók érezhetően nem állat-

tartók voltak. A felelőtlen kutyatartók 

miatt pedig javasolta, hogy menjenek 

minél többen kutyaiskolákba, vannak 

díjmentesek is.
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A szabályok azért vannak, mert szük-

ség van rájuk, ezért be kell tartani őket 

– szögezte le aztán Vörös Mária, a köz-

terület-felügyelet osztályvezetője. Az 

önkormányzat nem szabályozza a ku-

tyatartást, mert ez magasabb szinten 

már megtörtént. Szavait vita követte: 

majdnem konszenzus alakult ki arról, 

hogy a bolti lopás nem azonos súlyú 

azzal, ha valaki nem tesz pórázt a ku-

tyájára.

Nem is emlékszik rá, mikor volt utoljára 

kutyatámadás a kerületben – mondta 

aztán Szilágyi András a kerületi rendőr-

kapitányság munkatársa, aki kollégájá-

val érkezett. Inkább a póráz miatt van-

nak ügyek, mondta, azok is főleg a Vár 

egy-két lakójának kezdeményezésére. 

Szilágyi arra figyelmeztetett, hogy ha 

valakit lefényképeznek úgy, hogy ku-

tyáját póráz nélkül sétáltatja, akkor 

szabálysértési eljárást kell indítaniuk. 

Máskülönben inkább csak figyelmez-

tetnek. Lelkesedést váltott ki, amikor a 

rendőrség képviselői elárulták: állam-

polgári kezdeményezésre elméletileg 

módosulhatnak a kutyákra és póráza-

ikra vonatkozó szabályok.

Egyes kutyák megkergetik a tájfutókat 

– vetette fel aztán Komlós Norbert ke-

rületgondnok, miután elmondta, hogy 

a tapasztalata szerint máskülönben 

minden rendben. A felvetés nyomán 

volt, aki arra panaszkodott, hogy éppen 

a sportemberek támadtak őrá. Vörös is 

megjegyezte később, hogy bátran hív-

ják ilyenkor a közterület-felügyeletet. 

Ugyanakkor – figyelmeztetett – kiérve 

nem mérlegelhetnek, minden reni-

tensnek jár az állatvédelmi bírság.

A szabályozásról és a kutyákkal kap-

csolatos érzékenyítésről egy követke-

ző alkalmon bővebben lesz szó – zárta 

a kört Marikovszky.

KUTYÁS MUNKACSOPORT
Érezd magad úgy, mintha a saját ker-

tedben lennél – így kezdődik a Tabáni 

Kutyabarátok illemkódexe, amit a park-

nál helyeznének ki. A beszélgetésnek 

ebben a szakaszában javaslatokat te-

hettek a közösségek. Mint kiderült, a 

tabániak már 2011-ben megtették a 

magukéit az önkormányzat felé, 9 oldal 

terjedelemben. Ennek – mint később a 

polgármester elárulta – lesz is eredmé-

nye. Most csak néhány felvetést idéz-

tek, így például azt, hogy a Tabánhoz 

táblákat lehetne kihelyezni egy illem-

kódexszel. A javasolt szöveget átad-

ták az önkormányzatnak. Felvetették 

továbbá, hogy színkódos szalagokkal 

lehetne jelezni a kutyákról, milyen a 

természetük, hogyan lehet – vagy épp 

nem lehet – közeledni hozzájuk.

Térre van szüksége a vári kutyások-

nak. Javasolták, az Európa Ligetben 

vagy a Hilton alatti területen lehetne 

kutyafuttató, mivel egyik sem kavi-

csos, aszfaltos hely. Elhangzott még, 

hogy az Anjou bástyánál ugyan végig 

kutyafuttató van, de egyes autósok 

mégis az állatokat veszélyeztetve köz-

lekednek, így jelzésre lenne szükség. 

A rendőrség képviselői ígérték, ők is 

foglalkoznak a helyzettel.

A Vízivárosiak is kutyafuttatót szeret-

nének, mert a közvetlen környék par-

kjaiba nem vihetnek kutyát. Néhol til-

tás, néhol üvegszilánk okoz problémát. 

Egyszer egy haragos kerületi lakos da-

rabokra törte egy futtató kerítését. Szil-

ágyi utóbbi kapcsán ismét azt jegyezte 

meg: sokan mindent a rendőröktől vár-

nak, amit viszont tényleg ők oldhatná-

nak meg, azt nem jelentik be. A kutyás 

közösségek Marikovszky szerint végül 

mint egy kutyás munkacsoport szak-

értői segíthetik majd a kerületet.

A POLGÁRMESTER VÁLASZOLT
Van mozgásterünk – mondta a jogsza-

bályi rendszerről V. Naszályi Márta, aki 

a közel két órás kerekasztal-beszélge-

tés végén válaszolt az elhangzottakra. 

Hozzátette, számos dolgot lehet elérni.

Korlátozottak ugyanakkor a kerület le-

hetőségei kutyafuttatók kijelölésére a 

Vízivárosban, bár a szomszédos II. kerü-

lettel még egyeztetni fog a polgármes-

ter. A Csalogány utcai futtató felújítása 

már elindult – folytatta V. Naszályi Már-

ta. Az Európa Liget akkor lehet kutya-

futtató, ha a Batthyány Lajos Általános 

Iskola tornaterme elkészül, mert most a 

diákok kényszerülnek a területet hasz-

nálni. A Hilton alatti rész viszont szerin-

te is alkalmas a célra. A Vérmező és a 

Tabán is fővárosi terület – részletezte –, 

a táblát kitenni így időigényesebb. A ke-

rületben továbbá több új ívókút is lesz. 

Elindult egy mintaprojekt a Tabánnál, 

ami szívügye – tette még hozzá a pol-

gármester. Egy kutyás agility park készül, 

lényegében egy gyerekes-kutyás játszó-

tér, figyelembe véve az ottaniak 2011-

es javaslatát. Ez az együttműködésről 

szól, túlmutatva a közterületfejlesztésen 

– fogalmazott V. Naszályi Márta.

Az együttműködés fontosságát hang-

súlyozta általában is: a Budavár alig 

3,41 km2-es területén 26 ezren lak-

nak. El kell fogadni, hogy más más-

hogyan él, és a legtöbb konfliktus 

elsimítható lesz, ha az emberek oda-

figyelnek egymásra.

Fogl Márton
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Javuló adatok
Nem árt, ha tudjuk: a betörők és tolvajok nem nyaralnak. Krammer György Zsolt rendőr ezredest elsősorban arról kér-

deztük, hogyan óvhatjuk meg az otthonunk biztonságát távollétünk alatt, és mire figyeljünk strandoláskor. Az I. kerületi 

Rendőrkapitányság vezetője arról is beszélt, hogy a szakmai munkának, valamint a városrész fegyelmezett és tájékozott 

lakosságának köszönhetően az utóbbi időben jelentősen javult a bűnözési statisztika.

Ezekben a hetekben sokan döntenek 

úgy, hogy a  bezártság után néhány 

napra vagy hosszabb időre elutaz-

nak. Mit tanácsol számukra, hogyan 

védjék meg az otthonukat? 

– Azt javaslom, hogy ne hagyják őri-

zetlenül a lakást. Tudom, hogy erre 

a megoldásra nincs általános recept, 

és sokszor nehezen megvalósítha-

tó. Ilyenkor helyzeti előnyt jelent, ha 

valaki körfolyosós házban lakik – a 

kerületben nagyon sok ilyen típusú 

társasház található. Ha nem tudják 

megoldani, hogy a nyaralás idejére 

az üres lakásba átköltözzön egy hoz-

zátartozó, akkor a szomszédokból 

álló „figyelőszolgálat” igazi baráti 

gesztusként működhet, hiszen a la-

kótársak odafigyelnek az elhagyott 

otthonokra. Trükköslopás-kísérletnél 

és más esetekben is többször be-

bizonyosodott, hogy a szomszédok 

egymásra figyelése képes védelmet 

biztosítani. 

Saját rendőrségi gyakorlatunk so-

rán gyakran tapasztaljuk, hogy sokan 

komoly értékeket, műszaki cikkeket 

tartanak a lakóhelyükön, és mindezt 

egy gyenge zárral fölszerelt, nagyon 

egyszerű ajtóval próbálják megvéde-

ni. A biztonságra csupán néhány ezer 

forintot szánnak. Egy biztonságos be-

járati ajtó a betörők szemében komoly 

visszatartó erő, ezért egy megfelelő 

nyílászáróra mindenképpen tanácsos 

nagyobb összeget áldozni. 

A legjobban szervezett nyaralást 

is tönkreteheti egy váratlan lopás. 

Mire kell figyelni a vízpartokon, 

strandokon? 

– A régi szabály ma is aktuális: a stran-

don – legyen az nyílt vízi vagy kiépí-

tett strand – értéket, bankkártyát, ira-
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tokat ne hagyjunk felügyelet nélkül! 

Ennek sokszor az az ára, hogy a csa-

lád nem tud együtt bemenni a vízbe. 

Mindenesetre törekedjenek arra, hogy 

a partra csak minimális értéket vigye-

nek magukkal! Védelmet nyújthatnak 

az olyan, testre rögzíthető, vízhatlan 

övtáskák, hordozók, amelyekben el-

helyezhető a mobiltelefon, a bankkár-

tya és a pénztárca is. Ilyen eszközöket 

a sportáruházakban és az interneten 

is vásárolhatnak. Ha személygépko-

csijuk a közelben parkol, abban elrejt-

hetők a személyes tárgyak, az irattár-

ca, a fényképezőgép, a telefon stb., de 

azokat semmiképp se tegyék az utas-

térbe, jól látható helyre. 

A nyári bűncselekmények megelőzé-

se érdekében elsődleges, hogy sem-

mit ne hagyjanak felügyelet nélkül: 

se a lakást, se az iratokat, se az érté-

keket! Azt szoktam mondani, nem kell 

ahhoz kriminalistának lenni, hogy va-

laki tudja, hogy miként előzheti meg 

a sérelmére elkövethető bűncselek-

ményeket. Annyi ismeret, amennyit 

az ember a televízióból, a krimikből 

elsajátít, az bőségesen elegendő a 

védekezéshez.

Hogyan alakult a 2020-as év első fe-

lében az I. kerület bűnözési statiszti-

kája? 

– Immár hetedik éve folyamatosan 

csökken a bűnözés, minden terüle-

ten jelentősen javultak az adatok, így 

volt ez az idei első félévben is. Az itt 

történt bűncselekményekre az átuta-

zó bűnözés a jellemző, az elkövetők 

nem ebben a városrészben laknak. A 

bűnügyek tekintetében a kerület ho-

mogén, egyenletes képet mutat. Míg 

sok évvel ezelőtt a naphegyi betö-

rések aránya magasabb volt a kerü-

let többi részéhez képest, mára ez a 

kiugrás teljesen megszűnt. A javuló 

eredményekben jelentős munkánk 

van, látható a rendőri jelenlét, és az 

önkormányzatnak köszönhetően sok 

a térfigyelő kamera. 

A betörések száma az elmúlt évi ese-

tek nagyságrendjének töredéke. A ta-

valyi év azonos időszakához képest az 

idősek sérelmére elkövetett bűncse-

lekmények közül a trükkös lopások 

száma a felére esett vissza. 2019 ja-

nuárja és júliusa között 7 ún. „unoká-

zós” eset történt, amikor az elkövetők 

hozzátartozónak adták ki magukat. 

Ebben az évben szintén 7 alkalom-

mal próbálkoztak, azonban ebből 5 

esetben csak a kísérletig jutottak el, 

mindössze 2-szer sikerült készpénzt 

kicsalniuk. Úgy gondolom, ez nagyon 

jó arány. Beérni látszik annak a felvilá-

gosító tevékenységnek az eredménye, 

amit a Rendőrség, a BRFK, illetve a 

kerületi rendőrkapitányság az idősek 

sérelmére elkövethető bűncselekmé-

nyekkel kapcsolatban végez. Az idő-

sek ma már jobban odafigyelnek, tá-

jékozottabbak és gyanakvóbbak, ezért 

kevesebb bűncselekmény végződik 

károkozással. A budapesti rendőrfőka-

pitány által létrehívott, erre szakoso-

dott nyomozócsoport nagyon komoly 

eredményeket ért el, több bűnelkö-

vető csoportot is elfogott, de mindig 

van utánpótlás, ezért a gyanakvásra 

továbbra is szükség van. 

Tapasztalatból mondom, hogy az I. ke-

rület lakossága kiemelkedően együtt-

működő, kollégáim eredményes mun-

kát végeznek, emiatt a közbiztonságra 

nincs panasz a kerületben.

r.a.

A Táncsics Mihály 
utca felújítása
Kedves lakók! 
2020. július 2-án megkezdődött a 
Táncsics utca felújítása. További in-
formációkat a plakátokon találnak. 
Tisztelt lakosok, ingatlantulajdono-
sok, gépjármű-tulajdonosok, közin-
tézmények és szolgáltatók!
Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy a 
Budapest, I. kerület, Táncsics Mihály 
utca járdaburkolata és az útpálya 
felújítási munkálatai elkezdődnek:
Munkakezdés: 2020.07.02.
Várható befejezés: 2020.10.30.
Felújítás I. üteme: 2020.07.02.–
2020.09.04.
A felújítási munkák I. üteme a Tán-
csics M. utca 11. számtól a Bécsi 
kapu térig tart. A Hess András tér 
felől a Táncsics M. utca 11. számig 
tartó szakasz zsákutca lesz.
A felújítás II. üteme: 2020. 09. 05.–
2020. 10. 30.
A felújítási munkák II. üteme a Tán-
csics M. utca 11. számtól a Hess 
András téig tart. A Hess András tér 
felől behajtani nem lehet. A Bécsi 
kapu tér felől a szakasz a Táncsics 
M. utca 11. számig zsákutca lesz.
Az átépítési munkák miatti esetle-
ges kellemetlenségekért előre is 
szíves elnézésüket kérjük!
A kivitelezéssel kapcsolatos kérdé-
seikkel, kéréseikkel, panaszaikkal 
forduljanak bizalommal cégünkhöz a 
06 30 962 6526-os telefonszámon!
Kérjük a tisztelt autótulajdonoso-
kat, hogy a felújítás idejére ne par-
koljanak a kivitelezéssel érintett 
területen, ezzel is segítve a munkák 
mielőbbi befejezését! Segítő közre-
működésüket megköszönve:

Penta Kft., kivitelező
Budavári Önkormányzat, 

megrendelő
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Semmelweis Díj
A Budavári Önkormányzat aulájában átadták a budavári Semmelweis Ignác-díjakat. Bemutatjuk az idei kitüntetetteket.

Beszélgetünk, 
és megoldódnak 
a problémák
DR. BORCSÁNYI JUDIT, 

HÁZIORVOS

„Amikor egy régi páciens megjelenik az 

ajtóban, azonnal látom, hogy minden 

rendben van-e, hogy mosolyog vagy 

sápadt, riadt és valami baj van. Egy 

pillanat alatt felmérem a helyzetet” 

– mondja dr. Borcsányi Judit házior-

vos, a budavári Semmelweis-díj idei 

kitüntetettje.

Praxisához 1800-an tartoznak, több-

ségük a Naphegy lakója, de hozzá jár 

jó néhány itt élő külföldi is, akikkel 

gond nélkül beszélget angolul vagy 

németül. A folyamatosan fiatalodó 

körzetben barátság és béke honol 

orvos és páciens között. A doktornő 

jól ismeri a betegeit – ez a tény kü-

lönös hangsúlyt kapott a koronaví-

rus időszakában, amikor egy internet 

alapú program segítségével rendelt. 

Sokéves háziorvosi tapasztalatának 

köszönhetően a hívások alkalmával 

rögtön tudta, hogy éppen ki keresi, és 

milyen betegségekkel küzd. 

Borcsányi doktornő édesapját követ-

ve választotta az orvosi pályát. „Apu 

remek példakép volt. Belgyógyász-di-

abetológusként több szakcikke is 

megjelent. Hosszú időn át kórházban 

dolgozott, végül háziorvosként fejezte 

be a pályáját. Azt hiszem, minden, ami 

történt, miatta történt velem” – mond-

ja elgondolkodva. 

Középiskolás diáklányként hajdan ki-

tüntetéssel érettségizett, de maximális 

felvételi pontjai ellenére, „helyhiány 

miatt” kétszer is elutasították az orvosi 

egyetemről. Harmadszor már úgy volt, 

hogy pályát módosít. Nyelvtudása ré-

vén elhelyezkedett az IBUSZ-nál, ahol 

gyorsan haladt előre a rendezvény-

szervezői és idegenvezetői pályán, és 

már állás várta Bécsben azon az őszön, 

amikor felvételt nyert a SOTE-ra. 

A diploma után a János kórház II. bel-

gyógyászati osztályán kezdhette az 

orvoslást. „Akkoriban – ha az ember 

oda bekerült –, pár centivel a föld fölött 

járkált” – meséli. A kórházi hierarchia, 

a kemény, poroszos rendszer örökös 

alkalmazkodást kívánt, a fiatal or-

vosnő azonban szabadságra vágyott. 

Néhány év után, amikor a főorvos 

egy alkalommal dühösen odavetette, 

hogy „ha nem tetszik, ki is lehet menni 

körzetbe”, Borcsányi Judit nem této-

vázott, hanem rávágta: „Én most ezt 

kihasználnám”. A főnöke nem akarta 

elhinni, hogy ez megtörténhet, hiszen 

a Jánosban dolgozni nagy presztízst 

jelentett. Végül azzal a feltétellel en-

gedte el fiatal munkatársát, ha még 

visszajár ügyelni, ő pedig bevállalta.

Így találta meg a maga szabadságát dr. 

Borcsányi Judit az I. kerületben. 

A mai napig az Attila út 35. szám alatt 

fogadja naphegyi pácienseit, és a 

szakmai vágya változatlan: „Beszélget-

ni a beteggel, rájönni a panasz okaira, 

és persze gyógyítani, ez nekem elég” – 

mondja. Úgy véli, az új betegek felé a 

legfontosabb kérdések egyike, a „Mi a 

foglalkozása?” remek téma a beszél-

getéshez, és választ adhat számos tes-

ti-lelki tünetre. Úgy meséli, nagy sze-

rencséje volt, hogy Károlyi Jánosné, 

Márta volt az első asszisztense, akinek 

hatalmas gyakorlata volt, és szerették 

a betegek. Az „új” doktornő elein-

te csak önmagát adta, majd egy idő 

után észrevette, hogy a praxis olyanná 

vált, amilyet megálmodott magának: 

„a betegek kedvesek, udvariasak, és 

kölcsönös a bizalom. Évek óta az asztal 

másik oldalán Alföldy Anikó ül, egymás 

rezdüléseit is ismerjük” – mondja asz-

szisztenséről a háziorvos, aki szerint 

a jól működő gyógyító munka közös 

érdemük.

Borcsányi doktornő a Katona József 

Színház támogatójaként a kortárs 

színházművészet rendíthetetlen ked-
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A legfontosabb, 
hogy az ember szíve 
a helyén legyen
KRIESER ANDREA

„Szeretem a munkám, folyamatosan 

keresem az új lehetőségeket, és ez nagy 

tehertétel a kollégáimnak, mert az öt-

leteimtől időnként majdnem megőrül-

nek. De ezek az ötletek tartják az em-

bert életben; ha valami már rutinból 

megy, mindig kitalálok valamit, hogy 

változtassunk rajta” – mondja Krieser 

Andrea, a Budavári Szociális és Gyer-

mekjóléti Szolgáltatási Központ veze-

tője, a budavári Semmelweis Ignác-díj 

másik kitüntetettje.

A mindig derűs és kiegyensúlyozott 

szakember az idős generációhoz való 

erős kötődését a gyerekkorából men-

tette át. „Életem fontos szereplői voltak 

a nagyszüleim, akik nagyon fiatalok vol-

tak, amikor születtem. Paksi vagyok, kö-

zel laktunk egymáshoz. Az egész nyarat 

úgy töltöttük a testvéreimmel, hogy reg-

gel otthon fölébredtünk, és átmentünk 

a nagyszülőkhöz. Náluk voltunk egész 

nap, majd hazamentünk aludni.”

Budapestre költözése után idősek-

kel foglalkozott Pesterzsébeten, on-

nan jött át 2002-ben az I. kerületbe, 

ahol a Gondozási Központ helyet-

tes vezetőjeként az étkeztetést és 

az idősellátást felügyelte. Szociális 

munkás végzettsége mellé elvégezte 

az egészségfejlesztő-mentálhigiéni-

kus, autogén tréning és krízisin-

tervenciós képzést valamint szo-

ciálpolitikus diplomát szerzett. Ez 

utóbbinak elsősorban a telefonos 

lelki segélyszolgálatnál vette hasznát. 

2018-ban a Családsegítő Szolgálat 

kibővült, ettől kezdve hozzájuk került 

a Gyermekjóléti Központ, a közösségi 

pszichiátriai ellátás, valamint a várban 

működő kis könyvtár is. Az átszervezés 

után az önkormányzat Krieser Andreát 

nevezte ki az intézmény élére. 

Andrea úgy véli, a feladatok színvo-

nalas ellátásához a képzés mellett 

az nyújt biztonságot, „hogy az ember 

körül legyenek olyanok, akikkel jó érzés 

együtt lenni, akiket szeret”. 

„Az idősellátásban a kollégáim nem 

elmennek, hanem nyugdíjba mennek – 

meséli –, itt a legfiatalabb gondozó is 

45 éves. Együtt öregszünk.” Vezetői ars 

poeticája a szociális területen, ahol a 

kiégés gyakori szakmai ártalom, egé-

szen különleges: „Számomra fontos 

motiváció, hogy a kollégáimmal akkor 

tudok jól dolgozni, ha ők is azt csinál-

hatják, amit szeretnek. Ezért a felvételi 

beszélgetéseken mindig megkérdezem, 

hogy mi az a tevékenység, amivel a 

jelentkező szívesen foglalatoskodik. 

A Szociális Központban előbb utóbb 

mindenkinek összejön egy csoport 

vagy egy foglalkozás, amit vezethet, és 

ez nekem is örömet ad, ezért nem tu-

dok kiégni. Tisztában vagyok vele, hogy 

nem lehet mindenki helyzetét meg-

oldani, de még mindig van bennem 

érdeklődés a rászorulók problémái 

iránt. Még mindig meg tudok sajnál-

ni valakit, még mindig képes vagyok 

meghatódni, ha valaki rossz helyzet-

ben van. A legfontosabb, hogy az em-

ber szíve a helyén legyen”.

Az idősellátásban nincs home office, 

a koronavírus-járvány idején telje-

sen át kellett szervezni az intézmény 

működését. A Család- és Gyermek-

jóléti Szolgálatnál elmaradt néhány 

szolgáltatás, de az idősekhez válto-

zatlanul kijártak a gondozók. Az étkez-

tetést igénylők száma háromszorosára 

dagadt, ennek adminisztrációját, vala-

mint a 155 karanténban lévő kerületi 

lakóval a kapcsolattartást az intéz-

ményvezető maga vállalta. Amikor a 

Semmelweis-díj kerül szóba, csupán 

ennyit mond: „Úgy gondolom, ez a 

díj nem az enyém, hanem az egész 

intézményé. Mindenki teljes szívvel 

benne volt”.

Rojkó A. 

velője, és zenerajongóként gyakran 

látogatja a MÜPA, valamint a  Zeneaka-

démia hangversenyeit. Úgy fogalmaz, 

hogy a kultúra teszi teljessé a harmó-

niát, amire fiatal kora óta vágyott.
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Indul a szezon
a Virág Benedek Házban
A Házzal kapcsolatos tervekről, programokról, lehetőségekről kérdeztük Vámos Ágnest, a budavári önkormányzat kultu-

rális referensét.

A nagy sikerű Réber-kiállítással, úgy 

tűnik, beindult a szezon a Virág Be-

nedek Házban. Mi hiányzik még a tel-

jes körű működéshez?

– A teljes körű működésnek a 10%-

ánál tartunk. A Réber-tárlat nagyon 

komoly szakmai együttműködés ered-

ményeként valósult meg. A művészeti 

meggyőződésünkön túl – azaz hogy 

Réber László emlékezetét, a rá és 

Örkény Istvánra elválaszthatatlanul 

jellemző groteszk szemléleletmó-

dot őriznünk kell és rendre meg kell 

mutatnunk, ha úgy tetszik, zászló-

ként fel kell tartanunk – magunkat is 

teszteltük. Mi az a közeg, amelyben 

egy kiállítás a lehető legjobban érzi 

magát, mennyi szakmai és pénzügyi 

erőforrást kell mozgósítanunk ahhoz, 

hogy a Virág Benedek Ház autentikus, 

megkerülhetetlen kiállítótér legyen 

Budapesten? Magasra tettük a lécet: a 

további programjainkat ehhez a szint-

hez fogjuk mérni. 

A házat évekig nem használták. Infra-

struktúrája nagyvonalakban rendben 

van, bár számos, a működést támo-

gató technikai elem hiányzik, példá-

ul az állandó hangosítás megoldása, 

a műszakilag használható, de nem 

teljes körűen rendbehozott épületré-

szek utolsó simításainak elvégzése, a 

gyönyörűen felújított, összenyitható 

szalonokként működtehető első eme-

leti tér beüzemelése. Ezek a háttérben 

zajlanak, és amíg teljesen el nem ké-

szülünk, addig nem tudjuk 100%-os 

kapacitással működtetni a házat. A 

vírusveszély megszűnése után arra 

koncentráltunk, hogy a kertről levá-

lasszuk a hozzá ragadt éttermi terasz 

funkciót, a Városüzemeltetési Iroda 

együttműködésével új növényeket 

telepítettünk, biztonságossá tettük a 

csatornafedőket, munkára alkalmas 

teret alakítottunk ki.

A ház kivételes adottságai jó időben 

érvényesülnek a legteljesebben, 

milyen programokra számíthatunk a 

következő hónapokban?

– Miközben a fenti fejlesztéseken 

dolgoztunk, számos kerületi mű-

vésszel kerestem a kapcsolatot, fő-

ként olyanokkal, akik a korábbi idő-

szakban a kerület kulturális életében 

nem annyira látszottak. A ház külön-

legessége mindenkit letaglózott, és 

elég gyorsan körvonalazódni kezdett, 

hogy hogyan keltjük életre, a remek 

ötletek hogyan tudnak megvalósul-

ni. Így találkoztam Liszka Tamással 

is, aki kerületi lakó, a Budapest Film 

vezérigazgatója, számos művészmozi 

üzemeltetője. Az első pillanattól tel-

jesen egyértelmű volt mindkettőnk 

számára, hogy ez a csodás kert, ahol 

egy pillanat alatt a régi Tabánban 

érezhetjük magunkat, moziért kiált. 

Tudtam, hogy jó kezekben van a do-

log, kialakítottuk az együttműködés 

kereteit és elindultunk. 
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A másik vezérszál a Jókai Anna Szalon 

diófa alá költözése. A kora nyári idő-

szaktól a Szalon ide, a kertbe szervezi 

az eseményei egy részét: a múlt héten 

egy nagy sikerű ősbemutatót tartott 

itt a Hangszínház Mesék a túloldalról 

címmel, Bernát László misztikus-má-

gikus darabjának előadásával, Rák Kati 

főszereplésével. Szintén ide költözött 

a Mondj te is egy verset! sorozat Takács 

Bence vezetésével. Az „Éljen a kérdőjel, 

vesszen a pont” c. Réber-kiállításban 

a nyár folyamán három workshop és 

színházi est zajlik majd, ezek mindenki 

számára nyitottak. A kiállítás szerda és 

vasárnap között látogatható, várunk is 

mindenkit szeretettel. 

És ami a legizgalmasabb mindannyi-

unk számára: hétköznapokon gyere-

kek jönnek hozzánk. A kerületi tábori 

pályázatnak köszönhetőn számos 

gyerektábort tudunk itt fogadni. Hi-

szünk abban, hogy ez az igényes, mél-

tó környezet megragadja majd a gye-

rekek fantáziáját is, és tőlük is ezernyi 

ötletet kapunk majd arra vonatkozóan, 

hogy az ő világuknak mit tud adni a 

ház, milyen aktivitásokat, foglalko-

zásokat szervezzünk nekik ide. De itt 

fog táborozni a GYIK-műhely is, amely 

a Nemzeti Galériából átmenetileg 

(titokban remélem, hosszabb távon 

is) két hét erejéig átteszi hozzánk a 

székhelyét. Rengeteget fogunk tőlük 

tanulni.

Az elmúlt héten próbavetítés volt 

a Ház kertjében, a diófa alatt. Ha ez 

egy sorozat kezdete, akkor hogyan 

fog folytatódni? Milyen zsánerű fil-

mekre számíthatnak a nézők?

– A leszakadó eső és a hirtelen jött 

hideg ellenére egy kitartó nézőcsa-

pat bizalmat szavazott a kertmozinak, 

Coppola Magánbeszélgetés c. filmjét 

láttuk. A héten már élesben megy a 

dolog: minden szombat este 21 órá-

tól vetítés! A régi és újabb kedvencek 

mellett a sorozat váza az elmúlt évek 

animációs filmtermésének a legjava: 

láthatjuk majd a Kabul fecskéit, a Dililit 

az Anilouge nemzetközi filmfesztivál 

terméséből és más klasszikusokat is. 

Nyolc hétvégi vetítés – nyolc világ. A 

sorozatot a Budapest Kertmozi, a Bu-

dapest Film nyári filmes projektje ke-

retezi, a város több pontján felállított 

kertmozikkal. Ebbe a filmes szövetbe 

illeszkedünk mi is a Virág Benedek 

Ház kertjével.

Kiket céloznak a programokkal? 

– Ebben az évben még próbálgatjuk, 

milyen programokat hozzunk ide. Az 

biztos: a gyerekeknek, szüleiknek és 

a középgenerációnak szeretnénk fel-

ismerhető, jellegzetes, fiatalos kult 

helyet varázsolni a házból. A környék 

adottságai fantasztikusak: mellettünk 

nagy, szabadtéri kert, kapcsolat a vá-

rossal, szemben a Duna, a Mesemúze-

um, design bolt.

Abban, hogy Budapest térképén ez a 

ház hamarosan megjelenjen, a filmes 

barátaink sokat fognak segíteni. De 

erről majd máskor. 

A belső, mediterrán hangulatú udvar 

most hatalmas vonzerővel bír, mi-

lyen terveik vannak a télre?

– Télen is működünk. Kicsit elmélyül-

tebb irányokat veszünk majd, terveink 

között szerepel egy olyan műhely-

munka kidolgozása, ahol sérült gyere-

keket nevelő családokkal foglalkozunk 

majd. Szeptember elején Szabó Eszter 

Ágnessel együttműködésben bekap-

csolódunk az Ékszerek éjszakája prog-

ramba, és teret adunk a kortárs terve-

zők munkáinak is. Ősszel új kiállítást 

nyitunk. A belső tereinket úgy alakít-

juk, hogy télen is ugyanazt az élményt 

tudjuk nyújtani látogatóinknak, hiszen 

van még két óriási pincerészünk is, 

amelyekben lehet filmezni, zenélni és 

irodalmi esteket is tartani.

Cs. J.
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Kultúra és gasztronómia 

Vízivárosi Vigasság
Naponta egyedi hangulatot kínál a 

Víziváros lakói és járókelői számára 

a Gyorskocsi, Iskola és Markovits Iván 

utcák határolta terület. Egy zsebken-

dőnyi Párizs, egy villanásnyi Róma 

tűnik fel mindazok számára, akik itt 

áthaladnak. A tervek szerint szep-

tember 19-én ez a környék adhat ott-

hont a Vízivárosi Vigasságnak. A ren-

dezvényről az ötletgazdával, Képes 

Gábor költővel, a Vízivárosi Lokálpat-

rióta Unió elnökével beszélgettünk. 

Az elnevezés a Pozsonyi Piknikhez 

hasonló alliterációt hordoz. Van kap-

csolat a kettő között?

– Jó a hasonlat, mert a Pozsony Piknik 

egy kicsit példaként szolgál számunk-

ra. Az alliteráló cím – PP helyett VV – 

tisztelgésnek is tekinthető a Pozsonyi 

Piknik előtt, úgy gondolom ugyanis, 

hogy a Víziváros pesti testvérvárosa 

Újlipótváros. Fölvállaljuk a túlparti 

inspirációt, ahogy a „Budapest 100” 

eseményét is, utóbbival kölcsönösen 

keressük is a kapcsolódási pontokat. 

A lépték természetesen más, mint a 

Pikniken, mi családiasan, otthonosan, 

a szomszéd-barátságra építve szeret-

nénk megrendezni a vigasságot.

Mit jelent önnek a vízivárosi identi-

tás?

– Számomra ez mindennapi életér-

zés. A Vízivároson két kerület, az I. és 

a II. osztozik, de ahogy régóta létezik 

a Krúdy Gyula által megfogalmazott 

óbudai és a Zórád Ernő által megfes-

tett tabáni identitás – amelyet ma Saly 

Noémi képvisel hitelesen –, úgy e két 

városrész között is van egy olyan tér-

ség, amely sajátos arculattal rendelke-

zik. A közel háromszáz éves barokk ha-

gyomány mellett a modern építészet 

megjelenése is erős, elég csak a Csalo-

gány utca Bauhaus, illetve funkciona-

lista épületeire gondolni. A mi város-

részünk nem skanzenszerű, épültek 

itt irodaházak is; az 1980-as években 

nagyon sok számítástechnikai vállalat 

működött itt, akkoriban a Víziváros 

volt „Budapest Szilícium-völgye”. 

Ezen a helyen tetten érhető a kisvá-

ros és nagyváros izgalmas kettőssé-

ge, amelyről szerethető történetek 

szólnak. Itt élt többek között Bilicsi 

Tivadar, Psota Irén, és tudjuk, hol volt 

Cseh Tamás törzshelye. Velünk van-

nak lélekben azok a költők is – Tandori 

Dezső, Petri György vagy Végh György 

meseíró –, akik a Víziváros utcáin, te-

rein sétáltak. A vízivárosiak ugyanak-

kor saját közösséget alkotnak, amely-

ben szomszédokként elbeszélgetünk 

egymással, és nemcsak az itt született 

művészekre vagyunk büszkék, hanem 

a mesteremberekre, a vendéglátókra, 

a kiskereskedőkre is.

Önt mikor érintette meg ez a sajátos 

világ?

– Született budai vagyok, de csak 

1997-ben, egy plátói diákszerelem 

révén ismertem meg a Vízivárost. Itt 
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lakott egy osztálytársnőm, akit rend-

szeresen hazakísértem. Megszerettem 

a városrészt, verseim is játszódnak itt, 

és több verseskötetem központi hely-

színe a környék. 2007-ben költöztem 

a Csalogány utcába, de nemcsak la-

kóként, hanem egykori múzeumveze-

tőként is kötődöm a Vízivároshoz. A II. 

kerületi oldalon az Öntödei Múzeum 

vezetője voltam, ahol 2012 és 2014 

között, kiállítások mellett számos kul-

turális programot is szerveztem. 

Hogyan született a Vízivárosi Vigas-

ság ötlete, és milyen programokkal 

várják az érdeklődőket?

– 2009-ben alapítottam egy vízivá-

rosi közösségi oldalt (facebook.com/

vizivaroskg), amelynek ma már Ins-

tagram változata is létezik. Tíz évvel 

később – tavaly –, megosztva az egyik 

vendéglátóhely hangulatos képét a 

környékről, fölvetettem, hogy az Is-

kola, Markovits Iván, Gyorskocsi utca 

találkozási pontján, ezen az unikális 

téren és környékén rendezzünk egy 

közösségi találkozót. A kezdeménye-

zés nyomán egy remek önkéntes kö-

zösség szerveződött, amelynek tagjai 

megalapították a Vízivárosi Lokálpat-

rióta Uniót (VLU). Az immár bejegy-

zett lokálpatrióta egyesület főtitkára 

Lendvay Judit, magam az elnöke va-

gyok. A civil tagok mellett igen erős a 

helyi vendéglátók jelenléte. Számom-

ra nagyon szimpatikus, hogy a biszt-

rók, presszók, éttermek és cukrász-

dák tulajdonosai a konkurenciaharc 

helyett fölfedezték, hogy az értékkel, 

amit az egyesület képvisel, egymást 

erősítik.

A Vízivárosi Vigasság szlogenje a cé-

lunkat is megfogalmazza: „Kisváros a 

főváros szívében”. A rendezvénnyel 

az otthonosságot, a „vízivárosi életér-

zést” szeretnénk fölvillantani: ez a ne-

gyed, ahol jól érezzük magunkat, ahol 

a kultúra és a gasztronómia találkozik 

egymással. A Budavári Önkormányzat 

mellénk állt, és támogatja a rendez-

vényt, amelynek központi helyszíne 

az Iskola utca környéke lesz, ugyanak-

kor csatlakoznak hozzá kissé távolab-

bi, de a Vízivároshoz tartozó színterek 

és vendéglátók is, tehát nem minden 

program koncentrálódik egy helyre. 

A részletes programon még dolgo-

zunk, de annyit elárulhatok, hogy a 

Vigasság keretében szervezünk ve-

zetett sétákat, épületbejárásokat, az 

alkalmi színpadon többféle zenekar 

ad koncertet, és színpadi beszélgeté-

sekre is sor kerül. A rendezvény fon-

tos helyszíne lesz a Jókai Anna Szalon, 

ahol az esemény zárásaként a Vízi-

város költőiről tartunk irodalmi estet. 

Az érdeklődőket környezetvédelmi és 

ökológiai előadásokkal is várjuk, de 

lesz sakkszimultán, képzőművésze-

ti- és gyermekprogram is. A szakrális 

hagyományt semmiképp sem szeret-

nénk kihagyni, ezért bemutatjuk a kör-

nyék gyönyörűséges templomait is. A 

rendezvény természetesen ingyenes, 

mindenkit szívesen látunk.

Rojkó A.
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Sétáljon könyvtárossal!

A Vérmezőtől 
az Ördög-árokig
Néhány éve divatba jöttek a tematikus, vezetett séták. Városszerte felbukkan-

nak közösen kószáló kisebb csoportok, amelynek tagjai a szabadidejüket arra 

szánják, hogy minél több érdekességet megismerjenek Budapest múltjából. 

Ezúttal a Mezőgazdasági Könyvtár egyik munkatársa hívja különleges baran-

golásokra az érdeklődőket. A séta címe: Az első kerület a természet jegyében. A 

programról az ötletgazdával, Farkasné Kripner Veronikával beszélgettünk.

Csökken az olvasók száma,  nincse-

nek könnyű helyzetben a könyvtárak. 

A séta ötlete talán abból fakad, hogy 

kilépve a falak közül, ismertebbé te-

gyék ezt a patinás múltú könyvtárat?

– Valóban nyitnunk kell azok felé is, 

akik a hagyományos könyvtári szolgál-

tatások miatt már nem látogatnának 

el hozzánk. Ezért nagyon sok rendez-

vényt tartunk. VárMező Galériánkban 

kiállítások váltják egymást, rendsze-

resek az ismeretterjesztő előadások, 

filmvetítések, és nyáron napközis gye-

rektábort is szervezünk. Ebbe a körbe 

emeltük be a sétákat is. Szerencsére 

van már törzsközönségünk, akiket 

megszólíthatunk.

A séták ötlete személyes kezdemé-

nyezése volt?

– Agrármérnök és könyvtáros végzett-

ségem is van, a Mezőgazdasági Könyv-

tárban szaktájékoztató könyvtárosként 

dolgozom. Egy alkalommal Buza Péter 

várostörténész-lapszerkesztő tartott 

nálunk előadást a budai szőlőtermesz-

tésről, azóta nézem mezőgazdasági, 

kertészeti szemszögből is az I. kerüle-

tet. Tudatosan kerestem az ehhez kap-

csolódó emlékeket, hivatkozásokat, 

akkor született az ötlet, hogy esetleg 

mindez egy séta témája is lehet. A 

budai várkerületnek említésre méltó 

agrármúltja van. Szőlő- és borterme-

lés, kertészeti növények termesztése 

folyt a területen még egy évszázaddal 

ezelőtt is. Ennek emlékei ma még meg-

találhatók. Szeretek kirándulni, túrázni, 

számomra természetes volt, hogy bár 

kicsi a kerület, sétálni itt is lehet. A sé-

taútvonalat tervezve kiemeltem a helyi 

mezőgazdasági és a természeti értéke-

ket, és a szükséges információszerzést 

több lépcsőben végeztem. Magam is 

gyalog járok a környéken, voltak saját 

élményeim, emellett minden helyszín-

nek és adatnak utánanéztem a szakiro-

dalomban és az interneten. 

Hogyan sikerült az első séta, milyen 

tapasztalatokat szerzett?

– Tavaly júniusban, majd szeptember-

ben a kollégáim és külsősök számára 

vezettem a „próbasétákat”. Az útvo-

nalat kettéosztottam, mert összesen 

13 helyet járunk be, és ez túl sok időt 

jelentene egyetlen alkalomra. Így két 

különböző napon, két különböző út-

vonalon mentünk végig. Készítettem 

egy túrafüzetet is, amely tartalmazza 

az egyes megállópontokhoz kapcsoló-

dó ismeretek összefoglalását. A séták-

nak sikere volt, ezért az idén júliusban 

újra meghirdettük mindkét túrát. A 

forró nyári nap ellenére sokan eljöt-

tek, az első alkalommal közel harmin-

can indultunk útnak. A keménymag 

végigment az útvonalon, néhányan 

időhiányra hivatkozva, útközben el-

köszöntek. A siker titka nem csupán 

az, hogy a program mindenki számára 

díjtalan, hanem az is, hogy a karantén 

után kimozdulhatnak az emberek. Mo-

zognak, és közben néhány információt 

is magukba szívnak. Számomra külön-

leges élmény volt, hogy a velünk sé-

táló helyiek lelkesen kiegészítették a 

történeteket, és ők is meséltek nekem.

Mikor indul legközelebb a két séta, 

és az érdeklődők hogyan jelentkez-

hetnek?

– Könyvtárunk augusztus 10-től nyá-

ri programhetet hirdet, amelynek 

részleteit megtalálják a honlapunkon 

(www.mezogazdasagikonyvtar.hu). Az 

eseménysorozat keretében vezetett 

séta 10-én hétfőn, és 13-án csütör-

tökön indul, mindkét alkalommal 15 

órától. Gyülekezőhelyünk a Mezőgaz-
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dasági Könyvtár (I. ker., Attila út 93.), 

amely éppen száz éve épült, és alapí-

tásának története rendkívül érdekes. 

Gyűjtőköre a mezőgazdasághoz és a 

természettudományokhoz kapcso-

lódik, ily módon kötődik a tematikus 

sétához is. Az első alkalommal (10-én) 

a Vérmezőn át, a Mészáros és Pálya 

utca kereszteződésében lévő védett 

vadgesztenyefasorhoz megyünk. In-

nen átsétálunk a Horváth-kertbe, majd 

a Tabáni tanösvény következik, és föl-

megyünk a Gellért-hegyre. Az útvonal 

kerüli a nagy kaptatókat, folyamatos, 

enyhe emelkedőkön jutunk föl. Végül 

lesétálunk a Szent Gellért rakparthoz. 

A kirándulás a Dunánál ér véget, hi-

szen a folyó itteni szakasza a Natura 

2000 különleges természetmegőrzési 

terület része. Valamennyi sétaponton 

elmesélem mindazt, amit az adott ter-

mészeti értékről tudni érdemes. 

A sétaútvonal második szakasza (13-

án) ugyancsak a könyvtártól indul. 

Az egyik lépcsősoron felsétálunk a 

Várba, először megtekintjük az Eu-

rópa Ligetet, majd az Úri utcán sétá-

lunk végig, ahol több érdekes pontot 

érintünk, többek között megállunk a 

Várbarlang bejárata előtt, és Széche-

nyi Zsigmond emléktáblájánál. Majd 

lemegyünk a Dunapartra, ahol a folyó-

val kapcsolatos emlékekkel ismerke-

dünk. Megkeressük a Lánchíd pillérén 

elhelyezett régi vízszintjelzőt, és kissé 

távolabb a „a nádori” vízmércét.  Vé-

gül a Döbrentei térhez érünk ki, ahol 

az Ördög-árokról is szó esik.

Kiknek ajánlja a sétákat?

– Az útvonalakon kb. két óra alatt 

haladunk végig; a kiránduláshoz ké-

nyelmes öltözet és cipő ajánlott. A 

programot – az időtartam hosszúsága 

miatt – elsősorban felnőtteknek aján-

lom, de természetesen a gyerekek is 

jöhetnek. A honlapunkról letölthető 

és kinyomtatható túrafüzet segítsé-

gével önállóan is teljesíthető a séta 

(a kiadvány a http://www.mezogaz-

dasagikonyvtar.hu oldalról érhető 

el). A füzetben minden állomáshoz 

kapcsolódik egy-egy kérdés, amelyre 

csak az tud helyes választ adni, aki 

személyesen is jelen volt. A kitöltött 

igazoló lapokat a könyvtárban lehet 

leadni, ahol a helyes megfejtők egy 

Budapest természetvédelmi értéke-

it bemutató térképet vehetnek át. A 

sétákra nem szükséges regisztrálni, a 

részvétel ingyenes, mindenkit szere-

tettel várunk.                              Rojkó A.

A Tabán évszázadai – 3. rész

A tűzvész
Bár ma erős romantikával viseltetünk 

a Tabán iránt, a történelmi adatok bi-

zonyos értelemben kiábrándítók. A kis 

házikók meglehetősen egészségtelen 

életkörülményeket biztosítottak, a 

járványok fészkei voltak: lakóit kole-

ra és pestis is pusztította. A Dunához 

közeli, lapályosabb területeket a folyó 

árvizei pusztították 1712-ben, 1732-

ben és 1755-ben is. És ha mindez 

nem lett volna elég, a háborús csapá-

sok mellett jöttek a tűzvészek is. Ezek 
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a tragédiák újra és újra visszavetették 

a Tabán fejlődését, ami így sosem vá-

rosiasodott, nem tudott a többi város-

résszel együtt formálódni, bár a 17. 

század végi bevándorlásnak köszön-

hetően lakossága így is növekedett. 

A Tabánt többször is sújtotta tűzvész, 

pusztulás: 1526-ban a törökök gyúj-

tották fel a Várat, de 1541-ben és 

1686-ban is az ostromok, a hadi hely-

zet hozott pusztulást a Vár közelében 

elhelyezkedő Tabánra is. 1723-ban is 

volt egy tűzvész, ennek oka egy rob-

banás volt. 

Mégis, az 1810. szeptember 5-én ki-

tört tűzvész vált a leghíresebbé, vagy 

inkább leghírhedtebbé. Ahogy már 

korábban írtuk, a Tabán lakói sokáig 

a szőlőtermesztésből, borászatból él-

tek. Így érthető, hogy a tűz kitörésekor 

kevesen voltak otthon: aki munkára 

fogható volt, az, ősz lévén, kint volt 

a Gellért-hegy és a Sas-hegy szőlői-

ben. A Hosszú utca egyik udvarán is 

lázas munka folyt: a szüretre készülve 

ki kellett égetni a hordókat, taposó-

kádakat. Schuler mester Gierl nevű 

pintérlegénye éppen ezt a munkát vé-

gezte, amikor a hirtelen felkapó szél 

belekapott a lángba, és azonnal elérte 

a ház fazsindelyes tetejét. A tetőről 

aztán villámgyorsan terjedt tovább a 

tűz a szorosan egymás mellé épített, 

sok éghető anyagot tartalmazó házak-

ra, tetőkre. Egy órán belül már négy 

területen égett a Tabán. A hegyen lé-

vők, látván a tüzet és a hatalmas, go-

molygó füstfelhőt, mindent eldobva 

rohantak haza, de már későn. A szűk, 

zegzugos utcák a lángoló házak miatt 

járhatatlanokká váltak. A folyó partján 

a hajóhíd budai oldala is elégett, így 

a pesti oldalról sem jöhetett gyors 

segítség. A parton horgonyzó hajókra 

rakott széna is begyulladt, a tűzben 

elszabaduló hajók pedig égő fáklya-

ként úsztak le a Dunán.

Persze nem csak a szőlőskertekben, 

hanem a Várban is észlelték a tüzet. 

József nádor az Esterházy-ezredet 

„vetette be” az oltásra.

Gyakorlatilag minden a lángok mar-

taléka lett. Odalett a hajóhíd budai 

oldala, több mint négyszáz ház, az 

istállók, a műhelyek. Lángolt a rácok 

temploma is. A katolikus templom-

ban másnap újra fellángolt a tűz, ek-

kor már a falak sem bírták tovább. Bár 

sokan a hegyen dolgoztak, így is száz 

több halott került elő a romok közül: 

többnyire idősek, asszonyok és gye-

rekek. 

József nádor nem csak a tűz nap-

ján jeleskedett, az újjáépítést is ő 

irányította. A szabályozási tervnek 

megfelelő új utcákat és tereket ala-

kítottak ki. Ez az utcahálózat egészen 

az 1930-as évekig, a Tabán végleges 

lebontásáig megmaradt. Az akkor le-

bontott házak zöme a tűzvész után 

épült, a régi épületek alapjainak fel-

használásával. A Dunához közeli te-

rületeken megemelték a talajszintet, 

és legalább a központban jobb minő-

ségű építőanyagokból építkeztek, bár 

a Gellért-hegy oldalában megmarad-

tak a szegényes viskók. Ennek oka a 

lakók szegénysége volt. A két temp-

lom körül több helyet hagytak, mint 

korábban, így ezek kiszabadulhattak 

a házak szorításából. Ezzel együtt a 

Tabán továbbra is nagyon zsúfolt ma-

radt: 130 holdnyi területén 956 házat 

számláltak az 1820-as évek elején, 

míg a Vár 140 holdnyi területén 228-

at, de még a Víziváros 150 holdján is 

csak 757-et. 

A következő katasztrófát, a híres-hír-

hedt 1838-as árvizet a domborzati vi-

szonyoknak köszönhetően már sokkal 

jobban viselte a Tabán: 927 házából 

879 épen maradt. Szenvedéstörténe-

tük következő fejezete az 1848–49-es 

forradalom és szabadságharc idején 

jött el. 1849-ben, Buda várának újabb 

ostromakor többnyire a szőlőskertek-

be menekültek a lakók a háborús ese-

mények elől.  

(folytatjuk)

Papp Géza

A tabáni tűzvész az Alexandriai Szent Katalin 

Plébániatemplom egyik festményén
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A régi Budát nem a tiszteletlenség, 

a frivolság vagy a humor jellemezte, 

ami pedig egy valamire való vicclap 

kovásza. Mint „komoly” hatalmi köz-

pont és mint kiránduló vidék lakói 

merőben másként tekintettek a vi-

lágra, mint azok, akik Pestet nyüzsgő, 

vibráló kereskedővárossá tették. Már-

pedig a vicc és a vicclapok jellemző-

en ez utóbbi mentalitásból születtek. 

Történetek sora idézi fel, hogy ismert 

pesti polgárok és írók ódzkodtak at-

tól, hogy átmenjenek Budára. Például 

Ágai Adolf, a szórakoztató csevegés, a 

tárca műfajának Porzó álnéven nép-

szerűvé vált művelője az Utazás Pest-

ről Budapestre című kötetében azt 

meséli, hogy évtizedekig különböző 

ürügyekkel halogatta, hogy átmenjen 

Budára. 

Hát akkor hogy is születhetett meg 

egy igazi pesti lapfajta Budán?

A vicclap, amiről szó van, a Borsszem 

Jankó. Ritka hosszú élete, 70 éves 

fennállása első felében – nyugodtan 

állítható – a legjobb és legszórakozta-

tóbb magyar lap volt a maga nemében, 

ami pedig egy politikai vicclap eseté-

ben nem feltétlenül magától értetődő. 

Ágai 1862-ben Bécsben orvosi diplo-

mát szerzett, s bár élete végéig elvárta 

a „doktor úr” megszólítást, a szerkesz-

tőségben is, orvosi gyakorlatot sosem 

folytatott. Már egyetemista korában 

elkezdett publikálni a bécsi magyar 

hírlapokban, majd élete következő 

hatvan évében rengeteget írt, lapot 

szerkesztett, minden lehetséges al-

kalommal utazott és költözködött. Jól 

érezte magát a bőrében.

A tárcaírás magában hordozza a viccek 

– 19. századi magyarítása szerint: az 

élcek – iránti érzéket, hiszen a kellemes, 

szórakoztató és a közönségét lekötő 

csevegésnek elszakíthatatlan alkotó-

részei a viccek: a váratlan fordulatok, a 

poénnal záródó elbeszélés. A kor leg-

jobb tárcaírói egyúttal a humoros iroda-

lom művelői, néhányan élclapszerkesz-

tők is voltak, mint Jókai, Tóth Kálmán és 

Kecskeméthy Aurél (Kákay Aranyos).

A szabadságharc utáni rendszerváltás, 

a kiegyezés és gróf Andrássy Gyula 

miniszterelnöki kinevezésének, a ma-

gyar kormány megalakulásának évé-

ben, 1867 végén „…hazatérve, nehány 

sort leltem, amelyek a ministerelnökhöz 

kértek engemet Budára még ez este” – 

emlékezett Ágai. – „Rút, ónos eső esett. 

A komfortáblis lova keservesen vonszolt 

föl a hegyre s nagyokat fúva állt meg 

velem a sárga palota [Sándor-palo-

ta] előtt. A gróf… elém adta, milyennek 

képzel ő egy élczlapot: legyen az bátor, 

legyen igazságos és, természetesen – 

legyen élczes. Nyugtassa meg magát, 

folytatá; nem cselédnek szegődik a kor-

mány zsoldjába… A Deákpárt hívének 

lenni, ez azt jelenti, hogy a szabadelvü-

séget szolgálja. Higyje meg, ami kevés 

liberalismus van ebben az országban, 

azt ezen az oldalon találja.” Aztán a 

zempléni népmesék figurájának a ne-

vét, Borsszem Jankót ajánlotta címnek.

Andrássy Gyula a humor, a karikatúrák 

és a propaganda politikai felhasználá-

sát párizsi emigrációja idején figyel-

hette meg. Ágainak szóló megbízása a 

vicclapszerkesztésre nyilván nem csak 

a már ismert tárcaírónak szólt, hanem 

a zsidó írónak is, aki az emancipációt 

hamarosan törvénybe iktató kormányt 

hálásan támogatta. Ágai az ellenzéknek 

lett az „ellenzéke”, így volt Deák-pár-

ti. Két leghíresebbé vált, hétről hétre 

visszatérő figurája már önmagában 

modernizációs program volt – vicclap-

nak megfelelő könnyed formában: a 

terézvárosi asszimilálódó kispolgár, 

„Spitzig Iczig ischmeretesch hazaphi és 

tscholádapa” – aki a tiszaeszlári per, 

az antiszemita hullám idején Spitzé-

nyi Árpádra magyarított – és Mokány 

Berczi, a kor összes felkapott eszméjét 

egyszerre hangoztató, duhaj, ápolatlan, 

de gőgös, a „magyar virtus” elveszését 

sirató és kirekesztő dzsentri. 

Andrássynak volt humorérzéke, vol-

tak ötletei, s ezeket Ágai többször fel 

is használta vicclapjában – de hát ki 

mellőzné egy miniszterelnök használ-

ható gondolatait? 

Ha ez a Vár (egyik) hagyománya: opti-

mizmus, derű, (ön)irónia és vicc – ér-

demes vállalni.

Buzinkay Géza

pesti vicclap a Várban
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júliusban minden szerdán 11 órától

LÉLEKSIMOGATÓ - 

MEMORITER FOGLALKOZÁS RÁK 

KATI SZÍNMŰVÉSZNŐVEL

Egy szellemi közösség jó gyakor-

latokkal és emlékek felidézésével 

gondolkodás, a memória és a be-

szédkészség karbantartására. A fog-

lalkozásokat jó idő esetén a Jókai 

Anna Szalon udvarán, a szabadban 

tartjuk meg. A belépés díjtalan, de 

regisztrációhoz kötött.

július 28., kedd 18.00

OPERAKLUB

Pietro Mascagni Parasztbecsület című 

egyfelvonásos operáját vetíti Csapó 

Zsuzsanna, sztár szereposztással.

Belépődíj: 1000 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával a belépő-

díj: 500 Ft.

1011 Budapest, Iskola utca 28.
Nyitva tartás: a rendezvények 
ideje alatt, egyéb esetben a láto-
gatás időpontjával kapcsolatban 
ajánlott előzetesen egyeztetni.
E-mail: 
jokaiannaszalon@budavar.hu
facebook.com/jokaiannaszalon

Jegyvásárlás: jegy.hu
Jegyrendelés és regisztráció: jokaiannaszalon@budavar.hu 

(Az előzetesen – legkésőbb az előadás előtti napig – 
megrendelt jegyeket a helyszínen lehet átvenni.)

A programokat a távolságtartási szabályok betartásával rendezzük meg.

Jegyvásárlás: jegy.hu 
Jegyrendelés és regisztráció: 
jokaiannaszalon@budavar.hu 
(Az előzetesen – legkésőbb az 

előadás előtti napig – megrendelt 
jegyeket a helyszínen lehet átvenni.) 
A programokat szabad téren, korláto-
zott nézőszámmal és a távolságtartá-
si szabályok betartásával rendezzük 

meg.
Helyszín: Virág Benedek Ház 

(1013 Budapest, Döbrentei utca 9.)

Filmek 
a Városházán 
A „Budapest mindenkié” törek-
vés szellemében, azért, hogy 
Budapest Városháza a város pol-
gárai előtt nyitott és ingyenes 
közösségi események helyszíne 
legyen, július utolsó két hétvé-
géjén (július 24–26-án és július 
31–augusztus 2-án) a Főpolgár-
mesteri hivatal belső udvarán is 
lesznek vetítések. Itt csupa ma-
gyar, javarészt budapesti relevan-
ciájú kultfilm látható majd, többek 
közt Reisz Gábor  Rossz versek-je, 

Gárdos Éva lebilincselő filmdrá-
mája, a  Budapest Noir, a  Magyar-
ország legújabb történelmének 
fontos állomásain allegorikusan 
végigvezető  Budapesti mesék, Tö-
rök Ferenc  Moszkva tere, Herendi 
Gábor közönségkedvenc vígjáté-
ka, a  Valami Amerika, valamint  Ujj 
Mészáros Károly számos hazai és 
nemzetközi díjat nyert sikerfilmje, 
a  Liza, a Rókatündér.

Estek 
a diófa alatt 
augusztus 24., hétfő 18.00
HANGSZÍNHÁZ BEMUTATÓ 
A KÍNTORNÁSZ (SIC) VISSZANÉZ 
könnyes-nevetős hangjáték Béres At-
tila Práter utcai novelláiból 

A Kíntornász (sic!) mesél. Divatjamúlt 

slágereket hallunk, amit a kintorna 

csengés-bongása szakít meg, törté-

neteket, történetkéket, amik vallanak 

arról milyen is volt az élet az ötvenes 

években. És a hatvanasok elején. De ez 

mind elmúlt. Mint ahogyan az emlék is 

elmúlik, hacsak nem idézzük fel… Főbb 

szerepekben: Bodor Géza, Rák Kati, 

Nagy Sándor, Mesterházy Gyula és két 

színésznő, két férfi színész. Hangkulisz-

sza: Szeles Imre. Írta: Béres Attila

Belépődíj: 1500 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával a belépődíj: 

1000 Ft 
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A Budapest Film és a Budavári Ön-

kormányzat együttműködésének kö-

szönhetően július 11-től új helyszín, 

a Virág Benedek Ház is csatlakozott 

a Budapest Kertmozi hálózathoz.   A 

Virág Benedek Ház (1013 Budapest, 

Döbrentei utca 9.) a régi Tabán egyik 

megmaradt szigete. Az épületegyüt-

tes belső udvarán a nagy diófa árnyé-

kában     népszerű   klasszikusok (Álom 

luxuskivitelben,   Alkony sugárút,   Kínai 

negyed),     az Anilogue nyári turné ke-

retében díjnyertes   animációs filmek   

(Dilili Párizsban, Kabul fecskéi, Buñuel 

a teknősök labirintusában) és Wes An-

derson fantáziabravúrja, a Grand Hotel 

Budapest  kerülnek vászonra. 

A vetítés napjain, szombatonként 18–

21 óra között a látogatók megtekinthe-

tik a műemlékházat és a Réber László 

születésének 100. évfordulójára ren-

dezett kiállítást, amely a jeles grafikus 

szépirodalmi illusztrációinak állít em-

léket „Éljen a kérdőjel, vesszen a pont” 

címmel. 

Belépőjegy a helyszínen váltható: 1 

500 Ft., I. kerületieknek (lakcímkártya 

bemutatásával) 1 000 Ft, ami tartal-

mazza a kertmozi vetítéseit is. 

Idén nyáron 
városszerte 
mozivászon
NYÁRI ESTÉK A VIRÁG BENEDEK 
HÁZBAN

Szalóki Ági 
rendhagyó 
énekóra-
sorozata 
GYEREKEKNEK AZ I. KERÜLETBEN

Szeretettel ajánljuk az óvodás és ki-

siskolás korosztály számára Szalóki 

Ági rendhagyó énekóra sorozatát. A 

színes összeállításban elhangzanak 

énekelt versek, Nyugat-Európa és a 

Kárpát-medence régizenei gyöngysze-

mei, lesz mese, játék, zenei képesség-

fejlesztő gyakorlatok és ének tanulás.

Közreműködik:

Szalóki Ági - ének

Király Nóra - ének, hárfa

Csókás Zsolt - gitár

Szalai Péter - tabla

A zenei programokra a Virág Bene-

dek Házban kerül sor (1013 Budapest, 

Döbrentei u. 9.), a következő időpon-

tokban:

2020. július 27. 10.00

2020. augusztus 17. 11.00

2020. augusztus 18. 10.00

2020. augusztus 18. 14.30

A zenei rendezvénysorozat támogató-

ja a Budavári Önkormányzat. A prog-

ramokkal a kerület gyerekeinek nyári 

programjait gazdagítja.

A rendezvényen való részvétel ingye-

nes. – itt: Virág Benedek Ház.
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Újfajta, 
borzongató 
TÁRLATVEZETÉS A SZIKLAKÓRHÁZ 
ATOMBUNKER MÚZEUMBAN

AMIKOR KIHUNYNAK A FÉNYEK – 

SZIKLAKÓRHÁZ, AHOGY MÉG SOHA 

NEM LÁTTAD 

A budai várhegy mélyén található 

Sziklakórház Atombunker Múzeum új-

fajta tárlatvezetéseket índít. Az Amikor 

kihunynak a fények c. túrát 2020 nya-

rán mindössze négy alkalommal ren-

dezi meg a múzeum. 

A borzongató túra során a múze-

um  kórházi része  sötétségbe borul: a 

tárlatvezetők  a megszokott fényviszo-

nyok helyett zseblámpákat biztosí-

tanak a résztvevők  számára, így soha 

nem látott árnyjátékokkal és vizuális 

hatásokkal bővül a népszerű kiállítás. 

Az izgalmas nyáresti programok iránt 

érdeklődőket péntekenként várják  a 

múzeum  lelkes munkatársai, hogy 

együtt járják  be a Sziklakórház Atom-

bunker Múzeumot úgy, ahogyan eddig 

csak kevesen tették: szinte teljes sö-

tétségben! 

Mivel időben és létszámban korláto-

zott programról van szó, ezért a rész-

vétel biztosításának érdekében érde-

mes időpontot foglalni. Erre a múzeum 

honlapján és a Facebook-esemény le-

írásában közzétett linken keresztül van 

lehetőség.

Időpontok:

2020. 07. 24.: 17.00–18.00

2020. 07. 31.: 17.00–18.00

2020. 08. 07.: 17.00–18.00

Játsszunk 
együtt 
a Dixittel – 
VARÁZSLATOS A KÉPI VILÁGA!

Kíváncsi a pszichológiai konzultációk 

kulisszatitkaira? Szeretne bepillantást 

nyerni esettörténeteken keresztül 

abba, hogy miként segítheti a Dixit az 

önismereti folyamatot? A kártyák va-

rázslatos képi világa biztosan minden-

kit rabul ejt: azt is, aki kipróbálta már a 

Dixit társasjátékot, és azt is, aki az est 

során ismeri meg. 

A szimbolikus, többértelmű illusztráci-

ók remekül felhasználhatók a pszicho-

lógiában. A képek kifejezhetik belső 

és külső világunk állapotát, árnyaltan 

ragadhatják meg a bennünk élő érzé-

seket. Az esetbemutatáson túl lehe-

tőségük lesz a Dixit kártyákkal egyéni 

és csoportos önismereti munkára. A 

résztvevők szempontokat kapnak a 

Dixit képeiről szőtt asszociációik ér-

telmezéséhez. A résztvevők szemé-

lyének felfedése nélkül kialakított 

egyéni és a csoportos játék során a 

visszajelzések fogadása is anonim. A 

Budai Pszichológus Központ szeretet-

tel várja a pszichés jóllétüket formálni 

kívánó érdeklődőket! 

Jegyek kaphatók: bit.ly/Kulisszatitkok-

jegy, 

Facebook-esemény: bit.ly/Kulisszatit-

kok

Várnegyed Galéria (1015 Budapest, 

Batthyány u. 67.); 2020. augusztus 5., 

szerda 17.00–20.00 és augusztus 26., 

szerda 17.00–20.00

Zenepavilon: 
T’Rakija
A Budavári Bolgár Nemzetiségi Ön-

kormányzat szervezésében 2020. 

augusztus 1. napján 11:30 és 12:30 

óra között a Szentháromság téri Zene-

pavilonban a T’Rakija bolgár népzenei 

együttes koncertjét tekinthetik meg az 

érdeklődők. Mindenkit szeretettel vár-

nak!
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INGATLAN

II ker., Bem József utcában, a Du-

nához közel, földszinti, frissen, igé-

nyesen, modern stílusban felújított, 

50 nm-es, 2 külön nyíló szobás, er-

kélyes lakás 48 millió forintért eladó. 

BakosLak Ingatlan: 326 0618, 06 20   

974 0571.

I. ker., Fazekas utcában igényesen 

és teljes körűen felújított, 5. emele-

ti (liftes házban) 36 nm-es, amerikai 

konyhás, egyszobás, erkélyes, hangu-

latos garzonlakás 40 millió forintért 

eladó. BakosLak Ingatlan: 326 0618, 

06 20  974 0571.

I. ker., Fő utcában, a Batthyány tér 

közvetlen közelében, a Duna mellett, 

liftes 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.

Komoly ügyfelünk részére kere-

sünk az I., II., XII. kerületben 250–500 

nm közötti eladó villát, amelyben mi-

nimum 4 hálószoba és 3 fürdőszoba 

kialakítható. Garázs vagy telken belül 

minimum 2 gépkocsi részére beálló 

szükséges. BakosLak Ingatlan: 326 

0618, 06 20  974 0571.

 A BAKOSLAK INGATLAN kész-

pénzes ügyfelei részére keres 

eladó és igényes kiadó ingatlanokat 

azonnali fizetéssel. BakosLak Ingat-

lan, I. ker., Batthyány u. 32. Tel.: 326 

0618, 06 20  974 0571.

A soproni Alsólővérben lévő Solar 

Club Hotelben másfél szobás, emelt 

szintű apartman (évi 2x1 turnus) üdü-

lési joga eladó. Tel.: 06 1 352 0506.

Az I. ker., Gellérthegyen terem-

garázsban beállóhely hosszú távra ki-

adó. Négy méter hosszig ideális. Tel.: 

06 20 357 9842.

ÉLETJÁRADÉK

Szeretné biztosítani a nyugdíjas 

éveit? Kössön életjáradékot, jogi ta-

nácsadás mellett! Gondozás, ápolás, 

takarítás, okleveles referencia. Hívjon 

bizalommal! Balog Eszter: +36 70 397 

2762.

Egyedülálló, kedves fiatalember 

eltartási, illetve életjáradéki szerző-

dést kötne idős úrral, hölggyel, akinek 

segítségre lenne szüksége. Megegye-

zés alapján, 100%-os eltartás. Biztos 

és biztonságos, szép, stabil időskort 

nyújtok. 06 70 673 7787.

Jó anyagi háttérrel rendelkező, 

kulturált, egyedülálló fiatalember 

életjáradéki szerződést kötne úrral, 

hölggyel, esetleg gondozást vállal be-

fektetés céljából: +36 70 354 0998.

ADÁSVÉTEL

+ 5 000 FT-OT FIZETEK az újság 

felmutatásakor 40 000 Ft feletti vá-

sárlás esetén! Régiség felvásárlása 

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! A kiszállás díjtalan! A 

hét minden napján hívható: +36 70 

397 2762.

Színházak részére mindenféle 

régiség vétele készpénzben: búto-

rok, festmények, dísztárgyak, órák, 

szőnyegek, papírrégiségek, hangsze-

rek, csillárok. A kiszállás, szakbecslés 

díjtalan. Tel.:  06 30 419 2713.

Salom Magyar Antikvitás. Eladná 

régiségeit, örökölt hagyatékát? Magas 

áron, készpénzért, ingyenes kiszállással 

felvásárlom eladó tárgyait. Bútorokat 

(koloniált is), festményeket, ezüstöket 

(evőeszköz, cukrosdoboz, gyertyatartó 

stb.), órákat (fali, kar, zseb, asztali dísz), 

porcelán- és dísztárgyakat, padlóvázá-

kat, üveget, bronzot, rezet, kerámiákat, 

ékszereket, bizsukat, borostyánokat, já-

tékokat, fegyvereket, kardokat, sétapál-

cát, kitüntetéseket, pénzérmét. Minden-

nemű régiséget, varrógépet, zongorát, 

hangszereket. Telefon: 06 70 67 377 

87. E-mail: antik@magyarantik.hu.

PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, ké-

peslapot, papírrégiséget, régiségeket 

vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., 

Andrássy út 16. Tel: 266-4154, H–Cs: 

10–17.

HENK ANTIQUITAS Krisztinaváros. 

Mészáros u. 8. Nyitva: H–P: 10–18 órá-

ig. Telefon: 06 20 933 1413, henkvil-

mos@gmail.com.

Festménygyűjtemény gyarapítá-

sa céljából megvételre keresek kész-

pénzért kiemelkedő kvalitású 20. 

századi magyar festményt. Árverésen, 

kiállításon szerepelt előnyben. Nemes 

Gyula, e-mail: gyulanemes70@gmail.

com, telefon: 06 30 949 2900.

SZOLGÁLTATÁS

Kémények bélelése, átépítése, 

belső marása teljes körű ügyintézés-

sel. Szabó Balázs 06 20 264 7752.

Irodák, lépcsőházak, lakások 

napi takarítását, nagytakarítását vál-

lalom, közületeknek és magánsze mé-

lyeknek. Halász Tibor: 202 2505, 06 

30 251 3800.
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Lakásfelújítás. Kőművesmunkák, 

szobafestés, hideg-meleg burkolás, 

villanyszerelés, vízszerelés. Ingyenes 

állapotfelmérés és árajánlat. Gyors, 

precíz, minőségi munka garanciával. 

Tel.: 06 30 359 4222. 

Vízszerelés, villanybojlerek víz  kő-

telenítése, javítása, csapok, szifonok, 

vécécsészék, vécétartályok cseréje, 

javítása. Mosó-, mosogatógépek be-

kötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 

06 30 447 3603.

 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. 

Régi bútorok felújítása, kárpitos- 

és asztalosmunkák, szállítással. Kiss 

Gábor, I. ker., Feszty Á. u. 2., az alagsor-

ban. Tel.: 214-8384, 06-20-345-9963.

EGÉSZSÉG

Teljeskörű ellátás átmeneti vagy 

tartós bentlakásos elhelyezéssel, va-

lamint kórházi utókezelés és rehabili-

táció. 2700 Cegléd, Törteli út 14. Tele-

fonszám: 06-30/535-2505.

Szemüveg-Optika. Egy kis üzlet-

ben elegáns és megbízható szemüve-

gekkel várjuk Önt. Pap Sándor látsze-

rész mester. Cím: 1015 Bp., Ostrom 

u. 6., a Széll Kálmán tértől rövid séta. 

Telefon: 06 1 213 53 68.

Házhoz megyek! Fogsor készíté-

sét, javítását vállalom garanciával. 

Hívjon bizalommal! Telefon: 06-20-

980-3957

Személyes 
hirdetésfelvétel

legközelebb 
AUGUSZTUS 18-ÁN 
KEDDEN ÉS 19-ÉN 

SZERDÁN 10.00-15.00 
ÓRÁIG 

a szerkesztőségben!
I. ker., Országház utca 15. 

Tel.: +36 1 355 0139
Hirdetés ügyében 

írhat nekünk a 
VARNEGYED@GMAIL.COM 

e-mail címre is!

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: 

4 ÓRÁS 

MUNKAIDŐBEN 

MŰSZAKI ISMERETEKKEL 

ÉS GÉPKOCSIVAL 

RENDELKEZŐ 

NYUGDÍJAS ÜGYINTÉZŐ 

JELENTKEZÉSÉT VÁROM 

HÁZGONDNOKI 

FELADATOK 

ELLÁTÁSÁRA. 

06 1 782-6620



1. Szétszakított budavári családok 

2. Vagonlakók az I. kerületben

3. Trianon hatásai a budaváriak 
életére

4. A békeszerződést követő migráció 

A pályázatra a magyarországi felsőokta-
tási intézmények alap-, mester-, doktori 
vagy osztatlan képzésében részt vevő, 
valamint a Magyarországgal szomszédos 
államok magyar nyelven is oktató fel-
sőoktatási intézményeinek nappali vagy 
levelező tagozatos, aktív státuszú hallga-
tói jelentkezhetnek.

Pályázni olyan magyar nyelvű pá-
lyaművel lehet, amely a meghirdetett 
témakörök közül egy témát vizsgál. A 
pályázat formai követelményei: legfel-
jebb 7500 leütés (irodalomjegyzéken, 
mellékleteken kívül), 12-es betűméret, 

Times New Roman betűtípus, másfeles 
sorköztávolság, sorkizárt szöveg, 2,5 cm-
es margók. A pályaműben hivatkozni kell 
a felhasznált forrásokra, és azt irodalom-
jegyzékkel ellátni. 

A pályázat jeligés. Egy jeligével el-
látott borítékban kérjük a pályázó ne-
vét, születési dátumát, telefonszámát, 
e-mail címét, postacímét, a mellék-
letben található kitöltött adatkezelési 
tájékoztatót, illetve a hallgatói jogvi-
szony igazolását a pályázathoz csatolni. 
Érvénytelen az a pályázat, amelyből a 
pályázó személye megállapítható, vagy 
amelyikhez a fent említett zárt boríté-
kot nem mellékelték. 

A pályázatot egy példányban az aláb-
bi címre várjuk: Budavári Önkormány zat, 
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A pályázat beküldésének határideje: 
2020. július 30.

A pályázatokat bírálóbizottság értékeli, 
amely fenntartja magának a jogot, hogy 
a pályaművek minőségére tekintettel, 
egyes helyezéseket ne ítéljen oda, vagy 
több helyezettet javasoljon díjazásra. 

A pályázat díjazása: 
1. helyezett: 120 000 Ft
2. helyezett: 90 000 Ft
3. helyezett: 60 000 Ft

A díjazott pályamunkák megjelen nek a 
Várnegyed c. újságban, és a kiemelkedő-
nek ítélt pályázatokat elérhetővé tesz-
szük online, a Budavári Önkormányzat 
oldalán. 
Eredményhirdetés: 
2020. szeptember 30.
Bővebben: budavar.hu/palyazatok

TRIANON I. KERÜLETI SZEMMEL című pályázat egyetemek és 
főiskolák hallgatói számára az alábbi témakörökben: 



Budavári Önkormányzat 

Budavári Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgáltatási Központ 

SZAVAKBA 
ÖNTVE
Gondolatindítónak megadunk néhány témajavas-
latot: Életem egy különleges élménye • Színek, 
hangulatok, emberek gyermekkoromból • A leg-
nagyobb kihívás életemben • Utazások és kalandok 
• Életem a karantén alatt • Életmottóm.
Természetesen más címeket is elfogadunk.

ÉLETTÖRTÉNETI ALKOTÓI PÁLYÁZAT 
BP. I. KERÜLET 65. ÉV FELETTI 
LAKOSAI SZÁMÁRA  

A pályamunkákat kéz- vagy gépírással, 
minimum öt, maximum húsz oldal 

terjedelemben várjuk. 

Határidő: 2020. szeptember 1. 

Az elkészült írásokat levélben 
vagy e-mailben is elküldheti. 

E-mail cím: idkhattyu@budavarszk.hu 
Postai cím: 1015 Bp. Hattyú u. 16. 

(A kézbesítésben szívesen 
segítünk.)

További információ: 
Tegzes Tünde 

201-9735; 
06-20-226-0025
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