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Az önkormányzat első éve 
Most a válságkezelésen, a koronavírus második hulláma elleni védekezésen és a megváltozott helyzethez való alkalmaz

kodáson a hangsúly, de nem állt le, halad a választási program megvalósítása is – derül ki V. Naszályi Márta polgármester 

a Várnegyednek adott interjújából. 

Eltelt egy év a megválasztásuk óta. 

Időarányosan hogyan sikerült meg-

valósítani terveiket?

– A terveinket jelentősen felborítot-

ta az, hogy a választások után jött 

a járványhelyzet, így mondhatom, 

hogy az elmúlt hét hónap igen nagy 

részben a válságkezeléssel telt, illet-

ve telik. Ez most egy olyan helyzet, 

amiben még senki sem volt, mi pedig 

keressük a megoldásokat a felmerülő 

problémákra. Sikertörténetnek tartom 

azt, ahogyan tavasszal az I. kerület 

kezelte a válsághelyzetet. Az elsők 

között tudtunk maszkokat, védőfel-

szereléseket venni, fertőtlenítettük 

az utcákat. Mindezeken felül válság-

kezelő alapjövedelmet vezettünk 

be, bérletidíj-kedvezményt adtunk a 

vállalkozóknak, lakbérfizetés átüte-

mezését tettük lehetővé a bérlőknek, 

lelkisegély-szolgálatot és önkén-

teshálózatot működtettünk, hogy 

minden kihez eljuthasson a segítség. 

Azt gondolom, hogy ez egy nagyon 

sikeres időszak volt, büszke vagyok rá, 

hogy egy válsághelyzetben gyorsan 

és hatékonyan tudtunk működni. 

A válságkezelő alapjövedelmet el-

sőként az I. kerületi önkormányzat 

vezette be. Mi az, ami ezen kívül is 

unikális volt a járványhelyzet keze-

lésében?

– A válságkezelő alapjövedelem va-

lóban egy olyan példa, ami mutatja, 

hogy gyorsan léptünk, és ez nagyon 

fontos volt azoknak, akik egyik pil-

lanatról a másikra maradtak bevétel 

nélkül. De nagyon büszke vagyok a 

nyári táborok rendszerére is, amit át-

vett tőlünk a főváros és más kerüle-

tek is. A nyári táborok támogatásának 

ötlete abból a felismerésből fakadt, 

hogy a tavasz során a szülőknek elfo-

gyott a szabadságuk, a gyerekeknek 

viszont a járvány idején is szükségük 
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van minőségi elhelyezésre, élmé-

nyekre – valóban fejlesztő táborokra. 

Ez a 20 millió forint jó helyre került. 

Büszke vagyok arra is, hogy a kerületi 

iskoláknak segítséget tudunk nyúj-

tani: a tankerület által adott minden 

forint mellé kettőt ad az önkormány-

zat, amiből nemcsak infrastruktúrafej-

lesztés valósulhat meg, hanem olyan 

munkatársak foglal koz tatása is, akik a 

gyerekek fejlesztését végzik. Így mód 

nyílik iskolapszichológus, fejlesztőpe-

dagógus, logopédus, pedagógiai asz-

szisztens foglalkoztatására.

Korábban számszerűsítette, hogy 

programpontjaikból 19 megvalósult, 

32 részben teljesült, és 35 áll előké-

szítés alatt. Mit emelne ki a teljesül-

tek közül? 

– Több, számomra nagyon fontos dol-

got is megvalósítottunk. Ilyennek tar-

tom például a képviselő-testületi ülé-

sek online közvetítését, és azt, hogy 

elérhető a polgármester, mert van-

nak heti polgármesteri fogadóórák. 

A Tabán felújításánál például nagyon 

sikeres volt az, hogy a helyi civilek fo-

lyamatosan figyelemmel kísérhették 

a beruházást, és nemcsak megfogal-

mazták az igényeiket, hanem figye-

lembe is vettük azokat, illetve figye-

lembe vette a főváros, így végül 114 

fával gazdagodik a kerület. A fontos 

döntéseink előkészítésébe is egyre 

jobban bevonjuk a lakosságot, a Bat-

thyány tér felújítását részvételi terve-

zéssel készítettük elő, és most indul a 

részvételi költségvetés készítésének 

folyamata a Fővárosi Önkormányzattal 

közösen. Zajlik a lakás- és a szociális 

rendelet előkészítése, amelyeket a 

novemberi testületi ülésen tárgya-

lunk, de előtte lakossági egyeztetést 

is tartunk. Nemsokára tesztüzembe 

lép az új kerületi honlap, új dizájnnal, 

amely egy kereshető, interaktív, való-

ban informatív kerületi honlap lesz. 

És, persze, vannak a kisebb, de a szí-

vemnek nagyon kedves ügyek, mint 

a szén-monoxid-érzékelőkhöz jutás 

támogatása vagy a játszótéri WC-k, 

amelyek közül az első nemsokára 

üzembe is áll a Rumini játszótéren.

Baranyi Krisztina IX. kerületi polgár-

mester számszerűsítette, hogy a Fe-

rencváros mennyit spórolt bizonyos 

korrupciónak nevezhető ügyek fel-

számolásával. Az I. kerületben léte-

zik ilyen számítás?

– Mi inkább azt számoljuk, hogyan 

javul a működésünk hatékonysága, 

és az eddig parlagon heverő lehető-

ségeket elkezdtük kihasználni: a túl 

alacsony helyiségbérleti szerződések 

ütemezett újrakötésével, az üresen 

álló helyiségek kiadásával és a köz-

terület-használatok méltányos díjá-

val tudjuk a feladatellátás fedezetét 

biztosítani. A méltányossági parkolási 

engedélyekről bizottság dönt, meg-

vizsgálva annak szükségességét – le is 

csökkent a méltányossági engedélyek 

száma, ami a kerület számára bevételt 

hozott. Arra koncentrálunk, hogy az 

embereknek nyújtott közvetlen tá-

mogatásokat megemeljük, mert egy 

éve a kerület tényleg a költségvetés 

1 százaléka alatt tartotta a szociális 

jellegű kiadásokat – mi most ebben 

nagyot léptünk előre. Tavasszal meg-

emeltük a krízistámogatás összegét, a 

szociális étkezési kártyára érkező tá-

mogatást. De megemlíthetjük, hogy az 

idősek világnapjára mind a 6400 ke-

rületi nyugdíjasunk kapott kávé-süti 

kupont – a korábbi, nagyon élvezetes 

hajókiránduláson alkalmanként csak 

kb. 250 nyugdíjas tudott részt venni. 

De ha már a számszerűsítésnél és az 

előző önkormányzatnál tartunk, az 

például nem forintosítható, mekkora 

kárt okozott, hogy a díszpolgárok be-

jegyzéseivel ellátott Budavár Arany-

könyvét Nagy Gábor Tamás, a korábbi 

polgármester nemes egyszerűséggel 

hazavitte, és nem hajlandó visszaadni.

Az I. kerület kiemelten fontos a fővá-

ros és az ország számára is. Milyen a 

kapcsolatuk a kormánnyal, illetve a 

fővárosi önkormányzattal? 

– A Karácsony Gergely által vezetett 

fővárosi önkormányzattal élő és na-

gyon jól működő kapcsolatunk van, 

én fővárosi képviselő is vagyok. Az 
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elveink és a céljaink is nagyon össze-

csengenek, számos kezdeményezés-

ben közösen léptünk. Ilyen például 

az EU-s környezetvédelmi LIFE pá-

lyázatok ügye, amiben a fővárosi ön-

kormányzattal közösen indulunk. De 

például az útfelújítási programban is 

támogatást ad a fővárosi önkormány-

zat a kerületünknek, ebből készül 

már a Hattyú utca, és folytatódnak 

majd a Batthyány utca munkálatai. 

A Tabán-projektben is partner volt 

a fővárosi önkormányzat, méghozzá 

annyira, hogy konkrétan az hangzott 

el: a Tabánban az fog történni, amit 

a kerületiek akarnak. És ez így is lett. 

Azt gondolom, a kapcsolatunk a fővá-

rossal egy jó történet, kölcsönösen ta-

nultunk egymástól és segítettünk egy-

másnak, például a pandémiás helyzet 

kezelésében.

A kormánnyal való kapcsolat úgy 

tűnik, más történet, ha csak arra a 

miniszterelnöki ígéretre gondolunk, 

hogy amit a fővárosiak nem akarnak, 

azt nem valósítják meg…

– Sajnos, ez az ígéret nem valósult 

meg, és valójában nem segít nekünk 

a kormány. A legnehezebb dolog pil-

lanatnyilag a napról napra változó 

jogszabályi és gazdasági környezet, 

amiben dolgoznunk kell. Egyik napról 

a másikra jön egy kormányhatározat, 

elvesznek tőlünk teljes adónemeket, 

mint például a gépjárműadót. Az ipar-

űzési adót a kormány fogja beszedni, 

mi pedig nem tudjuk, hogy mi lesz a 

sorsa annak a pénznek, ami egyéb-

ként az egyik legerősebb lábát képezi 

az önkormányzatok költségvetésének. 

A pandémia idején is egyik percről a 

másikra jöttek kormányzati döntések 

arról, hogy mit kell csinálnunk: volt, 

hogy éjszaka kijött egy határozat, amit 

másnap hajnaltól már végre kellett 

volna hajtanunk. Ezek a tervezhetősé-

get teljesen ellehetetlenítik, és éppen 

emiatt volt jelentős bevételkiesése az 

önkormányzatnak a teraszengedélyek 

és a parkolási díjak ügyében, sok száz-

millió forint értékben. 

A kerületiek akarata ellenére törté-

nő építkezésekre a Vár egy eklatáns 

példa. Milyen következményei lesz-

nek ezeknek a kiemeltté nyilvánított 

beruházásoknak?

– Olyan építkezések folynak ott, ame-

lyek a kerületiek számára semmiféle 

előnyt nem jelentek. Sőt, mivel forgal-

mi terhelést és nehézségeket fognak 

okozni, a kerületi közellátáshoz pedig 

semmit nem tesznek hozzá, mi ennek 

a hátrányait fogjuk csak tapasztalni. 

Kérdéses, hogy hogyan fogja tudni a 

Vár kezelni mindezt, úgy, hogy való-

jában nincs is arról vízió, hogy mire 

használják ezeket a nagyon-nagyon 

drágán építendő épületeket. Kicsit 

ránk szabva, a Dísz tér 2. miatt hoztak 

egy törvényt, amely szerint a kiemelt 

kormányberuházás mellett álló épület 

tulajdonosa köteles úgy átalakítani az 

épületét, hogy az a kiemelt beruházást 

segítse. Eszerint nekünk a Dísz tér 3-at 

kellene elég jelentősen átalakítani, de 

sikerült megegyeznünk a Várkapitány-

sággal, hogy végül is ezt az átalakítást 

ők végzik el, kormányzati pénzből. 

A kormány a Lánchíd felújításának 

támogatására is ígéretet tett. Itt mi 

várható ön szerint?

– Én ezt a közlést másként értékelem. 

Valójában arról van szó, hogy a 

Lánchidat képes a főváros felújítani, 

csak kért hozzá anyagi támogatást a 

kormánytól. Most viszont a kormány 

ki akarja venni a főváros kezéből a 

Lánchíd felújítását. Szerintem ezt meg 

kell hagyni fővárosi feladatnak, csak 
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meg kell hozzá adni azt a méltányos 

kormányzati támogatást, amit a fővá-

ros kért. Azt gondolom, hogy nem ez 

az az ajánlat, amire szüksége van a fő-

városnak és a kerületnek. 

Miért?

– Tíz éve tudatosan és tendenciózu-

san zajlik az önkormányzatok és az 

önkormányzatiság kiüresítése. Min-

denféle módon lehetetlenül el a mű-

ködésünk, az elvont jogosultságok, 

elvont adóbevételek és a ránk hárított 

feladatok rendszerében kell gúzsba 

kötve táncolnunk. Megjegyzem, hogy 

az önkormányzatok még ebben a ne-

hezített helyzetben is jól teljesítenek. 

Az önkormányzatok vannak helyben, 

ismerik az emberek körülményeit és 

igényeit, és rendszerint meg is tudják 

adni a helyieknek azt, amire szükségük 

van. Látható, hogy Európa valamennyi 

demokratikus országában a kormány 

segíti az önkormányzatok működését, 

mert azok tudják elvégezni azt a mun-

kát, amit központi irányítással nem 

lehet, mivel ezeket az igényeket a ma-

guk különbözőségében kell kezelni. Itt 

is alkalmazni kellene a szubszidiaritás 

elvét, amely szerint minden problé-

mát a lehető legalacsonyabb szinten 

kell megoldani, ahol az jelentkezik. 

Láthatjuk az iskolák és a kórházak álla-

mosításának tapasztalataiból is, hogy 

a helyben születő döntések a legjob-

bak és a legtakarékosabbak.

A koronavírus második hulláma erő-

teljesebb, mint az első volt, és a kor-

mányzati védekezés is más. Az ön-

kormányzat hogyan védekezik?

– Elindítottuk Pneumococcus elleni 

védőoltás-kampányunkat, az összes 

egészségügyi és szociális szolgálta-

tónkat elláttuk védőfelszereléssel, 

fertőtlenítőszerekkel. A kerületi fog-

orvosokat is teljeskörűen elláttuk 

védőfelszereléssel, hogy ne kelljen 

megszűnnie a fogászati ellátásnak a 

megfelelő védekezés hiánya miatt. Ha 

felmerül a fertőzöttség gyanúja, gyor-

san teszteltetjük a munkatársainkat, 

hogy aki csak lehet, mielőbb vissza-

állhasson a munkába. Folyamatosan 

fertőtlenítjük a különböző épületein-

ket, a hivatalokat, az ügyfélszolgála-

tokat, minden olyan helyiségünket, 

ahol ügyfelek megfordulnak, és ahol 

egynél többen ülnek egy irodában, 

maszkban dolgozunk. A rendezvé-

nyeinket regisztrációhoz kötjük, és 

létszámkorláttal szervezzük meg őket, 

hogy meg tudjuk tartani a kellő távol-

ságot. A regisztrációt két hétig meg-

őrizzük, arra az esetre, ha valakiről 

kiderülne, hogy fertőzött, akkor tudjuk 

szolgáltatni a kapcsolati hálót az ille-

tékes hatóságnak. Emellett minden 

rendezvényünket igyekszünk élőben 

közvetíteni, hogy az is részese lehes-

sen, aki nem tud megjelenni a hely-

színen. Mondhatjuk, hogy útkeresés-

ben vagyunk, mert bebizonyosodott, 

hogy együtt kell élnünk a Coviddal, 

ezért újra kell gondolnunk a működé-

si módokat. Megkérdeztük például a 

kormányhivatalt, hogy a közmeghall-

gatást el tudja-e fogadni online vagy 

részben online módon megtartva, de 

még nem kaptunk választ. Kötelező 

közmeghallgatást tartanunk, és ez 

fontos számunkra, de nem szeretnénk 

azt egy összkerületi fertőzési góc-

ponttá alakítani.

Korábban említette, hogy újragon-

dolják azokat a támogatásokat, ame-

lyeket a rászorulók, illetve vállal-

kozók kaptak az első hullám idején. 

Vannak már konkrétumok?

– Az október 1-jei testületi ülésen 

elfogadtuk, hogy október hónapban 

nem kell közterület-használati díjat 

fizetni a teraszok használata után. E 

mögött az a gondolat áll, hogy a tera-

szon azért védettebbek az emberek a 

járványtól, és amíg engedi az időjárás 

a kiülést, ezt segítsük, ami a vállalko-

zóknak is könnyebbség. Ebbe a gon-

dolatkörbe tartozik a jégpálya is, amit 

a Kapisztrán téren alakítunk ki a téli 

időszakban, és egy kis adventi vásárt 

is kapcsolunk hozzá. A kültéri sporto-

lás egyrészt biztonságos, jót tesz az 

immunrendszernek, másrészt pedig 

azt gondolom, hogy az emberi létünk-

höz hozzátartozik az is, hogy találko-

zunk egymással. Az ilyen találkozások 

viszonylag biztonságosabb formáit 

kell támogatnunk, és a kültéri sporto-

lás ilyen. Előkészítés alatt van egy ja-

vaslatunk, amely szerint helyiségbér-

leti támogatást nyújtanánk a kerületi 

vállalkozóknak, azzal összhangban, 

hogy több kedvezményt adjanak a ke-

rületben élőknek. 

-enzo-

REMENYIK ILDIKÓ, 
MOMENTUM–DK–
MSZP–PÁRBESZÉD–
LMP–JOBBIK–VÁ-
RUNK EGYESÜLET

Fogadóóra: Előzetes bejelentke-
zés alapján. 
Tel.: +36 20  535 1400. 
Helyszín: 1013 Bp., Krisztina krt. 
73.

Képviselői 
fogadóóra
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Milyen elképzelései és tervei vannak 

a fővárosnak a kerületben lévő tulaj-

donaival (Vérmező átadása, alsó rak-

partok lezárása stb.)?

– A Vérmezővel kapcsolatban az au-

gusztus végi közgyűlésen egyhangú-

lag úgy határoztunk, hogy a kerület 

és környéken lakók bevonásával 

stra tégiai terv készül legkésőbb jövő 

nyárig, majd ez alapján készülnek 

közparki rehabilitációs, közvilágítási, 

sétányrehabilitációs részletes tervek 

a Budavári Önkormányzattal egyez-

tetve. Ezt megelőzően, még idén 

ősszel a Főváros és az I. kerület a 

Vérmező színvonalasabb fenntartása 

érdekében és a közterület-felügye-

lettel összefüggő kérdésekről egyez-

tetéseket folytat le, amelyek eredmé-

nyét már a novemberi közgyűlésen 

meg fogjuk tárgyalni. A budai alsó 

rakpart egyelőre továbbra is a köz-

úti forgalmat fogja szolgálni, mivel 

annak közúthálózati szerepe a budai 

oldal eltérő városszerkezete miatt 

sajnos sokkal kevésbé nélkülözhető, 

mint a pesti oldalon, ezért a meglévő 

fejlesztési elképzelések is elsősor-

ban a felső rakpartot érintik.

A Lánchíd felújítása mikorra várható, 

és várhatóan hogyan alakítja át az 

autós és közösségi közlekedést? 

– Nyáron kiírtuk a közbeszerzést a 

híd felújítására, ha minden jól alakul, 

tavasszal elkezdődhet a munka, és 

2023-ban már visszakaphatják a hidat 

a budapestiek. A felújítás jó alkalom 

arra, hogy átgondoljuk ennek a gyö-

nyörű hídnak a jövőben betöltött sze-

repét, amiről társadalmi egyeztetést 

fogunk indítani. Sokan gyaloghídként 

látnák a legszívesebben a jövőben a 

Lánchidat, én személy szerint fontos-

nak tartanám, hogy a mai fontos busz-

járatok a felújítás után is közlekedhes-

senek a hídon.

Mit tehet a főváros a kormány várbe-

li terveivel kapcsolatban? A koráb-

ban ígért „csak az valósul meg, amit 

a fővárosiak akarnak”, az I. kerület-

ben nem érvényesül: sem a Dísz tér 

2., sem a többi látványberuházás 

nem állt le, és a terveket sem módo-

sították.

– V. Naszályi Márta polgármester 

csodálatra méltó elszántsággal küzd 

a kerületi lakosok érdekeiért. Több 

ügyben ért el eredményeket a bérla-

kásmutyiktól a törvényen kívüli VIP 

parkolókig. Azonban nem könnyű a 

dolga egy ellenzéki polgármesternek 

abban a kerületben, ahol a kormány a 

maga reprezentatív fellegvárát építi. 

A főváros 
és az I. kerület 
Karácsony Gergely főpolgármestert kérdeztük a kerület és a főváros közös 

terveiről
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Térfigyelés, közbiztonság
Néhány héten belül újabb nyolc, jövő tavasszal pedig várhatóan újabb húsz 

kamerával bővül a meglévő I. kerületi térfigyelő rendszer. A lakosság biz

tonságérzetét növelő intézkedésről Gelencsér Ferenc városfejlesztési és 

környezetvédelmi ügyekért felelős alpolgármestert kérdeztük. 

A legutóbbi képviselő-testületi ülés 

egyik napirendi pontjában a már 

meglévő térfigyelő rendszerről tár-

gyaltak és szavaztak. Miért volt erre 

szükség?

– Jogszabály írja elő, hogy azokon a te-

lepüléseken, ahol közterületi kamerá-

kat üzemelnek és a felvételek tárolá-

sával adatokat rögzítenek, a rendszer 

működtetéséhez képviselő-testületi 

döntés szükséges. A Budavári Önkor-

mányzat elé azonban korábban soha 

nem került ilyen témájú előterjesztés, 

emiatt mulasztásos törvénysértés tör-

tént. Ezt a jogszabályellenes állapotot 

szüntettük meg a legutóbbi testületi 

ülésen. A napirendi pont tárgyalásakor 

az is elhangzott, hogy a kerületben 

működő 35 darab térfigyelő kame-

ra elhelyezése nélkülözte a szakmai 

A polgármester nevében is mondha-

tom, hogy ameddig az önkormányzat 

hatásköre elér, addig mindet megte-

szünk a Várnegyed védelmében, és 

támogatjuk azokat a civil kezdemé-

nyezéseket is, amelyek a kerület épí-

tészeti örökségét védik.

Melyek azok a beruházások és el-

képzelések, amelyek a főváros és az 

I. kerület együttműködésében való-

sulnak meg a következő években?

– Nemrég adtuk át a tabáni szabadidő-

parkot. Az eredeti terveknél, a helyi ci-

vilek javaslatai alapján, kisebb terüle-

tet építettünk be betonnal, hogy több 

zöld maradjon, ne kelljen egészséges 

fákat kivágni. Ezt a szemléletet visszük 

tovább más, a kerülettel közös fejlesz-

tések során is. A Gellért-hegy rendezé-

se és fejlesztése során is a közösségi 

tervezés eredményét használjuk fel a 

közpark megújítása során. A Citadellá-

ra vezető, a helyiek nyugalmát zavaró 

és a környezetet súlyosan szennyező 

buszsztrádát szüntetheti meg a Gel-

lért-hegyi sikló, az ezzel kapcsolatos 

tárgyalások is elkezdődtek.

Mit tud tenni a főváros a vírus okozta 

helyzet jobbítása érdekében?

– Azon dolgozunk, hogy ahol csak tud-

juk, akadályozzuk a vírus terjedését. 

Ennek érdekében folyamatosan tesz-

telünk az idősotthonokban és a haj-

léktalanellátásban, védőfelszerelést 

biztosítunk a szociális intézményeink 

számára, előírtuk a maszkviselést, és 

szigorúbban ellenőrizzük azt. Továb-

bá Budapest mentőcsomaggal segíti a 

helyi vállalkozásokat. A turisztikai vál-

lalkozások ingatlanbérleti díját 70 szá-

zalékkal, a teraszok után fizetendő díjat 

90 százalékkal csökkenti a Fővárosi 

Önkormányzat szeptember és március 

között. A taxisok pedig 70 százalékos 

engedményt kapnak a jövő évi droszt-

díjból. A legfontosabb az, hogy ebben a 

nehéz helyzetben segítsük a helyi vál-

lalkozásokat, hiszen csak együtt tudunk 

majd felállni a járvány okozta válságból.

Mit tesznek jelenleg a budapesti 

közlekedés javítása érdekében?

– Az I. kerületben élőket is súlyosan 

érintik a fővárosi közlekedés problé-

mái, például a parkolási nehézségek, 

az átmenő forgalom és – ha a járvány 

miatt most ez átmenetileg kevésbé 

jelentős is – a turizmusból fakadó 

feszültségek. A parkolási rendszer új-

ragondolásával szeretnénk a helyben 

lakók parkolását segíteni, a turistabu-

szokra vonatkozó új szabályozással és 

a Gellért-hegyi sikló megépítésével a 

remélhetőleg hamarosan újrainduló 

turizmussal együtt járó terheket sze-

retnénk levenni a kerületben lakók 

válláról. A belvárosi forgalom csilla-

pításával az átmenő forgalmat csök-

kentjük, de igazi áttörést azzal lehet-

ne elérni, ha az állam a budai oldalon 

is megépítené az M0-ás elkerülő utat. 

Ezt minden lehetséges eszközzel szor-

galmazzuk!

S. G.
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megalapozottságot, hiszen a korábbi 

városvezetés a műszerek felszerelése 

előtt sem a rendőrséggel, sem a közte-

rület-felügyelettel nem egyeztetett. 

Milyen problémát okozott a szakmai 

egyeztetés hiánya?

– Megalapozatlan volt a koncepció, 

ahogyan annak idején kihelyezték a 

kamerákat, ezért a rendőrséggel és a 

kerületi közterület-felügyelettel tör-

tént több hónapos egyeztetést köve-

tően – a szakemberek véleménye alap-

ján – újraosztottuk és áthelyeztük a 35 

térfigyelő eszközt. Például az Európa 

Ligetet korábban 3 rögzített kame-

ra figyelte, miközben oda elegendő 

egyetlen, 360°-ban mozgó, úgyneve-

zett dómkamera is, amely éjjel-nappali 

„őrjáratban” a park teljes területét 

pásztázza. Ezzel a módosítással az ad-

dig ott lévő 3 darab rögzített kamerát a 

kerület más pontjaira helyezhettük át.

Lapunk megjelenésével egy időben, 

október 22-én, a képviselő-testület 

ismét napirendjére tűzi a térfigyelő 

rendszer ügyét. Az ön által benyúj-

tott előterjesztésben újabb kame-

rák kihelyezéséről döntenek majd. 

Mikor szerelik fel az új beszerzésű 

eszközöket?

– Az önkormányzati választások előtt 

megígértük, hogy bővítjük a kerületi 

térfigyelő kamerarendszert, ennek az 

ígéretnek teszünk eleget a következő 

hetekben. A közbiztonságért felelős 

alpolgármesterként ez a terület szá-

momra különösen fontos. Az idei 

költségvetés további 8 kamera kihe-

lyezését teszi lehetővé, ezek beszer-

zéséről és kihelyezéséről döntenek a 

képviselők. 3 darab új műszer leendő 

helyszínét a rendőrség, másik 3-ét a 

közterület-felügyelet határozta meg, 

2 db-ét – lakossági igény alapján – a 

polgármester jelölte ki. 7 millió Ft-os 

forrással rendelkezünk, és megvizs-

gáltuk, hogy az adott célra miképpen 

tudjuk a leggazdaságosabban felhasz-

nálni ezt az összeget. A kamerák be-

szerzési ára fix összeg, a kihelyezésük 

költsége azonban az egyes helyszínek 

áramvételi lehetőségétől, a felszerelé-

si módtól és az adat-átviteli paraméte-

rektől függően változik. A felszerelés 

díja 300 000-től 2 millió fointig terjed. 

Kiemelt szempont, hogy a keretösz-

szegből minél több kamerát tudjunk 

felszerelni; a kalkulációk szerint most 

8 új térfigyelő eszköz elhelyezésére 

nyílik lehetőség. Úgy gondolom, hogy 

a közbiztonság mindannyiunk közös 

érdeke, ezért megelőlegezem, hogy 

22-én a képviselők megszavazzák a 

beruházást. Ezt követően két-három 

héten belül kihelyezzük a kamerákat.

Milyen szempontok szerint bővítik a 

kerületi térfigyelő rendszert?

– A fő cél az, hogy a kerület minden ki- 

és bejárati pontján működjenek kame-

rák. Ha ez megvalósul, akkor nyomon 

követhető, amikor valaki beérkezik a 

kerületbe vagy távozik onnan. A rend-

őrségi statisztikák szerint az I. kerület az 

ország egyik legbiztonságosabb helye, 

ezt az állapotot hosszú távon kívánjuk 

fenntartani, illetve a közbiztonságot és 

az itt élők szubjektív biztonságérzetét 

a lehetőségekhez mérten tovább nö-

veljük. Tény, hogy a városrészben tör-

tént bűncselekmények elkövetői nem 

a kerületben laknak, mozgásuk a térfi-

gyelő rendszerrel jól nyomon követhe-

tő vagy rekonstruálható. 

A kamerákat két helyszínen figyelik: 

a kerületi rendőrkapitányságon és 

a köz terület-felügyeleti irodában. A 

rendőrséget ebben a Budavári Ön-

kormányzat Közbiztonsági Közhasznú 

Közalapítványa támogatja. Az új tör-

vényi szabályozás értelmében ma már 

nem 8, hanem 30 napig kell megőrizni 

a kamerák felvételeit, ennek érdeké-

ben a képviselő-testület legutóbbi 

ülésén a tárolókapacitás bővítéséről 

is döntött.

 

Terveink szerint az önkormányzat jö-

vőre újabb 20 darab kamera beszer-

zésére és felszerelésére hirdet közbe-

szerzési eljárást. Ezek közül jut majd 

eszköz többek között az Úri utcába 

és a Gellérthegy több helyszínére is. 

Hangsúlyos pontot jelentek a szelek-

tívhulladék-gyűjtő szigetek – köztük a 

Somló út 51. számú ház előtti közterü-

let –, amelyek környékén azt tapaszta-

latuk, hogy egyesek az agglomeráció-

ból nemcsak a szelektív hulladékot, 

hanem a kommunális hulladékot is 

ide szállítják. Ez a tevékenység illegá-

lis hulladéklerakásnak minősül, ezért 

– a szeméthalmok kialakulásának 

megakadályozása érdekében – ható-

sági bírságot vetünk ki az elkövetőkre. 

Biztos vagyok benne, hogy a bírságo-

lásnak gyorsan híre megy. Minél na-

gyobb publicitást kap az eszközszám 

bővítése, annál nagyobb az esélye, 

hogy ez az információ azokhoz a sze-

mélyekhez is eljut, akik ellen a kame-

rákat felszereljük. A térfigyelő rendszer 

fejlesztése jelentős visszatartó erő a 

szabálysértők és a bűnözők körében.

r.a.
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Tisztelt budaváriak!

A Budavári Önkormányzat a hagyományokhoz híven 

2020. október 23-án, 9.00 órakor 

a Tabáni 56-os emlékműnél koszorúzással 

egybekötött megemlékezést tart az 1956-os forradalom 

és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából. 

A megemlékezésre szeretettel várjuk önöket is! 

Rendkívül fontos, hogy a járványhelyzetre való tekintettel mindvégig fokozottan 

ügyeljünk a megfelelő távolságtartásra!  

Október 23-a mindenkié. Azé is, aki nem tud eljönni koszorúzni. 

Emlékezzünk közösen az ,56-os hősökre, és arra, 

hogy egykor az egész ország együtt mozdult! 

Égjen minden ablakban mécses október 23-án este, 

világítsa meg a forradalom lángja az ablakokból az egész kerületet!

Köszönettel:

Budavári Önkormányzat
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A bűnözők is készülnek 
a karácsonyra
„Budapest többi kerületéhez képest városrészünk a nyugalom és a béke szigete – itt jóval kevesebb bűncselekmény történik 

–, de a vagyon elleni bűntények száma ezekben a hetekben mégis megnövekedhet, mert a másik oldalon a csalók és tolvajok 

is készülnek a karácsonyra” – figyelmeztet Krammer György Zsolt ezredes, az I., kerület rendőrkapitánya és Szondi György 

őrnagy bűnmegelőzési szakember. Határozottan állítják, hogy az esetek többsége odafigyeléssel és bizalmatlansággal 

megelőzhető, ennek érdekében olvasóink számá ra felsorolták a leggyakrabban elő forduló eseteket.

ONLINE VÁSÁRLÁS
Az ünnepek előtti időszakban több 

internetes áruház nyílik. Előfordul, 

hogy az ismeretlen webáruház na-

gyon kedvező árakkal hirdeti magát, 

de kiderül, hogy valójában nincs mö-

götte semmi. Az idősek számára az ár 

kiemelten fontos tényező, de lehet, 

hogy az olcsó végül nagyon sokba 

kerül a vásárlónak. Egy csaló cég ese-

tén a „vevő” csak addig jut el, hogy 

átutalja a pénzt, majd hiába várja a 

megrendelt árucikket, az soha nem 

érkezik meg. 

A rendőrség tanácsa: Csak alaposan 

ellenőrzött, működő és megbízható 

helyekről vásároljanak! Ha 5 interne-

tes felület közül az adott portéka 4 

helyen 100 Ft, ám az egyiknél 15 Ft, 

nem biztos, hogy az utóbbinál vásárló 

vevő jól jár. Amikor csak lehet, az utó-

lagos fizetési lehetőséget válasszák, 

és előleget se utaljanak. Nagyobb ér-

téknél – még a néhány száz forintos 

kiszállítási díjjal együtt is – biztonsá-

got jelent az utólagos fizetés.

TÁSKA, PÉNZTÁRCA, PIN-KÓD
Piaci bevásárlásnál és nagyobb élel-

miszerboltokban gyakran előfordul, 

hogy amíg a vásárló a pultnál kér va-

lamit vagy levesz egy árut a polcról, 

az ott hagyott bevásárlókocsi tetejé-

ről lekapják a táskáját. Más esetben a 

pénztárcát emelik ki a nyitva hagyott 

táskából. 

A rendőrség tanácsa: Ha piacon vagy 

hipermarketben vásárolnak, a táskáju-

kat soha ne rakják a bevásárlókocsi te-

tejére! Mindenképpen legyen testkö-

zelben: vállon vagy kézben! Lehetőleg 

kártyával fizessenek, de a PIN-kódot 

soha ne írják rá a kártyára, és az a cé-

dula se legyen a pénztárcában vagy az 

iratok között, amire felírták a négyje-

gyű számot!

LESZÓLÍTÓS TRÜKKÖS LOPÁS
Megtörténhet – különösen az idősebb 

korosztály körében gyakori –, hogy 

séta közben az utcán lelassít és megáll 

mellettük egy autó, és az abban utazók 

udvariasan felkínálnak egy nagyobb, 

lezárt ajándékcsomagot. Elmondják, 

hogy a csomag értéke pl. 300 000 Ft, 

de kivételesen odaadják 40 000-ért. 

Az illető megemeli, érzi, hogy súlya 

van, azt hiszi, hogy jó vásárt csinál. Kö-

zösen fölmennek a lakásba, és kifizeti 

a pénzt. Csak később, miután kinyitot-

ta, szembesül azzal, hogy a dobozban 

olcsó, igénytelen tárgyakat helyeztek 

el. 

A rendőrség tanácsa: Ilyen esetekben 

ne álljanak szóba az árusokkal! Amikor 

egy vásárlási ajánlat feltűnően jónak 

tűnik, amikor azt mondják, hogy „most 

az egyszer, csak magának”, akkor le-

gyenek bizalmatlanok!
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ÉKSZERVISELÉS 
ÉS PÉNZVÁLTÁS
Régi módszer a gyors, utcai támadás 

vagy a nyakláncok, gyűrűk és fülbeva-

lók erőszakkal gyors elvétele. Hasonló 

a helyzet, amikor valaki azzal szólít 

meg egy járókelőt, hogy váltson fel 

számára egy húsz- vagy egy tízezer 

forintos bankjegyet. Ilyenkor gyakran 

a pénztárcával vagy annak teljes tar-

talmával távozik az elkövető. 

A rendőrség tanácsa: Ha közterületen 

értékes ékszereket viselnek, takarják 

el sállal, kabátgallérral, ne tegyék fel-

tűnővé, mert felhívják rá a figyelmet! 

Utcán pedig semmilyen körülmények 

között ne váltsanak fel nagy összeget, 

mert annak legelső feltétele, hogy elő 

kell venni a pénztárcát…

ÁLRUHÁS „SZAKEMBEREK”
A hétköznapi csalások közé tartoznak 

azok az esetek, amikor valamelyik 

közműszolgáltató (gázművek, vízmű-

vek, elektromos művek) „szakembe-

rei”, arra hivatkozva kéredzkednek be 

a lakásba, hogy ellenőrzik a hálózatot, 

megnézik a vezetéket vagy összeírnak 

valamilyen adatokat. Ha többen van-

nak, egyikük eltereli a lakó figyelmét, 

a másik bemegy a hálószobába, és 

azonnal tudja, hogy hol tartják a pénzt. 

A rendőrség tanácsa: A készpénzt az 

emberek a lakásban mindig ugyanott 

(„ugyanazon három hely egyikén”) 

tartják. A szélhámosok – akik ebből 

élnek –, azonnal felmérik a helyzetet. 

Nem kutatnak, nem túrnak, egysze-

rűen odamennek, és elveszik. Fontos 

tudni, hogy a valódi szolgáltatók kép-

viselői mindig előre értesítik a lakókat 

az érkezésükről. Rendelkeznek igazol-

vánnyal és azonosítóval is, és legtöbb-

ször egyedül érkeznek. Váratlanul be-

csöngető „szerelőket” ne engedjenek 

be a lakásba! Hívják fel a szolgáltatót, 

és tőlük érdeklődjenek! 

AZ AJTÓK ZÁRÓDJANAK!
Az idősebbeknél előfordul, hogy a vá-

sárlásból való hazaérkezésük után – a 

kabát- és cipőlevétel vagy a szatyrok 

kipakolása miatt – elfelejtik kulcsra 

zárni a bejártai ajtót. Hasonló a hely-

zet az autósokkal is, akik az utasokra 

vagy a pakolásra figyelnek, és elfelej-

tik ellenőrizni, hogy bezáródott-e a 

gépkocsi ajtaja.

A rendőrség tapasztalatai szerint 10 

lakásból és 10 autóból 1-nek biztosan 

nyitva felejtik az ajtaját. Ezért minden 

alkalommal győződjenek meg a lakás, 

illetve az autó zárt állapotáról!

ELTŰNŐ KERÉKPÁROK
A Budapesten népszerűvé vált kerék-

páros közlekedés aktivizálta a bicikli-

tolvajokat is. A legkorszerűbb kétke-

rekű járművek néha már több százezer 

forintot érnek, nagy értéket képvisel-

nek a feketepiacon is. Napjainkban a 

kerékpárok egyre-másra tűnnek el a 

lépcsőházakból és a társasházi folyo-

sókról.

A rendőrség tanácsa: A tulajdonosok 

zárt helyen és rögzítve tárolják a bicik-

liket, a folyosók helyett inkább vigyék 

be a lakásba! Mindenképpen írják fel a 

vázról leolvasható gyári számot, mert 

keresés esetén a járműről készült 

fénykép nem elég!

„UNOKÁZÓS” TRÜKKÖS LOPÁS 
Bár már jóval ritkábban, mint koráb-

ban, de még mindig előfordul a kerü-

letben is. Egyedül élő idős személye-

ket azzal hívnak fel az esti, éjszakai, 

hajnali órákban valamelyik hozzátar-

tozójuknak, unokájuknak adva ki ma-

gukat, hogy balesetet szenvedtek, és 

ahhoz, hogy elsimítsák az ügyet, milli-

ókat kell fizetniük. Ezzel a módszerrel 

csalják ki az „óvadékot” vagy a „vesz-

tegetési pénzt” a nagyszülőkből. 

A rendőrség tanácsa: A gyakorlat az, 

hogy hosszan beszéltetik az embe-

reket, hogy ne tudjanak telefonálni 

az igazi hozzátartozójuknak. Ilyen 

esetben szakítsák meg a vonalat, és 

azonnal telefonáljanak a hivatkozott 

rokonuknak! Egy-két trükkös mondat 

is segíthet, amire a választ csak a va-

lódi családtagok tudják. Ne adják át 

a pénzt, hanem azonnal értesítsék a 

rendőrséget!

Krammer György Zsolt I. kerületi ren-

dőrkapitánynak az a meggyőződése, 

hogy a legtöbb vagyon elleni bűncse-

lekmény minimális odafigyeléssel, „jó-

zan paraszti ésszel” elkerülhető. Nem 

véletlen, hogy a bűnözők legfőbb cél-

csoportja az idős korosztály, akiknek 

gyengébb a figyelemkoncentrációja, 

és sokszor magányosan élnek. Az ezre-

des véleménye szerint egyfajta jól ér-

telmezett bizalmatlanság nagyon so-

kat segít a bűnesetek megelőzésében.

R.A.
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A budai srácok
Eörsi László történész tanulmánykötet-sorozatban dolgozta fel az 1956-os forradalom fővárosi eseményeit. Az Or

szágos Széchényi Könyvtár gondozásában napvilágot látott kiadvány a kevésbé ismert budai harcok – köztük az I. 

kerület – októberi és novemberi történéseit mutatja be. A kutatóval A „budai srácok” 1956 című könyve kapcsán 

beszélgettünk.

Kérem, idézze fel az I. kerületi forra-

dalmi eseményeket!

– A Vár Budapest fontos pontja, ám 

meglehetősen kevés a korszakról 

megjelent szakirodalom, és az esemé-

nyek után a nyomozó hatóságok feltá-

ró munkája is jóval szerényebb ered-

ményekkel büszkélkedhetett ott, mint 

más körzetekben. Tény azonban, hogy 

nem lehet egyetlen kézlegyintéssel 

elintézni a kerületben történteket, 

hiszen a harcok során a felkelők ko-

moly veszteségeket okoztak a szovjet 

egységeknek, emellett személyes tra-

gédiák történtek és rendkívül súlyos 

műemléki károk is keletkeztek.

Az I. kerületet az októberi harcok nem 

rombolták, csak a Széna téri részét ér-

ték. A forradalom napjaiban a felfegy-

verzett önkéntesekből, műegyetemis-

tákból, a Széna téri felkelők egy 

cso portjából álló nemzetőrség támo-

gatta a rendőrséget a rend fenntartá-

sában. Itt azonban sokkal kevésbé volt 

érzékelhető a rendkívüli napok hangu-

lata, mint például a VIII., IX. kerületben. 

Budavár főleg a novemberi har-

cok idején vált fontos helyszínné. A 

szovjetek már 4-én délelőtt beásták 

magukat a Vérmezőn, s innen lőtték 

a Várban lévő felkelőket. A műszaki 

egyetemisták tüzelőállást állítottak 

föl, de végül nem vállalták az össze-

csapást.

A mintegy negyvenfős, segédmun-

kásokból és fiatal diákokból, néhány 

Széna téri felkelőből álló csoportot 

hárman irányították: a hadapród múltú 

Végvári Vazul ferences szerzetes, a volt 

frontharcos Batthyány Bálint anyagbe-

szerző, valamint Magyari Ferenc. 

A fegyelmet is meg kellett szilárdtani: 

egy-két fegyelmezetlen fiatal a Vár 

épületéből célba vette a pesti oldalra 

tartó, a hídon haladó szovjet konvojt, 

ahonnan viszonozták a tüzet, és a harc 

a felkelők közül halálos áldozatot sze-

dett. 

Egyes források arról tudósítanak, hogy 

amikor a tankok a Széna tér felöl el-

indultak fölfelé, akkor az ellenállók 

kenőszappannal kenték be az Ostrom 

utca burkolatát, hogy a járművek visz-

szacsússzanak. A szovjet harckocsik-

nak végül mégis sikerült feljutniuk a 

Várba. 

A harcok során a Magyar Országos 

Levéltár nagyon súlyos belövést ka-

pott. Később komoly tanulmányok 

születtek arról, hogy hogyan és hon-

nan találták el. A lövés észak felöl, a 
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Margitsziget irányából jött, egy szov-

jet harckocsi gyújtógránátja találhatta 

el. Ez jóvátehetetlen katasztrófát oko-

zott, mivel a múltunk fontos irattári 

forrása elégett.

November 5-től 7-ig komoly küzdel-

mek folytak. Szovjet veszteségek is 

voltak, a magyarok közül Cérna Zoltán 

egyetemista kapott halálos találatot, 

őt ideiglenesen a Dísz téren temették 

el. 7-én este ért véget a harc, a Várban 

megszűnt az ellenállás.

A közelben harcolt a második leg né-

pesebb budapesti csoport, a Széna 

téri, amely a tűzszünet idején a Buda -

várat is ellenőrzése alá vonta. Pa-

rancs nokuk „Szabó bácsi”, azaz Szabó 

János is gyakran tartózkodott ott. 

(A Széna tériekről korábban önálló 

kötetet írtam ebben a sorozat ban. 

Nemcsak Budára terjedt ki a hatósu-

garuk, hanem még vidékre is. Járták az 

országot, a forradalom napjaiban ez 

volt a legmobilabb társaság.)

Milyen bírósági ítéletek születtek a 

vári ellenállás nyomán?

– A peranyagokból kiderül, hogy a 

budavári harcosokkal szemben sok-

kal kevésbé volt kíméletlen a meg-

torlás, mint más szabadságharcosok-

kal szemben. Ennek okáról semmit 

sem tudok, talányos maradt. A veze-

tők közül Batthyány Bálintot tudták 

bíróság elé állítani, mert két veze-

tőtársa emigrált. Batthyány enyhe 

büntetést, mindössze kilenc hónapot 

kapott, míg hasonló vádak alapján 

másokat halálra ítéltek, felelőssé 

téve őket az áldozatok haláláért és 

az anyagi károkért is. A fiatalokat 

csupán tanúként hallgatták ki, őket 

nem fogták perbe.

A többi budai kerületben is hasonló 

harcok folytak?

– A legismertebb és már rég feldolgo-

zott téma a Széna tériek története és 

küzdelme október 25-26-ától novem-

ber 9-éig Szabó bácsi vezetésével. (Itt 

találjuk a kádárista megtorlás legfiata-

labb áldozatát, Mansfeld Pétert, aki 16 

évesen sofőrködött itt. Ám nem emiatt 

végezték ki 1959-ben, hanem első-

sorban azért, mert fogságában, teljes 

reménytelenségében is szembe mert 

szállni a bíráival, s ezért javíthatatlan, 

átnevelhetetlen „ellenforradalmárnak” 

minősítették.)

A Budapesti Katonai Ügyészség, a 

Budapesti Katonai Bíróság, a Bel-

ügyminisztérium Politikai Nyomozó 

Főosztálya, valamint az ugyancsak ott 

székelő Körzeti Börtön II. kerületi, Fő 

utcai épületét elfoglalta egy forradalmi 

csoport Butkovszky Emánuel vezetésé-

vel. Foglyokat börtönöztek be, de testi 

fenyítés nem történt. November 4-én 

mindenkit kiengedtek. A bűnüldöző 

szervek korábban rettegett „elvtársai” 

közül ijedtükben többen álltak át a 

felkelők oldalára, de végül őket nem 

érte retorzió. A forradalmárok közül vi-

szont kettőt kivégeztek, és voltak bör-

tönbüntetések is. A Fő utca különleges 

helyszín, mert ’56 után itt folytak a 

nagy perek. Ha összevetjük, hogy a fel-

kelők hogyan bántak a foglyokkal, és 

utána mi történt, elég nagy a kontraszt. 

A III. kerületben a Schmidt-kastély volt 

az a helyszín, ahol napokon keresztül 

komoly ellenállást tanúsítottak a fel-

kelők; a XII. kerületben a Déli pálya-

udvar környékén dúló harcokban tör-

téntek halálesetek. A XI. kerületben, 

a Móricz Zsigmond körtér környékén 

november 5-én nagyon súlyos harcok 

folytak. Budafok és Nagytétény két kü-

lön fejezetben szerepel, két egymás-

tól független nemzetőrségi csoportot 

alkottak. A Kamaraerdő környékén, a 

Balatoni műút S kanyaránál vesztesé-

geket okoztak a szovjet egységeknek.

Létezik különbség a budai és a pesti 

srácok között?

– A pesti és budai srácok között létezik 

némi szociológiai módszerekkel meg-

állapítható különbség, de ’56 őszén 

a körtér környékére és a Széna térre 

rengeteg bányász érkezett, akik épp 

úgy „melósok” voltak, mint a Corvin 

közi társaik. A „pesti srácok” elfogadott 

elnevezést jogosnak tartom „budai 

srácok” változatban is, mert a harcok 

során a fiatal kétkezi munkások voltak 

túlsúlyban. 

Milyen kutatási módszerekkel dolgo-

zott?

– A rendszerváltást követően meg-

nyíltak a belügyi levéltárak, a bírósági 

anyagok a fővárosi levéltárba kerültek, 

és a szovjet levéltárakból is előkerül-

tek dokumentumok. Peranyagokból, 

levéltári forrásokból, honvédségi és 

rendőrségi jelentések alapján tártam 

fel az egykori történéseket. Meggyő-

ződésem, hogy az ’56 utáni büntető 

eljárásokban már nem a perek, hanem 

a történelemszemlélet volt koncepci-

ós. A szabadságért, függetlenségért, 

demokráciáért folytatott harcot a népi 

demokrácia elleni fellépésként érté-

kelték. A harcot gyilkosságként, a nyil-

vános beszélgetést szervezkedésként, 

a röplapok osztását izgatásként minő-

sítették az akkori törvények.

Rojkó Annamária

Eörsi László: A „budai srácok” 1956 

Országos Széchényi Könyvtár, 2018
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Gondolom, sokan vannak úgy vele, mint én, hogy az évek 

előrehaladtával fel-felrémlenek bizonyos ízek, illatok, jele-

netek a múltból – leginkább a gyermekkorunkból. 

Egy-egy ilyen alkalommal becsukom a szemem, és az 

ízek, illatok képek sorát idézik elém.

Gyermekkorom a Tabánhoz köt, ott sétálgattam nagy-

papámmal a Rácz fürdő felé, a 63-as villamos még a mos-

tani Attila úton járt, nyitott peronján csattogott a nyitó-záró 

kar a megállókban. Ha olykor mi is felszálltunk, vonal- vagy 

átszállójegyet vettünk, attól függően, mi volt az úti cél. 

Az átszállójegyeket kilyukasztotta a kocsi belsejében ülő 

kalauz, a vonaljegyeket csak letépte tömbjéből, én pedig 

gondosan elraktam őket, hogy otthon játszhassak kalauzost 

a babáimmal, akiknek tovább lyukasztgattam a jegyeiket a 

kis játéklyukasztómmal.

Ha gyalog közeledtünk a házunkhoz, a mai Gösser ét-

terem helyén egy mesés kis Mézes boltból már messziről 

érezhető édes illat szállt felénk, és kihagyhatatlan volt, 

hogy a kedves néniktől ne vásároljunk 5 dkg aranyló méz-

cukorkát kis papírzacskóban, vagy olykor mézes puszedlit, 

nápolyit, amiknek szintén nehéz volt ellenállni, amikor 

végignéztük a gusztusos üvegedényekben tárolt készít-

mények sorát. Belépéskor és távozáskor az ajtó felett kis 

harangocska szólalt meg – ma is hallani vélem a hangját.

5 éves koromtól a nagyszüleim már nem velünk éltek, 

így óvodába kellett járnom. Az óvoda az Attila úton mű-

ködött, reggelente a Vérmező szélén siettünk a villamos-

tól Anyukámmal. Ahányszor eszembe jutott életem során, 

hogy hány sötét, esőszagú reggelen trappoltunk azon az 

úton, mindig megborzongok, és látom magam előtt, ahogy 

lépkedek át a tekergőző giliszták fölött, szomorúan, szo-

rongva az idegen környezet, az otthon melegének, nyugal-

mának megszűnte, a családdal töltött idő pár órára csökke-

nése miatt.

Szavakba öntve

A Budavári Önkormányzat és Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ által meghirdetett élettörténeti 

alkotói pályázatra 65 év feletti kerületi lakosok jelentkeztek. Ezúttal az önéletírás kategória első helyezettjének, Galántai 

Katalinnak az írását közöljük. 

Illatok, hangulatok, 
emlékek...

1959., kilátás a Gellért-hegyről a budai Vár felé, elötérben a Bethlen-udvar • Fortepan – Nagy Gyula 
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Az ételeknek is egész más illatuk volt, mint otthon – az 

óvodai, majd napközis étkeztetés szag- és ízvilágát nem 

tudja elfelejteni az, aki éveken át részesült a bableves, 

tejbegríz, töpörtyűkrémes kenyér, finomfőzelék, paradicso-

mos káposzta, sült hús és hasonló menük kínálatából.

A házunkkal szemben tejcsarnok, vegyesbolt és egy 

Czudar nevű, nagyhangú zöldséges üzlete működött, a Ta-

báni Kakas vendéglő és a jelenlegi Teázó hangulatos kert-

helyiséggel rendelkező presszóként várta a vendégeket. 

A mi házunk – a Bethlen-udvar – egy hentesüzletnek és 

fodrászatnak adott helyet, illetve később egy kis butik is 

működött benne.

A tejcsarnokba belépve éreztem a friss – kannás – tej, 

vaj, túró péksüteménnyel keveredő illatát. Kedvencem volt 

a hideg tejbe mártogatott kifli majszolása, és az azóta sem 

érezhető, kicsit csípős, finom kefir impregnált papír pohár-

ban. Akkoriban jelent meg a Hópehely jégkrém vanília és 

csokoládé ízekben – szintén papírkoronggal lezárt, impreg-

nált pohárban, kis fakanállal, az 50 filléres, majd 1 Ft-os 

gombóc fagyi után ez különleges csemegének számított a 

nyári meleg napokon. Gombócos fagyiért a Krisztina kör-

úton a Darázsfészek presszóig, vagy a színvonalasnak szá-

mító Déryné cukrászdáig kellett elsétáljunk.

A vegyesbolt kínálata a mai közértek, ABC-k megfele-

lője volt, számomra a legemlékezetesebbek mégis, máig 

is a háztartási mosó- és tisztítószerek. Az Ultra mellett az 

Asszonydicséret mosópor, a Flóra mosószappan, a Caola 

pipereszappan számított a leginkább használatosnak, na, 

és itt lehetett kapni a Tangó parkettpasztát, aminek olajos- 

benzines szaga a mai napig itt van az orromban. Az otthoni 

nagytakarítás során anyukám súrolókefével tisztára sikálta 

a parkettát, majd jött a „beeresztés” Tangó pasztával, utána 

egyik lábunkon puha ronggyal, másik lábunkon pánttal rög-

zített kefével kellett addig „táncolni” rajta, míg ragyogóra 

fényesedett.

A tisztaság kicsit benzines szaga keveredett a cserép-

kályhában pattogó tüzelőfának és a fürdőszobából kiáram-

ló mosott ruhának az illatával – ez volt a békés családi ott-

hon melegének később már soha vissza nem hozható illata.

Erről eszembe jut a pince is, ahova nagyon szerettem 

fáért járni apukámmal. A sötét, sejtelmes labirintusban 

egymás mellett sorakoztak a lécekből álló válaszfalakkal 

és ajtókkal elválasztott kis helyiségek, amik a tüzelőn kívül 

számos „kincset”, bútorokat, kacatokat rejtettek. Miközben 

megraktuk a kosarakat fával, beszívtam a dohos pince sza-

gát, s halványan felderengett bennem az emlék egész ki-

csi koromból, amikor nagyon sokan voltunk a pincékben, 

kis vaskályhán fém kannában forrt a víz, és átjárta minden 

porcikánkat a bergamottillatú Planta tea jótékony meleg-

sége. Évek múltán értettem meg, hogy nehéz idők voltak 

azok, amikor óvóhelyként használták a ház lakói a pincéket 

– nem elsősorban tüzelőért mentek oda.

A hentesről és a zöldségboltról leginkább a friss, húsos 

császárszalonna, a lila hagyma, retek és szőlő jut eszembe. 

1966., Budapest, I., Attila út 27., Tabáni Kakas vendéglő • Fortepan
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A későbbi életem során soha nem esett olyan jól a gusz-

tusos, apró kockákra vágott, finom illatú húsos szalonna 

a vékonyra szeletelt, édes lila hagymával, mint amikor a 

nagyszüleimmel falatoztuk, vagy amikor zsírban sült pirítós 

kenyeret vacsoráztunk citromos teával.

A retek és szőlő vajas kenyérrel már kisiskolás koromat 

idézi, de azokat az ízeket sem tudtam előhozni a későbbi-

ekben többet. Anyukám kis kerek alumínium ételhordó do-

bozkába tette a megmosott szőlőfürtöt, másikba teavajjal 

megkent kenyeret, amire nem került felvágott, csak a vé-

konyra szeletelt retekkarikák, mégis csuda finom volt!

A szőlős vajas kenyér szeretetét a nyarankénti tanyasi 

életem során szoktatta meg velem a másik nagymamám, 

aki szintén nagyon sokban hozzájárult a tartalmas, színes, 

boldog gyermekkoromhoz.

Kerekegyházán töltöttem sok szép hetet, az ott szerzett 

tapasztalatok is gazdagították az életem. Ha erre gondolok, 

ismét illatok, szagok, ízek, emlékek tolulnak fel bennem. A 

parázsban, hajában sült krumpli fagyos, sózott szalonnával, 

a fáról frissen leszedett őszibarack, nyári alma, cseresznye, 

a száráról levágott görögdinnye íze, az istállóban felfűzött 

dohánylevelek, a tehenek, baromfik, a trágyával kevert szal-

ma és az agyagpadló felkenéskor érezhető szaga, a virágok 

illata a ház előtti kiskertben, a vásárba indulás lovasszeké-

ren zötykölődve – mind-mind egy gyönyörű, visszahozha-

tatlan kor emlékét idézik.

Volt, hogy télen is eljutottunk a tanyára, na, azok az 

illat élmények végképpen utánozhatatlanok – ahogy a kis 

kéményekből felszálló füst keveredett a hidegben a hó 

szagával, disznóöléskor a perzselt szőr és bőr, az abálólé, 

a töpörtyű illatával – azóta a több ilyen eseményen való 

részvétel sem adta már ugyanazt az érzetet.

A Tabánban is szépek voltak a havas, téli napok, bol-

dogan mentünk szánkózni a hegyoldalba, a sok mozgás 

közben kihevültünk, már csak otthon vettük észre, hogy 

kezünk, lábunk lilára fagyott, időbe telt, amíg újra átmele-

gedett. Egy alkalommal sajnos csúnya szánkóbaleset szem-

tanúja is voltam, onnantól kezdve csak apukámmal men-

tem szánkózni, egyre ritkábban.

Téli emlékeim közt kiemelt fontossággal bírnak a kará-

csonyok, amelyek minden kisgyerekben csodákat, különle-

ges élményeket és érzéseket idéznek fel a fenyőfa, a fa-

héjas, vaníliás, diós, mákos sütemények illatával, a terített, 

ünnepi asztal és a régen látott rokonok képével. Akkor még 

a szaloncukornak is jellegzetes íze és illata volt, a mártatlan 

konzum fondantok közül a fehér és a kakaós volt a ked-

vencem, a rózsaszínűeket mindig a szüleimnek adtam, vagy 

visszacsomagolva a karácsonyfán hagytam.

A kiskamaszkori éveim meghatározó élménye a testvé-

rem megszületése volt, akinek gyorsan a „pótmamája” let-

tem, lévén 11 év a különbség kettőnk közt. Az ő gondozása 

közben ismertem meg azt a bizonyos, jellegzetes kisbabail-

1956., Szánkózás a tabáni dombon • Fortepan – Barbjerik Ferenc  
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latot, a bölcsőde, majd később az óvoda légkörét. Ez utóbbi 

– akkor még nem tudatosodott bennem – határozta meg az 

egész felnőtt életemet, pályafutásomat, hivatásomat.

Persze, mint akkori fiatal, én is jártam a Diadal moziba 

gyerekbérlettel, főként matiné előadásokra. A nézőtér le-

vegője jellegzetes volt, varázsát fokozta a szünetben meg-

jelenő perecárus felől szállingózó sütemény illata.

A mozi melletti Szabó Ervin Könyvtárnak is szorgalmas 

látogatója voltam, szerettem a szép könyveket, a mással 

össze nem téveszthető könyvtári levegőt – sajnálom, hogy 

a mai kor gyermekei egyre ritkábban találkoznak közvetlen 

testközelből a nyomtatott irodalommal!

Hétvégeken mi még tánciskolába jártunk a Bem rakpart 6. 

szám alatti Művelődési Házba, ahol a kicsit poros táncparkett 

szaga keveredett a lányok Byc Moze kölnijének és Camea 

dezodorjának illatával. Ha hazafelé átjöttünk a kipufogósza-

gú Alagúton, a Zöldfa étteremből kiszűrődő zenét hallhattuk, 

üldögélhettünk a hársfa illatban úszó Horváth-kert padjain 

vagy sétálhattunk a jó levegőt biztosító fák alatt a Tabánban.

Anyukámmal még kiülhettünk a Várkert Kioszk kerthe-

lyiségébe a Duna-parton narancsillatú – állítólag kátrányos 

– Bambit iszogatni, majd pár év múltán még alkalmam volt 

táncolni az Ifjúsági Parkban a Bergendy zenekar muzsikájára. 

Akkor még szobrászművészek műhelyéül szolgáltak a bazár-

sor helyiségei, kíváncsian kukucskáltunk be, ahol lehetett, 

hogy lássuk a sokszor monumentálisnak tűnő alkotásokat.

Nyári szünetekben sokszor mentem le egy pokróccal, 

innivalóval és könyvvel a Tabán zöld füvére napozni, olvas-

ni és élvezni az éppen virágzó fák, a frissen nyírt fű illatát. 

Hétvégeken, ha tehettük, kimentünk a Gellért strandra, ott 

ismertem és szerettem meg a hullámverést, meg a sülthú-

sos zsíros kenyeret zöldpaprikával, olyan paradicsommal, 

aminek még fantasztikus zamata volt, és mondanom sem 

kell, azóta sem találom ezt az ízt – ahogy a kórházba beho-

zott narancsnak, a málnaszörpnek, a cukorral és kakaóval 

kikevert tojássárgájának, a keményre vert gyümölcshabok-

nak is már csak emlékeimben él az ízük.

Valószínűleg találnék még szép pillanatokat, hangula-

tokat, ha tovább kutakodnék az emlékeim közt, hiszen az 

általános iskolai barátnőmmel csodákat éltünk át, a ke-

rület szinte minden szegletéhez fűz valami érzés, emlék, 

ami nem csoda, hiszen születésem óta itt élek, itt jártam 

általános és középiskolába, majd itt töltöttem el 40 évet 

a munkahelyemen. Jelenleg a Víziváros jelenti a közvetlen 

környezetemet, ahova még abban az időben költözhettem 

be, amikor a lakásunk erkélyéről a Budai Kertmozi előadá-

sait élvezhettük nyaranta, esténként Rod Stewart Sailing 

című slágere jelezte, hogy hamarosan elkezdődik a vetítés.

Jó látni, hogy a lakóhelyünk folyamatosan fejlődik, 

szépül, de jó néha előkaparni morzsákat a múltból, kicsit 

megállni, emlékezni, felidézni a múlt ízeit, illatait, hangu-

latait.

1963., Alagút utca–Pauler utca sarok, szemben a Krisztina körút házsora • Fortepan – Magyar Pál
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A harmincas években a tabáni házakat elbontották, a területet pedig azzal a céllal parkosították, hogy ide épülhessen 

fel a főváros új büszkesége, egy valóságos fürdőváros. A nagyszabású, modern terveket azonban elsodorta a második 

világháború. 

A harmincas években még gondos-

kodtak arról, hogy az erősebben meg-

épített, és műemléki szempontból 

jelentős épületeket megkíméljék a 

bontócsákányok. A megmaradt házakat 

aztán tovább tizedelte a világháborús 

pusztítás, így ma már csak mutatóba 

maradt egy-egy ház. A hajdani Rácvá-

rosból állva maradt a plébániatemp-

lom, Semmelweis szülőháza (az or-

vostörténeti múzeum), a Szarvas-ház, 

az Apród utca 10–Döbrentei utca 9. 

épületegyüttese, a Döbrentei utca 15. 

és 17. számú házikók, a Czakó utca 15. 

(ma a Czakó kert működik itt), az Attila 

út 15. szám alatti ház alsó szintjei, va-

lamint több bérház a Várkert rakparton 

és az Attila úton. A szerbek templomát 

1949-ben rombolták le. 

Az Erzsébet híd építése kapcsán új 

felhajtók épültek a budai oldalon, és 

újjáépült a Hegyalja út, az Attila út és a 

Krisztina körút is. Ekkor ismét rendez-

ték a parkot, amely ma is túlnyomó-

részt parkosított. 

A háború után a terület tehát parko-

sítva maradt, ami teret engedett a 

szabadtéri rendezvények megtartá-

sára. Ma már nincs meg, de valamikor 

színpada is volt a Tabánnak. Ennek 

emlékét nem csak az idősebbek őrzik, 

hanem az LGT sorai is: 

Gyere, gyere ki a hegyoldalba,

Neked játszik ott egy rock’n’roll banda.

Gyere, gyere, gyere, várok rád!

A koncerteket leszámítva a park vi-

szonylag gyér forgalmú maradt, ami-

nek erőteljesebb lejtése lehet a fő 

oka: itt nem lehet focizni, a gyengébb 

lábúak nehezen másznak fel az ösvé-

nyeken, és babakocsival is kihívást 

jelentő az út. Ez viszont segített meg-

őrzni a „zöldségét”, nyugalmát a város 

belsejében. 

Fotó: Papp Géza

A Tabán évszázadai – 8. rész

A Tabán közelmúltja és jelene

1963., az épülő Erzsébet híd a Gellért-hegyről fotózva. • Fortepan
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1966-ban, az Eszperantó Világkong-

resszus alkalmával helyezték el az 

eszperantó emlékművet és kutat a 

Rácz fürdő közelében. Kőfalvi Gyula 

és Pfannl Egon munkáit egy közada-

kozásból emelt Ludwig Zamenhof 

szobor egészíti ki – Zamenhof volt az 

eszperantó mozgalom megteremtője. 

Az Apród utca 10. előtt Virág Benedek 

emlékére állítottak szobrot, mellette 

a Tabán Társaság emléktáblájával. Az 

egykori Kereszt tér helyét ma is könnyű 

megtalálni, csak a keresztet kell meg-

keresni a domboldalban. Felette egy 

1956-os emlékmű áll. A híd lehajtójá-

nak közelében egy faragott sziklada-

rabon az Ördög-árokra emlékeztető 

szöveget olvashatunk. Egykori munka-

helyének, a Semmelweis Orvostörté-

neti Múzeumnak a szomszédságában 

állították fel Antall József miniszter-

elnök mellszobrát 2003-ban. A Fogas 

utca és a Döbrentei utca sarkán pedig 

Döbrentei Gábor mellszobra látható. A 

lebontott szerb templom emlékét egy 

kis harangláb őrzi 2014 óta a Döbren-

tei utca Erzsébet híd felőli végénél. 

A hetvenes évek második felének 

nagy építkezése volt a Gellért-hegy 

belsejében rejtőző víztároló, a Gru-

ber-medence megépítése. A jelenlegi 

víztároló medencék 1974–80 között 

épültek ki. Érdekesség, hogy a meden-

cék zongora alakú alaprajzi elrendezé-

sének köszönhetően a víz mindenhol 

folyamatosan áramlik bennük. A hat-

ezer négyzetméter alapterületű, 30 

centiméter vastag alaplemezt egyben 

építették meg, ehhez megszakítás 

nélkül, 41 órán át folyamatosan szál-

lították a betont. 

A nagy építkezés után a környezetet 

rendezték, a hegyoldalt parkosí tot ták. 

Különféle cédrusokkal, díszcseresz-

nyékkel a hegytetőn homoktövissel, 

a falakon kúszónövényekkel találkoz-

hatunk. Különlegesség az 1996-ban a 

nemzetközi filmvilág által adományo-

zott fákkal büszkélkedő Alfa-TV park. 

A Tabán növényanyaga igen értékes, 

számos ritkaság található meg itt. A 

legidősebb példányok a tölgyek, ju-

harfák, hársfák, vadgesztenyék, platá-

nok és japánakácok. Az Orvos lépcső 

felőli lejtőn többféle berkenyével és 

egy óriási császárfával is találkozha-

tunk. Igazi matuzsálemnek mondható 

a törökök idejéből származónak mon-

dott, de valójában annál később ülte-

tett eperfa a Kőműves lépcső melletti 

teniszpályák fölött. 

2002 és 2012 között működött a Döb-

rentei utca 9. alatti épületben a Tabán 

Helytörténeti Gyűjtemény (Tabán Mú-

zeum) és a Tabán Társaság Egyesület. 

Papp Géza

1984., kilátás a gellérthegyi víztározótól a Tabán és a Belváros felé. • Fortepan – Kristek Pál
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1016 Budapest, Czakó u. 2–4. 
Nyitvatartás: 
hétfő–péntek: 07.00–20.00, 
szombat: 08.00–20.00, 
vasárnap: 08.00–18.00

RE: BORN YOGA AND PILATES
Amennyiben szeretne valamit tenni 
egészsége érdekében, ott a helye a 
Hot Pilates, a Vinyasa Flow és Ashtanga 
óráinkon. 
A Hot Pilates 60 perc magas intenzi-
tású intervall edzés, légzésszabályo-

zással, ezért rövid idő alatt látványos 
eredményt lehet elérni mind testileg 
mind mentálisan. 
Az Ashtanga és Vinyasa Flow óráink 
pedig olyan két jógairányzat, amely 
bár dinamikusabb, mégis tökéletesen 
lenyújtja tested izmait. 60–80 perc 
koncentráció az elme lecsendesítésé-
ért, a lélek nyugalmáért.  
Havi egyszer pedig tibeti hangtálas 
hangfürdőt tartunk, hogy tökéletes 
legyen a lelki kikapcsolódás.
1 alkalom: 2700 Ft

10 alkalmas bérlet: 24 000 Ft
I. kerületi lakosoknak 20% kedvez-
ményt adunk. Diákkedvezmény 25 
éves korig vehető igénybe. További 
információért, órarendért és árakért 
látogasson el a rebornyogaandpilates.
hu weboldalra. Minden kedves érdek-
lődőt várunk nagyon sok szeretettel!

NORDIC WALKING
A NORDIC WALKING egy pár speciális 
bot és különleges gyaloglótech nika 
segítségével űzhető sport ág. Kímélő 

Hahó, itt a Czakó!

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

minden szerdán 10.30-tól
LÉLEKSIMOGATÓ – 
MEMORITER FOGLALKOZÁS RÁK KATI 
SZÍNMŰVÉSZNŐVEL
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz 
kötött.

október 27., kedd 18.00
VÍZIVÁROSI CSILLAGOK

A Vízivároshoz kötődő jeles személyi-
ségek előtt tisztelgő sorozat vendége 
Rumi László Blattner-díjas rendező, 
báb,- és utcaszínházi performer.
Beszélgetőtárs: Szabó Eszter Ágnes 
képzőművész, tanár és kurátor
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz 
kötött.

október 28., szerda 19.00
CLASSICUS QUARTET

Sosztakovics: 7. vonósnégyes, op. 
108, Bartók: 2. vonósnégyes
Közreműködik: Rácz József, Baksai 
Réka (hegedű), Tornyai Péter (brácsa), 
Zétényi Tamás (cselló)
Belépődíj: 1000 Ft, Budavári Önkor-
mányzat Kerületkártyával a belépődíj: 
500 Ft

november 4., szerda 17.00
„MÚLTUNK JÖVŐJE A JELENBEN”
KORHŰSÉG A ZENEI ELŐADÁSBAN 
„Autentikus” előadásmód vagy „Élő” 
zenei tradíció? Hogyan játsszuk ma a 
régebbi korok zenéit? Illés Szabolcs 
előadás-sorozata a „Köszönjük Magyar
ország” program keretében. A belépés 
díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

november 9. hétfő 18:00
A VÉDŐBESZÉD
Makranczi Zalán előadása

Platon: Szókratész védőbeszéde Deve-
cseri Gábor fordítása alapján 
Rendező: Czeizel Gábor
Az előadás hossza 75 perc, amit rövid 
szünet után egy 30 perces feldolgozó 
foglalkozás követ. Belépődíj: 1500 Ft, 
Budavári Önkormányzat Kerületkár-
tyával a belépődíj: 1000 Ft

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.
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Rohmann Ditta – cselló

Berecz Mihály – fortepiano

Kevesen ismerik azt a kincset, 

amely a Budavári Önkormányzat 

birtokában van: egy Beethoven-ko-

rabeli hangszer tökéletes mása, egy 

fortepiano. A délelőtti koncerteken 

meghallgathatjuk ezeket a csodá-

latos műveket és azt a különleges 

hangzást, amilyen az 1800-as évek-

ben egy kamarazenei hangverse-

nyen lehetett, hozzáillő környezet-

ben.

Belépődíj: 1500 Ft

Budavári Önkormányzat Kerületkár-

tyával a belépődíj: 1000 Ft

Online közvetítés díja: 1000 Ft

Jegyvásárlás: jegy.hu

Az előadást élőben is közvetítjük 

online, a megtekintéshez jegyvá-

sárlás: online.jegy.hu

Jegyrendelés:  jokaiannaszalon@

budavar.hu  (Az előzetesen – legké

sőbb az előadás előtti csütörtökig 

– megrendelt jegyeket a helyszínen 

lehet átvenni.)

Helyszín: Virág Benedek Ház (1013 

Budapest, Döbrentei utca 9.)

 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Az eseményen hang- és képfelvétel 

készül.

Mesemúzeum

Október 24., szombat 11 órától 

(120 perc)

LEGYÉL TE IS 

KÖRNYEZETVÉDŐ! 

Ökofoglalkozás kreatívan. 

Minden kicsit és nagyot szeretettel 

vár Farkas Réka iparművész.

Ajánlott korosztály: 5–10 éves korig.

Október 31., szombat 11 órától 

(120 perc)

JÁTSZANI JÓ!

Merre ment Piroska az erdőben?
Melyik kártya az igazi?
Építs bolygót Kis Herceggel!
Ezen a délelőttön a családoddal 
közösen próbálhatod ki te is a Me-
semúzeum társasjátékait. Ajánlott 
korosztály: 6–12 éves korig.

1013 Budapest, Döbrentei u. 15. 
Telefon: +36 1 202 4020  
E-mail: mesemuzeum@pim.hu

november 8., vasárnap 11.00
BEETHOVEN+
Rohmann Ditta kamarazenei sorozata Beethoven művei 
fortepianóra és csellóra

módon fejleszti az állóképességet, erő-
síti az izmokat, javítja a mozgáskoor-
dinációt. Nagy előnye, hogy a szabad-
ban zajlik. A természetben végzett 
mozgás minden érzékszervünkre hat, 
kiegyensúlyozottá tesz. A rendszeres 
összejöveteleken a foglalkozást vezető 
szakszerű irányításával megismerhetik 
a sportág alapjait. Igény szerint felsze-
relést tudunk biztosítani. A részvétel az 
I. kerületi lakosoknak ingyenes. 
További információ: +36 1 375 0336
Foglalkozás: hétfő 9.15–10.15
Találkozás: a Vérmező Széll Kálmán tér 
felőli részén, a fitneszeszközöknél
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1015 Bp. Batthyány u. 26. • Telefon: +36-20-232-9018, +36-1-780-7660 • E-mail:  vizivarosiklub@budavar.hu 

Facebook: Vízivárosi Klub   Nyitva tartás: a programokhoz igazodóan változó.

RITMIKUS GIMNASZTIKA

 4–7 éves kislányoknak

KEDD 17.00–17.50 

Információ és jelentkezés: 06 30 611 

8100, berzeki.rebeka@gmail.com.

https://www.facebook.com/kistextrg 

Részvételi díj: 6000 Ft/fő/hó.

AGYAGOZÁS GYEREKEKNEK – fejlesz

tő jelleggel is, 4 éves kortól

HÉTFŐ 17.00–18.00

A foglalkozást Sztankay Bedők Bea ke-

ramikusművész vezeti. Részvételi díj: 

1500 Ft/óra + anyagköltség.

ÚTKERESŐK – kreatív önismereti mű

vészetterápiás csoport 17–30 éve

seknek

PÉNTEK 15.00–17.00

Első alkalom: október 30. 

A foglalkozásokon a komplex művé-

szetterápia eszköztárát használjuk. Az 

első három alkalom nyitott, utána a 

csoport zárt jellegűvé válik. A program 

minimum 6 fő jelentkezése esetén 

indul. A foglalkozásokat Magdu Anita 

Lorella művészetterapeuta tartja. Ér-

deklődés, jelentkezés:  magdu.anita@

gmail.com. Részvételi díj: 3000 Ft/fő/

alkalom.

  BULLYING AZ ISKOLÁBAN 

MINDEN HÓNAP ELSŐ SZERDÁJA 

17.00–19.00

Problémamegoldásra fókuszáló szak-

mai workshop szülőknek, pedagógu-

soknak, kiegészítő gyermekfoglalko-

zással. Vezeti: Dóczi-Vámos Gabriella 

pedagógiai szakértő-kutató, mediátor 

és Petrányi Nóra ifjúságsegítő. 

Részletek, jelentkezés: Facebook: ag-

resszió, erőszak, bullying, fegyelem az 

iskolában. 

E-mail: bullyingaziskolaban@gmail.

com, tel.: 06 20 420 4045.

A részvétel ingyenes.

MINDENNAPI „ZÖLDSÉGEINK”  

NOVEMBER 9. HÉTFŐ 18.00

A Magyar Környezeti Nevelési 

Egyesület eseménye

Kreatív és fenntartható tárgyak készí-

tése, rovarszálló építés, a beltéri kom-

posztálás titkai és sok más érdekesség 

várja a résztvevőket. 

A részvétel ingyenes.

IMPROVIZÁCIÓ FELNŐTTEKNEK

PÉNTEK 10.00–12.00

Kikapcsolódás és tanulás egyben. Az 

elsődleges cél, hogy felszabadult légy, 

merj hibázni. Az improvizációs játékok 

hatással vannak rád, arra, hogy ho-

gyan viszonyulsz másokhoz, a visel-

kedésedre, a kapcsolataidra. Megtanít 

szembenézni az ismeretlennel, öröm-

mel fogadni a változást, és más szem-

mel nézni a megszokott hétköznapok-

ra. Foglalkozásvezető: Vargyas-Tóth 

Juliska (Grund Színház).

Részvételi díj: 3000 Ft/alkalom (ha 

először jössz, féláron vehetsz részt).

Bérlet: 15 000 Ft/6 alkalom (egész 

tanévben érvényes). Információ és 

jelentkezés: info@grundszinhaz.hu, 

vagy www.grundszinhaz.hu

„ARTMENŐK”

KEDD 18.00–20.00 

Az ArtMan Egyesület 18–30 éves, fo-

gyatékossággal élő és ép fiatalokat 

vár újonnan induló mozgáscsoport-

jába. Az órák első fele egy mozgásos 

tréning, amely során a képességfej-

lesztés kerül előtérbe, a második fele 

pedig a bennünk rejlő kreativitást tá-

mogatja improvizáción keresztül. Gye-

re és próbáld ki! :)

Érdeklődés, jelentkezés Kopeczny Ka-

tánál: 06 30 307 8734, 

artman.dance@gmail.com.

A részvétel ingyenes.

„HÖLGYEK ÖRÖME” – IKONOK A DI-

VATBAN

A Magyar Divatszövetség Egyesület 

eseménye

NOVEMBER 13., PÉNTEK 17.00–19.00

CHRISTIAN DIOR/FRIDA KAHLO/LADY 

DIANA

A Magyar Nemzeti Galéria, a londoni 

Victoria és Albert Múzeum valamint a  

Kensington Palota nagy sikerű kiállí-

tásai inspirálta szubjektív tárlatveze-

tésen vehetnek részt az érdeklődők. 

Kik lesznek IKONOK? Milyen hatással 

vannak mások életmódjára, stílusára?  

A korszellem teremti Őket vagy Ők 

nyitnak  számunkra új korszakot?

Vízivárosi Klub
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Előadók: Springer Orsolya, Kolyvek 

Antónia  és Körtvély Adrienne terve-

zők. A részvétel ingyenes, de előzetes 

regisztrációhoz kötött, melyet a divat-

szövetsegmagyar@gmail.com címen, 

november 8-tól tehetnek meg.

KERÜLET KVÍZKLUB

NOVEMBER 2.,

HÉTFŐ 18.30

LÓVERSENY ÉS KASZINÓ:  előadó Ju-

hász Sándor - Kerület Kvízklub alapító 

A résztvevők játékos formában bővít-

hetik történelmi és kulturális ismere-

teiket. Az előadást részben az előző 

alkalmakon elhangzottakból összeállí-

tott kvíz követi. Az előadások  megta-

lálhatók Facebook oldalunkon:  

www.facebook.com/keruletkviz.

Jelentkezés: keruletkviz@gmail.com

További információ: 

www.facebook.com/keruletkviz. 

A részvétel ingyenes.

VÍZIVÁROSI TÖRTÉNETEK – közösségi 

alkotóműhely

KÉTHETENTE SZERDÁN, 18.00–20.00

Ismersz egy legen-

dát a Király für-

dőről? Ültél már 

az alagút tetején? 

Emlékszel a Jurá-

nyi Házra, amikor 

még iskola volt? Van a kerületben 

törzshelyed? Melyik az a környékbeli 

helyszín, amihez a legtöbb történeted 

kötődik? A műhelyben drámás gya-

korlatokkal, történetgyűjtéssel és kü-

lönböző műfajú közösségi alkotással 

foglalkozunk. A csoporttagok saját él-

ményei mentén, a környék emblema-

tikus pontjaihoz kapcsolódó történe-

tekből kiindulva alkotunk. Korosztály: 

16 év felett (felső korhatár nincs!) 

Vezetik: Fodor Fanni és Török Tímea, a 

Paralel Alkotócsoport drámainstrukto-

rai. Információ és jelentkezés: 

paralelcsoport@gmail.com.

Részvételi díj: 2000 forint/alkalom.

Ha többet tudnál meg a folyamatról, 

vagy érdekel, hogy néz ki egy alkal-

munk, gyere el az első, ingyenes, nyílt 

foglalkozásunkra október 28-án, 18 

órára!

VÍZIVÁROSI MŰVÉSZETTÖRTÉNETI 

KÖR 

MINDEN HÓNAP HARMADIK SZERDÁ-

JA, 17.00–19.00

Ha érdekli a művészet, úgy a klasszi-

kus, antik világ, mint a kortárs alkotók 

által létrehozott és bennünket is kö-

rülvevő alkotások világa, vegyen részt 

ön is a kör beszélgetésein, vetítésein!

Vezeti: Katona Kata képzőművész.

Jelentkezés: kata.katona.kata@gmail.

com. A részvétel ingyenes.

MERIDIÁN 3 - 1 - 2 TORNA

CSÜTÖRTÖK 17.00–18.00

A gyakorlatok rendszeres végzésével 

sokat tehetünk az egészségünk javí-

tásáért. Folyamatos csatlakozási le-

hetőség! További információ: https://

www.312.hu/

Érdeklődés: Kiss Ágnes, 06 70 210 

4706, kagnes22@gmail.com

A részvétel ingyenes.

SENIOR GERINCTORNA

KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00–10.00 

ÉS 10.00–11.00

Az órák fő célja a helyes testtartás 

kialakítása, a testtudat fejlesztése, az 

erő és rugalmasság megőrzése. Vezeti: 

Mándli Monika sportoktató. 

Jelentkezés:  mandlimoni@gmail.com 

Regisztráció minden alkalommal szük-

séges! Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom. 

Az önkormányzat az arra jogosultak-

nak támogatást biztosít!

„ARANYCIPŐ” – senior társastánc

SZERDA 15.00–16.00

Az órákon profi tanár segítségével 

tanulhatja meg vagy elevenítheti fel 

a tánclépéseket. Vezeti: Füleki Réka 

versenytáncos. Folyamatos csatlako-

zási lehetőség! Jelentkezés: rfuleki@

yahoo.com. Részvételi díj: 1250Ft/al-

kalom.

BRIDZSKLUB 

HÉTFŐ 10.00–13.00

A részvétel ingyenes. Jelentkezés: 

hegerferenc3@gmail.com

KALANDTÚRÁK – szabadtéri program

Korosztályonként és érdeklődési kör-

nek megfelelően más és más témákkal 

várjuk közösségfejlesztő-csapatépítő 

élményprogramjainkra a résztvevőket. 

Kizárólag előzetes időpont-egyezte-

téssel! Információ és jelentkezés Kör-

mendi Csilla: 06 30 531 5577, 

www.bagolyvar-birodalom.hu, 

bolcsbagoly@index.hu

A járványhelyzet miatt a  progra-

mok a mindenkori ajánlások, illetve 

szabályok betartásával kerülnek 

megrendezésre. 

Kérjük a látogatókat, viseljenek 

maszkot, használják a bejáratnál 

elhelyezett kézfertőtlenítőt,  

és lehetőség szerint tartsák be az 

ajánlott 1,5 m távolságot! 

Betegen ne látogassák a klubot!



VÁRNEGYED • XXV. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM, 2020. OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK26

P r o gr a m o k

Budavári Művelődési Ház
1011 Budapest, Bem rakpart 6. • Telefonszám: +36-1-201-0324 • E-mail cím: bem6@bem6.hu
www.bem6.hu           budavarimuvelodesi.haz            budavarimuvelodesihaz

BORKÓSTOLÓ: Konyári Pincészet
November 6. péntek 18.30
Hosszú kihagyás után novemberben is-
mét a bor szerelmeseinek kedveskedik a 
Budavári Művelődési Ház. A Konyári Pin-
cészet a Dél-Balaton talán legismertebb 
és legelismertebb borászata, a borkósto-
lón hatféle ízletes borukat lehet megkós-
tolni. A zenei hangulatfelelősök ezúttal a 
PlayGround Acoustic tagjai lesznek. 
Belépő: 3000 Ft. Jegyek korlátozott 
számban, csak elővételben kaphatók a 
www.tixa.hu oldalon!

ELŐADÁS
VETÍTETTKÉPES ISMERETTERJESZTŐ 
ELŐADÁSOK:
Október 27. kedd 10.30 
Csordás Gábor: Zempléni várak
November 3. kedd 10.30  
Ipach Ildikó: Nyugat-Kína II.
Belépő: 100 Ft 

ZENE
BUDAI GITÁRISKOLA
Folyamatos csatlakozási lehetőség! 
A díjnyertes iskolában a képzés élet-
kortól és zenei előképzettségtől füg-
getlenül folyik. A fiatal, képzett ze-
netanárok több stílust oktatnak: 
klasszikus gitárt, jazzt, bluest, rockot 
és egyéb könnyűzenei műfajokat. Ta-
nárok: Svajcsik Kristóf, Gajdacsi Gábor 
Tandíj: 24 000 Ft/hó, 85 000 Ft/félév.
Jelentkezés és további információk: 
Info@budaigitariskola.hu, tel.: +36 70 
258 6938. 

TÁNC
TAHITI TÁNC 
Csütörtök 18.00–19.30 (kezdő)
Ez a táncóra azoknak a nőknek szól, akik 
szeretnének a polinéz szigetvilág életvi-
dám, energikus táncaival megismerked-

ni. A nőies szépség kifejezésének egy új 
nyelvét tanulhatja meg, aki kitartóan jár 
az órákra. 
Vezeti: Végh Teodóra. Jelentkezés és 
további információ: www.tahititanc.hu, 
e-mail: info@tahititanc.hu 

SZENIOR ÖRÖMTÁNC – új időpontban!
Péntek 15.30–17.00 
A szeniortánc közösségi tánc, amely kí-
méletesen mozgatja át az izmokat, ízüle-
teket, és kiválóan hat a memóriára. Ez a 
mozgásforma nem igényel táncpartnert, 
sem előzetes tánctudást. A szeniortánc 
nem más, mint öröm, mozgás, agytorna.  
Jelentkezés és további információ: 
Drimál Andrea, tel.: +36 30  231 2150, 
e-mail: adadrimal23@gmail.com

MOZGÁS
ALAKFORMÁLÓ KONDITORNA 
Kedd és csütörtök 15.30–16.30 és 
16.30–17.30,  
Szerda és péntek 8.00–09.00 és 
09.00–10.00  
A jó erőnlét, a hajlékonyság, az egész-
ség és a harmónia érdekében különféle 
izomok erősítését végezzük minőségi, a 
Kárpát-medence kincsestárából merí-
tett zenére. Minden korosztálynak!
Vezeti: Tóth Ildikó, Harangozó-díjas 
táncművész. Jelentkezés és további 
információ: +36 20 267 3788.  
Belépő: 1000 Ft, 
nyugdíjasoknak: 900 Ft. 

GYEREKEKNEK
MULTITALENT MUSICALISKOLA
Szombat 9.00–13.00
Hétéves kortól várunk minden olyan 
gyerkőcöt, akit érdekel a musical és a 
színház világa. Az iskola legfőbb fel-
adata az ismert művek repertoárra 
vétele, valamint a saját zenés mese-

játékok, musicalek színpadra állítása 
és bemutatása. Vezeti: Zezula Tibor. 
Jelentkezés és további információ: 
zezula.tibor@gmail.com. 

KLUBOK, KÖRÖK
TABÁN SPORTKÖR
Október 22., csütörtök, 16.00: 
Kormos Vera: Régen volt túrák II. 
November 5., csütörtök, 16.00: 
Orbán Csilla: Nyugat-Törökország
Az önálló civil szervezetként működő 
klub összejövetelein közös túráikat dia- 
és videóvetítéses előadás keretében 
elevenítik fel, valamint ekkor készítik 
elő a következő kirándulásaikat és prog-
ramjaikat. Klubvezető: Kormos Vera.

IRKAKÖR – irodalomkedvelők klubja 
Klub: csütörtök 9.30–12.00, 
előadás: október 29., csütörtök, 
10.30: Reményik Sándor élete és 
költészete
Hétről hétre a költészet lángját éleszt-
getik újjá az irodalomkedvelő klubta-
gok. Szeretettel várnak új jelentkezőket 
is: vers- és prózamondókat, autentikus-
zenei énekest, komolyzenei énekest, 
hangszeren játszót – akik szívesen köz-
reműködnének irodalmi műsoraikban.
Klubvezetők: Remes Ferenc 
Elérhetőség: remfer@t-online.hu

BUDAVÁRI MOZGÁSSÉRÜLT SZERVEZET 
November 4., szerda, 14.00–17.00 
Az I. kerületi Mozgássérültek Klubja 
minden hónap első szerdáján tartja a 
klubnapjait, amelyek a tagok számára 
lehetőséget teremtenek kikapcsolódás-
ra. Egyesületük a érdekvédelmi, szoci-
ális, kulturális és rehabilitációs felada-
tokat lát el a mozgássérültek számára, 
támogatásokból tartja fenn magát. 
Klubvezető: Dr. Szalkó Anna
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INGATLAN

I. ker., Naphegyen, csendes 
utcában, tégla építésű társasház 3. 
emeletén (nincs lift) 48 nm-es, napfé-
nyes, egyszobás (+ leválasztott háló), 
erkélyes, hangulatos lakás 39,9 millió 
forintért eladó. BakosLak Ingatlan, tel.: 
326 0618, 06 20 974 0571.

II. ker., Bem József utcában, a 
Dunához közel, földszinti, frissen, 
igényesen, modern stílusban felújí-
tott, 50 nm-es, 2 külön nyíló szobás, 
erkélyes lakás 48 millió forintért 
eladó. BakosLak Ingatlan, tel.: 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, tel.: 326 
0618, 06 20  974 0571.

 BAKOSLAK INGATLAN kész

pénzes ügyfelei részére eladó 

és igényes kiadó ingatlanokat keres 

azonnali fizetéssel. BakosLak Ingat

lan, I. ker., Batthyány utca 32. Tel.: 

326 0618, 06 20 974 0571.

Teremgarázsban az I. ker., Gellért-
hegyen beállóhely hosszú távra kiadó. 
Négy méter hosszig ideális. Tel.: 06 20 
357 9842.

Kiváló lehetőség építkezőknek! 
Pátyon, a Mézeshegyi lejtőn 1330 m2 
telek eladó! Víz, villany, gáz az úton a 
telek előtt. Tel.: 06 20 539 1019. 

ÉLETJÁRADÉK

Cégünk életjáradéki és haszon-

élvezeti szerződést kötne együdálló 

hölggyel vagy úrral, házaspárral is kö-

zös megegyezés alapján. Gondozás, 

ápolás, takarítás. Kérem, hívjon biza-

lommal! További információ telefo-

non Balog Eszter: +36 70 397 2762. 

A hét minden napján hívható.

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.

Megbízható hölgy eltartási vagy 

gondozási szerződést kötne idős úr-

ral vagy hölggyel bővebb ismeretség 

után. Főzés, takarítás, ágyban fekvő 

beteg gondozása is. Janovics Ottilia. 

Telefon: 06 30  589 6112.

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. Tel.: 06 20   

229 0986.

Életjáradékot fizetne megbízható 

személy idős személy részére havon-

ta. Kérem, 18.00 óra után hívjon! Tel.: 

06 20  629 0916.

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, Zsolnay, Art deco és 

retro tárgyakat (hibásat is), asztali dí-

szeket, ezüst gyertyatartót, cukordo-

bozt, hagyatékot. A kiszállás díjtalan. 

A hét minden napján hívható: +36 70 

397 2762.

 NAGY ZSUZSANNA, AZ ÖN 

MEGBÍZHATÓ PARTNERE, 5000 

Ft-ot fizetek vásárlás esetén. Hívjon 

bizalommal! Készpénzfizetéssel vá

sárolok antik bútorokat, festménye

ket, Herendi, Zsolnayés mindenféle 

porcelánokat, könyvet, csillárokat, 

szőnyegeket, órákat, bizsukat, ék

szereket, csipkéket, kitüntetéseket, 

réz, bronz ezüst tárgyakat, bundákat, 

ruhaneműket, komplett hagyatékot. 

Hívjon bátran! A hét minden napján. 

Tel.: 06 30  907 9910.

Mária Terézia Galéria világpiaci ár 

felett vásárol tört-, illetve fazonarany 

ékszereket. 14 krt.: 9500–15 000 Ft, 

18 krt.: 12 000–20 000-ig, drágaköves 

ékszereket, valamint ezüst tárgyakat 

110–350 Ft/g-ig. Továbbá mindeféle 

régiséget, teljes hagyatékot, márkás 

órákat. Tel.: 06 20  229 0986.

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.

Bécsi aukciósház kimagasló áron 

vásárol antik, modern festményeket, 

bútorokat, asztali, fali órákat, por-

celánokat, ezüst tárgyakat, bronz tár-

gyakat, zongorát, gyűjteményeket és 

teljes hagyatékot. Berger Ottó: 06 20   

474 0948.

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmen-

tes kiszállással, készpénzért vásárol 

könyveket, teljes könyvtárakat, tér-

képeket, metszeteket, kéziratokat, 

képeslapokat, festményeket, porcelá-

nokat, teljes hagyatékot. Tel: 06 1  312 

6294; 06 30  941 2484.
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Nerc-, róka-, nutria-, pézsma- és 

mindenféle szőrmebundát, műszörmét 

vásárolok magas áron, ill. teljes ruha-

nemű-hagyatékot, öltönyöket. Vár om 

hívását. Tel.: 06 20  229 0986.

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, 

játékokat, fegyvereket, kardokat, séta-

pálcát, kitüntetéseket, pénzérmét. Min-

dennemű régiséget, varrógépet, zongo-

rát, hangszereket. Telefon: 06 70 673 

7787. E-mail: antik@magyarantik.hu.

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.

 ZSIGMOND MIHÁLY HAGYA-

TÉKFELVÁSÁRLÓ azonnali 

készpénzfizetéssel vásárol. Antik bú

torokat, festményeket, porcelánokat, 

Herendit, Zsolnayt stb., órákat (kar, 

dísz, fali), szőnyegeket (kopottan, 

hibásan is), kitüntetéseket, érméket, 

bizsukat – borostyánt, ezüstöket, 

csipkéket, könyveket, hanglemeze

ket, mindenféle régiséget, hibásat is. 

A kiszállás díjtalan. Hívjon bizalom

mal a hét bármely napján: 06 70 600 

1727. XI. ker., Karolina út 2/a.

Egyedülálló, idős hölgy örökösö-

dési szerződést kötne értékes, hibát-

lan, szép, részben antik ingóságokra. 

Telefonszám: délután vagy este, későn 

is 06 1 213 6117. Várom a kedves hí-

vását!

SZOLGÁLTATÁS

Irodák, lépcsőházak, lakások napi 

takarítását, nagytakarítását vállalom, 

közületeknek és magánsze mé lyeknek. 

Halász Tibor: 202 2505, 06 30 251 

3800.

Vízszerelés, villanybojlerek víz  kő-

telenítése, javítása, csapok, szifonok, 

vécécsészék, vécétartályok cseréje, 

javítása. Mosó-, mosogatógépek be-

kötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 

06 30 447 3603.

 Villanyszerelés azonnal! 

Hibaelhárítástól a teljes fel

újításig. Petrás József villanyszerelő 

mester. Telefon: 06 20 9344 664, 

246 9021. ELMŰ-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, 

06 30 251 3800. 

Nagy Zsuzsanna. Hívjon bizalom-

mal! Megbízható hölgy takarítást, vá-

sárlást, főzést, ápolást, gondozást vál-

lal. Hívjon bátran, az ön megbízható 

partnere. Tel.: 06 30  907 9910.

Festés, mázolás, tapétázás. 

Szakszerű, precíz, bútormozgatással, 

takarással. Nyugdíjas kedvezményt 

biztosítunk. Egyéb karbantartási 

munkákat is vállalunk! Hivjon biza-

lommal! Bajkai Bence: 06 30   580 

3439.

TELJES 
HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK, 

FESTMÉNYEK, 

PORCELÁNOK,

 ÓRÁK, CSILLÁROK,

SZŐNYEGEK,

EZÜST TÁRGYAK ÉS 

MINDENFÉLE MŰTÁRGY 

ADÁSVÉTELE.

TELEFON: 

06 20 403 5271
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Szabó Balázs vállalja kémények 

bélelését, építését, kondenzációs ka-

zánok telepítését teljes körű ügyinté-

zéssel. Tel.: 06 20  264 7752.

EGÉSZSÉG

Házhoz megyek! Fogsor készí-

tését, javítását vállalom garanciával, 

járvány idején is biztonságban, az ott-

honában. Hívjon bizalommal!  Telefon: 

06 20  980 3957.

Geronto-Med Idősek Otthona. Tel-

jeskörű ellátás átmeneti vagy tartós 

bentlakásos elhelyezéssel, valamint 

kórházi utókezelés és rehabilitáció. 

2700 Cegléd, Törteli út 14.  Telefon-

szám: 06 30 535 2505.

Várban élő fiatalasszony a munká-

ja mellett vállalja I. kerületi idős embe-

rek részére a heti bevásárlást: közért, 

piac, gyógyszertár, valamint közös sé-

tát, társalgást, felolvasást, rendrakást. 

Díjazás megegyezés szerint. Hívjon bi-

zalommal! Tel.: 06 70  2819 261.

Bevásárlást, receptkiváltást   vál-

lal a kerületben élő időseknek segítő-

kész, leinformálható vízivárosi hölgy. 

Elszámolás megegyezés szerint. Vá-

rom a hívását! Tel.: 06 30 225 8873.

Nagy Zsuzsanna: hívjon bizalom-

mal hölgyem vagy uram! Egyedül van, 

nincsen senkije? Társaságra vágyik? 

Beszélgetne? Ismerjük meg egymást! 

Tel.: 06 30 907 9910.

NŐI ÉS FÉRFI GYÓGYPEDIKŰR. A 

szolgáltatás a higiéniai előírásoknak 

megfelelően történik. Szeretettel vá-

rom a Showhaj Stúdióba! Mészáros 

utca 14., Szathmári Katalin Henrietta. 

Tel.: 06 70  422 8410.

OKTATÁS

ÉNEK, FURULYA, ZONGORA ÉS 

GITÁR OKTATÁSA otthonában, már 7 

éves kortól. Korszerű zeneórák akár 

hétvégén is, fiatal, lelkes és felkészült 

oktatókkal. Személyesen vagy online. 

Budapesten házhoz megyünk! Továb-

bi információ: www.zeneotthon.hu.

Budapest Főváros I. Kerület 
Budavári Polgármesteri Hivatal

Központi telefonszám: 
+36 1 458 3000

 Cím: 1014 Budapest, 
Kapisztrán tér 1.
Levelezési cím: 

1250 Budapest, Pf. 35.
Központi e-mail: 

hivatal@budavar.hu
www.budavar.hu 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: 

Lakossági apróhirdetés 
(20 szóig): 

1 500 Ft/megjelenés; 
Keretes: 2 200 Ft/megjelenés

Közületi apróhirdetés 
(20 szóig): 

2 500 Ft/megjelenés; 
Keretes: 3 000 Ft/megjelenés 

Hirdetés ügyében 
írjon nekünk a 

varnegyed@gmail.com 
e-mail címre!

A személyes és
készpénzes apróhirdetés 

feladás SZÜNETEL!



Mi magunk tehetjük a legtöbbet otthonunk biz-
tonságáért, és ez nincs másképpen a napokban 
megkezdődött fűtési szezonban sem. Egyre 
többen fűtenek be, és húzódnak be az otthona-
ikba a hideg elől. Azért, hogy a kellemes meleg-
ben nyugodtan teljen az idő, összegyűjtöttük a 
legfontosabb tudnivalókat, amelyekkel bizton-
ságossá tehetjük az otthonunkat.

A fűtési időszak legnagyobb veszélyét a csen-
des gyilkosnak is nevezett szén-monoxid, ez a 
színtelen, szagtalan gáz jelenti, ami leginkább 
a nyílt égésterű fűtőeszközök, berendezések 
használata során termelődik. A nyílt égéstér azt 
jelenti, hogy látjuk a lángot, őrlángot, illetve be 
is tudunk nyúlni az égéstérbe. Ilyen készülékek 
például: a cserépkályha, kandalló, átfolyós für-
dőszobai vízmelegítő, a konvektorok, illetve az 
ilyen típusú kazánok. 

Jelenleg a szén-monoxid-érzékelő ki  vételével 
nincs olyan eszköz vagy módszer a kezünkben, 
amely figyelmeztetne minket arra, hogy ez a 
mérgező gáz a levegőbe került. A közhiedelem-
mel ellentétben a háziállatok sem képesek ki-
szagolni, ezért a legkevésbé se bízzuk rájuk ezt 
a feladatot.

PÁR EGYSZERŰ MÓDSZERREL MEGELŐZHETŐK A TRAGÉDIÁK:

• A nyílt égésterű fűtőeszközök és vízmelegítők számára biztosítani kell a levegő-utánpót
lást! Nem elég kinyitni az ajtót vagy az ablakot, egy résszellőzőt kell beszereltetni az ablakba. 
A szellőzőnyílásokat tilos letakarni, vagy átépítésnél megszüntetni!

• Szellőztessünk rendszeresen az otthonunkban!

• A fűtőeszközöket, vízmelegítőket és kéményeket évente legalább egyszer szakemberrel 
ellenőriztetni kell. Ha valaki idén eddig nem tette meg, még nem késő a nagy hidegek előtt!

• Minden háztartásban ajánljuk a „három testőr”: a szén-monoxid-érzékelő, a füstérzékelő 
és a tűzoltókészülék használatát. Ezen a linken érhető el a megfelelő és a nem megfelelő 
érzékelők listája: 
https://katasztrofavedelem.hu/ 33883/szen-monoxid-erzekelok

• A szén-monoxid-mérgezés tünetei: először fejfájás, szédelgés, émelygés; később ájulás, szél
sőséges esetben pedig a halál beállta. Ha a kezdeti tüneteket tapasztalják, azonnal menekülje
nek a szabad levegőre, és hívják a 112-t!

• Tegyen a kéménytüzek megelőzéséért is! Tilos háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy 
nedves fával fűteni, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, és ezzel károsít
ják a környezetet, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását is. A kémény belső 
falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd, akár meg is gyul
ladhat, ami lakástűzhöz vezethet. 
Budapesten a FŐKÉTÜSZ Kft. látja el a kéményseprőipari közszolgáltatást.

Ha bajba kerül, hívja a 112-es segélyhívót!

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívása

Tegyen a saját és szerettei biztonságáért a fűtési szezonban!




