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Hamarosan megkezdheti 
működését 
a lakásügynökség
A kormányzati megszorítások ellenére jelentős egészségügyi fejlesztéseket hajt végre idén az I. kerületi önkormányzat, 

a hivatal pedig a március 8-ától életbe lépett szigorítások okozta nehéz helyzetben is fenntart minden szolgáltatást – 

mondta a Várnegyednek V. Naszályi Márta polgármester.

Az elmúlt napok az újabb szigorítá-

sokról és a kudarcba fulladt hétvégi 

kormányzati oltási kampányról szól-

tak. Milyen változások jönnek az ön-

kormányzatnál és intézményeinél?

– A zárásról szóló, egyébként ellent-

mondásos kormányzati sajtóinfor-

mációkhoz képest későn jelent meg 

a Magyar Közlöny, de a hivatalos tá-

jékoztatást meg kellett várnunk, és a 

kormányrendeletek alapján dolgoz-

tuk ki a polgármesteri hivatal, illetve 

valamennyi intézményünk és cégünk 

működésének átmeneti szabályait. A 

hivatalban most még szigorúbb ke-

retek között kell dolgoznunk, például 

csak azok a köztisztviselők lehetnek 

bent a munkahelyükön, akiknek a 

munkájához feltétlenül szükséges a 

személyes megjelenés, az ügyfélszol-

gálaton pedig szünetel a személyes 

ügyfélfogadás. Ez a helyzet nem se-

gíti a hatékony munkavégzést, most 

várhatóan minden nehézkesebb lesz, 

ezért türelmet kérek mindenkitől, és 

ígérem: igyekszünk minden szolgálta-

tást és ügyintézést hatékonyan szer-

vezni. Változás a tavalyi korlátozások-

hoz képest, hogy a játszótereket nem 

zárjuk be, de természetesen tovább 

takarítunk, sőt fokozottan fertőtlení-

tünk. 

Az általános iskolák is átállnak a di-

gitális oktatásra, az óvodákban rend-

kívüli szünetet rendelt el a kormány. 

De mi lesz a bölcsődékkel?

– A bölcsőde mindhárom telephelye 

egyelőre a megszokott módon és nyit-

vatartással fogadja a gyermekeket, de 

kérjük a szülőket, hogy az óvodák és 

iskolák zárvatartásának ideje alatt – il-

letve további intézkedésig –, aki csak 

teheti, bölcsődés gyermekével is ma-

radjon otthon. 

Bölcsődéinket érintő minden válto-

zásról azonnal értesítést küldünk a 

szülőknek, és tájékoztatjuk őket a 

további teendőkről. A járványügyi ki-

egészítő szabályok, házirend betartá-

sát fokozottan kérjük mindenkitől! Ha 

bármilyen betegség gyanúja merül 

fel, maradjanak otthon a gyermekük-

kel!

Ebben a helyzetben kiemelten fontos-

nak tartom, hogy a bölcsődei dolgozók 
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oltását azonnal hozza előre a kormány 

– ezt a különböző egyeztetések során 

el is mondtam.

A kormányzati kommunikációban és 

az oltás megszervezésében is iga-

zi káosz alakult ki a múlt hétvégén. 

Korábban említette, hogy az önkor-

mányzat infrastruktúrával és szerve-

zéssel is segíti az oltások beadását. 

Miként néz ki ez a gyakorlatban?

– A múlt hét közepén jött az infor-

máció, hogy a hét végén a két oltó-

pontunkat igénybe veszik a tömeges 

oltásra. Mi mindent megszerveztünk 

– például, hogy legyen elegendő szék 

a várakozóknak és adminisztrációs 

segítség –, de mire mindenben felké-

szültünk, megjött az információ, hogy 

elmarad a tömeges oltás, nem kell 

megnyitni az oltópontot. Aztán persze 

kiderült, hogy aki mégis elment má-

sik oltópontra, azokat beoltották. Ez 

az egész nagyon kaotikus, de amikor 

azt mondja a kormány, hogy az oltó-

pontokat üzemeljük be, akkor mi ezt 

megtesszük, és az oltópontok rendel-

kezésre fognak állni. 

Elfogadták a költségvetést, ami a 

kormányzati megszorítások miatt jó-

val kisebb bevétellel számolhat, de 

ebben a helyzetben is terveztek be 

forrásokat új célokra. Mit emelne ki 

ezek közül?

– Nagyon fontosnak tartom, hogy ha-

marosan elindulhat a lakásügynökség, 

az ehhez szükséges forrást elkülöní-

tettünk a költségvetésben. A lakásügy-

nökség kiemelten azt a célt szolgálja, 

hogy üresen álló, magántulajdonú la-

kásokat is bevonjunk a kerületi bérla-

kásrendszerbe. Márpedig nagyon sok 

bérlakás áll üresen, miközben nagyon 

sok család szeretne megfizethető la-

kásbérlethez jutni. A lakásügynökség 

abban segít, hogy ez a kereslet és kí-

nálat egymásra találjon. Fontos célunk, 

hogy az ígére tünk nek megfelelően el-

kezdjük a sa ját tulajdonú lakások fel-

újítását és felújítási pályázat kiírását is. 

Ez az energiahatékonysági korszerűsí-

tés és felújítás egyrészt lehetővé teszi, 

hogy megfelelő minőségű, kifűthető, 

egészséges, száraz lakásban tudjanak 

élni az emberek. Másrészt pedig az is 

célja, hogy a bérlők ne szenvedjenek 

energiaszegénységtől, vagyis ne költ-

sék a fizetésük jelentős részét a rezsi-

re, különösen ne az elavult, pazarló és 

környezetszennyező fűtésre. Erre is 

összesen százötvenmillió forintot kü-

lönítettünk el a költségvetésben.

Jó ütemben halad a Déli Pályaudvar 

felhagyott üzemi területén kialakí-

tandó turistabusz-parkoló előkészí-

tése, ami tehermentesíti a Várat és 

a Gellérthegyet. Nyárra elkészülhet 

a zöldfelület-fejlesztési koncepció, 

amelynek alapján a parkjaink foko-

zatosan megújulhatnak. Megnyitja 

kapuit a Krisztina tér 1. alatt találha-

tó kulturális központ, amely a kerületi 

kulturális élet centruma lesz, igazi mi-

nőségi programokkal – amint ezt a jár-

ványhelyzet lehetővé teszi. Megújul 

a Batthyány tér, a kerület közlekedési 

központja, amit az itt élőkkel közösen 

terveztünk meg. Fejlesztjük a közvi-

lágítást, új beléptetőrendszer lesz a 

Halászbástyán, új szelektív hulladék-

gyűjtőket, padokat és utcabútorokat 

helyezünk ki. 

Ha a bevételeink engedik, és nem kell 

újabb kormányzati megszorításokkal 

számolnunk, 2021-ben elkezdődik a 

Szentháromság tér tervezése-rende-

zése is.

Korábban arról beszélt, hogy egy sor 

fejlesztést attól kell függővé tenni, 

hogy bizonyos bevételek beérkez-

nek-e. Lehet-e már tisztábban látni 

az önkormányzat forrásai ügyében?

– Idén a tavalyinál 5,4 milliárd forint-

tal kevesebb bevétellel számolunk a 

költségvetésben, aminek csak részben 

oka a koronavírus-járvány és az amiatt 

hozott korlátozó intézkedések, a kor-

mány tudatos megszorító politikája 

több pénzt vett ki az I. kerület zsebé-

ből, mint amennyit a válság elvitt. Az 

elmúlt hetekben is megtapasztalhat-

tuk, hogy egy-egy kormányzati be-

jelentés százmillió forintokban mér-

hető bevételkisesést jelent a kerület 

számára. Példa erre, hogy a kormány 

nemrég határozott arról, hogy január-

tól május végéig ingyenes a helyiség-

bérlet a vendéglőknek, ami a mi ke-

rületünkben 77 üzlethelyiséget érint, 

243 millió forint értékben, vagyis a 

kormány egy mondata nekünk egy pil-

lanat alatt közel negyedmilliárd forint 

bevételkiesést jelent. A múlt héten 

pedig elhangzott egy újabb mondat, 

amely szerint márciusban valamennyi 

további önkormányzatihelyiség-bérlő, 

akinek most be kell zárnia, ingyenesen 

kapja a helyiséget. Most számoljuk, 

hogy ez mennyit vesz ki a büdzsénk-

ből, de az arányokat, gon dolom, lehet 

érzékelni. Tehát egy-egy ilyen kor-

mányzati mondat a mi költségveté-

sünkben százmilliókban mérhető. 

Mennyire lesz ez érzékelhető a kerü-

leti szolgáltatásokban?

– A kerület anyagi helyzete a meg-

szorítások ellenére stabil, és ha nem 

kell további elvonásokkal számol-

nunk, az is marad. A költségvetésben 

a kiegyensúlyozott gazdálkodás és a 

takarékosság elve érvényesül. A ke-
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rületi lakók számíthatnak arra, hogy 

jól felszerelt, jól működő óvodákba, 

bölcsődékbe járhatnak gyermekeik, 

ahogy a szakrendelők magas ellátási 

színvonalát is fenntartjuk. Továbbá 

bővítjük a szociális ellátórendszert, 

átalakítjuk a kerületi kulturális életet, 

de támogatjuk a helyi vállalkozásokat 

is. Ez így volt eddig is: az I. kerületiek 

nem a kormánytól, hanem az önkor-

mányzattól kaptak érdemi segítséget.

Az elmúlt időszak azt is megmu-

tatta, hogy az egészségügyi ellá-

tórendszer állapota kulcskérdés. 

Ilyen irányú fejlesztésekre is lesz 

forrás?

– Igen, idén a Budavári Önkormányzat 

661 millió forintot költ egészségügyi 

fejlesztésre. Az Egészséges Budapest 

programban nyertünk el erre a célra 

617 millió forintot, amihez saját for-

rást is hozzáteszünk. Ennek keretein 

belül teljeskörűen felújítjuk az Attila 

úti és Csalogány utcai felnőtt házi-

orvosi rendelőket, illetve egy új ren-

delőt építünk az Attila úton, a Maros 

utcai nőgyógyászati és régi laborhe-

lyiségben egy diabetológiai rendelőt. 

148 millió forintot fogunk 2021-ben 

orvosi eszközökre fordítani, a fenn-

maradó 81 millió forintból pedig a 

rendelőkbe veszünk bútorokat és kie-

gészítő eszközöket. Idén teljeskörűen 

megújul az egészségügyi szolgálatunk 

internetes rendszere, az ehhez szük-

séges eszközöket beszerezzük, így 

az online időpontfoglalási rendszert 

is el tudjuk indítani. Ugyan a járvány 

elleni védekezés nem önkormányza-

ti, hanem kormányzati feladat, nem 

várhatunk kormányzati segítségre, így 

5000 gyorstesztet, 2000 FFP2 masz-

kot, 5000 orvosi maszkot és 6000 

kesztyűt rendeltünk.

Milyen fontosabb előterjesztések ké

szülnek?

– A héten fogadhatjuk el a jelenlegi la-

kásrendelet egy kisebb módosítását, 

ami lehetővé teszi azt, hogy elindít-

suk a lakás- és helyiségpályázatokat, 

illetve hogy a bérlők által elvégzett 

jelentős felújítást beszámíthassuk a 

lakbérbe. Napirendre kerül a lakás-

hasznosítási terv is. Fontolgatjuk az 

új szociális rendelet megalkotását; a 

második hullám alatt döntöttünk a 

megemelt települési támogatásról, 

ami havi 50 ezer forintot jelent fél 

éven keresztül a jövedelmüket vesz-

tett embereknek, és reagálva az újabb 

megszorításokra és a válsághelyzet 

elhúzódására, azt gondolom, hogy ki 

kell terjesztenünk ezt a támogatást 

egészen a válsághelyzet végéig. 

A nyilvános március 15-i 

ünnepségekről idén is le-

mondhatunk. Milyen meg-

emlékezést tervez az ön-

kormányzat?

– Nagyon szomorú hely-

zet, hogy minden ünnep-

séget és megemlékezést 

alternatív formában kell 

megterveznünk, és az utol-

só pillanatban még azt is 

föl kell rúgnunk. Nagyobb 

részt online megemléke-

zésre készültünk, de úgy, 

hogy legalább egy koszorút 

elhelyezünk – most azon-

ban ezt sem tehetjük meg, 

még ha egyedül is mennék 

koszorúzni, mert bezárnak 

a virágboltok. Nekem sze-

mélyesen is nagyon fájdal-

mas ez, hiszen már tavaly 

sem tudtuk a jelentőségé-

nek megfelelően megün-

nepelni március 15-ét, idén pedig 

végképp beszorulunk egy alternatív, 

járványhelyzeti ünneplésbe. Ez azért 

is szomorú, mert miközben tudjuk, 

folyamatosan próbáljuk tudatosítani 

is magunkban, hogy ehhez a hely-

zethez mindenkinek alkalmazkodnia 

kell, aközben lelkileg különösen ne-

héz megélni, hogy azokat a rítusokat, 

szokásokat, amelyek részei a minden-

napjainknak, nem tudjuk megélni, 

megtartani. Ezzel elvesznek a bizton-

ságos cövekek, amelyek alapot adnak 

az életünknek. Ebben a megváltozott 

helyzetben meg kell keresnünk azo-

kat a kapaszkodókat, új szokásokat, 

amelyekhez igazodva mégiscsak úgy 

érezhetjük, hogy biztos talajon állunk, 

reményteli az életünk. 

-enzo-
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Magánszemély adózók részére postán kiküldtük a fizetési értesítőt és a csekket. Az esedékes helyi adók 2021. március 

15-ig fizethetők!

Segítve az önkéntes adófizetést Buda-

pest I. Kerület Budavári Önkormány-

zati Adóhatósága első körben a ma-

gánszemély adózóknak postán vagy 

az elektronikus tárhelyekre küldi el az 

adószámla-fizetési értesítőket, vala-

mint a befizetésre szolgáló csekkeket. 

A postai kézbesítés és kiküldés 2021. 

február utolsó hetétől folyamatos. 

Azok, akinek az önkormányzati adó-

hatóság felé 1 000 Ft-ot meghaladó 

helyiadó-fizetési kötelezettsége van, 

illetve lesz 2021. március 15-ig, pos-

tán vagy az elektronikus tárhelyük-

re kapnak fizetési értesítőt. Ez lehet 

akár esedékes adótartozás vagy 2021. 

március 15-ig fizetendő adókövetelés 

is. A magánszemélyek többnyire pos-

tai úton kapnak értesítést. Azoknak a 

magánszemélyeknek, akik elektroni-

kus kapcsolattartást kértek, az elekt-

ronikus tárhelyükre küldjük a fizetési 

értesítőt. 

A gépjárműadóval kapcsolatos adóz-

tatási feladatokat 2021-től a Nem-

zeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi 

át. A változás a gépjármű-üzemben-

tartókat (tulajdonosokat) nem érinti, 

plusz teendőjük nem lesz. Az első 

részletet március 15-e helyett elég 

április 15-éig befizetni. A 2021. évi 

kötelezettségekről bővebben a NAV 

honlapján olvashatnak. A 2020. de-

cember 31-ig keletkezett, megválto-

zott vagy megszűnt gépjárműadó-kö-

telezettségek ügyében továbbra is 

az önkormányzati adóhatóságokhoz 

lehet fordulni.

Az adófizetés módja alapvetően attól 

függ, hogy valaki pénzforgalmi számla-

nyitásra kötelezett-e (elsősorban jogi 

személyek, áfakörös egyéni vállalko-

zók) vagy sem (pl. magánszemélyek). A 

pénzforgalmi számlanyitásra nem kö-

telezett adózó a fizetési kötelezettsé-

gét belföldi fizetési számlájáról törté-

nő átutalással vagy készpénzátutalási 

megbízással köteles teljesíteni.

Az E-önkormányzat portál minden 

adózó számára elérhető, a kiküldéstől 

függetlenül a nap 24 órájában és a 

hét minden napján lekérdezhető on-

line az adófizetési kötelezettség vagy 

befizetés. A portálra belépve az ügyfél 

az önkormányzatunkhoz tartozó adó-, 

díj- és illetékfizetési kötelezettségét 

elektronikus úton teljesítheti. A postai 

úton megkapott csekk alkalmas adófi-

zetésre is az iCsekk szolgáltatás segít-

ségével. Az adóhatóság ügyfélszolgála-

ti irodáján (POS terminálon) is fizethet 

bármely kerületi adózó – vállalkozás 

vagy magánszemély – bankkártyával is.

Előre is köszönjük, hogy az adóköte-

lezettségeinek pontos teljesítésével, 

valamint befizetett adójával hozzájá-

rul kerületünk fejlődéséhez!

Budavári Önkormányzat 

Adóhatósága

Tájékoztatás a gépjárműadó fizetéséről
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Türelem, kérjük, 
ne zavarják a rendelést!
A koronavírus-járvány harmadik hullámának elején szinte égnek a telefonvo-

nalak és az e-mail-fiókok a rendelőkben, mert rengetegen kíváncsiak arra, hogy 

háziorvosuk kit, mikor és milyen vakcinával olt be. Érdeklődő és sürgető hívá-

sok, aggódó és bizonytalan hangvételű levelek áradata zúdul az orvosokra és 

az asszisztensekre. Dr. Bodroghelyi László főorvos, a Maros utcai szakrendelő 

vezetője mindenkitől türelmet kér. Az I. kerületben élők legismertebb egész-

ségügyi szakemberét a rendkívüli időszak szervezőmunkájáról, a regisztráció-

ról, az oltási sorrendről és a különböző oltóanyagokról kérdeztük.

Milyen időközönként értesül arról, 

hogy egy adott héten hány adag ol-

tóanyagot küldenek?

– A gyártási-elosztási kapacitások és a 

szállítási nehézségek miatt gyakorla-

tilag még az operatív törzs sem tudja 

előre, hogy egy adott héten pontosan 

mennyi oltóanyag érkezik. A jelenlegi 

gyakorlat szerint a friss szállítmányokat 

szinte azonnal szétosztják a háziorvosi 

praxisok között. Folyamatos telefonos 

és e-mail-kapcsolatban állok a Kor-

mányhivatallal, amelynek munkatársai 

eljuttatják a vakcinákat az ország ösz-

szes háziorvosi rendelőjébe, valamint a 

kijelölt kórházi oltópontokra. Mindig a 

tárgyhét előtti szombaton tudjuk meg, 

hogy az adott kontingensből mennyi 

oltást jut a praxis betegeire. Legutóbb 

például arról értesítettek, hogy a Sino-

farm mellett – most első alkalommal – a 

Modernából is érkezik 10 darab.

Mi történik, amikor megkapja a ke-

retszámot? Milyen szempontok alap-

ján értesíti a regisztrált betegeit? 

– Hetente központilag frissítik azt a lis-

tát, amelyen a praxisok oltásra regiszt-

rált betegei közül azok névsora sze-

repel, akiket a beérkezett vakcinákkal 

oltani lehet. A listáról lekerülnek azok 

a betegek, akik már megkapták az első 

oltást, és felkerülnek az időközben re-

gisztráltak. A háziorvosok életkor és az 

egészségi állapot alapján döntenek ar-

ról, hogy kik azok, akiket az adott héten 

kapott oltóanyagból a rendelőben be 

lehet oltani, és kiket küldenek a külső 

oltópontra. El kell mondanom – és erre 

szeretném felhívni mindenki figyel-

mét –, hogy alkalmanként 50–80 em-

bert villámgyorsan értesíteni, e-mailt 

írni, telefonálni, időpontra betervezni, 

majd visszajelezni számukra, iszonyú 

nagy terhet jelent minden praxisnak. 

Mivel a vakcinák köre hetente változik, 

sajnos nem tudjuk jó előre megtervez-

ni, hogy a következő hetekben mindez 

hogyan alakul. Következésképpen azt 

nem tudjuk megmondani, hogy ki mi-

kor kerülhet sorra, és milyen vakcinát 

kaphat. 

Jelenleg melyik korosztálynál tarta-

nak?

– Ezen a héten (március első hetében) 

még mindig az idősebb korosztályt 

oltjuk, a Csalogány utcai rendelőben 

én többnyire a 80 év felettiekkel talál-

kozom. Előfordul azonban, hogy olyan 

ampulla is érkezik, amelyekkel a náluk 

fiatalabbakat oltjuk, mert ezt a fajta 

oltást az idősebb generáció körében 

nem tesztelték. Kaptunk olyan tele-

fonos hívást, amikor valaki azért rek-

lamált, mert hallotta, hogy az 58 éves 

szomszédját már beoltották, ő pedig, 

aki elmúlt 80, még mindig nem került 

sorra. 

Kérem, sorolja föl, hogy mi a különb-

ség az egyes vakcinák között!

– A 80 évesnél idősebbeket az ame-

rikai Modernával, a kínai Sinofarmmal 

és az amerikai-német Pfizerrel oltjuk. 

Az orosz Szputnyik V vakcina a „fiatal 

idős”, tehát az egészséges 60 és 76 
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év közöttiek számára hatásos, ők a 

stramm, nyugdíj előtti-utáni korosztály 

tagjai. (Szputnyik V-ből eddig kevés 

érkezett; ezt az oltást és a Pfizert is – 

a szigorúan megszabott hűtési körül-

mények miatt – a kijelölt oltóponton, 

a Kútvölgyi úti Kórházban adják be.) 

A Sinofarm, a Moderna és a brit/svéd 

AstraZeneca a fiatalabbaknak is adha-

tó, ezeket a háziorvosi rendelőkben, 

előre egyeztett időpontokban oltjuk.

A fekvőbetegek hogyan jutnak oltás-

hoz?

– A Sinofarm vakcina kiszerelése – a 

dobozokban előre feltöltött fecsken-

dőkbe adagolják – lehetővé teszi, hogy 

hűtőtáskában kiszállítsuk a beteg la-

kására, ahol a háziorvos beadhatja az 

oltást. A többi vakcinánál erre nincs 

lehetőség.

Milyen következményekkel jár, ha 

valaki nem kéri a felajánlott oltó-

anyagot, mert más fajtával szeretné 

beoltatni magát? Tényleg a sor végé-

re kerül?

– Az illető neve fent marad a listán, és 

ha érkezik a másik változatból, akkor 

ismét értesítik. Hogy ez mikor követ-

kezik be, az attól függ, hogy melyik 

oltóanyagból mennyi érkezik. Előfor-

dult, hogy az illető egy héten belül 

megkapta a másik fajtát, és olyan is, 

hogy valaki valamilyen okból végül 

meggondolta magát, és elfogadta a 

felajánlott vakcinát.

Az I. kerületi lakosok közül mennyi-

en regisztráltak a koronavírus elleni 

oltásra?

– Erre a kérdésre sajnos nem tudom 

a választ, mert még a saját praxisom-

ból sem ismerem a teljes listát. Min-

dig csak azt a névjegyzéket kapom 

meg, amelyen az adott héten kapott 

oltóanyaggal oltható személyek sze-

repelnek. A praxisomban a listán a 65 

év felettiek száma kezdetben 450 kö-

rül volt, az utóbbi hetekben a számuk 

csökken. Eleinte alkalmanként ötösé-

vel-tízesével kezdtük az oltást, ezen a 

héten száz regisztrált beteget hívunk 

be vagy küldünk a kijelölt oltópontra.

Tapasztalatai szerint a lakosság 

mennyire együttműködő az orvosok-

kal az oltási kampány során?

– Azt látom, hogy mindenki nagyon 

várja az oltást, ezért, ha telefonálunk, 

a legtöbben eldobnak kaszát-kapát, 

és jönnek. Higgyék el, minden oltás 

jobb, mint a betegség! Én átestem 

rajta, tudom, mit beszélek. Türelmet 

kérünk, hiszen mindenki sorra kerül, 

de hogy mikor, az elsősorban attól 

függ, milyen ütemben kapja az ország 

az oltóanyagokat. Kollégáim, a házior-

vosok és az asszisztensek nevében is 

mondhatom, nagyon sok időt és ener-

giát elrabol az hogy mindezt naponta 

50-60 telefonhívás, sms vagy e-mail 

esetén egyenként elmagyarázzuk az 

érdeklődőknek. Megértjük és tudjuk, 

hogy mindenki szeretné minél előbb 

beadatni magának a vakcinát, de at-

tól, hogy valaki telefonál, nem kerül 

előrébb a listán. A szervezés, az oltás 

és az adminisztráció hatalmas munka; 

kérjük, hogy feleslegesen ne zavarja-

nak, hiszen az oltáskampány mellett 

még tombol a koronavírus-járvány, és 

el kell látnunk a háziorvos hétköznapi 

feladatait is. A valódi lakossági együtt-

működés azt jelenti, hogy megkeresé-

sünk esetén – hezitálás helyett – már 

mindenki kész és tömör válasszal ren-

delkezik arra a kérdésre, hogy kéri-e a 

rendelkezésre álló oltóanyagot.

R. A. 

Képviselői fogadóórák
MOLNÁRKA GÁBOR
Fogadóóra: 
minden hónap első pénte-
kén 17–18 óra között. 

Helyszín: Fő utca 10. 
Tel.: +36 20 339 7660

GELENCSÉR FERENC 
Fogadóóra: 
minden második hétfőn 
16.30–18.30 kö zött.
Helyszín: Kapisztrán tér 1., 

bejelentkezés szükséges. 
Tel.: +36 20  461 3043, 
e-mail:  korsos.borbala@budavar.hu
  

TÖLCSÉR BORBÁLA 
Fogadóóra: 
minden páros kedden 
18–19 óra között. 
Helyszín: Fő utca 10., 

bejelentkezés szükséges. 
Tel.: +36 20  228 8853.

REMENYIK ILDIKÓ 
Fogadóóra: 
előzetes beje lentkezés 
alapján. 

Helyszín: 1013 Bp., Krisztina krt. 73. 
Tel.: +36 20  535 1400. 

DR. KUN JÁNOS
Fogadóóra: 
előzetes megbeszélés 
alapján és minden hónap 

második szerdáján 17 és 18 óra között. 
Helyszín: Városháza 
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) 
Tel.: +36 20 569 5161 vagy e-mail: kun.
janos@budavar.hu

VARGA DÁNIEL
Fogadóóra: 
2021. március 24. (szerda) 
16.30–17.30

Helyszín: 1015 Budapest, 
Franklin utca 2.
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A polgármester nevét a válaszadók 62%-a tudta felidézni 

pontosan, ez új polgármester esetében magas arány.

Amikor arról kérdeztük a válaszadókat, hogy mi volt V. Na-

szály Márta legfontosabb intézkedése, az önkormányzati 

bérlakások rendezését idézték fel a legtöbben. Gyakran em-

lítették a vírushelyzettel kapcsolatos intézkedéseket, majd 

a közterületek fejlesztését, az idősek segítését. Az önkor-

mányzati bérlakások helyzetének rendezését a kormánypárti 

válaszadók közül jóval kevesebben látták pozitív köntösben 

(13%), a pártnélküliek közül viszont még az átlaghoz (29%) 

képest is többen említették (37%). 

A válaszadók 34%-a elégedett, és 20%-a teljes mértékben 

elégedett a polgármester tevékenységével. A vári lakosok 

kritikusabbak, elégedetlenebbek a jelenlegi vezetéssel, na-

gyobb arányban fideszesek.

Teljes mértékben 

elégedett

Elégedett

Egyáltalán nem elégedett

Nem elégedett

Bizonytalan

Bizonytalan

Teljes mértékben 

egyetért

Kerületi közvélemény-kutatás
Politikai helyzetértékelés – összefoglaló

A Medián és a 21 kutatóközpont alapos felmérést készített a kerületiek ismereteiről és véleményéről. A több mint fél-

ezer fős reprezentatív kutatás a készülő lakásrendeletre, a kulturális programokra és a politikai helyzet értékelésére 

fókuszált. A kutatás eredményei a következők voltak.

Egyáltalán nem ért egyet

Nem ért egyet

Egyetért

Teljes mértékben 

egyetért

Bizonytalan

Egyáltalán nem ért egyet

Nem ért egyet

Egyetért
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Az önkormányzat tevékenységének pozitív a megítélése, a 

konkrétumok mentén is, és az általános értékítélet szerint 

is – a kormánypárti válaszadók sem annyira elégedetlenek 

összességében. Egyedül azt nem gondolják sokan, hogy 

befolyásuk lenne az önkormányzat működésére. 

Három kerületi tervet soroltunk fel a válaszadóknak, a zöld-

területek felújítását, a lakások energiahatékonyságának ja-

vítását, valamint a forgalomcsillapítást, bicikliutak fejlesz-

tését. 

A válaszok alapján az első kettőt részesítik előnyben (40-

40%) a harmadikkal szemben (20%).

A válaszadók 60%-a szerint jól mennek a dolgok a kerü-

letben, míg az országra vonatkozó kérdésben ugyanez az 

arány csupán 34%.

Az I. kerületi Hattyú utcát és Batthyány 

utcát (Hattyú utca és Fő utca között) 

2021. március 13-án fogják az FKF 

munkatársai takarítani, ehhez azonban 

szükséges, hogy az adott útszakaszon 

a munkát ne akadályozza parkoló gép-

jármű. Emiatt 2021. 03. 12-én 20.00 

órától 2021. 03. 13-án 14.00 óráig a 

Hattyú utca teljes szakaszán, valamint 

a Batthyány utca (Hattyú utca–Fő utca 

közötti szakaszán) megállási és vára-

kozási tilalom lép életbe.

Kérjük, hogy az adott időszak előtt 

parkoljanak át a járműveikkel másik 

területre, segítve ezzel, hogy közösen 

tisztább kerületet teremtsünk. 

A Budavári Önkormányzat egyezte-

tett a Millenáris Kft. vezetésével arról, 

hogy a lakosok a gépjárműveikkel a 

Millenáris mélygarázst és a Széllka-

pu mélygarázst használhassák: 2021. 

március 12-én 19.00 órától 2021. 

március 13-án 07.00 óráig a parkolás 

díjmentes, ezt követően 200 Ft/óra 

kedvezményes díjért vehetik a gará-

zsokat igénybe. 

A területen maradt autók tulajdono-

sait a rendészeti kollégák igyekeznek 

értesíteni, azonban ha a tulajdonos 

nem elérhető, akkor gépjárműveiket 

várhatóan a: 

• Lánchíd utcai parkolóba, 

• Clark Ádám téri parkolóba (kockapar-

koló) vagy a 

• Dózsa György téri parkolóba (busz-

parkoló) szállítják pénteken az éjsza-

kai órákban. 

Az elszállítás költsége 12 800 forint, 

amely a gépjármű tulajdonosát/üzem-

bentartóját terheli. 

Ezzel kapcsolatos további információt 

az alábbi telefonszámon kaphat: +36 

20 447 1003.

A kerületi takarítást követően az aláb-

bi e-mail-címen jelezheti észrevétele-

it: ujszaszi.gyorgyi@budavar.hu.

Tisztelt lakók! 

A Budavári Önkormányzat kiemelten 

fontosnak tartja a kerületi közutak, 

közterületek tisztaságát, ezért 2021. 

március 13. és május 9. között hetente 

egy-egy útszakaszt teljesen megtisztí-

tanak kollégáink az FKF Nonprofit Zrt.-

vel együttműködve. 

Teljes mértékben 

egyetért

Bizonytalan

Egyáltalán nem ért egyet

Nem ért egyet

Egyetért

Teljes mértékben 

egyetért

Bizonytalan

Egyáltalán nem ért egyet

Nem ért egyet

Egyetért
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A Mátray utca költője
Március 9-én volt fél évszázada, hogy elhunyt Jankovich Ferenc (1907–1971) Kossuth-díjas költő. A művész és családja 

is hű szeretettel ragaszkodott a kerületünkhöz. Emléktáblája a Mátray utca 9-es házon található – Krisztina lánya máig 

ott él. Vele beszélgettünk az évforduló alkalmával.

– Édesapám is nagyon szeretett itt. 

Amikor elvégezte az egyetemet – a 

Pázmányt, de egyébként a Sorbon-

ne-on és a Zeneakadémián is tanult –, a 

12. kerületben lakott, a Városmajor ut-

cában, és sokat járt át Babitshoz, erről 

ír is az önéletírásában, és sokat mesélt 

is róla. Mikor megnősült, a Kék Golyó 

utcában laktak. 1949-ben költöztünk 

a Mátray utcába, én akkor 3 éves vol-

tam. Nagyon kötődöm a kerülethez, itt 

születtek a gyerekeim is. Innen én nem 

is tudnék elmenni, édesapám egykori 

otthonából. Ez a ház egy kiégett épület 

volt, a költözésünkre épült újjá. Apám-

nak volt kőművessegédi oklevele, gye-

rekként az édesapja mellett dolgozott 

nyaranta – és nagyon büszke volt rá. A 

ház építésekor kiment az erkélyre, és 

egy pallón átment a másik szobába, én 

pedig majd frászt kaptam.

Úgy tudom, ön anyai ágon is kötődik 

a környékhez.

– Mindketten imádták Budát. Édes-

anyám a Naphegyen nőtt fel, de a szü-

leim a háborút a Bakonyban vészelték 

át. Amikor kiderült, hogy gyerekük lesz 

– hárman vagyunk testvérek –, apám 

lányt szeretett volna. Édesanyám azt 

mondta: „Jó, de akkor Krisztina legyen, 

a Krisztinavárosra való emlékezésként”.

Mi volt Jankovich Ferenc kedvenc he-

lye a kerületben?

– Az egész környéken nagyon szere-

tett sétálni, a Vízivárosban is, ahol a 

Corvin tér volt a kedvence. Ott állt a 

törzshelye is, a Csillogó nevű kocsma, 

a mai Mátra borozó. Oda szívesen le-

sétált – és egy pohár bor mellett elbe-

szélgetett az ismerősökkel. Szerette 

a bort, volt szőlője is – és szerette a 

kedélyes, őszinte beszélgetéseket.

Egy igazi budai, az emlékét mégsem 

itt ápolják elsősorban…

– Székesfehérvárott született, ott nagy 

becsben tartják, válogatott verseit is 

egy ottani irodalmi egyesület, a Vö-

rösmarty Társaság adta ki a születése 

100. évfordulójára. A helyi irodalmá-

rok, például Bakonyi István, ébren tart-

ják apám emlékét – és minden évben 

a Széna téren, a szülőhelyénél lévő 

könyvtárban, amelynek falán emlék-

táblája is van, emlékeznek meg róla. 

Apám halála után a Petőfi Irodalmi Mú-

zeum nagyon sok értékes dokumentu-

mot átvett, de sok más tárgyát, emlékét 

Székesfehérvárott tervezzük elhelyez-

ni, szívesen vennénk egy emlékszobát, 

hiszen még az íróasztalát, karosszékét 

is őrizzük: szobája 50 év után is szinte 

érintetlenül ugyanúgy áll – csak most 

van egy számítógép az asztalán…

Ha emlékszobája lesz, nyilván költő-

ként lesz a középpontban.

– Igen, a közemlékezetben mint költő 

maradt fönn, de történelmi regénye-

ket is írt, két trilógiát. Az ötvenes évek 

elején „hallgató költő” volt, egy ideig 

a Magyar Távirati Irodánál dolgozott 

tudósítóként. Korábban Téli szivárvány 

címmel gyerekkori személyes emlékeit 

örökítette meg. Van társadalmi regé-

nye is, amelyet még a háború alatt írt, 

de ami csak később jelenhetett meg. 

És írt egy rendkívül érdekes háborús 

naplót is, Csepp a tengerben címmel. 

Egy tanáremberről szól, aki lemegy egy 

faluba, és ott megismerkedik a helyiek-

kel: a sorsukból bontakozik ki a cselek-

mény. Majd a háborús eseményeket 

dátumszerűen írja le – és a végén átte-

kinti, kivel mi történt a világégés során.

Apám jeles műfordító is volt, az Öröm

óda fordítása nagyon ismert tőle. A 

másik mestermunkája a Tartuffe for-

dítása, ezt több mint ötszázszor adták 

Major Tamás rendezésében – érde-
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kesség, hogy mostanában egy másik 

jeles kerületi költőnk, Petri György 

átültetésében ismert.

Költeményei is gazdag szerzői vilá-

got tárnak elénk.

– Könnyed, rímjátékos, képekkel teli 

verseket írt, de a harmincas években 

sötét, nehéz társadalmi kérdések felé 

fordult, a háború előszelét megérezve. 

Számára a háború vége tagadhatatla-

nul reményt jelentett – és megírta, 

felkérésre, a Sej, a mi lobogónkat című 

dalt, mégpedig egy csángó népdal, a 

Sej, a fekete hattyú dallamára. Ez egy 

nemzedék jelölője lett, a „fényes 

szelek” nemzedékéé – ezt a szókap-

csolatot ő találta ki – és a legtöbben 

ma már Jancsó Miklós filmcímeként 

ismerik. Apám nem tartozott ehhez a 

nemzedékhez, de a fiatalokhoz való 

kötődés fontos volt számára.

…És gondolom a népfőiskolai moz-

galom hagyományai is.

– Apám a népművelést küldetésének 

tekintette, maga is tanított az érdi 

népfőiskolán, szegény paraszt fiata-

lokat. Zenét, irodalmat, történelmet 

oktatott nekik, Iránytű a magyar iroda

lomban címmel tankönyvet is írt, amit 

később betiltottak. Az egész népfőis-

kolai mozgalmat később betiltotta, 

bedarálta a sztálinizmus, de legalább 

előtte volt egy kis idő a háború után, 

amely levegőt, felemelkedési lehető-

séget adott a szegény fiataloknak.

A háború után szerveztek egy Magvető 

nevű mozgalmat is, ismeretterjesztő 

előadásokkal járták a vidéket. Erede-

ti végzettsége szerint magyar-francia 

szakos tanár volt, neki ez fontos mo-

tiváció volt. Élete végéig lelkiisme-

ret-furdalás gyötörte azért, hogy el-

jött a szülőhelyéről, kiemelkedett a 

környezetéből, a nemzedéktársai és 

rokonai pedig maradtak.

Író és néptanító – de milyen apa volt?

– Nagyon boldog volt a három lányá-

val. Nem volt könnyű ember, de szigo-

rú sem. Egyszer hoztuk ki a sodrából: 

akkor egy hosszú fehérrépával – a 

badacsonyi szőlőjében, a bazaltos-kö-

ves talajban nőtt földes répával – meg-

paskolta a szoknyánkat. Ami fájdalmat 

nem okozott, legfeljebb piszkos lett a 

szoknyánk. Nagyon fontos volt számá-

ra, hogy tanuljunk, például zongorázni 

tanuljak. Végül magyar-orosz szakos 

tanár lettem – és a Pannónia Filmstú-

dióban helyezkedtem el szinkronszö-

vegíró-dramaturgként. Az angol nyelv-

vizsgát is letéve orosz és angol nyelvű 

filmeket fordítottam. Később szink-

ronrendezőként kezdtem el dolgozni. 

2010-ben hagytam abba, addigra saj-

nos eléggé felhígult ez a szakma.

Idősebbik nővérem, Anna villamos-

mérnök lett. Csellistának készült, de 

harmadikos gimnazistaként kijelentet-

te, hogy ő hangmérnök lesz: végül vil-

lamosmérnökként végzett – és erőmű-

vekkel foglalkozott. Juli nővérem pedig 

magyar-művészettörténet szakos böl-

csész, és a Magyar Televíziónál volt 

előbb a képzőművészeti osztályon, 

majd az irodalmi osztályon szerkesztő. 

Képes Gábor

Aki eddig nem ismerte Jankovich Fe-

renc költői világát, betekintést kap-

hat emlékestünkön, amelyet március 

9-én, 19 órakor, online mutattunk be 

a Jókai Anna Szalon Facebook-oldalán 

és a Budavári Önkormányzat Youtube- 

csatornáján. A műveket Hegedűs D. 

Géza tolmácsolásában hallhatjuk.

Jankovich Ferenc:

MAGAM MEGYEK A KÉKBEN

 

Magam megostoroztam

százszor is, míg tanultam

csörgetnipörgetni

karikásostorommal.

 

Aztán a viharokkal,

csördítve, szembe néztem.

És daloltam... De most már

magam megyek a kékben.

 

Régi ostorom hangjai

zúgnak a szelekben;

sárga karikák ezrei

forognak felettem.

 

Rétek didergő szálai

lepik borzongó bőröm;

lebegve élek és soká,

nincsen árnyékom-őröm.
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Anno 1986: ez az évszám szerepel a Mészáros utcai cukrászda cégérén. Juhász Béla 

cukrászmester lapunknak arról mesélt, hogy az elmúlt 35 esztendőben milyen 

irányba változott az emberek ízlése, és mindezt hogyan követte a süteménykíná-

lat. A környék kézműves cukrászai karácsonykor több mint harminc nehéz sorsú 

kerületi családnak és idős embernek állítottak össze ünnepi édességcsomagot.

Nagyon optimistának kellett lennie 

három és fél évtizeddel ezelőtt, hogy 

a cukrászdát Béla „bácsi”-nak nevez-

te el.   

– Optimista voltam, de nekem akkori-

ban nem volt erre pénzem. Édesapám-

nak mélyen a zsebébe kellett nyúlnia, 

hogy megnyithassuk a cukrászdát. Ő a 

névadó Béla bácsi, csak az a baj, hogy 

ma már beértem őt, itt vagyok 62 éve-

sen. Őszintén szólva nagyon várom, 

hogy nyugdíjba mehessek, de azt is 

előre látom, hogy akkor is ugyanúgy 

fogok dolgozni, mint most. Na jó, talán 

kicsit kevesebbet, mert egyre jobban 

érzem, hogy lefelé megy a görbe.

Ezt a megállapítást a forgalomra vagy 

az erőnlétére érti?

– Elsősorban az erőnlétemre, hiszen 

magamon is érzem, hogy elmúltak az 

évek. A koronavírusról inkább ne is 

beszéljünk, mert a járvány szerintem 

mindenkit megviselt. Szerencsére a 

korlátozó intézkedések ellenére nyit-

va tarthatunk. Kis cukrászda vagyunk, 

de eltartunk három családot. A fele-

ségemmel közösen visszük az üzletet 

– Ági kiszolgálja a vevőket, én pedig 

a termékeket készítem – és munkát 

adunk két cukrásznak is. Egyikük 30, a 

másik 25 éve dolgozik nálunk.

Mennyire változott a süteménykíná-

lat az utóbbi három évtizedben? 

– Talán a házi krémesünk és a gönci 

dobostortánk az egyetlen, amit válto-

zatlanul nagyon kedvelnek a vásárló-

ink.  Érdekes azonban, hogy a franciak-

rémes, ami régen a népszerűségi lista 

élén volt, ma már alig fogy. Ebből a sü-

teményből is naponta minimum 25 da-

rabot kellene készítenünk és eladnunk 

ahhoz, hogy kifizetődő legyen. Sajnos 

azzal, hogy három darabot vásárol va-

laki, nem vagyunk kisegítve. Inkább 

lemondunk róla, mert a maradékot ki 

kellene dobnunk. Több hasonló „retró” 

süteményt – többek között az Indiá-

nert, a Képviselőfánkot, az Éclair fánkot 

és a Rigó Jancsit – időnként ma is ke-

resik nálunk, de kikoptak a kínálatból, 

mert gyakorlatilag mindössze néhány 

darabot tudnánk eladni belőlük. Tudo-

másul kellett vennünk, hogy megválto-

zott az emberek ízlése.

Milyen torták kerültek a régiek helyé-

re? Mostanában melyek a legnépsze-

rűbb sütemények?

– Az utóbbi időben nagyon felkapták 

az úgynevezett francia cukrászatot. 

Ezek a nagyon finom  trendi sütemé-

nyek rendkívül drága alapanyagokból, 

például mandula és 100%-os gyü-

mölcspüré felhasználásával készül-

nek. Az előállításuk munkaigényes; 

legalább 2-3 napot kell velük dolgoz-

Segíteni valahogy

Béla bácsi habcsókja 
és gyümölcskenyere
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ni, olyan sok rétegből állnak. Emellett 

a cukrászdánk saját receptek alapján 

készít paleotortákat, süteményeket, 

kekszeket, valamint cukor és liszt nél-

kül készült, illetve laktózmentes ter-

mékeket.

A közeli iskolák diákjai mostanában bi-

zonyára elmaradnak a cukrászdából is. 

– A gimnáziumokból már nagyon rég 

nem jönnek a gyerekek. Tizenöt év-

vel ezelőtt az Attila úti Petőfiből még 

komplett osztályok jöttek föl hozzánk, 

de amint megnyitották a Moszkva téri 

gyorséttermet, a diákok felültek a vil-

lamosra és a hamburgert választották. 

Később bezárták a Kosciuszkó Tádé 

utcai általános iskolát, többé onnan 

se jöttek hozzánk sütiért. A környék 

idős lakóitól igazán nem várhatjuk, 

hogy minden nap bejöjjenek, annak 

is örülünk, ha egy hónapban két-

szer-háromszor csomagoltatnak. Az 

utóbbi években nagyon elszaladtak 

az alapanyagárak, ami miatt a tortákat, 

süteményeket az alsó középosztály 

már nem tudja megfizetni. Jelenleg a 

környékbeli irodák munkatársai home 

office-ban dolgoznak, nincsenek itt. 

Ők egyébként ebéd után gyakran át-

jönnek egy kis süteményért, fagyiért. 

Tavaly novemberben jótékonykodni 

kezdett egy közelben lakó hölgy. Ha-

vonta itt hagy egy nagyobb összeget, 

amelyből öt rászoruló család, illetve 

kisnyugdíjas választhat a kínálatunk-

ból. Nekik nincs más dolguk, mint 

hogy eljönnek hozzánk, körülnéznek, 

és megmondják, hogy mit csomagol-

junk. Anna magánemberként szervezi 

és finanszírozza az akciót, amellyel 

minket is támogat, és azokat is, akik 

egyébként nem engedhetik meg ma-

guknak, hogy cukrászdába járjanak.

Mi a szépsége a cukrászmesterségnek?

– Tréfásan azt a választ adnám, hogy 

amit az ember elront, azt megeheti. 

Viccen kívül, a kézművesmunka élve-

zete és a pozitív vásárlói visszacsa-

tolás, a dicséret mindig örömet okoz. 

Akadnak, akik Pestről járnak át hoz-

zánk. Korábban a Katona József Szín-

ház, néhány éve az Örkény büfése is 

nekünk dolgozik. (Természetesen most 

ők sem nyitnak ki.) A szakma szépsége 

mellett el kell mondanom, hogy a cuk-

rászmesterség komoly fizikai munkát 

és állóképességet igényel. Egyik gye-

rekem sem viszi tovább ezt a hivatást, 

mindketten egyetemre járnak.

Karácsonykor húsz kerületi család és 

tizenhat idős ember számára állítot-

tak össze édességcsomagot, amelye-

ket a szociális szolgálat osztott szét. 

Hogyan kerültek kapcsolatba az ön-

kormányzattal?

– Tavaly karácsonykor érzékeltük, hogy 

a korábbinál több a rászoruló ember a 

környéken. Gondolkoztunk a felesé-

gemmel, hogy mit csináljunk, és végül 

megszületett az ötlet. Írtam a polgár-

mester asszonynak, és felajánlottam 

a támogatásunkat a kerületben élő rá-

szorulóknak, akik közül régen sokan áll-

tak sorban nálunk fagyiért. V. Naszályi 

Márta kedves hangú levélben válaszolt, 

elfogadta és megköszönte a segítséget. 

Így indult. Miután a cukrászaink elké-

szítették a téli csemegéket, felvettük a 

kapcsolatot a családsegítő szolgálattal. 

Karácsonyi csomagokat állítottunk ösz-

sze idősek és nagycsaládok számára, 

amelyekbe mézes sütemény, beigli, 

gyümölcskenyér és habcsók került. A 

szociális szolgálat munkatársai nagyon 

hálásak voltak – le a kalappal a munká-

juk előtt. Örültünk, hogy segíthettünk.

Rojkó Annamária

Nőnapi köszöntő
Idén a nemzetközi nőnap alkalmából 

egy különleges, bárki számára megte-

kinthető alkotással készült a Budavári 

Önkormányzat: magyar nőknek az iro-

dalomra – és tágabb értelemben véve 

a magyar kultúrára – gyakorolt hatását 

mutatjuk be Babos Zsili Bertalan mű-

vészcsoportjának munkáján keresztül.

Nem is találhattunk volna jobb hely-

színt erre, mint azt a vízivárosi lépcső-

sort, amelyet Glücklich Vilma (1872–

1927, a magyar polgári feminista 

moz galom egyik vezetője) tiszteletére 

nevezett el a Budavári Önkormányzat 

2020 decemberében.

Ha a Vízivárosban sétál, feltétlenül 

tekintse meg ezt a különleges, a nők 

előtt tisztelgő szabadtéri alkotást!
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Zsebre tett pillanatok
Pál Rebeka képei

A képgalériában Pál Rebeka fotói láthatók. Az alkotásról, a pályájáról és a kerülettel való kapcsolatáról kérdeztük.

Már korábban is fotózott vagy ez a 

Facebookposztokkal kezdődött?

– Nagyon korán, már a gimi környé-

kén jött a fényképezés, a klasszikus 

értelemben, tehát még filmre fotóz-

tam, imádtam a laborálást, a nagyítást. 

Aztán, ahogy jöttek az okostelefonok, 

nekem szinte elsőként lett, és azzal 

már közvetlenül lehetett posztolni. 

Akkor még nem volt Instagram, ezért 

választottam a Facebookot. Még kicsi 

volt a lányom, és amikor már lehetett, 

sokat sétáltam vele. A sok bezártság 

után olyan volt mászkálni, mintha tu-

rista lennék, és ahogy jöttünk-men-

tünk, mindenre rácsodálkoztam, egy 

csomó dolgot felfedeztem – azóta is 

nagy sétáló vagyok. Természetes volt, 

hogy lefotózom, amit érdemes, ha már 

ott van a zsebemben egy telefon, ami 

fényképezőgép is.

Úgy kezdtem, hogy épületek, terek 

részleteit kitettem egy találós kér-

déssel: Mi ez, hol van? Az első a Sport 

cukrászda metlachi lapjairól készült 

kép volt. Meglepően sokan válaszol-

tak, és aki kitalálta, az nyert egy kré-

mest. Azóta egyébként a cukrászdá-

ban metlachi mintás a krémes teteje. A lányom mondja, hogy én még a Fa-

cebook-generáció vagyok, ő meg már 

az Insta(gram).

Sokan csak nézelődnek a Facebookon, 

azért bátor dolog bekérdezni, még ha 

ismerősökről is van szó. 

– Reklámszakmában dolgoztam sokat, 

úgyhogy megszoktam az ügyfelekkel 

való kommunikációt, és bennem van a 

pedagógus is, szeretem közvetíteni a 

tudást, szeretem a találós kérdéseket 

megfejteni és feladni egyaránt, sze-

retek kapcsolatba kerülni másokkal. 

Örültem, hogy sikerült élővé tenni a 

kommunikációt a többiekkel.

Tanított is?

– Igen, a Ludwig Múzeumban és a Zöld 

Kakas Líceumban is. A tanítóképzőn 

kezdtem, és szerencsém volt, mert 

elég jó csapat jött össze. Vizuális ne-

velésre jártam, volt egy nagyon jó ta-

nárom, Bálványos Huba, aki nagyot 
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nyitott nekem a kortárs művészet felé. 

Érdekeltek az esztétikai vonatkozások, 

úgyhogy áthallgattam az esztétika 

szakra. Tanultam filmelméletet is, és 

azután jött a képzőművészeti főiskola 

(a „Nagyképző” ma egyetem – a szerk.). 

Roppant izgalmas évek voltak ezek 

a kilencvenes évek elején. Új szakok 

alakultak az egyetemeken, ilyen volt 

az intermédia is, ami a képzőművé-

szet határterületeivel foglalkozik, ami 

engem nagyon érdekel. Húsz évvel 

később pedig elmentem Rajk László-

hoz látványtervezést tanulni. Valahogy 

mindig a vizualitás volt a központban, 

csak mindig más szempontból. Lénye-

gében mindig ugyanazt tanultam, csak 

sok embertől és sok helyen (nevet).

A fotózást tanulta?

– Igen, az intermédia szakon az elmé-

let mellett nagyon sok gyakorlati tan-

tárgy is volt, a fotózást például Zalka 

Imrétől tanultam. Az elmúlt tíz évben 

alig volt kiállításom, csoportos kiállí-

táson pedig nem akartam részt venni. 

Aztán az ismerőseim, a szakmabeliek 

bíztatására éppen egy éve lett egy ki-

állításom a Liget Galériában.

Az egyik képen egy Oscar-díjat tart.

– Nemes Jeles Lászlóval együtt dol-

goztunk az első filmje óta, és a Saul 

fiá nak a főcímét és a grafikai anyagait 

is én készítettem. Fantasztikus utat 

járt be a film Cannes-tól az Oscarig –

és akkor mentünk „Oscart simogatni”.

Mázli vagy teher ilyen részleteket 

meglátni?

– Van egy ilyen kattanásom, hogy a rész-

leteket is észreveszem, de nem vadász-

ni megyek, hanem épp úton vagyok, és 

ha észreveszek valamit, akkor azt sze-

retem „zsebre tenni”. Aztán pedig úgy 

alakult, hogy ami tetszik, azt szeretem 

megosztani. A barátom mindig mondja 

is, hogy „na, a nap képe lesz”. De végül 

tíz év alatt rengeteg ilyen kép lett.

Mennyi időt tölt a válogatással?

– Nem igazán válogatok, ami tetszik, 

azt megosztom: egyszerűen jó érzés 

megmutatni másoknak. A kiállítás az 

más volt, ott vért izzadtam, hogy a 

több ezer képből, ami közel tíz év alatt 

összegyűlt, kiválogassam azokat, ami-

ket szeretnék, és ami a falakon elfér. 

Szerettem volna, hogy látható legyen 

a képek egymáshoz való viszonya, és 

szerettem volna kiállítani egy olyan tár-

gyat, amit én készítek. Ezért csináltam 

még egy fotókönyvet, amiben minden 

fontos kép benne van. Egy vízivárosi 

könyvkötőhöz, Cholnoky Zsófiához, a 

Matató műhelybe jártam, és ott készí-

tettem el a kötészeti munkákat. Végül 

160 oldalas, japán kötésű könyv lett. 

Mióta lakik a kerületben?

– Nagyon szeretek itt lakni, főleg ami-

óta rengeteg ismerősöm ide költözött. 

Nagyon jó közegnek tartom, kicsi, 

mégis nagyon sokféle. Kicsit olyan, 

mint egy falu, de elegáns is, mert 

itt van ugye a Vár, meg lepukkant is, 

szóval minden van benne, szeretem 

nagyon, otthonos. Volt idő, amikor a 

kocsmárosok előre köszöntek, pedig 

egyikbe se jártam, csak sokat mászkál-

tam arra is, ők meg kint cigiztek vagy 

nézelődtek, és egy idő után már meg-

ismertek. Mindig be kell kalkulálnom 

legalább plusz fél órát, amikor valaho-

va elindulok, az ismerősök miatt, akik-

kel útközben összefuthatok.

Cs. J.
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A templom, amit „eltoltak”
A Krisztinavárosban álló templom gazdag történetében érdekes műszaki megoldásra  lelhetünk – a templom egy részét 

szó szerint eltolták, hogy így oldják meg kibővítését. Az eredmény ma is látható. 

A Krisztina tér egyik sarkában álló 

templom helyén először Franczin 

Péter Pál kéményseprő mester emel-

tetett egy kis kápolnát 1700-ban 

– benne a Vérehulló Szűzanya kegy-

képével – hálából azért, hogy meg-

menekült a pestisjárvány elől. Ez a 

fából emelt kápolna súlyos károkat 

szenvedett az 1723-as tűzvészben, 

amelyet egy puskaporraktár felrob-

banása okozott. A következő évek-

ben már kőből emeltek a helyére egy 

újabb kis kápolnát. A gyűjtést Mária 

Terézia is előmozdította, aki 24 ara-

nyat ajándékozott a szent hely kibő-

vítésére. 

Később Mária Terézia lánya, Krisztina 

érte el azt, hogy a Vár körüli építkezé-

si tilalmat részben feloldják és elin-

dulhassanak a parcellázások, építke-

zések. Róla nevezték el a városrészt 

Krisztinavárosnak. A kibővítve is szű-

kösnek bizonyuló kápolna helyett az 

egyre bővülő lakosság kiszolgálására 

nagyobb templomra volt szükség. 

Ez 1795–1797 között Hikisch Kris-

tóf tervei alapján fel is épült – igaz, 

a belső tér berendezése még évtize-

dekig elhúzódott. A templomot 1797 

augusztus 5-e éjszakáját átvirrasztva 

szentelték fel. 1821-ig a ferenceseké 

volt, akkor viszont plébániatemplomi 

rangra emelték. 

Majsch Jakab lett a plébános, aki ké-

sőbb Széchenyi István gyóntatója, 

majd esketője is lett. Így érthető, hogy 

miért pont ebben a templomban tar-

totta esküvőjét Széchenyi István és 

Seilern-Aspang Crescence 1836-ban. 

Itt esküdött örök hűséget feleségének 

Semmelweis Ignác is 1857-ben. Itt ke-

resztelték meg az 1848-ban született 

Eötvös Lorándot. 1865-ben Liszt Fe-

renc is ellátogatott a templomba.

 

A templom az 1848–49-es forradalom 

és szabadságharc idején megsérült, 

ezért 1852-ben felújították. A korábbi 

toronysisakot 1883–84-ben cserélték 

újabbra, amikor Czigler Győző tervei 

alapján restaurálták az épületet. 

A Krisztinaváros népessége a husza-

dik század első évtizedeiben is tovább A kibővített templom
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gyarapodott, így ezt a templomot is 

kinőtte gyülekezete, hiába miséztek 

vasárnaponként akár 7-8 alkalommal 

is. Ráadásul – a Pesti Hírlap 1943. no-

vember 19-i cikke szerint – a falakon 

jókora repedések keletkeztek, alulról 

pedig három méteres magasságig vi-

zesedtek fel a falak. Már az 1930-as 

években bővítésre volt szükség, és 

erre végül bámulatos megoldás szü-

letett. 

A templom 1942-ben megkezdett fel-

újítására és bővítésére két tervet is 

kidolgoztak. Payr Egon építész javas-

lata szerint új mellékhajókat építettek 

volna a templomhoz, ám így komolyan 

bele kellett volna bontani a meglévő 

épületbe. Addigra azonban a Műem-

lékek Országos Bizottsága dr. Schoen 

Arnold közlése alapján feltárt egy 

1796-ból származó freskót. Ezt még 

Sándor Móricz gróf megrendelésére 

készítette Falconer József Ferenc, egy 

skót származású festődinasztia tag-

ja, és a többszöri átmeszelés rétegei 

alól meglepően jó állapotban került 

elő. A már akkor is másfél évszázados 

alkotást mindenképpen meg akarták 

menteni. Mivel a freskó szakszerű le-

vétele, majd új felületre felhelyezése 

kockázatos és igen költséges megol-

dás lett volna, inkább egy merész ja-

vaslat mellett döntöttek. Elhatározták, 

hogy a szentélyt levágják és hátrébb 

húzzák! 

Pénzhiány miatt ez a főhomlokzat csak 

terv maradt

A templom 1900 körül • Fotó: fortepan.hu, a 15 110-es kép részlete (adományozó: Saly Noémi)

A munkáról így számolt be Brestyánszky Tibor mérnök 1943 augusztusában az Új 

Magyarságnak: „A szentély hátsó falát lebontjuk, a két oldalfalat pedig két méter 

magasságban a templom talapzata felett, hatvan centiméternyi szélességben és 

harminc centiméternyi mélységben bevéssük. Horonynak nevezik ezeket a szalag-

ban futó nyílásokat. Ebbe a horonyba alul, felül betonágyazásba speciális síneket 

teszünk, a sínek közé pedig görgőket. Amikor ez a fal egyik oldalán kész, ugyanígy 

járunk el a fal másik oldalán is. A kétoldali hornyozás közötti falrészt a görgők között 

átfúrjuk, úgyhogy a szentély két oldalfala valósággal lebegni fog a görgőkön. Ezután 

két nagy csörlőt ágyazunk be a földbe egy bizonyos távolságra a szentély volt hát-

fala irányában, a két oldalfalat huzalok segítségével aztán a csőrlők a már felépített 

alapfalakra húzzák. Természetesen nagyon is egyenletesen kell húzni a két falat, 

nehogy repedések tönkretegyék. A szentély boltozatát különleges ácsolással fogjuk 

merevíteni. (...) A szentély hátsó falának lebontása után először a főoltárt fogjuk 

hátrahúzni. Az oltár rendkívül karcsú, nagyon meg kell rögzítenünk, úgyhogy az áll-

ványzat, amellyel hátrahúzzuk, valóságos ostromtoronyhoz hasonló szerkezet lesz. 

A főoltárnak nagyon szép műmárvány burkolata van, éppen ezért kár volna lebonta-

ni. Természetesen a főoltárt teljes egészében átcsiszolják és újra aranyozzák.”
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Első lépésként tehát a 60 tonnás 

főoltárt öt sínpáron eltolták. Miután 

ezt 1943 november közepén sikere-

sen elvégezték, jöhetett a következő 

lépés: a 720 tonnás szentély hátra-

tolása. Ez is sínpárokon történt: a ha-

talmas falakat két darab 10 tonnás, 

kézi hajtású csörlővel sikeresen az új 

helyükre tolták.

Miután a főoltár és a szentély mozga-

tásával végeztek, következhetett az 

új oldalhajók hozzáépítése. A munká-

latok 11 millió pengőbe kerültek, és 

1944 tavaszára fejeződtek be. 

Az 1950-es években rendszeresen or-

gonált a templomban Czigány György. 

A 2010-es évek elején a templom 

tetőszerkezetét újították fel. A 90-es 

évek óta általános iskola és gimnázi-

um is működik a templom mellett. 

Papp Géza

Források:
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vitettek_kulonleges_tortenete_van_a_
templomnak_ahol_szechenyi_eskudott
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adó, november 21. p. 9. Beregszász. 
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Sz. n. (1943): Szombaton hátrább tolják a 
krisztinavárosi plébániatemplom hét-
százhuszezer kiló súlyú szentélyét. In: 
Pesti Hírlap, november 19. p. 2.

Sz. n. (1938): Művészeti irodalom. In: Ma
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Krisztinavárosi plébániatemplom • Fotó: Pesti Hirlap, Képes melléklet

A szószék 1804-ben készült. Mellvédjén evangéliumi témák, valamint a szeretet és a remény 

allegórikus alakjai láthatók, a hangvető tetején Krisztus felhőkön ülő alakját helyezték el.
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A koronavírus második hullámának 
terjedése exponenciálisan növelte 
a szorongásunkat. Az egészségügyi 
és gazdasági hatások a biztonságér-
zetünket gyengítik. a bezártsággal 
az otthonunkban, a megváltozott 
munkakörülményekkel. Hiányoznak a 
megszokott programok, a feltöltődés. 
A járványhelyzet soha nem gondolt 
rugalmasságra kényszerít minket. Ezt 
a pszichés megterhelést egyéni szin-
ten eltérő módon és mértékben tud-
juk kezelni.

Amennyiben úgy érzi, hogy segít-
ségre van szüksége, a hét minden 
munkanapján lehetősége van támo-
gatást kérni. Aki azt tapasztalja, hogy 
eluralkodik rajta a félelem, szoron-
gás, pánik, frusztráció, düh, kontroll-
vesztés és a negatív gondolatok, ve-
gye fel velünk a kapcsolatot, hívjon 
telefonon, segítünk!

Szolgáltatásunk segítő, támogató 
beszélgetésre ad lehetőséget pszi-
chológus (klinikai szakpszichológus, 
tanácsadó szakpszichológus, krízis-
kezelő szakpszichológus, mediátor, 
viselkedéselemző) szakemberekkel.

A következő témákban kereshet 
minket:
• Stresszkezelés különböző korcso-
portoknak relaxációs és meditációs 
módszerekkel.
• Infódömping elleni védekezés.
• Bezártság okozta feszültség enyhí-
tése.
• Kritikus gondolkodás támogatása.
A kiskorúak helyes informálása koro-
navírus témában.
• Családi digitális megállapodások 
megkötésének támogatása.
• Otthonról dolgozás nehézségeinek 
oldása.

• Elvált szülők mediációja és a gyer-
mekkel való kapcsolattartás segítése.
• Idősek prevenciója és a család ösz-
szetartása.
• A családtagoktól elszigetelődött 
személyek támogatása.
• Önkéntes vagy kötelező karantén-
ban lévők támogatása.
• Koronavírusos betegek támogatá-
sa.
• Egészségügyben, szociális terüle-
ten dolgozók támogatása.
• Kiégés enyhítése.
• Anyagi bizonytalanság, megválto-
zott élethelyzet okozta szorongás 
kezelése.

 
Szakembereink elérhetősége és 
időpontok:

Kiri Edit Anna, klinikai szakpszicho-
lógus: 06 70  234 9401, 
péntek 12:00–14:00

Móricz Anita, viselkedéselemző: 
06 30  720 4199, kedd: 14:00–16:00, 
csütörtök: 14:00–15:00

Reményik Ildikó, tanácsadó szak-
pszichológus: 06 20  535 1400, 
hétfő 11:00–13:00,  kedd: 11:00–
13:00, péntek: 14:00–15:00   

Sebestyén Árpád, kríziskezelő 
szakpszichológus: 06 20  939 3323, 
szerda: 18:00–20:00

Sebestyén Balázs, pszichológus: 
06 30 280 1555, hétfő: 17:00–19:00                                             

Velez Csaba, pszichológus: 
06 20  324 3842, 
szerda: 10:00–11:00

Ingyenes lelkisegély-szolgálat! A FSZEK Márai Sándor 
Könyvtárában 

(I. Krisztina krt. 87–91.) 

működő  Könyvklubban, 

amelyet az Életet az éveknek 

budapesti egyesületével közösen 

szervez a könyvtár,

március 30-án, kedden, 

16 órától  

Cselenyák Imre: 

Áldott az a bölcső 

– Arany János életregénye  

című  kötete  lesz a téma. 

Az online rendezvény a  ZOOM 

program segítségével fog 

megvalósulni.

A belépéshez szükséges kódért 

írjon a könyvtár fszek0101@fszek.

hu  vagy az Életet az éveknek 

e-mail-címére: 

bp.eletetazeveknek@gmail.com. 

Beszélgetőtársunkkal, Cselenyák 

Imrével, minden érdeklődőt szere-

tettel várunk!
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Vízivárosi Klub 
– online

KERÜLET KVÍZKLUB – online előadás és kvízjáték

Március 15., hétfő, 18.30

Előadásunk témája: Tiltott kategória – a magyar rocktör-

ténet lázadói

Előadó: Juhász Sándor, a Kvízklub alapítója. A közvetítés 

és az online kvíz linkjét a Vízivárosi Klub és a Kerület 

Kvízklub Facebook-oldalán tesszük közé.

ONLINE IMPROVIZÁCIÓ FELNŐTTEKNEK

Péntekenként 10.00–12.00-ig otthonról merülhetsz 

bele a játékba. Csinálj valami egészen mást, kapcsolj 

ki! Az online tér új dimenziókat nyit előtted, fedezd fel, 

hogyan játszhatunk otthonról is együtt! Foglalkozásve-

zető: Vargyas-Tóth Juliska (Grund Színház).

Részvételi díj: 3000 Ft/alkalom 

(az első alkalom 1500 Ft)

Bérlet: 15 000 Ft/6 alkalom

Információ és jelentkezés: info@grundszinhaz.hu, vagy 

www.grundszinhaz.hu 

SENIOR GERINCTORNA – online  

Kedd, csütörtök 9.00–10.00 és 10.00–11.00

Információ: mandlimoni@gmail.com 

Az órák fő célja a helyes testtartás kialakítása, a testtu-

dat fejlesztése, az erő és rugalmasság megőrzése. Veze-

ti: Mándli Monika sportoktató.

Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom. Az önkormányzat az 

arra jogosultaknak támogatást biztosít. Az első alkalom 

ingyenes!

VIGYEN EGY KÖNYVET, HOZZON EGY KÖNYVET! 

– közösségi könyvesláda

A klub előtti téren felállított ládába várjuk azokat a még jó 

állapotú könyveket, amelyek valakinek már feleslegesek, 

de mások talán örömmel forgatnák. Kérjük, hogy a ládába 

csak könyveket tegyenek, semmi egyebet! Köszönjük.

Email:  vizivarosiklub@budavar.hu  
Facebook: Vízivárosi Klub

Talán kevésbé közismert, de Krisztinaváros Habs-

burg-Lotaringiai Mária Krisztina főhercegnőről kapta 

a nevét, hálából, hogy 1769-ben elérte, hogy az addig 

mezőgazdasági célra használt területen megszűnjön az 

építési tilalom: benépesülhessen házakkal és a lakóik-

kal. Krisztina városa a művészek, kávéházak, parkok me-

sevilága lett. Szeretnénk részesei lenni a mesének.

Hello Krisztina, jövünk!

Kerületünk új kulturális-közösségi színtere, a Márai Sán-

dor Kulturális Központ néhány hónap múlva megnyílik a 

Krisztina tér 1-ben. Szeretnénk otthon lenni a téren – és 

megmutatni a Krisztina szépségeit mindenkinek. 

Pályázatunkon történeteket várunk a Krisztinaváros-

ból, a Krisztinavárosról, híres vagy hétköznapi kriszti-

navárosiakról – vagy csak egyszerűen: szerelmünkről, 

Krisztináról. 

Szubjektíven: „az én Krisztinámról”. 

Lehet próza, lehet vers, lehet humoros vagy megható, 

lehet megtörtént eset vagy fikció. Nagyjából egy gé-

pelt oldalon: 1900 leütésben.

A legjobb munkák – a szerző megjelölésével – április 11-

én (1900. április 11-én született Márai Sándor, és ezen a 

napon ünnepeljük a magyar költészet napját is) kerülnek 

ki Krisztinaváros népszerű helyeire, ezzel egy szabadtéri 

kiállítás részévé válnak! 

Irodalmi művek mellett képzőművészeti alkotásokat 

(akvarell, grafika) is elfogadunk, amelyeket a szöve-

gek mellett mutatunk be.

Beadási határidő: március 20.

A beérkezett munkákat helyi polgárokból álló zsűri bí-

rálja el Marno János József Attila-díjas költő, író veze-

tésével.

Az én Krisztinám pályázatra születő műveket 

a hellokrisztinajovunk@gmail.com címre vagy a Budavári 

Önkormányzat 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. posta-

címre várjuk „Az én Krisztinám” megjelöléssel.

Eredményhirdetés: április elején a Hello Krisztina, jö-

vünk! Facebook-oldalon.

Az én Krisztinám
Pályázat kerületi lakóknak: írók, művészek, 

mesélni, sztorizni szerető polgárok mutathatják 

meg értékeiket
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Múzeumi 
kalandozások 
otthonról

Szeretné megtudni, milyenek voltak híres ma-

gyar festőink múzsái, képeinek ihletői? Szíve-

sen bebarangolná a Trianon előtti Magyarország 

mesés tájait? Kíváncsi arra, hogyan lehet újraér-

telmezni a testképünket a képzőművészet segít-

ségével? Szeretné tudni, hogyan lett a Budavári 

Palotából múzeum, és hogyan alakult az épület 

több évszázados története? Érdekli Rippl-Rónai 

József és a magyar szecesszió? Vegyen részt a 

Magyar Nemzeti Galéria online tárlatvezetésein! 

Márciusban szerdán és szombaton esti időpon-

tokban is.

Bár a múzeumok jelenleg zárva vannak, de a Ma-

gyar Nemzeti Galéria a virtuális térben továbbra 

is várja a látogatókat. A múzeum honlapján vir-

tuális kiállítások, oktatási segédanyagok, számos 

otthoni, művészeti aktivitást támogató tartalom: 

kvízek, játékok, útvonaltippek várják a művészet 

kedvelőit.

A Zoom-platformon tartott online vezetések nem 

a kiállítótérben zajlanak, de az élő vezetések a 

technika segítségével interaktívak, és igazi közös-

ségi élménnyé válnak, a tárlatvezetéseken részt-

vevők a valódi múzeumi látogatáshoz hasonló 

élményben részesülnek. A virtuális térben az 

érdeklődők kényelmes nagyításban élvezhetik a 

képrészleteket, a műtárgyakat olyan aprólékosan 

és összefüggésükben csodálhatják meg, ahogyan 

a kiállítótérben nem lenne rá mód.

A programokat külön, előre egyeztetett időpont-

ban csoportok számára is meg lehet rendelni, így 

akár az egész család vagy egy teljes baráti társa-

ság egyszerre élvezheti az online kikapcsolódást.

Részletes információ: www.mng.hu
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Minden szerdán 10.30-tól

ONLINE LÉLEKSIMOGATÓ

MEMORITERFOGLALKOZÁS RÁK KATI 

SZÍNMŰVÉSSZEL ZOOM-TALÁLKOZÓ 

FORMÁJÁBAN

Aki szeretne csatlakozni a program-

hoz, kérjük, a jokaiannaszalon@buda-

var.hu e-mail-címen jelentkezzen, ezt 

követően küldjük vissza a bejelent-

kezéshez szükséges linket minden 

héten és az információt az új jelent-

kezőknek a Zoom letöltésének lehe-

tőségeiről. Az online foglalkozás célja, 

hogy megtartsa a Léleksimogató szel-

lemi közösségét, ahol az idős emberek 

karbantarthatják a gondolkodásukat, 

memóriájukat, beszédkészségüket, 

el  ke  rülve a demencia által okozott le-

épülést és az elmagányosodást.

Március 16., kedd, 19.00

MONDJ TE IS EGY VERSET! – online

Egy fiatalos versbarát közösség, aho-

va mindenki hozhat, és ahol minden-

ki mondhat verset. 

Az erre az estre kiválasztott téma a 

feltámadás, a húsvét a magyar költé-

szetben. 

Az estet Zoom-találkozó formájában 

tartjuk meg. Házigazda: Takács Bence 

Ervin.

Az alkalomra jelentkezni a jokaian-

naszalon@budavar.hu e-mail-címen 

lehet, ezután tudjuk visszaküldeni a 

meghívó linkjét.

Március 26., péntek, 19.00

LYUKASÓRA PRÓZA

JÁTÉKOS IRODALMI FEJTÖRŐMŰSOR, 

NEM CSAK IRODALMÁROKNAK! 

A játék során kortárs írók olvasnak 

fel részleteket egy-egy általuk kivá-

lasztott irodalmi műből, amelynek 

a szerzőjét a játékostársaknak kell 

megfejteniük. 

A közönséghez idézett kérdésekre a 

válaszokat a jokaiannaszalon@bu-

davar.hu e-mail-címre várjuk április 

10-ig.

Moderátor: Szegő János.

Játékostársak: Kiss Judit Ágnes, Nyáry 

Krisztián, Schein Gábor.

Az előadást a Jókai Anna Szalon Fa-

cebook-oldalán és a Budavári Önkor-

mányzat YouTube-csatornáján közve-

títjük.

E-mail: 

jokaiannaszalon@budavar.hu, 

facebook.com/jokaiannaszalon

– online

Kiss Judit Ágnes

Nyáry Krisztián

Schein Gábor

Szegő János
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BEETHOVEN+ / 4
ROHMANN DITTA KAMARAZENEI 
SOROZATA
Balogh Máté: Brief (ősbemutató)
Beethoven: „Erzherzog” trió 
Op. 97 
Berecz Mihály – fortepiano, 
LestákBedő Eszter – hegedű, 
Rohmann Ditta – cselló.

A Beethoven+ koncertsorozat 

egyelőre online felületen 

(online-budavar.jegy.hu) követhető, 

így viszont bármikor megtekinthető. 

A mostani koncert rendhagyó, mivel 

olyan ősbemutató tanúi lehetünk, 

amely kifejezetten erre az alkalomra 

íródott. Balogh Máté az egyik legki-

emelkedőbb ifjú zeneszerző. A mű 

egy spontán jött ötlet eredménye, 

Rohmann Ditta felkérésére született, 

a szerző első műve fortepianóra. 

Beethoven híres levele a „Halhatat

lan kedveshez” az ihlető forrás. 

A másik szerzemény a méltán nép-

szerű Erzherzog zongoratrió. A so-

rozatban már hallott előadókhoz a 

Budapesti Fesztiválzenekar oszlopos 

tagja, Lesták-Bedő Eszter csatlakozik.

Mint Rohmann Ditta koncertje-

in már megszokhattuk, az előadás 

közben elkalauzol minket a művek 

birodalmába, és betekinthetünk az 

előadóművészek izgalmas világába.   

A sorozat az MMA támogatásával jött 

létre. Az előadást az online-budavar.

jegy.hu oldalon március 23-ig lehet 

megtekinteni, és ugyanitt lehet meg-

vásárolni a jegyeket is.

BEETHOVEN+ / 5
ROHMANN DITTA KAMARAZENEI 
SOROZATA
Haydn: Esz-dúr trió Hob. XV:10 
Allegro moderato
Presto assai 
Beethoven: Op.70. No 2. Esz-dúr 
trió I. Poco sostenuto - Allegro ma 
non troppo 
Allegretto
Allegretto ma non troppo
Finale
Fejérvári Zoltán– fortepiano
Kelemen Barnabás – hegedű 
Rohmann Ditta – cselló 

A sorozat ötödik alkalma újabb zene-

szerzőről, a Beethovennek sok szem-

pontból elődjéről, Joseph Haydnról is 

szól. Haydn egyik jellegzetes vonása 

a humor volt, amelyet különféle ze-

nei eszközökkel tudott érzékeltetni. 

Beethoven zenéjében is sokkal több 

tréfa van, mint ahogy azt az őrült 

zseniről kialakult kép sugallja. Ezen a 

koncerten megismerhetjük mindkét 

zeneszerző sokszínű egyéniségét a 

műveiken keresztül, izgalmas tolmá-

csolásban.  A sorozat az MMA támoga-

tásával jött létre.

Az előadást az online-budavar.jegy.

hu oldalon április 23-ig lehet meg-

tekinteni, és ugyanitt lehet megvá-

sárolni a jegyeket is.

Az online közvetítés díja: 2000 Ft

(A sorozat korábbi koncertfelvételei 

megtekinthetők a Budavári Önkor-

mányzat YouTube-csatornáján.)

Rohmann Ditta

Fejérvári Zoltán 

Kelemen Barnabás
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INGATLAN

Készpénzes ügyfelünk részére 

azonnali fizetéssel keresünk az I., II., 

XII. kerületben vagy a III., XI. kerület 

belső részein, a Dunához közel, 3 szo-

bás (lehet 1+ 2 félszobás is) lakást 63 

millió forintig. BakosLak Ingatlan, tel.: 

326 0618, 06 20  974 0571.

II. ker. Fényes Elek utcában, pár 

lépésre a Margit körúttól, elegáns 

Bauhaus társasház földszintjén eladó 

igényesen felújított, akadálymentes, 

csendes, 35 m2-es, másfél szobás la-

kás. BakosLak Ingatlan, tel.: 326 0618, 

06 20  974 0571.

II. ker. Frankel Leó utcában, a Kom-

jádi uszoda szomszédságában gyönyö-

rűen felújított és karbantartott, kultu-

rált, liftes polgári társasház 3. emeletén 

eladó másfél szobás, 33 m2-es, igénye-

sen felújított lakás, a folyosóról dunai 

panorámával. BakosLak Ingatlan, tel.: 

326 0618, 06 20  974 0571.

XII. ker. Kék Golyó utca elején, lif-

tes, Bauhaus jellegű társasház 6. eme-

letén, 83 m2-es, 3 szobás, kiváló elosz-

tású, erkélyes, PANORÁMÁS lakás 68,5 

millió forintért eladó. BakosLak Ingat-

lan, tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.

I. ker., Naphegyen, csendes utcá-

ban, téglaépítésű társasház 3. eme-

letén (lift nincs) 48 m2-es, napfényes, 

egyszobás (+ leválasztott háló), erké-

lyes, hangulatos lakás 39,9 millió fo-

rintért 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.

A Naphegyen kertkapcsolatos/pa-

norámás polgári lakást keresünk. Min-

den megoldás érdekes, ami ehhez hoz-

zásegít. E-mail: quisses@gmail.com, 

tel.: 06 20  439 4505.

ADÁSVÉTEL

Nerc, róka, nutria, mindenfajta 

szőrmebundát vásárolok, illetve teljes 

ruhanemű-hagyatékot, -kiegészítőket. 

Tel.: 06 20 229 0986.

Bécsi aukciósház kimagasló áron 

vásárol antik, modern festményeket, 

bútorokat, asztali, fali órákat, porcelá-

nokat, ezüst tárgyakat, bronz tárgya-

kat, zongorát, gyűjteményeket és tel-

jes hagyatékot. Berger Ottó. Telefon: 

06 20  474 0948.

 Menora antikvitás. Gyűjtők, 

illetve antik lakberendező 

ügyfeleink számára Budapest legma-

gasabb vételárán vásárolunk: bútort, 

festményt, szőnyeget, porcelánt, 

csillárt, órákat, varrógépet, ezüst- és 

bronztárgyakat, ékszereket, könyve-

ket és mindent, ami régi. Ingyenes 

értékbecslés! Tel.: 06 20  353 6731, 

cím: XI. ker. Bartók Béla út 78.

HENK ANTIQUTAS Krisztinaváros, 

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

lefon: 06  20  933 1413.  henkvilmos@

gmail.com.

Bp. II. ker. Keleti Károly u. 33. alatt 

lévő régiségbolt vásárol régi bútort, 

szőnyeget, csillárt, bronz tárgyat, órá-

kat, porcelánt, ezüstöt, bizsukat, ék-

szert, tört aranyat, fogaranyat, teljes 

hagyatékot. Díjtalan kiszállás. Tel.: 06 

20 322 2697, 06 20 494 5344.

Tisztességes áron vásárolok ré-

giséget, hangszereket, festményeket, 

porcelánokat, órákat, ékszereket, teljes 

hagyatékot. Tel.: 06 70 610 3438.

Tájékoztatjuk kedves hirdetőinket, hogy csak olyan kereskedelmi közleményt (hirdetést) áll módunkban elfogadni, 

amely nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, a médiaszolgálta-

tásokról és a tömegkommunikációról, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól 

szóló törvény előírásait. Politikai hirdetéseket kizárólag a hivatalos kampányidőszakban jelentetünk meg. 

A kiadó fenntartja magának a jogot, hogy egyes hirdetések megjelenését indoklás nélkül megtagadja.



A p r ó h i r d e t é s

29

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

 Ökrös-antikvitás. Magas áron, 

készpénzért vásárolok antik 

bútorokat, festményeket, porcelá-

nokat, ezüst tárgyakat. Ökrös Károly, 

tel.: 06 20 217 0183, cím: Széll 

Kálmán tér 10. (bejárat a Szilágyi 

Erzsébet fasorról).

Készpénz azonnal! Almási Katalin 

becsüs vásárol a legmagasabb áron 

bútorokat, festményeket, dísztárgya-

kat, karórát, faliórát, porcelánokat, 

szobrokat, szőrmebundát, írógépet, 

könyveket, varrógépet, bakelit leme-

zeket, kristályt, csipkéket, bizsukat, 

törtaranyat, teljes hagyatékot, díjtalan 

kiszállással. Tel.: 06 20 597 8280.

 ZSIGMOND MIHÁLY HAGYA-

TÉKFELVÁSÁRLÓ azonnali 

készpénzfizetéssel vásárol. Antik 

bútorokat, festményeket, porcelá-

nokat, Herendit, Zsolnayt stb., 

órákat (kar, dísz, fali), szőnyegeket 

(kopottan, hibásan is), kitüntetése-

ket, érméket, bizsukat, borostyánt, 

ezüstöket, csipkéket, könyveket, 

hanglemezeket, mindenféle régisé-

get, hibásat is. A kiszállás díjtalan. 

Hívjon bizalommal a hét bármely 

napján: 06 70 600 1727. XI. ker., 

Karolina út 2/a.

STUDIÓ ANTIKVÁRIUM díjmentes 

kiszállással, készpénzért vásárol köny-

veket, teljes könyvtárakat, térképeket, 

metszeteket, kéziratokat, képeslapo-

kat, festményeket, porcelánokat, tel-

jes hagyatékot. Tel.: 06 1 312 6294; 

06 30 941 2484.

SZOLGÁLTATÁS

Szabó Balázs vállalja kémények 

bélelését, építését, kondenzációs ka-

zánok telepítését teljeskörű ügyinté-

zéssel. Tel.: 06 20  264 7752.

 Villanyszerelés azonnal! 

Hibaelhárítástól a teljes fel-

újításig. Petrás József villanyszerelő 

mester. Telefon: 06 20 9344 664, 

246 9021. ELMŰ-ügyintézés.

Kertépítés, térkövezés, favágás, 

bozótírtás, metszés, gyepesítés, ke-

rítésépítés, tereprendezés. Ingyenes 

felmérés és árajánlat! Tel.: 06 20 259 

6319, web: www.telekrendezes.hu.

Gázszerelő gázkazán, gázbojler 

javítását, cseréjét, beüzemelését vál-

lalja. Tel.: 06 30  751 6103.

Vízszerelés, csapok, szifonok, wc-

tartályok, -csészék cseréje, javítása. 

Anyagbeszerzéssel. Tel.: 06 30 447 

3603.

Hirdetésfelvétel kizárólag: 
varnegyed@gmail.com
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 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. 

Házias heti ebédmenü kiszállítás-

sal – nyugdíjasoknak, cégeknek ked-

vezménnyel. Cégünk heti bevásárlást, 

takarítást is vállal. Érdeklődni: +36 70 

324 4730.

EGÉSZSÉG

Szakápolás, gyógytorna, reha-

bilitáció, gondozás, akár 24 órában, 

mindez otthonában. 06 30 870 5287, 

info@meoapolas.hu

Házhoz megyek! Fogsor készíté-

sét, javítását vállalom garanciával. Vé-

dőoltást megkaptam. Hívjon bizalom-

mal!  Telefon: 06-20-980-3957

A Budavári Polgárőrségbe várjuk 

büntetlen előéletű, Budavár közbiztonságát 
fontosnak tartó, és ennek fenntartásáért, illetve javításáért 

tenni akaró önkéntesek jelentkezését, akik felelősséget 
éreznek a lakókörnyezetükért. 

Jelentkezni a polgárőrség e-mail-címén lehet: 
budavaripolgarorseg@gmail.com.

Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészségvédő 
és Természetvédő Egyesület. 

1016 Budapest, Mészáros u. 18.

Elnök: dr. Hegedűs György, 
Telefon: 36 30 621 4143

E-mail:  budavaripolgarorseg@gmail.com

Alelnök, polgárőrtagozat-vezető: Belényi István, 
Telefon:  36 30 627 5195 

E-mail:  belenyi.istvan@gmail.com

Elérhetőség: +36 1 782 6620

• 24 órás vészhelyzeti 

  elérhetőség, éjszakai 

  ügyelet

•  Teljeskörű  könyvelés az új 

  törvényi előírás szerint

•  Hatékony kintlevőség-

  kezelés

•  Műszaki problémák 

  kezelése – gondnoki 

  házfelügyelet

•  Társasház teljeskörű 

  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- 

felvétel SZÜNETEL!



Kérem 
az oltást!

Gelencsér Ferenc
alpolgármester

A COVID−19 ellen 
csak a vakcina nyújt valódi védelmet. 
Minél többen beoltatjuk magunkat, 
annál hamarabb szabadulunk 
a járványtól.

További információ: budavar.hu/oltas
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Minél többen beoltatjuk magunkat, 
annál hamarabb szabadulunk 
a járványtól.
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