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Meg kell őrizni 
a működési színvonalat 
és a munkahelyeket
Segíti a koronavírus elleni védőoltások népszerűsítését és lebonyolítását is az 

I. kerületi önkormányzat – mondta a Várnegyednek V. Naszályi Márta polgár-

mester, aki szerint komoly veszélyeket is rejthet a budavári műemléki lakások 

esetleges privatizációja.

Nagy port vert fel a múlt héten az a hír, 

amely szerint a kormány feloldaná a 

budavári műemléki lakások privatizá-

cióját tiltó határozatot, ami több mint 

ezer ingatlant érint. Ezek önkormány-

zati tulajdonú lakások; ön polgármes-

terként tudja, miről van szó pontosan?

– Ezek a lakások az önkormányzat tu-

lajdonában állnak. Pillanatnyilag eze-

ket nem adhatjuk el. Amit a kormány 

belengetett, az arról szól, hogy ezek-

nek a lakásoknak az eladását tennék 

esetleg lehetővé. A privatizáció tilalma 

ugyanakkor nem törvényből, hanem a 

Fővárosi Vagyonátadó Bizottság 1994-

es döntéséből fakad, amit mi mint ön-

kormányzat nem tudunk megváltoztat-

ni. A kormányzat szándákairól viszont 

nincsenek pontos információink, eb-

ből a kormányzati kijelentésből nem 

derül ki, mit is akarnak, ezért is kezde-

ményeztem egy tárgyalást Gulyás Ger-

gely miniszterrel. Nem tudjuk például 

azt sem, hogy mi a szándék a hasonló 

helyzetű, de állami tulajdonú laká-

sokkal, amelyek egy részét kevesebb 

gonddal tartottak karban, és amelyek-

nél (pl. a Kodály Körödnél) egy ütem-

ben emelték a szociális bérleti díjakat 

piacira 2017-ben. Bízom benne, hogy 

az egyeztetés során erre is fény derül.

Hogyan alakult ki ez a helyzet a Vár-

ban? Miért volt szükség akkor a pri-

vatizáció tilalmára?

– Szerintem nagyon rossz folyamat volt 

az 1994-es privatizáció, főleg azért, 

mert igazságtalan módon egyenlőtlen 

helyzetbe hozta a bérlőket: voltak olyan 

épületek, amelyekben a lakásokat meg 

lehetett venni, és előfordult, hogy akár 

a szomszéd házban erre már nem volt 

lehetőség. Ez nyilvánvalóan társadalmi 

feszültséget teremtett, ezeknek a bér-

lőknek a fájdalmát teljes mértékben 

megértem. Ugyanakkor azt gondolom, 

hogy a budavári polgárnegyed mű-

emlék épületegyüttese olyan nemzeti 

vagyon, amelynek az egységes és ma-

gas színvonalú kezelése közérdek. Erre 

én most az önkormányzatot látom a 

megfelelő szereplőnek, és azt gondo-

lom, hogy az elmúlt években ennek az 

értéknek a megőrzése nagyobb részt 

sikerült. Elkötelezett vagyok az iránt, 

hogy ezt még magasabb színvonalon 

végezzük a jövőben. 

Ehhez mire van szükség?

A jogszabályi környezet megteremté-

se, illetve újragondolása már elkez-

dődött. Az új szervezeti és működési 

szabályzatunk alapján – szemben az 

előző vezetés gyakorlatával – már nem 

egy szűk kör dönt lakásbérleti ügyek-

ben, a szabályok pedig átláthatóvá 

váltak. Készül az új lakásrendeletünk, 

amely hozzájárul ahhoz a célunkhoz, 

hogy igazságos, méltányos és min-

denki számára hosszú távú biztonsá-

got garantáló rendszert építsünk fel. 

Sok alaptalan vádaskodást ért minket 

az új lakásrendelet miatt, amelyeket 

már sokszor tényekkel cáfoltam, ezért 

most csak azt ismétlem meg, hogy a 

rendeletet mindenképpen nyilvános 

testületi ülésen szeretnénk tárgyalni, 

vagyis az új lakásrendelet nem születik 

meg a járványügyi rendkívüli jogrend 

vége előtt. A testület elé pedig csak 

akkor bocsájtom, ha a megelőző társa-

dalmi egyeztetést lefolytattuk. Ennek 

érdekében minden lakásbérlőnket 

levélben keressük meg.  2021. év vé-

géig pedig mindenképpen érvényben 

maradnak az eddigi lakbérek. De lát-

ni kell, a jelenlegi rendszer nemcsak 

igazságtalan, hanem fenntarthatatlan 

is, hiszen – az elmúlt öt év átlagával 

számolva – az önkormányzati lakások-

ra fordított évi több mint egymilliárd 

forint fenntartási költséggel szemben 

csupán 426 millió forint bevétel ju-

tott, így az önkormányzatnak, vagyis 

a kerület lakóinak évente 610 millió 

forintjába kerül ez a mostani bérleti 

rendszer. A lakbérekre visszatérve, ha 

a költségelvű lakbéreket összehason-

lítjuk, akkor kiderül, hogy az általunk 

kiszámolt I. kerületi lakbér alacso-

nyabb, mint pl. a csepeli, pedig ott ke-

vésbé kiemelt műemlékállományt kell 

kezelnie az önkormányzatnak. Ebből 

azért látszik, hogy a mi kezelési költ-

ségünk nem kirívóan magas. De azt is 

látni kell, hogy abban az esetben, ha 

a lakók megveszik ezeket a lakásokat, 

akkor ez a kezelési költség rájuk hárul.

 

Milyen egyéb hatása lehetne egy 

esetleges privatizációs folyamat-

nak?

Ez komoly aggodalmam: azt gondolom, 

hogy egy átgondolatlan privatizációs 

folyamat gyors lakosságcserét indítana 

el. Ezt én kifejezetten nem pártolnám, 

ugyanis  a kialakult lakóközösség nagy 

érték, amit védeni szeretnék. Nagyon 

féltem a bérlőket, hogy ez a privati-

zációs folyamat nem a jelenlegi lakók 

érdekeit fogja szolgálni, és  félő, hogy 

egy rosszul kitalált privatizáció végén 

spekuláns befektetői csoportok kezé-

be kerül a budavári polgárnegyed.

Oltáskampányt indítottak, közismert 

emberekkel. Miért fontos a kerület-

nek, hogy népszerűsítse a koronaví-

rus elleni oltást?

Az oltás az egyetlen valódi lehetőség 

a nyitásra; az átoltottság adhatja azt 

a biztonságot, hogy visszatérhessünk 

a normális életünkhöz. Nagyon örü-

lök neki, hogy művészek és ismert, 

helyi személyiségek adják az arcukat 

ehhez a kampányhoz. Az oltáshoz az 

I. kerület minden segítséget megad, 

például megszervezzük, hogy önkor-

mányzati kisbusszal tudjanak az idős 

emberek eljutni az oltóközpontba. 

Érdemes azt is megemlíteni, hogy az 

I. kerületi önkormányzat támogatást 

nyújt a pneumococcus elleni oltásra, 

ami jelentősen csökkenti a szövőd-

mények kialakulásának esélyét. Azért 

van szükség az oltáskampányra, mert 

jelenleg nem akarnak annyian oltást 

kapni, amennyien szükségesek volná-

nak az átoltottság eléréséhez. Ennek 

oka szerintem az ellentmondásos kor-

mányzati kommunikáció, ami bizony-

talanságot és bizalmatlanságot kelt. 

Például akkora a szórás a napi esetszá-

mokban, hogy nem is csoda, ha az em-

berek nem veszik komolyan a közölt 

eredményeket. Ugyanez elmondható 

az oltási tervről vagy a vakcinák en-

gedélyezéséről szóló nyilatkozatokról. 

Ezek egyáltalán nem növelik a bizal-

mat és az oltási kedvet. És bár ez nőtt 

az elmúlt egy hónapban, még mindig 

sajnálatosan alacsony. Nagyon zavar 

engem is, hogy nem tudunk pontos in-

formációkat, de ezzel együtt minden-

kit arra biztatok, hogy oltassa be ma-

gát. Kerületünkben a Maros utcában és 

még egy-két rendelőintézetben adják 

be a koronavírus elleni állami oltást, 

mi pedig abban segítjük a kerületben 

élő időseket, hogy eljussanak az adott 

helyszínre. Segítünk annak ellenére, 

hogy a magyar állam teljes mérték-

ben kihagyta az önkormányzatokat az 

oltási tervből, semmiféle módon nem 

egyeztettek velünk, pedig az önkor-

mányzatok vannak legközelebb az em-

berekhez, ezért az oltást megszervezni 

is a leghatékonyabban tudnák. De a 

magyar kormány nem veszi igénybe 

ezt a segítséget, és emiatt sajnos a la-

kosság szenved hátrányt. 

Jelenleg nem tudni pontosan, milyen 

ütemű lehet a védőoltások beadása, 

mikor várható nyitás, mikor indul-

hatnak újra a leállt gazdasági ágaza-

tok. Hol tart most az önkormányzat 

támogatási programja?

A lakossági támogatásokat folyamato-

san biztosítjuk a rászorulók számára, 

már több mint 3,5 millió forint érték-

ben adtunk eseti települési támoga-

tást. Ezt egyébként karácsony előtt 

növeltük meg havi 50 ezer forintra, 

és hat hónapon keresztül kaphatják a 

jogosultak. Ezt száznál is több család 

igényelte, és közel ötven kérelme-

ző meg is kapta. Azt gondolom, hogy 

nagy segítség ebben a nehéz, átmeneti 

időben. A családok támogatása mel-

lett most a következő lépés a kerületi 

vendéglők megsegítése, azt látni kell, 

hogy ezt a szektort teljes mértékben 

ellehetetlenítette a járvány, illetve a 

kormányzati intézkedések sora. A kor-

mány a múlt héten bejelentette, hogy 

február 1-je és május 31-e között az ál-

lami és önkormányzati ingatlanok után 

nem kell bérleti díjat fizetniük az étter-

meknek, kávézóknak és a konditermek-

nek. Mi ettől függetlenül – és ezt meg-

előzően – egy tervezetet készítettünk 

elő, amely hosszú időre kedvezményt 

adna nemcsak a helyiségbérleti díj-

ból, hanem teraszengedélyek díjából 
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is. A vendéglátószektor nagyon nagy 

bajban van, ezért az önkormányzatnak 

a fő szempontja az, hogy ez az ágazat 

ne menjen tönkre a pandémia miatt, a 

nyitáskor legyenek jó, színvonalas ven-

déglőink, nyújtsanak szolgáltatást a ke-

rületben élőknek, illetve a nyitás után, 

reményeim szerint, a turistáknak is. 

Készül a költségvetés. Vannak-e már 

konkrétumok az előterjesztésről?

A jelenlegi állás szerint február 15-én 

fogjuk előterjeszteni a költségvetést, 

bár nagyon nem könnyű így költség-

vetést tervezni. Azt elvként leszö-

geztük, hogy céltartalékban tartjuk 

azokat a kiadásokat, amelyek nem 

szükségesek a napi működéshez, és 

annak függvényében fogjuk ezeket a 

céltartalékokat fölszabadítani, hogy 

a bevételek beérkeznek-e. Most arra 

koncentrálunk, hogy a magas színvo-

nalú működést megőrizzük. Talán ér-

zékelteti e feladat nehézségét, hogy 

a működési kiadásaink 70 százalé-

kát a saját bevételeinkből fedezzük. 

A kormányzat pedig éppen ezeket 

a saját bevételeket fagyasztotta be 

vagy vette el, mint például az ipa-

rűzési adót, a parkolási díjbevételt, 

az építményadót, a gépjárműadót 

vagy a bérleti díjakat. A magas szín-

vonalú működés megőrzése mellett a 

költségvetés kialakításának fő szem-

pontja a munkahelyek megőrzése az 

önkormányzatban és intézményeiben. 

Mennyivel csökken a büdzsé főösz-

szege?

Előzetes becslésem szerint legalább 

15%-kal kevesebb pénzből gazdál-

kodhatunk idén, és a tartalékokból 

kell pótolnunk azt, ami a saját bevé-

telből kiesik.

-enzo -

2021. január 1. napjával módosultak a közigazgatási hatósági eljárási illetékek 

fizetésére vonatkozó szabályok. Az új rendelkezések értelmében kizárólag az il-

letékről szóló 1990. évi XCIII. törvényben (továbbiakban: Itv.) tételesen felsorolt 

közigazgatási hatósági eljárásokért, valamint az Itv.-ben tételesen felsoroltak 

kivételével a közigazgatási hatósági jogorvoslati eljárásért kell illetéket fizetni.

Az Itv. 1. számú melléklete (http://

n j t . h u /c g i _ b i n / n j t _ d o c . c g i ? d o -

cid=13511.383647)  nevesíti az egyes 

okmányok, igazolások, hatósági bi-

zonyítványok kiállításával kapcsola-

tos eljárások illetékét és   igazgatási 

szolgáltatási pótdíját, mely eljárások 

esetében a közigazgatási jogorvoslati 

eljárás is illetékköteles.

Az 1. számú mellékletben nem sze-

replő közigazgatási hatósági eljárások 

első fokú eljárásai illetékmentessé 

váltak. Ezen eljárások esetében azon-

ban a közigazgatási jogorvoslati el-

járásokért változatlanul illetéket kell 

fizetni. (Itv. 29. § (1)-(6))

Az Itv. 2. számú melléklete (http://

n j t . h u /c g i _ b i n / n j t _ d o c . c g i ? d o -

cid=13511.383647) a közteherfizetési 

kötelezettség alá nem eső eljárásokat 

és igazgatási jellegű szolgáltatásokat 

tartalmazza. Ezen eljárások sem az 

első fokú sem a másodfokú eljárások-

ban nem kell illetéket, illetve közigaz-

gatási szolgáltatási díjat fizetni.

A módosítás egyebekben az igazga-

tási szolgáltatási díjfizetés szabályait 

nem érinti.

Közigazgatási hatósági eljárási 
illeték változások

2021. március 31. napján lejár a 

2020. évre kiadott engedélyek érvé-

nyessége.

Az előző évhez hasonlóan a Budavári 

Önkormányzat azoknak a természe-

tes személyeknek, aki a 2020. évben 

rendelkeztek érvényes parkolási en-

gedéllyel, és nincsen fennálló épít-

ményadó-tartozásuk, a 2021. évre 

vonatkozóan is automatikusan meg-

hosszabbítja a parkolási engedélyük 

érvényességét (2022. 01. 31. napjáig), 

tehát nekik teendőjük nincs.

Az alábbi esetekben a lakossági vára-

kozási hozzájárulások kiváltása min-

denképpen ügyintézést igényel:

• a munkáltatótól kizárólagos haszná-

latba kapott gépjármű esetén,

• gazdálkodói hozzájárulások, 

• egészségügyi hozzájárulások,

• második gépjárműre vonatkozó, va-

lamint

• a méltányossági kérelmek alapján 

kiadott engedélyek.

I.) A személyes ügyintézéshez minden 

(a)-e)) esetben szükséges: 

• személyi azonosító okirat (személyi 

igazolvány és lakcímkártya), 

• a gépjármű forgalmi engedélye,

• 2 000 forintos költségtérítési díj/

gépjármű.

A) A munkáltatótól kizárólagos hasz-

nálatba kapott gépjárműre vonatkozó 

parkolási engedélyek esetében a fen-

tiek mellett kérjük, hogy az ügyinté-

zéshez hozzák magukkal:

• a munkáltatói cégkivonatot, 

• a „munkáltató” képviseletére jogo-

sult személy aláírási címpéldányát, 

• a gépjárműre vonatkozó kizárólagos 

használati engedélyt, 

• bérelt, lízingelt gépjármű esetén a 

lízingelést, bérletet igazoló dokumen-

tumot. 

B) Gazdálkodói hozzájárulások

• cégkivonat,

• aláírási címpéldány.

C) Egészségügyi hozzájárulások

• saját gépjármű esetén az I. pontban 

felsoroltak,

• munkáltató által kizárólagos hasz-

nálatba kapott gépjármű esetén az A. 

pontban felsoroltak

D) Második autóra vonatkozó szabá-

lyok:

• Az előző évhez hasonlóan lakáson-

ként a második autóra vonatkozó hoz-

zájárulás kiváltása várakozási díj meg-

fizetéséhez kötött. 

• A várakozási övezetekben a várako-

zási díj kiszámításának alapja a BKV 

Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy 

árának megfelelő összeg, amelynek 

mértéke előreláthatóan 2021. janu-

ár 1-től változatlanul 350 Ft marad. 

A különböző díjtételű területeken, a 

különböző járműfajták után óránként 

fizetendő várakozási díj összegét a 

BKV jegy ára, valamint a területekre a 

fővárosi rendeletben (30/2010 VI. 4.) 

megállapított számegységek szorzata 

adja.

• A második autó költsége az 1. díjté-

telű területen: 131 250 Ft; a 2. díjté-

telű területen:109 375 Ft; a 3. díjté-

telű területen: 87 500 Ft.

E) A méltányossági kérelmek alapján ki-

adott engedélyek érvényessége 2021. 

március 31. napján lejár, és nem kerül 

automatikusan meghosszabbításra, 

azokat ismételten kérelmezni kell. 

Online ügyintézésre abban az eset-

ben van lehetőség, ha 

1. I. kerületi állandó lakos és új gép-

járművet vásárol, vagy

2. munkáltatótól kizárólagos haszná-

latra kapott, az adott lakcímen első 

számú gépjármű. 

Online ügyintézésre a https://ugyfel-

ablak.budavar.hu/login felületen van 

lehetőség. 

A parkolási engedélyekkel kapcsolat-

ban további részletes információért 

kérjük, hogy forduljanak ügyfélszolgá-

lati irodánk munkatársaihoz az alábbi 

elérhetőségeken:

Kapisztrán téri Ügyfélszolgálati Iroda 

telefonszámai: 458 3025, 458 3030.

E-mail: ugyfelszolgalat@budavar.hu

Személyes ügyintézésre kizárólag 

előzetes időpontfoglalás esetén van 

lehetőség, ezt az https://idopont.bu-

davar.hu/ oldalon tudják megtenni.Tájékoztató a parkolási engedélyek kiadásáról

Képviselői fogadóórák
MOLNÁRKA 
GÁBOR
Fogadóóra: 
minden hónap 
első péntekén 
17–18 óra között, 
helyszín: Fő utca 

10. Tel.: +36 20 339 7660

GELENCSÉR 
FERENC 
Fogadóóra: 
minden má-
sodik 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., be-

jelentkezés 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 megbe-
szélés alapján és 
minden hónap 
második szerdá-
ján 17 és 18 óra 
között. Helyszín: 

Városháza (1014 Budapest, Kapiszt-
rán tér 1.) Tel.: +36 20 569 5161 
vagy e-mail: kun.janos@budavar.hu
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Megújult a Táncsics Mihály 
utca
Hat hónapig tartó munkálatok után 

decemberben teljes hosszúságában 

és szélességében befejeződött a Tán-

csics Mihály utca úttest- és járdafel-

újítása, egy nagyobb szakaszon pedig 

kicserélték a közvilágítási hálózatot 

biztosító kábeleket is. A Budavári 

Önkormányzat műemléki környezet-

hez illő, gyalogosbarát beruházása az 

átmenő forgalom korlátozásával el-

sősorban az ott élők közlekedését és 

kényelmét szolgálja. A burkolat kor-

szerűsítéséről Légárné Gulyás Ritát, 

a Városüzemeltetési és Beruházási 

Iroda vezetőjét kérdeztük.

Miért került a burkolat a felújítási 

tervbe?

– Korábban a járdát aszfalt, az úttes-

tet domború kockakő burkolta, ez 

utóbbi rossz műszaki állapotban volt, 

de nem csupán ez a tény indokolta a 

felújítást. A Várban már jó néhány év-

vel ezelőtt megkezdődött az a típusú 

burkolatcsere, amelynek nyomán az 

útpálya és a járda egy szintbe kerül. A 

vágott nagykockakő burkolat jobb té-

rélményt biztosít a járókelők és az au-

tósok számára is. Ezen a környéken je-

lentős a turistaforgalom; a térburkolat 

látványa elsősorban azt erősíti, hogy 

az utcákon, tereken sok a gyalogos. 

A Táncsics Mihály utca – amely a Bé-

csi kapu teret és a Hess András teret 

köti össze – ez alól egyébként kivétel, 

hiszen olyan utca, ahol nincs átmenő 

forgalom, de az utca a Vár szerves ré-

sze, tehát burkolatfelújítása is azonos 

a többi közterületével. A beruházás 

terveit a Create Value Kft. készítette, a 

kivitelezési munkákat a közbeszerzési 

eljárás nyertese, a Penta Kft. végezte.

A tervek szerint zajlott az építkezés?

– A COVID–19 járvány nehezítette a 

munkálatokat, emiatt már a kezdési 

idő pont is március helyett nyárra to-

lódott, de a kivitelezés közben ugyan-

csak koronavírus-megbetegedés miatt 

többször volt kisebb fennakadás. A 

mun katerület átadás-átvételére 2020. 

jú lius 2-án került sor. Előzetesen 

egyez  tettünk a közműszolgáltatókkal, 

akik jelezték, hogy a területen nem 

tervezik a vezetékek cseréjét, illetve 

javítását. A burkolatok bontása közben 

azonban kiderült, hogy a járdában egy 

szakaszon a villamos energiahálózat 

vezetékei nem a szabványban előírt 

mélységben – hanem túl magasan, a 

járdaburkolat felső szintjétől kb. 10–15 

cm-re – helyezkednek el. A tervezett 

burkolat megépítéséhez a vezetékeket 

le kellett süllyeszteni. Ekkor észleltük 

azt is, hogy a kis- és középfeszültségű 

vezetékek ezen a szakaszon olyan 

rossz állapotban vannak, hogy az ELMŰ 

Hálózati Kft.-nek nemcsak le kellett 

süllyesztenie, hanem ki is kellett cse-

rélnie a kábeleket. A vezetékek kiváltá-

sának időszakában az adott szakaszon 

az útfelújítást végző kivitelező kb. egy 

hónapig nem dolgozhatott. Ezt a prob-

lémát nem láthattuk előre. A csúszás 

mellett, menet közben – műszaki szük-

ségszerűségből – változtatni kellett az 

út rétegrendjén is. A műszaki ellenőr-

zés után a több mint 300 millió forint 

összegért felújított utcát, azaz mintegy 

1500 m2-nyi útpályát, parkolót és 1160 

m2 járdát végül december 7-én vette át 

a Budavári Önkormányzat.

A Táncsics Mihály utca alatt szinte 

végigfut a budavári pince- és bar-

langrendszer. Ez a tényt mennyire 

vették figyelembe a burkolat meg-

tervezése során?

– A barlangrendszer miatt az utca 

teljes hosszában tökéletesen vízzáró 

burkolatot kapott. 

A parkolási rend teljesen átalakult, a 

környékbeliek azt tapasztalják, hogy 

a korábbinál kevesebb autó várakoz-

hat az utcában.

– A felújítás előtt az utcában kaoti-

kus volt a parkolás. Az autók sokszor 

fönt álltak a járdán, és akadályozták a 

gyalogos közlekedést. Az úttervezés 

során a szakemberek szabályos parko-

lási rendet alakítottak ki, ezzel azon-

ban mintegy 25 hellyel kevesebb sze-

mélygépkocsi számára van megállási 

lehetőség. Az átmenő forgalmat már 

korábban letiltották, az útakadályt 

ideiglenesen telepített virágládákból 

építették ki, és ez a forgalmi rend na-

gyon bevált. A virágládákat most süly-

lyedő-emelkedő pollerekre cseréltük, 

de a végleges forgalmi rend változat-

lan, csak a célforgalom hajthat be az 

utcába. A Táncsics utca változatlanul 

mindkét irányból zsákutca, kizárólag 

kerékpárral lehet keresztülhaladni raj-

ta. Az ott lakók vagy a Szentháromság 

tér vagy a Bécsi kapu tér felől közelít-

hetik meg az otthonukat. 

A Budai Vár egész területén szeret-

nénk csökkenteni a forgalmat; lehető-

ség szerint oly módon, hogy az átme-

nő forgalmat kizárjuk. 

A süllyedő-emelkedő pollerek mű-

ködését hogyan szabályozzák?

– Az oszlopok alaphelyzetben ki-

emelkednek az úttest síkjából. Lesüly-

lyesztésükre csak akkor kerül sor, ha a 

szomszédos utcákban, tereken vala-

milyen technikai ok (pl. útfelbontás, 

baleset stb.) miatt forgalomelterelés-

re van szükség. Ilyen esetben a parko-

lási rendszereket is felügyelő Budavá-

ri Kapu Kft. munkatársai leengedik az 

oszlopot, és a Táncsics utca átmene-

tileg teljes hosszában gépjárművel is 

átjárhatóvá válik.

Érkeztek észrevételek az utca lakói-

tól?

– Az építési munkálatok során a zaj-

ra vagy egyéb zavaró tevékenységre 

nem érkezett lakossági bejelentés. 

Néhányan írásban felvetették, hogy 

bizonyos helyen túl keskeny a járda, 

és javasolták a szélesítését. A lakos-

sági észrevételeket minden esetben 

megválaszoltuk. A szabályok szerint 

a már lezajlott közbeszerzési eljárás 

műszaki tartalmán nem lehet változ-

tatni, ugyanakkor a tervező megerősí-

tette, hogy a szabványoknak a jelenle-

gi szélesség megfelelő. (Amiatt, hogy 

a Táncsics utca zsákutca, az úttest 

szabványszélességét is biztosítani 

kell, így a tűzoltó útvonalat nem lehet 

leszűkíteni és a szemeteskocsinak is 

el kell férnie.) Ahol lehetett, néhány 

akadályt képező kisebb elemet eltá-

volítottunk vagy arrébb helyeztünk 

(pl. villanyoszlopot), így babakocsival 

és kerekesszékkel is kényelmesen le-

het haladni a járdán. A kivitelezés so-

rán az utcában élő kerekesszékes lakó 

igényeinek megfelelően akadálymen-

tes bejáratot építettünk a lakóházhoz, 

és egy akadálymentes parkolóhelyet 

is kijelöltünk számára, hogy az ott-

honához minél közelebb meg tudjon 

állni. 

R. A.
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Kerületi közvélemény-kutatás:
eredmények
A Medián és a 21 kutatóközpont alapos felmérést készített a kerületiek ismereteiről és véleményéről. A több mint féle-

zer fős reprezentatív kutatás a készülő lakásrendeletre, a kulturális programokra és a politikai helyzetértékelésre fóku-

szált. Ígéretünkhöz híven részletesen is bemutatjuk a kutatás eredményeit.

• A válaszadók többsége (60%) hallott már az önkormány-

zat új lakásrendeltéről. Az arány a legmagasabb az önkor-

mányzati bérlakásban élők közt volt, vagyis az első sorban 

érintettek több mint kétharmada (74%) hallott róla. 

• Korosztály szerint a 18–29 évesek között ez az arány jóval 

alacsonyabb volt (40%), míg a 65 év felettiek kiemelkedő-

en nagy része (72%) hallott róla. A legfeljebb 8 általánost 

végzettek kiugróan kis aránya, mindössze 8%-a hallott 

csak a rendeletről. 

• A válaszadók összesen csaknem fele, 46% gondolja, hogy 

150 000 Ft vagy kevesebb nettó havi jövedelem alatt jár-

jon szociális alapon csökkentett lakbér az önkormányzati 

lakások bérlőinek. Azonban a nagy többség, 72% százalék 

szerint 200 000 Forintos havi jövedelem alatt járjon csak 

ilyen jellegű támogatás. 

• Hasonló arányok figyelhetők meg a különböző demográfiai 

szempontok szerint bontott csoportokban, bár a 65 év fö-

löttiek magasabb jövedelemküszöböt támogatnak. Az ön-

kormányzati lakásban élők többsége (69%) támogatja, hogy 

200 000 Forintos jövedelem alatt részesülhessenek szociá-

lis támogatásból.

• Az önkormányzati bérlakások kiadásának feltételeiről a 

megkérdezettek többsége egyetért az önkormányzat által 

javasolt intézkedésekkel. A többség, 71% egyetért, azzal, 

hogy családonként csak egy önkormányzati bérlakást le-

hessen bérelni.

• Az önkormányzati lakások kiadását illetően a nagy több-

ség, 75% nem ért egyet harmadik személynek való kiadás-

sal, míg ez a szám még nagyobb, 81% az üzleti célú kiadást 

tekintve.

• A vári lakosok körében a szociális lakbér támogatásának 

felülvizsgálását a többség, 65% támogatta. Itt nem megle-

pő módon a két, ezzel élesen szembemenő arányokat mu-

tató kategória az önkormányzati lakásban élőké és a vári 

lakosoké, akik 73–76 százalékban támogatnák a további-

akban is a szociálisan támogatott lakbér fizetését. Szintén 

eltért az átlagtól az alapfokú végzettséggel rendelkezők 

csoportja (55% támogatja a lakbérek felülvizsgálását), és a 

kormánypártiak köre (ugyanezt 51% támogatná).

(A következő számban folytatjuk.)

LAPSZÁM LEADÁSI HATÁRIDŐ MEGJELENÉS

1. JANUÁR 20. JANUÁR 28.

2. FEBRUÁR 3. FEBRUÁR 11.

3. FEBRUÁR 16. FEBRUÁR 25.

4. MÁRCIUS 3. MÁRCIUS 11.

5. Március 17. MÁRCIUS 25.

6. ÁPRILIS 7. ÁPRILIS 15.

7. ÁPRILIS 21. ÁPRILIS 29.

8. MÁJUS 5. MÁJUS 13.

9. MÁJUS 19. MÁJUS 27.

10. JÚNIUS 2. JÚNIUS 10.

11. JÚNIUS 16. JÚNIUS 24.

12. JÚNIUS 30. JÚLIUS 8.

13 JÚLIUS 14. JÚLIUS 22.

14. JÚLIUS 28. AUGUSZTUS 5.

15. SZEPTEMBER 1. SZEPTEMBER 9.

16. SZEPTEMBER 15. SZEPTEMBER 23.

17. SZEPTEMBER 29. OKTÓBER 7.

18. OKTÓBER 13. OKTÓBER 21.

19. OKTÓBER 27. NOVEMBER 4.

20. NOVEMBER 10. NOVEMBER 18.

21. NOVEMBER 24. DECEMBER 2.

22. DECEMBER 7. DECEMBER 16.

2021. évi megjelenési dátumai

Hallott-e arról, hogy az önkormányzat új lakásrendelet-
tervezetet készít elő?

Igen
Nem
Nem tudja
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0             61% 39%        0%

Ön szerint, amennyiben valaki az önkormányzati bérlakásban 
egyedül él, mekkora nettó havi jövedelem alatt járjon neki 

szociális alapon csökkentett lakbér?
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46%         26%          7%     6%           14%

150 000 Ft vagy keve-
sebb
150 000 Ft és 200 000 
Ft között
200 000 Ft és 250 000 
Ft között
250 000 Ft fölött, de 
300 000 Ft alatt
Nem tudja / nem válaszol

Családonként csak egy önkormányzati bérlakást lehessen bérelni

Egyáltalán nem ért 
egyet
Nem ért egyet
Bizonytalanok
Egyet ért
Teljes mértékben 
egyet ért
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                            10%            6%            13%           11%           60%

Az önkormányzattól bérelt lakásokat ki lehessen adni 
harmadik személynek

Egyáltalán nem ért 
egyet
Nem ért egyet
Bizonytalanok
Egyet ért
Teljes mértékben 
egyet ért

Az önkormányzattól bérelt lakásokat ki lehessen adni 
üzleti céllal szálláshely-szolgáltatásnak

Egyáltalán nem ért 
egyet
Nem ért egyet
Bizonytalanok
Egyet ért
Teljes mértékben 
egyet ért
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Volt egy L yukasóránk – 
és lesz is még!

PRÓZAI OKBÓL 
TALÁLKOZTUNK
Több mint negyed évszázada tele-

víziós vetélkedőműsorként indult a 

Lyukasóra, majd a kortárs irodalmárok 

emblematikus kerekasztala átkerült 

a művelődési házak színpadára, múlt 

évben pedig kizárólag online folyta-

tódhatott. Az eredeti műsorban ver-

seket kellett kitalálniuk a résztvevő 

neves íróknak, költőknek, szerkesz-

tőknek – Szabó T. Anna ötlete volt 

az, hogy induljon egy prózaváltozat 

(Lyukasóra Próza címen). Ezt fogadta 

be a Budavári Önkormányzat, s a Jó-

kai Anna Szalonban amolyan „hibrid” 

műsor készült: végre élőben találkoz-

tak a szereplők (az első alkalommal 

Kiss Judit Ágnes, Szabó T. Anna, Szegő 

János és a moderátor, Nyáry Kriszti-

án), de mi egyelőre csak felvételről 

követhetjük nyomon, január 29-től 

látható az irodalmi szalonunk Face-

book-oldalán és az önkormányzat 

Youtube-csatornáján.

AZ IRODALOM NÁLUNK 
OTTHON VAN
Érdemes visszanézni: számunkra is 

meglepetés, mennyi kerületi vonatko-

zása volt a feladványoknak. Például a 

Nyugat Krisztinavárosban élt, idén 80 

éve elhunyt költő- és szerkesztőfeje-

delme és a Vízivárosban élt, poszt-

modern költőlegenda is a kitalálandó 

szerzők közé tartozott – persze prózai 

művekkel –, míg az egyik szöveg a 

19. század elején Tabánban élt, pá-

los szerzetesből lett történetíró-óda-

költőről szólt. De nem lőjük le a jó 

hangulatú műsor poénjait – a nézők-

nek szóló feladvány megoldását pláne 

ne, figyeljék Facebook-oldalunkat!   

A szépirodalom rajongói újra találkoz-

hatnak a Lyukasóra csapatával február 

26-án 19 órától az online felületein-

ken – s amint lehet, élőben is találgat-

hatunk majd játékos kortársainkkal: 

idézetek igézetében.

KG

https://www.facebook.com/jokaian-

naszalon

https://www.youtube.com/user/bu-

davarionkormanyzat 

Kérjük, hogy a háztartásában összegyűlt nagydarabos hulladékot (lomokat) 2021. február 27-én, szombaton 18 óra után 

helyezze ki a lakóháza előtti, járműveinkkel jól megközelíthető közterületre. A lomok elszállítására kizárólag a kihelye-

zést követő napon kerül sor. (FKF Nonprofit Zrt.)

TEGYÜNK EGYÜTT BUDAPEST 
TISZTASÁGÁÉRT!
Társaságunk a lomtalanítás alkalmával a 
háztartásban feleslegessé vált nagyda-
rabos hulladékokat (amik méretük miatt 
nem rakhatók a hulladékgyűjtő-tartá-
lyokba) gyűjti össze és szállítja el.

Amennyiben olyan eszközei, bú-
torai vagy használati tárgyai vannak, 
amiket mások esetleg még használni 
tudnának, azokat leadhatja a Szem-
léletformáló és Újrahasználati Köz-
pontjainkban (1151 Budapest, Káro-
lyi Sándor u. 166. és 1181 Budapest, 
Besence u. 1/a.) vagy érdeklődhet a 
segélyszervezeteknél, hiszen ezzel se-
gíthet másokon.

Ne helyezzen ki a lomtalanításnál:
• a háztartásokban naponta képződő 

hulladékot,
• ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási 

tevékenység következtében kelet-
kezett hulladékot,

• veszélyes hulladékot,
• elektromos és elektronikai hulla-

dékot,
• építési törmeléket,
• gumiabroncsot,
• zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, 

fű),
• szénport, hamut,
• földet,
• elkülönítetten gyűjtött üveg-, papír-, 

műanyag- és fémhulladékot.

Társaságunk kizárólag az értesítő 
levélben megadott kihelyezési idő-
pontot követő napon szállítja el a lo-
mokat. Az idei, 2021. évi lomtalanítás 
szervezése során is tiszteletben tart-
juk a hivatalos munkaszüneti napokat, 

ezért ezeken a napokon társaságunk 
nem végez lomtalanítást.

A lomok kihelyezésének módja
Kérjük, hogy a lomokat a lakóháza 
előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel 
jól megközelíthető közterületre he-
lyezze ki, a lomokat ne az úttestre te-
gye, mert akadályozhatják a forgalmat, 
illetve balesetet okozhatnak.

A lomtalanítás utáni takarítás
Társaságunk a lomtalanítást követően 
elvégzi az úttest takarítását. Az ingat-
lan előtti terület és járdaszakasz meg-
tisztítása az ingatlan tulajdonosának, 
üzemeltetőjének, használójának a kö-
telessége.

Újrahasznosítható hulladékok
Kérjük, hogy az újrahasznosítható cso-
magolási hulladékokat (fehér üveg, 
színes üveg, papír, műanyag, fémdo-
boz, italos kartondoboz) ne a lomok-
kal együtt helyezze ki, hanem erre a 
célra vegye igénybe az ingatlanhoz 
rendszeresített szelektív gyűjtőtartá-
lyainkat, hulladékgyűjtő szigeteinket, 
lakossági hulladékudvarainkat, illetve 
Szemléletformáló és Újrahasználati 
Központjainkat.

Veszélyes, illetve egyéb, különleges 
kezelést igénylő hulladékok leadása
Az I. kerületi lakosok számára a veszé-
lyes hulladékok leadására elsősorban 
a 1115 Budapest, Bánk bán u. 8–10. 
címen található hulladékudvart ja-
vasoljuk, amelybe az ilyen hulladé-
kok – a nyitvatartási időben, előzetes 
időpontfoglalás nélkül – egész évben 
beszállíthatók.

A hulladékudvarok elérhetőségéről, 
nyitvatartásáról, és az egyes hulladé-
kudvarokban leadható további hulla-
déktípusokról és a leadás feltételeiről 
kérjük, tájékozódjon a www.fkf.hu 
weboldalon.

Aki települési hulladékot a közterü-
leten engedély nélkül lerak, elhelyez, 
vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le 
vagy helyez el, szabálysértést követ el, 
amelynek büntetése hatósági eljárás 
megindulása esetén 150 000 Ft-ig ter-
jedhet. A fenti szabálysértést elkövetők-
kel szemben az illetékes hatóságok jo-
gosultak intézkedni. Ezzel kapcsolatos 
bejelentését a www.fori.hu címen teheti 
meg teheti meg.

Egyedi és eseti lomtalanítás 
megrendelése
A háztartások, társasházak az érte-
sítőben jelzettől eltérő időpontban, 
külön díjazás ellenében, soron kívül is 
rendelhetnek lomtalanítást a társasá-
gunktól.

Szolgáltatásainkkal kapcsolatos to-
vábbi kérdései esetén hívja zöldszá-
munkat:

06 80 353 353

Ügyfélszolgálatunk készséggel áll a 
rendelkezésére. A szolgáltatást írás-
ban (levélben, faxon, e-mailben) lehet 
megrendelni. 

 WEB: www.fkf.hu
E-MAIL: fkfzrt@fkf.hu

TEGYÜNK EGYÜTT 
A KÖRNYEZETÜNKÉRT!

Lomtalanítás az I. kerületben
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Így éltünk mi – fotók a XX. 
századból
Bizonyára sokan emlékeznek a Fortepan filmtekercsekre, hiszen a filmre készült 

felvételek korában ez a fotóamatőrök közismert nyersanyaga volt. A Fortepan 

márkanevet 2010 óta egy közel másfélszázezer digitalizált archív fényképet 

tartalmazó közösségi fotóarchívum viszi tovább, amelyben bárki böngészhet, 

amelyből bárki szabadon letölthet, és amelyekhez mindenki felajánlhatja a 

saját képeit. Az archívum irodája néhány hete a tabáni Virág Benedek Házba 

költözött, ahol Tamási Miklóssal, az archívum szerkesztőjével beszélgettünk.

Hogy találtak egymásra a Budavári 

Önkormányzattal?

– Korábban is kötődtünk a kerülethez, 

előbb a Mária téren, majd a Batthyány 

utcában volt az irodánk. Tavaly ősszel 

az önkormányzat felajánlotta, hogy 

akár átmenetileg, akár hosszabb időre 

is bérelhetjük és belakhatjuk ezt a kis 

szobát a Virág Benedek Házban, ame-

lyet a műszaki dokumentáció ruhatár 

néven jelöl. Jó helyre került a Forte-

pan; a kerületiek könnyen megtalálnak 

minket. Együttműködési szerződés 

keretében vállaltuk, hogy történelmi 

évfordulók, helytörténeti megemlé-

kezések kapcsán segítünk az önkor-

mányzatnak. Tavaly a Budapest ostro-

mára emlékező Kapisztrán téri és Széll 

Kálmán téri, Ostrom75 című szabadté-

ri tárlatokat Fortepan-képekből szer-

kesztette Ungváry Krisztián történész, 

és készült egy idei naptár is, amelyet a 

Fortepan képei illusztrálnak.

Említette, hogy önállóan dolgozik, 

de a honlapjukon több kollégájának 

a neve is olvasható. Ők milyen mó-

don vesznek részt a munkában?

– Összesen nyolcan foglalkozunk a 

képekkel és az archívummal, de én 

vagyok az egyetlen, aki ezért fizetést 

kap, a többiek önkéntesek. Évek alatt 

kialakult rutinnal dolgozunk, ketten a 

szöveges tartalmakat, ketten a kulcs-

szavakat szerkesztik, egyik munkatár-

sunk a Facebook-oldalunkat kezeli, és 

ketten szkennelnek.

A gyakorlatban nyilván sokszor elő-

fordul, hogy az adományozó keve-

set tud arról a fotóról, amit eljuttat 

önökhöz. Ilyen esetben hogyan fejtik 

meg a helyszínt vagy a személyt, aki 

a képen látható? 

– A FortePan megfejtések  című webes 

fórumunkon (részben általunk isme-

retlen) érdeklődők megírják a tipp-

jeiket. Egy archív fotón a legkézen-

fekvőbb a helyszín megfejtése. Talán 

nehezen hihető, de sok esetben ez a 

legegyszerűbb, mert az azonosításhoz 

léteznek referenciák. A Google Street 

View, amellyel a monitorunkon meg-

jeleníthetjük napjaink közterületeit 

és épületeit, megdöbbentően hasz-

nos akár száz évvel ezelőtti fényké-

pek összehasonlításához is. Ezzel a 

technológiával egészen apró építé-

szeti jelekből vagy elemekből a szá-

zadfordulóig visszafejthető az ország. 

A helyszínmegjelölést akkor fogadjuk 

el, ha a kérdéses fotó mellé valaki mu-

tat egy másikat is, amivel a „gyanúját” 

igazolja. Pár éve egy Gellért-hegyi ke-

rítés lábazati terméskőkiosztása volt a 

bizonyíték egy 1956-ban készült fo-

tóhoz. A kerítést az 1980-as években 

teljesen átalakították, a terméskőki-

osztás azonban pont ugyanolyan ma 

is, mint az archív fotón. 

A tipphez természetesen valamiféle 

megérzés szükséges, hogy a helyszínt 

Kecskeméten, Szolnokon vagy Buda-

pesten keressük. A  Street View  segít-

ségével ezután online kereshetünk 

azonosítási pontot, egy konkrét épü-

letet vagy pincerácsot, esetleg egy 

kiszögellést keresve, amik ott marad-

tak a házon, miközben azt már ötször 

átépítették. Ma közel százezer olyan 

helytörténeti fotóval rendelkezünk, 

amelyre rá van írva a pontos cím, ahol 

készült. Régi vágyunk, hogy ezeket 

föltehessük egy virtuális térképre, hi-

szen hozzáadott értéknek számítana, 

ha a képeket nemcsak cím alapján, 

hanem térképen is lehetne keresni.

Azt hiszem, a beazonosításhoz szen-

vedély és nagy rutin szükséges…

– Valóban így van, de az biztos, hogy 

a helytörténet sokakat megmozgat. A 

nagyvárosi fotóknak visszatérő megfej-

tői vannak. Említettem, hogy a helyszín 

magtalálása az egyszerűbb feladatok 

közé tartozik, ennél százszor nehezebb 

kitalálni, hogy ki van a képen. A For-

tepanon csak a közszereplőket neve-

sítjük, tehát azokat, aki egy közösség, 

egy-egy tudományterület, művészeti 

ág, vagy a politika területén ismert 

emberek. A személyek felismerésekor 

is arra törekszünk, hogy egy másik fo-

tóval igazoljuk az illető személyazo-

nosságát. Úgy gondolom, hogy a közel 

150 ezer fotónkon biztos, hogy sokkal 

több közszereplő látható, mint akiket 

eddig meg tudtunk nevezni. Dinnyés 

Lajosról, a koalíciós időszak miniszter-

elnökéről például nagyon kevés kép 

készült. Ha az 1920-as évekből keres-

nénk róla képet, egyetlen kockát sem 

találnánk. Ezért, ha valaki most letenne 

elém egy paksamétát azzal, hogy ezek 

a fotók a későbbi miniszterelnököt áb-

rázolják fiatal korában, ezt az állítást 

csak nagyon bonyolult módon tudnánk 

igazolni. Kedvenc példám plasztikusan 

mutatja be ezt a problémát. Egyszer 

kaptunk egy 1930-as évek derekán 

készült utcaképet, a felvételen egy fic-

kó oldalkocsis motorkerékpáron ülve 

pózolt a kamerának. A kép fölkerült a 

Fortepanra, és valaki nagyon hamar 

megfejtette, hogy a fotó Budapesten 

készült, a Vörösmarty utcában. Fél év-

vel később, valaki ugyanerről a képről 

megfejtette a motorkerékpár pontos 

típusát. Hosszú évek teltek el, amikor 

valaki megírta a fórumra, hogy egyéb-

ként az a férfi, aki a motoron ül, nem 

más, mint Szent-Györgyi Albert orvos-

professzor. Ezzel a fényképnek egé-

szen más minősége lett. Ez a történet 

azt példázza, hogy a legnehezebb az 

embert azonosítani, hiszen ahhoz még 

a saját memóriánk és a saját családi 

memóriánk is kevés. Nem a személyek-

re emlékszünk, hanem a képekre, és 

kizárólag azokra a képekre, amiket már 

láttunk.

A fotóadományokból milyen arány-

ban kerülnek fel a fényképek, és ön 

mennyire látja át az archívum anya-

gát?

– A fotókat én válogatom és én is te-

szem föl a Fortepanra, ezért az ösz-

szes kép átmegy a kezemen. Évente 

mintegy húszezer fotóval frissítjük a 

honlapot, ám ennek a mennyiségnek 

a három-négyszeresét szkenneljük be. 

Sokszor elmondom a közönségnek azt 

az alapüzenetet, hogy a gyűjtemény-

nek nem az az elsődleges értékmérő-

je, hogy hány képkockából áll. 

Milyen gyűjtőköri szempont szerint 

válogat? Mi az, ami fölkerül, és mi 

az, ami nem?

– Az emberben kialakul egyfajta rutin, 

és tudja, hogy melyek azok a képek, 

amelyek másnak is fontosak lehetnek. 

Ilyen terület a már említett helytörté-

net. Az I. kerületi anyag nagyon erős, 

míg a peremkerületekről kevés ké-

pünk van. A budapestiek régen is úgy 

lehettek ezzel, hogy a saját házukat 

ritkán fotózták, de amikor felmentek 

a Gellért-hegyre vagy a Várba, akkor 

oda biztosan elvitték a fényképezőgé-

pet. Így aztán a város közepe sokkal 

több képen jelenik meg, mint a szé-

le. Az I. kerületről sok ezer fotóval 

rendelkezünk, részben a Várnegyed 

miatt, részben a Duna-part miatt, és 

azért is, mert a fotózás – különösen a 

háború előtti fotózás – középosztály-

beli hobbi volt, és nyilván jóval több 
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kamerával rendelkező polgári család 

élt itt, mint Angyalföldön. Saly Noé-

mi helytörténész nemrég egy tabáni 

családi anyaggal keresett meg. Noémi 

többszörös adományozónk, aki időről 

időre felbukkan az életünkben. Mivel 

11 éve magam is a Várban lakom, az I. 

kerületi fotók különösen érdekelnek.

A helytörténeten kívüli témák között 

úgy válogatunk, hogy elsősorban a kü-

lönleges képek kerüljenek föl. A For-

tepanon nagyon sokféle kulcsszóra le-

het keresni, és a kulcsszavazásba egy 

rövid regisztráció után bárki bekap-

csolódhat. Néha meglepő, hogy miket 

vesznek észre az emberek, és miket 

nem. A technikatörténet iránt nagyon 

sokan érdeklődnek; képesek kulcsszó-

ban megfejteni egy régi írógép vagy 

egy körzőkészlet típusát, és tételesen 

leírják, hogy egy pipagyűjteményben 

melyik pipa milyen dohányhoz volt 

alkalmas. Az emberek apró dolgokat 

is hajlamosak nagy energiákat meg-

mozgatva leírni, de ha azt a szót ke-

resné a Fortepanon, hogy szerelem 

vagy kommunizmus, akkor alig találna 

valamit – miközben a kommunizmus-

ra többen keresnek rá, mint a pipákra. 

A szellemtörténet fontos kulcsszavai 

alig jelennek meg, mert azokat nagyon 

bártortalanul használják az emberek. 

A „Neptun körzőkészlet” pl. tényszerű 

kifejezés – abból baj nem lehet –, de 

azt mondani egy képre, hogy szegény-

ség vagy álmodozás, azt nem merik, 

miközben követni tudjuk, hogy ezekre 

a kulcsszavakra gyakran rákeresnek a 

felhasználóink.

Akinek kedve támad adományozni, 

hogyan tud kapcsolatba lépni önnel?

– Kérem, írjanak az e-mail-címünkre, és 

igyekszünk mindenkinek válaszolni. 

A képeket legtöbbször 

mi szkenneljük be, de 

annak sincs akadálya, 

hogy valaki digitalizálva 

küldje át a fotókat. Első-

sorban a filmnegatívok-

kal fog lalkozunk, úgy-

hogy ha valaki szeretné 

meg mutatni a képeit, 

gondoljon arra, hogy 

hátha megmaradtak a 

negatívok is, amelyek-

kel szebb és teljesebb 

fotókat tehetünk föl a 

webes felületre. Feke-

te-fehér és színes fotó-

kat is fogadunk, csak az 

1960 utáni keretezett 

amatőr diákat nem vál-

laljuk. A fényképeket a 

feldolgozás idejére kér-

jük kölcsön, de egyre 

gyakrabban előfordul, 

hogy az át adott anyagot 

nem kérik vissza. (Akad, 

aki megörökölte a képe-

ket, de nem akarja to-

vább őrizni; van, aki azt 

se tudja, hogyan kerültek hozzá, de 

olyan is előfordul, hogy a padláson 

vagy az Ecserin vett használt komód 

fiókjában találták a fotókat.) Négy éve 

Budapest Főváros Levéltárával kötöt-

tünk egy letéti szerződést arról, hogy 

a nálunk hagyott felvételeket átadjuk 

nekik, ők pedig kutathatóvá teszik a 

képeket. 

Nagy lomizó hírében áll, köztudottan 

régi szenvedélye, hogy lomtalanítás-

kor filmek és fotók után kutat. Mind-

ezt annak ellenére folytatja, hogy ma 

már tálcán hozzák önhöz a képeket?

– 1985 óta lomtalanítunk Szepessy 

Ákos barátommal, akivel osztálytársak 

voltunk a Kaffka Margit Gimnázium-

ban. Ez nagyon hosszú idő, úgyhogy 

szinte hagyomány, hogy lomtalanítás 

közben nagyokat beszélgetünk. Fiata-

lon mindenféle régiséget hazavittem, 

ma már leginkább csak a fotók érde-

kelnek, de szerencsére ilyenkor nem 

a negatívokon szoktak összeveszni az 

emberek. Az idén is nagyon várom a 

februári, I. kerületi lomtalanítást.

Rojkó Annamária

Fortepan

Cím: Döbrentei utca 9., I. em.

www.fortepan.hu

fortepan@gmail.com

Miért Vérmező a Vérmező?
Kellemes, kedves parknak tűnik a Déli pályaudvar és a Várhegy ölelésében fekvő Vérmező, pedig a magyar nép zivataros 

évszázadai korántsem kímélték.

Ha fellapozzuk az 1884-es Magyar 

Lexikont, a 608. oldalon az alábbi szó-

cikkre lelhetünk: 

„Vérmező, Budapesten a Krisztina vá-

rosrészben a várhegy nyugati oldalán 

hosszan végig nyúló térség, melyen 

most kisebb katonai gyakorlatok tartat-

nak. Nevét a Martinuzzi féle állítólagos 

összeesküvésben bűnösöknek kimon-

dott Martinuzzi és társainak ottan tör-

tént kivégzésétől vette.”

Katonai gyakorlatok? Bizony. A Kriszti-

na körút és az Attila út között elterülő 

park a hajdani glacis, a várvédelem 

részére kilátást és könnyen belőhető 

területet adó sík terület maradványa. 

1752-ben jelölték ki a várfalaktól egy 

puskalövésnyire eső területet védelmi 

célokra, megtiltva a beépítést. Ugyan 

1769-ben a Haditanács engedélyezte 

az építkezést azzal a feltétellel, hogy 

a tulajdonosok felszólításra azonnal 

kötelesek elbontani az épületüket, de 

ezt senki nem vállalta. A Vérmező eb-

ben az időszakban a várnagy kaszáló-

jaként funkcionált, innen német neve: 

Generalwiese, azaz Generális rét. 

Martinuzzi neve nem hangzik túl is-

merősen, de ha magyar változatban 

írjuk nevét, a Martinovics Ignác név 

már sokkal inkább. Udvari kémikus-

ként, egyetemi dékánként Lipót csá-

szár „beépített ügynökévé” is vált. 

Lipót 1892-ben bekövetkezett halála 

után az új uralkodó, I. Ferenc már nem 

tartott igényt szolgálataira – emiatt 

fordult ellene Martinovics. Két királyel-

lenes, titkos szervezetet is létrehozott, 

de ezek létszáma nem haladta meg a 

két-háromszáz főt. Így aztán valódi 

veszélyt nem jelentettek a hatalomra, 

1794-ben mégis perbe fogták a szer-

vezőket. A tárgyalást követően 1795. 

május 20-án hajtották végre az ítélete-

ket. Martinovics mellett gróf Sigray Ja-

kab, Hajnóczy József, Laczkovics János 

és Szentmarjay Ferenc is bitófára ke-

rült. Ezt még tíz, majd fellebbvitel után 

tizenhárom személy elítélése követte. 

A Vérmező 1911 körül • Fotó: fortepan.hu (orig.: Berecz)



VÁRNEGYED • XXVI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2021. FEBRUÁR 11., CSÜTÖRTÖK20

H e ly t ö r t é n e t

21

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

H e ly t ö r t é n e t

az akciók is egyre nehezebben voltak 

végrehajthatók: január 8-án például 29 

repülőgépből csak 11 jutott el a Vérme-

ző fölé, és ezek egyikét is lelőtte a szov-

jet légvédelem. Amíg volt rá lehetőség, 

a gépek a Vérmező 30–50 méter széles 

és 120–150 méter hosszú leszállópá-

lyáját vették igénybe.

Január 9-én érkeztek meg az első te-

hervitorlázó repülőgépek Pápára. 40 

példányt sikerült a repülőtérre épség-

ben eljuttatni. Január 14-én újabb re-

pülőgép-szállítmány érkezett, a több 

mint száz szállító vitorlázógéphez 

némi üzemanyagot is sikerült besze-

rezni. Eközben a Várnegyed pincéiben, 

barlangrendszereiben már több mint 

8000 sebesült német és magyar kato-

na feküdt, nagyrészt ellátatlanul. Fájda-

lomcsillapító, kötszer már csak mutató-

ba maradt. A sebesültek elszállításának 

megoldására a Vérmezőre szerveztek 

éjszakai leszállásokat. Felmerült az is, 

hogy az ideiglenes kifutópálya végénél 

levő többemeletes házakat robbantsák 

fel, de ez végül elmaradt. Éjszakánként 

már a szovjet légvédelem elhárító tüze 

festette vörösre az eget. A Várnegyed 

jó része lángokban állt. Az egyre ritkuló 

berepülések egyre kockázatosabbak is 

lettek: zavarták a rádióadásokat, szá-

mos vitorlázógép összeszereléséhez 

hiányoztak a csavarok, alig volt már 

egy-egy kiképzett pilóta, és vontató-

kötélből sem volt elegendő. Néhány 

vitorlázógép így is leszállt a Vérmezőn, 

de azt az ötletet, hogy a rengeteg sebe-

sültet légi úton menekítsék ki a Várból, 

hamarosan fel kellett adniuk. 

Január 18-ára Pest szovjet kézre ke-

rült, a németek felrobbantották a 

Lánchidat és az Erzsébet hidat is. A 

Vérmező maradt még egy ideig a le-

dobások helyszíne, ám ezek a nagy 

magasság miatt rendkívül pontatlanok 

voltak. Így a szállítmányok jelentős há-

nyadát szovjet kézen levő területekre 

dobták le. A berepülések a következő 

két hétben egyre ritkultak, részben az 

említett hiányosságok, részben a ke-

mény téli hideg miatt. Január 30-án 

már csak 4 tehervitorlázó gép érkezett 

meg a Vérmezőre. 

Február 4-én történt meg az egyik leg-

emlékezetesebb katasztrófa: az egyik 

szállítógép, eltévesztve a leszállást, 

az Attila utca egyik bérházának legfel-

sőbb emeletébe csapódott. A falból 

kiálló géproncs még sokáig lógott ki az 

épület tetejéből, erről több fotófelvé-

tel is tanúskodik. Ezzel együtt ez volt a 

Vérmező feletti légihíd legsikeresebb 

napja: közel 100 tonna lőszer, 92 tar-

tály és tehervitorlázókon hozott 69 

láda élelem, 100 tartály üzemanyag 

érkezett. Az utolsó bevetésre febru-

ár 7-én került sor, a december 30-tól 

elindított légihíd február 8-án meg-

szűnt. Amíg volt, addig is csak rész-

leges eredményt hozhatott: számos 

küldeményt ellenséges terület felett 

dobtak le, az élelmiszert is tartalmazó 

csomagokat a halálbüntetéssel is da-

coló lakosság is megdézsmálta, és sok 

csomag végezte olyan helyen (pl. ház-

tetőkön, a Dunában), ahonnan nem 

lehetett begyűjteni. A háború után 

számos ilyen tartályt szedtek össze a 

romok között és a budai hegyekben is. 

Miután a Vár és környékére beszorított 

csapatok lőszere, élelmiszere, gyógy-

szere és üzemanyaga is elfogyott, 

Pfeffer von Windenbruch tábornok 

február 10-én összehívta a még meg-

maradt csapattöredékeket, és február 

11-én este 8 órakor megindult a kitö-

rés. A szovjetek azonban tudomást sze-

reztek a tervről, így a kitörőket iszonya-

tos tüzérségi tűz fogadta. Alig néhány 

százan jutottak át a szovjetek gyűrűjén, 

és jutottak ki nyugat felé a budai he-

gyekbe. A harcokban elesettek számát 

25–30 ezerre becsülik, amihez hozzá-

jött még a polgári lakosság kb. 20 ezer 

főnyi vesztesége. A Vérmezőre és Bu-

dapestre újra csend ereszkedett. 

Papp Géza

Tizenegyen kegyelmet kaptak. Keve-

sen tudják, hogy köztük volt Kazinczy 

Ferenc is, aki 2387 napi börtönnel tud-

ta megmenteni a saját életét. Őz Pál és 

Szolárcsik Sándor nem kért kegyelmet, 

őket ugyanezen év június 3-án végez-

ték ki. A vesztőhely pontos helyét nem 

tudni, de az bizonyos, hogy valahol 

a park északi végénél, a helyőrségi 

templom vonalában állt. E kivégzések-

re emlékezteti az utókort a Vérmező 

név. A vesztőhelyre másnap a megem-

lékezés virágait vitték ki ismeretlenek. 

Hogy az elhunytakat hova temették, 

arról a korabeli újságok nem számoltak 

be, így ez sokáig rejtély maradt. 

A titokra 1914-ben derült fény, ami-

kor Gárdonyi Albert fővárosi levéltá-

ros egy olyan térképre talált rá, amely 

a budai katonai temető 1810. évi ki-

bővítéséhez készült. Ezen hét kereszt 

jelölte mérnöki pontossággal a sírhe-

lyeket. Áprilisban Bartucz Lajos egye-

temi tanár vezetésével neki is álltak 

az ásatásoknak. A sors különös fordu-

lata volt, hogy a csontokra pont május 

20-án, a kivégzés napján találtak rá. A 

holttestek száma, elhelyezkedése és 

a koponyák formáinak összevetése a 

korabeli ábrázolásokkal visszaigazol-

ták, hogy valóban az összeesküvés 

tagjaira találtak rá. 

A főváros ezután egy hétszög alap-

rajzú, lejáróval kiegészített sírboltot is 

megterveztetett.  Oszlopcsarnokában 

hét pilléren sorakoztak volna a „tör-

téneti felírások”. Az első világháború 

kitörése azonban ellehetetlenítette 

a megvalósítást. A csontok a fővárosi 

levéltár egyik szobájában pihentek 12 

éven át. Ezeket csak 1926-ban helyez-

ték el a Kerepesi úti temető bal 412. 

számú sírboltjába. 

Martinovics kivégzése után néhány 

évtizeddel, 1819-ben a katonai védett 

területek egy részét felparcellázták, a 

század végéig be is építették. A Vérme-

ző és a Horváth-kert beépítetlen ma-

radt. 1849. május 21-én Nagysándor 

József huszárai innen indultak sikeres 

ostromra, hogy bevegyék Buda várát. 

A töröktől visszafoglalt területek a hó-

dítás jogán a kincstárra szálltak vissza, 

az egykori tulajdonosok csak fegyver-

váltság megfizetésével vásárolhatták 

vissza a régi tulajdonukat. Ám mivel az 

ostrom miatt sokan elmenekültek vagy 

elhunytak, sokszor nem maradt senki, 

aki ezeket a jogokat érvényesíthette 

volna. Bár a Várat 1874-ben demili-

tarizálták, majd 1897-ben a Citadella 

jelképes megbontása is megtörtént, 

a Vérmező még sokáig a katonaság 

szolgálatában és a kincstár tulajdoná-

ban maradt. Hétköznapokon katonai 

gyakorlótérnek használták, ünnepna-

pokon pedig díszszemléket rendeztek 

itt – az augusztus 19-éken például Fe-

renc József tiszteletére. Végül a főváros 

perre ment a Vérmezőért, és hogy jogát 

igazolhassa, egészen 1718-ig vissza-

menőleg minden iratot előkerestetett. 

(Ennek hozadékaként találták meg 

azt a térképet is, amely a jakobinusok 

maradványainak megtalálásához veze-

tett.) A terület csak a monarchia szét-

hullását követően, 1922. december 

5-én került a főváros birtokába.

A VÉRMEZŐ A MÁSODIK 
VILÁGHÁBORÚBAN

A magyar történelem véres huszadik 

százada a Vérmezőt sem kímélte: fái 

alatt ma is romok és törmelékek rejtőz-

nek. 1944-ben a front egyre közelebb 

került Budapesthez, majd – miután 

Hitler „Budapest-erőd”-nek minősí-

tette a magyar fővárost – Budapesten 

belül, szinte házról házra folytatódott 

a háború. A német és magyar oldalnak 

a növekvő üzemanyaghiány mellett a 

légi ellátással is egyre nagyobb gondjai 

akadtak. A fővárosban négy területet 

használhattak repülőgépek landolá-

sához: a budaörsi repülőteret, Csepel 

északi végében a Weiss Manfréd repü-

lőteret, a lóversenytér pályáját, vala-

mint a Vérmezőt. (Ferihegy környéke és 

a tököli Dunai Repülőgépgyár hamar a 

szovjetek ellenőrzése alá került.) A front 

előrehaladtával sorra szűkültek a magu-

kat a Várnegyedbe befészkelő alakula-

tok lehetőségei: 1945 januárjának első 

napjaiban már a teljes légtér szovjet 

ellenőrzés alá került, és megszerezték 

a lóversenypálya, majd Csepel területét 

is. A leszállás a németek számára egyre 

kockázatosabb lett, így az ejtőernyők-

kel ellátott hordókba tett ellátmányok 

(lőszer, gyógyszer, kötőszer, élelmiszer) 

ledobása maradt lehetőségként. Ezek 

Az Attila út 35. számú épületbe csapódott 

vitorlázó repülőgép. • Fotó: a Vörös Hadsereg 

felvétele, 1945., fortepan.hu

A Vérmező 1945-ben. • Fotó: fortepan.hu
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„Az ember érzi a zene 
közvetítő erejét”
Lehetett volna mérnök vagy zeneok-

tató a Stanford Egyetemen, ő azon-

ban inkább olyan útra lépett, amelyre 

a Jóisten hívta. A Vár köztiszteletben 

álló polgára, Tardy László 1966-ban 

nyerte el a Mátyás-templom kán-

tor-karnagyi állását. A karmesteri 

pálcát 54 évnyi aktív szolgálat után, 

2020 adventjén adta át utódjának, 

Hegyi Barnabásnak. A több magas 

kitüntetéssel rendelkező idős mes-

terrel (Liszt- és Magyar Örökség díj, 

érdemes művész, az MMA tagja, a Bu-

davárért emlékérem tulajdonosa) és 

„Ave Maria díjas” feleségével, Tarkó 

Magdolnával az Országház utcai plé-

bánián beszélgettünk.

A Tardy szülők a harmincas évektől a 

Fejér megyei Nagylók-pusztán, Hu-

nyadi Ferenc gróf birtokán éltek. Az 

édesapa az uradalom gazdatisztje 

volt, az édesanya a helyi iskolában ta-

nított. Hat gyermeket neveltek. 

Édesanyjuk, aki lánykorában maga is 

kántorkodott, a gyermekeit sorra be-

íratta a mosoni zeneiskolába. A hatból 

végül kettő, László és Anikó lett ze-

nész. – „Más pályára készültem, bár a 

zeneiskola igazgatója, amikor az általa 

zongorázott dallamokat gyorsan és hi-

bátlanul leírtam, mindig megjegyezte: 

„Laci, neked zenésznek kell lenned!”. A 

kitűnő érettségi után a Műegyetem Köz-

lekedésmérnök Karára felvételiztem. 

Mint utólag megtudtam, ketten értünk 

el maximális pontszámot, származási 

okok miatt azonban egyikünket sem 

vették föl. A zeneiskola igazgatója ek-

kor elvitt Győrbe, hogy felvételi vizsgát 

tegyek a Zeneművészeti Szakközépis-

kolában. Szolfézs-zeneszerzés szakon 

két év alatt elvégeztem a 4 év anyagát, 

majd jelentkeztem a Zeneakadémia 

kórusvezető szakára. A felvételi vizsga 

annyira jól sikerült, hogy Szőnyi Erzsé-

bet tanszékvezető javaslatára a 2. évfo-

lyamra vettek fel.”

Lászlónak és néhány diáktársának 

hiányoztak a reneszánsz egyházi és 

világi művek, amelyek akkoriban nem 

tartoztak a tananyagba. Két fiú és há-

rom lány énekkvintettet alapított. A 

Zeneakadémia könyvtárából kikölcsö-

nözték néhány egyházi szerző és régi 

mester műveit, és a saját örömükre, 

az egyik tanteremben énekelgettek. 

Egy évvel később, egy tanszéki hang-

versenyen hallotta őket Kodály Zoltán 

is. A szünetben odahívta magához a 

kvintettet, és megjegyezte: „»Most 

jöttem meg Angliából, hallottam az 

Angol Madrigalistákat. Nem jobbak, 

mint maguk. Csinálják ezt komolyan!« 

– Megfogadtuk a tanácsot, és a javas-

latára Gesualdo-kvintett néven fellépé-

seket vállaltunk. Nemcsak a régi meste-

rek darabjait, hanem kortárs szerzők és 

az akkor még a Zenakadémián tanuló 

Sáry László, Jeney Zoltán, Eötvös Péter 

és mások számunkra komponált darab-

jait is bemutattuk.”

1965-ben László átvette a diplomáját, 

és azon a nyáron a kvintett egy hathe-

tes olaszországi, nyári zenei táborba 

indult. A siker nyomán a következő 3 

nyárra is meghívták őket Velencébe, 

de ’66-ban – nyugatra távozó öccse 

miatt – László nem kapott útlevelet. A 

többiek elutaztak, és a négy magyarral 

a basszusszólamot ezúttal egy olasz 

fiú énekelte. 

A nyár azonban Lászlónak is tarto-

gatott meglepetést. A házinéni – aki 

tudta, hogy ifjú lakója minden vasár-

nap templomba jár – felhívta a figyel-

mét arra, hogy a Mátyás-templomban 

karnagyot keresnek. A fiatalember 

elgondolkodott a lehetőségen, majd 

fölkereste Bárdos Lajost, aki 1942-től 

’62-ig volt a Mátyás-templom karna-

gya. Bárdos tanár úr bátorította, hogy 

vállalja el az immár összevont kán-

tor-karnagyi állást. 

December elején Kodály Zoltán ma-

gához hívta Lászlót. Elmondta, hogy a 

következő ősztől a kaliforniai Stanford 

egyetemre küldené Kodály-módszert 

oktatni. Már a részletekben is megál-

lapodtak, amikor Kodály megkérdezte: 

– „»Mondja, mit csinál mostanában?« 

– Ez év augusztusától a Mátyás temp-

lom karnagy-kántora vagyok. A tanár úr 

rám nézett, pár pillanatot várt” – mesé-

li László –, „majd azt mondta: »Felejtse 

el, amit mondtam! Maradjon a Mátyás 

templomban, csinálja tovább, amit már 

elkezdett. Én Kaliforniába másik öt em-

bert ki tudok küldeni, de senkinek nem 

tudnám most azt mondani, hogy men-

jen a Mátyás templomba, és legyen ott 

kántor-karnagy.« Amikor kifelé indul-

tam, így szólt: »Az ajtóm mindig nyitva 

lesz maga előtt.«” 

Tardy László ettől kezdve életpálya-

ként tekintett a mindennapi feladatá-

ra. Akkoriban az országban nem volt 

egyházzenész képzés, magának kellett 

összeszednie a szükséges ismerete-

ket. Elég jól zongorázott, de az orgo-

na pedáljátékát Kárpáti Józseftől a II. 

kerületi zeneiskolában tanulta meg. 

Énekhangja képzése érdekében Far-

kas Ilonka tanárnőhöz, a templom ki-

tűnő szólistájához iratkozott be magá-

nénekre. A liturgiát a Római Katolikus 

Hittudományi Főiskolán sajátította el.

A templomban, amikor nincs járvány, 

a mindennapi teendők ma is változat-

lanok. – „Az énekkarral heti 2 próbát 

tartunk, a zenekarral külön dolgozunk, 

majd a kórus-zenekar együtt próbál. A 

karnagynak úgy kell kiállnia, hogy ha 

az előadás során bármiféle nehézség 
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ONLINE IMPROVIZÁCIÓ 

FELNŐTTEKNEK

Péntekenként 10.00–12.00 között 

otthonról merülhetsz bele a játék-

ba! Csinálj valami egészen mást, és 

kapcsolj ki! Szökj ki a kisszobába egy 

laptoppal vagy telefonnal, és szaba-

dulj fel! 

Az online tér új dimenziókat nyit, fe-

dezd fel hogyan játszhatunk otthonról 

is együtt! Foglalkozásvezető: Var-

gyas-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.

ONLINE SENIOR GERINCTORNA

KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00–10.00 és 

10.00–11.00

Érdeklődni: mandlimoni@gmail.com 

Az órák fő célja a helyes testtartás 

kialakítása, a testtudat fejlesztése, az 

erő és rugalmasság megőrzése. Vezeti: 

Mándli Monika sportoktató. 

Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom. Az 

önkormányzat az arra jogosultaknak 

támogatást biztosít.

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!

Vízivárosi Klub – online
E-mail:  vizivarosiklub@budavar.hu  • Facebook: Vízivárosi Klub
1015 Bp. Batthyány u. 26. • Telefon: +36-20-232-9018, +36-1-780-7660

adódik, akkor segíteni tudjon. Szokták is 

mondani, hogy a karmesternek ne a feje 

legyen a kottában, hanem a kotta legyen 

a fejében. A kántori munka ennél több 

elfoglaltságot jelent. Heti 6 – ha reggel 

is kérnek orgonát, 7-8 – alkalom, vasár-

nap pedig további 3 mise van, amikor a 

kántornak szolgálnia kell. Ehhez jönnek 

a temetések és az esküvők. Az esküvőkön 

az ünnepélyes be- és kivonulás orgona-

szóra történik, egy szólista hölgy pedig 

elénekeli az Ave Mariát. Külön öröm, ha 

egy vári ismerős család vagy egy kórus-

tag gyermeke vonul az oltárhoz. Akkor 

még az ének- és zenekar is részt vesz az 

ünneplésben 2-3 kisebb darabbal.”

Tarkó Magdolna 50 év alatt olyan sok-

szor énekelte az Üdvözlégyet, hogy 

2003-ban, az akkori plébánostól ka-

pott egy nagyon szép Mária-szobrocs-

kát, aminek az alján egy felirat hirdeti, 

hogy „Ave Maria díj”. Magdolna a Má-

tyás-templomban kezdetben a kórust 

erősítette, majd az apró beugrások, 

kisebb szólóéneklések során kide-

rült, hogy az énekhangja és tehetsé-

ge révén kitűnően alkalmas a misék 

szoprán szólóinak eléneklésére. – „A 

Zeneakadémia karvezető szakán, ahol 

végeztem, nem volt énekes képzés. A 

diploma után 7 évig jártam Zeneisko-

lába, majd magántanárnál folytattam 

a tanulmányaimat, mert egy énekes-

nek állandóan képeznie kell magát.” A 

szólóéneklést Mozart-misékkel kezd-

te, majd fokozatosan eljutott a nagy 

Haydn-misékig, és Kodály Budavári 

Te Deuma szoprán szólóját is énekel-

te. Magdolna, amikor férje nem ért rá 

vagy beteg volt, karnagyként helyet-

tesítette őt. Néha zenekaros misét is 

vezényelt, pl. Schubert G-dúr miséjét 

és Mozart Koronázási miséjét. 

A zene határokon, kultúrákon át ívelő, 

rendkívüli közvetítő erejét két meg-

határozó, kedves emlékkel idézi fel. 

Az első egy törökországi nyaraláson 

történt, amikor egy kisvárosi mecset-

ben az ott szolgáló müezzinnel egy-

mást váltva énekeltek mohamedán 

és katolikus liturgikus dallamokat. A 

másik 1986-ban Rómában történt. 

László egyedüli magyarként érke-

zett II. János Pál pápa meghívására 

a világiak szinódusára. Egy szűk körű 

vacsora után, a pápa modern műal-

kotásokkal díszített magánkápolnájá-

ban elénekelte Sáry László Szent Ist-

ván-miséjének egyszólamú Kyriéjét, 

amely a gregorián ének és a magyar 

siratóének elemeit ötvözi. Ennek híre 

ment, és a szinódus végén a záróösz-

szejövetel vezetője arra kérte a kar-

nagy-kántort, hogy a teljes társaság 

előtt ismét adja elő, amit a Szentatyá-

nak énekelt.

A hivatalos nyugdíjkorhatáron másfél 

évtizeddel túl elérkezett az idő, hogy 

a Mátyás-templom kántor-karnagyi 

állását átvegye egy fiatal kolléga. – 

„Három éve kértem a plébános urat, 

gondolkodjunk el azon, hogy ki tudná 

ezt a munkát folytatni. A válasza ez 

volt: »Majd az élet megoldja«. Ifjú kol-

légámmal, Hegyi Barnabással 2019 

augusztusában ismerkedtünk meg. El-

végezte a Zeneakadémia egyházzenei 

szakát, a karmesterképző szakot és a 

katolikus kántorképzőt is. Sok éves gya-

korlat áll mögötte, Hollandiában ma-

gánénekessé képezte magát, kitűnően 

játszik orgonán, már karnagyként is 

bemutatkozott. Amikor márciusban ki-

tört a járvány, a korom miatt nem tud-

tam ellátni a kántori feladatokat. Bar-

nabás napról napra kitűnően helytállt. 

A nagyhéten és húsvétkor is ő szolgált. 

Plébános úr április végén bejelentette, 

hogy a kántori teendőket teljesen Bar-

nabásra bízza.” – meséli László, majd 

folytatja: „A latin nagymisére a járvány 

ellenére is mindig jött 10-12 kórustag, 

akik vele énekelték a mise kötelező 

gregorián tételeit. December első va-

sárnapján egy kis ünnepség keretében 

jelképesen és a valóságban is átadtam 

a karnagyi pálcát Barnabásnak.”

A Mátyás-templom közössége tudja, 

hogy Tardy László nem vonult ki telje-

sen a liturgiai szolgálatból. A plébános 

úr kívánsága szerint az új kántor-kar-

nagy munkáját segíti, és bármikor ren-

delkezésre áll, ha az az új zenei vezető 

erre kéri.

Rojkó Annamária

Krisztina, mesélj! 
Sztoriváró

Nagy várakozással és sok ötlettel készülünk új 
kulturális központunkba, a Krisztina tér 1-be. 

Az eredetileg Budai Polgári Casinónak épült, Francsek Imre által tervezett, 
a történelem sok viharát megélt, szépséges saroképület lakásoknak is 

helyet adott. Milyen volt az élet a Krisztina téren, kik laktak itt? 

Keressük a régi lakókkal kapcsolatos emlékeket, családi fotókat, 
történeteket, és várjuk őket a k1@budavar.hu címre. 

A legjobbakat viszontláthatják a felületeinken. 

Figyeljék, mert… Krisztina, jövünk!

A FSZEK MÁRAI SÁNDOR 
KÖNYVTÁRÁBAN 

(I. Krisztina krt. 87–91.) 
működő  könyvklubban, amelyet 
az  Életet az éveknek budapesti 
egyesületével közösen szervez a 

könyvtár,  február 26-án, pénteken, 
16 órától  

Szabó T. Anna Szabadulógyakorlat  
című  kötete lesz a téma. 

Az online rendezvény ZOOM 
program segítségével valósul meg. 

A belépéshez szükséges kódért 
írjon a könyvtár 

 fszek0101@fszek.hu  vagy az 
Életet az éveknek email-címére:  
bp.eletetazeveknek@gmail.com.  

Beszélgetőtársunkkal, Szabó T. 
Annával minden érdeklődőt szere-

tettel várunk!
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A Beethoven+ koncertsorozat 

egyelőre online felületen 

(online-budavar.jegy.hu) követhető, 

így bármikor megtekinthető. 

A mostani koncert rendhagyó, mivel 

egy olyan ősbemutató tanúi lehe-

tünk, amely kifejezetten erre az alka-

lomra íródott. Balogh Máté az egyik 

legkiemelkedőbb ifjú zeneszerző, 

érzékenységről is ismert. 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 koncerten a 

méltán népszerű Erzherzog zongo-

rás trió. A sorozatban már hallott 

előadókhoz csatlakozik a Budapesti 

Fesztiválzenekar oszlopos tagja, 

Lesták-Bedő Eszter.

Mint megszokhattuk Rohmann Ditta 

koncertjein, ő az előadás közben el-

kalauzol minket a művek birodalmá-

ba, és betekinthetünk az előadómű-

vészek 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 a 

jegyeket is megvásárolni.

Online közvetítés díja: 2000 Ft

(A sorozat korábbi koncertfelvételei 

megtekinthetők a Budavári Önkor-

mányzat YouTube-csatornáján.)

Minden szerdán 10.30-tól

LÉLEKSIMOGATÓ (online) 

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 hetente küldjük vissza a 

bejelentkezéshez szükséges linket és 

az új jelentkezőknek az információt a 

Zoom letöltésének lehetőségeiről.

Az online foglalkozás célja, hogy 

megtartsa a Léleksimogató szellemi 

közösségét, ahol az idős emberek 

a gondolkodásukat, memóriájukat, 

beszédkészségüket tarthatják karban, 

elkerülve a demencia által okozott 

leépülést és az elmagányosodást.

Február 16., kedd, 19.00

MONDJ TE IS EGY VERSET! (online)

Egy fiatalos versbarát közösség, 

ahova mindenki hozhat, és ahol min-

denki mondhat verset. Erre az estre 

kiválasztott költő: Pilinszky János

Az estet Zoom találkozó formájában 

tartjuk meg.

Házigazda: Takács Bence Ervin

Jelentkezni az alkalomra a jokaian-

naszalon@budavar.hu e-mail címen 

lehet, ezután tudjuk küldeni a meg-

hívó linket.

február 26., péntek 19.00

LYUKASÓRA PRÓZA

JÁTÉKOS IRODALMI FEJTÖRŐMŰSOR, 

NEMCSAK IRODALMÁROKNAK! 

A játék során kortárs írók olvasnak fel 

részleteket egy-egy, általuk kivá-

lasztott irodalmi műből, amelynek 

szerzőjét a játékostársaknak kell 

megfejteniük. A közönséghez idézett 

kérdésekre a válaszokat a jokaian-

naszalon@budavar.hu e-mail-címre 

várjuk március 10-ig.

Moderátor: Lackfi János

Játékostársak: Szabó T. Anna, Drago-

mán György, Vörös István

E-mail: 

jokaiannaszalon@budavar.hu, 

facebook.com/jokaiannaszalon

– online

Dragomán György

Szabó T. Anna, Paseczki Lidia fotója

Lackfi János, Molnár Mihály fotója

Vörös István, Stekovics Gáspár fotója

Az előadást a Jókai Anna Szalon 

Facebook-oldalán és a Budavári 

Önkormányzat YouTube-csatornáján 

közvetítjük.

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



VÁRNEGYED • XXVI. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2021. FEBRUÁR 11., CSÜTÖRTÖK28

A p r ó h i r d e t é s

29

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

A p r ó h i r d e t é s

GÁBOR ESZMERALDA  becsüs kész  -

pénzért vásárol aranyat, ezüstöt, neves 

festményt, bútort, órákat, Herendit, 

teljes hagyatékot múzeumok számára 

is. Telefon.: 06 1 7891 693, 06 30 898 

5720.

HENK ANTIQUTAS Krisztinaváros, 

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

lefon: 06  20 933 1413.  henkvilmos@

gmail.com.

SZOLGÁLTATÁS

Irodák, lépcsőházak, lakások napi 

takarítását, nagytakarítását vállalom, kö-

zületeknek és magánsze mé lyeknek. Ha-

lász Tibor: 202 2505, 06 30 251 3800.

Félti a műtárgyait? Cégünk búto-

rok, festmények, szobrok szakszerű 

csomagolását és szállítását vállalja. 

Keressen minket bizalommal! Telefon: 

06 20 328 1639.

Lakásfelújítás! Kőművesmunkák, 

szobafestés, hideg-, melegburkolás, 

villanyszerelés, vízszerelés. Ingyenes 

állapotfelmérés és árajánlat! Gyors, 

precíz, minőségi munka! GARANCIÁ-

VAL! Tel.: 06 30  359 4222.

 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. 

Várban élő fiatalasszony vállalja 

I. kerületi idős embereknek a bevásár-

lást, valamint igény esetén takarítást, 

közös sétát. Díjazás megegyezés sze-

rint. Telefon: 06 70 281 9261.

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

Pszichológia, vezetett relaxáció és 
Wingwave coaching a Széll Kálmán tér-
nél és online. Keresse stúdiónkat biza-
lommal! Szűr Andrea, www.vezesdaze-
leted.hu Tel.: +36 30 443 8065.

INGATLAN

Készpénzes ügyfelünk részére 

azonnal fizetéssel keresünk I., II. és XII. 

kerületekben, vagy a III., XI. kerületek 

belső részein, a Dunához közel, 3 szo-

bás (lehet 1+2 félszobás is) lakást 63 

millió forintig. BakosLak Ingatlan: 326 

0618, 06 20 974 0571.

XI. ker., Sashegyen, Zólyomi úton, 

teraszos kialakítású, hangulatos, 3 

emeletes társasházban magasföld-

szinti, 74 nm+16 nm teraszos, világos, 

csendes, frissen felújított 3 szobás 

lakás garázzsal 86,5 millió forintért el-

adó. BakosLak Ingatlan: 326 0618, 06 

20 974 0571.

XII. ker., Kék Golyó utca elején, lif-

tes, Bauhaus jellegű társasház 6. eme-

letén, 83 nm-es, 3 szobás kiváló el-

osztású, erkélyes, PANORÁMÁS lakás 

68,5 millió forintért eladó. BakosLak 

Ingatlan: 326 0618, 06 20 974 0571.

II. ker., Káplár utcában, a Mammut 

közelében, liftes társasház első eme-

letén világos, csöndes, tágas, nagy-

polgári stílusú 3+1 fél szobás, 120 

nm-es, kiváló elosztású, duplakom-

fortos lakás 108 millió forintért eladó. 

BakosLak Ingatlan: 326 0618, 06 20 

974 0571.

I. ker., Naphegyen, csendes utcá-

ban, téglaépítésű társasház 3. emele-

tén (nincs lift) 48 nm-es, napfényes, 

egyszobás (+ leválasztott háló) erké-

lyes, hangulatos lakás 39,9 millió fo-

rintért eladó. BakosLak Ingatlan: 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.

I. ker. Logodi utca, azonnal be-

költözhető, teljes körűen felújított, 

71 nm-es 3 szobás, két fürdőszobás, 

kiváló beosztású lakás tulajdonostól. 

Ár: 68 millió Ft. Tel: 06 30 867 6795.

ADÁSVÉTEL

Német Dániel becsüs készpén-

zért vásárol legmagasabb áron, bú-

torokat, dísztárgyak, órákat, porce-

lá nokat, kristályokat, könyveket, 

festményeket, írógépet, varrógé-

pet, szőrmebundát, kitüntetést, régi 

pénzt, bizsukat, csipkéket, játékokat, 

teljes hagyatékot díjtalan kiszálással. 

Tel.: 06 20 294 9205.

Nerc, róka, nutria, mindenfajta 

szőrmebundát, illetve teljes ruhane-

mű-hagyatékot, kiegészítőket vásáro-

lok. Tel.: 06 20  229 0986.

Antik műtárgyakat, festménye-

ket, porcelánokat, ezüst tárgyakat, régi 

órákat, bútorokat (romos állapotban 

lévőt is!) Arany és ezüst felvásárlás 

kiemelt áron! Bergman László 06 20 

805 0008.

A Mária Terézia Galéria vásárol 

festményt, aranyat 12 000–25 000 

Ft/g, ezüstöt 300–500 Ft/g áron, kar-

órákat, teljes hagyatékot. 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.

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.

 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.

Magas áron vásárlok gyűjtemé-

nyembe XV–XX. század közötti fest-

ményeket és teljes hagyatékot. Berger 

Ottó: 06 20 774 0948.
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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 kerületi 
rászorulókért
A Covid–19 járvány sok családban 

okoz anyagi nehézséget (munkahe-

lyek elvesztése, betegség miatti jö-

ve   de  lemkiesés, a digitális oktatás 

esz  kö  zei, otthoni munkavégzés miatt 

meg   nö vekedett háztartási költségek, 

védekezési eszközök többletköltségei). 

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgáltatási Központ erre az igényre 

reagálva kéri a segítségüket december-

ben. Szeretnénk a velünk már kapcsolat-

ban álló vagy a közeljövőben kapcsolat-

ba kerülő nehéz helyzetű ügyfeleknek 

segítséget nyújtani adományok útján, 

ezért a kerületi lakosok szolidaritására 

ala pozva adománygyűjtést hirdetünk. 

A Szolgáltatási Központ jelenleg a követ-

kező típusú adományokat tudja fogadni: 

tartós élelmiszer, édesség, tisztító- és 

tisztálkodószerek, működőképes szá-

mítógép, tablet a digitális oktatásban 

ré szesülő gyermekek és olyan idősek 

számára, akik másképp nem tudnának a 

családjukkal személyesebb kapcsolatot 

tartani. A legkisebb segítség is számít,  

hálásan köszönünk minden felajánlást!

Amennyiben segíteni szeretne, kérjük, 

vegye fel a kapcsolatot munkatársunk-

kal, Bikes Istvánnal! 

Telefon: 06 20 428 4379, 

e-mail: bikkes.istvan@budavarszk.hu 

Az élelmiszer- és tisztítószer-adomá-

nyaikat hétköznapokon hétfőtől csütör-

tök ig 8–16 óráig, pénteken 8–13-ig 

tudjuk fogadni a Budavári Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 

Gondozási Központja 1013 Budapest 

Attila út 8. telephelyén. 




