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Pandémia

Az önkormányzat a lakók
mellett áll
Igényeljék bátran a rászorulók a rendelkezésre álló támogatásokat, mert az önkormányzat továbbra is kész a segítségnyújtásra! Az I. kerület felkészült arra is, hogy közreműködjön a koronavírus elleni oltásokban – mondta a Várnegyednek
V. Naszályi Márta polgármester, aki a várbeli kormányzati építkezésekről is beszélt.
Az I. kerület is felajánlotta a segítsé-

gatás: az emelt szintű települési

gét az oltásban. Hogyan készülnek,

támogatás, ami 50 ezer forint 6

ha ezt mégis igénybe venné a kor-

hónapon keresztül. Eddig már

mányzat?

több mint 12 millió forint érték-

– A kerületben vannak kijelölt oltó-

ben nyújtottunk ilyen támoga-

pontok, a Maros utcai rendelőben és

tást a kerületieknek december

a Markovits utcai gyerekrendelőben.

eleje óta. A tüdőgyulladás elle-

Felkészültünk az oltásra, rendelkezés-

ni védőoltás támogatása máris

re áll a személyzet, az infrastruktúra,

meghaladja az 5 millió forintot,

meg tudjuk oldani a betegszállítást és

aminek főként az a jelentősége,

mindent, ami szükséges. Ha értesítést

hogy ez nagyban segíti az koro-

kapunk, másnap indulhat az oltás az

navírusossal megfertőződötteket

oltópontokon. Egyébként pedig ter-

abban, hogy elkerüljék a szövőd-

mészetesen a kerületi háziorvosok

ményeket. Ezek a támogatások

végzik az oltást, van olyan háziorvos,

továbbra is rendelkezésre állnak,

aki külön is jelentkezett arra, hogy

örömmel látom, hogy élnek is ve-

oltópontként működhessen. Számára

lük a kerületiek. Mindenkit arra

– és minden háziorvosnak, aki kérte –

biztatok, hogy ha rászorul, kérje

adminisztrációs segítséget nyújtott az

ezeket a támogatásokat, mert itt

önkormányzat. A fővárosi önkormány-

állunk önök mellett!

zattal is együttműködünk, és továbbra
is az a kérésünk a kormány felé, hogy

Az önkormányzat bevételeit és a le-

Megtartották a lakásbérlők kerekasz

vegye igénybe az önkormányzat segít-

zárások utáni újraindulást tekintve

talát. Mekkora volt az érdeklődés?

ségét, mi pedig mindent elkövetünk a

is nagy a bizonytalanság. Az iparűzé-

– Szerencsére nagyon nagy. Végül két

kerületiek minél gyorsabb átoltása ér-

siadó-bevételük csökkenéséről van

online kerekasztalt tartottunk, rész-

dekében.

már pontos adatuk?

ben azért, hogy kevesebben legyenek

– A napokban érkeznek be a befizeté-

egyszerre, és mindenkinek jusson idő

A járvány éppen zajló hulláma jóval

sek. Annyit tudunk a fővároshoz beér-

a kérdésfeltevésre, másrészt pedig így

erősebb, mint a korábbiak. Az önkor-

kezett iparűzési adó 1 százalékos ké-

a jelentkezők számára nagyobb esél�-

mányzat továbbra is tud segítséget

relmei alapján, hogy az I. kerület 1,83

lyel volt jó valamelyik időpont. A la-

nyújtani az arra rászorulóknak?

milliárd forintos tervezett iparűzési-

kásbérlők kerekasztalára már előzete-

– Szeretném felhívni a figyelmet, hogy

adó-bevételéhez képest legalább 200

sen lehetett kérdéseket küldeni, ezek

a Budavári Önkormányzatnál tovább-

millió forinttal kevesebb érkezik be a

alapján állítottuk össze a prezentációt.

ra is él a válságkezelő szociális támo-

számlánkra.

Helyben is fel lehetett tenni kérdé-
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seket, amelyekre válaszoltunk, és az

elveket és célokat, amik mentén mi a

– Létező probléma, hogy vannak em-

elhangzottakról, illetve az előzetesen

kerületi lakásbérleti rendszert átalakí-

berek, akik évek óta arra várnak, hogy

feltett kérdésekről egy összefogla-

tani szeretnénk. Többségében egyet is

megvehessék azt a lakást, amit annak

lót készítünk, amit a prezentációnak

értenek vele, ami nekem nagyon jó hír.

idején, 1994-ben nem vehettek meg.

egy kiegészített változatával együtt

Az első és legfontosabb célunk, hogy

Ennek jelenleg nem állnak fenn a tör-

hamarosan közzéteszünk. A legtöbb

az önkormányzati tulajdonú lakásál-

vényi feltételei. Az elmúlt évtizedek

felmerülő kérdésre megtalálják majd

lománnyal a kerületi családok minél

során kialakult egy torz jogi helyzet,

bennük a választ az érdeklődők, de az

szélesebb körének, minél több csa-

ez feszültségeket teremt, ami se a

egyes embereknek nyilván lehetnek

ládnak tudjunk lakhatást biztosítani.

lakóknak, se az önkormányzatnak

ezektől eltérő egyéni problémáik, illet-

A másik az, hogy a kerületi családok

nem jó. Ezt szeretnénk rendezni. Úgy

ve kérdéseik, nekik írásban is válaszol-

méltó és megfizethető lakhatáshoz

tudjuk, hogy készül egy kormánypár-

tunk. A kerekasztalon a legtöbb kérdés

jussanak, tehát szeretnénk ellensú-

ti tervezet, de az ezzel kampányoló

a tervezett új lakásrendelethez kap-

lyozni a Budapesten tapasztalható

képviselő a megkeresésemre még

csolódott, illetve a műemléki lakások

lakásválságot. Feladatunk továbbá,

nem válaszolt, ezért részleteket erről

eladása vagy nem eladása kérdéséhez.

hogy az önkormányzat tulajdonában

egyelőre nem tudunk. Miniszteri szin-

álló ingatlanokat, lakásokat folyama-

tű ígéretet kaptam arról, hogy amint

Milyen tapasztalatokkal zárult a ke-

tosan karbantartsuk, fejlesszük, kor-

lesz bármilyen tervezet, akkor azt

rekasztal?

szerűsítsük, tehát felelős ingatlangaz-

megosztják velem, és én akkor arról

– Azóta is érkeznek hozzám levelek és

dálkodást folytassunk.

természetesen azonnal tájékoztatom

egyéb megkeresések, amelyek alap-

a lakosságot. Meggyőződésem, hogy a

ján az a tapasztalatom, hogy itt a ke-

Ön is említette a műemléki lakáso-

helyzetet rendezni kell, de egy átgon-

rekasztal-beszélgetések után a részt-

kat. Mire számíthatnak a bennük la-

dolatlan privatizációs javaslat ennek

vevők megértették azokat az általános

kók?

a nemzetközi hírű, kiemelten értékes
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műemléki épületállománynak az ér-

hogy rendezzük a turistabuszok tart-

szakma túlnyomó többsége ezt a dön-

tékromlását eredményezheti. Ebből

hatatlan helyzetét, és ez ennek a leg-

tést rossznak találja. A Nemzeti Hausz-

fakadóan egyrészt mindenképpen ga-

fontosabb eszköze. Terveink szerint ez

mann Program tehát szembemegy a

rantálni kell a műemléki védettséget

a buszparkoló fog teret adni azoknak a

szakmai elvekkel, célokkal és érté-

és a további értékmegőrzést, másrészt

Volánbuszoknak is, amelyek korábban

kekkel. Több százmilliárd forint köz-

pedig garantálni kell, hogy a budai

a Széna téri végállomáson álltak, de

pénzt költenek el úgy, hogy az nincs

Vár ne kerüljön befektetők, esetleg

annak megszüntetése óta a Vérmező

megalapozva, és megkérdőjelezhető a

offshore érdekeltségek kezébe. Mi

mellett parkolnak naphosszat.

célja. Az épületek többsége nem is az

tudjuk, hogy ezek nem csupán értékes

eredeti formájában épül vissza, hanem

ingatlanok, hanem több száz kerületi

Komoly utóélete lett a kormánypárti

csak egy mása készül el vasbetonból.

család otthona, ezért az a cél, hogy vi-

médiában a Deutsche Welle-riport-

Hogy mire akarják használni, azt még

gyázzunk a bérlők érdekeire, megőriz-

nak. Ezt hogyan értékeli, ön mit tart

nem tudjuk, de visszaépítik rettenete-

zük azt az értéket, amit a kerületben

fontosnak ebben az ügyben?

sen sok pénzért – ezt én közpénzpa-

élők közössége jelent.

– Ebben a riportban én azt mondtam

zarlásnak tartom. Ráadásul ez a szak-

el, amit egyébként évek óta mondok,

mai szempontokkal ellentétes döntés,

Milyen jelentősebb önkormányzati

ami a választási programunkban is

aminek nem volt társadalmi egyezte-

döntések előkészítése zajlik most?

szerepelt, és amit azóta is így gondo-

tése sem, szembemegy az I. kerület

– A szociális alapú lakásbérleti pályá-

lok, vagyis azt, hogy szerintem a Nem-

és az itt élők érdekével. Ugyanis az,

zat előkészítésén dolgozunk, ennek

zeti Hauszmann Terv és a Hauszmann

hogy a budai Várban kormányzati ne-

elfogadása után hamarosan kiírhatjuk

Program egy rossz elven alapuló, hibás

gyed legyen, és hogy ezek az épületek

a pályázatot. Ugyancsak fontos, hogy

döntés. Az elv, amit a terv honlapja is

emiatt épüljenek vissza, aránytalanul

elkészült a Déli pályaudvar felhagyott

hirdet, az, hogy a kormány az 1945.

nagy közlekedési terhelést ró a Vár-

üzemi területén a Mészáros utca mellé

előtti (Lázár János szerint 1944. már-

ra és az egész I. kerületre, amire nem

tervezett buszparkoló megvalósítha-

ciusi) állapotot tartja visszaállítandó-

megoldás az, hogy a Várhegy belsejé-

tósági tanulmánya és tervkoncepció-

nak. Ezt én mind városfejlesztési, mind

be mélygarázsokat építenek. De nem

ja, amit nyilvánosságra hozunk, illetve

pedig közpolitikai értelemben elhibá-

szolgálja a főváros és az ország érde-

hamarosan lakossági kérdezz-felelek

zott döntésnek tartom. Ráadásul ez a

két sem a program, hiszen elképesztő

online eseményt is szervezünk róla.

döntés úgy született meg, hogy erről

közpénzpazarlással jár.

Ezek után szerződést tudunk kötni a

nem történt meg sem a társadalmi,

MÁV-val, és elkezdődhet a beruházás

sem a szakmai egyeztetés, az építész-,

Bármiben is figyelembe vette a kor-

előkészítése. Választási ígéretünk volt,

a műemlékvédelmi és városfejlesztési

mányzat, illetve a Várkapitányság az
önkormányzatnak, valamint a civil és
szakmai szervezeteknek a vári építkezések hátrányos következményeire rámutató véleményét?
– Sajnos semmilyen formában sem,
ami végtelenül szomorú dolog. Arra a
kormányzati döntésre, hogy „az épületeket vissza kell építeni”, semmilyen
szabályozás, semmilyen városfejlesztési,

városüzemeltetési,

építészeti,

közlekedéstechnikai, környezetvédelmi vagy kulturális, történelmi érv nem
hat.
-enzo-
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Javaslattétel
a kerületi
díszpolgári
címre
A Budavár Önkormányzata kiemelt fontosságúnak tartja,
hogy a kerület fejlődéséhez hozzájáruló, köztiszteletben álló,
kivételes munkásságot, életpályát felmutató személy számára évente sor kerülhessen díszpolgári cím adományozására.
Emellett azt is meghatározónak tekintjük, hogy az elbírálás
rendezett formában, átlátható feltételek mellett történjen.
A díszpolgári címet az Önkormányzat évente egy személy
részére adományozza. Az átadásra a kerület napján, minden
évben május 21-én kerül sor.
A pandémiás helyzettől függ, hogy idén az átadást pontosan
milyen keretek között lehet megvalósítani.
Erről a vészhelyzet visszavonását követően tudunk tájékoz-

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 második hétfőn 16.30–18.30
között.
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 bejelentkezés alapján.
Helyszín: 1013 Bp., Krisztina krt. 73.
Tel.: +36 20 535 1400.

tatást nyújtani.
A kerület polgárai javaslatot tehetnek arra, hogy a képviselő-testület kinek adományozzon kerületi díszpolgári címet.
A javaslatokat rövid indoklással (életút ismertetése, a kerületi kötődés bemutatása), esetlegesen további támogató
aláírások csatolásával 2021. április 15-ig várjuk a Budavár

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

Önkormányzata címére: 1250 Budapest, Pf. 35 vagy a hivatal@budavar.hu e-mail-címre.

VARGA DÁNIEL
Fogadóóra: 2021. április 28. (szerda)
16:30-17:30. Helyszín: 1015 Budapest, Franklin utca 2.
ZSITNYÁK JÁNOS
Fogadóóra:
2021 március 26-án (péntek)
16 óra és 17 óra között.
Helyszín: 1015 Budapest, Franklin utca 2.
E-mail: zsitnyak.janos@budavar.hu.
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Sínre kerül a buszparkoló
Több mint egy éve, hogy a turistákkal együtt a turistabuszok is eltűntek a Várnegyedből és a Gellérthegyről. A Budavári Önkormányzat reményei szerint a
koronavírus-járvány után a turisták lassan visszatérnek Budapest legnépszerűbb helyszíneire, a buszok azonban többé nem köröznek órákon át a környéken, hanem a Mészáros utcában rövidesen megépülő parkolóhelyen, rendezett
körülmények között várakoznak. A rövid és közép távú tervekről Csobánczy
Gábor idegenforgalomért és EU-kapcsolatokért felelős alpolgármesterrel beszélgettünk.
A buszok parkolásának hosszú távú

A turisták előbb-utóbb visszatérnek

megoldását nyilvánvalóan a gyakran

Budára. Milyen lehetőségek merül-

kialakuló közlekedési káosz hívta

tek fel a korábbi zsúfoltság csökken-

alappal készül. A síneket nem szedjük

létre. A Gellérthegyen és a Várban

tése érdekében?

fel, a parkoló aljzata egy speciális ré-

mikor vált tarthatatlanná a helyzet?

– A szakmából többen is elkezdtünk

tegrendű, gyorsan bontható, de mégis

– 2016 volt az az év, amikor napon-

gondolkodni azon, hogy miként tud-

nagy teherbírású felület lesz.

ta közel 300 busz érkezett a budai

nánk megnyugtató módon tehermen-

Várba. A járművek többsége kétszer

tesíteni turistabusz-forgalom alól a

A buszok milyen irányból tudják

ment fel a Dísz térre. Először fölvitte

budai Várat és a Citadellát. Először az

megközelíteni a parkolót?

a vendégeket, akik kiszálltak, és gya-

a gondolat fogalmazódott meg, hogy

– A beruházás átadása után lesz némi

logosan bejárták a nevezetességeket;

az önkormányzat létesítsen egy állan-

forgalomtechnikai változtatás, terve-

ezalatt a buszuk a Dózsa György téren

dó buszparkolót a kerületben, majd

ink szerint a Hegyalja út felől megvál-

várakozott. Néhány órával később a

döntöttünk a lehetséges helyszínről,

tozik a forgalmi rend. A buszok nem-

busz visszatért a Várba a turistákért.

és felvettük a kapcsolatot a MÁV Zrt.-

csak jobbra kis ívben, hanem balra

Később a Magyar Turisztikai Ügynök-

vel. Hosszú tárgyalási sorozat után

nagy ívben is bekanyarodhatnak majd

ség bevezetett egy átfogó rendszert,

jutottunk el a megállapodásig, ennek

a Mészáros utcába, amely – ahogy ko-

amely meghatározta, hogy a csopor-

értelmében a Mészáros utcában, a

rábban is – ismét kétirányú lesz. A ter-

toknak mikor kell megérkezniük. Ez

Mol benzinkút utáni szakaszon az ön-

minál bejáratát a Mol benzinkút felőli

a módszer valóban működött, de a

kormányzat bérbe vesz egy területet

oldalon alakítják ki, kijárata kb. a Shell

fenntartása több száz millió forintba

a vasúttársaságtól, ahol buszparkolót

benzinkút magasságában lesz, mind-

került, és a Várban, illetve környékén

alakít ki. Az új funkció jól illeszkedik a

két közúti csatlakozás a Mészáros utca

óriási tumultust okozott. A turistabu-

terület rendezési tervébe.

felé nyílik. A sofőrök számára felújí-

szok sofőrjeinek 10 perc állt rendel-

tunk és átépítünk fogadóépületté egy

kezésükre ahhoz, hogy kitegyék az

Jelenleg milyen képet mutat ez a

régi vasúti épületet, ahol kulturált kö-

utasaikat, és utána 10 perc alatt el-

terület? Holtvágányokkal teli ipari

rülmények között várakozhatnak, de

hagyják a Várat. Amikor a Várnegyed-

övezetről van szó?

később a turistacsoportokat is kiszol-

ből kitiltották a városnéző- és turista-

– Gyakorlatilag igen, a Déli-pályaud-

gálja majd ez a komplexum.

buszokat, odafent kicsit kezelhetőbbé

var külső, használaton kívüli vágá-

vált a helyzet, a tumultus azonban

nyai futnak ezen a részen. Korábban

Mik a távlati tervek?

lekerült a Várkertbazár elé és a Dózsa

ezeken a sínpárokon néha tároltak

– Elképzelésünk szerint a terv máso-

György térre, mert attól kezdve ott

egy-két vagont, de a területen, ahol a

dik ütemében a Várnegyedből és a

parkoltak a buszok. Ez sem volt tehát

buszparkoló épül, régóta nincs vasúti

Citadelláról kitiltjuk a buszokat: az

igazán jó megoldás.

forgalom. A parkoló egy különleges

I. kerületi nevezetességeket olyan
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lesztések nyomán úgy tűnik, kb. két év
múlva már elérhetők lesznek a piacon
olyan elektromos buszok, amelyek
képesek egy napon keresztül, töltés
nélkül, folyamatosan megtenni az általunk meghatározott 8,5 km-es kört.
Milyen forrásokat kívánnak felhasználni, illetve bevonni a buszterminál
megépítéséhez és az elektromos járművek beszerzéséhez?
– A buszparkoló kialakítását a Budavári Önkormányzat saját finanszírozásban is képes megoldani. A terv második ütemében az elektromos buszokat
közbeszerzési pályázattal választjuk
ki; a projekt megvalósítását európai
uniós és egyéb forrásokból fedezzük.
Várhatóan mikor indul az építkezés,
és mikor adják át a Mészáros utcai
buszterminált?
– Márciusban aláírjuk a hosszú távra, 15 évre szóló szerződést a MÁV
Zrt.-vel, ezzel birtokon belülre kerül
az önkormányzat. A közelmúltban
kiválasztottuk a megvalósíthatósági
elektromosbusz-körjárattal

lehetne

letet. A legkedvezőbb helyzet termé-

tanulmányt készítő céget. A szakem-

elérni, amelynek az indulási helye

szetesen az lenne, ha minden szüksé-

berek az utóbbi hetekben már előké-

ugyancsak a Mészáros utcai buszpar-

ges engedély, rendeletmódosítás és

szítették a terveket, és a tanulmány

kolónál lesz. A turisták átszállhatnak

közbeszerzés megtörténne, tehát az

mára elkészült. Jelenleg a kivitelezési

az elektromos buszra, amely megáll a

elektromosbusz-körjárat megvalósítá

munkákra szóló közbeszerzés előké-

későbbiek során megépülő Gellért-he-

sának minden feltétele adott lenne,

szítése zajlik, és reményeink szerint

gyi siklónál, fölmegy a Citadellához,

mire elkészül a buszparkoló. Ez azon-

2022 első félévében megnyithatjuk a

majd elhalad a Várkertbazár előtt,

ban várhatóan lassú folyamat.

buszparkolót.

di János utcán felkanyarodik a Budai

Mekkora befogadóképességű elektro-

Március 29-én 16.30 és 17.30 között

Várhoz, és onnan visszatér a Mészáros

mos buszokban gondolkodnak?

V. Naszályi Márta polgármester és

utcába. Az utasok körébe bevonnánk

– Természetesen a közutakat nem

Csobánczy Gábor alpolgármester kö-

a Duna-parton kikötő nemzetközi sze-

lehet megterhelni kis buszokkal, hi-

zös online fogadóórát tart a témával

mélyszállító hajók utasait is. A terv

szen azokból kb. kétszer annyira len-

kapcsolatban, amit a Budavári Ön-

megvalósítása érdekében – Budapest

ne szükség, mint a nagyokból. Akkora

kormányzat Facebook-oldalán köz-

Főváros Önkormányzatával együtt-

befogadóképességű buszokat kell vá-

vetítünk. Kapcsolódjanak be, tegyék

működve, de egymástól függetlenül

lasztani, amelyekre egy teljes csoport

fel a kérdéseiket!

– módosítanunk kell néhány rende-

fölszállhat. A jelenlegi technikai fej-

kapcsolódik a vári siklóhoz, a Hunya-

r. a.
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Felújítják az emléktáblákat
a „vároltalmazók”
A Budavári Önkormányzat negyedszázaddal ezelőtt hozta létre a Budai Vároltalmazó Közalapítványt, amelynek a közelmúltban megújult kuratóriuma nagy lendülettel látott munkához. A civil szervezet céljairól, korábbi tevékenységről és
terveiről Juhász Szabolcs kuratóriumi elnökkel beszélgettünk.
Mekkora az a terület, amit az alapító

Milyen változások történtek az el-

okirat szerint „oltalmukba” vettek?

múlt évben a kuratórium életében?

– Elsősorban a Várnegyed és környé-

– A teljesen megújult kuratórium

ke – azaz a Vár és az azt körülvevő

tagjait tavaly nevezte ki a Budavá-

ún. várszoknya – épített és kulturális

ri Önkormányzat. Jelenleg Szántó

örökségének védelmét és bemutatá-

Andrással és Riez Gyulával hárman

sát vállaltuk. Idetartozik a Halászbás-

alkotjuk a kuratóriumot. Az alapít-

tya, a várfal és a barlangrendszer is.

vány politikától mentesen végzi a
lekezetek számára is nyújtott célzott

tevékenységét. Munkánkat egy há-

Megítélése szerint az elmúlt két és

támogatást. A kuratórium Schulek

romfős felügyelő-bizottság ellenőr-

fél évtizedben mi volt az alapítvány

János úr vezetésével tevékenykedett,

zi, amelynek tagjai a hagyományos

legsikeresebb tevékenysége?

akinek – kollégáival együtt – ezúton is

feladatkörüket messze meghaladva

– A jelentős szakmai eredmények

szeretném megköszönni az elvégzett

veszik ki a részüket a tervek előké-

közül a Mátyás-templomból II. Szu-

munkáját.

szítéséből is.

lejmán által 1526-ban Konstantinápolyba elszállíttatott
gyertyatartók
elkészíttetését

másolatának
és

átadá-

sát szeretném kiemelni. Az
eredeti gyertyatartók ma is
a Hagia Sophia székesegyházban találhatók. A bronz
kegytárgyak

másolatának

készítését az alapítvány finanszírozta, és Buda töröktől való visszafoglalásának
320. évfordulója alkalmából
adták át a Mátyás-templomnak. Ezenkívül a Vároltalmazó Alapítvány az elmúlt
években számos felújításban
segédkezett. Többek között
a Budavári Evangélikus Egyházközség, valamint más fe-
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Milyen elképzelésekkel folytatják a

ket is indítunk. A Várnegyed múltjáról,

Milyen pénzkeretből gazdálkodik az

munkájukat?

jelenéről és jövőjéről nyilvános előa-

alapítvány?

– A közelmúltban indítottuk az első

dásokat, kerekasztal-beszélgetéseket

– Jelenleg kizárólag az alapítónk, a

projektünket,

keretében

és vitákat fogunk szervezni. Sajnos,

Budavári Önkormányzat által nyúj-

fel
térképeztük a Várnegyed összes

amelynek

a személyes találkozásokat a járvány

tott támogatásból működünk. Kiemelt

emléktábláját, és regisztráltuk, hogy

most nem teszi lehetővé, de amint nor-

terveink között szerepel, hogy továb-

melyek vannak kiváló, melyek elfo-

malizálódik a helyzet, meghirdetjük a

bi adományozókat kutassunk fel, és

gadható és melyek rossz állapotban. A

nyilvános összejöveteleket.

megtaláljuk azokat a magánszemé-

helyzetképet elemezve kidolgozzuk a

lyeket és vállalkozókat, akik a Budai

felújítási programot. Az idei évben sze-

Az alakuló ülésen a programtervek

Vároltalmazó Közalapítvány által fel-

retnénk elkezdeni a helyreállítási mun-

meghatározásán kívül más témában

vállalt munkát érdemesnek tartják

kát, amellyel – több éven keresztül –

is született érdemi döntés?

támogatásra. Törekszünk tehát arra is,

olyan ütemben haladunk majd, ahogy

– A kuratórium tagjai megalapították

hogy további kapcsolatokat építsünk

a kapacitásaink engedik. Ez a program

a Budai Vároltalmazó Díjat, amelyet

a Várnegyedben működő civil szer-

az előkészítési fázisnál tart, jelenleg a

minden évben egy személynek ítél-

vetekkel és egyesületekkel. És persze

munkaanyagokat kérjük be a kivitele-

nek oda. Az elismerést olyan ember

örömmel fogadjuk és megköszönjük,

zőktől. Szeretnénk teljeskörűen meg-

kaphatja meg, aki Budapest I. kerü-

ha a Vár megóvásáért, bemutatásáért

valósítani az emléktáblák felújításával

letéért, a Várnegyed oltalmazásáért

szívesen áldozó kerületiek a személyi

kapcsolatos

Emellett

kiemelkedő tevékenységet végzett. A

jövedelemadójuk 1%-át felajánlják az

újszerű, az alapítvány tevékenységi

díjat első alkalommal a járványhelyzet

alapítványunk számára.

körében eddig nem szereplő projekte-

elmúltával tervezzük átadni.

vállalásunkat.

r. a.
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Segíteni valahogy

Két legyet egy csapásra
A mediterrán hangulatú Naphegy hétköznap is olyan nyugalmat áraszt, mintha nem is a nyüzsgő Krisztinaváros ívelné körül.
A Tigris, a Zsolt és a Dezső utca lakói „lesétálnak a Krisztinába”, ők a helyi zöldséges, a cukrászda és a többi kisbolt törzsvásárlói. Közéjük tartozik Anna is, aki arcával és teljes nevével nem kíván a nyilvánosság elé lépni. A művészet iránt elkötelezett
fiatal szakember az önkormányzat szociális szolgálatán keresztül egyszerre támogatja a rászorulókat és a kisboltosokat.
Ön miért tartja fontosnak a kiszol-

a kórházi orvosok és nővérek óriási

– November elején ismét támadásba

gáltatottak támogatását?

leterheltségben dolgoznak, a teljes

lendült a vírus, életbe léptek a szigo-

– Mindig is szerettem segíteni, a közös-

műszakot egészségügyi védőruhában

rítások, ezért a barátommal arra gon-

ségi hálón gyakran találkozom támo-

töltik, így sem enni, sem pihenni nem

doltunk, hogy újabb rendelésekkel se-

gatást kérő üzenetekkel. Alkalmanként

tudnak. Olvastam, hogy több étte-

gíthetnénk a Mészáros utca kisboltjait.

patronálok kutyamenhelyeket és haj-

remtulajdonos küldött számukra ételt

Ezúttal szerettük volna, hogy a támoga-

léktalanszállókat, mert tudom, hogy

– megköszönve az áldozatos munká-

tás a korábbinál személyesebb legyen.

a segítség jó helyre kerül. Az utób-

jukat, és lehetővé téve, hogy az egész-

Hallottam néhány megindító történe-

bit olyan tárgyi adományokkal, amit a

ségügyiek legalább a munkanapjuk

tet, köztük egy nagycsaládról, akik az

szálló lakói kérnek. Ez mindig magán-

végén vagy műszak kezdetkor meleg

egyik gyerek születésnapjára egyetlen

kezdeményezés. Ani néni itt lakott a

ételt kapjanak. Nagyszerűnek tartot-

pizzát tudtak megvenni, és azt osztot-

közelben, állandóan az orvosi rendelő

tam ezt a kezdeményezést. Néhány

ták el sokfelé. Így jött az ötlet, hogy a

előtt ücsörgött, hogy társaloghasson

héttel később, húsvétra, szigorú sza-

kerületben élőknek segítsünk. Érdeklő-

az arra járókkal. A testvérei Eger kör-

bályok szerint kinyithattak az üzletek,

désemre a szociális szolgálatnál Bikkes

nyékén élnek, ő mindig egyedül volt.

de a forgalmuk alaposan visszaesett.

Istvánt ajánlották, azóta is vele tartom

Sokszor találkoztam vele kutyasétálta-

Ekkor jutott eszembe, hogy azoktól,

a telefonos kapcsolatot. Személyesen

tás közben, és ha az ember gyakran lát

akiket jól ismerek – hiszen hosszú évek

még nem találkoztunk, de sokaktól

valakit, akkor egy idő után ráköszön.

óta náluk vásárolok –, friss és finom

hallom, hogy igazi „aranyember”, aki a

Ilyenkor egy-egy jó szó is sokat számít.

ételt fogok rendelni, amiket eljuttatok

szolgálat motorja. Megbeszéltem vele,

Egy idő után beszélgetni kezdtünk, be-

a Dél-Pesti Centrumkórház COVID-osz-

hogy novemberben és decemberben

vásároltam neki néhányszor, és nyáron

tályán dolgozó ápolóknak, orvosoknak.

öt-öt, a kerületben élő, rászoruló csa-

a zöldséget-gyümölcsöt, amit szedtem

Béla bácsi cukrászdájában süteményt,

lád pizza- és süteményrendelését egy

a telken, megfeleztem vele. Novem-

a Francesctól egy nagyobb adag pizzát,

keretösszeg erejéig rendezem.

berben láttam, amikor a mentőautó

Simon István zöldségestől pedig gyü-

bevitte a kórházba. Onnan sajnos már

mölcsöt vásároltam, és mindezt elvit-

A gyakorlatban hogyan működik ez a

nem került haza. Itt, a Naphegyen és

tem a kórházba. Így kezdődött.

különleges „vendéglátás”?

Tabánban sok idős ismerősöm van.

– A családokat minden hónapban a
A járvány második hulláma óta a

szolgáltatási központ választja ki, ér-

Honnan jött az ötlet, hogy a helyi

kerületiek felé fordult, és néhány

tesíti is őket és megadja nekik a titkos

vendéglátósoktól rendszeresen sü-

család, illetve idős ember számára

jelszót, amit rendeléskor be kell mon-

teményt és pizzát rendeljen a nehéz

olyan kulináris élményt szerez, amit

daniuk. István elküldi nekem az öt új

anyagi sorban élő időseknek és csa-

akár „közérzetjavító intézkedésnek”

keresztnevet (a vezetékneveket nem

ládoknak?

is hívhatunk. Hogyan került kapcso-

adják ki) a családok létszámával, majd

– A tavaly tavaszi koronavírus-járvány

latba a Budavári Szociális és Gyer-

a listát elviszem a cukrászdába, illetve

idején hallottam először arról, hogy

mekjóléti Szolgáltatási Központtal?

a pizzériába. Az ötletet kidolgozásakor
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azt javasoltam, hogy az érintettek maguk menjenek el a finomságokért és
válasszanak a kínálatból. A támogatás
a valóságban is így működik. (Előfordult, hogy az egészségügyben dolgozó négygyermekes apuka nem tudott
elmenni a rendelésért, ezért a családjának István vitte el a csomagot.)
A vendéglátósok végül visszajeleznek
nekem, hogy kik jártak náluk, illetve
kik azok, akik nem jutottak el hozzájuk.
Akadt, aki családi okok miatt decemberben nem jutott el az üzletekbe, őt
István januárban újra felírta a listára. A
pénzt mindig előre leadom a boltokban, később pontosan elszámolunk.
Tavaly decemberben úgy döntöttünk,
hogy 2021-ben is folytatjuk a rendszeres támogatást. Bikkes István ötlete volt, hogy a kedvezményezettek
körébe vonjunk be kisnyugdíjasokat
is, mert sokan élnek rossz körülmények között. Egy főétel és egy süti
biztosan szerez egy kis örömet nekik.
A barátommal a cukrászda és a pizzéria forgalmán lendítünk kicsit, és
örülnek azok is, akik hozzájutnak a
finom falatokhoz. Ha valakinek más
kedvenc étterme vagy cukrászdája
van a kerületben, akkor hasonló módon támogathatja azokat is. Nem kell
mást tenniük, mint kapcsolatba lépni
a Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központtal.
*
Néhány nappal az interjú elkészítése után érkezett a szomorú hír, hogy
Klein Ferenc, a Francesco Pizzéria tulajdonosa elhunyt. Anna márciustól
– Béla bácsi cukrászdája mellett – Simon István Mészáros utcai zöldségkereskedővel folytatja a kerületben élők
támogatását.

Ingyenes lelkisegély-szolgálat!
A koronavírus második hullámának
terjedése exponenciálisan növelte
a szorongásunkat. Az egészségügyi
és gazdasági hatások a biztonság
érzetünket gyengítik. Küzdünk az
otthonunkba való bezártsággal, a
megváltozott munkakörülményekkel. 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 szinten
eltérő módon és mértékben tudjuk
kezelni.
Amennyiben úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, a hét minden
munkanapján lehetősége van támogatást kérni. Aki azt tapasztalja, hogy
eluralkodik rajta a félelem, szorongás, pánik, frusztráció, düh, kontrollvesztés és a negatív gondolatok, vegye fel velünk a kapcsolatot, hívjon
telefonon, segítünk!
Szolgáltatásunk segítő, támogató
beszélgetésre ad lehetőséget pszichológus (klinikai szakpszichológus,
tanácsadó szakpszichológus, kríziskezelő szakpszichológus, mediátor,
viselkedéselemző) szakemberekkel.
A következő témákban kereshet
minket:
• Stresszkezelés különböző korcsoportoknak relaxációs és meditációs
módszerekkel.
• Infódömping elleni védekezés.
• Bezártság okozta feszültség enyhítése.
• Kritikus gondolkodás támogatása.
• A kiskorúak helyes informálása koronavírusról.
• Családi digitális megállapodások
megkötésének támogatása.

• Otthonról dolgozás nehézségeinek
oldása.
• Elvált szülők mediációja és a gyermekkel való kapcsolattartás segítése.
• Idősek prevenciója és a család ös�szetartása.
• A családtagoktól elszigetelődött
személyek támogatása.
• Önkéntes vagy kötelező karanténban lévők támogatása.
• Koronavírusos betegek támogatása.
• Egészségügyben, szociális területen dolgozók támogatása.
• Kiégés enyhítése.
• Anyagi bizonytalanság, megváltozott élethelyzet okozta szorongás
kezelése.
Szakembereink elérhetősége és
időpontok:
Kiri Edit Anna, klinikai szakpszichológus: 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 szakpszichológus: 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

Rojkó A.
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Segíteni valahogy

Szolgálat a szeretet
jegyében
Másokon segíteni sokféleképpen lehet. Sorozatunkban I. kerületi vállalkozások, szervezetek és magánemberek mesélik el, ők hogyan csinálják.
Az I. kerület több szálon is kötődik a

Ezért nagyon fontos számunkra, hogy

máltaiakhoz. A lovagrend magyaror-

folyamatosan végezzünk emberbaráti

szági központja a Fortuna utcában

tevékenységet, és munkánkba önkén-

található, míg a szeretetszolgálat a

teseket is bevonjunk. Rájuk más fel-

Batthyány tér és Bem rakpart sarkán

adataink ellátásában is számítunk, mi-

álló bordó színű épületegyüttesben

vel szervezetünk idős, fogyatékkal élő

működik. Bognár Lászlóval, a Kö-

és hajléktalan embereket is ellát, és

zép-magyarországi régió munkatár-

gyerekekkel is foglalkozunk. Jómagam

sával a szervezet alappilléreiről: a

a Máltai Szeretetszolgálat Közép-ma-

segélyezésről, az önkéntességről és a

gyarországi régiójában a segélyezést,

lelkiségről beszélgettünk. Karácsonyi

az önkéntes munkát koordinálom.

gyűjtőakciójuk és a kerületben élő
nehéz helyzetű családok támogatása

Az I. kerület mennyire jelent külön-

sokéves hagyomány.

leges terepet a munkájuk során?
– A Batthyány téri épületegyüttesben

A lovagrend és a szeretetszolgálat

nem csupán a 70 férőhellyel ren-

közvetlen kapcsolatban áll egymás-

delkező idősotthonunk található. Itt

sal?

kapott helyet az úgynevezett lábado-

leghatékonyabb. Itt nincsenek erdős,

– A Magyar Máltai Szeretetszolgálat

zónk, ami azoknak a hajléktalan em-

elhagyatott területek, a hajléktan em-

a több mint 900 éve Jeruzsálemben

bereknek nyújt egészségügyi támo-

berek lépcsőházakban, kapualjakban

alapított Szuverén Máltai Lovagrend

gatást, akik kikerültek a kórházból, de

húzzák meg magukat. Amikor szociális

egyik segélyszervezete. Kozma Imre

még nem épültek fel a betegségükből.

munkásaink a járókelők bejelentése

atya, a magyarországi szervezet ala-

Ugyancsak itt működik az orvosi ren-

után kivonulnak hozzájuk, meggyőzés-

pítójának szóhasználata szerint azon-

delőnk, ami napi 24 órában fogadja

sel, jó szóval, a segítség lehetőségének

ban nem segélyszervezetként, hanem

és segíti a hajléktalanságból érkező

felajánlásával próbálják rávenni az ott

szeretetszolgálatként működünk. A

embereket. Az országos máltai men-

tartózkodókat, hogy jöjjenek be hoz-

máltaiak tevékenysége Imre atya ve-

tőközpont egyik bázisa – amelyben

zánk, és vegyék igénybe akár az egész-

zetésével, a rendszerváltozás évében,

mindenki önkéntesen látja el a tevé-

ségügyi, akár a lakhatási szolgáltatást.

a zugligeti katolikus plébániai közös-

kenységét – szintén itt található, ők az

ségében kezdődött. Karitatív szerve-

OMSZ irányítása alatt állnak.

zetünk olyan pilléreken nyugszik, mint

A koronavírus-járvány mennyire befolyásolta a segélyezési tevékenysé-

a segélyezés, az önkéntesség és a lel-

Az I. kerületi tevékenységünk közép-

güket?

kiség; hitvallásunk, hogy ha ezeket

pontjában az utcai szociális munka áll.

– A tavalyi kimutatások szerint a tel-

az alapértékeinket nem gyakoroljuk,

A hajléktalanok gondozása a budai ke-

jes régióban a korábbi 600 körüli eset

akkor elvész a szervezet identitása is.

rületek között éppen az I. kerületben a

helyett több mint 1300 megkeresé-
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sünk volt, tehát a kérések száma meg-

negyed újság olvasói közül – a SPAR

az adományokat, amelyek eljuttatásá-

duplázódott. A támogatás egy-egy

üzletláncban – bizonyára többen is

ban is segítünk. A legnagyobb igény

élelmiszer-, tápszer- vagy pelenka-

találkoztak már a Magyar Máltai Sze-

a kis háztartási gépekre mutatkozik,

csomag átadásától a ruhaadományo-

retetszolgálat

élelmiszerek

emellett sokan ágyat és gyerekbú-

kon, kisebb háztartási gépek (tűzhely,

gyűjtéséről szóló felhívásával. A vá-

tort keresnek. A gyerekruha szinte fo-

mosógép, mikrohullámú sütő stb.) be-

sárlók által kifizetett és a boltokban

gyóeszköznek számít. A felajánlásokat

szerzésén és a bútoradományok eljut-

összegyűjtött élelmiszerekből egy-

telefonon, e-mailben és a honlapun-

tatásán keresztül, akár – egyedi elbí-

ségcsomagokat állítunk össze, ame-

kon keresztül fogadjuk, mindenkivel

rálás után – egy-egy lakásfelújításban

lyeket átadunk a velünk kapcsolatban

fölvesszük a kapcsolatot.

való részleges segítségig terjedhet.

lévő családsegítőknek. 2020-ban 40

Kisebb

nyújtunk

csomagot adtunk át az I. kerületi in-

Az adományozást hogyan hatja át a

azoknak, akik a felszínen szeretnének

tézménynek, aminek munkatársai sa-

szeretetszolgálat egyik pilléreként

és tudnak maradni azzal, ha egy kis

ját belátásuk szerint osztották ki a 3–5

említett lelkiség?

lökést kapnak tőlünk a befizetett vil-

ezer forint értékű csomagokat. Tavaly

– A három pillér nemcsak azért fon-

lanyszámlával, esetleg egy albérleti

a járvány miatt a gyűjtés ajándékkár-

tos számunkra, mert egyházi gyökerű

kaucióval. Ezenkívül sokféle tárgy-

tyák vásárlásával zajlott, ezért a szere-

szervezet vagyunk, hanem azért, mert

körben fordulnak hozzánk tanácsért,

tetszolgálat a saját kasszájából előle-

úgy véljük, hogy ezek egyetemes érté-

az egyéni problémákra is keressük a

gezte meg az élelmiszereket.

kek, amik a munkánkat hatékonyabbá

anyagi

juttatást

tartós

megoldásokat.

teszik. Az adományátadás nemcsak
Az adományozók hogyan kerülnek

egyszerű postaszolgálat, hanem két

Hogyan működnek együtt a Budavári

kapcsolatba önökkel?

ember találkozása is. Mi abban hi-

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálta-

– Szerencsére gyakran kapunk fel-

szünk – ezt tanultuk Kozma Imre atyá-

tási Központtal?

ajánlásokat. Sajnos raktározásra nincs

tól –, hogy ezek a találkozások adják

– Folyamatos kapcsolatban állunk

lehetőségünk, ezért összekötjük a

meg a kapcsolat értékét.

egymással. Élnek közöttünk olyan

felajánlót a rászorulóval: fölajánljuk

Rojkó Annamária

emberek, akik hajléktalan
életmódot folytatnak, de
valamilyen formában még
biztosított a lakhatásuk. Pl.
egy idős bácsi, aki fűtetlen,
víz nélküli lakásban lakott,
az egyik nappali melegedőbe járt mosakodni és mosni
– ekkor a szociális munkásunk jelzését továbbítottuk
a kerületi szolgáltatási központnak. Az is előfordult,
hogy ők irányítottak hozzánk egy családot, akik autista kisgyermekük óvodába
járáshoz kértek segítséget.
A karácsonyi élelmiszergyűjtő akciónk több éves
múltra tekint vissza. A Vár-
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„Soha nem terveztem,
hogy hídmester leszek”
Egy pesti vicc parafrázisaként az igazi hídmester az, akinek már a nagyapja is hídmester volt. Fazekas János ezt valóban
elmondhatja magáról, de beszélgetésünkből az is kiderül, hogy egy ideig animációs rendezőként dolgozott, és munkája
mellett két zenekarban játszik. A Lánchíd hídmestere ezer szállal kötődik az I. kerülethez. Miközben felidézte a családi
krónikát, megosztotta velünk e különleges hivatás számos műhelytitkát is.

Mikor és honnan indult ez az apáról

pontonhidasként dolgozott. Részt vett

hogy minden hídmester kapott egy

fiúra szálló mesterség?

a Manci híd építésében és a Margit híd

szolgálati lakást. Annak idején Clark

– A dédpapám dunai hajós volt, uszál�-

újjáépítésében, majd amikor elkészült

Ádám tervei szerint úgy épült meg a

lyal szállította le-föl az árut a folyón. A

a híd, őt nevezték ki hídmesterré. Közel

budai Váralagút, hogy irodákat, szolgá-

hajón laktak a dédanyámmal, a nagy-

negyven év után édesapám testvére,

lati helyiségeket és lakásokat alakítot-

papám is ott született a monarchia

Fazekas Imre vette át tőle a szolgálatot,

tak ki benne. Valaha a földszinten volt

idején. A születési anyakönyvi kivona-

jelenleg is ő a Margit híd hídmestere.

a pénztár, ahol a hídpénzt szedték, vele

tába nem egy városnevet, hanem a fo-

szemben a műhely, ahol a karbantartá-

lyamkilométer számát írták be. Ő is vízi

Édesapám 1964-ben került a Lánchíd-

si munkákat végezték. A felső két eme-

ember volt, a második világháborúban

hoz. Abban az időben az volt a szokás,

leten két-két lakás, illetve két iroda ka-
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pott helyet. Amikor édesapám átvette

Az I. kerület minden látványa belénk

sági Magazin is felfigyelt ránk. Később

a hídmesterséget, egy ideig fölöttünk

ivódott. Jelenleg Zuglóban lakom, de

a Sikátor másik tagjával a Sexepilben

lakott az előző hídmester, és alattunk a

a szívem ma is ide húz. Munkába jövet

folytattuk, és annak feloszlása után a

túloldalon egy idős házaspár; Wiszt bá-

sosem hagyom ki azokat az utcákat,

2. Műsor nevű alternatív tánczenekar

csi korábban a Kossuth-híd hídmestere

ahol gyerekként az iskola felé sétáltam.

tagja lettem. A rendszerváltás előtt

volt. Később itt lakott a Szabadság híd

Minden alkalommal a Batthyány téren

két évvel a nyugatiak kinyitották a

nyugdíjas hídmestere is, illetve miután

jövök át. Ketten a Batthyány utcai álta-

kapukat, és kíváncsiak lettek ránk. A

nyugdíjba ment a nagypapám, ők is

lánosba jártunk, a kisebbik húgom pe-

2. Műsorral részt vettünk egy nyugat-

ideköltöztek. Ezek a helyiségek jelen-

dig a Budavári Általános Iskolába.

európai turnén, még a párizsi Mouline

leg felújításra szorulnak.

Rouge-ba is eljutottunk. A mai napig
Ilyen előzmények után a pályavá-

zenélek, basszusgitározom és gitáro-

1963-ban születtem, 1 éves voltam,

lasztás nem okozhatott gondot.

zom. A Blues Fathers célja csupán az

amikor beköltöztünk a legfelső lakás-

– Soha nem terveztem, hogy hídmes-

örömzenélés, a Party Art’s zenekarral

ba. Itt nőttem föl, a két húgom már ide

ter leszek. Sok minden más mozgatott

azonban rendezvényeken játszunk.

született. A lakáshoz egy kis kert is tar-

fiatalon. Már az óvodában kiderült,

tozik a Várhegy oldalában. Gyerekként

hogy jó a rajzkészségem, a gitározást

Annak idején azért választottam az

nemcsak az Alagutat birtokoltuk, ha-

pedig 6-7 éves koromtól az egyik

elektroműszerész szakmát, hogy a

nem az egész Várhegyet. Úgy ismerjük

nagybátyámtól lestem el. Az általános

gitárhoz erősítőket tudjak gyártani.

a Várat, mint a tenyerünket. Az Alagút

iskola végén megalakítottuk az újhul-

A Vasipari Kutató Intézetben mű-

tetején volt az egyik fő játszóterünk.

lámos Sikátor együttest, még az Ifjú-

szerészként helyezkedtem el, onnan
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hívtak be sorkatonának. Leszerelés

filmet, amellyel animációs rendező-

előtt apám megkérdezte tőlem, hogy

ként bekerültem a legnagyobb filmes

van-e kedvem a Szabadság híd híd-

internetes adatbázisra, az IMDb-be.

mesterének lenni, mert megüresedett

Elindult a karrierem, megszülettek a

az állás. Igent mondtam. A katonaság

gyerekek, és én az animációnál ma-

után kiléptem a kutatóintézetből, és

radtam.

akkor lettem először hídmester. Akkoriban ismerkedtem meg az első

2004-ben édesapám hirtelen megbe-

feleségemmel, Gál Rékával, aki ma

tegedett, és sajnos a betegség nagyon

ismert képzőművész. Együtt felvéte-

gyorsan el is vitte. Betegen előbb

liztünk a Képzőművészeti Főiskolára,

tőlem, majd a munkahelyétől kérte,

őt elsőre felvették, én háromszor pró-

hogy én vegyem át tőle a Lánchíd

bálkoztam, de nem sikerült. Azonban

hídmesteri munkakörét. Teljesítettem

bekerültem a Pannónia Filmstúdióba,

a kívánságát, hiszen a családban ez a

ahol a hídmesterkedés mellett rajzol-

hagyomány, és korábban édesapám

ni kezdtem. Ez a munka egy idő után

szinte minden műhelytitokra megta-

annyira jól ment, hogy otthagytam a

nított. Bár annak idején 9 éven át a

Szabadság hidat. Előbb Dargay Attila

Szabadság hídon is örömmel dolgoz-

stábjában, később más rendezőkkel

tam, és arra is azt mondtam, hogy „az

is dolgoztam. A hetedik testvérben

én hidam”, de a Lánchídnál éreztem

már animátorként dolgoztam. Tíz év

először igazán a sajátomnak ezt a

után átmentem egy kisebb stúdióba,

mesterséget. A régi hídmesterek szép

den hídmester két hidat felügyel, én

ahol reklámfilmeket és internetes

sorban nyugdíjba mentek, és egy át-

pedig a Lánchíd mellé megkaptam az

animációkat

Közben

szervezés után a fővárosi hidak átke-

Alagutat.

Rófusz Ferenccel leforgattunk egy

rültek a Budapest Közúthoz. Ma min-

készítettünk.

Fennállása óta hányszor újították
fel a Lánchidat?
– A híd teljes szerkezetét 1914-től
két év alatt teljesen átépítették. A
növekedésnek indult Budapesten
a híd már nem bírta a terhelést. A
régi lánchíd fagerendákból állt, és
a korlátja is fából készült. A gyalogjárdát az úttesttől egy egyszerű
korlát választotta el. A faelemeket
acélgerendákra cserélték, a láncok
is hosszabbak lettek, és beépítettek
egy hossztartó merevítőt. A második
világháborúban a németek a Lánchidat is fölrobbantották, de a láncok
70%-át az újjáépítéskor meg tudták menteni. 1972-ben, Budapest
centenáriuma előtt az Alagutat és a
Lánchidat is teljesen felújították. Az
Alagút csempeburkolatot, a híd új
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rókon, lépcsőkön, az úttesten és a gya-

a hideg-melegre mozduló koronasaru,

logjárdákon ne alakuljon ki balesetve-

amelyekkel a láncok hossza is válto-

szély, és semmi ne veszélyeztesse a

zik. Maga a hídmester nem végez mé-

forgalmat. Munkakörömhöz tartozik,

réseket, de az észrevételeit jeleznie

hogy a járdákon sokat sétálgassak,

kell a szakembereknek. Az Alagútban

nézelődjek, figyeljem a diletációkat,

elsősorban a szellőzés működését kell

a víznyelőket. Ellenőrzöm a hídon

ellenőriznem.

végigvezetett közműveket és kábeleket. A Lánchíd egyik specialitása a

A gyermekei követik majd a családi

lehorgonyzó kamra. Úgy tűnhet, hogy

hagyományt?

a láncok az oroszlánoknál bemennek

– Mindketten nagy örömmel tennék.

a földbe és eltűnnek. Valójában 40

A fiam idén lesz 28 éves, sokszor ma-

méter hosszan, nagyon meredeken

gammal viszem és megkérem, hogy

folytatódnak, és olyan mélyre vezet-

segítsen. Kaszkadőrnek tanul, maga-

nek, mint a Duna medrének az alja.

biztosan sétál föl a híd tetejére. A lá-

Beérnek a Clark Ádám tér közepe alá.

nyom is ott áll a sor elején. Még kislány

A lehorgonyzó kamra egy olyan széles

volt, amikor mondogattam neki: „ez

helyiség, mint a Lánchíd, és a bejövő

egy kemény szakma, hidegben is kint

láncokat két óriási saru nekifeszíti a

kell lenni, mászni kell, letörik majd a

falnak. Néha a Lánchíd tetejére is fel

körmöd. Amikor bemászunk a lánccsa-

kell másznom. Gyakorlatilag a lánco-

tornába, olyan szűk a hely, hogy csak

betonszerkezetet kapott, és az egészet

kon kell fölsétálni. Odafönt nincs kor-

kúszni lehet, és utána az olajos ruhát

újrafestették. 1987-ben ismét volt egy

lát, van viszont egy ajtó, amin be lehet

kukába kell dobni”. Mindezt részlete-

nagy hídrekonstrukció, és később is

jutni a kapuzatba. A stabilnak tűnő

sen ecseteltem neki, de azt mondta

történtek kisebb javítások. Az eredeti

kőív valójában üreges, átmennek rajta

nem baj, így is érdekli a dolog.

Lánchídból mára csak a négy kőorosz-

a láncok. Ezen ponton megfigyelhető

Rojkó Annamária

lán és a két kapuzat maradt. Szeretném
eloszlatni azt a tévhitet, hogy az oroszlánoknak nincs nyelvük. Marschalkó
János szobrászművész mindegyiket
szépen kifaragta, de alulról nem látszanak. 1972-ben, a hídfelújítás után
elvittem az osztályomat a Clark Ádám
térre, apukám hozott egy létrát, és
megnézhettük az oroszlán nyelvét. Ez
egy kis extra volt a srácoknak.
Hídmesterként mi a rendszeres feladata?
– Minden hídnál egyedi előírásokat
kell követni, mert mindegyiknek más
a szerkezete. A Lánchídnál elsősorban
a saruk állapotára kell figyelnem. Én
felügyelek arra, hogy minden üzemi
helyiség zárva legyen, és hogy a lejá-
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A krisztinavárosi
plébániatemplom
és az ostrom
Hogyan élte túl az ostromot a krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébániatemplom 1944–45-ben? Ennek járunk most
utána, miután az előző lapszámban a templom kibővítéséről írtunk.
Tampu-Ababei József atya szíves ta-

ket Budapest bombázásáról, amikor

Fundelius beosztása szerint hittant

nácsára olvashattam el Fundelius Vil-

megkapta a diszpozíciót: az év szep-

tanított a Gellérthegy utcai zárdais-

mos káplán visszaemlékezéseit. Bár

tember 1-től Budapest-Krisztinavá-

kolában és a Koronaőr utcai polgári

a plébániákon előírás volt a Historia

rosba küldték káplánnak. A földszinti

iskolában, amíg erre lehetőség volt.

Domus vezetése, az itteni plébániáról

kétszobás káplánlakás egyikébe köl-

Az állandósuló bombázások miatt

ez az irat a történelem viharai okán

tözhetett be, a Várba áthelyezett Rit-

hamarosan leköltöztek a pincébe, itt

hiányzik. Így különösen értékes ez

mann Pál káplán helyére. A másik la-

alakítottak ki ideiglenes lakóhelyet.

az írógépen megírt visszaemlékezés,

kásban dr. Nagy Miklós káplán lakott.

Az éjféli miséket az elsötétítés mi-

amely fontos adalékokkal szolgál a

Ritmann nemsokára ott, a Várban

att előrehozták este 7 órára. A hittan

templom történetéhez.

halt meg, egy bombaszilánk oltotta

oktatása helyett a betegek ápolása,

ki az életét az óvóhely ajtajában. Eb-

utolsó kenetek feladása, gyóntatás,

Fundelius Vilmos 1944-ben még

ben az időben a plébános dr. Szabó

ima kerültek a szolgálat középpont-

Balassagyarmatról figyelte a híre-

Imre volt.

jába.

A Krisztina körút házsora a Horváth-kertnél, a mára megszűnt Szent János tér felől nézve, 1945 • Fotó: Fortepan
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Az első belövés 1944 karácsony estéjén érte a plébániát. A káplán délután
a Sziklakórházban volt, hogy a betegeknek rendezett kis karácsonyi gyertyagyújtáson beszéljen. A budaörsi
HÉV-et aznap bombatalálat érte, tömegével érkeztek a sebesültek a kórházba, így ő is beállt az orvosok mellé,
az altatásban segédkezett. Háromnegyed hétkor rohant át a templomba,
hogy a hét órai misét még elérhesse.
A visszaemlékezésből tudjuk, hogy a
plébános aznap este sem feledkezett
meg az ott szolgálókról, Fundelius is
kapott karácsonyi ajándékot: egy doboz cipőkrémet.

Krisztinaváros látképe a templomtoronyból, balra a Roham utca, jobbra a Horváth-kert egy részlete,

Nemsokára a közelben, a szociális

dalon ismét megszólalt néhány ha-

leszúrnak, amiért tegnap elég hango-

misszió rendházának pincéjében ka-

rang, miközben Budán még folyt az

san lehordtam a segíteni nem akaró ka-

pott ideiglenes szálláshelyet, néha itt

ostrom.

tonákat... De nem ez történt. A Tisztikar

háttérben a romos Királyi Palota (ma Budavári Palota), 1946 • Fotó: Fortepan

is evett. Közben a templom is félké-

nagy tisztelettel maguk köré ültetett. A

szen állt még, tartott az átépítése: mi-

Február elején Vilmos atyának újabb

tegnapi eseményeket tárgyalták velem

után kettévágták és az oltárral együtt

súlyos traumát kellett átélnie: „Ha-

és kérték az adataimat. Majd tudomá-

hátrébb tolták, két új oldalsó apszist

zafelé tartva, megdöbbenten vettem

somra hozták, hogy felterjesztettek a

építettek be. Ez a nagy munka még

észre, mikor átmásztam a gépkocsi

parancsnoksághoz a Signum Laudis, a

nem fejeződött be, így a templomha-

roncsokból emelt két emeletnyi torlasz

hadikardokkal kitüntetésre.”

jó egy ideiglenes deszkapalánkban

alatt, hogy a Krisztina tér sarkán levő

végződött. Az ostrom alatt számos

iskola kapuja beomolva, zagyva nyö-

Február közepére már arrébb vonult

géppuskasorozat érte a templomot,

gések hallatszanak ki. Egy ágyú löve-

a front, így a megmaradtak nekiáll-

az ablakok is betörtek, de szerencsére

dék találta telibe a főkaput és tarolta

hattak a romeltakarításnak. Mind-

súlyos bombatalálat nem érte. Közben

le az ott vízért sorban álló embereket.

eközben a Farkasréti temetőbe jártak

az atyák egy bőröndnyi felszereléssel

Bekiáltottam: pap vagyok, bánják meg

fel, az ideiglenesen elföldelt halottak

folyamatosan járták az óvóhelyeket, a

bűneiket! Szükség-feloldozást adtam

beszentelésére. Idővel lebonthatták

kórházakat és a lehetetlen körülmé-

és rohantam segítségért. Egyedül Petra

a templomban a deszka válaszfalat

nyek dacára igyekeztek minél több-

nővér vállalkozott rá, hogy jön velem.

is, Nagy Miklós káplán pedig a temp-

ször misézni. A templom kazánházá-

Borzalmas emlék... A leszakadt lépcső-

lom újraüvegezésén fáradozott. Ismét

ban egy ideiglenes oltárt állítottak

ház törmelékei alatt holttestek... Por ta-

megalakultak az egyházi egyesületek,

fel, így még a legádázabb időkben is

kar be mindent... A nővérrel együtt ne-

missziók. Még bábszínházat is csinál-

tudtak misézni, esketni, keresztelni és

kiláttunk, hisz hiába könyörögtünk az

tak, az egyik előadást Mindszenty Jó-

gyóntatni. A plébános, Szabó Imre két

oda beköltöztetett katonáknak, a szem-

zsef hercegprímás is megtekintette.

zsidó házaspárt a plébánia óvóhely-

ben lévő segélyhely embereinek... Senki

Gyereknapon a Horváth-kertbe szer-

pincéjében bújtatott el.

nem jött... Hisz felettünk zajlott a szo-

veztek célbadobást, halászatot, gépi

kásos reggeli bombázás... [...] Másnap

zenét – egész kis vurstlit. Újra élet köl-

A nyilas terror árnyékában nagy öröm

egy altiszt keres az óvóhelyen, hogy a

tözött a Krisztinába.

volt meghallaniuk, amikor a pesti ol-

tisztek hívatnak.... Gondoltam engem is

Papp Géza
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A TÉR-KÉP Galéria a Hello Krisztina, jövünk!
c. programsorozathoz kapcsolódva 2021. április 9-én
tervezi megnyitni rendhagyó kirakatkiállítását

A Budai Polgári Casino emlékezete
címmel.
A kiállítás a Márai Sándor Kulturális Központ közelgő nyitása kapcsán korabeli fotók, relikviák segítségével mesél a Krisztina tér 1. sz. épület történetéről, s eleveníti fel az egykori Budai Polgári Casino hangulatát, szellemiségét.
A kiállítás kurátora Saly Noémi irodalom- és Budapest-történész.
A kiállítás 2021. április 9. és május 30. között tekinthető meg élőben, a kirakaton
kívülről.

Megnyitó: 2021. április 9-én 18 órakor a TÉR-KÉP Galéria
és a Budavári Önkormányzat Facebook-oldalán.

24

VÁRNEGYED • XXVI. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2021. MÁRCIUS 25., CSÜTÖRTÖK

Programok

Múzeumi
kalandozások
otthonról
Szeretné megtudni, milyenek voltak híres magyar festőink múzsái, képeinek ihletői? Szívesen bebarangolná a Trianon előtti Magyarország
mesés tájait? Kíváncsi arra, hogyan lehet újraértelmezni a testképünket a képzőművészet segítségével? 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 időpontokban is.
Bár a múzeumok jelenleg zárva vannak, de a Magyar Nemzeti Galéria a virtuális térben továbbra
is várja a látogatókat. A múzeum honlapján virtuális 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 közösségi élménnyé válnak, a tárlatvezetéseken résztvevők 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 időpontban csoportok számára is meg lehet rendelni, így
akár az egész család vagy egy teljes baráti társaság egyszerre élvezheti az online kikapcsolódást.
Részletes információ: www.mng.hu
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E-mail:
jokaiannaszalon@budavar.hu,
facebook.com/jokaiannaszalon

– online
Minden szerdán 10.30-tól

közösségét, ahol az idős emberek

LÉLEKSIMOGATÓ – online

karbantarthatják a gondolkodásukat,

MEMORITER FOGLALKOZÁS RÁK KATI

memóriájukat,

SZÍNMŰVÉSSZEL ZOOM-TALÁLKOZÓ

elkerülve a demencia okozta leépü-

FORMÁJÁBAN

lést és az elmagányosodást.

beszédkészségüket,

Aki szeretne csatlakozni a programhoz, kérjük, a jokaiannaszalon@bu-

április 20., kedd 19.00

davar.hu e-mail-címen jelentkezzen,

MONDJ TE IS EGY VERSET! – online

ezt követően hetente küldjük vissza a

Egy fiatalos versbarát közösség, ahova

bejelentkezéshez szükséges linket és

mindenki hozhat, és ahol mindenki

az információt az új jelentkezőknek a

mondhat verset.

Zoom letöltésének lehetőségeiről.

Az erre az estre kiválasztott költők:

Házigazda: Takács Bence Ervin

Márai Sándor és József Attila

Jelentkezni a jokaiannaszalon@buda-

Az online foglalkozás célja, hogy

Az estet Zoom-találkozó formájában

var.hu e-mail-címen lehet, ezután tud-

megtartsa a Léleksimogató szellemi

tartjuk meg.

juk küldeni a meghívó linkjét.

Vízivárosi Klub – online

E-mail: vizivarosiklub@budavar.hu
Facebook: Vízivárosi Klub

BULLYING AZ ISKOLÁBAN – online

ba. Csinálj valami egészen mást, és

erő és rugalmasság megőrzése. Vezeti:

workshop

kapcsolj ki! Az online tér új dimenzi-

Mándli Monika sportoktató. Informá-

2021. április 7., szerda 17.00–18.30

ókat nyit előtted. Fedezd fel, hogyan

ció: mandlimoni@gmail.com. Részvé-

Téma: Eszközök, módszerek 1. Drá-

játszhatunk otthonról is együtt! Fog-

teli díj: 1000 Ft/alkalom. Az első alka-

mapedagógia és színházi nevelés.

lalkozásvezető: Vargyas-Tóth Juliska

lom ingyenes! Az önkormányzat az arra

Részletek, jelentkezés a Facebookon:

(Grund Színház). Részvételi díj: 3000

jogosultaknak támogatást biztosít.

agresszió, erőszak, bullying az isko-

Ft/alkalom (az első alkalom 1500 Ft)

lában, e-mail: bullyingaziskolaban@

Bérlet: 15 000 Ft/6 alkalom.

VIGYEN EGY KÖNYVET,

gmail.com, tel.: 06 20 420 4045.

Információ és jelentkezés:

HOZZON EGY KÖNYVET! – közössé-

A részvétel ingyenes, de előzetes,

info@grundszinhaz.hu vagy

gi könyvesláda

e-mailben történő regisztrációhoz

www.grundszinhaz.hu

A klub előtti téren felállított ládába

kötött!

várjuk azokat a – még jó állapotú –
SENIOR GERINCTORNA – online

könyveket, amelyek valakinek már fe-

IMPROVIZÁCIÓ FELNŐTTEKNEK –

Kedd, Csütörtök 9.00–10.00 és

leslegesek, de mások talán örömmel

online

10.00–11.00

forgatnák. Kérjük, hogy a ládába csak

Péntekenként 10.00–12.00 között

Az órák fő célja a helyes testtartás ki-

könyveket tegyenek, semmi egyebet!

otthonról merülhetsz bele a játék-

alakítása, a testtudat fejlesztése, az

Köszönjük.
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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

Tisztelt Látogatóink!
A kormány járványhelyzet miatti
korlátozó intézkedései alapján
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Könyvtári Cserepont szolgáltatása
2021. március 8-tól visszavonásig
szünetel.
Fejérvári Zoltán

A könyvtár a kölcsönzések és
könyvtári tagságok érvényességét
30 nappal meghosszabbította.
Az előjegyzések átvételére és új
előjegyzések leadására a szol-

A sorozat ötödik alkalma Joseph
Haydenról szól, aki Beethovennek

gáltatás újraindítása után lesz
lehetőség.

Kelemen Barnabás

sok szempontból az elődje volt..
Haydn egyik jellegzetes vonása a

Online szolgáltatásaink és híreink

humor volt, amelyet különféle ze-

a portálunkon (www.fszek.hu)

nei eszközökkel tudott érzékeltetni.

folyamatosan elérhetők.

Beethoven zenéjében is sokkal több
tréfa van, mint ahogy azt az őrült zse-

Változatlanul működika Könyvtár

niről kialakult kép sugallja. Ezen a

otthonról online információs, okta-

koncerten megismerhetjük mindkét
zeneszerző sokszínű egyéniségét a

tás- és tanulástámogató könyvtári

Rohmann Ditta

szolgáltatásunk, és elérhetőek az

műveiken keresztül, izgalmas tolmá-

Az online közvetítés díja: 2000 Ft.

csolásban.

(A sorozat korábbi koncertfelvételei

A sorozat az MMA támogatásával jött

megtekinthetők a Budavári Önkor-

Bízunk abban, hogy hamarosan

létre.

mányzat YouTube-csatornáján.)

újra találkozhatunk Önökkel.

adatbázisaink.

Az előadást az online-budavar.
jegy.hu oldalon április 23-ig lehet

Köszönjük a megértésüket!

megtekinteni, és ugyanitt lehet

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

megvásárolni a jegyeket is.
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Apróhirdetés

I

A

NGATLAN

DÁSVÉTEL

ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉKFELVÁSÁRLÓ azonnali

Készpénzes ügyfelünk részére ke-

Bécsi aukciósház kimagasló áron

resünk azonnali fizetéssel az I., II., XII.

vásárol antik, modern festményeket,

bútorokat, festményeket, por-

kerületekben vagy a III., XI. kerületek

bútorokat, asztali, fali órákat, porcelá-

celánokat, herendit, Zsolnayt stb.,

belső részein, a Dunához közel, 3 szo-

nokat, ezüst tárgyakat, bronz tárgya-

órákat (kar, dísz, fali), szőnyegeket

bás lakást (lehet 1+2 félszobás is) 63

kat, zongorát, gyűjteményeket és tel-

(kopottan, hibásan is), kitünteté-

millió forintig. BakosLak Ingatlan, tel.:

jes hagyatékot. Berger Ottó. Telefon:

seket, érméket, bizsukat, boros-

326 0618, 06 20974 0571.

06 20 474 0948.

tyánt, ezüstöket, csipkéket, köny-

készpénzfizetéssel vásárol. Antik

II. ker. Fényes Elek utcában, pár

Bp. II. ker. Keleti Károly u. 33.

lépésre a Margit körúttól, elegáns

alatt lévő régiségbolt vásárol régi

régiséget, hibásat is. A kiszállás

Bauhaus társasház földszintjén eladó

bútort,

bronz

díjtalan. Hívjon bizalommal a hét

igényesen felújított, akadálymentes,

tárgyat, órákat, porcelánt, ezüstöt,

bármely napján: 06 70 600 1727.

csendes, 35 m2-es, másfél szobás la-

bizsukat, ékszert, tört aranyat, foga-

XI. ker., Karolina út 2/a.

kás. BakosLak Ingatlan, tel.: 326 0618,

ranyat, teljes hagyatékot. Díjtalan ki-

06 20974 0571.

szállás. Tel.: 06 20 322 2697, 06 20

XII. ker. Kék Golyó utca elején, lif-

szőnyeget,

csillárt,

veket, hanglemezeket, mindenféle

Henk Antiquitas Krisztinaváros,

494 5344.

tes Bauhaus jellegű társasház 6. eme-

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

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

Ökrös-antikvitás. Magas áron,

lefon: 06 20 933 1413. henkvilmos@

tású, erkélyes, PANORÁMÁS lakás 68,5

készpénzért vásárolok antik

gmail.com.
STUDIÓ ANTIKVÁRIUM díjmentes

millió forintért eladó. BakosLak Ingat-

bútorokat, festményeket, porcelá-

lan, tel.: 326 0618, 06 20974 0571.

nokat, ezüst tárgyakat. Ökrös Károly,

kiszállással, készpénzért vásárol köny-

tel.: 06 20 217 0183, cím: Széll

veket, teljes könyvtárakat, térképeket,

BAKOSLAK INGATLAN kész-

Kálmán tér 10. (bejárat a Szilágyi

metszeteket, kéziratokat, képeslapo-

pénzes ügyfelei részére eladó

Erzsébet fasorról).

kat, festményeket, porcelánokat, tel-

és igényes kiadó ingatlanokat keres

jes hagyatékot. Tel.: 06 1 312 6294;
Készpénz azonnal! Almási Katalin

azonnali fizetéssel. BakosLak Ingat-

06 30 941 2484.

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

becsüs a legmagasabb áron vásárol

Régiség-, hagyaték-, örökség-

326 0618, 06 20 974 0571.

bútorokat, festményeket, dísztárgya-

felvásárlás magas áron, készpén-

kat, karórát, faliórát, porcelánokat,

zért! Antik bútorokat (koloniált is),

A Naphegyen kertkapcsolatos/pa-

szobrokat, szőrmebundát, írógépet,

festményeket, ezüstneműket, órákat,

norámás polgári lakást keresünk. Min-

könyveket, varrógépet, bakelit leme-

dísztárgyakat, csillárokat, tükröket,

den megoldás érdekes, ami ehhez hoz-

zeket, kristályt, csipkéket, bizsukat,

szőnyegeket, varrógépet, zongorát,

zásegít. E-mail: quisses@gmail.com,

törtaranyat, teljes hagyatékot, díjtalan

könyveket, érméket stb. WEB: magya-

tel.: 06 20 439 4505.

kiszállással. Tel.: 06 20 597 8280.

rantik.hu, tel: 06 70 673 7787.

Tájékoztatjuk kedves hirdetőinket, hogy csak olyan kereskedelmi közleményt (hirdetést) áll módunkban
elfogadni, amely nem sérti a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól, a médiaszolgáltatásokról 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.
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Apróhirdetés

S

ZOLGÁLTATÁS

Szabó Balázs vállalja kémények
bélelését, építését, kondenzációs kazánok telepítését teljeskörű ügyintézéssel. Tel.: 06 20 264 7752.
Villanyszerelés azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelő
mester. Telefon: 06 20 9344 664,
246 9021. ELMŰ-ügyintézés.
Kertépítés, térkövezés, favágás,
bozótírtás, metszés, gyepesítés, kerítésépítés, tereprendezés. Ingyenes
felmérés és árajánlat! Tel.: 06 20 259
6319, web: www.telekrendezes.hu.
Redőnyösmunkák.

Készítés-javí-

I. kerületi irodával rendelkező
közös képviselet és társasházkezelés

tás, szúnyogháló, roletta, gurtnicsere.
Telefon: 06 30 212 9919.
Lakásfelújítás! Szobafestés,
mázolás, tapétázás, parketta

FIGYELEM! Változások a közös képviseletre vonatkozó
törvényi előírásokban 2020. januárjától.
Szolgáltatásaink:

lerakás, -javítás, -csiszolás, vízsze-

• 24 órás vészhelyzeti

• Társasház teljeskörű

relés, csempézés, villanyszerelés,

		 elérhetőség, éjszakai

		 üzemeltetése

ajtó- és ablakcsere, kőműves- és

		 ügyelet

• Felújítási munkák

asztalosmunkák, takarítás, garanciá-

• Teljeskörű könyvelés az új

		 előkészítése, lebonyolítása,

val. Halász Tibor. Telefon: 202 2505,

		 törvényi előírás szerint

06 30 251 3800.
Vízszerelés, villanybojlerek vízkő
telenítése, javítása, csapok, szifonok,
vé
cécsészék, vécétartályok cseréje.
Mosó-,

mosogatógépek

bekötése.

felügyelete

• Hatékony kintlevőség-

• Alapító Okirat és

		 kezelés

		 SZMSZ elkésztése,

• Műszaki problémák

		 karbantartása

		 kezelése – gondnoki

• Jogi problémák

		 házfelügyelet

		 megoldása

Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 06 30
447 3603.

E

Elérhetőség: +36 1 782 6620

GÉSZSÉG

Szakápolás, gyógytorna, reha-

bilitáció, gondozás, akár 24 órában,
mindez otthonában. 06 30 870 5287,

Hirdetésfelvétel kizárólag:

varnegyed@gmail.com

info@meoapolas.hu
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T á j é k o z t at ó

2021.

évi megjelenési dátumai
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.
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KELL EGY KIS PIHENŐ!
A LÁNCHÍD
ÚJ ERŐRE KAP
Felújítjuk Budapest büszkeségét

ERŐS VÁROS, ERŐS KÖZÖSSÉG
További városi történetek: enbudapestem.hu

