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A buszparkolóról is folyamatos 
az egyeztetés  

Napirenden van a Mészáros utcába 

tervezett buszparkoló ügye, ami mi-

att – arra hivatkozva, hogy nem tar

tot ta be az ígéretét, és nem egyezte

tett az érdekeltekkel – egyesek a 

le mondását követelik. Ön hogyan 

lát ja ezt a helyzetet?  

– Polgármesteri tevékenységem meg-

határozó része a választópolgárok vé -

leményének megkérdezése, a gondo-

lat csere, a beszélgetés. A tervezett 

pro jektben köz vetlenül érintett lakosok 

vé leményét is meghallgatom, úgy is 

lehet mondani, hogy mostanában fo-

lyama tosan ezt csi nálom, nem igaz te-

hát, hogy nincs egyez tetés. Az egész vita 

amiatt alakult ki, hogy tájékoztattuk a 

lakosságot, és egyez tetésre hívtuk őket. 

Talán nem árt arra is emlékezni, hogy az 

előző önkormány zati ciklusokban ilyen-

re sem kerületi, sem fővárosi szinten 

nem nagyon akadt példa. Az I. kerület-

ben például egyetlenegyszer volt lakos-

sági fórum sok-sok évvel ezelőtt egy 

KÖZOP-projekttel kapcsolatban, aminek 

egyébként a buszparkoló is része volt. 

Jelenleg mi tudható a tervezett busz-

parkoló környezetre gyakorolt hatá

sáról?

– A parkolóról minden dokumentumot 

nyilvánosságra hozunk, de azok a hatás-

tanulmányok, amik a levegőminőség, a 

zaj, a forgalmi terhelés vagy a környe-

zet-egészségügyi mutatók alakulásáról 

szólnak, nincsenek még készen. Szeret-

ném kijelenteni, hogy a hatástanulmány 

nem azt vizsgálja, hogy mi fog történni, 

ha beengedünk ide akárhány buszt, ha-

nem azt, hogy hány buszt engedhetünk 

be úgy, hogy ne romoljon a lakók élet-

minősége. Nagyon fontos, és látni kell, 

hogy nem buszparkolót tervezünk, ha-

nem a kerületi turistabuszok helyzetét 

akarjuk megoldani, a parkoló pedig en-

nek az egyik fontos eszköze. Egy biztos: 

csak akkor épülhet parkoló, ha minden 

hatásvizsgálat azt igazolja, hogy nem 

romlik a környéken élők életminősége.

Miért kell ehhez parkoló?

– Mert így tudunk hatékonyan intézked-

ni, mivel a közterületen parkoló buszok-

ra nincs ráhatásunk, nem tudjuk előírni, 

hogy állítsák le a motort, azt sem, hogy 

mikor jöjjenek és mikor menjenek. Más-

részt viszont nagyon értem azoknak a 

la kóknak a félelmét és aggodalmait, 

akik   nek iszonyatosan rossz tapasztala-

ta ik vannak arról, hogy a politikusok 

ígér   nek valamit, és azután nem az fog 

meg valósulni, nekik pedig romlik az 

élet minőségük. Megértem, hogy félnek 

a buszoktól, félnek, hogy nagy lesz a zaj, 

a por, a forgalom. De ez nem fog meg-

történ ni, mert nem hagyjuk! Mert nem 

az a cél, hogy az eddig máshol levő bu-

szokat áthelyezzük ide, hanem az, hogy 

az eddig összevissza levő buszok szá-

mát csökkentsük, és rendezett elhelye-

zést biztosítsunk egy olyan helyen, ahol 

egyébként eddig is voltak buszok. 

A múlt héten jelentette be a fővárosi 

kormányhivatal, hogy kilenc önkor

mány zattal – köztük az I. kerületivel 

– szemben eljárást indít jogellenes, la

kos ságot érintő díjemelések miatt. Mi 

történt pontosan?

– Tavaly decemberben egy kormányren-

deletben tiltották meg, hogy az önkor-

mányzatok adókat vagy díjakat emel-

jenek, és azt is, hogy a díjfizetők körét 

bővítsék. Az I. kerület esetében az tör-

tént, hogy módosítani akartuk az adó-

rendeletet még tavaly, de a módosítási 

határidő napján jelent meg a kormány-
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rendelet. Így a módosítást végül is nem 

fogadtuk el, nem lett kihirdetve, tehát 

nem módosítottunk adókat. A kormány 

viszont igen, elvette például a gépjár-

műadót az önkormányzatoktól és fele-

melte az autópályahasználat díját. Mi, 

ahogyan más önkormányzatok is, ahhoz 

kö töttük az ingyenes parkolást, hogy 

az igénylő fizesse be az autója után az 

adót. Mivel ezt már nem mi szedjük be – 

mint ahogyan nem is helyi lakosok érde-

kében használják fel –, úgy döntöttünk, 

hogy az egész éves ingyenes parkolá-

sért cserébe elvárjuk, hogy az autósok-

nak ne legyen építményadó-tartozásuk. 

Mi ezzel a probléma?

– A különböző önkormányzatok nagy-

jából hasonlóan szabályoztak, még ha 

nem is pontosan ugyanúgy, mint mi. 

A kormányhivatal viszont azt mondja, 

hogy a kormányrendelet célja nemcsak 

az volt, hogy nem emelhetünk adókat 

és díjakat, hanem az is, hogy nem csök-

kenthetjük a kedvezményezettek körét. 

Magyarán: nem terjeszthetjük ki a kö-

telezettek körét. Az ő értelmezésükben 

pedig azáltal, hogy az építményadóhoz 

kötjük a parkolási engedélyt, bővül a 

kötelezettek köre. Ez nyilván egy fából 

vaskarika logika, egyébként pedig rá-

adásul az derült ki nálunk, hogy nem 

volt olyan, akinek vissza kellett utasí-

tani az engedélykérelmét amiatt, mert 

nem fizetett be építményadót, vagyis 

gyakorlati jelentősége nem volt ennek. 

Általánosan elmondható, hogy az intéz-

ményeink fenntartásához szükséges évi 

17 milliárd forintos kiadáshoz az állam 

jelenleg pusztán csak 2 milliárddal járul 

hozzá. Az önkormányzat felelős gaz-

dálkodása pedig az én értelmezésem-

ben azt is jelenti, hogy akkor szolgálja 

a kerületi lakókat, ha képes biztosítani 

a kerület működtetéséhez szükséges 

forrásokat. Érdekes egyébként, hogy a 

kormányhivatal kizárólag az ellenzéki 

önkormányzatokat találta meg ezzel.

Május 10étől teljessé vált az iskolai 

nyitás. Mikor lehetnek újra nyilvános 

önkormányzati ülések?

– Ez még nem tudható. Elméletileg má-

jus 23-án ér véget a rendkívüli jogrend, 

így attól kezdve már lehetne képvise-

lő-testületi ülésünk, és mi úgy készü-

lünk, hogy ha lehet, akkor még ebben 

a hónapban tartunk is. Valószínűbb, 

hogy erre csak júniusban lesz lehetősé-

günk, de persze fogalmam sincs, hogy 

a rendkívüli jogrendet fenntartják-e 

vagy sem, és az is lehet, hogy mindez 
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BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság
KMB körzetek

Az I. Kerületi Rendőrkapitányság tájékoztatása a területért 
felelős munkatársak nevével és elérhetőségével. 
A Kapitányság kéri a kerület lakóit, hogy közbiztonsági 
probléma esetén vegyék fel a kapcsolatot 
a körzeti megbízottakkal.

Ingyenes lelkisegély-szolgálat
Amennyiben úgy érzi, hogy se gít  -
ségre van szüksége, a hét min  den 
mun ka napján kérhet tá  mogatást. 
Aki azt ta pasztalja, hogy elural-
kodik raj ta a félelem, szo  rongás, 
pánik, fruszt  rá ció, düh, kontroll-
vesztés és a negatív gondola tok, 
vegye fel velünk a kapcsolatot, 
hív  jon te lefonon, se    gí tünk! Szol-
gá ltatásunk segítő, tá mogató be-
szél getésre ad lehető séget szak-
em berekkel. 

Elérhető ségük: 
Reményik Ildikó, 

tanácsadó szakpszichológus: 
Tel.: 06 20  535 1400, 
hétfő 11:00–13:00,  
kedd: 11:00–13:00, 

péntek: 14:00–15:00   
Kiri Edit Anna,  

klinikai szakpszichológus:
Tel.: 06 70 234 9401,
péntek: 12:00–14:00

csak közvetlenül a határidő lejárta előtt 

fog kiderülni. Én egyébként várom már, 

szerintem az önkormányzat működé-

sének a lelkét a képviselő-testületi és 

bizottsági ülések jelentik. Ez a rendkí-

vüli jogrend nem az, amit én gondolok 

a döntéshozatalról és a demokráciáról, 

miközben egyébként minden erőmmel 

azon vagyok, hogy a képviselő-testület 

minden egyes döntésben részt vegyen, 

véleményezni tudjon, és a vélemények 

figyelembevételével hozok döntéseket. 

Csak olyan döntést hoztam eddig, amit a 

képviselő-testületi többség támogatott. 

Ezzel együtt azt gondolom, hogy most 

már nagyon jó lenne, ha az átoltottság 

megfelelő szintje után visszatérhetnénk 

a rendes kerékvágásba. 

Az önkormányzati munkarend is visz-

szaállt? 

– A május 10-i iskolai nyitás azt is jelen-

tette, hogy az önkormányzat intézmény-

rendszerében visszatértünk a normál 

mun karend szerinti munkavégzéshez. 

Ter mészetesen ez alól lehetnek kivéte-

lek, például valamilyen veszélyeztetett-

ség okán. Megnyitjuk az ügyfélszolgálati 

irodákat, ahol egyszerre egy ügyfél tar-

tózkodhat bent. Ennek szervezéséhez 

kérjük, hogy az időpontfoglalón kérje-

nek elő zetesen időpontot! 

-enzo-
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Nyugati kertek

„A parkunkból ne legyen díszkert!” 
Tiltakoznak a civilek a Fehérvári rondella alatt fekvő közpark tervezett átalakítása ellen. A napokban egyeztetésre 

hívta képviselőjüket a Várkapitányság, de sok kérdés megválaszolatlan maradt.

A Várban zajló nagyszabású kormány-

zati beruházások elérték az egyik leg-

hangulatosabb budai parkot: a Nemzeti 

Hauszmann Program tervei szerint le-

bontják, majd újra felépítik a Fehérvári 

rondellát, miközben átalakítják az alat-

ta található Nyugati kerteket. A parkot 

kedvelők körében a tervezett fejlesz-

tések híre aggodalmat váltott ki: vajon 

milyen állapotban kapják vissza – ha 

egyáltalán visszakapják – a kedvenc 

zöldterületüket? 

Sikeres petíció  

Civilek Facebook-csoportja alakult Kö

zösen a vároldalért címmel, ennek ala-

pítója, Miklóssy Zoltán egy petíciót is 

megfogalmazott, amelyet sokan támo-

gattak. Ebben kinyilvánítják: szeret-

nék elérni, hogy ne változtassák meg 

a helyiek és a fővárosiak által kedvelt 

park arculatát. Ellenzik az értelmetlen 

fa kivágásokat, és azt is fontosnak tart-

ják, hogy ne bontsák el és helyezzék át, 

ha nem csak újítsák fel a Palota út felső 

és alsó szakaszát összekötő lépcsőket 

és sétányokat. Ellenzik a hegyoldalba 

ter vezett szőlőtelepítést is, ugyanis ezt 

2010-ben már megpróbálták, de az a 

kísérlet megbukott, az akkor 14 mil lió 

forintból telepített szőlő egy év alatt 

tönkrement. A civilek alapvetőnek tar-

tanák, hogy a döntéshozók mérjék fel a 

környéken élők igényeit a terület meg-

újításával kapcsolatban, és vegyék is 

figyelembe azokat, illetve egyáltalán: 

természeti értékeinek megőrzésével 

újít sák meg a területet. A petíciót kerü-

leti, fővárosi és kormányzati vezetőknek 

cí mezték – utóbbiak között például Gu-

lyás Gergely Miniszterelnökséget ve-

zető miniszternek és Fürjes Balázsnak, 

a Budapest és a fővárosi agglomeráció 

fejlesztéséért felelős államtitkárnak –, 

valamint Fodor Gergely kormánybiztos-

nak, a Várkapitányság vezetőjének. 

„A petíciót viszonylag rövid idő alatt 

több mint háromezren írták alá, most 

pe dig már közelítünk a négyezerhez, 

ami egy ilyen ügyben már jelentős erő-

nek számít” – mondta a Várnegyednek 

Mik lóssy Zoltán, a Facebook-csoport 

ala pítója. Felvette a kapcsolatot a Zöld 

Ta bán Facebook-csoporttal, amelyik a 

Ta bán – főváros által vezényelt – fel-

újítá sa ügyében ért el sikereket. „Több-

ször hozzászóltam a Várkapitányság 

ol dalán is a vároldallal kapcsolatban, 

ott le is tiltottak, majd április közepén 

váratlanul személyes egyeztetésre hív-

tak, azzal, hogy bemutatják a terveket” 

– mesélte Miklóssy. Végül Saly Noémi 

iro dalom- és Budapest-történésszel – 

aki a Tabánban aktívan részt vett az ér-

dek érvényesítésben – mentek el a Vár-

ka pitányságra az egyeztetésre.

Maradtak kérdések

A találkozót – a civil oldalakon is köz-

zétett beszámolójuk szerint – úgy érté-

kelték, hogy a kétórás egyeztetés után 

is maradtak megválaszolatlan kérdé-

sek. Fontos információként hangzott el, 

hogy a Nyugati kertek rekonstrukciója 

2022 elején kezdődik. Mivel a Várkapi-

tányság sokszor hivatkozott arra, hogy 

az érdekelteket megkérdezték a beru-

házásról, erre is rákérdeztek, amire az 

volt a válasz, hogy a közvélemény-ku-

tatásokat ezer fős mintán csinálják, de 

kiemelt beruházás lévén ezeket nem 

lehet nyilvánosan elérni. 

A Várkapitányság képviselői azt is állí-

tották, hogy a projektekről folyamatosan 
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egyeztetnek a helyiekkel, akiket a Buda-

vári Önkormányzat, vagyis V. Naszályi 

Márta polgármester képvisel. A találko-

zó után erről Miklóssyék megkérdezték 

V. Naszályi Mártát is, aki elmondta, hogy 

vele semmilyen egyeztetés nem tör-

tént, tájékoztatást kérő levelére a Vár-

kapitányság azzal válaszolt, hogy egy 

az egyben, vágatlanul megküldték neki 

a Hauszmann-tervek a területre vonat-

kozó szövegét, ami a neten is olvasható.

Az is kiderült, hogy a harmadik vár-

garázs a Váralagút felett fog elhelyez-

kedni. Arra a kérdésre, hogy mekkora 

lesz az alap területe, az a válasz érke-

zett, hogy „mivel ez nemzetbiztonsági 

szempontból kiemelt beruházás, erre 

nem vá laszol hatnak, a pontos adatok 

titkosak”. Annyit sikerült megtudni, 

hogy megközelítőleg 300 férőhelyes 

lesz, és ebből valamennyit fenntarta-

nak a lakóknak. (300 férőhely fölött 

törvény szerint már kellene környe-

zeti hatástanulmány, de így ezt nem 

kell elkészíttetniük, jóllehet néhány 

száz méterre már ott van a Palota úti, 

mintegy 200 férőhelyes másik mély-

garázs is.) A parkolás díjköteles lesz.

A beszámoló szerint a válaszokból az 

valószínűsíthető, hogy Nyugati kertek 

rekonstrukciójával és a fakivágásokkal 

kapcsolatban még nem születtek meg a 

végleges döntések. Egy-két tucat fát ter-

veznek kivágni, illetve átültetni. Utóbbit 

a Vároldal civil képviselői nem javasol-

ják: a Városligetben szerzett tapasztala-

tok azt mutatják, hogy ez a nagyon költ-

séges eljárás egyáltalán nem hatékony, 

az átültetett fák rövid időn belül elpusz-

tulnak. Az mindenképpen jó jel, hogy a 

megbeszélés óta a terület fáinak nagy 

részét védő kalodával látták el, remélhe-

tőleg azért, mert megússzák a kivágást.

A Palota úti hosszú lépcsőt (a Zerge 

lépcső folytatását) el akarják bontani. 

A civilek amellett érveltek, hogy az utak 

és a lépcsők helyét ne változtassák meg, 

mert azok régóta ott vannak, ahol az em-

berek járni szoktak, és ezeket a nyomvo-

nalakat nyilván továbbra is használnák, 

aminek több csúnya áttaposás, baleset-

veszélyes ösvény lenne az eredménye.

A szőlőskert sem került le a napirend-

ről. A civilek egy sor érvet hoztak fel a 

telepítése ellen, a sittes, köves talajon 

nehézkes tápanyagellátástól az azt pót-

ló trágyázások napokig tartó büdössé-

gén át az évi körülbelül nyolcszori per-

metezésig, amikor a területet napokra 

teljesen le kellene zárni, ahogyan a 

szőlő érésekor is, amikor még darazsak 

inváziójára is számítani kellene. A sző-

lő vízellátására tervezett méregdrága 

öntözőrendszer csövei miatt további 

fákat kellene kivágni, a meredek rézsűk, 

teraszok öntözése pedig talajmozgások 

veszélyét is hordozná.

A rengeteg befektetett pénz és ener-

gia nem térülne meg, mert a szennyezett 

levegőjű területen termelt gyümölcs ből 

bor nem készíthető. A ter vezett ültet-

vény a karbonelnyelés szem pontjából 

vá rosi léptékben kicsi, mi közben el-

venné a váriak egyetlen kö zeli parkját, 

a terü let elvesztené rek reációs jellegét. 

A gyü mölcsfák ül tetését viszont pártol-

ják: ez a terv egyetlen eleme, amely 

va   lóban megidéz né az előző századfor-

du  ló állapotait, amikor itt a főhercegi 

pa   lota alatti díszfás kert mellett a helyi 

pol   gárok apró magánkertjei sorakoztak. 

A filoxérajárvány után itt szőlő már 

nem volt.
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„Mi olyan parkot szeretnénk, ahová 

az év minden napján 0-tól 24 óráig sza-

bad a bejárás, legyen sok fa és füves 

területek, ahol tudunk pihenni, sportol-

ni, egyszóval a jelenlegi állapotokhoz 

közelebbi koncepciót szeretnénk látni, 

a lehető legkevesebb beépítéssel és 

tér kővel” – foglalták össze.

A Várnegyed is több kérdést feltett 

a Várkapitányságnak. A válaszokban 

– a Nemzeti Hauszmann Program mél-

tatásán túl – az szerepelt, hogy a Nyu-

gati kertek most lepusztult, használ-

hatatlan, nehezen megközelíthető és 

zömében „invazív gyomfákkal” benőtt 

terület. Ennek a „rendezése és meg-

újítása nagy támogatottságnak ör-

vend mind a budai Várban élők, mind 

a látogatók és a történelmi városrész 

megújítását figyelemmel kísérők köré-

ben”. A Várkapitányság állítása szerint 

„a megkérdezettek elsöprő többsé-

ge támogatja az elképzeléseinket”. 

A Nyugati kertek megújításával kap-

csolatban öt alapelvet fogalmaztak 

meg: a terület legyen zöldebb, ezáltal 

legyen tisztább a levegő, a megújuló 

kertben idézzék meg a Várhegy nyu-

gati oldalára jellemző történelmi vár-

kertek hangulatát, akadálymentes és 

családbarát közparkot hozzanak létre, 

a munkálatokat megelőző régészeti 

feltárások pedig szélesítsék a ma is-

mert tudást a budai Vár történetének 

elmúlt évszázadairól.

A Várkapitányság válaszában utalt 

a közelmúltbeli egyeztetésre is, Mik-

lóssy Zoltán erre reagálva elmondta, 

hogy „amit a Várkapitányság »invazív 

gyomfáknak« hív, azokat mi idős, érté-

kes fáknak látjuk. Amit ők kaszálónak 

neveznek, azt mi napozónak. A »ne he-

zen megközelíthető, lepusztult te rület« 

szá  munkra találkozóhely és pihenő-

park. A »balesetveszélyes lépcső« ős-

régi útvonal. Akadálymentesítésre ott 

lenne a Várszoknyát körülölelő járda 

(plusz két lift), a hosszú lépcsőt pedig 

elbontás helyett használhatná a jövő-

ben a Várba telepítendő három ezer kor-

mánytisztviselő, akiknek a gyors mun-

kába jutás lesz a fő szempont. A sok 

tá mo gatás úgy igaz, hogy összeadták 

a lájk jaiknak a számát, amelyek több 

bejegyzés alatt gyűltek össze. Az ál-

talunk ismert és megkérdezett helyiek 

pedig nem így gondolják. A parkunk-

ból ne legyen díszkert! Ez a lényeg, és 

ez a civilek álláspontja.”

-enzo-
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Gellért-hegyi álmok 

Urnatemető a víztározóban
Tavaly szeptemberben, a Gellért-hegy megújításáról rendezett lakossági fórumon hangzott el először nyilvánosan a 

javas lat, hogy a hegy gyomrában lévő, használaton kívüli, hatalmas víztároló medencét urnatemetőként lehetne haszno-

sítani. Az elképzelést a közelmúltban Budapest főváros beépítette a Gellért-hegyi közpark stratégiai tervébe. A megvalósí-

tás szakmai és gazdasági lehetőségeiről Szoboszlay István építésszel, az ötlet gazdájával beszélgettünk.

Nemcsak a különleges terv helyszíne 

Buda, hanem az otthona is itt van. 

Mióta lakik az I. kerületben? 

– 2013-ban Zuglóból költöztünk a Vízi-

városba a feleségemmel, Erikával. A fia-

ink kirepültek, mi pedig egy kisebb, de 

kertre néző, teraszos lakásra vágytunk. 

Szeretünk itt lakni. 

Mikor merült fel önben az urnateme-

tő – első hallásra kissé meghökkentő 

– gondolata?

– Idestova húsz éve. 2001-ben a Fővá-

rosi Vízművek akkori vezérigazgató-he-

lyettese keresett meg azzal a kéréssel, 

hogy segítsek új funkciót találni a tár-

saság néhány használaton kívüli ingat-

lanának. Végiglátogattuk a listáján sze-

replő helyszíneket, majd néhány épület 

hasznosítására találtunk is megoldást. 

A Gellért-hegyi víztározóba szintén 

emi att jutottunk el. Ahogy megláttam 

az impozáns belsőt, azonnal bevillant 

az urnatemető ötlete. Az óriási térnek 

kivá lóak az adottságai ilyen funkció-

hoz: a medence hasznosítása jelentős 

segítség lehetne a temetkezési gon-

dokkal küzdő fővárosnak; az oszlopso-

rok lenyűgöző látványán túl a hatalmas 

légtér, a télen-nyáron közel azonos (kb. 

18 °C-os) belső hőmérséklet kiválóan 

alkalmassá teszi erre a célra.

Víztárolóként miért nem működhet 

tovább? Egy alapos felújítással nem 

lehetne helyreállítani?

– A 17 500 m3 térfogatú medence 1904-

ben készült el, de már az I. világháború 

előtt megrepedt és a II. világháború 

idején még találatot is kapott. Olyan 

sérülései keletkeztek, amelyek nyomán 

a tárolóból elszökik a víz, ezért több 

évtizede üresen áll. Gazdaságtalan és 

kétséges lett volna a javítása. Pótlásá-

ra, illetve az egyre nagyobb ivóvízigény 

kielégítésére inkább újabb medencé-

ket építettek; a legismertebb a tabáni 

oldalon épült, Vadász György tervezte 

objektum. Az eredeti céljára alkalmat-

lanná vált tározó a ma is működőktől 

viszonylag távol van, így zavartalanul 

fogadhatna be más, nyilvános funkciót.

Ilyen hosszú időszak alatt bizonyára 

már korábban is felmerült a kiürített 

vízgyűjtő hasznosítása. Esetleg olva-

sott, hallott korábbi tervekről?

– Tervekről nem, csupán ötletekről hal-

lottam. A Vízművek igazgatóhelyettese 

a 2000-es évek elején mesélte, hogy 

megkereste őket a Hotel Gellért veze-

tősége. A vendégek autóinak szerettek 

volna földalatti parkolót létesíteni, de 

hamar kiderült, hogy a helyiség alkal-

matlan arra, hogy hagyományos mély-

garázsként funkcionáljon, szűk a hely az 

oszlopok között. Más befektetők étter-

met, illetve edzőtermet szerettek volna 

kialakítani, a tározó azonban túlságosan 

nagy az ilyen típusú vállalkozásoknak. 

Akadtak olyanok is, akiknek az jutott az 

eszébe, hogy felszámolják a medencét, 
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és a telket lakóparkká építik át. A bon-

tás és a törmelék elhelyezése azonban 

hatalmas összegbe kerülne, továbbá 

keletkezne egy 10 méteres szakadék a 

Gellért-hegy oldalában, amely a közeli 

Minerva utcában akár földcsuszamlást 

is előidézhetne.

A temetőtervezés egészen speciá-

lis terület. Korábban is foglalkozott 

ilyen típusú beruházásokkal?

– Fiatal építészként az Ipari Épületter-

vező Vállalatnál kezdtem a pályámat. 

Az 1970-es évek közepétől kezdve 

több gyárépületem épült meg Salgó-

tar jántól Tapolcán át egészen Nagy-

kanizsáig. De nemcsak gyárak, hanem 

más épületek is. Többek között a vá-

rosmajori BSE sportcsarnokot, később 

– már nem Ipartervesként – a Hermina 

úti Ferences Zárda felújítását és bőví-

tését, a zamárdi Família Szállót és több 

lakóházat terveztem, de közben búto-

rokat és poharakat is.

Az irodai feladatok mellett rendszere-

sen indultunk pályázatokon. Azért hasz-

nálok többes számot, mert ezeket a ter-

veket mindig többen készítettük, együtt 

gondolkozva, alkotóközösségként, össz-

művészeti műhelyként, szellemi kö-

zösségként. A feladatnak megfelelően 

belsőépítészből, tájtervezőből, szob-

rászból, festőművészből, iparművész-

ből állt össze a csapat; előfordult, hogy 

művészettörténész, régész, akár heral-

dikus szakember és egyházi szakértő is 

csatlakozott hozzánk.

A pályázatok között temetőkre szóló 

kiírások is előfordultak. 1982-ben az 

egri temetőre adott elképzelésünket 

megvásárolták, 1986-ban a Duna–Ti-

sza közi falusi temetőkre kiírtat meg-

nyertük, majd 1995-ben a Budapes-

ti Temetkezési Intézet és a Képző- és 

Iparművészeti Lektorátus ún. „temetői 

kiselemek”-re írt ki pályázatot, amelyen 

szintén I. helyezést értünk el. Meghívást 

kaptunk egy második fordulóra, ahol a 

Farkasréti temetőbe kértek urnasírja-

vaslatokat. Oda terveztem először olyan 

épületet, ami szertartásokra és temet-

kezésre egyaránt alkalmas. Mindig az 

volt a célunk, hogy érzelmi többletet 

adjunk a látványnak. Az egri pályáza-

tunk különleges eleme volt a ravatalozó, 

amelynek hátsó falát üvegfelület adta, 

kilátással a távoli hegyekre. A falusi te-

metőknél éppen ellenkezőleg, közeli, 

intim zöldet, zárt kertet, benne csobogó 

vizet terveztünk. De akár tü zet, emlék-

lángot is alkalmaztunk. A kis  elemeknél 

arra törekedtünk, hogy a te mető egy-

séges látványa érdekében azonos mé-

retű sír jeleket, illetve urnafed lapokat 

alkalmaz zunk, de különféle egyházi és 

világi jelképekkel, motívumokkal te-

gyük változatossá őket. Az elmondot-

takból talán érzékelhető, hogy a szak-

mai pályámon mennyire jelentős részt 

foglaltak el a temetők.

Milyen egyedi látványvilágot tervezett 

a Gellérthegyi víztározó urnateme

tője számára?

– A hegyen sétálva jelenleg egy nagy, 

füves rétet látunk, ami most zárt, őrzött 

terület, egyetlen építménnyel: a tároló 

be járati tornyával. Kívánkozik – a fővá-

ros elképzelése is tartalmazza –, hogy 

a tornyot kapcsoljuk össze a nyilvános 

parkkal. Lehessen ott sétálni, levegőzni, 

pihenni, aki pedig a temetőbe men-

ne, az a fogadócsarnokkal kibővített 

torony ból juthat le a park alatti impo-

záns létesítménybe.

Kifejezetten világi temetkezőhelyet 

képzeltem el; de természetesen bár-

me  lyik felekezet szertartása szerint 

le hetne itt temetkezni. A legnagyobb 

ki hívást az jelenti, hogy a medence 

ur natemetőként is megőrizze a monu-

mentális belső eredeti hangulatát. 

Kard inális szem pont, hogy a látogatók 

egé szen kü lönleges látványélményben 

ré szesül jenek. Az ur nafalakat fülkék-

be, szek ciók ba lehet csoportosítani, 

igényes, egységes meg jelenéssel. 

Alapelv, hogy fedetlen ur nahely nem 

lehet. A helyiség hatalmas mérete meg-

engedi, hogy az egyik szek ciót például 

fekete kőlappal, egy má sikat bronzzal 

zárjunk le. A nagy belma gasság lehető-

vé teszi, hogy egyes helyeken galériát, 

erkélyt ala kítsunk ki. Az oszlopcsarnok 

kereszteződéseibe családi urnasírok, 

kripták is elhelyezhetők, ezeken egy-

egy szobor, síremlék is megjelenhet. 

A látványtervben felvázolt szobrok, 

egyéb elemek, urnafalak szobrász ba-

rá tainknak a munkái. 

Az urnatemető ugyanakkor hamvak 

szó rásának és gyászszertartásoknak 

is he lyet adhat. A szórás vízfüggöny 

takarásában, medencébe történhet, 

mö gé növényfalat telepítünk. De akár 

hang ver senyek, kiállítások, irodalmi 

események, megemlékezések is ren-

dez hetők ebben a térben, ahogy erre 

már van pél da működő temetőinkben.

A terv mellé készítettek gazdasági szá

mításokat is?

– Mindenekelőtt a területrendezési 

ügye ket (átsorolás, minősítés stb.) kell 

el in tézni. Megnehezíti a helyzetet, 

hogy egy vízbázis területén található 
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az objek tum. Számításaink szerint a 

me    dencében közel 40 000 urnahelyet 

le  het kialakítani. A statisztikai adatok 

azt mutatják, hogy Budapesten évente 

át  lagosan 20-22 ezer ember hal meg. 

Ma gyar Zsuzsa városrendező kolléga-

nőm  mel néhány éve elkészítettük a 

ter  vezett urnatemető költség-haszon 

elem zését. Úgy kalkuláltunk, hogy ha 

az elhunytak 5%-ának – nagyjából 

évente 1000 embernek – a hamvait 

itt he lyezik el, és az urnahelyeket tíz-

éves meg vál tással értékesítik, akkor a 

beruházás az átadás után öt éven be-

lül megtérül, majd nyereségessé válik. 

A víz tároló egy le választott részében, 

különálló bejárattal kialakítható egy 

gépi működtetésű, automatizált garázs 

is, amivel könnyíthetnénk a felszíni 

par kolási gondokon. A helyszínt gép-

kocsival a Minerva utcáról, illetve a 

Kelenhegyi útról lehet megközelíteni.

Nem fél attól, hogy az ötletet eltulaj-

donítja valaki, és a tervet ön nélkül va-

lósítják meg?

– Mivel a szeptemberi lakossági fóru-

mon jegyzőkönyvbe vették a fel szó la-

lá somat, azóta a projekt egyértelműen 

a nevemhez kötődik. Ebben az ügyben 

több alkalommal leveleztem és tár-

gyal  tam a főváros szakembereivel. 

A szi nopszist átadtam Tatai Zsombor 

táj  építészmérnök irodavezetőnek, és 

el   juttattam Kerpel-Florius Gábor főpol-

gár mester-helyettesnek, akik többszöri 

egyeztetés és véleményezés után be-

építették azt a Gellért-hegyi közpark 

stratégiai tervébe. Nagyon szeretném, 

ha a főváros, akár egy befektető bevoná-

sá  val, megvalósítaná a tervemet. 

Rojkó Annamária

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
a Kormány 194/2021. (IV.26.) ren-

deletének megfelelően, a fenntar tó 

Fővárosi Önkormányzattal egyez-

tetve, 2021. május 5től újranyitja 

könyvtárait az érvényes védettsé-

gi igazolvánnyal rendelkező olva-

sók és a felügyeletük alá tartozó 

kiskorúak számára. A 18 év alat-

tiak önállóan a könyvtárakat csak 

akkor látogathatják, ha saját vé-

dettségi igazolvánnyal rendelkez-

nek. Mivel belépéskor kötelező be-

mutatni a védettségi igazolványt, 

és a sze mély azonosságot is igazol-

ni kell, kérjük, hogy igazolványait 

feltétle nül hozza magával. A könyvtár 

az ada tokat nem rögzíti. Akik nem ren-

delkeznek védettségi igazolvánnyal, 

azok nak a könyvtár továbbra is bizto-

sítja a Könyvtári Cserepont szolgáltatá-

sát, vagyis a könyvtárba lépés nélkül, 

előzetes igényleadással kölcsönözhet-

nek, beiratkozhatnak, visszahozhatják a 

kikölcsönzött műveket és az esetleges 

tartozások rendezése is biztosított.

A FSZEK Márai Sándor Könyvtárának 

(I. ker. Krisztina krt. 87-91.) nyitvatartá-

sa: hétfőn, szerdán és pénteken 13-18 

óráig, kedden és csütörtökön 10-16 

óráig.

Könyvklubunkban, amelyet az Életet 

az éveknek budapesti egye sü letével 

közösen szervez a könyvtár, május 

25én, kedden, 16 órától Illés Klá-

ra: A megtartó erő – egy parasztcsa-

lád vége című kötete lesz a té ma. 

Az online rendezvény a ZOOM prog-

ram segítségével valósul meg. A be-

lépéshez szükséges kódért írjon a 

könyvtár fszek0101@fszek.hu vagy 

az Életet az éveknek e-mail-címére: 

bp.eletetazeveknek@gmail.com.  

Beszélgetőtársunkkal, Illés Klárá-

val minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 
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Üdülési lehetőség Zamárdiban
Több éves hagyomány, hogy a Buda-

vári Önkormányzat a kerület szociá

lisan rászo ruló, gyermekes családjai, 

valamint a kerület idős, nyugdíjas, ala-

csony jövedelmű lakosai részére Za-

márdi üdü lőjében (Zamárdi, Viola u. 9.) 

nyaralási lehetőséget biztosít az alábbi 

időpontokban.

Rászoruló idősek: 

• 2021. június 3–június 11. 

• és 2021. szeptember 2–szeptember 9.

Rászoruló gyermekes családok: 

• 2021. augusztus 2–augusztus 8. 

• és 2021. augusztus 16–augusztus 22.

Nagycsaládosok: 

• 2021. július 19–július 25. 

• és 2021. augusztus 23–augusztus 29.

2021-ben a nyaralási lehetőség igény-

bevételének feltétele, hogy a jelentkező 

vagy a jelentkező és családja a rászoru-

ló idős személyre, a rászoruló gyerme-

kes családra vagy a nagycsaládosokra 

vonatkzó alábbi feltételeknek megfelel, 

továbbá tudomásul veszi, hogy a nya-

ralási lehetőség kizárólag a hatályos 

védelmi intézkedésekben foglaltak (pl. 

védettségi igazolvány) betartásával ve-

hető igénybe.

a.) Rászoruló idősnek minősül, aki:

• az I. kerületben – legalább 1 éve – be-

je   lentett lakóhellyel rendelkezik, és

• öregségi nyugdíjban vagy rokkant-

sági nyugdíjban részesül, és

• az egy főre jutó jövedelme nem ha-

lad ja meg az öregségi nyugdíj min -

den  kori legkisebb összegének öt és 

fél szeresét, azaz a 156 750 Ft-ot. 

A jogosultság igazolásához szükséges 

dokumentumok: 

• személyazonosító igazolvány, 

• lakcímkártya, 

•  jövedelemigazolás – utolsó havi 

nyug   díjszelvény,

• egészségi állapotot igazoló orvosi 

szak  vélemény arról, hogy a személy 

ön maga ellátásra képes.

b.) Rászoruló gyermekes családnak 

minősül

• aki az I. kerületben – legalább 1 éve 

– bejelentett lakóhellyel rendelkező 

család vagy gyermekét egyedül ne-

velő szülő, és

• a családjában az egy főre jutó jöve-

delem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-

szegének ötszörösét, azaz a 142 500 

Ft-ot. 

Előnyt jelent:

• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményre való jogosultság,

• az előző évben nem részesült kedvez-

ményes üdülésben.

A jogosultság igazolásához szüksé-

ges do kumentumok: 

• személyazonosító igazolvány, 

• lakcímkártya, 

• jövedelemigazolás, 

• TAJ-kártya,

• hallgatói jogviszony-igazolás 16 év 

fe lettieknek. 

c.) Nagycsaládosok esetében a rászo-

rultság alapja a saját háztartásban ne-

velt három vagy több gyermek.

Jogosultsági feltétel: 

• a „Jelentkezési nyomtatvány” benyúj-

tása, amely tartalmazza az I. kerületi 

la kóhely címét, és

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy 

a szülő a saját háztartásában neveli 

há rom vagy annál több 18 év alatti 

gyermekét, illetve

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy 

a szülő a saját háztartásában neveli a 

három vagy annál több 18 év feletti 

gyermekét, illetve

• a gyermek nappali tagozatos jog vi-

szo  nyának igazolása. 

Jelentkezni lehet: 

• Rászoruló gyermekes családoknak 

és nagycsaládosoknak

 2021. május 17–május 28. (hét főtől 

csütörtökig: 9.00–17.00 óra kö zött, 

pén teken: 9.00–13.00 óra között);

 személyesen a Budapest I. ke rü-

let Budavári Önkormányzat Szociá-

lis és Gyermekjóléti Szolgáltatási 

Köz pont ban (1012 Budapest, Attila

 út 89.).

• Időseknek és kerületi nyugdíja

soknak:

 2021. május 17– május 21. (hétfőtől 

csütörtökig: 9.00–15.00, pénteken: 

9.00–12.00);

 személyesen az I. sz. Idősek Klubja 

(1015 Budapest, Hattyú u. 16.) vagy 

a II. sz. Idősek Klubja (1013 Buda-

pest, Roham u. 7.) vagy III. sz. Idősek 

Klubja (1011 Budapest, Fő u. 31.). 
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Segíteni valahogy 

Budapest Bike Maffia 
„Kicsit forradalmár, nagyon szabadságkedvelő és másokért tenni akaró emberek” – így jellemzi a Budapest Bike Maffiához 

csatlakozott önkénteseket Havasi Zoltán, az egyesület alapítója. A tíz évvel ezelőtt, baráti körként indult csoport később 

a főváros, majd jó néhány vidéki nagyváros független, karitatív civil szervezetévé nőtte ki magát.

Felidézné, hogy annak idején honnan 

jött az ötlet?

– Másodmagammal egy romkocsmában 

merengtem – éppen salátáztunk –, ami-

kor bevillant az alapötlet, hogy alkal-

manként főzhetnénk nagy mennyiség-

ben, és az elkészült, porciózott ételeket 

el vihetnénk hajléktalan embereknek. 

Ha marosan rengeteg bringás és szim-

pa   tizáns csatlakozott hozzánk, néhány 

al kalommal nyolcvanan-százan is részt 

vet tek a belvárosi főzős „kerti partikon”. 

Célunk elsősorban az volt, hogy segít-

sünk a hajléktalanokon, lebontsuk a 

ve  lük kapcsolatos előítéleteket, ugyan-

ak kor propagáljuk az önkéntességet. 

A tár  sadalmi apátiából ki mozdulva 

olyan kö zösségről álmodtunk, ami a ha-

gyomá nyostól eltérő módon, lazábban 

és fia talosabban vesz részt a hétközna-

pi szociális ellátásban, és ezzel a segít-

ségnyújtást is vonzób bá teszi.

Csapatunk már a kezdet kezdetén ne-

vet választott magának; lehettünk vol-

na akár a Boldog Kerékpárosok Ba ráti 

Köre is, de a többségnek a Budapest Bi-

ke Maffia jobban tetszett. Egyre- másra 

követték egymást a kreatív ötletek: 

kü  lönböző projekteket indítottunk, 

ame  lyek közelebb hozzák a hajlékta-

lan em  bereket a többségi társa dalom 

tag jai  hoz, és közben képesek közössé-

get for málni. Ilyen programok ma már 

tu cat jával futnak a Bike Maffián belül. 

Ezt a fajta szemléletet a sajátomnak 

tekintem. A reklámszakmából jövök.

Adományokkal, szolgáltatásokkal né-

hány éve már különféle cégek is csat-

lakoznak önökhöz. A baráti körből 

miért lett civil szervezet?

– Az első években a közös főzések 

alapanyagait és a szükséges eszkö-

zöket a saját zsebünkből fizettük, és 

kizárólag tárgyi adományokat fogad-

tunk el. A Bi ke Maffiában nem akar-

tam pénzzel foglalkozni. Hároméves 

mű ködés után, 2014-ben azonban 

már látszott, hogy ha tovább aka-

runk lép ni, akkor előbb-utóbb muszáj 

hivata los keretek közé terelni a tevé-

kenységünket. Kétségtelen, hogy ami-

óta megalakult az egyesület, sokkal 

szer  vezettebbek lettünk. A folyama-

tos fej lődésnek köszönhetően sok az 

ön kéntes munkatársunk, tizenegyen 

pedig fi zetésért dolgoznak. (Elárulom, 

hogy igen alacsony fizetésekről van 

szó.) Összesen negyven fő alkotja a 

Bu dapest Bike Maffia kemény magját.

A honlapjukon látható csoportképek 

arról tanúskodnak, hogy az önkénte-

sek többsége nő. Ön szerint ennek mi 

lehet az oka? 

– Számomra is érthetetlen, hogy a csa-

patban a nők aránya és aktivitása jelen-

tősen magasabb a férfiakénál; az arány 

nagyjából 60:40%. Ha azonban csak a 

bringásokat nézzük, közöttük a srácok 

vannak többségben. 

Az elmúlt év decemberében a Buda-

vári Szociális és Gyermekjóléti Szol-

gáltatási Központtal együttműködve 

se gítették a rászorulókat. Hogyan vet

ték fel egymással a kapcsolatot? 

– A tavaly decemberi kampányunk arról 

szólt, hogy 31 000 – azaz napi ezer – 

adag szendvicset osztunk szét a város-

ban. Végül túlléptük a tervezett meny-

nyiséget, és 35 500 adagot ké szí  tettünk 

bázisunkon, a ferencvárosi „Konnektor” 

a Művészeti Inkubátorházban. Bár az 

akció „védjegyeként” a szend  vicset ne-

veztük meg, de a csoma gok ban italokat, 

multivitamin-készítmé nyeket, takarókat 

és egyéb alapvető szük ségletet kiegé-

szítő tárgyakat is el he lyeztünk. Brin-

Herber Anna
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gásaink –, ahogy az év minden hétköz-

napján – decemberben is a pesti oldal 

belső kerületeit, Budán az I. kerület Vár 

körüli részét, valamint a Széll Kálmán 

és a Batthyány tér környékét keresték 

fel. Az önkéntesekből álló csapatokba 

mindig beáll olyan tapasztalt társunk is, 

aki jól ismeri a terepet. Fagyos időszak-

ban, krízishideg esetén kisbusszal elju-

tottunk a főváros távolabbi zugaiba is.

Ezenkívül a szociális intézmények is 

minket keresnek meg kérésekkel, és le-

hetőségeinkhez mérten igyekszünk ne-

kik segíteni. Így történt, hogy januárban 

felvette velünk a kapcsolatot a Budavári 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási 

Központ családsegítő kollégája, mivel 

az egyik ügyfelüknek támogatásra volt 

szük sége. Önkénte seink össze is gyűj-

töt tek a számára több doboznyi tartós 

élel miszert, vitaminokat, ruhaneműt 

azok    ból a felajánlásokból, amelyeket 

tá     mogatóinktól ka punk, amit a központ 

mun katársai juttattak el hozzá. Ilyen 

kéré sekkel, illetve felajánlásokkal az 

ado many@bikemaffia.com e-mail- cí-

men le    het jelentkezni, amit Herber An na 

kol lé    gánk kezel.

Néhány éve nemcsak a Bibó István 

Köz életi Társaság díjazta önöket, ha 

nem a közelmúltban Budapest fő

pol   gár  mestere is jelképesen átadta 

a Vá  rosháza kulcsát az egyesület ve

ze  tő jének. Mit jelentenek önöknek 

ezek az erkölcsi elismerések?

– Minden ember, aki másokon segít, 

mes sze a politika fölött áll, ugyanezt 

gon dolom a Budapest Bike Maffiáról 

is. Nem vagyunk jóban, illetve ismerősi 

kapcsolatban sem állunk a Bibó társa-

sággal, vagy a Főpolgármesteri Hiva-

tallal. Bevallom, engem mind a két díj 

nagyon meglepett, de talán valamit jól 

csinálunk, és ezzel érdemelhettük ki az 

elismeréseket. Olyan programokat épí-

tünk, amik valóban vonzóak az embe-

rek számára, és a céljainkkal azonosulni 

tudnak ezek az intellektuális gondolko-

dók, valamint a városvezetés.  

Hogyan csatlakozhatnak önökhöz, a kik 

segíteni szeretnének?

– Az év elején közzétettünk egy felhí-

vást, amelyre – annak ellenére, hogy 

a pandémia időszakában voltunk, és 

so  kan elvesztették a munkájukat – 

het  venen jelentkeztek önkéntes hát -

tér  munkára. Jelenleg elegendő a lét-

szá munk, de hamarosan visszaté rünk 

a kö  zös főzéshez is. Ha valaki szeretne 

szend  vicset készíteni, bringázni vagy 

főz  ni, akkor nyugodtan írjon nekünk 

az info@bikemaffia.com e-mail- címre 

vagy a Face  book-oldalunkra. Az érdek-

lődők a bikemaffia.com weboldalon 

tájéko zód hat nak a programjainkról.

Rojkó A.

    

Képviselői fogadóórák

GELENCSÉR FERENC 

minden második hétfőn 16.30–18.30 kö zött.
Helyszín: Kapisztrán tér 1., 
bejelentkezés szükséges. 

 Tel.: +36 20  461 3043, 
 korsos.borbala@budavar.hu 

KOVÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY

Minden hónap első 
szerdáján 17:00 órától.
Helyszín: Képviselői iroda, Döbrentei utca 19.

 Előzetes bejelentkezés alapján: 
 Tel.: +36 30 327 0373, kovacslaszlo11@gmail.com

 DR. KUN JÁNOS

 előzetes megbeszélés alapján és minden hónap 
második szerdáján 17 és 18 óra között. 
Helyszín: Kapisztrán tér 1.

 Tel.: +36 20 569 5161 kun.janos@budavar.hu

 MOLNÁRKA GÁBOR

minden hónap első péntekén 17–18 óra között. 
Helyszín: Fő utca 10.  
Tel.: +36 20 339 7660

REMENYIK ILDIKÓ 

előzetes beje lentkezés alapján. 
Helyszín: 
1013 Bp., Krisztina krt. 73. 

 Tel.: +36 20  535 1400. 

TÖLCSÉR BORBÁLA 

 minden páros kedden 18–19 óra között. 
 Helyszín: 
 Fő utca 10., 
 bejelentkezés szükséges. 
 Tel.: +36 20  228 8853.

VARGA DÁNIEL

2021. május 26. 
szerda, 16:30-17:30. 
Helyszín: 1015 Bp., Franklin utca 2.

ZSITNYÁK JÁNOS

2021. május 28. 
(péntek) 16:00-17:00.
Helyszín: 

 1015 Bp., Franklin utca 2.
 zsitnyak.janos@budavar.hu
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Segíteni valahogy 

„Szeretném hinni, hogy láncszem 
vagyok”
Most záruló sorozatunkban rászoruló embertársaikat adományokkal támogató magánembereket, vállalkozókat, civil és 

egyházi szervezeteket mutattunk be. A Segíteni valahogy utolsó interjúja az akció koordinátorával, Bikkes István család-

gondozóval, a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ munkatársával készült.

Az elmúlt hónapokban készített in-

terjúkban szinte minden támogató 

és adományozó említést tett önről, 

és kiemelték, hogy milyen rugalma-

san és készségesen segített abban, 

hogy a felajánlások nagyon gyorsan 

eljussanak a rászoruló családokhoz. 

Az empátia miatt választotta hivatá-

saként a szociális területet?

– Édesanyám 35 évig anesztezioló-

gus  ként dolgozott. Számtalanszor ma -

gával vitt a kórházba, a társadalmi 

érzé kenységre ő tanított. Amikor ki-

csi voltam, Albert Schweitzer öné let-

raj zát olvasta nekem, ez a mű éle tem 

meghatározó kötetévé vált. Édes apám 

katonazenész volt, tőle örö köl tem a 

zene szeretetét. Egerben nőt tem fel, 

később a tanulmányaim miatt kerül-

tem Budapestre, ahol az egye tem idő-

szaka alatt is dolgoztam. 

Az első munkahelyem Érden, a csa-

ládok átmeneti otthonában volt, ké-

sőbb Budapesten egy ideig sérült 

gye rekek között, majd a VI. kerületi 

csa ládsegítőben és néhány hónapig 

a Vadaskerti úti Gyermekpszichiátrián 

láttam el szociális asszisztensi fela-

datokat. Ezt követően egy hosszabb 

időszak következett a főváros legna-

gyobb hajléktalanotthonában, a Buda-

pesti Módszertani Szociális Központ 

és Intézményei (BMSZKI) kőbá nyai 

éj jeli menedékhelyén. Itt foglal koztam 

először idős emberekkel. Ne kik ez a 

hely nem alkalmi szállásként, hanem 

állandó lakhelyként szolgált. A pro-

fesszionális segítség nyújtás ba akkor 

kapcsolódtam be, amikor megszerez-

tem a diplomámat. Sokrétű volt a fel-

adat, mert a szociális munka mellett 

men tális segítségnyújtást is végez tünk, 

ellátáskérelmeket fogalmaztunk, és 

néha azért ott kellett lenni a fürdésnél 

is. 24 órás ügyeletekben dolgoztunk, 

sok karácsony estét töltöttünk együtt. 

Kis szakmai csapatunkban mindenki 

odatette magát, az ott élőket megpró-

báltuk idősotthonban elhelyezni, vagy 

magasabb szintű ellátásban részesíte-

ni. Nagyon szerettem ezt a munkát – a 

mai napig visszajárok közéjük –, de 

nyolc év után elfáradtam, és úgy érez-

tem, hogy váltanom kell. Az utolsó év-

ben sok gondozottunk meghalt, és a 

veszteségeket nehezen dolgoztam fel.

Egy kollégám hívására mentem át a 

Bajcsy-Zsilinszky Kórházba, ahol kór-

házi szociális munkásként folytattam a 

pályát. Az édesanyám hivatása nyomán 

reális képpel rendelkeztem az egész-

ségügyi intézmények körülményeiről, 

de egy év elteltével éreztem, hogy 

nem ez az én utam. A Bajcsy-Zsilinsz-

ky Kórház kiemelt szerepet tölt be a 

fővárosi hajléktanellátásban. Az ápo-

lási osztályon azt hitték, hogy én – aki 

a hajléktalanellátásból jöttem – afféle 

csodapirulaként mindenkinek el tudom 

intézni az elhelyezését. Hamarosan 

olyan sok igény keletkezett, amennyit 

már nem lehetett kezelni. Végül a sa-

ját belső meggyőződésem miatt álltam 

fel; meg értették a döntésemet.

Ez a lépés már Budára vezetett? Ho-

gyan került kapcsolatba a Budavári 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgál-

tatási Központtal?

– Épp abban az időben vezetették be az 

óvodai és iskolai szociális segítő tevé-

kenységet, amikor új állást kerestem. 

Az I. kerület meghirdette a beosztást, 

amire jelentkeztem. Életem korábbi 

sza kaszában gyerekekkel is foglalkoz-

tam, ezért kíváncsivá tett ez az új prog-

ram. Többkörös volt a felvételi, meg-

hallgatott a vezető és utána a kollégák 

is. Nagyon tetszett a szakmai közösség. 

A gyerekpszichológustól a családtera-

pe után át felnőtt pszichológusokig 

sok értékes kollégám dolgozik itt. Azt 

gon doltam, hogy ez az én utam.

2018 decemberében érkeztem a 

csapatba. Három iskola tartozott hoz-

zám, a Kosztolányi, a Budavári és a 

Szent Gellért. Mindháromnak saját ar-

culata van, azt gondolom, hogy mind-

egyikhez sikerült alkalmazkodnom, és 

mindhárom helyen nyitottak voltak a 

se gítségre.

Az új szolgáltatás elsősorban a pre-

ven cióról szól, hogy a pedagógusok 



M A G A Z I N

19varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

időben észleljék a gyermekek ve szé-

lyez tetettségét, ha a családban prob lé-

ma van. A konzultációs időben a ta nárok 

és a gyerekek is megkeres het  tek. Tábo-

roztattunk, napközis fog   lalkozásokat 

tartottunk, és a nagyob bakkal, vala-

mint a tanárokkal több ször játszottuk 

a K.I.A.B.Á.L. nevű tár sasjátékot, amely-

ben a 11-14 éves kor osztály preventí-

ven dolgozza fel a bű nözés, az áldozattá 

válás, az iskola, a szabadidő, valamint a 

drogprevenció témáját. Éppen csak be-

indítottuk ezeket a programokat, a mi-

kor kitört a ko ronavírus-járvány. Az el  ső 

hullám idején bezártak az iskolák, és ez 

teljesen új helyzetet teremtett. 

Ebben az időszakban a Szolgáltatási 

Központ megszervezte az idősek tá-

mogatását és ellátását.

– Egy-két hétig mindannyian azt la-

tolgattuk, hogy ki mit tud vállani eb-

ben a nehéz helyzetben. Úgy éreztem, 

hogy tennem kell valamit, ezért önként 

vállaltam, hogy segítek az időseknek 

az élelmiszerek beszerzésében és a 

gyógy szerkiváltásban. A párom is szo-

ciális területen dolgozik, ezért az első 

perctől támogatott a döntésben. Attól 

kezdve reggel 7-re jöttünk dolgozni, 

hogy az idősávokhoz alkalmazkodva 

bevásárolni induljunk. Beültem a so-

főr kollégám, Béla mellé, aki egyben 

szociális asszisztens is, és naponta 

11-12 vásárlást, illetve házhoz szállí-

tást bonyolítottunk. Így kerültem át a 

csa ládgondozói területre, ahol – ahogy 

régen – idős emberekkel foglalkoztam. 

Személyes kapcsolatom alakult ki 

mind annyiukkal. A szigorú keretek kö-

zött gumikesztyűben, maszkban, néha 

láb zsákban vittem a csomagokat. Volt, 

aki a küszöbig beengedett, akadt, aki 

csak azt kérte, hogy amit vettem, te-

gyem le az ajtó mellé, mások behívtak 

a konyhába is. A legtöbb embernek 

szüksége volt a beszélgetésre. Kevés-

bé haragudtak, ha pl. nem azt a márká-

jú sajtot vettem, amit szerettek volna, 

de amikor nem jutott idő egy kis be-

szélgetésre, azt nehezen értették meg. 

Akikkel kapcsolatba kerültem, azoknak 

kizárólag a tévé jelentette a társaságot. 

Vártak, hogy vigyem a csomagot, és 

hogy meghallgassam őket. Igyekeztem, 

minden kérésnek eleget tenni. Amúgy 

is jellemző rám, hogy szeretek pontosan 

érkezni, és hiszek az adott szó erejében.

Hogyan született az ötlet, hogy aki 

tudja, támogassa a rászorulókat, önök 

pedig gondoskodnak az adományok 

eljuttatásáról?

– Krieser Andrea, a Szolgáltatási Köz-

pont vezetője arra biztatott, hogy pró-

báljunk meg új szolgáltatást létrehozni. 

Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ebben 

a kerületben is előfordulnak szociá-

lis problémák. Itt is élnek nehéz  sorsú 

emberek, akiknek szükségük van se-

gítségre, és keressünk ehhez alternatív 

meg oldásokat. Megtetszett az ötlet, 

amelynek nyomán személyes talál ko-

zá sok alkalmával megszólítottam né-

hány kerületi kereskedőt, vállalkozót 

és magánszemélyt. Felkerekedtem és 

elmentem hozzájuk. Nem gondolkod-

tunk nagy dolgokban, mert az ado-

mányt még aznap el kellett vinnünk 

a rászoruló családoknak. Most talán 

mondhatják néhányan, hogy a Kis Pé-

kinastól kapott két darab kenyér nem 

sok, de télen, amikor több napon át 

ónos eső esett, ezt a két kenyeret egy 

olyan ügyfelemnek vittem el, aki bot-

tal jár, és a lakásából nem tudott kijön-

ni az utcára. 

Szeretném hinni, hogy láncszem 

vagyok az adományozók és az ügyfe-

leink között. A munkámon keresztül 

rá látásom van az idősek klubjaira, a 

csa ládsegí tő szolgálatra, és ebből a 

sok információból meg tudom ítélni, 

hogy hol van szükség a Vöröskereszt 

cso magjára, és hol a friss gyümölcsre. 

Időközben megtanultam, hogy ha va-

laki adni szeretne, akkor azonnal rea-

gálnunk kell, különben az illető joggal 

mondhatná, hogy az adományra nincs 

is szükségünk. A közelmúltban felhí-

vott valaki, hogy az önkormányzattól 

kapott nyolcezer forintot szeretné 

fölajánlani. Elmondtam, neki hogy 

pénzt nem kezelünk, egyben tájékoz-

tattam, hogy milyen élelmiszerekkel 

tudna segíteni. Az illető ezután bevá-

sárolt, majd átvettem tőle a csomagot.

Az adományozási lehetőség tovább-

ra is nyitva áll a lakosság és a keres-

kedők előtt?

– Adományozni akció nélkül is bármi-

kor lehet. Aki szeretne felkínálni mások 

számára még hasznos dolgokat, kérem 

hívjon fel a 06 20 428 4379-es szá-

mon, és ígérem, hogy az adománya jó 

helyre kerül.

Rojkó Annamária
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Régi tárgyak, csecsebecsék  
Apró kis üzlet az Iskola utcában, a bejáratánál ódivatú holmikba öltöztetett próbababa hívogat. Kicsit beljebb, a nyi-

tott ajtó mögött néhány hangulatos tárgy, egy Tiffany-lámpa, fajátékok, útisakk-készlet és ólomkristály poharak. Pár 

lépcső lefelé, és megérkezünk a Sifonérba. Fülöp Ágnes, az üzlet tulajdonosa mesél.

– A sifonér szóról a legtöbb embernek 

egy régi fiókos bútordarab jut eszébe, 

amiben nagyanyáink a fehérneműt és 

az ágyneműt tartották. Nálunk otthon 

az ágy alatti fiókot hívták így. A név az 

üzlet apó méretére is utal, hiszen alig 

nagyobb, mint egy ládika – kezdi a tör-

ténetet Ágnes. 

Bizonyára jól ismeri a környéket a Ví

zi  városban.  

– Igen, hiszen itt nőttem fel, és amíg férj-

hez nem mentem, itt laktam a szüleim-

mel és a nővéremmel. Édesapámnak di-

vat- és rövidáru üzlete volt a Hattyú utca 

15-ben. Miután 1952-ben államosítot-

ták, vagonrakodóként tartotta fenn a 

családját, később egy autószerelő mű-

helyben dolgozott. Ennek ellenére jó kis 

gyerekkorom volt. A Batthyányba, majd 

a Hunfalvyba jártam, akárcsak a test-

vérem. A Facebookon nemcsak a volt 

iskolatársakkal, hanem egy régi Hattyú 

utcai barátnőmmel is tartom a kapcsola-

tot, és a nővéremtől is „megörököltem” 

egy barátnőt, aki ebben a házban lakik.

Akkoriban minden kapu és ajtó nyitva 

volt, szinte egész nap a Széna téren ját-

szottunk, „grundoztunk” a barátokkal. 

Délelőtt 10-től este 6-ig együtt töltöt-

tük az időt, épp csak ebédelni jártunk 

haza. A környéken mindenki ismerte a 

szomszédait, és az embereknek nem kel-

lett rácsot szerelniük a lakásuk bejárata 

elé. Amikor férjhez mentem, elkerültem 

innen, és már jó ideje a XI. kerületben 

élek. Sokáig más területen dolgoztam, 

de végül visszatértem a kereskedéshez.

Az Iskola utca és tájéka ma is olyan, 

mint egy kis falu. A közelben dolgozó 

boltosokat és a lakókat is jól ismerem, 

sokan közülük a barátaim. Bár az is-

kolapadból már régen kinőttünk, de a 

vonásaink megmaradtak, és nekem igen 

jó az arcmemóriám. Ma is na gyon sok 

„batthyányst” megismerek az utcán. 

Hozzám az emberek nemcsak vásárolni 

járnak. Ide be lehet adni a gyereket, a 

kutyát vagy a lakáskulcsot. Ha a házban 

süteményt sütnek, lehoznak egy kis 

kóstolót, más kor néhány házi készítésű 

étellel lep nek meg, hogy „éppen most 

készült”.

Az óvodások is nagyon szeretnek be-

jönni, mert itt sok az érdekes dolog, és 

mindent a kezükbe vehetnek. Ebben a 

kis utcában olyan erős a közösség, ami 

szerintem Budapest-szerte is ritkaság.

Mikor tért vissza a „szülőfalujába”?

– 2003-ban egyik napról a másikra 

szün tette meg a cégét az a vállalkozó, 

akinél dol goztam, természetesen ne-

kem is el kel lett jönnöm. A Budavári 

Ön kormányzat akkoriban hirdette meg 

eladásra ezt a helyiséget, mi pedig pá-

lyáztunk, és meg vettük. 2004-ben nyi-

tottam az üzle tet.

Hol húzta meg az adásvétel határait? 

Mi az, amit átvesz, és mi az, amit nem?

– Alapvetően használtcikk- és aján-

dék boltról beszélhetünk, amelyben új 

ter mé kek is kaphatók. A vevők inkább 

a régiségeket kedvelik. Sokan egyedi 

aján  dékot keresnek, olyan tárgyakat, 

ami valami miatt különleges vagy ér-

dekes. Kalapokból például csak a dí-

szített darabokat és a szalmakalapokat 

vásárolják, a sima kalap piacképtelen. 

Népszerűek a szecessziós képkeretek, 

és újra divatba jöttek az art nouveau 

plakátok is – például Mucha művei –, ez 

utóbbiak természetesen reprodukciók. 

Az árukészlet egy része hagyatékokból 
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származik, a hozzátartozók behozzák, 

mert értékesíteni szeretnék a gazdátlan-

ná vált használati tárgyakat. Ennyi év ta-

pasztalattal első ránézésre tudom, hogy 

mit mennyiért lehet eladni, és mi az, 

amit sajnos nem tudok elfogadni, mert 

eladhatatlan. Hiába nagyon szép példá-

ul egy arany szélű porcelán étkészlet, a 

fiatalabbak nem szeretik, szerintük nem 

praktikus, mert nem lehet betenni a mo-

sogatógépbe. Ma már nem tudok eladni 

egy ilyen garnitúrát. Más szempontból 

azt sem veszem át, ami nagyon értékes, 

mert ez egy nagyon kicsi bolt. Herendi 

porcelán például egyetlen darab sincs, 

mert a márkás szobrokat nem itt keresik, 

hanem fönn a Várban. Az értékes fest-

ményekkel is hasonló a helyzet. Nálam 

az érdeklődők az olcsóbb kategóriából 

válogathatnak, hiszen a nagynevű mű-

vészek képei a belvárosi galériákban ta-

lálhatók. A Sifonér tárgyainak valójában 

nincs magas művészi értékük, ehelyett 

hangulatuk és bájuk van.

Az egyéni vásárlók mellett gyűjtőkkel 

is kapcsolatban áll?

– Igen, sokan hagyják nálam a telefon-

számukat azzal, hogy ha be tudom sze-

rezni számukra az általuk vágyott, meg-

álmodott tárgyat, akkor hívjam fel őket, 

és megkötjük az üzletet. Rendszeresen 

járok kirakodóvásárokba; az üzlet áru-

készletének egy része ezekről a helyek-

ről származik. Ha észreveszem, hogy 

olyas mi kapható, amit a vevőim keres-

nek, azonnal beszerzem nekik.

Előfordult már, hogy valamit nem volt 

szíve visszautasítani?

– Egyszer egy idős néni imakönyveket 

hozott. Azt mondta neki már nem kelle-

nek, mert szeretetotthonba költözik, 

hadd hagyja itt. Megköszöntem, és azt 

mond tam, ha nem haragszik, akkor a 

köny veket átviszem a Batthyány téri 

An na templomba, ott biztos örülnek 

az adománynak. Nagyon hálás volt, és 

más nap megajándékozott néhány régi 

csip keterítővel. Régebben az is megtör-

tént, hogy ha valaki behozott egy sérült 

por celánbabát, és megkérdezte, hogy 

hol lehet megjavíttatni, akkor a törött 

lábat vagy a kikopott hajat én is ki tud-

tam cse rélni.

A boltban a ’70es, ’80as évek tárgyai 

is felfelbukkannak. Az egyik polcon 

egy elektromos szamovárt látok, egy 

asztalon pedig két régi moncsicsit…

– Bizonyára ön is emlékszik, hogy a 

moncsicsi milyen ritka kincs volt annak 

idején. Volt idő, hogy csak a dollárbolt-

ban lehetett kapni, és minden gyerek 

szeretett volna egyet. Eleinte Bécsből 

lehetett beszerezni, aztán nálunk is 

árusítani kezdték. Mostanában megint 

keresik, gondolom azok, akiknek gye-

rekkori emléket jelent. 

Említett néhány nosztalgikus tárgyfé-

leséget, ami ismét kelendő. Van olyan 

árucikk is, ami újdonságnak számít?

– Manapság a motelcsengő az egyik leg-

népszerűbb áru, amely idősebbeknek 

és fiataloknak is kelendő ajándék. Ebből 

csak új készítésű kapható, nagyon kel-

lemes a hangja. Jó ötlet a bortartó, egy 

derűs vadászfigura üveg és fém kombi-

nációja. Kalapja és puskája is van, külön-

leges darab a fiatalok számára. 

Mivel tölti a szabadidejét, mire jut ide

je a hétvégeken? 

– Amióta megszületett az unokám, ná-

luk töltöm az időt. Beni most két és fél 

éves, és a fiamék alig várják, hogy minél 

többet velük legyek. Az biztos, hogy a 

gyerekek nem viszik tovább az üzletet, 

mert más pályán mozognak. Az uno-

kámról pedig még nem tudok nyilatkoz-

ni, mert nagyon pici.

Az üzlet bérlőjeként hogyan vészelte 

át a járvány időszakát és a vásárlók el-

maradását?

– Az elmúlt időszak nagyon keményen 

érintett, és a fiam segítsége nélkül nem 

tudtam volna fönntartani a boltot, amely 

háromnegyed éven át zárva volt. Meg-

mondom őszintén, a Sifonérba kevés 

külföldi vetődik el, a forgalom nagy ré-

szét a visszatérő magyar vásárlók adják. 

A negyven évesnél idősebb korosztály 

jelenti a vevőkör zömét, nem titok, hogy 

a fiatalabbak inkább a plázákat szeretik. 

A bevásárlóközpontokban meleg van, 

enni-inni és sétálni is lehet. Tisztában 

vagyok vele, hogy változnak az idők, és a 

fiatalok inkább praktikus dolgokat keres-

nek. Skandináv étkészletet nálam nem 

lehet venni, én még a régi iskolát kép-

viselem. A saját korosztályom szíveseb-

ben vásárol olyan helyen, ahol az ember 

kapcsolatot tud teremteni. Én maradok 

a kisboltoknál és a piaci termelőknél. 

A Sifonérban bárki leülhet, ha kedve 

van, beszélgethetünk is, és szívesen el-

mesélem egy-egy régi tárgy történetét. 

Számomra különleges élményt jelent a 

családi ünnepeken régi porcelánokkal, 

szépen megterített asztalnál meginni 

egy kávét vagy megenni egy süteményt.

Rojkó Annamária

Sifonér – régi tárgyak boltja 

1011 Bp. Iskola u. 35/a 

Nyitva: hétfőtől péntekig 11-től 17 óráig

Tel.: 06 1 202 2312, 

facebook.com/sifonair.bolt
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A majdnem újjáépült Budavári Sikló 
Az 1960-as évek végétől komoly tervek születtek a sikló újbóli megépítésére. A korszellemnek megfelelően, akkor mo-

dernnek számító kocsikkal épült volna újjá a sikló. A tervek végül fiókban maradtak, ma már csak dokumentumok és fotók 

emlékeztetnek arra, hogy milyen lehetett volna ez az egyedi vasúti pálya.

Mint arról a korábbi lapszámokból már 

olvashattak, a Budavári Siklót 1870-

ben helyezték üzembe. A második vi-

lágháború után nem állították helyre, 

sokáig csak a gaz nőtt a helyén. 

Közelgett azonban a megnyitás szá-

za dik évfordulója, ez pedig újra előtér-

be he lyezte az akkorra már feledésbe 

merült, különleges jármű ügyét. A Köz-

lekedéstudományi Egyesület 1966- 

ban sik lóbizottságot hozott lét re, 

amely nek 1967 végén született ha -

tá  roza tában rög zí tették: a pálya hely -

re  állítása szükséges. Ehhez pedig jó 

al  kalmat adott 1970. már cius 2-a, a 

meg nyi tás százéves év for dulója. Így 

az tán fellángolt a vita a sik ló ügye 

körül.

Akkoriban még más korszak más 

szem lélete uralkodott. A szakemberek 

jó része az eredeti formában történő 

helyreállítást egy elavult állapot újra-

építésének tekintette – a közlekedési, 

kapacitási, modernizálási szempontok 

legalább olyan fontosak voltak, mint a 

műemléki jelleg. „A sikló azonban nem

csak műemléki értékeket képvisel, nem

csak műszaki és közlekedési történetünk 

működő dokumentuma; az újjáépített 

siklónak a Várba igyekvő közönség ké

nyelmes és gyors szállítását, az idegen

forgalmi és közlekedési érdekeket együt

tesen kell szolgálnia” – írta a Budapest 

újság 1970-ben.

A sikló újjáépítésére 1968-ban több-

féle tanulmánytervet is kidolgoztak az 

UVATERV-nél. Ezek megőrizték a kocsik 

lépcsőzetes kialakítását, de már auto-

matikus ajtónyitást és -zárást javasol-

tak. Az elektromos meghajtást a felső 

állomásra tervezték, ez ugyanis jóval 

egyszerűbb hajtásláncot eredménye-

zett. Érdekesség, hogy akkoriban még 

aluljáró-rendszert is terveztek a Clark 

Ádám térre – így az alsó állomást is 

a felszín alá tervezték. Mivel a Szent 

György téren akkor még volt autófor-

galom, voltak parkolóhelyek, ezért ott 

is felmerült egy gyalogos aluljáró ki-

építésének ötlete. Mint tudjuk, ezek az 

aluljárók aztán nem épültek meg soha.

Bár a kerek 100 éves évfordulót le -

kés ték, a tervezés tovább folytató-

dott. Az UVATERV felkérésére az Ipa-

ri Forma tervezési Tanács Irodája a 

for  matervező Jancsó Miklóst és Hill 

Klá  rát bízta meg az újabb tervek el-

ké szí tésével. Hill Klára már 1968-as 

diplomamunká jának témájául is a sik-

A sikló hűlt helye a helyreállítás előtt. ∙ Fotó: fortepan.hu / UVATERV

Az aluljáróból induló és aluljáróba érkező sikló 

tervvázlata. • Forrás: Halász Imre grafikája 

a Budapest folyóirat 1970/8. számában
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A sikló újjáépítése mellett sokáig tartotta magát egy, már 1928-ban is fel-

merült, alternatív elképzelés is: épüljön mozgólépcső a sikló helyén. Emel-

lett szólt, hogy így sokkal nagyobb utasforgalmat lehetett volna kiszolgálni, 

ugyanakkor ellehetetlenítette volna a sikló újjáépítését. Azt, hogy az ötlet 

nem volt elrugaszkodott, jól mutatja, hogy évtizedekkel később, a Várkert 

bazár helyreállításánál, új mozgólépcsőt is beépítettek a Várba feljutás 

megkönnyítésére. 

Hill Klára terve

lót választotta az Iparművészeti Fő -

is kolán.

Bár a zsűri Hill Klára tervét hirdette ki 

győztesnek, anyagi fedezet hiányában 

nem kezdték meg a kivitelezését. Ma 

már az akkoriban elkészült makettek 

sin csenek meg.

Ötletekből tehát nem volt hiány. 

A sikló újjáépítése mégis sokáig elma-

radt, mégpedig a magas költségek és a 

meglévő alternatíva, a buszos szállítás 

miatt. Rengeteg további ötlet, javaslat 

született a hatvanas-hetvenes évek-

ben a sikló valamilyen újjáépítésére. 

Az első kapavágásra azonban egészen 

a nyolcvanas évek elejéig kellett várni. 

Addig maradt a meredek lejtésű gödör, 

szeméttel telehajigálva, a város egyik 

szégyenfoltjaként. 

A Közlekedési Múzeum emlékkiállí-

tást rendezett a Budai Hegypálya száz-

éves évfordulóján, de ezen csak az 

egy  kori hegypálya makettjét tudták 

be  mu tatni. 

P. G.

(folytatjuk) 

DIPLOMA 1968

MŰEMLÉKI HELYREÁLLÍTÁS 1985
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Gyermeknapi hétvége a mese je gyé ben
Az elmúlt évben nem volt lehetőségünk gyermeknap rendezésére, idén színes programokkal kedveskedik a kerületi 

gyerekeknek a Budavári Önkormányzat kulturális csapata. 

NÉPMESE ÉS KÉZMŰVESSÉG 

– Szom bat a Virág Benedek Házban

Május 29én, szombaton kültéri prog-

ram mal készülünk a járványügyi előírá-

sok (felnőtteknek védettségi igazol-

vány felmutatása, maszk használata, 

meg  f elelő távolságtartás; kézfertőtle ní-

tés) betartásával a Virág Benedek Ház a 

Virág Benedek Ház (Döb  rentei ut ca 9.) 

mesébe illő udvarán. 

10 órától a Magyar Népmese Szín-

ház csa pata tart interaktív előadást Az 

aranytollú madár címmel. Az egyórás 

me  sebemutató izgalmas kikapcsoló-

dást ígér a kicsiknek. A társulat a ma-

gyar nép mesékben rejlő erkölcsi, filo-

zó fiai, etikai útmutatások terjesztése 

mel lett kötelezte el magát. A szó ra-

koz  tató, érték közvetítő műsor tar tal-

má  ból:

Erdőlánya tündér titokban felneveli Ber

gengócia királyának kisfiát és kislányát, 

akiket az ármányos banya tett ki az er

dőre. Amikor eljön az ideje, az Aranytollú 

madár visszaviszi a gyerekeket a szüleik 

közelébe a selyemrétre, ahol palotát 

emel nekik. A banya megsejti, hogy kik 

a gyerekek, ezért próbatételeket eszel ki, 

hogy elveszejtse őket. Aranytollú azon

ban segít, így a végén a szülők és gyere

kek egymásra találnak.

Hogy pontosan milyen kalandok árán, 

az kiderül a Virág Benedek Házban már 

korábban is sikerrel bemutatkozó szín-

ház előadásából.

Az egyórás előadás után egészen 14 

óráig kézműves foglalkozásokkal vár-

ják a gyerekeket: a KreaTour csapata a 

meséhez illő kreatív műhellyel, Bertók 

Zsuzsi kollégánk pedig az 5-11 éves 

éveseket várja „Varázsműhely a diófa 

körül” című mesés foglalkozásával, szí-

nezéssel, nemezeléssel.

A Virág Benedek Ház programján 

maximum 50 fő vehet részt, előzetes 

regisztráció a viragbenedekhaz@buda-

var.hu címen, a levél tárgyában tüntes-

sék fel: Gyermeknap.

VÍZIVÁROSI MESÉK 

– Vasárnap a Jókai Anna Szalonban

A tabáni szombati kavalkád után a Ví-

zivárosban folytatjuk. Május 30án, 

vasárnap 10:30tól az Iskola utca 28. 

alatt, a Jókai Anna Szalonban várjuk a 

gyerekeket, kiskamaszokat. Új soroza-

tot indítunk Vízivárosi mesék címmel, 

az év folyamán Rák Kati színművész 

lesz kalauzunk a girbegurba, zegzugos 

vízivárosi utcácskákon játszódó mesék 

világában.

Első alkalommal Végh György (1919- 

1982) meseíró és költő fantáziavilágá-

ba pillanathatunk be a művésznő tol-

má csolásában. Megismerhetjük Don 

Makarémót, a szeleburdi játékmajmot 

és barátait, a Mária tér lakóit.

Az egykor valóban a Mária téren 

élt Végh György meséit sokan a Móra 

kiadó gondozásában, Réber László il-

luszt rációival megjelent könyvből is-

mer hetik. Végh György özvegyének 

kö szönhetően olyan mesét is hallha-

tunk majd, amely még nem jelent meg 

nyom tatásban.

A Vízivárosi mesék program ezen 

első alkalma ingyenes, de regisztráció-

hoz kötött. A programon maximum 30 

fő vehet részt, előzetes regisztráció a 

jokaiannaszalon@budavar.hu címen, 

a levél tárgyában tüntessék fel: Vízivá-

rosi mesék. A részvétel felnőtteknek 

védettségi igazolvány felmutatásával, 

maszk használatával lehetséges, kéz-

fertőtlenítőt biztosítunk!

A Vízivárosi mesék sorozat terveink 

szerint június 20-án folytatódik! A gye-

rekeket május 29-én és május 30-án is 

apró meglepetéssel várjuk.

Fotó: Benkoe Sándor
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Gyermeknape    

Május 29., szombat:
10:00 Az aranytollú madár – a Magyar
Népmese Színház elôadása a Virág Benedek
Ház udvarán

Május 30., vasárnap:
10:30 Vízivárosi mesék:  Rák Kati Végh György   
mûveibôl olvas fel a    Jókai Anna Szalonban    

11:00–14:00 kreatív, tematikus foglalkozás       

A rendezvényeken való részvétel ingyenes. Regisztráljon
mihamarabb, mert a résztvevôk száma korlátozott! További
információ az esemény Facebook-oldalán!

Gyermeknap   

Május 29., szombat:
10:00 Az aranytollú madár - a Magyar
Népmese Színház előadása a Virág Benedek
Ház udvarán

Május 30., vasárnap:
10:30 Vízivárosi mesék: Rák Kati Végh György
műveiből olvas fel a Jókai Anna Szalonban

11:00 - 14:00 kreatív foglalkozás a mese
tematikájában

A rendezvényeken való részvétel ingyenes. Regisztráljon
mihamarabb, mert a résztvevők száma korlátozott! További
információ az esemény Facebook-oldalán!
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Minden szerdán 10.30tól

LÉLEKSIMOGATÓ – online 

Memoriterfoglalkozás Rák Kati 

színművésszel (Zoomtalálkozó)   

Aki szeretne csatlakozni 

a programhoz, kérjük, 

a jokaiannaszalon@budavar.hu 

címen jelentkezzen, ezt követően 

küldjük a bejelentkezéshez 

szükséges linket minden héten és 

az információt az új jelentkezőknek 

a Zoom letöltésének lehetőségeiről.

Az online foglalkozás célja, 

hogy meg tartsa a Léleksimogató 

szellemi közösségét, ahol 

az idős emberek gondolkodásukat, 

memóriájukat, beszédkészségüket 

karbantarthatják, elkerülve 

a demencia által okozott leépülést 

és az elmagányosodást.

A Léleksimogatót június 2-től ismét 

a szalonban tartjuk!

Május 14., péntek, 19.00 

VOCALISE – Művészi etűdök online 

a 20. század első feléből

Csereklyei Andrea – ének, 

Birtalan Zsolt – zongora

Vocalise című műsorunk gerincét 

a 20. század első felében komponált, 

szöveg nélküli énekgyakorlatok, 

vocalise-ek adják. Louis Hettich 

párizsi énektanár biztatására a kor 

több nagy zeneszerzőjének tollából 

születtek vokális etűdök, amelyek 

1011 Budapest Iskola utca 28. 

Email: 

jokaiannaszalon@budavar.hu 

facebook.com/jokaiannaszalon

nagyrészt nemcsak puszta ének-

gyakorlatok, hanem sok esetben 

igen figyelemreméltó zenei 

kompozíciók is. Műsorunkon 

Sztravinszkij, Messiaen, Roussel, 

Poulenc, Lajtha, Horusitzky etűdjei 

mellett Francis Poulenc dalaival 

is találkozhatnak az érdeklődők.

A koncertet a Jókai Anna Szalon 

Facebook-oldalán és a Budavári 

Önkormányzat Youtube-csatornáján 

lehet megtekinteni!

Május 18., kedd, 18.00  

MONDJ TE IS EGY VERSET!

– külső helyszínen: 

a Virág Benedek Ház udvarán

Egy fiatalos versbarát közösség, 

ahova mindenki hozhat, és ahol 

mindenki mondhat verset. 

Ezen az esten a fókuszban 

a KÖLTŐNŐK lesznek.

Házigazda: Takács Bence Ervin, 

MMA-ösztöndíjas előadóművész

Az alkalomra jelentkezni 

a podiummuveszet@gmail.com 

e-mail-címen lehet. 

Figyelem! 

Zoom helyett most 

a Virág Benedek Ház udvarán 

találkozunk: a részvétel 

a járványügyi előírások 

figyelembevételével, maszkban 

és megfelelő távolságtartással 

lehetséges.

Május 20., csütörtök, 18.00   

VÍZIVÁROSI ÖNKÉPZŐKÖR –

Írók, költők kerestetnek!

Fodor Ákos, Petri György, Tandori 

Dezső – és sok más író nyomában. 

A Víziváros egy igazi közösség, 

a Vízivárosban jó otthon lenni – 

és „megénekelni” ezt. A helytörténet 

és szépirodalom iránt érdeklődők 

számára ingyenes önképzőkört 

indítunk. A program során vízivárosi 

helyszíneket, témákat és művészeket 

mutatunk be, és saját versek, prózák, 

visszaemlékezések felolvasására 

is lehetőséget adunk.

A foglalkozást Képes Gábor költő 

vezeti. Regisztrálni a jokaianna-

szalon@budavar.hu címen lehet 

május 18-ig, a levél tárgyában jelölje: 

önképzőkör. A foglalkozások mini-

mum 5 fő, maximum 15 fő részvéte-

lével indulnak. A védettségi kártya 

felmutatása mellett továbbra 

is kérjük a maszk viselését 

és a távolság tartását. 

Vigyázzunk egymásra!

Május 28., péntek, 19.00   

LYUKASÓRA PRÓZA – 

Játékos irodalmi fejtörőműsor, 

nemcsak irodalmároknak! 

A játék során kortárs írók olvasnak 

fel részleteket egy-egy általuk 

kiválasztott irodalmi műből, 

amelynek a szerzőjét a játékos-

társaknak kell megfejteniük. 

A közönséghez intézett feladványra 

a válaszokat a postacím megadásá-

val a jokaiannaszalon@budavar.hu 

e-mail-címre várjuk június 10-ig.

Moderátor: Nyáry Krisztián, könyv-

kiadó, író. Játékostársak: Kiss Judit 

Ágnes, Mesterházi Mónika, 
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VÍZIVÁROSI MŰVÉSZETBARÁTI KÖR  

Május 19. szerda 17.00 órától  

Ha érdekli a művészet – úgy 

a klasszikus, antik világ, mint a kortárs 

alkotások világa – vegyen részt ön is 

a klub beszélgetésein, vetítésein! 

A kört Katona Kata képzőművész 

vezeti. A részvétel ingyenes, de 

maszk viselése és oltási igazolvány 

bemutatása kötelező. Jelentkezés: 

kata.katona.kata@gmail.com

BRIDZSKLUB   

CSÜTÖRTÖKÖN 14.0017.00   

A részvétel ingyenes. A tagok új 

érdeklődők csatlakozását is várják, 

de a játékszabályok ismerete 

szükséges. Maszk viselése és oltási 

igazolvány bemutatása kötelező!

Jelentkezés: hegerferenc3@gmail.com 

IKONOK A DIVATBAN –  

Frida Kahlo és Lady Diana

Hölgyek Öröme Klub – a Magyar 

Divatszövetség Egyesület eseménye   

Május 28. péntek 17.0019.00  

Kik lesznek IKONOK? Milyen hatással 

vannak mások életmódjára, stílusára?  

A korszellem teremti Őket vagy Ők 

nyitnak számunkra új korszakot? 

A Magyar Nemzeti Galéria, a londoni 

Victoria és Albert Múzeum valamint 

a Kensington Palota nagy sikerű 

kiállításai inspirálta szubjektív 

tárlatvezetésen vehetnek részt 

az érdeklődők. Előadók: Kolyvek 

Antónia és Körtvély Adrienne divat-

tervezők. Az előadások után kötetlen 

beszélgetéssel zárjuk a klubestet. 

A részvétel ingyenes, de regisztráció-

hoz kötött, melyet a divatszövetseg-

magyar@gmail.com címen tehetnek 

meg az érdeklődők. A körülményekre 

való tekintettel az eseményt csak 

oltási igazolvánnyal lehet látogat-

ni, valamint teljes időtartama alatt 

maszk viselése kötelező!

AGYAGOZÁS GYEREKEKNEK – 

fejlesztő jelleggel is  

HÉTFŐNKÉNT 17.0018.00  

A foglalkozást Sztankay Bedők Bea 

keramikusművész vezeti. 

4 éves kortól ajánlott. 

Részvételi díj: 

1500 Ft/óra + anyagköltség

MERIDIÁN 3 - 1 - 2 TORNA   

CSÜTÖRTÖK 17.00–18.00   

A gyakorlatok rendszeres végz ésé-

vel sokat tehetünk egészségünk 

javításáért, mivel jótékonyan hatnak 

a testre, a lélekre és a szellemre is. 

Jó idő esetén az órát a szabadban 

tartjuk. Beltéri foglalkozáson csak 

oltási igazolvánnyal rendelkezők 

vehetnek részt és maszk viselése 

kötelező! A részvétel ingyenes. 

Információ: Kiss Ágnes, 06 70 210 

4706, kagnes22@gmail.com. További 

információ: https://www.312.hu/

ONLINE SENIOR GERINCTORNA    

KEDD, CSÜTÖRTÖK 9.00–10.00 

és 10.00–11.00   

Érdeklődés: 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 első alkalom ingyenes. 

Az önkormányzat az arra jogosultak-

nak támogatást biztosít.

Email:  vizivarosiklub@budavar.hu  
Facebook: Vízivárosi KlubVízivárosi Klub Szegő János. Végre találkozunk 

személyesen is! Az előadást 30 fő 

részvételével, előzetes regisztráció-

val tartjuk meg, regisztrálni 

a jokaiannaszalon@budavar.hu 

címen lehet. A levél tárgyában 

jelölje meg: Lyukasóra. 

A védettségi kártya felmutatása 

mellett továbbra is kérjük a maszk 

viselését és a távolság tartását. 

Vigyázzunk egymásra!

A belépődíj: 2000 Ft/fő, I. kerületi 

kerületkártyával: 1000 Ft/fő

Május 30., vasárnap, 10:30   

VÍZIVÁROSI MESÉK – A Jókai Anna 

Szalon új programsorozata

A Víziváros mesés hely, tele 

vidámsággal és játékkal. 

Új sorozatunkban a környéken 

játszódó és a környékbeli neves 

szerzők által írt mesékből válogatunk. 

A mesélőnk: Rák Kati színművész

Első alkalommal a Mária tér nagy 

meseírója, Végh György műveiből 

válogatunk. A főszerepben: Don 

Makarémó, a szeleburdi játékmajom. 

Minden gyereket, kiskamaszt 

szeretettel várunk a gyermeknap 

alkalmából ingyenes programon!

A program előzetes regisztrációhoz 

kötött: jokaiannaszalon@budavar.hu 

A levél tárgyaként kérjük 

feltüntetni: Vízivárosi mesék. 

A részvétel felnőtteknek védettségi 

igazolvány felmutatásával, maszk 

használatával, gyerekeknek 

védettségi igazolvánnyal 

rendelkező felnőtt kíséretében 

lehetséges, kézfertőtlenítőt 

biztosítunk! 

A Vízivárosi mesék június 20-án, 

délelőtt folytatódnak!
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INGATLAN

II. ker. Zöldmáli lejtőn zöldövezeti ut-

cá ban, 16 lakásos, 4-emeletes társas-

ház első emeletén eladó 60 m2 + 5,5 m2 

erkélyes, 1+2 félszobás, nagyon csön-

des, PANORÁMÁS lakás. BakosLak In-

gatlan, tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.

II. ker., a Mechwart liget szom széd sá

gában, a Mechwart liget szomszédsá-

gában, a Keleti Károly utcában Bauhaus 

jellegű, liftes társház 6. emeletén eladó 

napfényes, 60 m2 + 14 m2 erkélyes, 

nappali + 1 hálószobás, PANORÁMÁS, 

felújított lakás. BakosLak Ingatlan, tel.: 

326 0618, 06 20 974 0571. 

XI. ker., a Savoya Parkban, a Duna-part 

és Savoya Park bevásárlóközpont köz-

vet len szomszédságában, új építésű 

lif tes társasház 3. emeletén eladó 76 

m2-es, nappali + 3 hálószobás, tera-

szos, 98%-os készültségű lakás. Bakos-

Lak Ingatlan, tel.: 326 0618, 06 20 974 

0571.

XI. ker., a Savoya Parkban, Duna part 

és Savoya Park bevásárló központ 

közvetlen szomszédságában, új építé-

sű liftes társasház 6. emeletén eladó 

128 m2-es, belső kétszintes, napfé-

nyes, PANORÁMÁS, nappali + 4 há-

lószobás, 90%-os készültségű lakás. 

BakosLak Ingatlan, tel.: 326 0618, 06 

20 974 0571. 

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

tes Bauhaus jellegű társasház 6. 

eme letén 83 m2-es, 3 szobás, kiváló

elosztású, erkélyes, PANORÁMÁS la-

kás eladó. BakosLak Ingatlan, tel.: 326 

0618, 06 20 974 0571.

Hűvösvölgyben 1100 négyzetméte-

res telken lévő, csendes, két külön la-

kásos (összesen 153 négyzetméteres) 

családi ház tulajdonostól eladó. 

Ingatlanosok kíméljenek! 

+36 20 566 8717

A BakosLak Ingatlan  
készpénzes ügyfelei részére eladó 

és igényes kiadó ingatlanokat 

keres azonnali fizetéssel. 

BakosLak Ingatlan, 

I. Batthyány utca 32. 

Tel.: 326 0618,  

06 20 974 0571.

SZOLGÁLTATÁS

HENK ANTIQUTAS Krisztinaváros Mé-

száros u. 8. Nyitva: H–P 10–18h Tel.: 06 

20 933 1413, henkvilmos@gmail.com

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhá-

rítástól a teljes felújításig. Petrás Jó-

zsef villanyszerelő mester. 

Telefon: 06 20 9344 664, 246 9021. 

ELMÜ-ügyintézés

Nyugdíjasoknak, cégeknek heti ebéd 

menü kedvezményes áron, kiszál lí   tással. 

Referenciákkal rendelkező cé   günk be-

vásárlást, takarítást vállal. Csa  ládoknak, 

cégeknek ingyenes ren dez  vényhelyszín. 

Érdeklődni: +36 70 324 4730.

Kertgondozásra vágyó fiatal pár nya-

ralót/hétvégi házat venne a Balato-

non vagy a Dunakanyarnál 18 millió 

Ft-ig. Tel.: 06 20 4549 152.

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes ki-

szállással, készpénzért vásárol köny-

ve ket, teljes könyvtárakat, térképeket, 

met szeteket, kéziratokat, képeslapo-

kat, fest ményeket, porcelánokat, teljes 

hagya tékot. 

Tel: 06 1 312 6294; 06 30 941 2484.

Vízszerelés, csapok, szifonok, wc-

tar tályok, csészék cseréje, javítása, 

a nyag  beszerzéssel. 

Tel.: 06 30 447 3603.

Optimalizálja biztosításait és meg

ta ka  rításait a kerületben működő 

füg        getlen biztosítási tanácsadó se gít    -

sé gével! Ingyenes konzultáció és ár-

ajánlat-bekérés. 

Tel: +36 70/555 5580, 

e-mail: hazcoop.info@gmail.com

EGÉSZSÉG

Házhoz megyek. Fogsor készítését, 

javítását garanciával vállalom. Hívjon 

bizalommal! Tel.: 06 20 980 3957.

Szakápolás, gyógytorna, rehabilitá-

ció, gondozás, akár 24 órában, az ott-

ho nában. Tel.: 06 30 870 5287, info@

meoapolas.hu

Tisztelt Keruletiujsag.hu!

Kérem, hogy az alábbi hirdetést az I. kerületi (Várnegyed) Újságban szíveskedjenek 
megjeleníteni!

Méret: 1/8 (50 x 102,5 milliméter)

Megjelenés: május 13., május 27., június 10., június 24., július 8., július 22., szeptember 9., 
szeptember 23., október 7., október 21., november 18., december 2. december 14.
(13 lapszám)

A hirdetést igyekeztem mérethelyesen megjeleníteni, azonban Word dokumentumban készült. 
Kérem, hogy a nyomdai előkészített anyagot a megjelenés előtt szíveskedjenek részemre 
megküldeni egy utolsó ellenőrzés céljából.

Számlázási adatok:

HOMNEX Ingatlanközpont Kft.
1136 Budapest, Tátra utca 5/A. alagsor 2.
Adószám: 25481620-2-41

Kérem, hogy a díjbekérőt a fenti adatokkal az info@homnex.hu e-mail címre mielőbb
szíveskedjenek megküldeni.

Budapest, 2021. április 25.
Tisztelettel:

dr. Borbola Péter

„KÖZVETÍTŐK KÍMÉLJENEK!” 
HA ÖN INGATLANKÖZVETÍTŐ NÉLKÜL 

SZERETNÉ ÉRTÉKESÍTENI INGATLANÁT, 
azonban sikere és biztonsága érdekében: 
- professzionális hirdetési kampányt,
- folyamatos szakértői támogatást,
- leinformált, fizetőképes érdeklődőket, 
- stabil ügyvédi hátteret, valamint 
- HOMNEX jogi garanciát szeretne, akkor
HÍVJON BIZALOMMAL EGY INGYENES, 
KÖTETLEN KONZULTÁCIÓRA! 

 DR. BORBOLA PÉTER 
  ingatlanforgalmi szakjogász, 
  személyi ingatlanstratéga, 

           20 év tapasztalattal. 
+36-30/992-6075

1,5%+Áfa (bruttó 1,9%) sikerdíj 
ügyvédi munkadíjjal, hitelügyintézéssel. 
Kedvezményes energetikai tanúsítvány. 
Iroda: Bp., XII. ker., Városmajor utca 15. 
E-mail: info@homnex.hu

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK:
www.homnex.hu 
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Hirdetésfelvétel kizárólag: 

varnegyed@gmail.com

Elérhetőség: +36 1 782 6620

• 24 órás vészhelyzeti 

  elérhetőség, éjszakai 

  ügyelet

•  Teljeskörű könyvelés az új 

  törvényi előírás szerint

•  Hatékony kintlevőség-

  kezelés

•  Műszaki problémák 

  kezelése – gondnoki 

  házfelügyelet

•  Társasház teljeskörű 

  üzemeltetése

•  Felújítási munkák 

  előkészítése, lebonyolítása,  

    felügyelete

•  Alapító Okirat 

  és SZMSZ elkésztése, 

  karbantartása

•  Jogi problémák 

  megoldása

I. kerületi irodával rendelkező 
közös képviselet és társasházkezelés

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

Szolgáltatásaink: büntetlen előéletű, Budavár 
köz         biz tonságát fontosnak tartó, 
és ennek fenntartásáért, illet-
ve javításáért tenni akaró ön-
kén       tesek jelentkezését, akik 
fe       l elősséget éreznek a lakó kör-
nye        zetükért. Jelentkezni a pol-
gár      őrség e-mail-címén lehet: bu-
da   varipolgarorseg@gmail. com. 
Budavári Polgárőr, Önkén tes Tű z-
oltó, Egészségvédő és Ter mé szet-
vé dő Egyesület. 
1016 Bu dapest, Mészáros u. 18. 
Elnök: dr. Hegedűs György, Tele-
fon: 36 30 621 4143 E-mail: 
buda vari polgar orseg@gmail.com
Alelnök, polgárőrtagozat-vezető: 
Belényi István, Telefon: 36 30 
627 5195 E-mail: belenyi.ist-
van  @gmail. com 

A Budavári
Polgárőrségbe várjuk

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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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

✁

✁
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K ÉR DŐÍ V  a faltólfalig takarításról
Tisztelt I. kerületi polgár!

A Budavári Önkormányzat kiemelten 

fontosnak tartja a kerületi közutak, 

köz területek tisztaságát, ezért kollégá-

ink az FKF Nonprofit Zrt.-vel együtt-

működve 2021. március 1. és május 9. 

között hetente egy-egy útszakaszt tel-

jesen megtisztítottak. Bár a társashá-

zak előtti járdaszakasz tisztán tartása a 

1. A válaszadó irányítószáma:

2. Jó ötletnek tartja-e, hogy az önkormányzat az FKF-el közösen faltól-falig takarításokat szervez?

3. Látott-e már személyesen nagytakarított szakaszokat?

4. Ha igen, mennyire elégedett az eredménnyel? 

 (Kérjük, értékelje 1-től 5-ig; az 1-es a legkevésbé, az 5-ös a leginkább elégedettet jelenti!) 

5. Van-e javaslata, hogyan javíthatnánk a szolgáltatásokon? 

6. Ön szerint mivel tudná az önkormányzat tovább növelni a tisztaságot a kerületben?

társasházak feladata, az önkormányzat 

fontosnak tartja a köztisztaságot, ezért 

a lehetőségein belül igyekszik segíteni 

a kerületi lakosoknak.

Az önkormányzatnak módjában áll, 

hogy további szakaszokon folytassa a 

ta karítást. Az alábbi kérdőívben ezzel 

kapcsolatban kérjük a visszajelzései-

ket, észrevételeiket: arra kérjük, hogy 

a kérdőív végén lévő listában szerep-

lő szakaszokat tegye preferenciasor-

rendbe az alapján, hogy ön szerint a 

leg inkább hol szükséges folytatni a 

nagy takarítást. Az FKF szakemberei-

vel a lakossági ajánlások alapján áll 

majd össze a sorrend, hogy hol, me-

lyik utcákra rendeljük meg a faltól 

falig takarítást a második ütemben.

✁

 Lovas út

 Úri utca

 Naphegy utca

 Krisztina krt. (a Délitől az Alagút utcáig, 

 és onnan vissza a másik oldalon a Mikó utcáig)

 Krisztina krt. (A Délitől az Orvos utcáig)

 Szabó Ilonka utca

 Váralja utca

 Czakó utca – Dezső utca – Naphegy tér

 Sánc utca – Mihály utca – Szirtes utca – Citadella parkoló

 Csalogány utcai járda + nagyparkoló

 Orom utca és környéke

 Gellérthegy utca

A kitöltött és kivágott kérdőívet kérjük, 

dobja a kihelyezett gyűjtődobozba!

Gyűjtődobozt a következő helyszíneken talál:

Budavári Önkormányzat 

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

I. számú Idősek Klubja 

1015 Budapest, Hattyú u.16.

II. számú Idősek Klubja 

1013 Budapest, Roham utca 7. 

III. számú Idősek Klubja

1011 Budapest, Fő u. 31.

Gondozási Központ

1013 Budapest, Attila u. 8.

Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

1012 Budapest, Attila út 89.

Az önkormányzatnak nem áll módjá-

ban minden szakaszon elvégezni a fal-

tól-falig takarítást, de a lakók preferen-

ciasorrendje alapján folytatjuk majd 

az akciót. Kérjük, az alábbi listában 

sze replő szakaszokat tegye sorrendbe 

(1-től 12-ig) aszerint, hogy a legszük-

ségesebbnek (1) vagy a legkevésbé 

szükségesnek (12) látja a takarításukat.

✁ K É R D Ő Í V



ERŐS VÁROS, ERŐS KÖZÖSSÉG

További városi történetek: enbudapestem.hu

EGY DARABIG 
KERÜLNÜNK KELL. 
DE MEGÉRI, 
BUDAPEST GYÖNYÖRŰ!
Felújítjuk Budapest büszkeségét.


