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Kinyílik a látkép a Batyin
Az ingyenes parkolás megszüntetése után egy hét türelmi idő többségében elég volt arra, hogy a jogosultak kiváltsák a
parkolási engedélyeiket – mondta a Várnegyednek V. Naszályi Márta polgármester, aki a Batthyány tér forgalomtechnikai
átalakításáról is beszélt.
– Pünkösd után újra fizetős lett a parkolás. Látszik-e változás, eltűntek-e
például a korábban nagy számban itt
parkoló, nem kerületi autók?
– Egyértelműen látszik, hogy csökkent
a kerületben parkoló autók száma,
amit pontos számadatok nélkül már az
is jelez, hogy vannak üres parkolóhelyek, nem kell órákat körözni, közben
szennyezni a levegőt. Tehát látható a
drasztikus csökkenés, és nagyon örülök annak, hogy visszatért a korábbi
rendszer, mert az I. kerületben már
tarthatatlan volt a helyzet.
– Milyen fejlemények vannak a parkolási engedélyek ügyében?

tudni, mikor lesz megint fizetős, ezért

lakásügynökség ügyvezetői pályázatá-

– Maradt a járvány előtti rendszer, sem-

egy hét türelmi időt adtunk, az első

val kapcsolatos döntés és reményeim

mit nem változtattunk. Akinek állandó

héten eltekintettünk a pótdíjazástól.

szerint a lakáskorszerűsítési pályázat is.

lakosként lakossági engedélye van az

Az ügyfélszolgálati irodák meghosszab

– A közmeghallgatást is júniusban

első, saját autóra, annak automatiku-

bított nyitvatartással várták a parkolási

szokták megtartani…

san meghosszabbodott az engedélye,

engedélyt kérőket, illetve az online

– Így van, de mivel az utolsó percig

neki nincsen semmi tennivalója, pon-

ügyintézésre is mód volt. Az első egy-

bizonytalan volt, hogy lehet-e tartani,

tosan úgy, ahogy egyébként minden ja-

két napon sorban álltak az emberek, de

ezért inkább úgy készülünk, hogy szep-

nuár végén lenni szokott. Akik második

az ügyfélszolgálat munkatársai nagyon

temberben lesz majd közmeghallgatás.

autóra is szeretnének parkolási enge-

derekasan állták a sarat, így aki el akar-

– Mi történik a Batthyány téren?

délyt, illetve méltányossági engedélyt

ta intézni ezt, az mostanra el is tudta.

– Tavaly lezajlott egy nagyon jó hangu-

kérni, azoknak be kellett adniuk az en-

– Hogyan tervezik, mikor tartanak is-

latú közösségi tervezés, A mi Batyink

gedélykérelmüket, pontosan úgy, mint

mét képviselő-testületi ülést?

címmel, ennek keretében pedig na-

ahogy minden más évben – ők termé-

– Mivel az SzMSz-ünk szerint június

gyon sok javaslat érkezett arról, hogy

szetesen a korábbi évek gyakorlatának

15-ig tarthatunk rendes üléseket, ezért

mit lehetne csinálni a téren. Korábban

megfelelően kaptak engedélyt. Mivel

a közeli hetekben rendkívüli üléseket

a fővárosi Tér-Köz pályázat keretében

egyik pillanatról a másikra jött a rende-

tervezünk. Ennek pontos idejét most

270 millió forintos támogatást nyert a

let a fizetős parkolás újraindulásáról,

egyeztetjük, a honlapon publikálni fog-

kerület a Batthyány térre, de ezt a mai

az önkormányzatoknak pedig éppen a

juk az előterjesztéseket is, és termé-

napig nem tudtuk fölhasználni, mert

pünkösdi hosszú hétvégén kellett át-

szetesen online közvetítjük az ülést.

korábban a tervezés elakadt, a főváros

állni az új rendszerre, és a lakók közül

A megtárgyalandó előterjesztések kö-

nem fogadta el az elkészült terveket.

elég sokan nem kérték meg korábban a

zött szerepel például a játszótér-üze-

Még az elmúlt évben megcsináltuk a

parkolási engedélyt, mert nem lehetett

meltetési cég ügyvezetői pályázata, a

közösségi tervezést, és tervezési szer-

4

VÁRNEGYED • XXVI. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM, 2021. JÚNIUS 10.

Ö N K O R M Á N Y Z AT
ződést is kötöttünk egy céggel, de vé-

oda bekanyarodni az autóbuszok, nem

ezzel a munkával nem használjuk ki a

gül ellehetetlenült a folyamat, mivel

fognak ott parkolni. A templom előtti

teljes keretet, a maradék részt várha-

kiderült, hogy a Budapesti Fejlesztési

útszakasz nem lesz a Bem rakpart felől

tóan a Szentháromság tér zöldterületi

Központ készül a HÉV-végállomás át-

megközelíthető, csak a Fő utca felől,

megújítására csoportosítja át a fővá-

alakítására, ezen belül az aluljáró szi-

illetve helyet fog cserélni egymással a

ros, de erről közgyűlési döntés kell.

getelésére, ami a tér jelentős részének

taxiállomás és a buszmegálló.

Az az átalakítás, amiről korábban volt

felbontásával jár majd. Így abban a for-

Ehhez az átalakításhoz kapcsolódóan

szó, az milliárdos nagyságrendű lett

mában most nem tudjuk megcsinálni

a 11-es, 111-es és a 109-es busz in-

volna, amiből a fennmaradó részt a

a tér átalakítását, viszont mindenféle-

dulóállomásai is részben áthelyeződ-

kerületnek kellett volna állnia. Ezt pe-

képpen jelentős változásokat szeret-

nek, de mindegyik marad a Batthyá-

dig kormányzati megszorítások miatt

nénk a Batyin. Leültünk egyeztetni a

ny téren, tehát ebből a szempontból

nem tudtuk vállalni. Ez azért sem lett

Budapest Közút Zrt.-vel, valamint a

megnyugtatok mindenkit, hogy vala-

volna felelősségteljes döntés, hiszen

BKK-BKV-val, és ennek eredménye-

mennyi busz, amelyik jelenleg a Bat-

most megcsináltuk volna sok százmil-

képpen született meg az a terv, hogy

thyány téren jár, az továbbra is itt fog

lió forintért a területet, aztán két év

a Parlamentre néző dunai látképet ki-

járni, itt marad a végállomása, csak a

múlva felszednék, merthogy szigetel-

nyitjuk, mégpedig azáltal, hogy meg-

téren belül fognak áthelyeződni ezek

ni akarják az aluljárót.

szüntetjük a két szervizúton az autó-

a megállók.

– Milyen programokat terveznek a

buszok parkolását.

– Milyen ütemezésben zajlanak a

közeljövőben?

– Ezt hogyan oldják meg?

munkák?

– Nagyon sok közösségi akcióra ké-

– A Fő utca felőli szervizút megszűnik

– Már a múlt hétvégén elkezdték a for-

szülünk, lesz például virágültetés a

út lenni, tehát teljesen le lesz zárva,

galomtechnikai munkák kivitelezését,

hét végén, és különböző társadal-

és részben beültetjük növényekkel,

ezen a héten a növényeket is kiültetik a

masítási projekteket is szervezünk.

részben pedig kiülős, közösségi teret

meglévő zöld felületeken. E hét végétől

Nagyon jó, hogy végre tudunk sze-

teremtünk ott. A téren meglévő zöld

már az új forgalmi rend lesz érvényes,

mélyesen is találkozni, hogy megtart-

felületeket felújítjuk, új növényeket

és a szervizút zöld kialakítása reménye-

hattuk a díszpolgáravatást, szemé-

ültetünk, hulladékgyűjtőket helyezünk

im szerint június végéig megtörténik.

lyes részvétellel ünnepelhetjük meg

ki és felújítjuk a padokat is. A másik, a

– Miből finanszírozzák az átalakítást?

a pedagógusnapot vagy megtarthat-

Bem rakpart felőli szervizút nem lesz

– Ez kerületi forrásból történik, de

juk a Semmelweis-díj átadóját.

lezárva, de csak a templom felől fognak

részben a Tér-Köz pályázat terhére. De

Nagy öröm, hogy tudunk turnusokat szervezni a horányi és a zamárdi
üdülőbe. Itt érdemes megemlíteni
a folyó pályázataink közül a civil és
egyházi pályázatot, valamint a társasház-felújítási pályázatot, amelyet
idén a korábbi 100 millió helyett
csak 50 millió forinttal hirdettünk
meg, mert nem látjuk még, hogyan
jönnek be az idei évben a bevételek, a pandémia és a megszorítások
miatt sok a bizonytalanság. De ha jól
alakulnak a dolgok, akkor lehet, hogy
erre a célra is jut még forrás, és az
idei évben még egyszer kiírjuk a pályázatot.
-enzo-

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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Álomvár és lakói
Gyermekrajzpályázat
Rajzold le álmaid várát!

árkot megtöltheted lávával vagy cso–

otthon szkenner, javasoljuk a CamS-

Hogy néz ki a legjobb, legbulisabb, leg

kipuddinggal, a szökőkútban állhat

canner vagy másik telefonos szken-

izgalmasabb vár, és kik lakják? Hogy néz

jégszobor, és őrízheti sárkány, marsla

nelő használatát.)

ki kívülről és belülről? Kik védik? Kik

kók vagy akár egy hatalmas katica. Pa

– Ha szeretnél és tudsz, rajzolhatsz szá-

uralkodnak? Küldd el nekünk a rajzodat

pírral és ceruzával minden megvaló

mítógépes program segítségével is.

június 20-ig, és ha különösen jól sikerül,
júliusban a te rajzod lehet a kerületi Facebook-oldal borítóképe, hogy az összes

– Jelentkezz június 20-ig.

sítható!
– Rajzodon legyenek lakók is (emberek, állatok vagy mesés lények).

– Minden 14 év alatti gyerek (nem

kerületi lakó lássa az alkotásodat! Az ös�-

– Bármekkora méretben rajzolhatsz

szes beküldött rajz megtekinthető lesz a

bármivel (ceruzával, zsírkrétával, filc

Facebookon egy dedikált fotóalbumában!

tollal, tollal stb.).

Mik a feltételek?

Kik jelentkezhetnek?
csak kerületi lakosok).
Eszedbe jutott valaki, akit még érde-

– A rajzokat (lehetőleg jó minőség-

kelhet a pályázat? Oszd meg vele is.

– Engedd el a fantáziád! A falak lehet-

ben szkennelve vagy fotóként) ide

Alkotásra fel! Izgatottan várjuk a raj-

nek sárból vagy márványból, a vár

küldd: sajto@budavar.hu (Ha nincs

zokat június 20-ig.
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Tájékoztató a parkolási engedélyekről
Automatikusan meghosszabbodik az engedélyük azoknak,

Méltányossági kérelmet kell benyújtaniuk azoknak:

akiknek nem változtak a személyes és gépjárműadataik,

• akik állandó lakosok, de más magánszemély nevén van

így nekik a 2 000 Ft regisztrációs díjat sem kell befizetniük. Kivételt képeznek ezalól a méltányossági kérelmek.

a gépkocsi,
• akiknek a tartózkodási helyük az I. kerület.

Ügyintézést igényel:
• a céges autóra kért engedély (személyes és online ügy-

A méltányossági kérelmet személyesen az ügyfélszolgá
lati irodán lehet beadni vagy e-mailen eljuttatni az

intézés),
(Online ügyintézés esetén válassza a „kizárólagos hasz-

ugyfelszolgalat@budavar.hu e-mail-címre.

nálati engedély” nevű fület a gépjármű jogcímének ki
választásánál: https://ugyfelablak.budavar.hu/login)

A méltányossági kérelem a https://budavar.hu/meltanyos

• a második autóra kért engedély (személyes ügyintézés

sagi-hozzajarulas/ címről tölthető le.

második autóra vonatkozó várakozási díj megfizetése

Kérjük, hogy a tájékoztatóban felsorolt mellékleteket ne

mellett).

feledjék el beküldeni!

Hirdetmény
Tisztelt lakók! Tisztelt érdekeltek!

Az ITS készítése a kerületi önkormányzat feladata. Kiemelt
célja, hogy olyan konkrét programjavaslatokat, projekteket fo-

Budapest I. Kerület Budavár Önkormányzata a képviselő-testü-

galmazzon meg, amelyek – a helyi adottságokra építve, figye-

let 79/2018. (V. 24.) sz. határozatával – a Kerületi Építési Sza-

lembe véve a lehetséges veszélyeket; az alapos tervezés és

bályzatról (KÉSZ) szóló, többször módosított 16/2000. (VIII.

programalkotás következtében – a különböző uniós és fővárosi

15.) Kt. sz. rendeletét felülvizsgálva – a kerület teljes terüle-

pályázati források hatékony felhasználásának alapjául szolgál-

tére új Kerületi Építési Szabályzat készítéséről döntött 2018-

nak a kerület fejlesztési célkitűzéseinek eredményes megvaló-

ban, továbbá 2021-ben a polgármester 52/2021 (II. 21.) szá-

sítása érdekében. Ezekre a dokumentumokra épül a KÉSZ, amely

mú határozatával a Településfejlesztési Koncepció (TK) és az

már telkekre lebontva mutatja meg a fejlesztési lehetőségeket

Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) újratervezéséről,

és biztosítja az értékek védelmét.

valamint a településkép védelméről szóló 18/2017 (IX. 29.)

Az önkormányzat által készíttetett településfejlesztési straté-

Kt. szá
mú helyi rendelet (Tkr) felülvizsgálatáról rendelkezett.

gia annyiban lehet sikeres, amennyiben a helyi érintettek – hoz-

A fenti polgármesteri határozat és 314/2012. (XI. 8.) korm.-ren-

zátéve a maguk tapasztalatait és ötleteit – a magukénak érzik,

delet 28. § (6) bekezdése alapján a TK, az ITS és a KÉSZ egyeztetését egy eljárásban folytatjuk le, és ezekkel párhuzamosan
történik a Tkr. felülvizsgálata is.
A TK és az ITS a településfejlesztés alapdokumentumai, amelyek egy település környezeti, társadalmi és gazdasági céljainak
megvalósítását szolgálják, egyidejűleg meghatározzák a hos�-

segítik, támogatják a megvalósulását.
Ennek érdekében kérjük, hogy amennyiben a készülő dokumentumokkal kapcsolatban bármilyen észrevétele, javaslata van,
legkésőbb 2021. 06. 28-ig küldje el a következő e-mail-címre:
foepitesz@budavar.hu.
Együttműködésüket előre is köszönjük!

szú távú fejlesztési koncepcióban (TK-ban) megfogalmazott
elképzelések eléréséhez szükséges beavatkozásokat, programokat, továbbá ezek eszközeit és nyomon követését (ez a középtávra szóló ITS).

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

Budapest, 2021. május 25.
Váradiné Naszályi Márta
polgármester
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Díszpolgári elismerés

Aki derűvel tanította a fizikát
A járványügyi korlátozások miatt rendhagyó helyszínen, a Virág Benedek Ház kertjében, szűk körben került sor május
28-án a Budavár díszpolgára cím átadására. A kitüntetést – a képviselő-testület határozata nyomán – V. Naszályi Márta
polgármester dr. Fejér Lászlóné I. kerületi pedagógusnak, a Budavári Általános Iskola 2020 decemberében nyugállományba vonult igazgatójának nyújtotta át. A Budavári Virág Benedek-díjas matematika–fizika szakos tanárnővel a
díjátadás után beszélgettünk.
– Felidézné azt a napot, amikor tanár-

– A Tárnok utcai – mai nevén Budavá-

később megkeresett a főiskolai szakve-

ként először lépte át az iskola küszö-

ri – iskola az egykori Esterházy-palota

zető tanárom, Csákány Lászlóné. (Azért

bét?

romjaira épült. Az udvaron ma is ott

emlékezhetett rám, mert elégedett volt

– 1980 nyarán friss diplomásként,

áll a régi időkből megmaradt hatal-

a módszertani felkészültségemmel, és

nagy izgalommal léptem be az akkor

mas gesztenyefa. Ez a fa jól példázza,

úgy vélte, hogy mindezt érdemes len-

még „Tárnok utcai” általános iskola ka

hogy miként a gyökér, a törzs és a lomb

ne továbbadni a főiskolai hallgatóknak

puján. Abban az időben a jelölt még

önmagában nem tud létezni, és kette-

is.) Megkérdezte, hogy vállalnám-e a

nem választhatott az ajánlatok között,

sével sem tudnak egy egészet alkotni,

fizika szakos főiskolások gyakorlatve-

hanem pályázni kellett egy adott ta-

úgy a pedagógus és a diák közötti jó

zetését. Nagy örömmel fogadtam el a

nári állásra. Emlékszem, nagyon meg-

kapcsolat is csak a szülőkkel együtt

felkérését. Szép kihívás volt, amit ma is

tetszett az iskola. Éreztem, hogy jól

működik harmonikusan. A pályám so-

ajándéknak tekintek. 2003-ban vettem

sikerült az állásinterjú, amely után ma-

rán szerettem az osztályfőnöki mun-

át az igazgatói kinevezésemet, és 17

tematika–fizika szakosként fölvettek a

kát. Jó érzéssel töltött el, hogy részt

éven keresztül vezettem az iskolát.

tantestületbe, és szeptembertől taní-

vehettem a közösségek kialakításában.

– A matematika és a fizika sok gyerek

tani kezdtem. A következő tanévtől ki-

Úgy érzem, rendelkezem a hivatásom-

számára a nehéz tárgyak közé tarto-

neveztek osztályfőnöknek, életem első

hoz szükséges empátiával, és mindig

zik. Melyek azok a módszerek, ame-

osztálya máig meghatározó élmény

is szerettem segíteni a gyerekeknek.

lyekkel a képességbéli különbségek

maradt. Miközben a gyerekek nagyon

Ahány diákkal, annyiféle személyiség-

kiegyenlíthetők?

fogékonyak voltak a tudás megszerzé-

gel találkoztam. Gyakran szinte pszi

– Számomra mindig nagyon fontos

sére, és segítették egymást, rendkívül

chológusként, sok-sok beszélgetés

volt, hogy a diákok ne féljenek ettől a

jó kapcsolatom alakult ki az összetartó

után sikerült megoldanunk egy-egy

két reál tantárgytól. Ne legyen mumus

szülői gárdával. Akkoriban fogalmazó-

problémát. Amiképp a gyerekek, akként

a matematika és a fizika. A díszpolgá-

dott meg bennem a diák–szülő–peda-

a szülők sem egyformák, de a legtöbb

ri díjátadó ünnepség élő közvetítése

gógus hármas egységéről szóló hitval-

alkalommal sikerült bevonni őket az

után üzenetet írt néhány régi tanítvá-

lás. Remek közösség alakult ki, évekkel

osztály és az iskola életébe.

nyom. Ők ma is emlékeznek az óráimra,

később osztálytalálkozót is rendeztek.

– Hogyan haladt előre a szakmai pá-

és megerősítettek abban, hogy sikerült

Azt hiszem, hogy ha a pályakezdő kol-

lyán?

velük megszerettetnem mindkét tár-

légák hasonló tapasztalatot szerezné-

– Már az első évben tagja lettem a kerü-

gyat. Nagyon fontos, hogy akinek ke-

nek, akkor jóval kevesebben hagynák

leti fizika tanárok munkaközösségének,

vésbé megy a matematika, annak is

el a pályát.

ahol a kollégák a vezetőjüknek válasz-

legyen sikerélménye. Én azt az elvet

– A hármas egységről szóló hitvallá-

tottak. Ebben az időben elsősorban a

vallom, hogy egy kitűnő tanulóhoz

sáról abban a rövid portréfilmben is

szaktárggyal kapcsolatos munkát vé-

képest egy gyengébb diák többször

beszél, amelyet a díszpolgári elisme-

geztem, fizikaversenyeket szerveztem

kapjon dicséretet, hiszen a jó szó mo-

rés kapcsán készítettek önről.

a kerületi iskolák között. Néhány évvel

tiválja őt. A pedagógusnak sokat kell
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dicsérnie, és humorral, vidámsággal
kell motiválnia. Ha egyszer-egyszer tévesztett valaki, az az én órámon soha
nem volt probléma, hiszen ez mindenkivel előfordul. Ilyenkor azt mondtam a
gyerekeknek, hogy „óh, én is hányszor
elszámolom magam”.
Régebben a pedagógusoknak is 8-tól
4-ig tartott a munkaidejük. Az a diák,
akinek gondja volt, délután megtalálhatott – a korrepetálásra mindig kész
voltam. Előfordult, hogy én éreztem
azt, hogy egy tanítványomnak kevés a
délelőtti tanóra. Olyankor megkértem
a diákomat, hogy jöjjön be délután, és
közösen nézzük át az anyagot.
– A díszpolgári cím átadásakor elhangzott, hogy nem csupán a munká-

albizottságának a vezetését bízták

kedések nem tették lehetővé, hogy

ja köti a kerülethez, hanem az ottho-

rám. Bízom benne, hogy a járvány le-

a szokásos módon rendezzék meg az

na is itt van. Merrefelé lakik?

csengése után talán már a személyes

ünnepséget. Milyen körben tartották

– 38 évvel ezelőtt költöztünk a vár-

egyeztetésekre és az aktívabb munkára

a díjátadót?

szoknyán lévő Szabó Ilonka utcába.

is lehetőségünk nyílik. Természetesen

– Nagyon jó lett volna, ha az örömö-

Amikor pár évvel később a családdal

jelentősen több a szabadidőm, mint ko-

met meg tudtam volna osztani sok-sok

egy kicsit nagyobb lakásba költöztünk,

rábban, élvezem, hogy hosszú idő után

emberrel, de ezt a pandémia sajnos

akkor is csak néhány házzal mentünk

végre könyvet vehetek a kezembe, és

nem tette lehetővé. Csupán a csa-

arrébb. Az utca ma is ugyanolyan szép,

olvashatok. Az egyik kedvencem Gerard

ládom, néhány barát, egykori tanít-

mint annak idején, de a forgalom sok-

Durrelltől a Családom és egyéb állatfaj-

vány és a Budavári Általános Iskola

kal nagyobb. Régen egy csendes estén

ták című könyv, ami humorral adja át a

intézményvezetője volt jelen, illetve

még a sünök vonulását is hallottuk a

természet imádatát. Sokszor kiolvastam

az önkormányzat részéről V. Naszályi

nyitott erkélyajtón keresztül. Ma már

már, de most újra elővettem. Úgy gon-

Márta polgármester, Gelencsér Fe-

ilyen élményekben sajnos nincs ré-

doltam, hogy nem a Száz év magányt

renc alpolgármester és néhány segítő

szünk, de ez a kedves emlék is ideköt.

fogom olvasni.

kollégájuk, akik a szervezésben részt

1990-ben ez a környék a 4. számú

– Hogy érintette a díszpolgári elis-

vettek. Sajnálom, hogy nem sikerült

egyéni önkormányzati körzet volt.

merés?

személyesen találkoznom a kerület

Sokan ismertek, így egyéni jelöltként

– Meg sem tudtam szólalni, amikor Re-

díszpolgáraival, akik ezúttal csak on-

megválasztottak önkormányzati kép-

menyik Ildikó, a bizottság elnöke felhí-

line követhették az eseményeket. Utá-

viselőnek. A rendszerváltozást követő

vott, és elárulta, hogy ebben a megtisz-

nanéztem az interneten, hogy én a 25-

négy évben voltam a képviselő-testü-

teltetésben részesülök. Nagy örömmel

dik vagyok a sorban. Nagyon jólesett,

let tagja, és szakmámból adódóan az

töltött el, hogy a képviselő-testület

hogy egy régi kedves tanítványom,

oktatási bizottság elnöke.

érdemesnek talál a díszpolgári címre.

Im
re Géza világ- és Európa-bajnok

– Mivel foglalkozik mostanában, ami-

Azt hiszem, hogy a kitüntetés a szak-

párbajtőröző – a díszpolgárok egyike

óta visszavonult?

mámnak, az emberségemnek és a négy

– az ünnepség után fölhívott és gratu-

– A szakmai munka nem zárult le szá-

évtizedes pályámnak egyaránt szól.

lált. Azt mondta, reméli, hogy jövőre

momra, mert az Országos Köznevelé-

– Az idén, a járvány miatt hozott és

együtt ünnepelhetünk.

si Tanács fenntartókkal kapcsolatos

még fel nem oldott védelmi intéz-

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

Rojkó A.
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Új képviselő a Fidesz–KDNP frakcióban
Május 1-től dr. Jeney Jánosné önkormányzati képviselő munkáját Gulyás Gergely Kristóf vette át a Budavári Önkormányzat képviselő-testületének Fidesz–KDNP frakciójában. A testület új tagját a korábbi tevékenységéről és a terveiről
kérdeztük.
– Miért került sor személycserére a

a Fidesz–KDNP pártszövetség kerüle-

– Jelenleg a legfontosabb ilyen jellegű

frakcióban?

ti szervezete a kompenzációs listáról

probléma az I. kerületiek lakhatási biz-

– A váltásra azért került sor, mert dr.

engem jelölt a megüresedett képvi-

tonsághoz való jogának garantálása,

Jeney Jánosné képviselő asszony sze-

selői mandátum betöltésére, majd a

tehát a lakásrendelet kérdésköre. Azt

mélyes és családi okokra hivatkozva

Helyi Választási Bizottság határozata

gondolom, hogy méltatlan és tarthatat-

bejelentette, hogy május 1-től nem

nyomán 2021. május 1-jével bekerül-

lan az az állapot, ami az elmúlt években,

tudja tovább vállalni a testületi fel-

tem a Budavári Önkormányzat képvi-

hónapokban a médiában kialakult, sok

adatokat, és lemondott. Ezt követően

selő-testületébe.

esetben a kerületi bérlők politikailag

– Pártügyeket vagy helyi problémá-

motivált lejáratása zajlik. Nekünk, helyi

kat kíván képviselni? Milyen egyéni

politikusoknak, a kerület vezetésével

ambíciókkal kezdi a munkát?

együtt, mindenekelőtt az a feladatunk,

– Az első kérdésre a válasz egyszerű, a

hogy megvédjük a lakosokat a méltat-

kerületiek érdekeit képviselem. A mun-

lan támadásoktól. A Várban kialakult

kát pedig már elkezdtem, hisz a kerületi

igazságtalan tulajdonjogi viszonyokról

pártszervezetben és az önkormányzat-

nem tehetnek az itt élők, sőt ők az el-

ban végzett tevékenységem az elmúlt

sődleges elszenvedői ennek. A média

hónapokban és években is folyamatos

azokra a Várban lakó közszereplőkre

volt. 2019 őszétől a Budavári Önkor-

fókuszál, akik nem reprezentálják az I.

mányzat Gazdasági és Jogi Bizottságá-

kerület lakosságát. Itt számtalan olyan

nak külsős bizottsági tagjaként részt

család él, akik komoly történelmi hát-

vettem a kerület munkájában, amit

térrel rendelkeznek, és generációk óta

immár képviselőként folytatok tovább.

itt van az otthonuk. Egy-egy politikai

Most a Fidesz–KDNP listájáról kerül-

indíttatású riport kapcsán a néma tö-

tem be, ez azt jelenti, hogy elsődlege-

megek ellen indul lejárató hadjárat,

sen azoknak a szavazóknak a nézeteit

ami szerintem tarthatatlan, és jogosan

és érdekeit képviselem a testületben,

bántja az itt élőket. Ez ellen párthova-

akik 2019. október 18-án nem a jelen-

tartozás nélkül kötelessége minden ke-

legi városvezetésre szavaztak. A tes-

rületi politikusnak kiállni, és megvédeni

tület elé kerülő ügyek között azonban

a polgárokat.

10

számtalan példa akad, amiket nem

Ugyancsak közös megoldásra vár

lehet pártszimpátia alapján megítélni.

a kerület köztisztaságának javítása. A

Bizonyos problémák megoldása érde-

turisták még nem tértek vissza, de a

kében a teljes képviselő-testületnek

korábban megszokott helyzetképhez

konszenzusra kell jutnia, és egységes

ké
pest a köztisztaság állapota mégis

álláspontot kell kialakítania, hiszen ez

rom
lott. Érdemes elgondolkodni azon,

a kerületi polgárok érdeke.

hogy ebben a problémában mekkora

– Említene példát, egy olyan ügyet,

szerepe van annak, hogy nagyon sok

ami mögé mindenki felsorakozik?

kukát leszereltek az I. kerületben. Meg
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kell vizsgálni, hogy miként lehetne a

2018-ban csatlakoztam a kerületi Fi

lem, még több időt tölthetünk együtt

lakosságot tudatosabb hulladékgaz-

delitas-hoz. A választások óta egyre

ezekben a nagyszerű közösségekben.

dálkodásra tanítani, illetve hogyan le-

több feladatot vállaltam, és egyre

– A kerület lakói hogyan tudják fel-

het energia- és költséghatékonyabban

aktívabban részt veszek a kerületi

venni önnel a kapcsolatot?

üzemeltetni a közterület-fenntartást

közéleti ügyekben. Már kisiskolás ko-

– Fontosnak tartom, hogy a kerületi

és a takarítást. Szerintem ezek olyan

rom óta érdekeltek a közügyek. Mióta

pol
gárok bármikor kapcsolatba lép

célok, amikben pártok feletti konszen-

a kerületbe költöztem, ez az érdek-

hes
senek velem. A fogadóóráimat

zus is elképzelhető, hiszen a megoldás

lődés az itt élő nagyszerű emberek

minden szerdán 17 és 18 óra között

közös érdekünk.

sokaságának, a kerület közösségeinek

tartom a Fidesz Fő utca 28. szám alatti

– Mióta foglalkozik helyi politikával?

mindennapjait javítani igyekvő tenni

irodájában. Ezenkívül bármikor elérhet

– 2017-ben lettem kerületi lakos,

akarásra irányul. Budavár több olyan

nek a gulyas.gergely@budavar.hu

azóta egyre intenzívebben foglalko-

befogadó civil közösséggel rendelke-

e-mail-címen, illetve telefonon a 06

zom a kerület közügyeivel. Egyébként

zik, amelyek tagjai szebbé és jobbá

20 620 7295-ös szá
mon is. Minden

vidéki származású és neveltetésű va

teszik a kerületet. Említhetném akár

kerületi polgárt arra biztatok, hogy

gyok. Az egyetemet Londonban vé

a Budavári Lakosok Szövetségét, akár

kerületi ügyekben bátran forduljanak

geztem nemzetközi tanulmányok sza-

a kerületben lévő kutyás közössége-

hozzám, igyekszem mindenkinek se-

kon. Angliából hazatérve kezdtem az

ket is. Nyártól egyébként én is büsz-

gíteni.

I. kerület ügyeivel foglalkozni, majd

ke kutyatulajdonos leszek, így remé-

r. a.

						

Képviselői fogadóórák

GELENCSÉR FERENC

MOLNÁRKA GÁBOR

Minden második hétfőn 16.30–18.30 között.
Helyszín: Kapisztrán tér 1.,
bejelentkezés szükséges.
Tel.: +36 20 461 3043,
korsos.borbala@budavar.hu

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

KOVÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY

REMENYIK ILDIKÓ

Minden hónap első szerdáján 17:00 órától.
Helyszín: Képviselői iroda, Döbrentei utca 19.
Előzetes bejelentkezés alapján:
Tel.: +36 30 327 0373,
kovacslaszlo11@gmail.com

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

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
MARSCHALL MÁTÉ

Időpont: megbeszélés szerint.
Helyszìn: Budavári Polgári Szalon, Fő utca 28.
marschall.mate@budvar.hu

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

DR. SÁNDOR PÉTERNÉ

Minden hónap
harmadik csütörtökén
17–18 óra között
Helyszín: Budavári Önkormányzat
TÖLCSÉR BORBÁLA

Minden páros kedden
18–19 óra között.
Helyszín:
Fő utca 10.,
bejelentkezés szükséges.
Tel.: +36 20 228 8853.
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A Lánchíd felújítása: új szakasz
Június 16-án hajnalban a hidat tel

• átalakítják a forgalmi sávokat a Döb-

István tér és az Andrássy út érintésével

jesen lezárják a közúti forgalom előtt,

rentei térnél, ezzel is csökkentve az

a Gyöngyösi utca M és a Naphegy tér

ezért a közösségi közlekedési jármű-

Erzsébet híd előtti torlódást.

között jár, segítve ezzel a belváros és

vek sem hajthatnak át rajta. A dunai

Ezért a Hegyalja úton Pest irányába az

Közép-Buda közötti utazásokat. Krisz-

átkelő lezárásával a személygépjármű-

egyéni gépjárművel közlekedők vál

tinaváros környékétől a Rákóczi út és

vekhez hasonlóan a BKK járatainak is

tozatlan idő alatt jutnak át a Döbrentei

a Keleti pályaudvar felé indulóknak a

új útvonalakat kell használniuk, hogy

téri kereszteződésen, ezzel szemben

BKK az 5-ös buszt ajánlja.

a fővárosiak továbbra is zavartalanul

az autóbusszal közlekedők a jelenle-

Új gyorsjárat indul 110E jelzéssel

tudjanak közlekedni. A BKK még április

gi helyzethez képest csúcsidőben 5-8

az Apor Vilmos tértől a Bosnyák térig

29-én indított egyeztetést a Lánchidat

perccel kevesebbet utaznak majd. Így

a budai térség felőli gyors belvárosi

érintő járatokkal kapcsolatban. Június

a buszsáv az utasok számára naponta

eljutás érdekében. Az új járat a Hegy-

16-tól több járat is módosított útvona-

összesen legalább 21 037 perc, azaz

alja úton (az új buszsávon) és az Er-

lon fog járni, június 19-től pedig válto-

kb. 350 óra időnyereséget jelent.

zsébet hídon, majd a Rákóczi úton át

zik a Hegyalja út közlekedése.

Mely járatokat érinti a Lánchíd lezárása?

jár a lezárásokat követően. A 110 és

Milyen változások lesznek a Hegyal-

Június 16-tól az alábbi rend szerint közle-

112-es autóbusz változatlan követési

ja úton?

kednek a környéken a BKK járatai:

idővel közlekedik.

A Hegyalja úton csúcsidőszakban a

A Várnegyed a Belvárosból elsősorban

Az éjszakai 916-os és 990-es autó-

személyautók nagyjából hússzor ak-

a Széll Kálmán tér felől, a gyors és nagy

buszok az Erzsébet hídon, majd a Sza-

kora területet foglalnak, mint a közös-

kapacitású, sűrűn közlekedő M2-es met-

bad sajtó úton és a Kossuth Lajos ut-

ségi közlekedés járművei, miközben

róval, valamint az onnan induló buszokkal

cán közlekednek, nem érintik a Deák

az erre utazóknak alig több mint a

érhető el. A Széll Kálmán tértől a 16-os

Ferenc teret és a Széchenyi István te-

felét szállítják. Mivel jelenleg ezen a

járatcsalád buszai (16-os, 16A, 116-os

ret. A többi éjszakai járatra átszállási

szakaszon nincs egybefüggő buszsáv,

járatok) változatlan módon kapcsolatot

lehetőséget a BKK a belvárosban, az

ezért az autóforgalom által okozott

biztosítanak a budai Vár belső része felé,

Astoria M csomópontban változatlan

folyamatos torlódások a BKK járata-

azonban a 16-os busz rövidített útvona-

módon biztosítja.

it is jelentősen érintik, esetenként

lon, a Széll Kálmán tér – Várnegyed – Clark

Egy olyan fontos, egész várost

5-10 perces késést okozva az autó-

Ádám tér – Széll Kálmán tér útvonalon jár

érintő munka, mint a Lánchíd felújí-

buszoknak. A Lánchíd lezárásával a

júniustól. A 16-os busszal a BKK továbbra

tása önmagában is elkerülhetetlen

közösségi közlekedést választók még

is biztosítja a Clark Ádám téren a budai

kellemetlenségekkel jár. Emellett az

inkább hátrányba kerülnének a Hegy-

fonódó villamoshálózat 19-es és 41-es

M3-as metró közel két éven át tartó

alja úton. Ezért a BKK június 19-étől

járatának elérését.

felújítása is jelentős forgalmi ter-

A 105-ös busz a felújítás idején az Er-

helést jelent a belváros szűk, nagy

az alábbiak szerint:

zsébet hídon át közlekedik majd, a Clark

forgalmú és sűrűn beépített része-

• összefüggő buszsávot alakítanak ki

Ádám tér és a Széchenyi István tér érin-

in. Ezért a Budapesti Közlekedési

a BAH-csomópont irányából a Döb-

tésével. Az Erzsébet híd és a Széchenyi

Központ azt javasolja a fővárosban

rentei tér felé;

István tér között az alsó rakparton, illetve

közlekedőknek, hogy a belváros

ellenkező irányban az Apáczai Csere Já-

felé a közösségi közlekedést vegyék

nos utcán haladnak majd a buszok.

igénybe, ezzel is csökkentve a fővá-

átalakítja az útszakasz közlekedését

• újrahangolják a Hegyalja úton működő közlekedési lámpákat, kifejezetten az új forgalmi helyzethez
igazítva;

12

A 178-as busz a pesti oldalon a 105-ös
busz vonalához csatlakozik, a Széchenyi

ros forgalmi terhelését.
BKK
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PÁLYÁZATOK
BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI ÉPÜLET-FELÚJÍTÁSI
PÁLYÁZATA
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2021. évre Épület-felújítási pályázatot ír ki az I. kerületi társasházak és lakásszövetkezetek
lakóépületeinek felújítására, amelyhez vissza nem térítendő pénzügyi támogatást biztosít, utófinanszírozás formájában.
A pályázati kiírás közzététele: a Budapest Főváros I. Kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal (cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) Ügyfélszolgálati Irodája, valamint a www.budavar.hu honlapon.
A pályázat kiírása: 2021. június 1.
A pályázat benyújtási határideje: 2021. június 30. 16:00. óráig.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat zárt borítékban, személyesen az Ügyfélszolgálaton (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.), valamint postai úton nyújtható be (1250 Budapest, Pf. 35.). A borítékon
kérjük feltüntetni: „2021. évi épület-felújítási pályázat”
A támogatásra csak meg nem valósult munkákkal lehet pályázni,
amelyet 2021-ben kezdtek el, de a munkák átadás-átvétele és azok
kifizetése még nem történt meg. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv dátuma nem előzheti meg a Támogatási szerződés mindkét fél általi aláírásának időpontját.
A pályázat benyújtására jogosultak köre: a) a Közös képviselet; b) az
Intéző Bizottság elnöke.
A támogatás mértéke:
A támogatás összege a felújítási összköltség 40%-a, de legfeljebb
3 millió forint.
[Jelen épület-felújítási pályázat során a Társasházak összesen 50
millió Ft összegű támogatásra pályázhatnak. 2021. szeptemberében
várhatóan újabb pályázat keretében további 50 millió Ft támogatási
összeg kerül kiírásra.]
A Képviselő-testület által az egyes társasházak esetében elfogadott
támogatási összeg függ a beérkezett pályázatok számától és az elvégezni kívánt munkálatok halaszthatatlanságától .
A pályázat az alábbi műszaki tartalommal támogatható:
Épületek külső felújítására, ezen belül a városképi szempontból
indokolt javításokra, felújításokra (a homlokzat, tetőszerkezet, tetőhéjazat, kémény tetősík feletti részeinek felújítására, függőfolyosók,
tűzfal, támfal, mellvédfal felújításokra, alapmegerősítésre, járda és
lábazat felújításra, az esővíz-elvezető rendszer felújítására); energiahatékonysági felújítások: homlokzati hőszigetelés, ablakcserék, zöldfalak létesítése.
Épületek belső felújítására, ezen belül a kapuzat és nyílászárók cseréjére, a lépcsőház felújítására, személyfelvonók felújítására, beépítésére, az elavult közmű vezetékek, és közműhálózatok felújítására
(elektromos vezetékek, gázvezetékek, vízvezetékek, csatorna-rend-
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szerek felújítására), továbbá a födémek-, pillérek megerősítésére,
pince és óvóhely felújítására;
Előnyben részesülnek azok az életveszély elhárítását szolgáló felújítások, amelyek szakvélemény alapján a tartószerkezetek károsodását érintik (függőfolyosók, födémek, pillérek megerősítése), továbbá
azon munkálatoknál, ahol a közművállalat kötelező erővel írta elő a
felújítást, vagy a társasház kizárásra került a szolgáltatásból vis maior
esemény miatt.
A pályázathoz benyújtandó dokumentációk:
Az 1 példányban benyújtott papíralapú dokumentációk mellett CD-n
vagy pendrive-on is kérjük a dokumentációkat is csatolni!
• Pályázati adatlap 1 eredeti példányban
• Társasházi Alapító Okirat, és 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
a társasház bejegyzéséről.
• Közgyűlési határozatok + jelenléti ív másolatai (a közös képviselet
által hitelesítve):
• Határozat a közös képviselővé választásról;
• Határozat a pályázaton való részvételről és közös képviselő felhatalmazása a pályázat lebonyolítására és Támogatási szerződés
aláírására;
• Határozat a felújítási munkák elvégzéséről, a kivitelező kiválasztásáról (árajánlatok csatolása szükséges);
• Határozat a kiválasztott árajánlat kiviteli költségeinek a 60%-os
mértékű pénzügyi önerő biztosításáról, és a finanszírozás módjáról;
• Jogi személyiségű közös képviselet esetén, aláírási címpéldány
és 30 napnál nem régebbi cégkivonat; Közös képviselő elérhetőségei
• Az önerő/saját forrás igazolása (az önerő a kiválasztott kivitelezői
árajánlat összegének a 60%-a) amely történhet:
• bankszámla kivonat másolatával, vagy a társasház meglévő megtakarítási számla kivonatával;
• banki hitelfelvételről szóló eredeti bank által kiállított igazolással;
• Lakástakarék Pénztárról (LTP) szóló eredeti bank által kiállított
igazolással;
• egyéb felújítási pályázaton nyert támogatásról szóló határozattal vagy a megkötött Támogatási szerződéssel;
• a társasházban a tulajdonosok rendkívüli (határidős) célbefizetésről szóló közgyűlési határozatával.
• A pályázat műszaki tartalmának bemutatásához mellékelni szükséges:
• a kivitelezői árajánlat(ok), és az esetleg már megkötött vállalkozói szerződés;
• az épület eredeti és tervezett állapotáról műszaki leírás, szakvélemény; műszaki tervek;
• fotódokumentáció az épületről, a felújítandó épület-részről; térképrészlet;
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• hatósági és/vagy közműszolgáltatók által előírt kötelezések, jegyzőkönyvek;
• A felújítási munkálatok hatóságok által történő engedélyezésére
vonatkozó igazolások (másolati példány csatolása szükséges):
• Örökségvédelmi engedély (hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály – Elérhetőség: 1056 Budapest, Váci u. 62-64. III. em.,
ügyintéző: Deli Sándor, tel:1/795-9019, email: deli.sandor@bfkh.
gov.hu; ügyintéző: Hernyák Emese, tel:1/896-0306, email: hernyak.
emese@bfkh.gov.hu
• Örökségvédelmi hatósági bizonyítvány a tervezett munkák tudo
másulvételéről (hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály –
elérhetőség: lásd előző)
• Településképi bejelentés tudomásul vétele (hatóság: Budapest
Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda
Elérhetőség: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. ügyintéző: Királyfalvi
Laura, tel: 1/458-3010, email: kiralyfalvi.laura@budavar.hu; ügyintéző: Bajor Béla, tel: 1/458-3070, email: bajor@budavar.hu
• Személyfelvonó felújítása esetén a felvonókról, mozgólépcsőkről
és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Kormány rendeletben
előírtak alapján - a Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Műszaki Biztonsági Osztályának az engedélye szükséges, vagy annak igazolása, hogy a felvonót
érintő munkák nem engedélykötelesek.
Elérhetőség: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., 1535 Budapest, Pf.: 922, tel: 1/458-5926, email: mmbh@bfkh.gov.hu )
Tájékoztató a műszaki tartalom engedélyezéséhez:
a) Örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek: A kulturális
örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.)
Kormányrendelet 63. § (3) bekezdése alapján végzett tevékenységek műemléki épületen.
b) Örökségvédelmi bejelentéshez kötött tevékenységek: A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.
9.) Kormányrendelet 64. § (2) és (3) bekezdései alapján végzett tevékenységek műemléki épületen, valamint világörökségi területen
meglévő nem műemléki épületen.
c) Településképi bejelentéshez kötött tevékenység: A településkép
védelméről szóló 18/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 27. §-a
alapján végzett tevékenység.
Meglévő épületeken - építési engedélyhez és örökségvédelmi engedélyhez, vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött – olyan
építési tevékenység, mely az ingatlan megjelenését érinti, függetlenül attól, hogy a megjelenés közterületről feltárulkozik-e vagy
sem. Kerületi védett építmény esetében a bejelentési kötelezettség a belső (épületen belüli) munkákra is kiterjed. A jókarbantartási
munkálatokra vonatkozó tevékenység nem bejelentés köteles.
d) Személyfelvonó építés és felújítás esetén csatolni szükséges: a
Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály, Műszaki Biztonsági Osztály engedélyét és záradékolt terveit.
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A pályázat értékelési szempontjai:
A pályázatok elbírálása a benyújtott dokumentáció, a műszaki tartalomról szóló szakvélemények, az önerő igazolása, és a hatósági hozzájárulások alapján történik.
Figyelemmel a keretgazdálkodás követelményeire, a támogatási ös�szeg az ingatlan műszaki állapota, a felújítás sürgőssége és a városképi szempontok alapján kerül meghatározásra.
Az összes körülmény mérlegelését követően a pályázatok támogatására, és a támogatás összegére a Gazdasági és Jogi Bizottság tesz javaslatot, amely alapján a Képviselő-testület dönt, várhatóan 2021.
július 30-ig.
A képviselő-testületi döntésről a pályázó társasházak közös képviselői postai úton kapnak értesítést. Az eredménytábla (a pályázók
névsora, és az elnyert támogatás összege) az elbírálást követően
közzétételre kerül a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat honlapján (www.budavar.hu), és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján.
Az önkormányzat a nyertes társasházakkal Támogatási szerződést köt,
amely postai úton kerül továbbításra a közös képviselők részére.
A pályázat további indokolás nélkül elutasítható:
• amennyiben a pályázati kiírás feltételeinek nem felel meg,
• amennyiben a pályázatot befejezett munkálatok támogatására
nyújtják be,
• amennyiben a benyújtott pályázat hiányos, és a hiánypótlási felhívás ellenére sem kerül benyújtása a dokumentáció,
• amennyiben a pályázó Társasháznak tartozása van az önkormányzat felé, vagy
• a pályázó Társasház az önkormányzat engedélye nélkül reklámhálót (molinót) helyezett ki a társasház épületének a homlokzatára.
Beruházás jellegű munkálatokra, illetve új épületek építésére nem
nyújtható támogatás. (kivétel a személyi felvonó beépítése meglévő
épületben).
A felújításra elszámolható költségek: a kivitelezés költségei (anyag
és munkadíj), a felelős műszaki vezető díja, a műszaki ellenőr díja,
a tervezés és a hatósági engedélyezési eljárás költségei, a közterület-használati díj.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület döntése alapján
támogatásban részesülő társasházak esetén a támogatásából megvalósuló beruházáshoz szükséges közterület-használat 30 napig díjmentes, azt követően a közterület-használati díjból a jogosult olyan
mértékben jogosult kedvezményre, amilyen mértékben az önkormányzati támogatás a beruházás igazolt költségéhez hozzájárul.
A közterület-használathoz a fentieken felül engedélyt kell kérni a fővárosi önkormányzattól vagy a helyi önkormányzattól.
Amennyiben a kivitelezés összege meghaladja az 5 millió Ft összköltséget, úgy versenyeztetés útján lehet vállalkozásba adni, 3 azonos
műszaki tartalmú kivitelezői árajánlat beszerzésével, melyet a pályázathoz mellékelni szükséges, megjelölve azt az árajánlatot, amelyről
döntött a társasház közgyűlése.
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A támogatás az épület tulajdonosainak egészét megilleti. Önkormányzati tulajdoni hányad után többletbefizetés kizárólag akkor írható elő, amennyiben a tulajdonosok közgyűlési határozattal rendkívüli
célbefizetésről döntöttek.
Amennyiben a társasház a pályázathoz csatolt eredeti kivitelezői
árajánlattól eltérő vállalkozói szerződést szeretne kötni, köteles azt
előzetesen a kijelölt Önkormányzati Megbízottal jóváhagyatni.
Amennyiben a kiviteli költség meghaladja a pályázatban megjelölt
összeget, úgy a többletköltség a pályázó társasházat terheli.
Amennyiben a kivitelezés költsége kevesebb, mint az előirányzat, abban az esetben a benyújtott számlák 40%-a finanszírozható a támogatásból, maximum az elnyert támogatás összege.
Felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr megbízása:
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 13. § és 16. § bekezdései alapján kell az építkezésen
Felelős műszaki vezetőt, valamint Műszaki ellenőrt megbízni.
A Felelős műszaki vezetőt és a Műszaki ellenőrt a Magyar Mérnöki
Kamara internetes oldalán https://www.mmk.hu/informaciok/nevjegyzek valamint a Magyar Építész Kamara internetes oldalán https://
eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek# válaszhatják ki.
Az önkormányzat megbízása alapján az Önkormányzati megbízottak
elvégzik a pályázat műszaki tartalmának ellenőrzését, helyszíni szemléket tartanak, a felújításról szakvéleményt készítenek, valamint a pályázat elszámolásánál aláírásukkal igazolják a munkák elvégzését (az
építési napló, az átadás-átvételi jegyzőkönyv, felelős műszaki vezetői
nyilatkozat és a számlák aláírása szükséges).
A támogatás elszámolása, a csatolandó dokumentáció:
• Kifizetési kérelem a társasház közös képviselőjétől (a támogatás
a Társasház azon bankszámla számára kerül átutalásra, amelyet a
pályázat benyújtásakor megjelöltek, és azt bankszámla kivonattal
igazolták);
• aláírt Vállalkozói szerződés másolata;
• Névjegyzékbe bejegyzett Műszaki ellenőr és Felelős műszaki vezető megbízási szerződése és működési engedélye másolatban;
• Felelős műszaki vezetői nyilatkozat és Átadás-átvételi jegyzőkönyv másolata a kiviteli munka befejezéséről (aláírva a felelős
műszaki vezető és/vagy a műszaki ellenőr és az Önkormányzati
megbízott által);
• Építési napló összesítő lap másolata, azon munkák esetében,
melyhez építési napló kell (aláírva a felelős műszaki vezető és/
vagy a műszaki ellenőr és az Önkormányzati megbízott által);
• Hatósági engedélyek, átadás-átvételi jegyzőkönyvek (amennyiben szükséges);
• Számlák másolata (aláírva a műszaki ellenőr és az Önkormányzati
megbízott által);
• Fotódokumentáció az elvégzett munkákról.
Az elszámolás benyújtási határideje: 2022. november 30. 16:30-ig.
Indokolt esetben az elszámolási határidő 1 évvel meghosszabbítható.
A halasztási kérelem beérkezési határideje: 2022. október 3.
18:00-ig. Az elszámolási határidő meghosszabbítható legkésőbb:
2023. november 30-ig.
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A határidők elmulasztása esetén a támogatást kifizetésére nincs lehetőség.
A támogatás kifizetése:
A pályázati támogatás utófinanszírozott, azaz az elnyert vissza nem
térítendő támogatás utólagosan kerül kifizetésre az elszámolási do
kumentáció alapján. A támogatás kifizetésére az elszámolás benyújtását követő 30 banki napon belül kerül sor, átutalással a társasház
bankszámlájára.
A pályázati határidőket az alábbi táblázat foglalja össze:
A 2021. évi (I. számú) épület-felújítási pályázat ütemezése
Pályázat kiírása:

2021. június 1.

Benyújtási határidő:

2021. június 30.

A pályázat elbírálása, és a
Képviselő-testületi döntés:

2021. július 30-ig

A támogatásról
a megállapodás aláírása:

2021. augusztus 31-ig

Elszámolási határidő:

2022. november 30.

16:30-ig

2022. október 3.

18:00-ig

Elszámolás halasztási kérelem benyújtási határideje:
Halasztott elszámolás
legkésőbbi határideje:

16:00-ig

2023. november 30-ig

Információk és elérhetőségek:
A pályázati adatlap megtalálható: Budapest I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, Ügyfélszolgálati Irodáján, és az önkormányzat honlapján a pályázati kiírás mellékleteként (www.budavar.hu)
Tájékoztatás kérhető: a Műszaki Irodán (telefonszám: 06 1 458-3069)
vagy e-mailen a madari.zsuzsanna@budavar.hu címen.
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 14:00-18:00, szerda: 8:00-16:30, péntek:
8:00-12:00-ig.
Levelezési cím: Budapest I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal,
1250 Budapest, Postafiók: 35.
Honlap: www.budavar.hu
Mellékletek:
1. Pályázati adatlap
2. A pályázat bonyolítási rendje
Budapest, 2021. június 1.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete
(A pályázat mellékletei letölthetők az önkormányzat honlapjáról:
www.budavar.hu/tenders/epulet-felujitasi-palyazat/)
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FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK
2021. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2021. évi költségvetésből biztosított pályázati keret
felhasználására pályázatot hirdet az I. kerületben működő, illetve
tevékenységükkel a kerülethez kötődő alapítványok, egyesületek,
társadalmi szervezetek tevékenységének támogatására.
A kiíró: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Pályázat jellege: nyílt
A támogatás formája: vissza nem térítendő
Rendelkezésre álló keretösszeg: 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint

hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltattak vagy ilyen nyilatkozatot tettek;
• a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges mellékleteket
nem csatolták;
• továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B.
§-ában felsoroltak.
III. A pályázat benyújtásának módja, határideje, hiánypótlás
A pályázat közzétételének helye az Önkormányzat honlapja (www.
budavar.hu) és a Várnegyed újság.
A pályázat – tekintettel a jelenlegi különleges jogrendre – kizárólag
elektronikus úton nyújtható be.
A pályázatot az alábbi elektronikus levelezési címre kérjük beküldeni: civil.palyazat2021@budavar.hu
A pályázat beadásához szükséges adatlap és kapcsolódó kötelező mel-

I. Támogatandó pályázati célok
A kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelő-

lékletei letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.budavar.hu).

dését elősegítő célok, különösen:
• a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek
együttműködését, lokálpatriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását, megújítását szolgáló rendezvények;
• környezetvédelem, zöldprogram;
• kerület lakosait segítő szociális és karitatív célok;
• tanácsadó, oktatási, fejlesztő és segítő tevékenységek, kiadványok;
• bemutatók, kiállítások, előadó- és alkotóművészeti produkciók
létrehozása;
• a kerületi székhelyű köznevelési intézmények működését segítő
alapítványok programjai;
• idősügyi programok;
• város-szépítési vagy újrahasznosítási célok;
• a fogyatékkal élőket és a munkanélkülieket segítő projektek;
• esélyegyenlőségi programok, projektek.

A pályázat benyújtásának kötelező tartalmi elemei és mellékletei:
• a pályázati adatlap
• a pályázati adatlap mellékletei
• a pályázó bemutatkozása
• a program részletes leírása
• a megvalósítás részletes költségvetése
• a pályázó (pénzügyi lebonyolító) összeférhetetlenséggel és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozata (mellékelve)
• Áfa-nyilatkozat (mellékelve)
(A pályázathoz valamennyi nyilatkozatot csatolni kell a pályázóra
relevánsakat kitöltve (cégszerűen) aláírva, a pályázóra nem értelmezhető nyilatkozatokat pedig áthúzva.)

II. A pályázók köre
Az I. kerületben működő alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
• nonprofit gazdálkodó szervezetek, (gazdasági társaságok),
• közhasznú szervezetek (közalapítványok kivételével),
• bejegyzett civil szervezetek,
• helyi nemzetiségi önkormányzatok,
• nemzetközi és határon túli civil szervezetek,
amennyiben bejegyzett székhelyük az I. kerületben van, országos
vagy regionális szervezet esetén önálló I. kerületi szervezeti egységgel rendelkeznek, valamint, ha tevékenységüket részben vagy
egészben az I. kerület közigazgatási területén végzik.
Nem támogathatók:
Támogatásban nem részesülhetnek, illetve nem jelölhetők meg
pénzügyi lebonyolítóként, akik:
• korábban az Önkormányzattól kapott pályázati támogatásukkal
nem számoltak el;
• csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésre
irányuló eljárás alatt állnak;
• a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan,
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A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 18. (péntek)
13:00
A beküldés időpontjának a megküldött elektronikus levél beérkezési dátumát tekintjük. A pályázó által kapcsolattartóként megjelölt
személy elektronikus levelezési címére a pályázat benyújtását követően a Budavári Önkormányzat két munkanapon belül visszaigazolást küld.
A pályázatok virtuális bontására 2021. június 21. napján kerül sor.
Hiánypótlás:
Hiányosan benyújtott pályázat esetén hiánypótlásra egy alkalommal a hiánypótlás felhívás kézhezvételétől számított öt munkanapos határidőn belül van lehetőség.
IV. Elszámolható költségek
1. Személyi jellegű kiadások (pl. bérköltségek, megbízási díjak, tiszteletdíjak)
2. Dologi kiadások
• anyagköltség, készletbeszerzés (pl. irodaszer, élelmiszer)
• szolgáltatással összefüggő kiadások (pl. csoportos étkezési
költség, utazással kapcsolatos költség, bérleti díjak, szállás
költség)
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• tárgyi eszközök beszerzése (pl. kis értékű – 100 000 Ft alatti –
eszközök vásárlása)
V. Pályázatok elbírálása
Elbírálási határidő: 2021. július 9.
A pályázat elbírálója: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
Előnyt élvez az a pályázó, amelyik
• programjában előtérbe helyezi a társadalmi problémák
kezelését (munkanélküliség, alkoholizmus, drogfogyasztás stb.);
• hátrányos helyzetű csoportok számára nyújt programokat, segítséget (fogyatékkal élők, nők, gyerekek, idősek, romák stb.) ;
• fókuszába a társadalmi érzékenyítést állítja (családon belüli
erőszak, rasszizmus, interkulturalitás-multikulturalitás stb.);
• programjával hozzájárul a lakosok aktív közösségi szerepvállalásához és felelősségvállalásához;
• programjának központi eleme a fenntartható fejlődés elősegítése (zöld programok, környezetvédelem stb.).
A kiíró a pályázat eredményéről minden pályázót a benyújtási
elektronikus levelezési címen értesíti.
A pályázat elbírálója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – érvényes pályázat esetén is –eredménytelenné nyilvánítja.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben
• a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázó által került benyújtásra,
• nem a támogatandó célokra nyújtották be,
• határidőn túl került benyújtásra,
• kirekesztő, diszkriminatív program kerül benyújtásra,
• a pályázó a pályázatához nem csatolja az összes mellékletet, és
a hiányt hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja, a pályázat
elbírálás nélkül kerül elutasításra.
VI. Szerződéskötés menete
A nyertes pályázó kiértesítésével egyidejűleg megküldésre kerül a
megkötendő Támogatási szerződés mellékletét képező banki FELHATALMAZÓ LEVÉL azonnali beszedési megbízás alkalmazására,
amely a szerződéskötés egyik alapfeltétele.
A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
támogatási szerződést köt, melynek menete:
1. A pályázó a számlavezető pénzintézete által záradékolt felhatalmazólevél 1 db eredeti példányát visszajuttatja a Szervezési
Csoport részére.
2. A záradékolt felhatalmazólevél átvétele után a Szervezési Csoport gondoskodik a Támogatási szerződéshez kapcsolódó adminisztráció elvégzéséről.
A Támogatási Szerződés az Áht. 50. § (1) c) pontjának megfelelően

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

tartalmazza az Átláthatósági nyilatkozatot, valamint az elnyert támogatás felhasználásának és elszámolásának módját.
A szerződés aláírásával a támogatott hozzájárul a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez, nevének, a támogatás céljának, összegének, megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához, valamint
tudomásul veszi, hogy az esetlegesen ellene indult csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás esetében azonnali bejelentési kötelezettséggel tartozik a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat felé.
VII. A támogatás folyósítása
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben történik.
A támogatás folyósítása a szerződés szerinti időpontig, a támogató
teljesítésigazolása alapján, valamint utalványozása után a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a támogatott bankszámlájára történik.
Amennyiben a program összköltsége a tervezetthez képest a szerződéskötés után csökken, a támogatási összeg is arányosan csökken.
VIII. Elszámolási kötelezettség
A pályázat megvalósításának időintervalluma: 2021. július 10.
(szombat) – 2021. február 6. (vasárnap)
A pályázónak a támogatás felhasználásáról 2022. március 11-ig
(péntek) kell elszámolnia részletes szakmai beszámoló és pénzügyi összesítő benyújtásával, a Támogatási Szerződés, Vállalkozási
Szerződés mellékletét képező Elszámolási lap és Útmutató alapján.
A pályázó a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrésre és adatszolgáltatásra kötelezett, valamint vállalnia kell
a nyilvánosság követelményeit.
IX. Pályázati információ
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető a civil.palyazat2021@
budavar.hu címen.
A pályázattal kapcsolatban feltett kérdések és a válaszok a Budavári Önkormányzat honlapján közzétételre kerülnek.
Budapest, 2021. június 1.
		

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

FELHÍVÁS EGYHÁZAK,
VALLÁSFELEKEZETEK
ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK
2021. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2021. évi költségvetésből biztosított pályázati keret
felhasználására pályázatot hirdet az I. kerületben működő, illetve
tevékenységükkel a kerülethez kötődő kötődő egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek tevékenységének támogatására.
A kiíró: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
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Pályázat jellege: nyílt
A támogatás formája: vissza nem térítendő
Rendelkezésre álló keretösszeg: 9 000 000 Ft, azaz kilencmillió
forint

A pályázatot az alábbi elektronikus levelezési címre kérjük beküldeni: egyhazi.palyazat2021@budavar.hu
A pályázat beadásához szükséges adatlap és kapcsolódó kötelező mellékletei letölthetők az önkormányzat honlapjáról (www.budavar.hu).

I. Támogatandó pályázati célok
A kerületben élő polgárok szabadidős tevékenységét, közművelődését elősegítő célok, különösen:
• a közösségi élet szerveződését, az itt élő csoportok, szervezetek
együttműködését, lokálpatriotizmusának elősegítését, a hagyományok ápolását és megújítását szolgáló rendezvények;
• környezetvédelem, zöldprogram;
• közművelődési programok,
• hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő, segítő és felzárkóztató programok;

A pályázat benyújtásának kötelező tartalmi elemei és mellékletei:
• a pályázati adatlap
• a pályázati adatlap mellékletei
• a pályázó bemutatkozása
• a program részletes leírása
• a megvalósítás részletes költségvetése
• a pályázó (pénzügyi lebonyolító) összeférhetetlenséggel és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozata (mellékelve)
• Áfa-nyilatkozat (mellékelve)
(A pályázathoz valamennyi nyilatkozatot csatolni kell a pályázóra
relevánsakat kitöltve (cégszerűen) aláírva, a pályázóra nem értelmez-

•
•
•
•

ifjúsági programok;
nyugdíjas és idősügyi programok;
tevékenységükhöz kötődő kiadványok megjelentetése;
szociális, karitatív tevékenységek, esélyegyenlőséget elősegítő
programok.

II. A pályázók köre
Az I. kerületben hitéleti tevékenységet kifejtő egyházak, vallásfelekezetek, vallási közösségek, jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek alapítványai és egyházi alapítványok, amelyek az
önkormányzat közigazgatási területén székhellyel, illetve alapszabályukban rögzített önálló képviseleti szervvel (pl. egyházközség)
rendelkeznek, továbbá
• pályázatuknak benyújtását megelőző tíz évben a kerületben folyamatosan és dokumentálhatóan működnek;
• alapszabályuknak megfelelő, folyamatos hitéletet folytatnak;
• az I. kerületi lakosok lelki gondozásával foglalkoznak.
Nem támogathatók:
Támogatásban nem részesülhetnek, illetve nem jelölhetők meg
pénzügyi lebonyolítóként, akik:
• korábban az Önkormányzattól kapott pályázati támogatásukkal
nem számoltak el;
• megszűnésre, megszüntetésre irányuló eljárás alatt állnak;
• a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan,
hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltattak vagy ilyen nyilatkozatot tettek;
• a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges mellékleteket
nem csatolták;
• továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
48/B. §-ában felsoroltak.
III. A pályázat benyújtásának módja, határideje, hiánypótlás
A pályázat közzétételének helye az Önkormányzat honlapja (www.
budavar.hu) és a Várnegyed újság.
A pályázat – tekintettel a jelenlegi különleges jogrendre – kizárólag
elektronikus úton nyújtható be.
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hető nyilatkozatokat pedig áthúzva.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 18. (péntek) 13:00
A beküldés időpontjának a megküldött elektronikus levél beérkezési
dátumát tekintjük. A pályázó által kapcsolattartóként megjelölt személy elektronikus levelezési címére a pályázat benyújtását követően
a Budavári Önkormányzat két munkanapon belül visszaigazolást küld.
A pályázatok virtuális bontására 2021. június 21. napján kerül sor.
Hiánypótlás:
Hiányosan benyújtott pályázat esetén hiánypótlásra egy alkalommal a hiánypótlás felhívás kézhezvételétől számított öt munkanapos határidőn belül van lehetőség.
IV. Elszámolható költségek
1. Személyi jellegű kiadások (pl. bérköltségek, megbízási díjak, tiszteletdíjak)
2. Dologi kiadások
• anyagköltség, készletbeszerzés (pl. irodaszer, élelmiszer)
• szolgáltatással összefüggő kiadások (pl. csoportos étkezési költség, utazással kapcsolatos költség, bérleti díjak, szállás költség)
• tárgyi eszközök beszerzése (pl. kis értékű – 100 000 Ft alatti –
eszközök vásárlása)
V. Pályázatok elbírálása
Elbírálási határidő: 2021. július 9.
A pályázat elbírálója: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
Előnyt élvez az a pályázó, amelyik
• programjában előtérbe helyezi a társadalmi problémák kezelését (szenvedélybetegségek stb.);
• hátrányos helyzetű csoportok számára nyújt programokat, segítséget (fogyatékkal élők, nők, gyerekek, idősek, romák stb.) ;
• fókuszában szociális aktivitás, a rászorulók és kirekesztettek támogatása áll;
• programjával közösségteremtő- és fejlesztő tevékenységet valósít meg.
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A kiíró a pályázat eredményéről minden pályázót a benyújtási
elektronikus levelezési címen értesíti.
A pályázat elbírálója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot – érvényes pályázat esetén is –eredménytelenné nyilvánítja.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben
• a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályázó által került benyújtásra,
• nem a támogatandó célokra nyújtották be,
• határidőn túl került benyújtásra,
• kirekesztő, diszkriminatív program kerül benyújtásra,
• a pályázó a pályázatához nem csatolja az összes mellékletet, és
a hiányt hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja, a pályázat
elbírálás nélkül kerül elutasításra.
VI. Szerződéskötés menete
A nyertes pályázó kiértesítésével egyidejűleg megküldésre kerül a
megkötendő Támogatási szerződés mellékletét képező banki FELHATALMAZÓ LEVÉL azonnali beszedési megbízás alkalmazására,
amely a szerződéskötés egyik alapfeltétele.
A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
támogatási szerződést köt, melynek menete:
1. A pályázó a számlavezető pénzintézete által záradékolt felhatalmazólevél 1 db eredeti példányát visszajuttatja a Szervezési
Csoport részére.
2. A záradékolt felhatalmazólevél átvétele után a Szervezési Csoport gondoskodik a Támogatási szerződéshez kapcsolódó adminisztráció elvégzéséről.

A pályázónak a támogatás felhasználásáról 2022. március 11-ig
(péntek) kell elszámolnia részletes szakmai beszámoló és pénzügyi összesítő benyújtásával, a Támogatási Szerződés, Vállalkozási
Szerződés mellékletét képező Elszámolási lap és Útmutató alapján.
A pályázó a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrésre és adatszolgáltatásra kötelezett, valamint vállalnia kell
a nyilvánosság követelményeit.
IX. Pályázati információ
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető az egyhazi.palyazat2021@budavar.hu címen. A pályázattal kapcsolatban feltett
kérdések és a válaszok a Budavári Önkormányzat honlapján közzétételre kerülnek.
Budapest, 2021. június 1.
		

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

A pályázat bonyolítási rendje
A társasházi közgyűlés döntése a felújítási munkáról, annak finanszírozásáról (az önerőről), a kivitelezőről, a pályázaton történő képviseletről.
A pályázat benyújtása a pályázati kiírás szerint a szükséges mellékletekkel:
a jegyzőkönyvekkel, a hatósági engedélyekkel, tervekkel, szakvéleményekkel,
fotókkal, árajánlatokkal, és banki igazolásokkal. Az Önkormányzati megbízott
megtekinti a felújítandó épületrészt, szakvéleményt készít a pályázathoz és a
munkák befejezésével, a pályázat elszámolásánál aláírásával igazolja a munkák elvégzését (az építési napló, az átadás-átvételi jegyzőkönyv, és a számlák
aláírása szükséges).
Döntés a pályázatokról: Az Épület-felújítási pályázatok ügyében a támo-

A Támogatási Szerződés az Áht. 50. § (1) c) pontjának megfelelően
tartalmazza az Átláthatósági nyilatkozatot, valamint az elnyert támogatás felhasználásának és elszámolásának módját.
A szerződés aláírásával a támogatott hozzájárul a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez, nevének, a támogatás céljának, összegének, megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához, valamint
tudomásul veszi, hogy az esetlegesen ellene indult csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás esetében azonnali bejelentési kötelezettséggel tartozik a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat felé.

gatás mértékéről a Gazdasági és Jogi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A döntést követően az önkormányzat honlapjára felkerül az
eredménytábla, továbbá a társasház Közös képviselői írásban is értesítést
kapnak. A támogatásról szóló Támogatási szerződés aláírva kiküldésre kerül
a társasházak Közös képviselői részére aláírásra.
A kivitelezés megkezdése.
A munkaterület átadásáról, részátadásokról, az elkészült munkák átadásáról
az Önkormányzati Megbízottat időben értesíteni kell, illetve a részvételt számára lehetővé kell tenni.
A támogatás elszámolása

VII. A támogatás folyósítása
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása a támogatási szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben történik.
A támogatás folyósítása a szerződés szerinti időpontig, a támogató
teljesítésigazolása alapján, valamint utalványozása után a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül a támogatott bankszámlájára történik.
Amennyiben a program összköltsége a tervezetthez képest a szerződéskötés után csökken, a támogatási összeg is arányosan csökken.

Részmunkálatok átadása esetén a támogatási szerződésben foglaltak szerint
részelszámolásra van lehetőség az egyes munkálatok befejezéséről szóló átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. Ebben az esetben a támogatási összeg
arányos kifizetésére kerül sor. A számlákat és a jegyzőkönyveket az Önkormányzati megbízottal szükséges aláíratni.
A támogatás kifizetéséhez az elszámolási dokumentáció benyújtása szükséges, melyet a Műszaki ellenőr és az Önkormányzati megbízott aláírt. Az
elszámoláshoz eredeti vagy hitelesített iratokat szükséges benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. (aláírt számlák, vállalkozói szerződés, számlarészletezés, építési napló, átadás-átvételi jegyzőkönyv, szakhatósági engedélyek).

VIII. Elszámolási kötelezettség
A pályázat megvalósításának időintervalluma: 2021. július 10.
(szombat) - 2022. február 6. (vasárnap)

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

Budapest, 2021. június 1.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
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Egy falat Tabán: a Czakó kert
A régi Tabán épületei közül alig maradt mutatóba egy-egy. Ezek közül a legöregebb hangulatos vendéglőként született
újjá a Naphegy oldalában.
Nagy nosztalgiával gondolunk a Tabánra, régi házikóira – holott történetét szá-

A névadó Czakó Zsigmond (1820–1847) élete legalább annyira tragikus,

mos tragédia árnyalja. A tabániak élete

mint a Tabáné. A reformkor éledező magyar színházi életének különös

hamar egybefonódott a szőlészettel,

alakja volt. Apja alkimista kísérletezgetésekre szórta el a vagyonát, így

borászattal, így a filoxérajárvány jelen-

a fiú nem számíthatott örökségre. Az iskolában beleszeretett a Kelet

tette összeomlás tragikusnak bizonyult

varázslatos világába, szanszkritül tanult, az indiai kultúrát tanulmá-

az itt élők számára. Ez a történet kicsi-

nyozta. A színház világába először színészként csöppent bele, de hamar

ben is megjelenik a Tabán legöregebb

pályát váltott, és színdarabok írójaként lett ismert. Pesten a Nemzeti

ma is álló házában, amelyhez a Czakó

Színház kórusának tagja lett, majd 1844-ben megjött az első nagy siker.

utcába kell elsétálnunk.

A Kalmár és tengerész című darabja egy magyar polgárcsalád drámai

A Czakó utca 15. alatti ház először

története a színpadon. Hamarosan elkészült a következő mű is, a Vég-

a 18. századi térképeken jelent meg,

rendelet – a bemutatón hétszer tapsolták vissza Czakót a színpadra.

építését 1780 körülre datálják. A Tabán

A sikerek ezután viszont elapadtak: A Könnyelműek című darabján már

feletti vincellérházat már akkoriban is

fanyalogtak a kritikusok, a Leona megbukott, a János lovag kéziratát a

a legöregebb házak között tartották

barátai kritizálták. A sikertelenség okozta önvád hajtotta a tragédiába:

számon. A Czakó utca – Hegyalja út

1847-ben, mindössze 27 évesen egy barátja pisztolyával öngyilkossá-

– Tigris utca ölelésében található tel-

got követett el. A János lovag első előadását már nem élte meg.

ken egy téglaházat emeltek, amelyhez
északon egy fa tetőszerkezetes pajta

látta a lehetőséget a romos házban.

A régi épület még menthetőnek bi

csatlakozott. Bejáratnak egy hatalmas,

Sorra kivásárolta a régi albetéteket,

zo
nyult, a pajta fa szerkezete már

fából faragott, díszes kaput emeltek.

majd Sárközi Csaba építésszel (Ar-

ment
hetetlenül károsodott, így ott a

Ezen át járhattak be a szőlővel, borral,

chiplan Építész Iroda) megtervezték

tér újraálmodása jöhetett csak szóba.

hordókkal megrakodott kocsik.

a felújítást.

Egyedi hangulatú, terméskövekkel és

Idővel azonban a Tabán hanyatlása,
a filoxérajárvány pusztítása nyomán a
vincellérháznak is elmúlt a fénykora.
A Tabánt már a második világháború
előtt nagyrészt elbontották (l. Várne
gyed újság 2020/15.), de ezt a telket
elkerülték a bontócsákányok. Mire eljött az ezredforduló, már csak társasházként funkcionált, méltatlan toldalékokkal, hozzáépítésekkel, ilyen-olyan
javításokkal. A végső pusztulástól az
akkor még jelentősebb védelmet ígérő
műemlékké nyilvánítás mentette meg
2005-ben.
A pesti oldal híres kávéházát, a Gerlóczyt üzemeltető tulajdonos meg-
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hatalmas fa gerendákkal lehatárolt tér

Ha egy csendesebb, elegáns kiülős

jött itt létre, amely tavasztól őszig ár-

helyet keresünk a nyárra, a Czakó Kert

nyékos menedéket kínál a betérőknek.

kiváló választás.

Ez az építés arra is lehetőséget adott,

P. G.

hogy összeköttetést teremtsen a Tigris
utcai és a Czakó utcai bejárat között.

Források:

Ebbe került be egy vállaltan mai fémüveg szerkezet, ami véd az időjárás

Bán Dávid (2016): Czakó Kert – a Tabán

viszontagságai ellen, miközben láttatni

utolsó hírnöke. Építészfórum. Internet:

engedi az ácsmunkát is.

http://epiteszforum.hu/czako-kert-

Megmentették a régi barokk faka-

a-taban-utolso-hirnoke 14/2005. (IV.

put is, amelyet konzerválás után a kert

5.) NKÖM r. Egyes ingatlanok műemlék-

egyik oldalán helyeztek el, megmentve

ké, valamint műemléki jelentőségű te-

a kapu régi kőkeretét is. A mai főbejárat

rületté nyilvánításáról, illetőleg műem-

a Czakó utcai oldalon nyílik. Meglepő,

léki védettségének megszüntetéséről.

hogy a kőfal mögött mennyire csen-

Ma
gyar Közlöny, 2005/44. p. 22
42.

des, nyugodt a hangulat, éles ellen-

Tabán Anno (2020. július 8.): Tabáni utcák

tétben a Hegyalja úton dübörgő forga-

– Czakó utca. Internet: http://taban-

lommal. Az átellenes oldalon, a Tigris

anno.blogspot.com/2020/07/tabani-

utca felől az utcaszinttől magasabban

utcak-czako-utca.html. Eredetiben:

emelt terasz kínál további ülőhelyeket.

Samu Nagy Dániel (2004. tél): Csen

Az udvar árnyékolását a szőlőlugas

gery Antal társaságai. In: Fábri Anna

is segíti, és a régi pincét szintén meg-

(szerk.): Budapesti Negyed – Társasélet

mentették, így a borkínálat is egészen

Pesten és Budán. 12. évf. 4. (46.) sz. 289.
Szűcs Ádám (2016. augusztus 6.): A bo

egyedinek mondható.
A megnyitó után a gerlóczysok még

hém Tabán utolsó fennmaradt há

Jaquette-et, a kanárit is áthozták ide

zában szuper hely nyílt – Czakó

a Kamermayer térről, a kalitkájával

Kert. In: Egy nap a városban – Buda-

együtt. Az itt termő szőlő pedig a filoxé-

pest. Internet: https://varosban.blog.

ra pusztítása előtti időket idézi fel, ami-

hu/2016/08/02/a_bohem_taban_

kor a Tabán lakóházaiból naponta jár-

utolso_fennmaradt_hazaban_szu-

tak fel a napszámosok a szőlőt művelni.

per_hely_nyilt_czako_kert

A CZAKÓ UTCAI
SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT
ÁLLANDÓ NYITVATARTÁSA
Április 1.–október 31.

November 1.–március 31.

Hétfő–csütörtök:

7.00–21.30

Hétfő–péntek:

7.00–20.00

Péntek:

7.00–21.00

Szombat:

8.00–20.00

Szombat:

8.00–20.00

Vasárnap:

8.00–18.00

Vasárnap:

8.00–18.00

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

INGYENES
LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT
Amennyiben úgy érzi, hogy
segítségre van szüksége, a hét
minden munkanapján kérhet
támogatást. Aki azt tapasztalja,
hogy eluralkodik rajta a félelem, szorongás, pánik, fruszt
ráció, düh, kontrollvesztés és
a negatív gondola
tok, vegye
fel velünk a kapcsolatot, hív
jon telefonon, segítünk! Szol
gáltatásunk segítő, támogató
beszélgetésre ad lehetőséget
szakemberekkel.
Elérhetőségük:
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
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UEFA 2021. utcai futballrendezvény
a futball-Európa-bajnokság idején
A program az UEFA, az Európai Unió és az Oltalom Sport

a szabályokban, a második részben zajlik a meccs, a har-

egyesület együttműködésében valósul meg Budapes-

madik részben közösen elemzik ki a játékot, és dönte-

ten, 2021. június 18–19-én.

nek arról, hogy melyik csapatnak hány fair play pont jár.

2021. június 18.: a kerületek rendezvényei.

A mérkőzés alatt előforduló szabálytalanságokat a játékosok kézfelemeléssel jelzik, és egymás között tisztázzák,

Az I. kerületi mérkőzések helyszíne és tervezett idő-

az esetleges szankciókban közösen állapodnak meg.

pontja:

A pályán a grundfocihoz hasonlóan nincsenek bírók,

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont

képzett mediátorok segítik a lebonyolítást.

1016 Budapest, Czakó utca 2–4.

Pályaméret: 20×40 m-es kispálya

2021. június 18.

Játékidő: 1×15 perc

15.00 órától 19.00 óráig

Tervezett csapatlétszám: 5+1 fő

2021. június 19.: a főváros kerületeiből kikerülő fair

A csapatok összetétele tetszőleges, kortól, nemtől, elő-

play győztesek fogadása a Hősök terén felállított UEFA

képzettségtől független. Akár vegyesen gyerek, felnőtt, fiú,

szurkolói zónában.

lány, amatőr, profi lehet egy csapatban.

A rendezvény alapját olyan értékek képezik, mint a fair

A mérkőzések alatt fémstoplis futballcipő nem használható!

play, az egyenlőség, a csapatmunka és a tisztelet.

Jelentkezés:

A Fair Play Roadshow bajnokság meccsein a nemzetközi

https://tinyurl.com/oltalomfoci

streetfootballworld és a streetfootballworld hálózatban

További információ:

résztvevők által kidolgozott football3 szabályrendszert

sportkozpont@czakosportkozpont.t-online.hu

alkalmazzák.

vagy (06 1) 375 0336

A football3 arról kapta nevét, hogy a mérkőzés 3 részből

Jelentkezési határidő:

tevődik össze: az első részben a két csapat megegyezik

2021. június 15.

Várnegyed • 2021. évi megjelenési dátumok
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LAPSZÁM

LEADÁSI HATÁRIDŐ

MEGJELENÉS

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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unity

UTCAI FOOTBALL
FESZTIVÁLBudapes t

AZ UEFA 2021-ES EURÓPA BAJNOKSÁG HIVATALOS KÍSÉRŐRENDEZVÉNYE

AZ UEFA 2021-ES EURÓPA BAJNOKSÁG HIVATALOS KÍSÉRŐRENDEZVÉNYE

2021.06.18
2021.06.18

15:00-19:00
15:00-19:00

Czakó Utcai
Utcai SportSport- és
és
Czakó
Szabadidőközpont
Szabadidőközpont
1016 Budapest, Czakó u. 2-4.
1016 Budapest, Czakó u. 2-4.

Jelentkezés: https://tinyurl.com/oltalomfoci
További információ: sportkozpont@czakosportkozpont.t-online.hu
vagy (06 1) 375 0336
Jelentkezési határidő: június 15.

Jelentkezés: https://tinyurl.com/oltalomfoci
További információ: sportkozpont@czakosportkozpont.t-online.hu
vagy (06 1) 375 0336
Jelentkezési határidő: június 15.

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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Alakuló Kerületi Állampolgári Tanács
Fontos Önnek helyi lakosként, hogy beleszólhasson az első kerület ügyeibe? Van elképzelése, igénye, véleménye a
kerület jövőjéről? Csatlakozzon az alakuló Kerületi Állampolgári Tanács munkájához!
Mi az állampolgári tanács?

Tájékoztató fórum 2021. június 30-án, 17 és 18 óra között.

• Meghatározó kerületi lakossági fórum, ahová becsatornázódik a lakosok véleménye.
• Ahol a helyi ügyeket demokratikus vitában, konszenzust
keresve dolgozzuk fel.
• Olyan szervezet, amely az önkormányzattal partnerségben tervezi meg a kerület jövőjét.

Személyes részvétel: Budavári Önkormányzat, aula, 1014
Bp. Kapisztrán tér 1.
Online részvétel részletei: hand.org.hu
A személyes részvételhez előzetes regisztráció nem szükséges, az online részvételhez kérjük, a hand.org.hu oldalon
regisztráljon.

Ha kíváncsi arra, hogyan működik az Állampolgári Tanács,
jöjjön el az alakuló fórumra! Találjuk ki és határozzuk meg
közösen az ÁT kereteit!
Halljuk és hallgassuk meg egymást. A kerület erős hagyományait megőrizve, legyünk olyan közösség, amely felelősen és
közösen gondolkodik a jelenéről és a jövőjéről.

. 06. 03.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT

taban-varnegyed-200X135-0525.indd 1
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Május végén az I. kerület kulturális intéz
1011 Budapest Iskola utca 28.

ményei megrendezték az első, a közönség
számára is nyitott eseményeket. Hosszú
kihagyás után a Jókai Anna Szalon és a

E-mail:

Virág Benedek Ház is tárt kapukkal várta

jokaiannaszalon@budavar.hu

a vendégeket. A rendezvényeket elővi-

facebook.com/jokaiannaszalon

gyázatosságból csak korlátozott számban,
csak védettségi igazolvánnyal látogathat-

FIGYELEM!

Június 16.

ták az érdeklődők, és a programokon a

A LÉLEKSIMOGATÓT

szerda, 18.00

maszkviselés kötelező volt.

JÚNIUS 2-TŐL ISMÉT

Szűcs Péter:

A SZALONBAN!

Dharma –

gadta a lelkes irodalmárokat. A Lyukasóra

Minden szerdán, 10.30

könyvbemutató

keretén belül a résztvevőknek rövid idé-

A Léleksimogató

és dedikálás

zeteket meghallgatva kellett kitalálniuk,

– memoriterfoglalkozás

A Dharma – Egy család regényes törté-

hogy melyik szerző melyik művéből szár-

Rák Kati színművésszel

nete a Tiszától a Gangeszig Szűcs Péter

mazik a részlet. Az este Nyáry Krisztián író

A Léleksimogató egy szellemi

első könyve, amelyben nagy szerepet

moderálásában zajlott, a Kiss Judit Ágnes,

közösség, ahol az idős emberek

kapnak az író utazásai során átélt vagy

Mesterházi Mónika, Szegő János részvé-

karbantarthatják a gondolkodásukat,

„családi örökségként” tovább hagyo-

telével és a lelkes közönséggel.

memóriájukat, beszédkészségüket,

mányozódott valós történetek

Péntek este a Jókai Anna Szalon fo-

A hétvége a gyermeknap jegyében

elkerülve a demencia által okozott

és személyes drámák. A tág időinter-

telt. Szombaton az Aranytollú madár

leépülést és az elmagányosodást.

vallumot, 70 évet felölelő történet

című előadáson vehettek részt a gye

Aki szeretne csatlakozni

szereplői egy család három generáció-

rekek a Magyar Népmese Színház tol

a programhoz, kérjük,

jának tagjai. Kamuti István az ötvenes

mácsolásában. A darabot kézműves-

a jokaiannaszalon@budavar.hu

évek közepén Biharnagybajomban

foglalkozások követték: festés, fonás,

e-mail-címen jelentkezzen,

megkapja a katonai behívóját, és kez-

madárkakészítés és nemezelés. Vasár-

mert a részvétel limitált számban

detét veszi Budapestről New Yorkba,

nap a Jókai Anna Szalonban Rák Kati

lehetséges.

majd Rio de Janeiróba tartó kalandos
utazása. A következő nemzedék tagjai

mesélt a gyerekeknek Végh György szö
vegeiből, Don Makarémó, a szeleburdi

Június 15. kedd, 10.00

Tamás és Andrea, akiknek közvetle-

já
tékmajom Mária téri kalandjairól. A

Csordás Gábor: Zempléni várak

nül a rendszerváltás előtt fellobbanó

történetek hamar kinőtték a szalont, és

– ismeretterjesztő előadás

szerelmét, majd a kapcsolat válságát

a gyerekek együtt hajóztak Don Makival

A Budavári Művelődési Házból

és Tamás bolyongását követhetjük

az elázott lakásban. A meséket Don Ma

ismert népszerű vetítettképes

nyomon. Az Y generációhoz tartozó

karémó maga is meghallgathatta, ugyanis

ismeretterjesztő előadások

Léna egyik születésnapi ajándéka az

személyesen részt vett a gyermeknapon.

keretében ez alkalommal Csordás

egész korábbi életét felborítja.

Gábor Zempléni várak című

A mozaik a regény végén, a Gangesz

nyel, kiállítással jelentkezünk majd, kér

bemutatójára kerül sor.

partján összeáll. A helyszínen lehető-

jük, figyeljék a Virág Benedek Ház, a Jókai

Belépő: 500 Ft.

ség nyílik a hozott vagy a helyben vásá-

Anna Szalon, a Tér-Kép Galéria és a Márai

Aki szeretne csatlakozni

rolt könyvek dedikálására. Vendégeink

A nyár folyamán is számtalan esemén

Sándor Kulturális Központ oldalait a Face-

a programhoz, kérjük,

számára apró ajándékkal készülünk.

bookon! A rendezvényeken az érvényes

a bem6@bem6.hu

Az eseményen való részvétel ingyenes,

járványügyi előírások értelmében maszk

e-mail-címen jelentkezzen,

azonban regisztrációhoz kötött.

használata, illetve a védettségi kártyaiga-

mert a részvétel limitált számban

Részvételi szándékukat a bem6@

zolvány és az azzal összefüggő személyi

(max. 30 fő) lehetséges.

bem6.hu e-mail-címen jelezhetik.

okmány felmutatása kötelező!

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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Június 17. csütörtök, 18.00

szünetre. A kiváló hangulatról

Tandori Dezső a kortárs költészet

Vízivárosi önképzőkör –

a Picuri Muri gyermekzenekar

klasszikusa, gyermekeknek

Írók, költők kerestetnek!

gondoskodik! Elsősorban óvodás

is élvezetes művei teli vannak

Hozzunk létre együtt egy jó kis

és kisiskolás gyereket (3–8 éves

filozófiával, humorral

íróklubot! Amatőr és profi írók

korig) várunk a rendezvényre.

és emberséggel.

jelentkezését várjuk. Fodor Ákos,

A járványügyi szabályoknak

A belépő 1000 Ft,

Petri György, Tandori Dezső – és

megfelelően a kísérőket kizárólag

kerületi kártyával 500 Ft.

sok más író nyomában.

védettségi igazolvánnyal tudjuk

A program előzetes regisztrációhoz

A Víziváros egy igazi közösség,

beengedni. A résztvevők létszáma

kötött (max. 30 fő):

a Vízivárosban jó otthon lenni –

maximum 35 fő. Belépő: 1200 Ft.

jokaiannaszalon@budavar.hu.

és „megénekelni”.

Jegyek a Tixán kaphatók.

A levél tárgyaként kérjük feltüntetni:

A helytörténet és a szépirodalom

Vízivárosi mesék.

iránt érdeklődő polgárok számára

Június 20., vasárnap, 10.30

ingyenes önképzőkört indítunk.

Vízivárosi mesék

A program során vízivárosi hely-

Medvék minden mennyiségben –

színeket, témákat és művészeket

Tandori Dezső meséi

mutatunk be – és saját versek,
prózák, visszaemlékezések felol-

VIRÁG
BENEDEK HÁZ

vasására is lehetőséget adunk.

Június 11. péntek, 18.00

A foglalkozást Képes Gábor költő

A CAFÉ 1930 KONCERTJE

vezeti.

A Café 1930 együttes tagjaival már
a legkülönfélébb zenei formációkban találkozhatott a nagyérdemű, a
klasszikus zenétől a jazzen át
a könnyűzenéig. Ezúttal egy
akusztikus együttesben hallhatVíziváros mesés hely,

juk őket 3 hegedű, szaxofon, gitár,

tele vidámsággal és játékkal.

harmonika és cajon felállásban.

Új sorozatunkban a környéken

Maga a zenekar ötlete 2020 tava-

Regisztrálni június 15-ig lehet

játszódó és környékbeli neves

szán született, az első koncertjeiket

a jokaiannaszalon@budavar.

szerzők által írt mesékből

ugyanennek az évnek a nyarán adták

hu címen, a levél tárgyában

válogatunk.

a Dunakanyarban.

kérjük feltüntetni: Önképzőkör.

A mesélőnk: Rák Kati színművész.

Repertoárjuk gerincét legfőképp

A foglalkozásokat minimum 5 fő,

Első alkalommal a Mária tér nagy

a 20. század első felének magyar

maximum 15 fő részvételével

meseírója, Végh György műveiből

és nemzetközi tánczenéi alkotják,

indítjuk a Szalonban.

válogattunk. Júniusban a zseniális

többek között tangók, foxok, kerin-

Tandori Dezsőre, a nemzet művé-

gők csendülnek fel egészen egyedi

Június 19. szombat, 10.00

szére emlékezünk, aki a Lánchíd

feldolgozásban, finom hangszerelési

Picuri Muri gyermekkoncert

utca 23-as házban lakott. Mada-

megoldásokkal. A zenekar tagjai

„Az ágyamba besüt

rakat, játékmackókat, gombfocit

nagyrészt Zeneakadémiát végzett

a reggeli nap…”

felvonultató kedves meséiben és

muzsikusok, ezt a formációt az együtt

Vidám dallamokkal, ügyességi

verseiben fontos szerepet kapott

zenélés öröme és a 20-as, 30-as

játékokkal készülődünk a nyári

a vízivárosi identitás.

évek zenei világának szeretete hozta
össze. Szaxofonon Herr János, gitáron
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Liebhardt András, ütőhangszereken

Június 26. szombat

és mind az olvasást, mind

Kiss Zoltán játszik, hegedűn a három

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

a felolvasást büntetik. Habár üldözik

testvért, Ott Magdolnát, Ritát és

Június 26-án, szombaton

őket, néhányan mégis találtak egy

Annamáriát hallhatjuk,

a Múzeumok Éjszakája programhoz

helyet, ahol elbújhatnak, és olvas-

a hangszerelésért és a harmonikáért

csatlakozva a Virág Benedek Ház

hatnak. Nemcsak maguknak, hanem

bátyjuk, Rezső felel.

késő estig látogatható lesz.

mindenkinek, aki elég bátor ahhoz,

Belépő: 1500 Ft

Az érdeklődők megtekinthetik

hogy szembeszálljon a hatalommal,

a műemléképület festett emeleti

megkeresse őket, és meghallgassa a

INSIDE OUT –

teremsorát és a földszinti kiállítótér

kedvenc műveiket. Mire számíthatsz?

KÉPGRAFIKA SZAKON

időszaki kiállítását, valamint

Az irodalom és a színház ellensé-

VÉGZŐS HALLGATÓK

a „telefonsimogatót”.

gei az előadás alatt folyamatosan

CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSA

A világ első GSM hívását csaknem

figyelni fognak, nem lesz egyszerű

Megnyitó:

30 évvel ezelőtt indították.

dolgod. Elmúltak azok az idők, amikor

június 18. péntek, 18.00

Ez a rendszer világszerte használható

nyugodtan lehetett rágcsálni a puha

A Magyar Képzőművészeti Egyetem

megoldást jelentett a korábbi

perecet a szünetben, hiszen ki tudja,

végzős hallagatói életében jelentős

próbálkozások helyett. A Mobil-

nem ez lesz-e az utolsó előadás.

esemény ez a kiállítás, amely egyfajta

mementók kiállítása ennek a kerek

Kik fognak szerepelni? Nem leplez-

összegzése az öt év alatt szerzett

évfordulónak állít emléket a Virág

hetjük le őket. Csak annyit mondha-

tudásuknak. A tárlaton különböző

Benedek Házban. A Múzeumok

tunk, hogy fiatalokkal és idősekkel,

műfajok és médiumok találkoznak

Éjszakáján a gyűjtők interaktív

sokat megélt és pályájuk elején járó

a hagyományos kézi rajztól

programmal, „telefonsimogatóval”

felolvasókkal egyaránt találkozhatsz

a videoinstallációig.

várják a látogatókat, hogy kis ízelítőt

minden alkalommal. Egy a közös

Az idei anyag kiváltképp

adjanak a júliusban nyíló kiállítás

bennük: felolvassák a kedvenc

rendhagyó: a munkák zöme

anyagából. Az est során a bemutatott

műveiket mindenkinek, aki elég bátor

az egyetemi műtermek és műhelyek

készülékeket kézbe lehet venni, ki

ahhoz, hogy rájuk találjon.

falain kívül – jobbára a hallgatók saját

lehet próbálni, és persze vissza lehet

Jegyvásárlás: https://hosszulepes.org

privát tereiben, társadalmi kapcsola-

emlékezni azokra az időkre, amikor

weboldalon a hosszúlépés+

toktól elzárva – készültek, és először

még nem volt minden pillanatunk

programoknál.

bemutatva is azon kívül lesznek.

online, de a boltban már tudtunk

Az Inside out búcsú az egyetemen

játszani a telefonon.

tér-kép

az új lehetőségeket és a közös

Június 27. vasárnap, 19.00

kollaborációkat.

SÉTASZÍNHÁZ

galéria

eltöltött évektől, amely üdvözli

Különleges irodalmi sétaszínház

Június 11. péntek, 18.00

Június 26-án, szombaton

indul a Hosszúlépés szervezésében

Dr. Bacsek Júlia nyitott

a Múzeumok Éjszakája

FAHRENHEIT 2020 címmel, Pelsőczy

tárlatvezetése

keretében a hallgatók tárlatvezetést

Réka rendezésében. A színház ke-

László Kiss Dezső Vizuális tőmondatok

tartanak, amelyek pontos

retében a résztvevők bejárják a XIX.

című kiállítása július 11-ig tekinthető

időpontjáról a Facebook-oldalon

századi műemléképület különböző

meg. A galéria 2021. június 5-től

tudnak tájékozódni:

tereit. Képzelj el egy világot, ahol már

a megszokott nyitvatartás

https://www.facebook.com/

nem lehet olvasni! Nincsenek köny-

szerint újra szeretettel várja látogatóit

kepgrafika és https://www.facebook.

vek, újságok, versek, novellák, még

az érvényes járványügyi előírásokat

com/viragbenedekhaz

egypercesek sem. Egyre kevesebben

figyelembe véve. A belépés oltási

A kiállítás június 27-ig

tudnak hozzáférni bármilyen olvasni-

igazolványhoz és maszkhasználathoz

tekinthető meg.

valóhoz, hiszen alig maradt írott szó,

kötött.

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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FERENCZY ISTVÁN VIZUÁLIS MŰHELY

Sokféle döntésünk lehet, mehe-

Hétfőnként 17.00–18.00

Budai gitáriskola

tünk tengerpartra vagy városokba,

AGYAGOZÁS GYEREKEKNEK

A képzés a díjnyertes iskolában

választhatunk sportos vagy pihenős

A 4 éves kortól ajánlott fejlesztő

életkortól és zenei előképzettségtől

tempót, egy dologra mindenképpen

jellegű foglalkozást Sztankay Bedők

függetlenül folyik. Folyamatos csat-

szükségünk lesz. Csomagolni kell, de

Bea keramikusművész vezeti. Részvé-

lakozási lehetőség! A fiatal, képzett

csomagolni jól kell! A júniusi Hölgyek

teli díj: 1500 Ft/óra + anyagköltség.

zenetanárok több stílust oktatnak:

Öröme Klubban az MDSZ tervezői

klasszikus-gitárt, jazzt, bluest, rockot

ebben segítenek. Mi kerüljön és mi

Csütörtökönként 14.00–17.00

és egyéb könnyűzenei műfajokat.

ne kerüljön az utazó ruhatárba?

BRIDZSKLUB

Tanárok: Svajcsik Kristóf, Gajdacsi

A kevesebb több, de hogyan?

A részvétel ingyenes. A tagok új

Gábor. Az aktuális árakról tájékozód-

Ha mi ezt a klubban elmeséljük, ott

érdeklődők csatlakozását is várják, de

janak a budaigitariskola.hu oldalon.

a helyed! Az esemény látogatása

a játékszabályok ismerete szükséges.

Jelentkezés csak telefonon:

ingyenes, de regisztrációhoz kötött,

Maszk viselése és oltási igazolvány

Svajcsik Kristóf: +36 70 258 6938

és kizárólag védettségi igazolással

bemutatása kötelező! A nyári szünet

Gajdacsi Gábor: +36 70 609 6918

látogatható. Regisztrálni a következő

előtti utolsó alkalom: június 17. Je-

Facebook: budaigitariskola

e-mail-címen lehet:

lentkezés: hegerferenc3@gmail.com

Vízivárosi

divatszovetsegmagyar@gmail.com
Június 26.–27. szombat, vasárnap

Csütörtök 17.00–18.00
MERIDIÁN 3 – 1 – 2 TORNA

10.00–18.00

A gyakorlatok rendszeres végzésével

INTENZÍV IMPROVIZÁCIÓS HÉTVÉGE

sokat tehetünk az egészségünk javí-

Június 16. szerda, 17.00 órától

Merülj el az improvizáció alapjaiban!

tásáért: jótékonyan hatnak a testre,

VÍZIVÁROSI MŰVÉSZETBARÁTI KÖR

Kikapcsolódás, fejlődés, önbizalom

a lélekre és a szellemre is. Jó idő

Ha érdekli a művészet – úgy a klasszi-

és játék egy helyen! Hétvégi impro

esetén az órát a szabadban tartjuk.

kus, antik, mint a kortárs alkotók által

vizációs workshopunkon olyan

Beltéri foglalkozáson csak oltási

létrehozott és bennünket is körülve-

alaptechnikákkal foglalkozunk, mint

igazolvánnyal rendelkezők vehetnek

vő alkotások –, vegyen részt ön is

az aktív figyelem, az elfogadás és bő-

részt, és maszk viselése kötelező!

a klub beszélgetésein, vetítésein!

kezűség, az „igen és...”, a valós vagy

A részvétel ingyenes.

A kört Katona Kata képzőművész

fiktív tárgyak használata, a helyszín

Információ:

vezeti. A részvétel ingyenes, de

megteremtése, „odavarázsolása”

Kiss Ágnes, 06 70 210 4706,

maszk viselése és oltási igazolvány

a jelenetekben. Fedezd fel (újra)

kagnes22@gmail.com,

bemutatása kötelező. Jelentkezés:

improvizációs eszköztárad!

https://www.312.hu/

kata.katona.kata@gmail.com

Trénerek: Vargyas-Tóth Juliska

Klub

Június 18. péntek, 17.00–19.00

Jelentkezés és további információ:

Csütörtök 9.00–10.00 és 10.00–11.00
SENIOR GERINCTORNA – online

„UTAZÁS A GARDRÓBUNK KÖRÜL” –

info@grundszinhaz.hu.

Információ: mandlimoni@gmail.com

a Magyar Divatszövetség Egyesület

Részvételi díj: 35 000 Ft.

Az órák fő célja a helyes testtartás

programja

A program csak védettségi

kialakítása, a testtudat fejlesztése,

Végre utazhatunk!

igazolvánnyal látogatható!

az erő és rugalmasság megőrzése.

és Biszak Áron.

Vezeti: Mándli Monika sportoktató.
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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Részvételi díj:
1000 Ft/alkalom.
Az első alkalom ingyenes.
Az önkormányzat az arra
jogosultaknak támogatást biztosít.
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APRÓHIRDETÉS
INGATLAN

első emeletén eladó 60 m2 + 5,5 m2 er-

Esztétikai- és gyógypedikűr. Szeretet-

kély, 1+2 félszobás, nagyon csöndes,

tel várom Önt a ShowHaj Stúdióban.

XII. ker. Kék Golyó utca elején, liftes

PANORÁMÁS lakás. BakosLak Ingat-

Mészáros utca 14., Szathmári Katalin

Bauhaus jellegű társasház 6. emeletén

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

Henrietta, tel.: 06 70 422 8410.

SZOLGÁLTATÁS

HAGYATÉK

83 m2-es 3-szobás, kiváló elosztású,
erkélyes, PANORÁMÁS lakás eladó. BakosLak Ingatlan, tel.: 326 0618, 06 20
974 0571.

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújításig. ELMÜ-ügy-

Nerc, róka, nutria,

A BakosLak Ingatlan

intézés. Petrás József villanyszerelő

mindenféle szőrmebundát

készpénzes ügyfelei részére eladó

mester. Tel.: 06 20 9344 664, 246

vásárolok, illetve teljes ruhanemű

és igényes kiadó ingatlanokat

9021.

hagyatékot, kiegészítőket.

keres azonnali fizetéssel.

Vízszerelés, villanybojlerek vízkőtele-

Telefon: 06 20 229 0986

BakosLak Ingatlan,

nítése, csapok, szifonok, wc-tartályok,

I. Batthyány utca 32.

-csészék cseréje, javítása; anyagbeszer-

Tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.

zéssel. Tel: 06 30 447 3603.

RÉGISÉG

Lakásfelújítás! Szobafestés, mázolás,
II. ker., a Mechwart liget szomszédsá-

ta
pétázás, parkettalerakás, -javítás,

Arany, ezüst, régiség. Svájcikaróra-

gában, a Keleti Károly utcában Bauhaus

-csi
szolás, vízszerelés, csempézés,

felvásárlás készpénzzel, magas áron.

jellegű, liftes társház 6. emeletén el-

villanyszerelés, ajtó- és ablakcsere,

Arany
árfolyam: 10 000–20 000 Ft/g.

adó napfényes, 60 m2 + 14 m2 erkély,

kőműves- és asztalosmunkák, taka-

Cím: XII. kerület, Böszörményi út 16.

nappali + 1 hálószobás, PANORÁMÁS,

rítás, ga
ran
ciával. Halász Tibor, tel.:

Tel.: 06 70 407 3898.

felújított lakás. BakosLak Ingatlan, tel.:

202 2505, 06 30 251 3800.

Színházi kelléknek vásárlunk antik

326 0618, 06 20 974 0571.

Függönyök, ágytakarók, párnák sza-

bútort, festményt, órákat, dísztár-

lonvarratással, karnisok szereléssel,

gyakat, ezüsttárgyakat és mindenfé-

teljes kivitelezéssel – immár 17 éve!

le régiséget, hagyatékot.

Lakásfelújítás!

Függönyök tisztítása levétellel, felra-

Tel.: 06 20 474 0948.

Szobafestés, mázolás, tapétázás,

kással. Hívjon bizalommal! Kele Zsu-

A Mária Terézia Galéria vásárol: régi-

parkettalerakás, -javítás,

zsanna, DECORATOR HOME DESIGN,

ségeket, aranyékszereket 12 000–25

-csiszolás, vízszerelés, csempézés,

tel.: 06 30 984 0094; https://decora-

000 Ft/g áron, festményeket, bútoro-

villanyszerelés, ajtó- és ablakcsere,

torhomekele.hu/

kat, porcelánt, karórákat, könyveket,

kőműves- és asztalosmunkák,

Szabó Balázs vállalja kémények béle-

teljes hagyatékot.

takarítás, garanciával.

lését, építését, kondenzációs kazánok

Tel.: 06 20 229 0986.

Halász Tibor.

telepítését teljes körű ügyintézéssel.

Henk Antiquitas Krisztinaváros, Mé-

Tel.: 202 2505, 06 30 251 3800.

06 20 264 7752

száros u. 8. Nyitva: H–P 10–18h.
Tel.: 06 20 933 1413, e-mail: henkvil-

EGÉSZSÉG

mos@gmail.com.

cában, 7-lakásos társasházban eladó 90

Szakápolás, gyógytorna, rehabilitáció, gondozás, akár 24 órában, az ott

ÉLETJÁRADÉK

m -es, belső kétszintes, teljeskörűen és
igényesen felújított, terasz- és kertkap

honában. Tel.: 06 30 870 5287, e-mail:

Az életjáradék segíthet visszazök-

csolatos, 3-szobás lakás. BakosLak In-

info@meoapolas.hu

kenni a mindennapok élvezetébe!

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

Házhoz megyek! Fogsor készítését,

Bevásárlás, ápolás, gondozás, takarítás

II. ker. Zöldmáli lejtőn, zöldövezeti ut

javítását vállalom garanciával. Hívjon

– legyen szó bármiről, én segítek önnek!

cában 16 lakásos, 4-emeletes társasház

bizalommal! Tel.: 06 20 980 3957.

Részletes információ: 06 70 723 8434.

II. ker., a Rózsadomb Center szom
szédságában, csendes, zöldövezeti ut
2

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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Tisztelettel:
dr. Borbola Péter
APRÓHIRDETÉS

„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

A Budavári
Polgárőrségbe várjuk
büntetlen előéletű, Budavár
közbiztonságát fontosnak tartó,
és ennek fenntartásáért, illet
ve javításáért tenni akaró ön
kéntesek jelentkezését, akik
felelősséget éreznek a lakókör
nyezetükért. Jelentkezni a pol
gárőrség e-mail-címén lehet: bu
davaripolgarorseg@gmail.com.
Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűz
oltó, Egészségvédő és Természet
védő Egyesület.
1016 Budapest, Mészáros u. 18.
Elnök: dr. Hegedűs György, Tele
fon: 36 30 621 4143 E-mail:
budavaripolgarorseg@gmail.com
Alelnök, polgárőrtagozat-vezető:
Belényi István, Telefon: 36 30
627 5195 E-mail:
belenyi.istvan@gmail.com
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I. kerületi irodával rendelkező
közös képviselet és társasházkezelés
FIGYELEM! Változások a közös képviseletre vonatkozó
törvényi előírásokban 2020. januárjától.
Szolgáltatásaink:
• 24 órás vészhelyzeti

• Társasház teljeskörű

		 elérhetőség, éjszakai

		 üzemeltetése

		 ügyelet

• Felújítási munkák

• Teljeskörű könyvelés az új

		 előkészítése, lebonyolítása,

		 törvényi előírás szerint

felügyelete

• Hatékony kintlevőség-

• Alapító Okirat

		 kezelés

		 és SZMSZ elkésztése,

• Műszaki problémák

		 karbantartása

		 kezelése – gondnoki

• Jogi problémák

		 házfelügyelet

		 megoldása

Elérhetőség: +36 1 782 6620
Hirdetésfelvétel kizárólag:

varnegyed@gmail.com
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TÁ J É K O Z TATÓ

Kérem
az oltást!
Csobánczy Gábor
alpolgármester

A COVID−19 ellen
csak a vakcina nyújt valódi védelmet.
Minél többen beoltatjuk magunkat,
annál hamarabb szabadulunk
a járványtól.
További információ: budavar.hu/oltas
varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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EGY DARABIG
KERÜLNÜNK KELL.
DE MEGÉRI,
BUDAPEST GYÖNYÖRŰ!
Felújítjuk Budapest büszkeségét.

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

