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SZAVAZZON!
Egymilliárd forint sorsáról dönthetnek a budapestiek
Május 17-től megnyílt a szavazás lehetősége Budapest első, fővárosi szintű részvételi költségvetésére beadott javaslatokról. Ez a fővárosi részvételi költségvetés legizgalmasabb szakasza, a nyilvános szavazás, amelyen eldől, hogy mely
javaslatokat valósítja majd meg a Fővárosi Önkormányzat.
A főváros a részvételi költségvetés fo

A szavazólistára felkerült javasla

nyi valósulhat meg, amennyi az adott

lyamatában mindvégig a budapestiek

tok, ötletek megvalósításának ös�

kategória költségkeretébe belefér.

kel együttműködve hoz döntéseket.

szértéke 3,9 milliárd forint, a részvé

Vannak, akiknek a kerületükből már is

teli költségvetés keretösszege viszont

HOGYAN LEHET SZAVAZNI?

merősen hangozhat a kifejezés, Buda

ennél kevesebb, 1 milliárd forint.

A nyilvános online szavazás 2021. má

pesten ugyanis már több kerületben

Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy

jus 17-én indult az otlet.budapest.hu

is folyamatban van hasonló, részvételi

a javaslatok egynegyede valósulhat

oldalon, június elejétől pedig szemé

kezdeményezés.

csak meg, mivel az egyes javaslatok

lyesen is lehet szavazni az 5. kerületi

A fővárosi részvételi költségvetés

megvalósításának költségei igen elté

Városháza parkban kihelyezett közte

első ciklusa 2020 októberében kez

rők, de az biztos, hogy most már min

rületi szavazóállomásnál. Bárki szavaz

dődött, az azóta összegyűlt, majd a

den csak a városlakók szavazatain és

hat a javaslatokról, aki Budapesten él,

Főpolgármesteri Hivatal és a rész-

az ötletgazdák mozgósítási képessé

tanul vagy dolgozik, és betöltötte a 18.

vételi költségvetés véletlenszerűen

gén múlik.

életévét. Minden kategóriában egy ja
vaslatra lehet szavazni, tehát mindenki

összeválogatott, budapestiekből ál

A részvételi költségvetésnek három

ló tanácsa által megszűrt javaslatok-

kategóriája van, kategóriánként külön

ból állt össze a végleges szavazólista

költségkerettel: a Zöld Budapest és a

A szavazás június 30-án zárul, ezután

53 javaslattal. Most ismét Budapest

Gondoskodó Budapest esetében 250-

a legtöbb szavazatot kapott ötleteket,

lakosságán a sor, másfél hónapig tartó

250 millió Ft, az Egész Budapest kate

javaslatokat – és amelyek beleférnek a

nyilvános szavazással dől el ugyanis,

gória esetében 500 millió Ft. A legtöbb

kategóriák költségkereteibe – a Fővárosi

hogy mely javaslatok valósulnak meg.

szavazatot begyűjtő javaslatokból an�

Önkormányzat megvalósítja.
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három szavazatot adhat le összesen.
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AJÁNLÓ
„Mi nem fogunk lenyomni

6. oldal

a lakosság torkán valamit,
amit az nem akar”
– interjú
V. Naszályi Mártával

„Mostanában

15. oldal

másról álmodozom”
– interjú Jordán Adél
színművésszel

Kiskép a Krisztinavárosban

20. oldal

– interjú Koós Ágnes
galériavezetővel
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„Mi nem fogunk lenyomni
a lakosság torkán valamit,
amit az nem akar”
Az önkormányzatok kifosztását és sokak földönfutóvá válását hozhatja, ha elfogadják a bérlakások értéken aluli eladását előíró törvénymódosítást, amit mintha a lakásmaffia mondott volna tollba – mondta a Várnegyednek V. Naszályi
Márta polgármester, aki a buszparkolóról és a Tabánba telepített minierdőről is beszélt.
– Tehát elvetették azt a tervet, hogy

tulajdonukban álló bérlakások érté

a Mészáros utcai MÁV-területen turis-

kesítésére kötelezné, mélyen a piaci

tabuszparkoló legyen?

ár alatt. Ez mekkora ingatlanvagyont

– Ebben a formában igen, bár én to

érintene az I. kerületben?

vábbra is azt gondolom, hogy ez egy jó

– Ha a jelenleg ismert formában fogad

terv volt, és megoldotta volna a kerü

ják el a módosítást, akkor az az I. kerü

leti turistabuszhelyzetet. Drasztikusan

letben több mint 1300 ingatlant, nagy

csökkentettük volna az ideérkező bu

jából 80 ezer négyzetméternyi lakást

szok számát, illetve az általuk okozott

érintene, ami az önkormányzat számára

terhelést az által, hogy nem járathat

több tízmilliárdos vagyonvesztést je

ják a motorokat, a leszálló turistáknak

lent. Ez a lakástörvény-módosítás tény

mosdók álltak volna rendelkezésükre,

leg olyan, mintha a lakásmaffia mondta

a sofőröknek pedig pihenőhelyiség.

volna tollba, és az V. kerületi Rogán-féle

Nagy port kavart a tervezett Mészá-

Rehabilitáltunk volna egy vasúti rozs

modellt terjeszti ki országos szintre. Ha

ros utcai buszparkoló ügye, az ön-

dazónát, de most más megoldásokat

ezt elfogadják, akkor kifosztják az ön

kormányzat pedig felfüggesztette az

keresünk. Mi nem fogunk a lakosság

kormányzatokat. Ez azt is jelenti, hogy

ezzel kapcsolatos előkészítési mun-

torkán lenyomni valamit, amit az nem

a kedvezményes lakásbérlésre szoruló

kákat. Ez mit jelent pontosan?

akar, még akkor sem, ha fontos és szük

bérlők kiszolgáltatott helyzetbe kerül

– A buszparkoló, abban a formában,

séges beruházás lenne – ellentétben a

nek, hiszen az önkormányzatoknak nem

ahogy korábban terveztük, nem fog

Várba épített istállóval és a park tönk

lesz elegendő lakásuk ahhoz, hogy biz

megvalósulni. Most egyrészt azon dol

retételével járó szőlőültetvénnyel, ami

tosítsák a szociálisbérlakás-rendszert.

gozunk, hogy elindítsuk a terület közös

ellen már 4 ezren tiltakoznak. A másik

Attól tartok, hogy a piaci lakásszektorba

ségi tervezésben való fejlesztését, de

ok, hogy a MÁV sokáig nem írta alá a

kiszorulva nagyon sokan válnak földön

ehhez kell a MÁV is, mivel az ingatlan az

szerződést, ez pedig olyan nagyfokú bi

futóvá. A tervezet szerint bagóért áru

övé. Vagyis bérbe kell vennünk a MÁV-

zonytalanság egy ilyen léptékű beruhá

sítják ki a közvagyont, nincs elidegení

tól ezt a területet, ezzel kapcsolatban

zásnál, ami nem tolerálható. A kerületi

tési tilalom, tehát aki ma megvesz egy

megkezdtük az egyeztetést. Ezzel pár

szintű forgalmi és környezetvédelmi

önkormányzati lakást 15 millióért, az

huzamosan zajlik egy budapesti szintű

hatástanulmányokat viszont elkészít

holnap eladhatja 100 millióért. Ez iga

gondolkodás a turistabuszhelyzet ren

jük, hogy a turistabuszok helyzetére

zából a lakásmaffiának kedvez, és félő,

dezésére. Sajnos azonban azt kell mon

megoldást tudjunk találni.

hogy nagyon gyors lakosságcserét fog

danom, hogy ez idén és valószínűleg

– Nemrég egy fideszes képviselő

indukálni, igen hamar spekulációs kö

jövőre sem fog érzékelhető változást

beadott egy törvénymódosító ja

rök kezébe fog kerülni az önkormányza

hozni.

vaslatot, ami az önkormányzatokat a

ti lakásvagyon, és ezen belül kiemelten
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a budai Vár műemléképület-állománya.

alapján, amit lakásgazdálkodási terv tá

Ráadásul azokra a lakásokra is érvényes

maszt alá. Itt valóban gazdálkodni kell,

beindul fizetős rendszer. Ez nem jelen

lenne ez a szabályozás, amelyeket az

mert szempont lehet például az is, hogy

tett külön szervezést az önkormányzat,

önkormányzatok építettek meg nagyon

egy nagyobb, értékesebb lakás árából

illetve a Budavári Kapu Kft. számára, hi

sok pénzért, illetve amelyeket felújítot

két-három kisebb, nem luxuskategóriá

szen nem küldtünk el a kollégákat, ha

tak. Ez érvényes az I. kerületi és a vári

jú lakást is tudunk venni. A mi célunk az,

nem inkább más területen igyekeztünk

lakásokra is, hiszen az önkormányzat

hogy kedvezményesen megvehessék a

munkát találni számukra. De mindenki

nagyon sokat költött ezeknek az épüle

lakást azok a bérlők, akik kimaradtak az

tudta, hogy attól kezdve, hogy indul

teknek a felújítására, állagmegőrzésére

1994. évi privatizációból és hogy mél

a parkolás, azzal foglalkoznak majd.

és a lakások korszerűsítésére is.

tányos áron vehessék meg azok, akik

Ugyanakkor ez a hét még türelmi idő

– A kormánypárti megszólalók azt

később lettek bérlők. Az azonban elfo

szak, a kerületi autósokat nem pótdí

állítják, hogy a lakásprivatizáció az

gadhatatlan, hogy köteleznek minket a

jazzuk, hanem figyelmeztetést teszünk

I. kerületben az önök választási ígé-

szinte teljes lakásvagyon áron aluli el

ki; az ügyfélszolgálat pedig meghos�

rete volt.

kótyavetyélésére.

szabbított nyitvatartással várja azokat a

– Az 1994-es lakásprivatizáció során az

– Az elmúlt hetekben kormánydön-

kerületi lakókat, akik a parkolási enge

a döntés született, hogy az önkormány

tés született egyes önkormányzatok

délyük ügyében akarnak eljárni.

zat nem is adhatja el a műemléki laká

kompenzálásáról, amelyet a pandé-

– A teraszok után viszont továbbra

sokat, és ebből alakult ki egy nagyon

mia miatti – részben a kormányzati

sem szedhetnek díjat. Ezzel egyetért?

eltorzult jogi helyzet, amely zavaros

intézkedések által is okozott – bevé-

– Mi már azelőtt is adtunk kedvezmé

csereberéknek ágyazott meg. Mi ennek

telkieséseik miatt kapnak. Az I. kerü-

nyeket, hogy a kormány meghozta azt

a zűrös jogi helyzetnek a rendezését

let kap kompenzációt?

a döntést arról, hogy a vendéglátó tera

terveztük azzal, hogy az önkormányzat

– A budapesti önkormányzatok nem

szoknak nem kell fizetnük. Mi magunk

eladhassa a lakásokat azoknak a lakók

kapnak ilyet. Egyébként hivatalosan

is úgy gondoljuk, hogy segíteni kell ezt

nak, akiket ilyen történelmi igazságta

elég kevés önkormányzatnak kompen

a szektort, a vendéglők újraindulását.

lanság ért. De ez a törvényjavaslat nem

zálják a bevételkiesést, valójában in

Az persze kérdés, hogy a teljes díjmen

erről szól, hanem arról, hogy mindenki

kább az történik, hogy kormánypárti

tesség jó-e, hiszen a közvagyont hasz

szinte ingyen megveheti a bérlemé

vezetésű önkormányzatok ilyen-olyan

nálják, és ebből bevételt szereznek.

nyét. Ez ebben a formában az önkor

címen juttatásokat kapnak. Az I. kerü

Mi egyébként 90 százalékos csökken

mányzati lakásvagyon kiárusítása.

letet tavaly nagyjából 3,5 milliárd fo

tésben gondolkoztunk. De nem is ez a

– Ez a jogszabály utólag legitimál-

rint veszteség érte a pandémia miatt,

legproblémásabb ebben a kormányren

ja azokat a törvénytelenségeket is,

amiben természetesen van olyan költ

deletben, hanem az, hogy valójában

amelyek például a vári lakáscserék-

ségkiesés is, amit valóban a járvány

nem is kell engedélyt kérniük a vendég

nél történtek?

miatt kellett elszenvednünk, de en

lőknek. Ez a kormányrendelet úgy tesz,

– Igen. Azoknak a trükközőknek és

nek a tetemes összegnek a nagyobb

mintha a teraszfoglalás pusztán a díjról

ügyeskedőknek is – akik közül eggyel

részét a kormány vette el valamilyen

szólna, ezzel szemben viszont egy köz

kapcsolatban már a bíróság is nekünk a

formában.

területfoglalási engedélyben számos

dott igazat, és semmisnek ítélte a lakás

– Ebben benne van az ingyenessé

dolog szabályozva van – például, hogy

csere-szerződést – lehetőséget ad arra,

tett parkolás miatti bevételkiesés is.

biztosítani kell a zavartalan és bizton

hogy nagyon kedvezményesen hozzá

Pünkösd után újra fizetős lett a par-

ságos gyalogosközlekedést. Mivel azon

jussanak nagy értékű lakáshoz. Én azt

kolás. Szükség volt külön felkészü-

ban most ilyen engedély nélkül szinte

támogatom, hogy az önkormányzat fe

lésre az újrainduláshoz?

bárki kitehet asztalokat, számos rossz

én nagyon üdvözlöm azt, hogy végre

lelősen tudjon gazdálkodni a lakásaival,

– A parkolás ingyenessé tétele nekünk

példa is van arra, amikor a közterületi

maga dönthesse el, hogy melyik lakást

havi 100 millió forint kiesést jelentett,

szabályozás hiánya problémákat okoz,

akarja eladni és melyiket nem – nyil

ami mostanra, a tavalyi évet is beleszá

vagy a vendéglő túlterjeszkedik. Ráadá

ván normatív módon, kerületi rendelet

molva milliárdos nagyságrendű lett, és

sul az önkormányzattól elvonták az elle

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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nőrzési jogot és a rendőrségre ruházták

kifogás merült fel azzal kapcsolatban,

a városi klímában nagyon fontos szere

át, amelynek alapvetően más a feladata.

hogy a Főkert számos fővárosi nagy

pet játszik. Ezeken a vadvirágos réteken

Még egyszer hangsúlyozom: nem az a

parkban, így a Vérmezőn és a Tabánban

rovarok tucatjai tudnak megélni, ame

problémám, hogy a vendéglők nem fi

is úgynevezett méhlegelőket jelölt ki.

lyek az énekesmadaraknak szolgálnak

zetnek, még azzal együtt sem, hogy ez

Sokan aggódnak, hogy ezek egy toklá

táplálékul, tehát egy sokkal élettelibb,

nagyjából 250 millió forint kiesést jelent

szerdővé válnak, szúnyogkeltetők lesz

változatosabb, ökológiailag értékesebb

nekünk az idei évben, hanem az, hogy

nek, tele kullanccsal. Én azt gondolom,

zöldfelületet nyerünk általa. A főváro

az egész szabályozást teljes mérték

hogy érthetők ezek az aggodalmak, de

si parkok kiemelt szerepet játszanak a

ben kivették az önkormányzat kezéből.

ez valójában hosszú távon igenis egy

városi klímavédelemben, ezért a Tabán

– Az önkormányzat aláírt egy támo-

nagyon jó program, mert pont arról

ban egy kis területen Miyawaki mini

gatási szerződést is a Főkerttel. Ezt

szól, hogy olyan területeket alakítson

erdőt telepített a Főkert. Ezek néhány

mi indokolta?

ki, amelyeknek a biodiverzitása, az

négyzetméteres erdők, sűrűn ültetve

– A szerződés szerint 30 millió forinttal

ökológiai értéke sokkal nagyobb, mint

őshonos fákból és cserjékből, amelyek

támogatjuk idén a Főkertet, azért, hogy

a gyakran kaszált gyepnek. Ha ezek a

nagyon hamar megnőnek. Mivel nagyon

a Vérmezőn intenzívebb parkfenntar

vadvirágos réttársulások létrejönnek,

sok fajból áll, ez a változatos kis erdő

tást végezzen. A fővárosi önkormány

akkor az egérárpa nevű növény toklásza

pillanatok alatt úgy kezd működni, mint

zatnak nincs forrása arra, hogy növelje

éppen hogy nem tud felnőni, és a par

egy nagy őshonos erdő. Vagyis bete

a parkfenntartás intenzitását, de az

lagfű sem marad meg. Ezek a vadvirá

lepülnek a madarak, bogarak, aminek

igen sokak által használt Vérmezőt sze

gos rétek sokkal inkább meg tudják fog

nagy biológiai és ökológiai értéke van

retnénk fejleszteni. Itt beszélnék arról,

ni a lezúduló csapadékvizet, márpedig a

amellett, hogy rendkívül szép is.

hogy nagyon sok kérdés, észrevétel,

víz visszatartása és visszapárologtatása
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Faültetés az Európa Ligetben
Őexcellenciája Kristi Karelsohn, Észtország budapesti nagykövete Karácsony Gergely főpolgármester, Váradiné Naszályi Márta polgármester, illetve Bucsi-Szabó Edit, a KKM főosztályvezetője vett részt az Európa Ligetben Tallinn
tiszteletére állított ünnepélyes faültetésen.
A faültetésre az észt-magyar diplomá

Karácsony Gergely főpolgármester

ben, és biztosította őt arról, hogy min

ciai kapcsolatok létesítésének 100., il

kifejezte reményét, hogy a 100 évre

denképp vigyázunk rá. A polgármester

letve újrafelvételüknek 30. évfordulója

visszanyúló diplomáciai kapcsolatok a

üdvözölte a szimbolikus helyszínvá

alkalmából került sor.

jövőben még tovább erősödnek. Bízik

lasztást, hiszen az Európa Liget az eu

A nagykövet hangsúlyozta: 2021.

abban, hogy ez a ma elültetett fa jól

rópai összetartozás és együttműködés

szeptemberében lesz 30 éve, hogy a

érzi magát az Európa Ligetben, és 100

szimbóluma és színtere. Most hiányt is

két ország helyreállította a történe

év múlva is itt áll majd. Észtországra,

pótlunk, ezentúl a balti országok fővá

lem sodrában megszakadt diplomáci

nyelvrokonainkra sok szempontból kö

rosai is képviseltetik magukat az Európa

ai kapcsolatait, amelyeket a kulturális,

vetendő példaként tekinthetünk, ilye

Ligetben, elsőként Észtország.

oktatási és tudományos kapcsolataink

nek például a digitalizáció terén elért

Kiemelte, hogy támogatói vagyunk az

mellett azóta a NATO-s és európai uniós

eredmények. Emellett a demokratikus

Európai Unión belüli szorosabb együtt

partnerség is összeköt. A centenáriumi

közösség számára mindenképp köve

működésnek, a kapcsolatépítésnek és

év alkalmából az Észt Köztársaság Buda

tendő és irigylésre méltó, hogy Észtor

a párbeszédnek, és a nyelvi-kulturális

pesti Nagykövetsége egy kocsányos töl

szág állam- és kormányfői posztját is női

kötelék miatt is különösen fontos szá

gyet ajándékozott Budapestnek, Észtor

politikus tölti be.

munkra az észt-magyar kapcsolat meg

szág egyik nemzeti jelképét, amely alá

Váradiné Naszályi Márta polgármester

elhelyezhettük a főváros, Tallinn nevét

is reményét fejezte ki, hogy a tölgyfa jól

megörökítő párnakövet.

érzi majd magát itt Budán, az I. kerület

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

erősítése, a finnugor rokonság és az öszszetartozás.
G. P.
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Teraszok közterületen
Néhány hete fellélegezhettünk, amikor

kialakítani. Lehetőleg minél nagyobbat,

nálatára kerül sor. Ezért az önkormány

a házhoz szállított ebéd helyett újra egy

hiszen annál több asztal fér el, és jó idő

zat díjat szed, és ellenőrzi az engedély

vendéglő teraszán élvezhettük az első

esetén ezek szinte mindig megtelnek

nek megfelelő használatot, de ez a díj a

napsugarakat, és végül ihattunk egy jó

vendégekkel.

járványhelyzet utáni újranyitás kapcsán

De az éttermek, kávézók előtt szin

többször is politikai viták tárgyává vált.

Az soha senkiben nem merült fel, hogy

te mindig – az első kerületben pedig

Néhol ezek a teraszok egyre nagyobb

kávét.
ne fizesse ki az üdítőjét, és mindan�

majdnem kizárólagosan – közterület

méretűre nőnek, egyre tovább tartanak

nyian tisztában vagyunk vele, hogy an

húzódik. Ahogy azt a neve is jelzi, a köz

nyitva, zavarva a gyalogosforgalmat,

nak az árában benne van a nyersanyag

terület közös, tehát olyan önkormány

parkolóhelyeket foglalva el, zavarják

költsége, a pincér bére, továbbá, hogy a

zati vagyon, amelynek az az elsődleges

a szűkebb környezetüket. A közterü

vendéglősnek feltehetően haszna van a

célja, hogy azt bárki használhassa, köz

let-használati engedély és a kiszabott

fogyasztásunkból. Amikor vendéglőbe

lekedhessen rajta, sportoljon, sétáljon.

díj ezért egyfajta korlátozó eszközként

megyünk, tisztában vagyunk vele, hogy

Amikor egy vendéglő a mindannyiunk

is működik.

egy jó helyen található vendéglő vagy

közös tulajdonából hasít ki egy kis sze

A teraszból a vendéglőnek többlet

terasz esetén nem csak a kávé költségét

letet saját magának, akkor ezzel a moz

haszna származik. Nagyobb terület,

kell megfizetnünk, hanem azt is, hogy

dulattal egy időre megfoszt mindenki

több vendég, több profit, ez egyszerű

leülhessünk, élvezhessük a hangulatot,

mást ennek a területnek a használatá

matematika. Ez az a profit, aminek egy

a környezetet.

tól. Ráadásul a vendéglátás a közterü

részét az önkormányzat és a kerület

A legtöbb vendéglátással foglalkozó

letnek nem alapfeladata, így ilyenkor a

lakói a használatért részben vissza

üzlet érthető módon szeretne teraszt

közterület rendeltetésétől eltérő hasz

kérik.
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Vagyis csak szeretnék elkérni, hiszen

bantartásán keresztül észrevétlenül

len nagy vesztes. Könnyű megoldás volt

jelenleg a teraszok használata egy kor

vesznek körül minket mindazok a szol

ingyenessé tenni a teraszhasználatot

mányrendelet miatt ingyenes, nem kell

gáltatások, amelyeket az önkormány

úgy, hogy még csak engedélyt se kell

engedélyt kérniük a vendéglátóhelyek

zat biztosít. A források ehhez nagyon

jen kérni, de talán mégsem ez lett volna

nek, és az önkormányzat nem is elle

kis részben származnak központi, álla

az arany középút, amely mindenki szá

nőrizheti a szabályok betartását.

mi támogatásból. Például az említett

mára a legjobb megoldást nyújtja.

A Budavári Önkormányzat 2020 áp

bölcsődei, óvodai ellátáshoz az állam

Hiányzott a párbeszéd, a megoldá

rilisában elsőként nyújtott segítő kezet

mindössze 35%-ot ad hozzá, a hiányzó

si lehetőségek keresése, egy arányos

a vendéglátóhelyeknek és más üzletek

65%-ot pedig az önkormányzat fizeti.

díjcsökkentésben való megállapodás.

nek, akik kénytelenek voltak bezárni. Az

Ehhez pedig elő kell teremteni valahon

Mindannyiunk számára fontos a régi

önkormányzat továbbra is eltökélt ab

nan a fedezetet. Részben helyi adókból,

életünk újraindítása, ennek szimbolikus

ban, hogy az arányos teherviselés elvére

részben a szintén lenullázott parkolási

pillanata volt a teraszok megnyitása.

is figyelemmel támogassa a nehéz hely

díjakból, bérleti díjakból és közterü

Bízunk benne, hogy a jó idő beköszön

zetbe került gazdasági szektorok sze

let-használati díjakból. Ezek jelentős

tével és a vírushelyzet javulásával egy

replőit, de érdemes egy pillanatra fel

részét az önkormányzatok akaratuk el

re bátrabban ülhetünk ki a közterületi

villantani az érme másik oldalát is: miért

lenére jó időre elveszítették, míg a ki

vendéglátóteraszokra. Bízunk abban is,

nem a legjobb megoldás az engedélyké

adásaik szinte állandók maradtak vagy

hogy az elmúlt év során nehéz helyzet

rés nélküliség és a totális ingyenesség.

növekedtek.

be került vendéglátóhelyek az ingyenes

Az önkormányzat a költségvetéséből

Bár kétségtelenül a turizmus és ven

ség segítségével újra megerősödhetnek,

számtalan közszolgáltatást finanszíroz.

déglátás szenvedte el az egyik legna

önként betartják a szabályokat, és nem

A bölcsődei, óvodai ellátástól kezdve

gyobb csapást a koronavírus-járvány

zavarják a közlekedőket és a lakókat.

a zöldfelületek, játszóterek, utak kar

miatt, de mégsem ez a szektor az egyet

E.T.

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

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

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

Előzetes megbeszélés alapján
és minden hónap második szerdáján
17 és 18 óra között.
Helyszín: Kapisztrán tér 1.
Tel.: +36 20 569 5161,
kun.janos@budavar.hu

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

REMENYIK ILDIKÓ

TÖLCSÉR BORBÁLA

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

2021. május 28.
(péntek) 16:00-17:00.
Helyszín: 1015 Bp., Franklin utca 2.
zsitnyak.janos@budavar.hu

11

Ö N K O R M Á N Y Z AT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

NYÁRI FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK ÉS TÁBOROK
I. KERÜLETI ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KORÚ
GYERMEKEK RÉSZÉRE
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a 2021. évi költségvetésből biztosított
pályázati keret felhasználására pályázatot hirdet „Az I. kerületi általános iskolás korú gyermekek részére nyári fejlesztő
foglalkozásokat szervező táboroztatók támogatására”.
A kiíró: Budapest I. kerület Budavári Önkor

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontba

családonként és tanulónként – az étkezés bizto

mányzat képviselő-testülete.

tervezett programokat úgy kell megszervezni,

sításával együtt – nem haladhatja meg a 20 000

A pályázat jellege: nyílt.

hogy az önkormányzati szünidei nyári tábort ne

Ft-ot, azaz húszezer forintot.

A támogatás formája: vissza nem térítendő.

akadályozza.

III. A pályázat benyújtásának módja, határide-

Rendelkezésre álló keretösszeg: 20 000 000 Ft,

II. A pályázók köre

je, hiánypótlás

azaz húszmillió forint.

• Oktatási-nevelési tevékenységgel, fejlesz

A pályázat közzétételének helye az önkor

I. Támogatandó pályázati célok

téssel foglalkozó nonprofit gazdasági tár

mányzat honlapja (www.budavar.hu) és a Vár

Az önkormányzat segítséget kíván nyújtani a

saságok,

negyed újság.

járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe került, I.

• természetes személyek (oktatási-nevelési te

A pályázat – tekintettel a jelenlegi különleges

kerületben élő családok számára, különös tekin

vékenységgel, fejlesztéssel foglalkozó egyéni

jogrendre – kizárólag elektronikus úton nyújt

tettel a kerületben általános iskolában tanuló

vállalkozók és adószámmal rendelkező ma

ható be.

gyerekek családjaira, valamint a Budavári Ön

gánszemélyek),

A pályázatot az alábbi elektronikus levelezési

kormányzat és intézményeiben dolgozók gyer

• alapítványok (közalapítványok kivételével),

címre kérjük beküldeni: nyari.tabor@budavar.hu

mekei részére a nyári, iskolai szünet időtartamát

• bejegyzett civil szervezetek,

A pályázat beadásához szükséges adatlap és

lefedő időszakban a gyermekek felügyeletének

• egyházi szervezetek, vallási közösségek.

kapcsolódó, kötelező mellékletei letölthetők az

megoldásában.

Nem támogathatók:

önkormányzat honlapjáról a www.budavar.hu/

1. A járványhelyzet idején működő, a megszo

Támogatásban nem részesülhetnek, illetve nem

palyazatok címről.

kottól eltérő, megnehezített oktatási körül

jelölhetők meg pénzügyi lebonyolítóként, akik:

A pályázat benyújtásának kötelező tartalmi ele

mények ellensúlyozása, esetleges felzárkóz

• korábban az önkormányzattól kapott pályá

mei és mellékletei:

tatás, készségfejlesztés.

zati támogatásukkal nem számoltak el,

• a pályázati adatlap,

2. A tanterven túlmutató sport-, művészeti-,

• csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy

személyiség- és készségfejlesztő, érzékenyí

egyéb, megszüntetésre irányuló eljárás

– a pályázó bemutatkozása,

alatt állnak,

– a program részletes leírása,

tő, prevenciós, kreativitást, kommunikációs,

• a pályázati adatlap mellékletei

empátiás készségeket fejlesztő, tehetség

• a támogatási döntés tartalmát érdemben be

gondozó és felzárkóztató programok és fog

folyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő

• a pályázó (pénzügyi lebonyolító) összeférhe

lalkozások szervezésének támogatása.

adatot szolgáltattak, vagy ilyen nyilatkozatot

tetlenséggel és érintettséggel kapcsolatos

3. A Budavári Önkormányzat telephelyeinek,
ingatlanjainak a pályázati célok megvalósí
tása érdekében való hasznosítása a foglalt
ság függvényében: Zamárdi Üdülő, Horányi
Ifjúsági Tábor, Virág Benedek Ház, Czakó ut

– a megvalósítás részletes költségvetése,

nyilatkozata,

tettek,
• a támogatási szerződés megkötéséhez szük
séges mellékleteket nem csatolták,

• áfa-nyilatkozat.
– (A pályázathoz valamennyi nyilatkozatot csa

• továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 48/B. §-ában felsoroltak.

tolni kell a pályázóra relevánsak kitöltésével
(cégszerűen) aláírva, a pályázóra nem ér

cai Sport- és Szabadidőközpont. (A pályázat

A pályázónak vállalnia kell, hogy az I. kerületből

telmezhető nyilatkozatokat pedig áthúzva.)

költségvetését úgy kell tervezni, hogy bele

jelentkező tanulók részére kedvezményes rész

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.

férjen az ingatlanok önköltséges bérleti díja.)

vételi díjat biztosít, azaz az egyheti program díja

május 31. (hétfő), 18:30 óra
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A beküldés időpontjának a megküldött elekt

A kiíró a pályázat eredményéről minden pályá

végelszámolási eljárás esetében azonnali beje

ronikus levél beérkezési dátumát tekintjük.

zót a benyújtás elektronikus levelezési címén

lentési kötelezettséggel tartozik a Budapest

A pályázó által kapcsolattartóként megjelölt

értesíti.

I. kerület Budavári Önkormányzat felé.

személy elektronikus levelezési címére a

A pályázat elbírálója fenntartja a jogot, hogy a

VII. A támogatás folyósítása

pályázat benyújtását követően a Budavári

pályázatot – érvényes pályázat esetén is – ered

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása a

Önkormányzat két munkanapon belül vissza

ménytelenné nyilvánítsa.

támogatási szerződésben rögzített pénzügyi és

igazolást küld.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben

időbeli ütemezésben történik.

A pályázatok virtuális bontására 2021. június

• a pályázati kiírás alapján nem jogosult pályá

A támogatás folyósítása a szerződés szerin

1. napján kerül sor.

zó nyújtotta be,

ti időpontig, a támogató teljesítésigazolása

Hiánypótlás:

• nem a támogatandó célokra nyújtották be,

alapján, valamint utalványozása után a meg

Hiányosan benyújtott pályázat esetén hiány

• határidőn túl nyújtották be,

határozott előirányzat terhére, banki utalás út

pótlásra egy alkalommal a hiánypótlás-felhívás

• kirekesztő, diszkriminatív programot nyújtot

ján közvetlenül a támogatott bankszámlájára

kézhezvételétől számított öt munkanapos ha

tak be,

történik. Amennyiben a program összköltsége

táridőn belül van lehetőség.

• a pályázó a pályázatához nem csatolja az ös�

a tervezetthez képest a szerződéskötés után

IV. Elszámolható költségek

szes mellékletet, és a hiányt a hiánypótlásra

csökken, a támogatási összeg is arányosan

1. Személyi jellegű kiadások (pl. bérköltségek,

való felszólításra sem pótolja, a pályázat el

csökken.

bírálás nélkül kerül elutasításra.

VIII. Elszámolási kötelezettség

megbízási díjak, tiszteletdíjak).
2. Dologi kiadások
– anyagköltség, készletbeszerzés (pl. iroda

VI. Szerződéskötés menete

A pályázat megvalósításának időintervalluma:

A nyertes pályázó kiértesítésével egyidejűleg

2021. június 12. (péntek) – 2021. augusztus

az önkormányzat megküldi a megkötendő tá

31. (kedd).

– szolgáltatással összefüggő kiadások (pl.

mogatási szerződés mellékletét képező banki

A pályázónak a támogatás felhasználásáról

csoportos étkezési költség, utazással

felhatalmazó levelet azonnali beszedési meg

2021. november 2-ig (kedd) kell elszámolnia

kapcsolatos költség, bérleti díjak, szál

bízás alkalmazására, amely a szerződéskötés

részletes szakmai beszámoló és pénzügyi ös�

lásköltség),

szer, élelmiszer).

egyik alapfeltétele.

szesítő benyújtásával, a támogatási szerződés

– tárgyi eszközök beszerzése (pl. kis értékű

A nyertes pályázókkal a Budapest I. kerület Bu

mellékletét képező Elszámolási lap és Útmutató

– 100 000 Ft alatti – eszközök vásárlása).

davári Önkormányzat támogatási szerződést

alapján. A pályázó a támogatás felhasználásával

V. Pályázatok elbírálása

köt, amelynek menete:

kapcsolatosan ellenőrzéstűrésre és adatszol

Elbírálási határidő: 2021. június 12.

1. A pályázó a számlavezető pénzintézete által

gáltatásra kötelezett, valamint vállalnia kell a

A pályázat elbírálója: a Budapest I. kerület

záradékolt felhatalmazólevél 1 db eredeti

nyilvánosság követelményeit.

Budavári Önkormányzat Népjóléti, Oktatási,

példányát visszajuttatja a Szervezési Csoport

IX. Pályázati információ

Kulturális és Sport Bizottsága.

részére.

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető

Előnyt élvez az a pályázó, amelyik

2. A záradékolt felhatalmazólevél átvétele után

a nyari.tabor@budavar.hu címen.

• a legmagasabb szakmai hozzáadott értéket

a Szervezési Csoport gondoskodik a támoga

A pályázattal kapcsolatban feltett kérdések és

biztosítja, azaz túlmutat a „gyermekmegőr

tási szerződéshez kapcsolódó adminisztráció

a válaszok a Budavári Önkormányzat honlapján

zés” funkcióján, és a résztvevő gyerekek szá

elvégzéséről.

közzétételre kerülnek.

mára maradandó értéket és tartalmas szak

A támogatási szerződés az Áht. 50. § (1) c) pont

mai programot nyújt,

jának megfelelően tartalmazza az átláthatósági

• eléri a legnehezebb sorsú, a szülők munkába

nyilatkozatot, valamint az elnyert támogatás

állása miatt megoldhatatlan helyzetbe kerü

felhasználásának és elszámolásának módját.

lő családokat,

A szerződés aláírásával a támogatott hozzájárul

• a pályázati programban a szakmai tartalom

a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez,

nak megfelelő, maximális csoportlétszám

nevének, a támogatás céljának, összegének,

elérését biztosítja,

megvalósítási helyének nyilvánosságra hozata

• a családok, jelentkezők részére további ked
vezményeket biztosít.

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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legesen ellene indult csőd-, felszámolási vagy
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Ö N K O R M Á N Y Z AT

Jelölés a Budavári
Semmelweis Ignác-díjra

Megjelent Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2021. (V. 3.)
önkormányzati rendelete

A díj évente két olyan személy részére adományozható, akik az I. kerületben az egészségügyi, illetve a szociális ellátás területén legalább öt éve
kiemelkedő munkát végeznek.
A Budavári Semmelweis Ignác-díj
átadására idén 2021. június 30-án
kerül sor.
A díjazottak személyére vonatko

• I. számú Idősek Klubja
1015 Budapest, Hattyú u.16.,
• II. számú Idősek Klubja
1013 Budapest, Roham utca 7.,
• III. számú Idősek Klubja
1011 Budapest, Fő u. 31.,
• Gondozási Központ
1013 Budapest, Attila u. 8.,
• Szociális és Gyermekjóléti

zó, indoklást is tartalmazó írásos ja

Szolgáltatási Központ

vaslataikat legkésőbb 2021. június

1012 Budapest, Attila út 89.,

helyeken:

illetve

• Budavári Önkormányzat

e-mail-ben

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.,
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Képviselő-testülete
szervezeti és működési
szabályzatáról szóló
12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet,
valamint a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat
tulajdonában álló
közterületek használatáról
szóló 18/2020. (X. 7.)

10-ig várjuk személyesen az alábbi

ügyfélszolgálata

a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat

a moor.zsuzsanna@budavar.hu
címre.

önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege
a budavar.hu címen olvasható.)
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„Mostanában másról álmodozom”
Interjú Jordán Adél színművésszel
A városban kerékpárral közlekedik, de pár hónapja a legkedvesebb időtöltése a lakóautó-építés. Másfél évtizede a Katona József Színház tagja, a legközelebbi bemutatója azonban a Madáchban lesz. Különleges eszköztárú művész, akivel a
tabániak gyakran összefuthatnak. Jordán Adéllal beszélgettünk.
– Még a Wikipédián is szerepel, hogy
„gyermekkora óta az I. kerületi Tabán
lakója”. Milyen élmények fűzik a környékhez?
– Tényleg ez olvasható a nevem alatt?
Bevallom, még sosem néztem rá a
saját Wikipédia-oldalamra, de isme
retlenül is köszönöm annak, aki írta.
Valóban erős a kötődésem ehhez a
helyhez. Tízéves korom óta – két rövid
megszakítással harminc éve – lakom
a Szarvas téren, ma is ugyanabban a
házban, ahol az anyukám (Lázár Kati
Kossuth-díjas színművész). Lelkileg és
térben is nagyon szoros kapcsolatban
vagyunk. Az Aranyszarvas étterem a
fénykorát élte, amikor ideköltöztünk.
A terasz fölött lakunk, ezért minden
este cigányzenére aludtam el. Csodála
tos időszak volt.
– Kislányként is így élte meg, vagy
csak a nosztalgia miatt említi?

– A közeli Kosciuszkó Tádé utcai álta

– A környéken már akkor is több jó

– Gyerekként az ember sokkal jobban

lánosba. Ma is megvan az a fikusz, amit

nevű gimnázium várta a diákokat.

alkalmazkodik a környezetéhez. Tény

ötödikes koromban elhoztam a suliból,

Melyiket választotta?

leg nagyon szerettem a muzsikát, és

mert két ablak között kóróként fonnya

– Követtem a családi vonalat, és a Jó

később egy ideig a bőgő hangja nélkül

dozott. A 30 éves növény azóta együtt

zsef Attila Gimnáziumba jelentkeztem.

nem is nagyon tudtam álomra hajtani

él velünk.

Jordán ágról mindenki odajárt, többek

a fejem. Mostanában egészen másról

– Béla bácsi, a cukrász, a közelmúlt-

között apukám is (Jordán Tamás, a Nem

álmodozom, mert vettünk egy furgont,

ban említette, hogy azok a gyerekek,

zet Színésze).

amiből lakóautót építünk. Itt parkol az

akik abban az időben a „Kosci”-ba

– Az egész Tabánt az otthonának te-

étterem előtt. Folyamatosan jönnek a

jártak, évtizedeken keresztül törzs-

kinti? Mennyi ideje jut sétákra, lófrá-

barátaink, és nagyon sokan segítenek. Az

vendégeknek számítottak náluk.

lásokra?

építés folyamatát az Instagrammon do

– Én is az voltam. Iskola után minden nap

– Andorral, a tízéves fiammal biciklivel

kumentáljuk, a @konnyuneked oldalon.

betértünk oda, sőt volt két tanárnőm,

közlekedünk, szinte naponta bejárjuk a

– Térjünk vissza a gyerekkorához.

akik szintén Béla bácsihoz jártak fagyiz

környéket. Kislány korom óta a tabáni

Melyik iskolába járt?

ni, úgy hívtuk őket, hogy „a Béla nénik”.

kutyások közé tartozom, ezért a Várkert

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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– 2006-ban szerződött a „Katonába”, ahol a közönség nagyon sokszor
lát
hatta-láthatja orosz darabokban.
– Ez elsősorban Ascher Tamásnak kö
szönhető, aki gyakran választ orosz
színműveket. A lelkemnek nagyon
fontos, hogy játszhatom ezekben az
általa rendezett előadásokban. Gothár
Péterrel is többször dolgoztam orosz
szerzők darabjaiban, legutóbb pedig
Székely Kriszta rendezte A Platonovot,
amiben Szofját játszom.
– Az utóbbi években többször is fő
szerepet kapott olyan színdara
bokban, amelyeket Pintér Béla írt
és rendezett. A társadalom elé görbe tükröt tartó előadásokban sírnia,
nevetnie és nem ritkán énekelnie is
kell. Hogy bírja technikával és energiával?
és a Tabán minden bokrát ismerem.

zat utolsó része következik – ezúttal

– Bélát 17 éves korom óta ismerem.

Az első kutyám egy nagyon okos, feke

ismét szabadtéren, a Benczúr Ház

A Szkénében készítettük az első közös

te, bozontos mudi volt, pontosabban

kertjében –, a címe: Jordán Adél. Két

előadást, azután sok évvel később a

mudikeverék. Azóta is kizárólag keve

hétig tart a próbafolyamat, ebből 10

Katonában kért fel A bajnok című da

rékkutyákat fogadok örökbe. Jelenleg

nap próba, 4 este előadás. A csapat a

rab egyik szerepére. Ezt követte az

egy középtermetű kutyám van, aki –

próbákon mindig azokból a történe

Ascher Tamás Háromszéken, majd az

mint utóbb kiderült – harci kutyák le

tekből improvizál, amiket az adott

Anya szeme fénye, ami Újpesten, az UP-

származottja. Olyan pici korában hoztuk

színész elmesél magáról. Az előadás

ban ment. Pintér Béla egyik különle

el, hogy még nem látszott, mi lesz be

hitelessége azon múlik, hogy az illető

ges tulajdonsága, hogy a színészekre

lőle. Elég kemény nevelésen vagyunk

mennyire őszinte a többiekkel. Na

írja a szerepeket. Az ő darabjaiban

túl. Csipesz okos, de öntörvényű. Meg

gyon izgulok, megpróbálom rábízni

egyszerűen elkezdem mondani az

kellett tanítanom neki, hogy én vagyok

magam az osztályra.

adott szöveget, és minden olyanná vá

az „alfa” – bár bevallom, ezt magamnak

– Mielőtt a Katona József Színház tag-

lik, amilyet a szerző-rendező szeretne

is nehéz volt elhinnem.

ja lett, néhány évet az egri társulatban

elérni. Az Ascher Tamás Háromszéken

– Elsőre fölvették a Színház- és Film-

töltött. Miért pont Egert választotta?

c. előadásban egy erdélyi lányt ját

művészeti Egyetemre, ahol Máté Gá

– Együtt kaptunk meghívást Gál Kris

szom, Tordán Lédát, aki Jordán Adél

bor vezetésével egy legendás osz-

tóffal, Kovács Patríciával, Mészáros

után kapta a nevét. Az Anya szeme fé

tályba került. 2003 óta nyaranként

Mátéval, Járó Zsuzsával és Vajda Mi

nyében Jordano Brunella vagyok. Béla

újra összegyűlnek, és eldöntik, hogy

lánnal. Szinte gyerekek voltunk. Mind

kikacsint, és rám írja a szerepet. Tor

melyikükről készítenek színdarabot.

annyiunknak elképesztően jót tett,

dán Léda a szívemhez közel álló, nyi

Végigment már a kör, mindenkiről

hogy sokféle műfajban játszhattunk.

tott, naiv, erdélyi színésznő, aki a pesti

született előadás?

A zenés előadásoktól a vígjátékokon

művészemberek áldozata lesz. Léda

– Sokáig a Zsámbéki Színházi Bázison

át a komoly drámákig mindenben ki

erdélyi hanglejtésben beszél, ezért

találkoztunk, pár éve átköltöztünk a

próbáltuk magunkat. Nagyon jó tanu

megkértem Lestyán Attila színészkol

Jurányi Házba. Idén júliusban a soro

lóidőszak volt.

légámat, aki Háromszék közelében
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lakik, hogy mutassa meg a helyi into

Olvastam Palya Bea könyvét, aki azt

lóki Ágit, hogy énekelje föl nekem a

nációt. A tájnyelv különleges színt ad,

tanácsolja, hogy az idős nénikkel fel

darabban elhangzó népdalokat. Közel

másrészt így sokkal nagyobb naivitást

vett eredeti népdalokat addig kell

sem éneklem úgy, mint ő, ám mégis

érzek magamban, mint amennyivel va

hallgatni, amíg átitatódunk velük,

eredetinek hangzik.

lójában rendelkezem. Ebben az előa

és akkor hitelesen elő tudjuk adni.

– A Madách Színházban idén márci-

dásban autentikusan kell énekelnem.

A próbaidőszakban megkértem Sza

usban, a járvány tetőpontján elmaradt egy online bemutató. Fráter
Zoltán: Két egyetlen című darabjában Karinthy Frigyes második feleségét játssza. Hogyan került a Madáchba?
– Szirtes Tamás igazgató, a darab
rendezője felhívott telefonon, hogy
szeretne felkérni a szerepre. Karin
thyt Fekete Ernő játssza, Bubát, az
első feleséget pedig egy kedves fia
tal színésznő, Fekete Réka Thália.
A párbeszédek az eredeti levelezések
alapján íródtak, a szerző épp csak a
dramaturgia miatt kapcsolta össze az
írásokat. Bőhm Aranka okos, kemény
asszony, akinek vág az esze, nagyon
szeretem a humorát. Elképesztően
szenvedélyes a viszonya Fricivel,
amelyben mindketten megpróbálják
legyűrni a másikat. Folyamatos har
cukban nagyon sok a szexualitás, de
játszmájuk szellemi szinten is vibrál.
Március elején Zoomon folytak a pró
bák, azután a koronavírus-járvány kö
zepén le kellett állnunk. A bemutatót
őszre halasztották.
– Milyen érzés néha kiszakadni az
anyaszínházból?
– Apukám azt vallja, hogy minimum
tíz-, de inkább hétévente munkahe
lyet kell váltani. Jó érzés kirándulni
más színházakba, de nem tudom el
képzelni, hogy ne a „Katona” tagja
legyek. Nagyon szeretem ezt az ös�
szeforrott társulatot, amely szakmai
szempontból is erős. Az egykori osz
tályom mellett ez a másik olyan kö
zösség, amihez erősen kötődöm.
Rojkó Annamária

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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A sikló újjászületése 1985–86-ban
2021-ben ünnepelhetjük a Budavári Sikló újjáépítésének 35. évfordulóját. De hogyan is lett a Várnegyednek újra vasúti
pályája? Ennek járunk most utána.
A második világháború után elma

let épül, és a minél kevesebb gyalo

fülkékből álló kocsik készültek, de

radt felújítás évtizedekre a nemléte

golás érdekében a felszínről induló,

nem lemez, hanem faléc burkolattal,

zés állapotába döntötte a Budavári

és a Szent György téren is a felszínre

és a jobb kilátás érdekében némileg

Siklót. Pedig tervek születtek bőven

érkező vonal készül. A jármű speciális

nagyobb ablakokkal. A barna-sár

a helyreállításra. A FŐMTERV 1961-

kialakítása miatt a gépházat a felső ál

ga festést, a díszítőelemeket a 19.

ben készített beruházási programot,

lomáson, a fordítókeréknél volt érde

század végi villamoskocsik ihlették.

a Műegyetem Vasútépítési Tanszékén

mes elhelyezni. Hogy jól illeszkedjen

Kocsinként 24 utast tud egyszerre

1968-ban diplomaterv foglalkozott a

környezetébe, az alsó állomást a tám

szállítani. Alvázait régi BHÉV alkatré

témával, az UVATERV és a BÁNYATERV

falhoz illeszkedő téglafallal tervezték

szekből állították össze. A kocsik alatt

1968-ban 18,5 millió forintos becs

meg. Az eredetinek megfelelő helyen

korszerű rugóerő-tárolós fék bizto

lést számolt ki a helyreállítás költsé

állították helyre a támfalakat és a két

sítja azt, hogy a drótkötél esetleges

geire. 1979-ben az UVATERV által be

keresztező hidat is. A fenti állomást

elszakadása esetén a jármű azonnal

csült költség már 55 millió forint volt.

öntöttvas oszlopokkal, acélgerendás

a sínhez ragadjon, elkerülve a lezu

Tervek tehát születtek bőven, csak

tetőszerkezettel és vörösréz fedéssel

hanást. A biztonsági berendezések

éppen a megvalósításig nem jutott el

tervezték, hogy illeszkedjen történel

eddig mindig jól vizsgáztak. Ma már

egyik sem.

mi környezetébe.

automatizált a sikló működése, és
elektromos berendezések segítik a

A jég az 1980-as évek elején tört
meg. A Fővárosi Tanács Végrehajtó Bi

beléptetést és az üzemeltetést is. A ko

zottsága Közlekedési Főigazgatósága

csiknak nevük is van: a BS1 jelű, az

és a fővárosi közlekedési vállalatok

Alagúthoz közelebbi kocsi a Margit, a

„társadalmi munkában” végezték el

másik, BS2 jelű a Gellért nevet kapta.

a hatósági és tervezési előkészülete

1986-ban még úgy készültek el, hogy

ket. 1979–1980-ban a METRÓBER a

a Dunára néző oldalukon a régi Buda

korábbi tervek feldolgozásával új ta

pest-címer, a Vár felé néző oldalukon

nulmánytervet készített. Ekkorra már

a vörös csillagos, Kádár-kori Buda

jobban előtérbe kerültek a műemléki

pest címere volt látható.
A menetidőt eredetileg 45 másod

szempontok, így a hatvanas-hetvenes
évek alumíniumvázas kocsitervei he

percre tervezték, de az utasok kifeje

lyett már az eredetihez hasonló kocsi

zett kérésére később lassítottak a tem

kat és állomásokat terveztek. E mellett

pón, hogy tovább lehessen élvezni a

szólt az az anyagi szempont is, hogy

panorámát az emelkedő – vagy éppen

így a maradványok nagyobb része volt

süllyedő – kocsikból. A kérésnek en

megmenthető. 1984 nyarán már be is

gedve 1988-ban a sebességet 3 méter/

jelentették az újjáépítést, és mindjárt
hozzátették, hogy jó lenne egy drót
kötélpálya is a Bécsi úttól a Hármas

másodpercről a felére csökkentették.
Giltán Tivadar 1985 körül készült felvétele
(Fotó: fortepan.hu)

Ez valószínűleg az egyetlen tömegköz
lekedési eszköz a fővárosban, ahol a

határhegyre – utóbbiból aztán nem

A ma használatban lévő két kocsi

lett semmi. Az viszont eldőlt, hogy a

néhány ponton eltér a régitől. Háro

A munkálatokat 1984. április 10-én

lenti és a fenti állomáson is zárt épü

mosztású, egymás fölött emelkedő

kezdték meg a pálya kitakarításával
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és az állagfelméréssel, a tényleges
építkezés 1985 márciusában indult.

Bizalmam az ősi erényben

A sínpályát a vasúti szabványnak
megfelelő 1435 m2-es nyomtávval
építették újjá. Az alsó állomáson ere
detileg a gőzgép működött, ennek
helyére egy jóval kisebb állomás
épült, hisz a gépház átkerült a felső
állomás alsó szintjére. A felső állo
más hiteles rekonstrukciója sem volt
lehetséges, mert a korabeli építé
szeti megoldásról nincsenek pontos
ismereteink. Az úgynevezett kötél
biztonság kilencszeres: a drótkötél

A sikló helyreállításával kap
csolatban merült fel a szom
szédos támfalat díszítő mozaikkép helyreállításának szüksé
gessége is. Az építkezés anyagi keretébe akkor még egy nyil
vános mosdó létesítése sem fért bele, nemhogy a hatalmas
címer újraalkotása. Az addigra már nagymértékben hiányos
mozaikkép maradék 10-15%-át is eltávolították, felújítására
csak később kerülhetett sor. Ferenc József királyi jelmondata
és az 1880-as évszám között látható címer érdekessége, hogy
kö
zépen a Habsburg–Lo
tha
ringiai-ház címerét is magában
foglalja – erre Budapesten nincs is máshol példa. A sokáig hi
ányzó mozaikot 1992. június 27-én avatták fel újra.

a legnagyobb terhelés kilencszere
sét képes felvenni. A hőmérséklet
változása miatt a kötél akár nyolc

tozták – azóta is igaz, hogy a nem ott

első alkalom, hogy az 1986 óta szol

centimétert is nyúlhat, ezért a pon

lakók csak külön engedéllyel hajthat

gáló kocsik elhagyták a pályát.

tos érkezéshez speciális kötélbefogó

nak be. Akkor épült ki a parkoló a Dó

A sok erőfeszítést nagy siker koro

szerkezetet kellett alkalmazni. Az újra

zsa-szobornál, és akkor szervezték át

názta: 1987-ben a Várnegyed része

megépített siklót 1986. június 4-én

a Várnegyedet kiszolgáló 16-os busz

ként a Budavári Sikló is felkerült az

az MSZMP Budapesti Pártbizottsága

családot is.

UNESCO világörökségi listájára. Mi

első titkára, Grósz Károly adta át az

Legutóbb nagy felújítására 2009-

vel a lyoni siklót 1967-ben megszün

ben került sor, ekkor a kocsikat is el

tették, legyünk büszkék rá, hogy ez

A sikló építésével párhuzamosan

szállították, valamint a pályát és az

Európa legrégebbi siklója!

1986-tól a vár autóforgalmát is korlá

állomásokat is felújították. Ez volt az

utasforgalomnak.

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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Kiskép a Krisztinavárosban
A Horváth-kert környéke észrevétlenül alakul át kulturális negyeddé. A könyvtár, a mozi, a kiállítóterem és a Budai
Polgári Casino helyén hamarosan megnyíló Márai Sándor Kulturális Központ közelében néhány hónapja új otthonra
talált a Kiskép Galéria. Koós Ágnessel, a galéria vezetőjével a kortárs hazai üvegművészetről, a Várról és a Krisztinavárosról beszélgettünk.
ben történt. A férjem azzal a feltétellel
támogatta az ötletet, ha ő is elüldögél
het a műtárgyak között. Szívügyének
tekintette a kis üzletet, könnyedén
beletanult a műtárgybemutatásba és
az érdeklődőkkel is könnyedén meg
találta a hangot, kötött ismeretséget.
– Könnyen rátaláltak a vári hely
színre?
– Kérdezgettem néhány barátomat,
hogy szerintük hol lenne jó helyen egy
ilyen vállalkozás. Az V. kerületben dol
goztam, ott volt helyismeretem, az ön
kormányzattól kaptam egy hosszú lis
tát az üres üzletekről. Amik tetszettek
volna, azokban gyorsan dohánybolto
kat nyitottak. A XI. kerületben, a helyi
címlista mellé egy marék kulcsot is
kaptam, hogy nézzem végig a kínálatot.
Eközben egy ismerős javasolta, hogy
– Több mint tíz éve, hogy az Ország-

datott számomra, hogy a legnagyobb

nézzem meg az Országház utca 15.-

ház utca egyik zsebkendőnyi üzlethe

világmárkákat bevezethessem a ma

ben lévő apró üzletet. Végül rászántam

lyiségében megnyílt a Kiskép Galéria.

gyar piacra. Végül vezetői tanácsadó

magam, és első látásra tudtam, hogy ez

Akkoriban a férjével mindketten le-

ként mentem nyugdíjba. Időközben, az

az, amit kerestem. A 16 m2-es helyiség

zárták az addigi, sikeres pályafutásu

akkor középiskolás fiammal, Mihállyal

kitűnő állapotban volt. Amikor benéz

kat, de nyugdíjasként kezdőnek szá

elindítottuk a Műtermek.com nevű

tem a kertjébe és megláttam a füge

mítottak a galériás szakmában. Miért

blogot a világhálón. Együtt kerestünk

fát, azonnal elképzeltem, hogy milyen

vágtak bele?

fel műtermeket és műhelyeket; én

hangulatos lenne alatta borozgatni a

– A férjem, Kakas Kristóf geofizikus

megírtam az élményeinket, ő fotózott.

vernisszázsok után.

volt, ily módon több jelentős külföldi

A több tucat látogatás során a művé

Az első három évben túléltünk há

expedícióban is részt vett. Én külkeres

szek egyre többször vetették fel, hogy

rom útfelbontást (ami alatt lezárták az

kedelmet tanultam, a reklám területén

nyissak egy galériát. Addig-addig mon

utcát), ennek ellenére nőni kezdett a

dolgoztam. Először magyar vállalatok

dogatták, míg kitaláltam magamnak,

forgalom. Látványossá vált ugyanak

külföldi reklámját szerveztem, majd

hogy kis képeket fogok árulni. Mini

kor, hogy elköteleződtünk az üvegmű

Németországban voltam külszolgála

képeket, hogy az emberek ismerjék

vészet mellett. Az üvegtárgyak kiállí

ton. A rendszerváltás után egy vegyes

meg a sokszínűséget, és megfizethető

tásához tágasabb tér szükséges, ezért

tulajdonú reklámügynökségnél mega

legyen az alkotások ára. Mindez 2011-

léptünk egy szintet. Megpályáztuk
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és elnyertük a korábbinál kétszer na
gyobb, Országház utca 8.-ban lévő he
lyiséget, amely a turistaútvonalakhoz
is közelebb esett.
– A Várnegyed lakói nemcsak galériásként, hanem közösségteremtő
személyiségként is jól ismerik önt.
Számos rendezvény kötődik a nevéhez. Miért kezdett el programszervezőként is tevékenykedni?
– Már az általánosban, és később az év
folyamtársaimnak, sőt a kollégáimnak
is szerveztem közösségi programokat.
Nem idegen tőlem, hogy összehozzam
az embereket. Amikor felbontották (és
a gépjárművek elől lezárták) az Ország
ház utcát, a galéria fennmaradása ér

Később a kutyásoknak szerveztünk

szítést, és többször hirdettünk rajzver

dekében nem maradt más hátra, mint

rendezvényt, majd egy lakó javaslatá

senyt gyerekeknek.

hogy minden gyalogosnak köszön

ra halloweenkor meggyőztem az utca

– Ilyen előzmények után miért hagy-

jek. Ha éppen beszélgettem valaki

összes üzletét, hogy támogassák a sü

ta el a Várnegyedet?

vel, akkor az illetőt összeismertettem

tőtökfaragó programot. A turisták és a

– A férjem sajnos két évvel ezelőtt el

az arra járókkal. Amikor az ott lakók

váriak együtt dolgoztak, és ez az ese

hunyt, a galériát egyedül vittem to

látták, hogy egy kis közösség alakul

mény olyan sikeres lett, hogy éveken

vább. Már a koronavírus megjelenése

körülöttem – hiszen mindenki velem

keresztül megszerveztük. Ezenkívül

kor úgy ítéltem meg, hogy a járvány

beszélgetett –, akkor az egymást ko

rendeztünk jelmezes télbúcsúztató

legalább másfél-két évig tart. Tavaly

rábban alig ismerők is együtt távoztak.

felvonulást, Dísz téri karácsonyfa-dí

nyáron elmaradtak a turisták, és ahhoz
túl kevés volt a bevételem, hogy finan
szírozni tudjam a bérleti díjat a járvány
ideje alatt. A döntésem úgy szólt, hogy
vagy végleg bezárok, vagy ha találok
egy kedvezőbb lehetőséget, akkor el
költözöm. Ahogy jöttem-mentem a
Krisztina körúton, megláttam ezt az üz
letet, amelyről kiderült, hogy szabad,
és betelepedtem. Éreztem, hogy ez a
sors furcsa adománya.
– A vásárlóknak, érdeklődőknek mi az
igényük egy kis galériával szemben?
– Itt a Krisztinavárosban él egy polgári
réteg, aki ide született, kávéházba jár,
nyelveket beszél és nyitott a kultúrára.
A galériások egyik feladata, hogy be
vonzzák az érdeklődőket. A járókelők
gyakran gondolják, hogy ez egy kiál
lítótér, ezért biztosan fizetni kell. Én

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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Párizsban tanultam meg, hogy ki kell

vészetet. Ebben aktív szerepet vállalok,

írni: a belépés ingyenes. Az üvegmű

számos művésznek rendeztem önálló

vészetet középpontba állító kortárs

kiállítást. A Várban sokat segített a ga

galéria a világ nagyon sok pontján lé

lériának, hogy a lakókkal együtt éltem;

tezik, Magyarországon azonban kevés

ez számukra és nekünk is hozzáadott

helyen. Azok a turisták kedvelik, akik

értéket jelentett. Ugyanezt szeretném

nem szuvenírt keresnek, és nem is

meghonosítani a Horváth-kertben is,

azzal a szándékkal jönnek, hogy mű

ahol sokféle kulturális és szabadidős

tárgyat vásároljanak. Tipikus impulzív

rendezvényt tarthatunk majd.

vásárlók térnek be hozzám, akik a kis

Rojkó Annamária

képeket, műtárgyakat meglátva arra
gondolnak, hogy otthon, a szobafalon

Kiskép Galéria

még van egy kis hely. Elcsábulnak, ha

1016 Bp. Krisztina krt. 75.

értéket látnak.
Világviszonylatban az üvegművé

Nyitva:

szet elképesztő forradalmat él meg, a

keddtől szombatig 11-től 17 óráig

hazai művészeinknek is nagyobb in

Tel.: 06 1 201 4935

tenzitással kell dolgozniuk. Rengeteg
a teendőnk, hogy a magyar közönség

https://www.facebook.com/kiskepga

megismerje a magyar kortárs üvegmű

leria/

A Tér-Kép Galéria 2021. június 4-én
László Kiss Dezső
Vizuális tőmondatok című kiállításával nyit újra.
A kiállítás 2021. június 4. és július 11.

László Kiss Dezső képzőművész emb

között tekinthető meg.

lematikus tömörségű alkotásai repre

Online megnyitó: 2021. június 4-én

zentatívan mutatják be a művészete

18:00 órakor.

mostani periódusát, amelynek közép

Megnyitja: István Kovács

pontjában a hétköznapok megszokott

(a Berlini Magyar Tv sztárriportere).

értelmezéseinek átértelmezése áll. Ké

Megtekinthető Istvan Kovács

pei az eredeti jelentésüktől megfosz

(Berlini Magyar Tv), a Tér-Kép Galéria,

tott, új kapcsolatrendszerbe helyezett

valamint a Budavári Önkormányzat

emberek és tárgyak ábrázolásai. A vég

Facebook-oldalán.

telenségig feszítetten leegyszerűsített

A galéria 2021. június 5-től a megszo

formák a fikció és a valóság megjele

kott nyitvatartás szerint újra szeretettel

nítései. Az így létrejött képi világot, a

várja látogatóit az érvényes járványügyi

feltáruló új jelentéseket, a valószínűt

előírásokat figyelembe véve. A belépés

len társítások megjelenítéseit egy le

oltási igazolványhoz és maszkhaszná

hetséges együttérzés nézőpontjából

lathoz kötött.

fogalmazza meg.
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A Budavári Önkormányzat és a Tér-Kép Galéria meghívja Önt

László Kiss Dezső
2021 június 4. (péntek) 18.00 órára

Vizuális tőmondatok című kiállításának
online megnyítójára.
Megnyitja: István Kovács
(a Berlini Magyar TV sztárriportere)

2021 június 11. (péntek) 18.00 órára
Vizuális tőmondatok című kiállításának
nyitoo tárlatvezetésére.
Tárlatvezetést tart:

Dr. Bacsek Júlia

A Tér-Kép Galéria címe:
1016 Budapest, Kriszzna körút 83-85.
A Budavári Önkormányzat Facebook-oldala:
www.facebook.com/budavarionkormanyzat
Tér-Kép Galéria Facebook-oldala:
www.facebook.com/terkepgaleria
Istvan Kovács (Berlini Magyar TV) Facebook-oldala:
www.facebook.com/istvankovacs.berlinimagyartv
Dr. Bacsek Júlia Facebook-oldala:
www.facebook.com/julia.bacsek

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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Tádzsikisztán és a Pamír című

1011 Budapest Iskola utca 28.

bemutatójára kerül sor.
Belépő: 500 Ft. Aki szeretne

E-mail:

csatlakozni a programhoz, kérjük,

jokaiannaszalon@budavar.hu

a bem6@bem6.hu e-mail-címen

facebook.com/jokaiannaszalon

jelentkezzen! A részvétel limitált
számban (max. 30 fő) lehetséges,
védettségi igazolvány bemutatása

Május 28. péntek, 19:00

gal és játékkal.

után. Továbbra is kérjük a maszk

LYUKASÓRA PRÓZA – Játékos

Új sorozatunkban a környéken

viselését és a távolság tartását.

irodalmi fejtörőműsor, nemcsak

játszódó és környékbeli neves

irodalmároknak!

szerzők által írt mesékből

JÚNIUS 2-TŐL ISMÉT

A játék során kortárs írók olvasnak fel

válogatunk. A mesélőnk:

A SZALONBAN!

részleteket egy-egy általuk

Rák Kati, színművész

Június 2. szerda, 10:30-tól

kiválasztott irodalmi műből,

Első alkalommal a Mária tér nagy

LÉLEKSIMOGATÓ – Memoriter

amelynek a szerzőjét

meseírója, Végh György műveiből

foglalkozás Rák Kati

a játékostársaknak kell megfejteniük.

válogatunk. A főszerepben:

színművésszel

A közönséghez intézett feladványra

Don Makarémó, a szeleburdi

A Léleksimogató egy szellemi

a válaszokat a postacím megadásával

játékmajom. Minden gyereket,

közösség, ahol az idős emberek

a jokaiannaszalon@budavar.hu

kiskamaszt szeretettel várunk

karbantarthatják gondolkodásukat,

e-mail-címre várjuk június 10-ig.

a gyermeknap alkalmából

memóriájukat, beszédkészségüket,

Moderátor: Nyáry Krisztián,

ingyenes programon!

elkerülve a demencia által okozott

könyvkiadó, író. Játékostársak:

A program előzetes regisztrációhoz

leépülést és az elmagányosodást.

Kiss Judit Ágnes, Mesterházi Mónika,

kötött (max. 30 fő): jokaiannaszalon@

Aki szeretne csatlakozni

Szegő János.

budavar.hu

a programhoz, kérjük,

Végre találkozunk személyesen is

A levél tárgyaként kérjük

a jokaiannaszalon@budavar.hu

a szalonban! Az előadást 30 fő

feltüntetni: Vízivárosi mesék.

e-mail-címen jelentkezzen!

részvételével, előzetes regisztrációval

A részvétel felnőtteknek védettségi

A részvétel limitált számban

tartjuk meg, regisztrálni

igazolvány felmutatásával, maszk

lehetséges, védettségi igazolvány

a jokaiannaszalon@budavar.hu

használatával; gyerekeknek

bemutatása után.

címen lehetséges. A levél tárgyaként

védettségi igazolvánnyal

Továbbra is kérjük a maszk viselését

kérjük feltüntetni: Lyukasóra.

rendelkező felnőtt kíséretében

és a távolság tartását.

A védettségi kártya felmutatása

lehetséges, kézfertőtlenítőt bizto

mellett továbbra is kérjük a maszk

sítunk. A Vízivárosi mesék június

Június 15. kedd, 18.00

viselését és a távolság tartását.

20-án, délelőtt folytatódik!

MONDJ TE IS EGY VERSET! –
Külső helyszínen:

Vigyázzunk egymásra!
A belépődíj: 2000 Ft/fő, I. kerületi

Június 1. kedd, 10.00

a Virág Benedek Ház udvarán

kártyával: 1000 Ft/fő

Újdonság! A Budavári Művelődési

Egy fiatalos versbarát közösség,

Házból ismert, népszerű

ahova mindenki hozhat, és ahol

Május 30., vasárnap, 10:30

VETÍTETTKÉPES

mindenki mondhat verset.

VÍZIVÁROSI MESÉK – A Jókai Anna

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK

Ezen az esten a fókuszban:

szalon új programsorozata

a Jókai Anna Szalonban

GASZTROIRODALOM.

Víziváros mesés hely, tele vidámság

Az első alkalommal Ipach Ildikó:

Avagy: milyen verseink vannak
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az ételekről és italokról?

A Víziváros egy igazi közösség,

Ilyen műveket várunk.

a Vízivárosban jó otthon lenni –

Házigazda: Takács Bence Ervin,

és „megénekelni”. A helytörténet

MMA-ösztöndíjas előadóművész.

és a szépirodalom iránt érdeklődő

Az alkalomra jelentkezni

polgárok számára ingyenes

a podiummuveszet@gmail.com

önképzőkört indítunk.

e-mail-címen lehet.

A program során vízivárosi

Figyelem! Zoom helyett most a Virág

helyszíneket, témákat és művészeket

Benedek Ház udvarán találkozunk:

mutatunk be – és saját versek,

a találkozón a részvétel a járványügyi

prózák, visszaemlékezések

előírások figyelembevételével,

felolvasására is lehetőséget adunk.

maszkban és megfelelő

A foglalkozást Képes Gábor

távolságtartással lehetséges,

költő vezeti.

védettségi igazolvány
bemutatásával.
BUDAI GITÁRISKOLA – Ferenczy

INGYENES
LELKISEGÉLYSZOLGÁLAT
Amennyiben úgy érzi, hogy
segítségre van szüksége, a hét
minden munkanapján kérhet
támogatást. Aki azt tapasztalja,
hogy eluralkodik rajta a féle
lem, szorongás, pánik, fruszt
ráció, düh, kontrollvesztés és
a negatív gondolatok, vegye
fel velünk a kapcsolatot, hív
jon telefonon, segítünk! Szol
gáltatásunk segítő, támogató
beszélgetésre ad lehetőséget
szakemberekkel.

István Vizuális Műhely

Elérhetőségük:

Cím: 1011 Budapest Fő utca 3.
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

Reményik Ildikó,
tanácsadó szakpszichológus:

A díjnyertes iskolában a képzés
életkortól és zenei előképzettségtől
függetlenül folyik. A fiatal, képzett

Tel.: 06 20 535 1400,

zenetanárok több stílust oktatnak:

hétfő 11:00–13:00,
kedd: 11:00–13:00,
péntek: 14:00–15:00

klasszikusgitárt, jazzt, bluest,
rockot és egyéb könnyűzenei
műfajokat. Tanárok: Svajcsik Kristóf,
Gajdacsi Gábor.
Az aktuális árakról tájékozódjanak

Kiri Edit Anna,
klinikai szakpszichológus:

a budaigitariskola.hu oldalon.
Jelentkezés csak telefonon:
Svajcsik Kristóf: +36 70 258 6938

Regisztrálni június 15-ig lehetséges

Gajdacsi Gábor: +36 70 609 6918

a jokaiannaszalon@budavar.hu

Facebook: budaigitariskola

címen, a levél tárgyában kérjük

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

feltüntetni: Önképzőkör.
Június 17. csütörtök, 18:00

A foglalkozásokat minimum 5 fő,

VÍZIVÁROSI ÖNKÉPZŐKÖR –

maximum 15 fő részvételével

Írók, költők kerestetnek!

indítjuk.

Hozzunk létre együtt egy jó kis

A védettségi kártya

íróklubot! Amatőr és profi írók

felmutatása mellett továbbra

jelentkezését várjuk.

is kérjük a maszk viselését

Fodor Ákos, Petri György, Tandori

és a távolság tartását.

Dezső – és sok más író nyomában.

Vigyázzunk egymásra!

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

Vízivárosi Klub

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

BRIDZSKLUB
Csütörtök 14.00–17.00
A részvétel ingyenes.

BULLYING AZ ISKOLÁBAN

a természetesebb környezetben

A tagok új érdeklődők csatlakozását is

– workshop, a sorozat záróalkalma

található növényvilággal.

várják, de a játékszabályok ismerete

Június 2. szerda, 17.00–18.30

Mindegyik érdekes. Szó lesz gyógy

szükséges.

Az esemény a Virág Benedek Ház

hatású, mérgező növényekről is.

Maszk viselése és védettségi igazolás

udvarán, szabadtéren lesz megtartva

Alkalmas helyen bemutatunk néhány

bemutatása kötelező!

az érvényes járványügyi szabályok

természetismereti játékot.

Jelentkezés:

betartásával.

A séta összesen kb. 2 óra időtartamú,

hegerferenc3@gmail.com

Cím: 1013 Budapest,

de a társaság érdeklődésétől függően

Döbrentei utca 9.

rövidebb-hosszabb is lehet.

MERIDIÁN 3 – 1 – 2 TORNA

Téma: Esettanulmányok, személyes

A program a járványügyi szabályok

Csütörtök 17.00–18.00

tapasztalatok

betartásával valósul meg.

A gyakorlatok rendszeres végzésével

Részletek, jelentkezés a Facebookon:

A részvétel ingyenes, de előzetes

sokat tehetünk egészségünk

agresszió, erőszak, bullying

regisztrációhoz kötött.

javításáért: jótékonyan hatnak

az iskolában,

Jelentkezni június 7-én 10.00 óráig

a testre, a lélekre és a szellemre is.

e-mail:

az andras.victor@gmail.com címen

Jó idő esetén az órát a szabadban

bullyingaziskolaban@gmail.com,

tehetnek meg.

tartjuk. Beltéri foglalkozáson csak
védettségi igazolvánnyal rendelkezők

tel.: 06 20 420 4045.
A részvétel ingyenes, de előzetes,

KERÜLET KVÍZKLUB

vehetnek részt, és maszk viselése

e-mailben történő regisztrációhoz

2021. június 7. hétfő, 18.30

kötelező!

kötött. Védettségi igazolás bemutatá

A Kerület Kvízklub előadássorozata

A részvétel ingyenes.

sa – kártyán vagy applikációban –

évadzáró előadással jelentkezik,

Érdeklődni: Kiss Ágnes,

kötelező.

immáron a Vízivárosi Klubból.

06 70 210 4706,

A részvétel ingyenes, de védettségi

kagnes22@gmail.com

NÖVÉNYMEGISMERŐ,

igazolás bemutatása – kártyán vagy

További információ:

FELFEDEZŐ SÉTA AZ I. KERÜLETBEN

applikációban – kötelező.

https://www.312.hu/

– a Magyar Környezeti Nevelési

További részletek a facebook.com/

Egyesület programja

keruletkviz oldalon olvashatók.

SENIOR GERINCTORNA – online

Június 7. hétfő, 17.00

Kedd, csütörtök 9.00–10.00

Sétavezető: dr. Victor András (MKNE)

és 10.00–11.00.

Növénymegismerő séta gyerekeknek

Érdeklődés:

és felnőtteknek.

mandlimoni@gmail.com

A Döbrentei téri Erzsébet királyné

Az órák fő célja a helyes testtartás

szobornál találkozunk 2021. június

kialakítása, a testtudat fejlesztése,

7-én 17 órakor.

az erő és a rugalmasság megőrzése.
Vezeti:

Ott is körülnézünk botanikus
szemmel, majd felsétálunk

AGYAGOZÁS GYEREKEKNEK

Mándli Monika sportoktató.

a Gellért-hegyre, a Buda királyfi

Hétfőnként 17.00–18.00

Részvételi díj:

és Pest királylány szoborhoz.

A 4 éves kortól ajánlott fejlesztő

1000 Ft/alkalom.

Eközben megismerkedünk

jellegű foglalkozást Sztankay Bedők

Az első alkalom ingyenes.

a tenyérnyi zöldben és a járda

Bea keramikusművész vezeti.

Az önkormányzat az arra

repedéseiben is megélő

Részvételi díj: 1500 Ft/óra + anyag

jogosultaknak támogatást

növényekkel, a hegyen pedig

költség.

biztosít.
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Ö N K O R M Á N Y Z AT

Hahó, iTT a Czakó!

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont

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

November 1.–március 31.

Hétfő–csütörtök:

7.00–21.30

Hétfő–csütörtök:

7.00–20.00

Péntek:

7:00–21:00

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

• A védettségi igazolvánnyal rendelkezők részt vehetnek csoportos foglalkozásokon;
• újra indul a nordic walking foglalkozás (védettségi igazolvánnyal) 2021. június 2-án, szerdán 9.00 órakor
a Vérmezőn, a szokott helyen.
Érdeklődni lehet a Sportközpontban:
+36 1 375 0336; +36 20 232 8111 telefonszámokon a nyitvatartási időben.

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont alább részletezett munkaköreinek betöltésére

PÁLYAMUNKÁS – KARBANTARTÓ
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 1016 Budapest I. kerület, Czakó utca 2–4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: Az intézmény sportcélú helyiségeinek, pályáinak, illetve
eszközeinek az üzemeltetéssel összefüggő karbantartási és javítási
feladatai; kisgépekkel való munkavégzés.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• szakmunkás végzettség,
• hasonló munkakörben szerzett minimum 1 év szakmai tapasztalat,
• erkölcsi bizonyítvány.
Elvárt kompetenciák: Igényes munkavégzés, udvarias, segítőkész
magatartás, kommunikációs készség, jó fizikai kondíció,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• erkölcsi bizonyítvány,
• hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez.
A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vékásné Dobos Zsuzsanna nyújt a 06 20 953 0880-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton a pályázat elküldésével a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont címére (1016 Budapest I. kerület, Czakó utca 2–4).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 26/2021., valamint a munkakör megnevezését:
pályamunkás – karbantartó; vagy
• elektronikus úton Vékásné Dobos Zsuzsanna részére a dob.zsu@
czakosportkozpont.t-online.hu e-mail-címen keresztül vagy
• személyesen Vékásné Dobos Zsuzsannának: 1016 Budapest I.
kerület, Czakó utca 2–4.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat értékelése, valamint a személyes interjú alapján intézményvezetői döntéssel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Várnegyed,
a Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat lapja, 2021. május 27.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató
által az Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI) részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró
szerv felel.
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Ö N K O R M Á N Y Z AT
PÁLYAMUNKÁS

TAKARÍTÓ

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közal-

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közal-

kalmazotti jogviszony.

kalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 1016 Budapest I. kerület, Czakó utca 2–4.

A munkavégzés helye: 1016 Budapest I. kerület, Czakó utca 2–4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges

feladatok: Az intézmény és környezete évszaknak megfelelő rend-

feladatok: Az intézmény helyiségeinek, területének rendben tartá-

ben tartása, növényzetének gondozása, fűnyírás, locsolás. Karban-

sa, takarítása; kapuügyelet ellátása.

tartási munkák segítése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jutta-

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a jutta-

tásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-

tásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-

vény rendelkezései az irányadók.

vény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Pályázati feltételek:

• általános iskolai végzettség,

• általános iskolai végzettség,

• hasonló munkakörben szerzett minimum 1 év szakmai tapasztalat,

• hasonló munkakörben szerzett minimum 1 év szakmai tapasztalat,

• erkölcsi bizonyítvány.

• erkölcsi bizonyítvány.

Elvárt kompetenciák: Igényes munkavégzés, udvarias, segítőkész

Elvárt kompetenciák: Igényes munkavégzés, udvarias, segítőkész

magatartás, kommunikációs készség, jó fizikai kondíció,

magatartás, kommunikációs készség, jó fizikai kondíció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• erkölcsi bizonyítvány,

• erkölcsi bizonyítvány,

• hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez.

• hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez.

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör a pályázatok elbí-

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör a pályázatok elbí-

rálását követően azonnal betölthető.

rálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 7.

2021. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vékásné

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vékásné

Dobos Zsuzsanna nyújt a 06 20 953 0880-as telefonszámon.

Dobos Zsuzsanna nyújt a 06 20 953 0880-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatok benyújtásának módja:

• postai úton a pályázat elküldésével a Czakó utcai Sport- és

• postai úton a pályázat elküldésével a Czakó utcai Sport- és Sza-

Szabadidőközpont címére (1016 Budapest I. kerület, Czakó

badidőközpont címére (1016 Budapest I. kerület, Czakó utca

utca 2–4).

2–4).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő

azonosítószámot: 26/2021., valamint a munkakör megnevezését:

azonosítószámot: 26/2021., valamint a munkakör megnevezé-

pályamunkás; vagy
• elektronikus úton Vékásné Dobos Zsuzsanna részére a dob.zsu@
czakosportkozpont.t-online.hu e-mail-címen keresztül vagy
• személyesen Vékásné Dobos Zsuzsannának: 1016 Budapest I. kerület, Czakó utca 2–4.

sét: takarító; vagy
• elektronikus úton Vékásné Dobos Zsuzsanna részére a dob.zsu@
czakosportkozpont.t-online.hu e-mail-címen keresztül vagy
• személyesen Vékásné Dobos Zsuzsannának: 1016 Budapest I. kerület, Czakó utca 2–4.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat értékelése, vala-

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat értékelése, vala-

mint a személyes interjú alapján intézményvezetői döntéssel.

mint a személyes interjú alapján intézményvezetői döntéssel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 21.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Várnegyed,

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Várnegyed,

a Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat lapja, 2021. május 27.

a Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat lapja, 2021. május 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője

a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az

a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az

Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI) részére megküldött adatokat

Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI) részére megküldött adatokat

tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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APRÓHIRDETÉS
INGATLAN

Optimalizálja biztosításait és meg

A BakosLak Ingatlan

takarításait a kerületben működő füg-

II. ker. Zöldmáli lejtőn zöldövezeti ut

készpénzes ügyfelei részére eladó

getlen biztosítási tanácsadó segítségé

cában, 16 lakásos, 4-emeletes társas

és igényes kiadó ingatlanokat

vel! Ingyenes konzultáció és árajánlat-

ház első emeletén eladó 60 m2 + 5,5

keres azonnali fizetéssel.

bekérés. Tel: +36 70/555 5580, e-mail:

m erkélyes, 1+2 félszobás, nagyon

BakosLak Ingatlan,

hazcoop.info@gmail.com

csöndes, PANORÁMÁS lakás.

I. Batthyány utca 32.

Szabó Balázs vállalja kémények béle

BakosLak Ingatlan,

Tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.

lését, építését, kondenzációs kazánok

2

tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.

telepítését teljes körű ügyintézéssel.

II. ker., a Vízivárosban, a Medve utcában
kulturált, többliftes társasház 3. emele

06 20 264 7752

SZOLGÁLTATÁS

Kertgondozásra vágyó fiatal pár nyaralót/hétvégi házat venne a Balato

tén eladó világos, 92 m -es, 3-szobás,
2

erkélyes lakás tárolóval és igény szerint

HENK ANTIQUTAS Krisztinaváros Mé

non vagy a Dunakanyarnál 18 millió

garázzsal.

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

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

BakosLak Ingatlan,

20 933 1413, henkvilmos@gmail.com

Régi bútorok felújítása, kárpitos és

tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárí

asztalos munkával, szállítással. Kiss

II. ker., a Mechwart liget szomszédsá-

tástól a teljes felújításig. Petrás József

Gábor, I. ker. Feszty Árpád utca 2.

gában, a Keleti Károly utcában Bauhaus

villanyszerelő mester. Telefon: 06 20

Tel: 214-8384, 06 20 345 9963

jellegű liftes társház 6. emeletén eladó

9 344 664, 246 9021. ELMÜ-ügyin

napfényes, 60 m2-es + 14 m2 erkély,

tézés

Nerc, róka, nutria,

nappali + 1 hálószobás, PANORÁMÁS,

STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes ki

mindenféle szőrmebundát

felújított lakás.

szállással, készpénzért vásárol köny

vásárolok, illetve teljes ruhanemű

BakosLak Ingatlan,

veket, teljes könyvtárakat, térképeket,

hagyatékot, kiegészítőket.

tel.: 326 0618,

metszeteket, kéziratokat, képeslapokat,

Telefon: 06 20 229 0986

06 20 974 0571.

festményeket, porcelánokat, teljes ha

XII. ker., a Kék Golyó utca elején liftes

gyatékot. Tel: 06 1 312 6294; 06 30

Bauhaus jellegű társasház 6. emele

941 2484.

EGÉSZSÉG

tén 83 m2-es, 3-szobás, kiváló elosztá

Vízszerelés, villanybojlerek vízkőmen

Szakápolás, gyógytorna, rehabilitá-

sú, erkélyes, PANORÁMÁS lakás eladó.

tesítése, csapok, szifonok, wc-tartályok,

ció, gondozás, akár 24 órában, az ott

BakosLak Ingatlan,

wc-csészék cseréje, javítása anyagbe

honában.

tel.: 326 0618,

szerzéssel. Rácz Tibor,

Tel.: 06 30 870 5287,

06 20 974 0571.

tel: 06 30 447 3603.

info@meoapolas.hu

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.

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
VÁRNEGYED • XXVI. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM, 2021. MÁJUS 27.

TÁ J É K O Z TATÓ

Kérem
az oltást!
Váradiné Naszályi Márta
polgármester

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

