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Támogatás
Megsegítené az önkormányzat a rezsikárosultakat  
és a volt katásokat.

Összesen 10-10 millió forinttal tervezi támogatni az I. kerületi 
önkormányzat a rezsiemelkedés miatt nehéz helyzetbe került 
családokat, illetve a volt katásokat. A rendkívüli segítségnyúj-
tásról V. Naszályi Márta polgármester beszélt a lapnak.

 4. oldal

Nálunk sok az okos, gondolkodó fiatal
Bajkó Judit – akit a Szilágyi Erzsébet Gimnázium „legendás 

igazgatójaként” emlegettek a sajtóban, idén júniusban egy hét 
különbséggel vehette át az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

által adományozott Apáczai Csere János díjat és a Fővárosi 
Önkormányzat Bárczy István díját. Negyven éve hivatása 
az oktatás és a nevelés. Az új tanév kezdetén a pályájáról 

kérdeztük, ám ő szívesebben mesélt az iskolájáról.

 12. oldal

Don Makarémó  
a Végh György parkba költözik
Don Makarémó, a Mária tér legendás mesehőse közel hatvan
éves. A szeleburdi mesehőst Végh György költő, író, műfordító 
álmodta meg, akinek a nevét szeptember 9étől egy kis park 
viseli majd a Mária tér szomszédságában. Takács Mártával, 
Végh György özvegyével az egy emberöltővel ezelőtti Vízivárosról 
és a hányatott sorsú, de mindig szabad alkotóról beszélgettünk.

 14. oldal

Botlatókövek a Szirtes utcában
Augusztus 22e óta három rézlappal borított botlatókő 

emlékeztet a Szirtes utca 5. számú ház egykori lakóira.  
A Klein család három tagjának tragikus sorsa  

elgondolkodásra késztetheti az arra járókat.  
Az 1944 decemberében történt tragédiát és a napjainknak 

szóló üzenetet Halász Péter, a nagyszüleit és az édesanyját 
elvesztett, Ausztráliában élő túlélő idézte fel.

 18. oldal
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Az I. kerületi önkormányzat új támo-
gatást tervez biztosítani vállalkozók-
nak, illetve magánszemélyeknek is. 
Mi indokolja ezt?
 Nagy vihart kavart, ahogyan az Or-

szággyűlés megváltoztatta a kata sza-
bályait, a kisadózó vállalkozók nagy 
részének megszüntetve ezt az adózási 
formát. Az új törvény radikális újrater-
vezésre, nehéz döntések meghozatalá-
ra készteti a kisadózókat – mi ehhez 
nyújtunk támogatást. A magas inflá-
ció hatásaival nap mint nap találko-
zunk, de emellett tovább növeli a csa-
ládok terheit, hogy a kormány döntése 
értelmében a földgáz- és áramszolgál-
tatásban az átlag feletti fogyasztásra 
új – mégpedig jócskán megemelt – dí-
jakat vezet be. Ezek az intézkedések 
sokak életét jelentősen megnehezítik, 
ezért polgármesterként kezdeményez-
tem, hogy az önkormányzat támogatás 
biztosításával nyújtson segítséget a ne-
héz helyzetbe került lakosok, illetve 
vállalkozók részére. A képviselő-tes-
tület által biztosított jogkörömben az 
idei költségvetés általános tartaléká-
nak terhére 10-10 millió forint összeget 
csoportosítottam át, egyben felkértem 
a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság elnökét, hogy a bizottság a 
polgármesteri hivatal munkatársaival 
szeptemberben készítsen elő és írjon ki 
pályázatot a kisadózói adóalanyiságot 
megszüntetők átmeneti támogatására, 
valamint a villamosenergia- és a földgáz- 
vételezés díjának megemelkedése miatt 
nehéz helyzetbe került lakosok részére.

Mire lehet elég ez a 10-10 millió forint?
 A mi számításaink szerint ez a 10-10 

millió forint erre az évre várhatóan elég 
lesz arra, hogy a váratlanul rossz hely-
zetbe került kerületi lakókat megsegít-
sük. Ne felejtsük, hogy nem csak ezekre 
az új intézkedésekre támaszkodhatnak 
a kerületi családok, hiszen az I. kerületi 
szociális rendszer méltányos támoga-

tásokat biztosít. Persze nehezíti a ter-
vezést, hogy nem kaptunk adatokat a 
kormánytól például a katások számára 
vonatkozóan, és a közműszolgáltatók 
sem adják ki a rezsire vonatkozó infor-
mációkat, így csak a szakértői becslé-
seinkre tudunk hagyatkozni.

Az önkormányzat a működésében ho-
gyan reagál a rezsiemelkedésre?
 Polgármesteri utasítást adtam min-

den szervezeti egységnek az energia-
árak emelkedésével kapcsolatban. Át-
fogó értékelést kell készíteniük az ener-
getikai portfoliójukról, és javaslatokat 
kell tenniük arra, hogyan tudnak ener-
giát megtakarítani, illetve olyan kisebb 

beruházásokra is, amelyek az energia-
felhasználás csökkentését célozzák. 
Erre azért van szükség, hogy mérsékel-
jük kiszolgáltatottságunkat és a kiadá-
sokat. Egyébként abban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy energiabe-
szerzéseink nagyobb részét korábban 
elvégeztük, pillanatnyilag újakat nem 
kell kiírnunk. Azt is látni kell ugyan-
akkor, hogy a különböző beszállítóink 
sorban jelentkeznek azzal, hogy az inflá-
ció elszabadulása, a forint elértéktele-
nedése, illetve a háborús helyzet okozta 
szállítási nehézségek miatt olyan mér-
tékben megemelkedtek a költségeik, 
amilyenre nem számíthattak akkor, 
amikor megtették a közbeszerzési aján-

Támogatás
Megsegítené az önkormányzat a rezsikárosultakat és a volt katásokat

Összesen 10-10 millió forinttal tervezi támogatni az I. kerületi önkormányzat a rezsi-
emelkedés miatt nehéz helyzetbe került családokat, illetve a volt katásokat.  

A rendkívüli segítségnyújtásról V. Naszályi Márta polgármester beszélt a Várnegyednek.
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latot. Azt jelzik, hogy így nem tudják 
tartani azokat a feltételeket, amik alap-
ján megkötötték a szerződést, és sorban 
kérik, hogy módosítsuk a szerződést, 
emeljük az árakat. 

Hogyan lehet kezelni ezt a helyzetet?
 Egy magánvállalkozás eldöntheti, 

hogy kivel, milyen konstrukcióban szer-
ződik, és akár változtathat is azon. Az 
önkormányzatoknak azonban meg van 
kötve a kezük, ami a jelenlegi helyzet-
ben különösen nagy nehézséget jelent. 
Mondok egy példát: egyes beszállítók 
jelenleg napi vagy heti ajánlatot ad-
nak, ami a közbeszerzési eljárásoknál 
értelmezhetetlen dolog. Most pedig sor-
ra jelentkeznek az áremelési igényeik-
kel, de jogszerűen nem tehetjük meg, 
hogy az infláció által indokolt mértékű 
emelést elfogadjuk. A vállalkozók vi-
szont ellehetetlenülnek, nem tudnak 
teljesíteni az eredeti áron, így pedig a 
törvényben rögzített önkormányzati 
feladatellátás hiúsul meg. Az önkor-
mányzat persze perelheti, kötbérezheti 
a nem teljesítő vállalkozót, amiből vala-
mikor, sok-sok év pereskedés után lesz 
valami kártérítés, csak éppen addig  
nem működik az adott szolgáltatás. 
Ezért minden beszálítóval tárgyalunk, 
és a jogszabályi és pénzügyi kerete-
ken belül keressük a jó megoldást.

Pontosan mire szolgál a tervezett tá-
mogatás?
 A katás vállalkozóknál ahhoz nyúj-

tunk támogatást, hogy átálljanak egy 
másik adózási formára, az ehhez kap-
csolódó jogi, banki és egyéb adminiszt-
rációs terheiket 50 ezer forintig átvál-
laljuk. A rezsitámogatást azoknak szán-
juk, akiknek most váratlanul több mint 
50 ezer forinttal megemelkedik a havi 
áram- illetve gázszámlájuk. A részlete-
ket a szeptemberi testületi ülésen fo-
gadjuk el terveink szerint. 
Itt is szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy önkormányzatunk kezdettől azért 
dolgozik, hogy a családok kiszolgálta-
tottságát csökkentsük és a klímatuda-
tosságot erősítsük. Ezért már két éve 
létrehoztuk azt a pályázati támogatási 
rendszert, amellyel a lakások energia-
hatékonysági korszerűsítésére ösztö-
nözzük a kerületi lakókat. Idén nyáron 
tovább könnyítettünk a feltételeken, 
az igénylők jövedelmi határát fölemel-
tük, vagyis többen lettek jogosultak, 

mint korábban voltak. Arra biztatok 
mindenkit, hogy vegye igénybe ezt a 
támogatást, ami azonnali előre fizetett 
1 millió forint, 50 százalékos támo ga tás-
intenzitással. Ráadásul évente lehet igé-
nyelni. Ebből a támogatásból akár még 
a tél beköszönte előtt el lehet végezni nyí-
lászárócserét vagy -szigetelést, esetleg 
kisebb műszaki berendezések cseréjét. 
Ugyancsak felhívom a lakók figyelmét 
a zöldfal-pályázatunkra, ami lehetősé-
get ad például tűzfalak befuttatására is 
növényzettel. Sokan nem tudják, hogy 
a befuttatott fal hőszigetelése jelen-
tő sen javul, télen a meleget, nyáron a 
hideget tartja bent. Ráadásul  nagyon 
olcsó, gyors és esztétikus zöldfelület- 
növelő eszköz, ami megköti a port és 
párásít is. Egy, a kerületünkben átla-
gosnak számító 3-4 emeletes társas-
ház tűzfalának befuttatásával akár 
2-300 m2 függőleges zöldfelületet is 
nyerhetünk.

Közeleg az ősz, és ismét nő a Covid- 
fertőzöttség. Lezárásokra talán nem 
kell számítanunk, de készülnek-e arra, 
hogy – mint azt tették korábban – se-
gítik például az idősek bevásárlásait?

 Én is abban bízom, hogy a Covid- 
járvány már nem lesz olyan súlyos, mint 
amikor be kellett zárniuk a vendéglá-
tóhelyeknek. Megnyugtató számomra, 
hogy az I. kerületiek átoltottsága ma-
gasabb, mint az országos átlag, és min-
dent elkövetünk, hogy továbbra is se-
gítsük a tudatos és felelős kerületieket 
az oltás felvételében. Természetesen, 
ha igény lesz az idősek ellátására, to-
vábbra is tudunk segíteni: a szociális 
gondozóközpontunk rendelkezésre áll, 
és vannak önkénteseink is. Egyébként 
nagy örömmel azt látom, hogy a Covid- 

járvány alatt a kerületi önkéntes csapat 
kialakította a személyes kapcsolatrend-
szerét az idős emberekkel, akiknek töb-
ben közülük azóta is segítenek. 
Október 1-jéig még ingyenes a vendég-
látóterasz-használat, ami átsegítette a 
vendéglátókat az újranyitás időszakán. 
Bár ez több tízmillió forintos nagyság-
rendű bevételkiesést jelent az önkor-
mányzatnak, de nem szeretnénk tovább-
ra sem elengedni a vendéglátók kezét, 
abban gondolkozunk, hogy a közterü-
leti rendeletünket módosítjuk, és októ-
ber 1-je után könnyítést adunk azoknak 
a vendéglősöknek, akik a téli idényben 
is üzemeltetnek vendéglátó teraszt.
 
A kormány azt tervezi, hogy az isko-
lákhoz és a kórházakhoz hasonlóan 
az önkormányzati szakrendelő inté-
zeteket és a háziorvosi rendelőket is 
magához vonja. Mi erről a véleménye?
 Tartok tőle, hogy ez kifejezetten fe-

nyegető veszély, és mi határozottan til-
takozunk ellene. Az önkormányzat jó 
gazdája a rendelőknek, amelyeket az 
elmúlt két évben nagyon magas szín-
vonalon üzemeltettünk, és ezen felül 
több mint 700 millió forintot fordítot-
tunk a felújításukra, illetve egy új házi-
orvosi rendelő kialakítására, berende-
zésére,  informatikai és orvosiműszer- 
fejlesztésre. Már a kórházaknál és az 
iskoláknál is láthattuk, hogy mit jelent, 
ha kormány veszi át az intézményeket 
központosítási céllal önkormányzattól, 
ami viszont a helyiek érdekeit tartja 
szem előtt. Mi nagyon magas minőség-
ben, a kerületi lakók érdekeit szolgálva 
fejlesztettük és üzemeltetjük az egész-
ségügyi intézményeinket, és további 
fejlesztésekben gondolkodunk.

-enzo-

A felújított Attila úti rendelő átadásakor 2021. július 9.
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1. Az ismeretterjesztő és kulturális 
programokat szervező Budai Polgári 
Közösséggel végzett munkánk révén 
sok helyi polgárral találkozom nap 
mint nap. Ezek a beszélgetések sarkall-
tak arra, hogy elinduljak a választáson 
közös céljaink megvalósítása érdeké-
ben. Közterületeink rendezetlensége 
méltatlan Budavárhoz, így elsősorban 
a köztisztaság javításán szeretnék dol-
gozni, különösen a forgalmas csomó-
pontok, a Déli pályaudvar és a Széll 
Kálmán tér környékén. De sokszor szó-
ba kerülnek a nagy forgalom okozta 
problémák és a parkolási nehézségek 
is, így ezek megoldási lehetőségeivel 
is foglalkozni szeretnék. Fontosnak 
tartom a zöldfelületek arányának nö-
velését, a rossz állapotban lévő tár-

sasházak felújítását és a felelős állat-
tartás népszerűsítését is. 

2. Budavárat említve sokaknak a Vár-
ne gyed jut eszébe, miközben a várfa-
lon túl is számtalan természeti és épí-
tett értéke van a kerületünknek. Tele 
van példamutató életutakkal is, ame-
lyek a magyar identitástudat részévé 
váltak. Itt harcolt Fiáth János, és alko-
tott például Babits Mihály vagy Jan-
kovich Ferenc. A gazdag történelmű 
választókerület azonban különleges 
gondoskodást is igényelne. A balol-
dali pártok képviselői sajnos belső kon-
fliktusaikkal vannak elfoglalva ahe-
lyett, hogy átgondolt koncepció men-
tén dolgoznának lakókörnyezetünk 
fejlesztéséért. 

3. A képviselőtestületben konstruktív 
javaslatokra és a közösség érdekeit elő-
térbe helyező, magabiztos jövőépítésre 
van szükség. 
Tervi szintű összehangoltság nélkül es-
tek neki például a Vérmező felújításá-
nak is, ami nagyon helyes és fontos cél-
kitűzés, azonban ráncfelvarrás helyett 
a kultúrtörténeti értékekben is gazdag 
park átfogó megújulására lenne szük-
ség! Sok feladat van, amiknek a meg-
oldásáért küzdeni kell. 
Ha bizalmat szavaznak nekem a válasz-
tók, azon leszek, hogy kerületünk tisz-
tább és élhetőbb legyen, mindennapi 
ügyeink intézését pedig ne a kapkodás, 
a koncepciótlanság és a pazarlás jel-
lemezze.

Fazekas Csilla 
Fidesz-KDNP

Időközi választás az 5-ös számú 
egyéni választókerületben

Képviselőjelöltek
Bemutatjuk a 2022. szeptember 11-én tartandó időközi választáson 
induló egyéni választókerületi képviselőjelölteket.
Minden képviselőjelölttől ugyanarra a három kérdésre kértünk vá-
laszt, minden képviselőjelöltnek azonos terjedelemben biztosítot-
tunk lehetőséget.

A kérdések:

1. Mit tart programja kulcselemének, mi az, ami megkülönböz
teti a választáson induló más résztvevőktől?

2. Miben különbözik – ha egyáltalán – ez a választókerület a többi 
budavári kerülettől, hogyan lehet közös nevezőt kialakítani a 
többi képviselővel? 

3. Mi dönthet ebben a választókerületben a választáson?
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1. A fő különbségek, hogy függetlenül 
képviselném a lakosokat, több életta-
pasztalattal – megedződve háromgyer-
mekes családomban, évtizedek óta az 
egészségügyben dolgozva az elesette-
kért, betegekért – a közös megoldások 
eléréséért. Morális alapú, pragmatikus 
képviselet, nem az aktuális pártutasí-
tás vagy alpolgármesterként a polgár-
mester érdekei szerint. A jelenlegi gaz-
dasági helyzetben az önkormányzat és 
képviselő-testület legfontosabb fela-
data: összetartani a közösséget, segí-
teni a rászorulókat, megoldást találni 
a problémáikra és biztosítani a fejlő-
dést. A Budavári Önkormányzatban és 
képviselő-testületben ennek nyomát 
sem látni. Az országos politika durva 
megosztottsága leszivárgott a képvi-

selő-testületbe, felülírva a lokálpatrióta- 
érzést, a helyi érdekeket. Az együttmű-
ködés és közös döntések helyett a párt-
központok határoznak. Az egyik oldal 
nem biztosítja a szükséges tisztánlátást, 
harcol a kormányzattal, a másik oldal 
nem segít építeni a kapcsolatot a kor-
mányzattal, támogatást szerezni. A ke-
rület nem fejlődik, a problémák meg-
oldása húzódik, nincs érdekegyeztetés, 
csak harc és pangás. Pedig feladat len-
ne: felgyorsítani a Vérmező rehabilitá-
cióját, használatát biztonságossá tenni, 
valódi megoldást találni a turistabu-
szok elterelésére, megőrizni a Maros 
utcai rendelőt az I. kerületnek, minden 
szabad erőforrást a következő időszak 
rászorulóinak megsegítésére csopor-
tosítani.

2. Az 5. számú választókerület szer-
ves része Budavárnak. Minden döntés, 
amely a választókerületet érinti, kiha-
tással van a kerület más részeire, az itt 
lakók otthonosak ott, az ott lakók pe-
dig itt. Minden jó döntés alapja meg-
találni a közös érdeket.

3. A választópolgárok bölcsessége és 
megértése, hogy ebben kiélezett és ne-
héz helyzetben   együttműködésre van 
szükség. Egy újabb, párthoz köthető 
képviselővel csak veszíthetünk! Füg-
getlen képviselőként az itt lakók érde-
ke mentén, nem visszautasítható hi-
dat tudok építeni a képviselőtestüle-
ten belül.
Vegyük vissza a döntések jogát, ez a 
mi kerületünk, a mi életünk!

1. Elsősorban az eredmények. Hogy 
mi nemcsak beszélünk a köztiszta-
ságról, közbiztonságról és a Vérmező 
rendbetételéről, hanem konkrét lépé-
seket is teszünk ezekben az ügyek-
ben. Gelencsér Ferenc mellett volt sze-
rencsém azért dolgozni, hogy faltól 
falig takarítások induljanak a került-
ben, ezek mára mondhatni szokássá 
váltak és jelentős szerepük van a ke-
rület utcáinak és járdáinak tisztán tar-
tásában. Közösen dolgoztunk új kame-
rák kihelyezésén és komoly munkánk 
van abban is, hogy ma már a bejelen-
téstől számított pár napon belül eltű-
nik a szemét és a piszok az utcáink-
ról. Összességében azt mondhatjuk, 
hogy mi nemcsak beszélünk, hanem 
teszünk is azért, hogy Budavár a vá-

ros legtisztább és legbiztonságosabb 
kerülete legyen.

2. Abban biztosan különleges ez a vá-
lasztókerület, hogy itt található a város 
egyik legnagyobb parkja: a Vérmező. 
A budai oldal tüdeje siralmas állapot-
ban volt 2019-ben, amikor átvettük a 
kerület vezetését. Több évnyi előkészí-
tés után idén végre elindult a park meg-
újítása. Megújulnak a padok, kukák és 
a közvilágítás is. A Szitakötő játszó-
teret felújítjuk, és új futókör is épül jö-
vőre. Nemcsak a park közösségi funk-
cióit igyekszünk javítani, de a zöldfe-
lület megőrzésére és bővítésére is nagy 
figyelmet fordítunk. Négyezer négyzet-
méteren gyepesítünk a parkban, ami-
nek az eredményét már most is láthat-

juk. Ami pedig a közös munkát illeti, 
mi eddig is úgy dolgoztunk, hogy igye-
keztünk összehangolni a kerület kü-
lönböző részeiről érkező problémák 
megoldását. Mára ez egy jól összeszo-
kott csapattá vált, aminek május óta 
alpolgármesterként vagyok a tagja. 
Rajtam biztosan nem fog múlni a közös 
nevező megtalálása a jövőben sem.
  
3. A választópolgárok! Én a múltban is 
azon dolgoztam, és a jövőben is azért 
kívánok tenni, hogy egy tiszta, bizton-
ságos és zöldülő kerületben hajthassák 
álomra a fejüket. Sokat tettünk ezért 
az elmúlt években, és ha a választópol-
gárok úgy döntenek, akkor teljes szí-
vemből folytatom ezt a munkát a vá-
lasztások után képviselőként is.

Korsós Borbála Erzsébet 
Momentum–DK–MSzP–Párbeszéd–LMP

Dr. Horváth Gergely Antal 
független
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Lap-
szám

Leadási  
határidő Megjelenés

16 szeptember 14. szeptember 22.

17 szeptember 28. október 6

18 október 12. október 20.

19 október 26. november 3.

20 november 9. november 17.

21 november 23. december 1.

22 december 7. december 15.

2022. évi  
megjelenési dátumok
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Üresen áll a lakása? Nem meri kiadni magánszemélynek? 
Nem tudja kiadni, mert külföldön tartózkodik? Nem tudja 
kiadni, mert nem áll a rendelkezésére a felújításhoz,  
átalakításhoz szükséges összeg?

Lakástulajdonosok részére
A Budavári Önkormányzat 2021-ben létrehozta a 100%-ban 
önkormányzati tulajdonú Budavári Lakásügynökséget, amely  
a kerületben – és a közeli kerületekben – üresen álló lakások 
tulajdonosaival szeretné felvenni a kapcsolatot. 
A lakásügynökség úgy veszi bérbe a jelenleg üresen álló 
lakásokat, hogy azt viszontbérletbe adja a kerületben dolgozó 
köz alkal mazottaknak, közszolgáknak, köztisztviselőknek – 
azaz olyan bérlőknek, akik az I. kerületért dolgoznak,  
de nem enged hetnek meg maguknak piaci árú albérletet 
a kerületben. 
A lakás ügynökség megbízható bérlő: nem halmoz fel tartozást, 
vállalja az eredeti állapot fenntartását, kezeskedik a lakás álla-
potának megőrzéséért. Az önkormányzati tulajdonban álló 
lakásügynökség a biztonságos bérbeadás szinonimája.
Amennyiben ön vagy lakótársa, ismerőse rendelkezik használ-
ható vagy kisebb felújítással használhatóvá tehető lakóingatlan-
nal, kérjük, keressenek minket bizalommal! Mindannyiunk 
érdekét és biztonságát szolgálja, ha kerületünk lakásai nem 

üresen állnak, hanem megbízható, a kerületért dolgozó bérlők 
laknak bennük.
Együttműködésüket köszönjük, a további információkért  
kérjük, keressék fel a honlapunkat, illetve keressenek minket 
weboldalunkon: https://budavar.hu/budavari-lakasugynokseg/

Lakásbérletet keresők részére
Ha ön állami vagy önkormányzati intézményben dolgozik, és 
az I. kerületben található a munkahelye, akkor önnek is érdemes 
felkeresnie a Budavári Lakásügynökség honlapját, illetve az 
ingatlan.com portált, ahol a lakáspiaci bérleti díjakhoz képest 
kedvezményes díjakon kínálunk lakásokat hosszú távú bérbe 
vételre, pályázat útján.

Honlapunk elérhetősége:
https://budavar.hu/budavari-lakasugynokseg/
Az ingatlan.com portálon a Budavári Lakásügynökség 
hirdetései az alábbi linken érhetők el:  
https://budavarilakasugynokseg.ingatlan.com/
Várjuk a jelentkezésüket pályázatainkra! 
További információkért kérjük, keressenek minket az alábbi 
elérhetőségeken: email: lakasugynokseg@budavar.hu
telefon: +36 20 314 5434

Szente András, a Budavári Lakásügynökség vezetője

Lakásügynökségi felhívás

Tájékoztatás  
teraszhasználatról

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átme-
neti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 149. § (1) bekezdé-
se alapján a közterület használatára 2021. december 1től 2022. 
szeptember 30. napjáig a közterülethez közvetlenül csatlakozó 
vendéglátó üzletnek az üzemeltetője, bérlője vagy tulajdonosa 
közterülethasználati hozzájárulás megfizetése nélkül ingyenesen 
jogosult.
2022. október 1. napjától a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 
Képviselőtestületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 
tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) 
önkormányzati rendelete alkalmazandó. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a közterületet 2022.  
október 1. napja után vendéglátó terasz fennmaradása/kialakí-
tása céljából használni kívánják, közterület-használati hozzájá-
rulást kell beszerezni.
A kérelmet a használat megkezdése előtt legalább harminc nappal 
kell benyújtani. Az eljárás kezdeményezésére szolgáló kérelem 
nyomtatványt és kötelező mellékleteinek felsorolását (helyszínrajz, 
látványterv), a kérelem benyújtásának módjára vonatkozó tájékoz-
tatást, továbbá a rendelet szövegét az alábbi linken érheti el.  
http://www.budavar.hu/kozterulet-hasznalat
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Dr. Patthy Szabolcs
Előzetes bejelentkezés alapján.  
Telefon: +36 30 456 7967,  
e-mail: patthy.szabolcs@budavar.hu
Helyszín: KDNP-iroda, Attila út 63.

Zsitnyák János 
Fogadóóra: 08. 30., 16–17 óra.  
Telefon: +36  20 620 7285  
Helyszín: 1016 Budapest, Franklin utca 2.
E-mail: zsitnyak.janos@budavar.hu

Marschall Máté 
Időpont: megbeszélés szerint.
Helyszín: Budavári Polgári Szalon,  
Fő utca 28.
E-mail: marschall.mate@budavar.hu

Tölcsér Borbála 
Minden páros kedden 18–19 óra között.
Helyszín: Fő utca 10., bejelentkezés  
szükséges. Telefon: +36 20 228 8853

Reményik Ildikó 
Előzetes bejelentkezés alapján.

Helyszín: 1013 Bp., Krisztina krt. 73.
Telefon: +36 20 535 1400

Gulyás Gergely Kristóf 
Minden szerdán 17 és 18 óra között a  

Fidesz Fő utca 28. szám alatti irodájában.
Telefon: +36 20 620 7295

E-mail: gulyas.gergely@budavar.hu

Fogadóórák

Varga Dániel
Fogadóóra: júliusban és augusztusban  

csak előzetes egyeztetés alapján.
 Helyszín: 1016 Budapest, Franklin utca 2. 

Molnárka Gábor
Minden hónap első péntekén  

17–18 óra között.
Helyszín: Fő utca 10.

Telefon: +36 20 339 7660

Dr. Sándor Péterné 
Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint 
Helyszín: Városháza, Kapisztrán tér 1.
Telefon: +36 20 339 6306

Kovács László György 
Minden hónap első szerdáján 17:00 órától. 
Helyszín: Képviselői iroda, Döbrentei utca 19.
Előzetes bejelentkezés alapján: Telefon: +36 30 
372 0373, E-mail: kovacslaszlo11@gmail.com

Tímár Gyula
Előzetes bejelentkezés alapján minden hónap 

utolsó péntekjén 17:00–18:00 óra között a 
Vízivárosi Klubban. Telefon: +36 20 353 

7100, e-mail: timar.gyula@budavar.hu

Dr. Kun János 
Előzetes megbeszélés alapján és minden  

hónap második szerdáján 17 és 18 óra között.
Helyszín: Kapisztrán tér 1., Telefon: +36 20 

569 5161, E-mail: kun.janos@budavar.hu

Korsós Borbála Erzsébet alpolgármester 
Minden második hétfőn 16:30–18:30 kö zött. 
Helyszín: Kapisztrán tér 1., bejelentkezés 
szükséges. Telefon: +36 20  461 3043
E-mail: korsos.borbala@budavar.hu

Váradiné Naszályi Márta polgármester 
Online: budavar.hu, hétfőnként 16:30–17:30
Személyes: 09. 19. hétfő, 17:30  
Helyszín: Mátyás király játszótér
E-mail: polgarmester@budavar.hu

Megnyílt a 2022. évi épület-felújítási hitelpályázat!
Beadása folyamatos, de legkésőbb 2022. október 31ig 
pályázható.

A pályázat lényege, hogy azok a társasházak igényelhetnek 
hitelkamat-támogatást az önkormányzattól, akik állami ka-
mattámogatott épületfelújítási kölcsönt vettek fel. Az ön kor-
mányzat által nyújtott támogatás mértéke a pénzintézettől 
igényelt, és általa már jó vá hagyott hitelösszeg 20%-áig 
terjedő óvadéki betét maximum 5 millió Ftig, valamint 

a hitelösszeget terhelő banki kamat 30%a, de legfeljebb 
2 százalékpont a hitel futam ide jének első 5 évében, illetve 
65%-a, de legfeljebb 4 százalékpont a hitel futamidejének 
további 5 évében. Vagyis a támogatás időtartama (futam-
ideje) legfeljebb 10 év lehet.
 
A pályázatokat az erre a célra rendszeresített nyomtatványo-
kon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál, a szükséges 
információk és űrlapok elérhetőek a budavar.hu oldalon.
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Szabadtéri könyvszekrények  
az olvasás népszerűsítéséért

Budapest és az ország számos pontján 
találkozhatunk közösségi könyvszek-
rénnyel. Miért tartotta fontosnak, hogy 
az I. kerületben is legyen lehetőség az 
ingyenes könyvcserére?

 Úgy gondolom, hogy ez egy fontos 
kulturális kezdeményezés. A javasla-
tom alapján beszerzett három darab 
könyves szekrény a könyvmegosztást 
népszerűsíti. Ez a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy az emberek, illetve családok 
által megunt vagy kiolvasott könyvek 
kihelyezhetők a szekrényekbe, esélyt 
adva ezzel arra, hogy új gazdára találja-
nak. Az olvasás ilyen típusú népszerű-
sítésében környezetvédelmi szempon-
tok is érvényesülnek, a könyvek ugyan-
is nem a szelektív gyűjtőbe kerülnek, 
hanem olyan családokhoz, olyan szemé-
lyekhez, akik számára értéket jelent.

Hol található ez a három könyvszek-
rény?
 A Horváth-kertben, a Vízivárosi klub 

előtt, valamint a harmadik a Donáti ut-
cai játszótéren. Ez utóbbi annyiban kü-
lönbözik a másik kettőtől, hogy a két ol-
dalán egy-egy ülőhelyet is kialakítottak 
azok számára, akik helyben szeretnének 
olvasni. A szekrények dizájnja teljesen 
egyedi, mindegyik külsején a magyar 
irodalom és költészet jeles alakjainak 
neve szerepel. A klasszikus irodalomból 
válogattunk, és kiemelten figyeltünk 
arra, hogy olyan méltatlanul elfeledett 
írók és költők is helyet kapjanak a sorban, 
mint például a Nobel-díjra is jelölt író, 
Herczegh Ferenc, illetve a költők közül 
az erdélyi származású Reményik Sándor.

Az alapkönyvkészletet saját adomá-
nyokból töltötték fel?

 Első körben a Közösen Vízivárosért 
Egyesület tagjaival vittünk néhány tu-
cat könyvet a Donáti utcai játszótérhez. 
Azóta már több lakos is jelezte, hogy 
adományozna számunkra köteteket, és 
az egyesület vállalja, hogy ahogy ürül 
a szekrény, fokozatosan feltölti a készle-
tet. Természetesen mindhárom könyv-
szekrénybe bárki tehet pótlást, ahogy 
tapasztalom, a Vízivárosi klub előtti már 
majdnem teljesen tele van. 
A könyves szekrények nevet is kaptak. 
A Donáti utcai könyvszekrény nevét a 
közösségi médiában fölvetett ötletek 
alapján választottuk ki; a legtöbb la-
kossági javaslat Toldy Ferencre érke-
zett, aki irodalomtörténész, -kritikus 
és -tudós volt.

Az időjárás viszontagságainak meny-
nyire állnak ellen a könyvszekrények?
 Mind a három utcabútor vízhatlan, és 

önbehúzós ajtóval működik. Ha valaki 
nyitva hagyja az ajtót, akkor az magá-
tól becsukódik. A szekrényekre szerelt 
napelemek lehetővé teszik, hogy ha va-
laki késő este szeretne olvasmányt vá-
lasztani, akkor az ajtó kinyitása után 
bekapcsoljon a világítás, ezzel segítve 
az érdeklődőt a könyvválogatásban.

Kutyafuttató a Vízivárosban 

Az önkormányzat több hónapja egyez-
tetést folytat a kutyatulajdonosokkal, 
miközben megkezdődött a kutyafut-
tatók felújítása és újabb helyek kiala-
kítása. A Szabó Ilonka utcai kutyás 
parkocska része ennek a folyamatnak?
 A kerület legkisebb kutyafuttatójá-

nak fejlesztésével régi adósságát tör-
lesztette a Budavári Önkormányzat. A 
korábbi futtató nem igazán volt megfe-
lelő arra, hogy ezt a feladatot betöltse. 
Az alapterülete nagyon kicsi volt, nem 

„Szívügyem  
a kerület fejlesztése”

A kerület lakói az elmúlt hetekben számos újdonsággal találkozhattak a városrész különböző 
helyszínein, amelyek láttán talán jobb kedvűen vagy elégedettebben sétálhatnak  

a közterületeken. Varga Dániel önkormányzati képviselővel, a Városfejlesztési Bizottság elnökével 
a most révbe ért projektjeiről beszélgettünk, de szó esett egy ősztől induló fejlesztésről is. 
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volt körbekerítve, és nem rendelkezett 
megfelelő infrastruktúrával. Javasla-
tomra a képviselő-testület a tavalyi évi 
költségvetésből elkülönítette a felújí-
tási összeget, a téli időszakban azonban 
a megvalósítást nem lehetett megkez-
deni. A kivitelezés az alapanyag-be-
szerzési nehézségek miatt is csúszott, 
de június végére befejeződtek a mun-
kálatok, és a futtatót átadtuk a kerü-
leti kutyásoknak. Megújítottuk a gyep-
felületet – sportgyeptéglákat telepítet-
tünk – abban bízva, hogy ez a típusú 

talaj bírja majd a gazdik és a kutyáik 
által okozott terhelést. A területet be-
kerítettük, és a közeljövőben a lépcső 
oldalánál is kipótoljuk a kerítést. Új 
padokat tettünk ki, és a korszerűsített 
ivókutat immár mind a gazdik, mind 
a kutyák használhatják. Következő pro-
jektünk a Szeder lépcsőnél található na-
gyobb futtató megújítása lesz, ehhez az 
anyagi forrás már rendelkezésre áll, de 
a fejlesztés csak a területhez kapcsoló-
dó tulajdonjogi viták rendeződése után 
indulhat el, bízom benne, hogy jövő ta-
vasszal neki tudunk állni.

Zöld négyzetek városszerte – 
felfestettük a mikromobilitási 
pontokat

Lapunk többször is foglalkozott az 
elektromos rollerek közlekedésének 
és parkolásának szabályozásával. Je-
lenleg mi az újdonság ezen a területen?
 Rendkívül büszke vagyok a kerületi 

szabályozásra, mivel a Budapesti Köz-
lekedési Központ a mi szabályrendsze-
rünkből merített, azt alakította át és 
vezette be fővárosszerte. Tavaly arról 
számolhattam be, hogy a rollereknek 
számos mikromobilitási pontot jelöl-
tünk ki, amelyeket egészen mostanáig 
csak virtuálisan, tehát különböző mo-
bilapplikációkon keresztül lehetett meg-
találni. Az igazán nagy újdonság az, 
hogy június óta a kezdeti 28 helyett már 
több mint 40 mikromobilitási pont van 
a kerületben, amelyeket immár fizikai-
lag is kijelöltünk. A parkolóhelyeket sö-
tétzöld burkolati jelek határolják, a zöld 
négyszög közepén pedig piktogram jel-
zi, hogy roller-lerakóhelyekről van szó. 
A fővárosban egységes egyedi táblát is 
kaptak ezek a pontok, ami segíti a he-
lyiek és a turisták tájékozódását.

A virtuális kijelölési mód milyen ered-
ményt hozott, és változnak-e szabá-
lyok a felfestés után?

 Már a virtuális pontok is nagyban 
hozzájárultak a rendezett közterület- 
használathoz, és felszámoljuk a roller-
káoszt a kerületben. Abban bízom, hogy 
a felfestéssel megközelítően 95%-os ha-
tékonyságú szabálykövetési rendszert 
tudunk kialakítani, és törekedni kell 
ar ra, hogy ez az érték idővel minél jobb 
legyen. Aki a mikromobilitási pontokon 
kívül teszi le az eszközét, azt a közte-
rület-felügyelők továbbra is megbírsá-

golják, ahogy azt korábban is tették. 
A felfestéseket követően a türelmi zó-
nák területét lecsökkentettük. Koráb-
ban a virtuális pontok 20 méteres kör-
zetében – a GPS-ek esetleges pontat-
lansága miatt – nem büntették meg a 
rollereseket. A pontok megjelölése óta 
a mikromobilitási pontokat övező 5 mé-
ter sugarú körön belül kell elhelyezni 
a rollereket. Ezen belül nem büntetnek 
majd a közterületfelügyelők, kivéve ab-
ban az esetben, ha a rollert 5 méteren 
belül, de balesetveszélyes módon, pél-
dául az úttesten helyezi el valaki.

Okosfejlesztéssel az iskola
kezdés támogatásáért és  
a tehetséggondozásért

A képviselő-testület a júniusi ülésén 
arról is döntött, hogy az okosváros- 
fejlesztés részeként egy gyerekeknek 
szóló számítógépes programot támo-
gat. Hogyan hasznosul a kerületben 
a DIOO nevű játék?
 Nagyon örülök, hogy a képviselő-tes-

tület egyöntetűen támogatta a javas-
latomat, így az Iskola utcai és a Toldy 
Ferenc utcai óvodákban – pilot jelleg-
gel – olyan fejlesztő és tehetséggon-
dozó okosjátékot vezettünk be, amely 
a nagycsoportosok sikeres iskolakez-
déséhez szükséges készségek elsajátí-
tását könnyíti meg, és játszva tanulnak. 
Az okosjáték lehetővé teszi az óvodások 
iskolaérettségi szintjének mérését és a 
szükséges képességek erősítését. A bil-
lentyűzet és egér nélkül, érintőképer-
nyőn irányítható program segítségével 
a feladatokat hangutasítások alapján 
kapják az óvodások. A pedagógusok és 
a szülők egy digitális applikáción ke-
resztül értesülnek a gyerekek erőssé-
geiről, valamint azokról a területekről, 
amelyekben fejlesztésre szorulnak. A 
Budavári Önkormányzat a két vízivá-
rosi óvoda egy-egy nagycsoportjának 
finanszírozza a következő tanévben a 
DIOO-előfizetést. A projekt a tanévkez-
déssel egy időben indul. Amennyiben 
elnyeri a szülők tetszését, úgy igény 
esetén a többi oviban is szeretnénk be-
vezetni. Nagyon örülök, hogy pedagó-
gusaink nyitottak az innovatív meg-
oldásokra, és szakmai szempontból is 
várják a mostani fejlesztést, ami remé-
nyeim szerint nagyban megkönnyíti a 
gyerekek iskolakezdését. 

r.
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Generációk nőttek fel a keze alatt. So-
kan úgy gondolják, hogy mindig is itt 
tanított, és vezette a gimnáziumot. 
Pályakezdőként került a Szilágyiba?
 Népművelés–magyar szakon végez-

tem az egyetemet, és a pedagógusi pá-
lyámat egy szerszámkészítő és eszter-
gályos szakközépiskola és szakmun-
kásképző intézetben kezdtem a Váci 
úton. Néhány év után megkeresett a 
Szilágyi egyik tanára, hogy van-e ked-
vem átjönni a gimnáziumba. Nem volt 
könnyű a döntés, mert kedveltem a fi-
atal mesterembereket, akiket tanítot-
tam. Az irodalom szeretete és a gimná-
ziumi tananyag magasabb színvonala 
azonban nagyon vonzott, ezért váltot-
tam 1988-ban.

A Bárczy-díj indoklásában szerepelt, 
hogy a kitüntetést az „innovatív ve-
zetői tevékenysége” elismeréseként 
kapta. Melyek voltak a legjelentősebb 
újítások a pályája során?
 A tantestületünk tagjainak többsé-

ge hosszú ideje dolgozik az iskolában. 
1993-ban tértünk át a nyolcosztályos 
gimnáziumi rendszerre, és ezzel párhu-
zamosan kiépítettünk egy sok sza bad-
idős programot nyújtó, a kicsik számá-
ra is nagyon szerethető iskolát. Gim-
náziumunkban az újlatin nyelvek, a 
francia és a spanyol tanításának ha-
gyománya van. A nyolcosztályos gim-
náziumi képzés nem volt újdonság a 
Szilágyi életében, mert a két világhá-
ború közötti években ugyanebben a 
formában működött.
Az iskolánkra jellemző, hogy tanév köz-
ben és nyáron is sok olyan programot 
kínálunk a diákoknak, amelyek él-
ménydússá teszik a gyermekkort. Egy-
más után indultak a sport- és ökotá-

borok, a művészeti és a nyaralótábor, 
valamint már korábban a nemzetközi 
nyelvi csereprogramok. Ugyanakkor 
egyre nagyobb igény támadt arra, hogy 
a diákjaink versenyezzenek a különbö-
ző szakterületeken. Bár nem tartozunk 
a „versenyistállók” közé, nagyon szép 
eredményekkel büszkélkedhetünk.
Valóban több kezdeményezésben vál-
laltam vezető szerepet. A zebegényi 
művészeti tábor és a művészeti prog-
ramok támogatása szívügyem volt ta-
nárként, osztályfőnökként és a magyar 
munkaközösség vezetőjeként is. Sok 
évnyi szünet után az utóbbi években 
Horányban éledt újjá a művészeti tábor, 
amit nagyon szeretnek a gyerekek. 
Hosszú időn keresztül házigazdái vol-
tunk egy fővárosi szavalóversenynek is. 

Kanyarodjunk vissza a pedagógusi 
pályájához. Mióta vezeti az iskolát? 
 2004-ben lettem igazgató, de azt kö-

vetően is igyekeztem a kisebbeket és a 
nagyobbakat egyaránt tanítani, hiszen 
egészen más az alsóbb évfolyamokon 

a képzés módszertana, és a gyerekek-
kel való foglalkozás is más hangulatú. 
Fontos, hogy az ember folyamatosan 
érzékelje, hogy a különböző korosztá-
lyokban milyen örömök és gondok je-
lentkeznek. 

Magyar szakos pedagógusként me-
lyik az az anyagrész, irodalmi kor-
szak, amit a legszívesebben tanít a 
diákjainak?
 Nagyon szeretem a Toldit tanítani a 

hatodikosoknak. Arany János a ma-
gyar nyelv csodálatos művésze, és a 
mai, rövidítésekben és címszavakban 
kommunikáló világban segítségül hív-
ható ahhoz, hogy a gyerekek megtanul-
ják a magyar nyelv változatos szépsé-
gét. A nagy gimnazisták számára a XX. 
századi nyugatos költészetet tanítása 
áll közel hozzám. Különleges élmény fel-
ismerni, hogy az ebben az időszakban 
egyszerre alkotó sok, kiváló művész kö-
zül melyik gyerekhez ki áll közelebb. 
Rendszeresen azzal ünnepeljük a köl-
tészet napját, hogy elmondjuk egymás-

Nálunk sok az okos,  
gondolkodó fiatal

Bajkó Judit – akit a Szilágyi Erzsébet Gimnázium „legendás igazgatójaként”  
emlegettek a sajtóban, idén júniusban egy hét különbséggel vehette át  

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott Apáczai Csere János díjat  
és a Fővárosi Önkormányzat Bárczy István díját. Negyven éve hivatása az oktatás  

és a nevelés. Az új tanév kezdetén a pályájáról kérdeztük,  
ám ő szívesebben mesélt az iskolájáról.
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nak a kedvenc verseinket, így végül a 
„titkok” kiderülnek számomra. Mind-
ezek mellett az érdeklődő és az új isme-
retekre fogékony diákoknak szeretek 
mai irodalmat tanítani. Nálunk szeren-
csére sok az okos, gondolkodó fiatal.

A „szilágyis” hagyományok – köztük 
például a fáklyás vonulás – milyen mó-
don változtak az elmúlt évtizedekben? 
 A fáklyás vonulást az iskola 125 éves 

évfordulóján, a 2000-es évek közepén 
mi találtuk ki. Ennek történetéhez tar-
tozik, hogy a gimnázium eredeti épüle-
te a Várban, a mai Hilton szálló helyén 
állt. Az 1936/37-es tanév azonban már 
a Mészáros utcai, Bauhaus stílusú isko-
lában kezdődött. Az építők kicsit las-
sabban dolgoztak, mint kellett volna, 
ezért csak a végzős évfolyam tudta el-
kezdeni a tanulást. Ekkor történt, hogy 
a leányiskola diákjai az ölükben költöz-
tették le a Várból a szertárakat, a térké-
peket, a kémcsöveket, az összes olyan 
tárgyi eszközt, ami fizikából, biológiá-
ból, kémiából segítette az oktatást. Ezt 
az útvonalat járjuk be fáklyával min-
den ötödik, ünnepi tanévben. A fák-
lyás vonuláson nemcsak az iskola je-
lenlegi, hanem korábbi diákjai, tanárai 
és a szülők is részt vesznek.
Az iskola legfontosabb hagyománya, 
az Erzsébet napi gála is nagyon meg-
változott az elmúlt években. Általában 
egy-egy téma köré szervezzük a pro-
dukciókat – korábban az Európai Unió 
országai, máskor az őselemek vagy a 
környezetvédelem adta a tematikát –, 
és szinte gyakorlattá vált, hogy vala-
mennyi osztály szinte teljes létszámmal 
lép fel. Erre a rendezvényre, amely a szü-
lők számára is nagyon fontos és látvá-
nyos esemény, sokszor maguk a gyere-
kek állítanak össze kreatív produkció-
kat. Az elmúlt években a járvány miatt 
sajnos kétszer is le kellett mondanunk 
ezt a nagyon népszerű programot.
Számtalan visszajelzésből tudom, hogy 
az iskola egyik szívet melengető prog-
ramja a karácsonyi koncert és jótékony-
sági vásár. Muzsikus gyerekeink olyan 
sokan vannak, hogy nem is egy, ha-
nem két napon keresztül – a biológia 
terem kis színpada előtt összebújva – 
hallgatjuk élvezettel a zenéjüket. Jóté-
konysági vásárunk egyike a rászoruló-
kat támogató programjainknak. Ilyen 
program például egy apró zsákfalu 
mélyszegénységben élő diákjainak, az 

Igazgyöngy Alapítvány által működ-
tetett Toldi Tanodának a támogatása. 
Tavaly a háborús menekültek megse-
gítésére gyűjtöttünk adományokat. 
Fontos számunkra, hogy a diákjaink – 
akiknek többsége jó körülmények kö-
zött él – lássák, hogy a világban és az 
országban sokan vannak olyanok, akik-
nek szükségük van támogatásra, segít-
ségre, jó szóra, friss ételre, meleg ruhá-
ra, és tanulják meg, hogy nemcsak kap-
ni öröm, hanem adni is.

Véleménye szerint az iskola értékrend-
je a jelenlegi körülmények között is 
fenntartható?

 Úgy gondolom, hogy noha amikor 
arra szükség volt, megoldottuk az on-
line oktatást, de látjuk azt a sok veszte-
séget, ami a gyerekeket érte. Érzékeljük, 
hogy nagyon nagy a gyerekek közösség 
iránti igénye, és az online oktatás ezt 
nem tudja teljesíteni. Remélem, idén ezt 
elkerülhetjük! A jövőre nézve sok ne-
hézséget, megoldandó feladatot látok. 
Előttünk áll a 2024-ben bevezetendő 
új érettségi követelményrendszer, ám 
egyelőre párhuzamosan fut két külön-
böző tanterv, amelyek összehangolása 
komoly feladat. Abban biztos vagyok, 
hogy a „szilágyis” szellemet és hagyo-
mányokat a fiatalabb kollégáim is a 
magukénak érzik. Munkatársaimnak 
minden karácsony és pedagógusnap 
alakalmából egy-egy személyes hangú 
levélben mondok köszönetet a munká-
jukért. A közösségben azonban nem-
csak az a fontos, hogy egy vezető ho-
gyan látja a kollégái tevékenységét, 
hanem az is, hogy a közösség hogyan 
értékeli az ő munkáját. Ezért, miután 
igazgató lettem, alapítottunk egy díjat, 
amelynek neve, Superiora. Az elisme-
rés tárgyiasult formája egy igazi óra, 
amelyen szerepel a kitüntetett neve és 
az év, amikor a díjat kapja. A kitünte-
tést a tantestület olyan tagja veheti át, 
aki több mint tíz éve magas színvona-
lon vesz részt a diákok nevelésében. A 
díj odaítéléséről a korábban elismerés-
ben részesültek szavaznak. A Superiora 
átadására minden év karácsonyán ke-
rül sor. Ilyenkor meghívunk néhány 
régi tanítványt, hogy részesei lehesse-
nek egykori tanáruk örömének, és egy-
úttal a kitüntetett érezze, hogy a tanár 
kollégák mellett a volt diákjai is elis-
merik a munkáját. A tantestületben már 
sokan rendelkeznek ilyen órával, ami 

egyben azt is jelenti, hogy az iskola 
szellemisége tovább él.

Az elmúlt tanév végén hogyan érin-
tette, hogy a pedagógusnap alkalmá-
ból mind az Apáczai Csere János, mind 
a Bárczy István díjat átvehette?

 Nagy meglepetés volt számomra, 
hogy – a gimnáziumunk tantestületé-
nek kezdeményezésére, a Budavári Ön-
kormányzat, a Fővárosi Önkormányzat 
és Közép-Budai Tankerület javaslatá-
ra – a Minisztérium Köznevelési Állam-
titkársága is elismerésben részesített. 
Különösen jólesett, hogy a díjak átadása 
után bensőséges hangulatú kis ünnep-
séget szerveztek az iskolában a kollégá-
im. A hírek a gimnázium Facebook-ol-
dalára is kikerültek, így a távoli múltból 
nagyon sok régi tanítványom gratulált, 
és kedves szavakkal megemlékezett az 
együtt töltött időről.

A közoktatás válsága súlyos társadal-
mi probléma. Hogyan tudja megőriz-
ni, pályán tartani a munkatársait? 
 Sajnos ebben az évben volt, aki azért 

kényszerült elmenni az iskolából, mert 
nem tudta fizetni az albérletet. Vannak 
olyan iskolák, ahol több fizetést és ke-
vesebb órát tudnak kínálni a tanárok-
nak. Munkatársaim a Szilágyihoz és 
a tanítványaikhoz ragaszkodnak, ta-
lán ezért vannak még itt. A tantestüle-
tünk tagjai szakmailag felkészült és 
sokoldalú emberek, akik minden ere-
jükkel azon vannak, hogy a Szilágyi-
ban az oktatás színvonala a külső körül-
mények ellenére se változzon, és hogy 
a diákok iskolához kötődő élményei év-
ről évre színesek legyenek. Az egyik ta-
nárunk kitalálta és létrehozta az Olva-
sók éjszakáját, míg az ökotábort szer-
vező kollégáim a diákokkal belföldön 
és külföldön is figyelik a természet 
szépségeit, a testnevelők évi hét sport-
tábort szerveznek. A tanárok számára 
is igyekszem közösségi programokat 
szervezni. Idén a Budavári Önkormány-
zat jóvoltából Zamárdiban töltöttünk 
egy hétvégét, ami a feltöltődéshez és a 
rekreációhoz is segítséget jelentett. A jó 
hangulatú együttlétre mindannyiunk-
nak szüksége van. 
Kollégáim többsége hivatásnak tekin-
ti az oktatást, és megpróbál felülemel-
kedni azokon a körülményeken, ame-
lyek nehezítik a munkáját.

Rojkó A.
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A mesebeli Don Makarémó és gazdá-
ja, Futyuri szinte minden története 
a Víziváros zsebkendőnyi teréről in-
dul. Annak idején ön milyennek látta 
ezt a környéket?
 1957-ben, amikor feleségül mentem 

Gyurkához, a Mária tér olyan volt, mint 
egy kisváros főtere. Itt állt meg a 39-es 
és az 5-ös busz. A házunkban az órás-
üzletben akkor még Hári órásmester 
idős nagybátyja dolgozott, és a kaputól 
jobbra Ördög bácsi, az úri szabó, aki ak-
kor már betöltötte a 90-et, ám 104 évig 
élt. Volt a téren egy suszter, Emmer úr, 
aki csak talpalással foglalkozott, és egy 
műemlék üzletbelsőben dolgozó igazi 
úri cipész is, aki gyönyörű, faragott bú-
torának fiókjaiban tartotta a cipőket. 
Matonok úr az újságárus és zöldséges 
felesége, Angela a csepeli földjükről 
hordták a friss zöldséget-gyümölcsöt. 
A kövér „Papír bácsi”, a papírbolt alkal-
mazottja a régi világból itt maradt úri-
emberként köszönt a lakóknak. Engem 
– aki akkor 19 éves voltam – „nagysá-
gos asszonyom”-nak szólított, a férje-
met „szerkesztő úr”-ként, az elemista 
gyerekeket „fiatalúr”-ként üdvözölte. 
Működött egy virágüzlet is, benne egy 
édes öregasszonnyal és a Donáti utcá-
ban egy asztalos – bizonyos Csubák 
úr –, a lakásunk összes könyvespolcát 
ő készítette, és szinte a barátunk volt. 
Nagyon szerettük.

Hogyan ismerkedtek meg Végh György-   
gyel?

 Diákkönyvtáros voltam a Trefort 
utcai gimnáziumban. Egy alkalom-
mal, amikor könyvtáros tanárommal, 
Horváth Zsigmonddal könyvek után 

jártunk a Belvárosban, az Egyetemi 
Könyvtárból kilépett valaki, és üdvö-
zölte a tanáromat. Ő volt Végh György. 
A két férfi az egyetemről ismerte egy-
mást. Elmentünk a Pilvax kávéházba. 
Horváth tanár úr kis idő múlva haza-
ment, mert Gyurka jelezte neki az asz-
tal alatt, hogy jobb lenne, ha magunk-
ra hagyna minket, mi pedig beszél-
getni kezdtünk. Ezután többször bejött 
hozzám a könyvtárba, és találkozgat-
tunk is. A szüleimnek mindezt nem le-
hetett elmondani, mert Gyurka három-
szor elvált, nálam húsz évvel idősebb, 
állástalan alanyi költő volt. Otthon nem 
beszéltem róla, de mégis kiderült a kap-
csolatunk, és kitört a botrány. Egy hét-
fői napon (augusztus vége volt) elszök-
tem otthonról, és egy-két napra Rába 
Gyurinál (Rába György költő, műfor-
dító – a szerk.) találtunk „menedéket”. 
Még a hét elején összeházasodtunk, 
majd csütörtökön Gyurka fölment a 
szüleimhez, és utólag megkérte a keze-
met. Nagyon keserves találkozásnak 
indult, de édesanyám mindjárt meg-
kedvelte őt. Az apám egy évig nem be-
szélt velem, végül az egyéves házas-
sági évfordulónkra feljött hozzánk egy 
cserép kaktusszal. Ezen mindannyian 
jót nevettünk. Gyurkát a szüleim után 
a testvéreim és a gyerekeik is hamar 
befogadták, hiszen szeretni való ember 
volt, tréfás kedvű, jó humorú, pedig 
közben súlyos mélypontjai is voltak.

Lelki vagy egzisztenciális értelem-
ben?
 Ő a semmiből jött. Törvénytelen gye-

rek volt, egy Végh György nevű föld-
birtokos és egy társalkodónő fia. Igazi 

szerelem volt, de a család nem engedte, 
hogy Végh György feleségül vegye a 
morva-cseh származású Anna Koval-
czét. Megszületett Gyurka, és az édes-
apját – miután elismerte az apaságot – 
gondnokság alá helyezték. A kisfiút egy 
közeli kúrián helyezték el az édesany-
jával, aki nem sokkal később meghalt 
tüdőbajban. Gyurka négyéves volt ek-
kor. A Végh család beadta egy árvaház-
ba, és havonta harminc pengőt fizet-
tek utána. Olyan jó pénznek számított 
ez akkor, hogy az árvaház igazgatója 
Gyurkát ötéves korában kiadta a saját 
szeretőjének, ahol nem talált se otthon-
ra, se szeretetre. Rossz körülmények kö-
zött élt, de nem volt rossz tanuló. Gim-
náziumba is járt, ahol franciául is tanul-
hatott. 18 éves korában egy félig üres 
kofferral és pár pengővel otthagyta a 
nevelőanyját, azt se tudta, hol fog alud-
ni. Furcsa módon nem kallódott el, noha 
rettenetes albérletekben lakott. Volt 
úgy, hogy nem is albérletbe, hanem kö-
zös ágyra járt, egy éjszakai pincérrel 
váltották egymást az ágyon. Így telt 
másfél-két év. A családtól nagykorúsá-
gáig kapta a havi 30 pengőt, amit a 
gyámjánál vehetett át. Ám hogy meg-
él jen és pénzt keressen, egész nap ro-
hangált. Jellemző, hogy a Corvin áru-
ház játékosztályán talált munkát, cso-
magolóként. Közben tanulta a franciát, 
és rendszeresen bejárt az egyetemre. 
Hihetetlen erő lakott benne, amivel ki-
emelte magát a mélységből. Az egye-
tem környékén összetalálkozott egy 
fiatalemberrel, akivel kibéreltek egy kö-
zös szobát. Ettől kezdve felfelé ívelő 
korszak kezdődött az életében, úgy in-
dult, hogy a lakótársa megvett neki 

Don Makarémó  
a Végh György parkba költözik

Don Makarémó, a Mária tér legendás mesehőse közel hatvanéves.  
A majomfigura plüss változatával e sorok írója személyesen is találkozott a játszótérrel 

szemközti ház egyik lakásában. Megvan, bár kissé megviselték az elmúlt évtizedek.  
A szeleburdi mesehőst Végh György költő, író, műfordító álmodta meg,  

akinek a nevét szeptember 9-étől egy kis park viseli majd a Mária tér szomszédságában. 
Takács Mártával, Végh György özvegyével az egy emberöltővel ezelőtti Vízivárosról  

és a hányatott sorsú, de mindig szabad alkotóról beszélgettünk.
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egy könyvtárjegyet. Így már volt hol 
tanulnia és olvasnia. Az egyetemen is-
meretséget kötött Hegedűs Zoltánnal, 
aki szintén fiatal költő volt (később a 
Filmvilág alapító főszerkesztője), együtt 
kóboroltak, és verseikkel bejártak kü-
lönböző lapok és újságok szerkesztősé-
gébe, többek között a Szép Szóhoz is.

Milyen szakra járt?
 Magyarra, de az egyetemet nem tud-

ta elvégezni, arra nem volt pénze. Be-
járt az órákra, de nem tudott vizsgáz-
ni. Viszont mindenki ismerte, mert egy 
különleges vagabund volt, aki verse-
ket írt. Devecseri Gáborral és Somlyó 
Györggyel az egyetem környékéről fe-
lületesen ismerték egymást, majd egy 
irodalmi esten történt személyes beszél-
getés nyomán ők vezették be Gyurkát 
az irodalmi világba.

Hogyan folytathatta a „szellemi sza-
badfoglalkozást” a háború előtt és 
után, különösen az 1950-es években?
 Élete végéig szabadúszó maradt. Dol-

gozott különböző lapoknak, de mind-
végig külsős volt. A Vigiliánál Just Béla 
író, műfordító, „egy franciás”(!), aki a 
lap alapító tagja is volt, kicsit nevelte és 
a szárnya alá vette. Kapott tőle fordíta-
nivalókat, meg egy rendes öltönyt, hogy 
legyen mit fölvennie, amikor bemegy 
egy szerkesztőségbe; támogatta, de szi-
gorúan bánt vele.
Gyurka a versesköteteit az 50-es évek 
végéig saját költségén adta ki, majd há-
zalt velük, hogy el tudja adni. Vegetált, 
rettentő szegény volt. 
A háború alatt mindenét elvesztette. Al-
bérletekben lakott, ellopták a személyes 
holmijait, és sokszor bujkálnia kellett, 
mert az édesanyja után ő is cseh állam-

polgárnak, tehát ellenségnek számított. 
A háborút követően tüdőszanatórium-
ba került. 1948-ban még megjelent két 
verseskötete, de mivel nem lépett be a 
pártba, s nem volt se népi, se urbánus, 
tíz éven át csak fordításokat publikál-
hatott. (Folyton nyelveket tanult, a fran-
cián kívül angolból, spanyolból, olasz-
ból is fordított.)
1957-ben Szigligeten voltunk nászúton, 
oda örömmel jártak irodalmi és mű-
vészeti életünk jelentős alkotói. Vi-
tatkoztak, beszélgettek, játszottak és 
pompás műveket is alkottak. Szigliget 
egy szent hely. Sokszor jártunk ott, 
Gyurka szívesen dolgozott az Alkotó-
házban és Mátraházán is, az akadémiai 
üdülőben. A Magyar Rádióban több 
rendszeres irodalmi műsora futott, ab-
ból élt, illetve éltünk. 1958-ban jelent 
meg emlékezéseinek első kötete, a 
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Mostoha éveim, de a folytatása csak 
’82-ben.

Volt más kedvtelése is?
 Szenvedélyes könyvgyűjtő volt. Szin-

te a teljes keresete a könyvekre ment el. 
Húszezer kötetes könyvtárában komp-
lett gyűjteményeket alakított ki német, 
amerikai, angol, francia, spanyol és 
olasz kötetekből. A szépirodalom mel-
lett többek között képzőművészeti, fi-
lozófiai és pszichológiai művek sora-
koznak a polcokon, és az a fantaszti-
kus, hogy majdnem minden könyvön 
valóban ott van a keze nyoma.

A versek mellett milyen szerepet töl-
töttek be a mesék?
 Már egészen fiatal korában írt mesé-

ket, ilyen volt az 1942-ben megjelent 
Nevesincs vagy a Mese a Zöld Disznó-
ról is. Nem érezte jól magát gyerekko-
rában, visszavágyódott az anyjával 
töltött boldog világba, ezért kialakított 
egy belső életet, amely különleges volt, 
játékos és vidám, tele mindenféle figu-
rákkal. Közéjük tartozott egy kis majom 
is, aki eleinte még csak Majomkirály 
volt, nem Don Makarémó.

Később, amikor lehetősége nyílt rá, 
hogy meséket írjon, ezeket a gyerek-
kori alakokat és történeteket kezdte 
használni. Mindehhez remek humora 
volt, személyiségének játékossága és 
bája átjön a meséken is. A Magyar Rádió 
sorozatban sugározta a Don Makarémó- 
meséket, amelyek egy része Aszódi Éva 
szerkesztésében, Réber László illuszt-
rációival először a Móra Kiadónál jelent 
meg 1978-ban.
Ehhez a mesevilághoz partnere voltam. 
A három főszereplő közül Gyurka volt 
Futyuri, de ő volt a szakállas öregúr, a 
mesélő is. (Szerintem Don Makarémó 
is ő volt.) Én voltam Fruzsina – engem 
úgy is hívott, és a családom ma is így 
hív. A Don Makarémónak elnevezett 
„valóságos” játékmajmot nem én, ha-
nem Gyurka vette valahol. Ma is meg-
van, de nagyon csapzott és viharvert 
szegény. Annak idején én kötöttem neki 
sálat meg nadrágot. Állandóan játszot-
tunk, a mese benne volt az életünkben.
Don Makarémó természetesen a Vízi-
városban lakik, a Mária téren. Nagyon 
szereti ezt a környéket, s akárcsak én, 
ő se akar soha elköltözni innen, hiszen 
itt él időtlen idők óta. 

Végh György munkássága mennyire 
maradt benne az irodalmi köztudatban?

 Negyven évvel ezelőtt, 63 évesen, 
váratlanul halt meg. Halála után még 
megjelent önéletrajzának befejezetlen, 
kéziratban maradt része, és két kiadás-
ban az összes versei. A meséi többször 
is napvilágot láttak, sőt kiadatlan me-
séi közül is néhány. Azóta, csend.
De most, a Budavári Önkormányzat föl-
karolta a kerületiek kezdeményezését, 
hogy a Vízivárosban parkot nevezzenek 
el róla. Szeptember 9-én egykori ottho-
na közelében, a Batthyány utcai Álta-
lános Iskolával szemben levő kis téren 
Molnár Piroska olvas a meséiből az ün-
nepségen. Hogy a parkban Don Maka-
rémó is jelen lehessen, az illusztrátor 
Réber László lánya, Krisztina a parknak 
ajándékozta a Don Makarémó, egy kulcs-
lyukon keresztül című mesekönyv cím-
lapján látható pompás rajzot, amelynek 
zománcból készülő változata kikerül 
a térre. Alatta lesz olvasható a felirat: 
Végh György park. Ha van valahol egy 
kis felhő az égen, ahol Gyurka üldö-
gélni szokott, onnan biztosan látni fog-
ja, mi történik itt, és elmosolyodik.

Rojkó Annamária
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1944-ben ön kisfiú volt. Mennyire em-
lékszik a családjára és az akkor tör-
tént eseményekre? 

 Anyai nagyapámnak, Klein Ödön-
nek perzsaszőnyegüzlete volt a Rákóczi 
úton; jó módban éltek a nagymamám-
mal. A szüleimnek 1938-ban volt az es-
küvőjük, és a nagyapám nászajándék-
ba adta nekik a Szirtes utcai villát. Én 
1939 októberében születtem. A nagy-
papára kicsit jobban emlékszem, tu-
dom, hogy már tartott a háború, de 
szombatonként még eljártunk a zsina-
gógába.
Apámat munkaszolgálatra vitték Uk-
rajnába, mi azonban 1944. március 19-
ig a Gellért-hegyen laktunk. A német 
megszállás után elhagytuk a házat, és 
Pesten bujkáltunk két külön helyen; 
én az édesanyámmal, a nagypapám 
a nagymamámmal. December 15-én, a 
nagyapám születésnapján anyám nem 
bírta ki, hogy ne menjen el meglátogat-
ni őt. Engem csak azért nem vitt ma-
gával, mert éppen náthás voltam. Egy 
nyilas különítmény pont abban az idő-
ben járta végig a házat, ahol a nagyszü-
leim bujkáltak, amikor édesanyám is 
náluk volt. A nyilasok összeszedték a 
házban a zsidókat, a Duna-partra te-
relték őket, és mindenkit belelőttek a 
folyóba. 

Önnel mi történt ezután?
 Amikor elterjedt a tragédia híre, en-

gem egy másik család elbújtatott.

Hogyan derült ki a nagyszülők és az 
édesanyja tragikus végzete?
 Nekem úgy mesélték, hogy azok kö-

zött, akiket a Duna-partra tereltek, volt 
egy fiatal fiú, aki könyörgött, hogy hagy-

ják életben. Állítólag az egyik nyilas 
erre belökte a vízbe. Amikor elhallgat-
tak a lövések, a fiú kimászott, vissza-
ment a lakóházba, és ő számolt be a tör-
téntekről. Az apai nagyszüleim a pesti 
gettóban élték át a megpróbáltatáso-
kat. 1945 februárjában az ostrom befe-
jeződött, és ők keresni kezdtek. Végül a 
nagymama rám talált, és magával vitt 
a Madách téri lakásukba.

Az édesapjáról mikor kaptak hírt?
 1945 júniusában egyszer csak kopog-

tak az ajtón. Apám – akit Ukrajnából 
Bergen-Belsenbe hurcoltak – hazatért. 
A két fivére azonban rettenetes körül-
mények között halt meg a Szovjetunió-
ban. Apám azért maradt meg, mert volt 
jogosítványa. Akkoriban ugyanis csak 
kevesen tudtak vezetni, de sofőrre szük-
ség volt. Miközben ő egy autó kabinjá-
ban ült, a többieket a metsző hidegben 
dolgoztatták. 
A háború után a nagymamánál lak-
tunk, és apám egy új társat keresett. 35 
évesen megismerkedett a mamámmal, 
aki elvesztette a korábbi férjét. Neki 
nem volt gyereke. Nem sokkal később 
megházasodtak, ők neveltek fel.

Hogyan folytatódott az élete, képes 
volt feldolgozni a történteket?
 A Than Károly Vegyipari Technikum-

ba jártam – még ma is kapcsolatban 
állok néhány régi iskolatársammal. 
1956-ban, a forradalom után, 17 évesen 
eldöntöttem, hogy disszidálok. Négyen 
indultunk el Ausztria felé. Először Győr-
be utaztunk vonattal, ott mondta vala-
ki, hogy a vonatról leszedik az embe-
reket. Győrtől éjszaka gyalog mentünk 
tovább. Három éjszaka telt el, mire né-

met beszédet hallottunk, és tudtuk, 
hogy átértünk a határon. A Vöröske-
reszt egy Innsbruck melletti menekült-
táborba vitt minket. Hat hónapot töl-
töttem ott. Amikor megkérdezték, hogy 
mihez szeretnék kezdeni, azt válaszol-
tam, hogy átvészeltem a holokausztot, 
átvészeltem a forradalmat, nem akarok 
Európában maradni. Olyan messze aka-
rok kerülni, amennyire csak lehet. Fel-
ajánlották, hogy menjek Ausztráliába, 

Botlatókövek  
a Szirtes utcában

Augusztus 22-e óta három rézlappal borított botlatókő emlékeztet a Szirtes utca  
5. számú ház egykori lakóira. A Klein család három tagjának – Klein Ödönnek,  

feleségének Erzsébetnek és lányuknak Halász Ivánné Klein Editnek –  
tragikus sorsa elgondolkodásra késztetheti az arra járókat.  

Az 1944 decemberében történt tragédiát és a napjainknak szóló üzenetet Halász Péter,  
a nagyszüleit és az édesanyját elvesztett, Ausztráliában élő túlélő idézte fel. 
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én pedig nem sokat gondolkodtam, azt 
mondtam: megyek! Akkor már szétvál-
tunk a társaimmal, ők inkább marad-
tak, mert Európában könnyebb volt el-
helyezkedni.

Milyen körülmények között utazott a 
tengerentúlra?

 Az ENSZ biztosított egy hajót, amit 
a koreai háború után kivontak a had-
erőből. 28 napig tartott az út, de a hajón 
a matrózokon kívül nem volt személy-
zet; az utasok főztek és takarítottak. Én 
a takarítást vállaltam, három dollárt 
kaptam érte naponta. Kilencven dollár-
ral érkeztem Ausztráliába, ami akkor 
nagy pénznek számított. A szüleim ba-
rátai vártak Sidney-ben. Nagyon ked-
vesek voltak, adtak egy kis szobát, és 
segítettek állást találni.

Hogy boldogult? Beszélt angolul?
 Eleinte egy raktárban dobozokat rá-

moltam, miközben egy esti iskolában 
tanultam a nyelvet. Három-négy hónap 
alatt megtanultam az alapokat, sokat 
segített, hogy nem volt senki, akivel 
magyarul beszélhettem volna. Lassan 

kezdtem magam otthon érezni, és azon 
törtem a fejem, hogy mihez kezdjek. Ha-
tározottan állítottam, hogy van érett-
ségim, csak eltűntek a papírjaim (való-
jában nem volt). Fölvettek az egyetem-
re, de a nappali munka mellett nem 
tudtam egyszerre tanulni és társadal-
mi életet élni, ezért végül abbahagytam 
a tanulást. Észrevettem, hogy elég jól 
szót értek az emberekekel, és elhatá-
roztam, hogy értékesítő (salesman) le-
szek. Különböző állásokban dolgoztam, 
végül a divatszakmában kötöttem ki. 
Időközben találkoztam Yvonne-nal, 
egy magyar származású lánnyal, aki-
vel 1960-ban összeházasodtunk. Nem 
vagyunk vallásosak, de a nagy ünne-
peket megtartjuk, és ápoljuk a hagyo-
mányokat. Két gyerekünk született, 
a lányunk 1963-ban, a fiunk 67-ben. 
A gyarapodó család miatt több pénzt 
kellett keresnem, ezért számos cégnek 
dolgoztam. Később az egyik vállalko-
zás – egy fürdőruhagyár – vezetői fel-
ajánlották, hogy társuljak be hozzájuk, 
és kizárólag nekik végezzek munkát. 
Majdnem nyolc évig volt közös tulaj-
donunkban a cég, majd a társaimnál 

bekövetkezett magánéleti problémák 
miatt kiszálltam a vállalkozásból, és a fe-
leségemmel elindítottuk a saját üzletün-
ket. A fiam 1996-ban csatlakozott hoz-
zánk. Fürdőruhákat készíttettünk, és 
idővel a világ egyik legnagyobb fürdő-
ruha-gyártója lettünk, amelynek negy-
ven országgal volt kapcsolata. A cégün-
ket 2015-ben a Louis Vuitton vette meg.

1956 óta visszalátogatott már Buda-
pestre?

 Több alkalommal is jártunk itt, és 
az ötvenedik házassági évfordulónkra 
elhoztuk az egész családot.

A gyermekei, unokái ismerik a felme-
nőik tragikus történetét? 

 Természetesen. Ausztráliából a lá-
nyom, a vejem és egy baráti házaspár 
elkísért minket a botlatókövek letéte-
lére. A Magyar Zsidó Kulturális Egye-
sület közel három évvel ezelőtt lépett 
velem kapcsolatba, ők kezdeményez-
ték az emlékezést. Talán a Joint (Jewish 
Joint Distribution Committee, zsidó se-
gélyszervezet) adta meg nekik az elér-
hetőségemet. A Jointnak rendszeres tá-
mogatója vagyok, mert a háború után 
– amikor nehéz volt az életünk –, se-
gítettek minket Budapesten. Nemcsak 
a családom tudja, hogy mi történt az 
édesanyámmal és a nagyszüleimmel. 
A Sydney Zsidó Múzeum évente tíz-ti-
zenötezer diákot fogad; a rendezvénye-
ken holokauszt-túlélők idézik fel sze-
mélyes történetüket. Yvonne-nal – aki 
szintén érintett – kétszer egy hónapban 
részt veszünk az összejöveteleken, al-
kalmanként száz-százhúsz gyereknek 
mondjuk el, hogy mi történt a csalá-
dunkkal. Létezik egy másik szervezet 
is, a Bátorság nevű, amely elsősorban az 
iskolai zaklatás (bullying) ellen küzd. 
Az alapítvány önkéntesei érzékenyítő 
foglalkozáson, az úgynevezett „holo-
caust education” keretében járják az 
országot, és a városok száz kilométeres 
körzeteiből hozzák a diákokat egy köz-
ponti településre, ahol vándorkiállítá-
son mutatják be, hogy mi történt a soá 
idején, és egy túlélő felidézi, hogy mit 
élt át. A feleségem és én is azt hangsú-
lyozzuk a saját történetünk mesélése-
kor a gyerekeknek, hogy ha annak ide-
jén valaki nem bújtatott vagy segített 
volna minket, nem éltük volna túl a 
vészkorszakot.

R. A.
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Valamikor sokkal magasabb, a környeze-
téből kirívóbb volt a Hajadon utca 2. alatti 
lakóház, az egykori Radulescu-bérház. 

Az Úri utca és a Tárnok utca között kes-
keny – mindössze két és fél méter szé-
les – sikátor húzódik, a Hajadon utca. 
1910 áprilisában kapott engedélyt, ezután 
indult meg az építkezés a 2. házszám alatt, 
azaz a Tárnok utca 8.–Hajadon utca 2.–
Úri utca 7. alatti hosszú, keskeny telken. 
Egészen magas, a többi épület fölé még 
két emelettel felnyúló ház épült ide. A 
Várnegyed egyetlen szecessziós stílusú 
házát 1911-ben adták át. A négyemeletes 
bérházat ifj. Radulescu Györgyné építtette 
dr. Lipták Pál műépítésszel. 
Földszintjét először a Városi Gyógyszertár 
üzlethelyisége foglalta el. Az eredeti be-
rendezésből fennmaradt vörösmávány, 
oroszlán talpazatú asztal az Iparművé-
szeti Múzeum gyűjteményébe került. 
Radulescuék nem tartották meg sokáig 
a patikát, egy 1925-ös értesítés szerint 
az év május 1étől Éllő István vette át a 
bérletet Krebs Gézától. Egy 1938-ra datált 
fotó szerint már fűszercsemege keres-

kedés üzemelt a helyén, manapság 
inkább a turistákra hajtanak az eladók. 
Az urbface.com oldal közlése szerint a ház 
egyik harmadik emeleti lakását az anti-
szemita írónő, Tormay Cécile használta 
leszbikus találkahelyként. 
Idővel a szecessziós stílus megítélése 
nagyon megváltozott. Egy új szabályozás 
kapcsán az Építő Ipar – Építő Művészet 
című szaklap így írt 1929ben: „A már 
érvényben levő szabályzat értelmében 
a beépítési módra annak az épületnek a 
jellege irányadó, amelyik az épület helyén 
lebontásra kerül. Ez természetesen nem 
vonatkozik azokra a bérkaszárnyákra, 
amelyek abban az időben épültek, mikor 
nem voltak tekintettel a Vár kivételes hely-
zetére s a szecesszió otromba vakolattal 
cifrázott, háztömegeivel pusztította el 
a hangulatos Vár egyes részeit. A mai 
viszonyok között nem lehet gondolni 
ezeknek a mulasztásoknak a helyreho-
zására, egyelőre csak a még megmaradt 
részek megmentésére szorítkozik a sza-
bályzat módosítása.” Tehát már akkor is 
felmerült a szecessziós házak modernizá-
lása, visszabontása, de anyagi okokból 
ez csak később történt meg.
A második világháború után a felső két 
emeletet visszabontották, a szecessziós 
díszítések nagy része eltűnt. Az elmúlt 
években már inkább szépült a ház: érde-
mes megnézni a kaputelefont, a lépcső-
házban a festett, virág motívumos díszí-
téseket. A ház kapuja fölé 2018-ban 
Kulcsár Bence kovácsmester készített 
szecessziós hangulatú előtetőt. A kaput 
Rigó Róbert farestaurátor újította fel, eltá-
volítva a második világháborús repeszek 
ütötte hibákat. 

 PG

A Várnegyed egyetlen  
szecessziós háza

HELYTÖRTÉNET

Hirdetés a Budapesti Hírlapban, 1910 november

Szecessziós hangulatú korlát a ház 
lépcsőházában (a szerző felvétele, 2022)
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Lipták Pál (1874–1926) kevésbé ismert építész, bár jelentős épületek is az örök-
ségébe sorolhatók. Az Arany János utca 32. alatti Goldberger-házat például 
valószínűleg sokan látták már. 1905ben aranyérmet szerzett egy magyar 
építészeti múzeum számára kiírt tervpályázaton. Ebből a jutalomból tehetett 
európai körutat, ahol felfigyelt a vasbeton szerkezetben rejlő lehetőségekre. 
Hazatérve még a doktori disszertációját is ebből a témából írta. 1908ban alapí-
totta meg a Lipták és Társa Építési és Vasipari Részvénytársaságot, és került 
kapcsolatba Goldbergerékkel. Ő tervezte és kivitelezte az óbudai Goldberger 
gyár vasbeton szerkezetű együttesét 1909ben és a már említett Arany János 
utcai épületet is. A Zuglóban álló Lipták-villát saját családja számára tervezte. 

HELYTÖRTÉNET

A Hajadon utca 2. új korában  
(kép: FSZEK Budapest Gyűjtemény)

A II., III. és IV. emeleti alaprazjok  
(Forrás: Hungaricana)
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MEGHÍVÓ
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat szeretettel meghívja  

az I. kerületi idős lakosokat az

idősek világnapja alkalmából
2022. október 1-én 15:00 órai kezdettel

a Budapesti Operettszínház 
(1065 Budapest, Nagymező utca 17.).

Csárdáskirálynő 
című előadására

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ az alábbi  
elérhetőségeken tudja fogadni a jelentkezőket 2022. szeptember 26–30-ig

  hétfőtől csütörtökig: 9:00–16:00 
  péntek 9:00–12:00

Jelentkezni csak személyesen lehet a következő helyszíneken:       
  I. sz. Idősek Klubja (1015 Budapest, Hattyú u. 16.) vagy 
  II. sz. Idősek Klubja (1013 Budapest Roham u. 7.) vagy 
  III. sz. Idősek Klubja (1011 Budapest Fő u. 31.). 

Jelentkezés feltétele:
  bejelentett I. kerületi lakcím
  életkor igazolása

Az előadásra korlátozott számú jegy áll rendelkezésre.

Szeretettel várjuk a jelentkezésüket! 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

ÖNKORMÁNYZAT
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Programok  
a Kulturális Örökség Napjain
A Budavári Önkormányzat idén is csatlakozik a Kulturális 
Örökség Napjai eseménysorozathoz. A 2022. év apropóját 
az adja, hogy 150 éve, 1872-ben Pauler Tivadar akkori vallás- 
és közoktatásügyi miniszter létrehozta az első magyar műem-
lékvédelmi szervezetet, a Műemlékek Ideiglenes Bizottságát. 

Szeptember 17-én, szombaton a Kulturális Örökség Napjai 
program alkalmából ingyenes vezetett séta keretében mutatjuk 
be az érdeklődőknek a Kapisztrán téri I. kerületi Városháza 
történetét és szépművészeti kincseit. A műemlék épület törté-
nete a 19. század első feléig nyúlik vissza. A zártsorú, körülépí-
tett udvaros, kétemeletes klasszicista épületet Kimnach Lajos 
nevű építőmester építette 1835ben az addig üres, erődítési 
területen lévő telken. Az 1869től ebben az épületben kapott 
helyet a Magyar Királyi Államnyomda, később Állami Nyomda, 
amely 117évig működött a falai között. A közigazgatási és pénz-
ügyi nyomtatványok mellett az 1870-es években itt nyomtatták 
a dualizmus kori államismereti, országleíró irodalom egyik leg-
fontosabb vállalkozásának, Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban 
és képben című sorozat huszonegy kötetét. A II. világháború 
idején, 1939–42 között épült ki az épület alatt a barlangter-
mekből és az azokat összekötő folyosókból álló, kb. 500 fő 
befogadására alkalmas légvédelmi óvóhely. A háborús idők-
ben is folytatódott a nyomda működése, olykor az óvóhelyre 
kényszerülve, amikor is többek között élelmiszerjegyeket 

nyomtattak. A 810 méter mélységben lévő boltíves járatokban 
néhol látható a természetes barlangfal is. A sétának ez a része 
nem akadálymentes.

Az épületegyüttest a nyomda kiköltözése után a Budavári Ön-
kormányzat vásárolta meg városházának. Az átalakítás, illetve 
helyreállítás az Országos Műemléki Hivatal előírásai szerint 
történt 1994 és 1998 között. Az ipari célú toldalékokat vissza-
bontották, az udvart üvegtetővel fedték be. A földszinti részeken 
helyreállították az eredeti festéseket, s az épületet múzeumoktól 
tartós letétbe kapott alkotásokkal díszítették.

Az épületvezetés keretében megmutatjuk az aulában található 
festményeket és szobrokat, a képviselőtestületi termet, a pol-
gármesteri fogadó- és dolgozó szobát is. A látogatók megtekint-
hetik az épület alatt kialakított II. világháborús óvóhelyrendszer 
egy részét is. A séta a Kapisztrán téren ér véget a tér és a Mária 
Magdolna romtemplom rövid történetével. 

Információk:
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött:  
regisztracio@budavar.hu
Időpont: 2022. szeptember 17. szombat, 10 és 12 óra
A séták időtartama kb. 1,5 óra
Az óvóhely nem akadálymentes.

A sorozatban 2022. szeptember 23-án, pénteken este  
19 órakor Dr. Cserháti Ferenc püspök lesz Pálffy László 
beszélgetőtársa. 

A püspök atyát 15 éve még XVI. Benedek pápa nevezte ki, 
és több mint 40 éve látja el a külföldi magyarok lelkipász-
tori szolgálatát. 

Cserháti püspök atya jóvoltából sok különlegességet 
tudhatunk meg a világban élő magyarok közösségeiről. 

A rendezvény a plébánia emeleti dísztermében,  
az Országház utca 14-ben lesz. 

A részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel és ingyenes 
nyereményjátékkal várunk. 

Budavári  
Beszélgetések 

Neÿ Ákos emlék-
tábla avatása
A Várbarátok Köre Közhasznú Egyesület és a Budavári 
Önkormányzat 2022. szeptember 12én (hétfőn) 11:15től 
avatja Neÿ Ákos (1881–1967) az Úri utca 19. szám alatti 
épület homlokzatán elhelyezett emléktáblát.
 
Neÿ Ákos a MÁV igazgatója, a Ferenc József-rend lovag-
keresztjének és a Nagy Szent Gergely-rend lovagkereszt-
jének birtokosa, aki 1944-ben átengedte Úri utcai lakását 
a Nemzetközi Vöröskeresztnek gyermekotthon céljára.  
Mint a Budavári Római Katolikus Egyházközösség világi 
elnöke és a Várbarátok alapító tagja igazi lokálpatrióta-
ként szerette a Várnegyed értékeit, és igyekezett meg-
őrizni őket. 
 
Az arcképet is ábrázoló emléktáblát a Budavári Önkormányzat 
megbízásából Farkas Ádám a Nemzet Művésze címmel 
kitüntetett, Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas szobrász-
művész készítette.

ÖNKORMÁNYZAT
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Márai Sándor  
Művelődési Ház
1013 Budapest, Krisztina tér 1. 

/maraikult  
Információ: 06 20 264 1134 
Jegyértékesítés: Jegyek elővételben 
a Tixa oldalán, a MáraiKultban (1013 
Budapest, Krisztina tér 1.) hétfőtől 
péntekig 10:00 és 17:00 óra között 
vagy az esemény napján a helyszínen 
válthatók.

Szeptember 6. 19:00 
„Hoztunk valamit magunkból” – 
Beck Zoltán és Grecsó Krisztián 
zenés irodalmi pódiumestje
Bóbiták, apokrifek és balázsolások egy 
időutazós esten, ahol megidéződnek a 
mesterek, zene és irodalom találkozik, 
és kiderül, milyen közösek a gyökereik.
Az írónál gitár van. A zenész meg felolvas. 
Grecsó Krisztián és Beck Zoli beszél-
getnek, mert barátok, olvasnak, mert 
írnak, zenélnek, mert vannak dalaik.

Előadás időtartama: kb. 80 perc.
Belépő: 4000 Ft; I. kerületi kártyával 
a helyszínen 3600 Ft.  
 
Augusztus 24. 19:00
A Nevetek zenekar táncháza
Tánctanítás és táncház a Nevetek Zene-
karral, ősztől a MáraiKultban!
19:00–20:00 tánctanítás
20:00–22:00 táncház

A Nevetek Zenekar nagy hangsúlyt fektet 
a táncházi repertoárban szereplő táncok 
tanítására. Általában alkalmanként három 
táncot tanítanak: egy könnyűt, egy köze-
pes erősségűt és egy nehéz táncot. 
Kezdőknek segítenek elindulni a balkáni 
táncok megismerésében, a haladóknak 
pedig igyekeznek meglepetést szerezni.
Belépő: 1000 Ft, az esemény napján  
a helyszínen váltható. 
 
Szeptember 25. 19:00 
Regejáró Misztrál Művészeti Klub

Az 1997-ben alakult Misztrál együttes a 
magyarországi zenei élet egyik népszerű 
formációja.
Magyar és külföldi költők versei, valamint 
népdalfeldolgozások szerepelnek reperto-
árjukon. Megzenésítéseik forrása a magyar 
népzenei hagyomány, amelyet gyakran 
ötvöznek a ma divatos világzenei irány-
zatokkal is. Dalaik egyre inkább önálló 
minőséget, sajátos „Misztrálhangzást” 
hordoznak. Versválasztásaikban fontos 
szerepet játszik az európai és a magyar 
történelem iránti érdeklődés.
Belépő: 2200 Ft; I. kerületi kártyával 
2000 Ft.

Szeptember 30. 19:00
Akusztikus csalódás – interaktív 
táncszínházi előadás
Az Akusztikus csalódás című interaktív 
színházi előadásban az alkotók a vizuális 
érzékelés hiányával foglalkoznak. Barkó 
Tamás született vak előadóművész által 
inspirált előadás egy vizuális ingerektől 
mentes világba invitálja a közönséget. 
A csukott szemmel előadott struktúrák 
és mozgások más-más kihívást jelente-
nek a táncosok számára, előadás köz-
ben a véletlenszerűség jelentőssé válik. 
A nézők által körülhatárolt játéktérben 
felerősödik a spontán reagálás, a játékos-
ság és a kapcsolódási igény egymással 
és a nézőkkel.
Rendező: Mészöly Andrea
Alkotótársak: Barkó Tamás, Dobay Júlia

Előadók: Barkó Tamás, Dobay Júlia, 
Mészöly Andrea
Koreográfus asszisztens: Kopeczny 
Katalin
Zeneszerző, akusztikus effektek: 
Bényi Gergely
Fénytervező: Dézsi Kata
Hangtechnika: Ipacs Norbert
Produkciós menedzser: Dobay Júlia, 
Mészöly Andrea
Belépő: 1500 Ft; I. Kerületi Kártyával 
1000 Ft
Támogatók: ArtMan Egyesület, Nemzeti 
Kulturális Alap, Rs9 Színház, Trafó Kortárs 
Művészetek

Virág Benedek Ház
1013 Budapest, Döbrentei u. 9. 

/viragbenedekhaz 
viragbenedekhaz@budavar.hu 
Nyitvatartás: programok szerint 
változó 
Kiállítások nyitvatartása:  
szerda–péntek 14:00–18:00;  
szombat 10:00–18:00  

Szeptember 7. 20:30 
Filmklub a csillagok alatt:  
A világ legrosszabb embere 
Mozizz velünk a Virág Benedek Ház 
udvarán!
A belépés ingyenes.
Szeptemberi szezonzáró filmünk:  
A világ legrosszabb embere (norvég–
francia–svéd–dán–amerikai vígjáték, 
filmdráma, 121 perc, 2021)

A húszas-harmincas évei fordulóján járó 
Julie (Renate Reinsve) története zajos 
sikert aratott a Cannes-i Nemzetközi Film-
fesztiválon, elnyerte a legjobb színésznő 
díját, majd a világ fesztiváljait bejárva 
mindenhol újabb rajongókat gyűjtött. 
Julie-t négy éven keresztül követjük, a 
norvég lány a szerelmi életében és karri-
erjében is a helyes, sorsfordító döntése-
ket próbálja meghozni – még ha egyszer 
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megfontolt, máskor elhamarkodott válasz-
tásaival fájdalmat is okoz a szeretteinek 
vagy éppen saját magának. Ahhoz, hogy 
Julie élete egyenesbe jöjjön, először ön-
magát kell megtalálnia és elfogadnia – 
rögös út vezet ennek a beismeréséhez.
Norvégia Joachim Trier legújabb alkotá-
sát nevezte a 2022-es Oscar-díjátadóra. 
A filmet a kritikusok az elmúlt évek leg-
jobb romantikus filmjének tartják, fő
szerepében az elbűvölő Renate Reinsve 
egészen lehengerlő alakítást nyújt.
 
Szeptember 9. 
Pribojszki Mátyás szájharmonikaklub
Házigazda: Grunting Pigs
Szeretettel várunk szeptembertől újra 
mindenkit a Grunting Pigs, azaz Pribojszki 
Mátyás szájharmonikás, énekes, dalszer-
ző és Szász Ferenc gitáros koncertjére, 
amely a már jól ismert helyszínre, a Virág 
Benedek Házba. 

Belépő: 2200 Ft; I. kerületi kártyával: 
2000 Ft.   

Szeptember 10. 15:00 
„Szabó Gábor – Az elfeledett jazzman” 
c. könyvbemutató 
Az első olasz nyelvű könyv a nagy magyar 
gitárosról: Szabó Gábor halálának 40. év - 
fordulója alkalmából jelent meg Stefano 
Orlando Puracchio olasz-magyar újság-
írónak a zenész emlékére olasz nyelven írt 
kötete, a művészre való megemlékezések 
részeként.
A Demian Edizioni adta ki Stefano Orlando 
Puracchio új könyvét a legendás magyar 
gitárosról, Carlos Santana egyik példaké-
péről. A könyvben interjúkat találhatunk 
Lee Ritenourral, Lino Patruno-val, Doug 
Payne-nel és még sokan másokkal is.
Vendég: Török Ádám (fuvola), Fehér 
Ádám (gitár), valamint Németh Károly 
(zongora)
A könyvbemutató olasz nyelvű, magyar 
szinkrontolmácsolással.
A belépés ingyenes!

Szeptember 14. 18:00 
Borkóstoló Bácsi Zoltánnal

Fotó: Kis Kata Linda

Bácsi Zoltán, több borklub vezetője, 
az ARTIZAN Borkereskedés kínálatából 
választott borok segítségével adja ke-
resztmetszetét a legmagasabban jegy-
zett hazai termőhelyeknek. Holisztikus 
szemléletű borászatok borait kóstolhatják, 
összesen hétfélét, amelyek a világ bár-
mely éttermében megállnák helyüket. 
A kiemelkedő minőségű borokat mint 
kulturális termékeket a magyar borkul-
túra részeként ízlelhetjük meg.
Belépő: 3500 Ft; I. kerületi kártyával: 
3000 Ft

Szeptember 16. 19:00 
A Nevetek zenekar táncháza
A Nevetek zenekar repertoárját áthatja 
a balkáni zene és tánc szeretete – szá-
mukra minden tánccal, zenével töltött 
nap ünnepnap. Többek között macedón, 

Fotó:  Kánya Gyöngyvér

szerb, görög, bolgár, horvát, trák, örmény 
tájegységekről származó dallamokat ját-
szanak. Júniustól szeptemberig a Virág 
Benedek Ház varázslatos udvarán talál-
kozhatnak velük a balkáni zene és tánc 
szerelmesei.
Belépő: 1000 Ft, a program napján  
a hely színen váltható.
Kapunyitás: 18:30 

Szeptember 24. 10:00-20:00 
Hello, Buda! – Társasjátékklub 
a Piatnikkal 
Mit szólsz egy rendezvényhez, ahol reg-
geltől estig több mint 2000 különböző 
társasjáték vesz körbe, miközben számos 
újdonság várja, hogy kipróbáld? A Virág 
Benedek Házban szeptember 24-én, 
szombaton a Társas Központ Egyesület 
egész napos, óriási nyitóbulijára várja a 
társasjátékok szerelmeseit. Az esemény 
támogatója a Piatnik Magyarország, akik 
minden regisztrált résztvevőnek megle-
petéssel kedveskednek.

Regisztráció: hellobuda2022@gmail.com
A rendezvény ingyenes, de a Piatnikos 
ajándék regisztrációhoz kötött!

Augusztus 30 – szeptember 30. 
Pallavi Majumder – Tranzit / Utak a 
felfedezéshez 
Kiállítás 

Szüntelenül arra törekszünk, hogy tudjunk 
mindent, emlékezzünk mindenre, előre 
lássunk mindent, de minden erőfeszíté-
sünktől függetlenül, mindig lesz valami, 
ami elmosódott, visszahozhatatlan, 
váratlan és soha meg nem ismerhető. 
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Ez a kiállítás csupán kísérlet arra, hogy 
bemutasson egy reflektív átmenetet, hogy 
elfogadjunk és megosszunk minden 
feledést... mindent, amire nem emlék-
szünk, bár nem felejtettük el... mindent, 
ami zavaros és megoldatlan.
A kiállítás kurátora: Tatai Erzsébet
 

Jókai Anna Szalon
1011 Budapest Iskola utca 28. 

/jokaiannaszalon  
jokaiannaszalon@budavar.hu

Szeptember 7., 14., 21., 28. 10:30
Léleksimogató Rák Katival 
Szeptember 7től újraindul Rák Kati mű-
vésznő programja, ahol játékos gyakor-
latok kíséretében, egymásról és magunk-
ról beszélgetve együtt, közösségben jut-
hatunk még közelebb a történeteinkhez. 
Egy szellemi közösség jó gyakorlatokkal 
és emlékek felidézésével a gondolkodás, 
a memória és a beszédkészség karban-
tartására.
A belépés ingyenes.

Szeptember 15. 18:00
PetersPlanet Könyvklub:  
Spanyolország – Don Quijote és 
hatása a világirodalomra 
Szűcs Péter beszélgetőtársa Csuday 
Csaba irodalomtörténész. 

A szeptemperi PetersPlanet Könyvklub-
bal Spanyolországba megyünk. Témánk 
Cervantes nagyregénye, a Don Quijote, 
vendégünk pedig Csuday Csaba irodalom-
történész. A nagy klasszikus mellett 
beszélünk a Don Quijote világirodalomra 
gyakorolt hatásáról és egy kortárs regényt 
is elolvasunk, mégpedig egy indiai-angol- 

amerikai író regényét. Salman Rushdie 
Quichotte című könyve Cervantes klasz-
szikus regényének ihletésére született, 
főhőse egy gyógyszerügynök, aki életét 
leginkább a tévéműsorok világában éli.
Belépő: 1400 Ft; I. kerületi kártyával 
1200 Ft

Szeptember 16. 18:30
Esti iskola: Történelem másképp –  
Beszélgetés Saly Noémivel az I. kerület 
titkairól 
Hol kezdődik a Tabán, és meddig tart a 
Krisztinaváros? Mikortól lesz nagy jövés- 
menés a Várban? Miért nevezhető tragikus-
nak egy városrész? Ilyen és ehhez hasonló 
kérdések mellett szó lesz Saly Noémi új 
könyveiről, új kutatási területeiről is. 
Az est állandó házigazdája: Ablonczy 
Balázs, történész
Belépőjegy: 1400 Ft; I. kerületi kártyával 
1200 Ft, a helyszínen vásárolható.
A programon való részvételhez regiszt-
ráció szükséges.
Regisztráció:  
jokaiannaszalon@budavar.hu

Szeptember 23. 18:30
A zenetörténet történetei –  
különkiadás 
Pintér Tibor Hangok és szavak erdeje 
című könyvéről beszélget a szerzővel 
Szekeres Nikoletta. A tapasztalt zene-
esztéta a könyvbemutató után a Don 
Giovanni és a Varázsfuvola világába 
vezeti be az érdeklődőket. 
Belépő: 1400 Ft; I. kerületi lakcímkár-
tyával 1200 Ft

Tér-Kép Galéria
1016 Budapest, Krisztina körút 83–85. 

/terkepgaleria 
info@maraikult.hu 
Nyitvatartás:  
kedd–szombat 14:00–18:00  

Augusztus 25.–szeptember 30. 
Magyari Zsuzsa P. S. című kiállítása 
Magyari Zsuzsi alkotásaira egyaránt igaz 
a felszabadult kísérletezés, kifinomult 
szépérzék, precizitás és a semmi vizuá-
lis úton történő megragadása. Célja a 
megtapasztalhatatlan és a kimondhatat-
lan a határterületek megjelenítése. 
Magyari Zsuzsa P. S. című kiállítása a 
látás és az érzékelés közötti pillanatnyi 
hiányt, rést hivatott ábrázolni. 

Várnegyed Galéria
1013 Budapest, Batthyány u. 67. 

/varnegyedgallery 
+36 1 214 4450 
Nyitva: hétfő, szerda 13.00–17:00

Augusztus 22.–október 15.
Szoszó 69 kiállítás
A kerületben élt Rákoskerti László fényké-
pész, számos reklám és divatfotó alkotója 
augusztus 22-én lenne 69 éves. A tiszte-
letére rendezett kiállításon az érdeklődők 
az alkotó gazdag életművéből láthatnak 
egy szubjektív válogatást. „Nem fotómű-
vész vagyok, hanem alkalmazott fotográ-
fus!” –mondta, képei mégis művészi 
igényességűek voltak, bár kiállítás formá-
jában eddig nem láthatta őket a közönség. 

A Várnegyed Galériában rendezett tárlat 
méltó környezetben mutatja be Rákoskerti 
László munkásságát, ezzel egyben korle-
nyomatot is ad a 80-as, 90-es és a 2000-es 
évek reklámvilágáról. Egy profi fényképész 
archívuma, a diától a digitális negatívig.
A kiállítás megtekintése ingyenes.
Megnyitó: augusztus 22. 18:00
Kurátor: Bán András
A kiállítás háziasszonya: Liebháber Judit
Megnyitja: Dr. Serényi János
Közreműködik: Bacsó Balázs, Grósz 
Borbála, Kis Benedek
 

A Várnegyed Galéria SZABAD HELYI 
ÉRTÉK című kiállítási sorozatával 
lehetőséget szeretne biztosítani  
a kerületi alkotóknak a műveik bemu-
tatására, egymással és saját közössé-
gükkel való találkozásra. A kiállítási 
sorozaton így havonta új alkotóval,  
a kerület új oldalával ismerkedhetnek 
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meg a látogatók, a kiállítási lehetősé-
get elnyert alkotók pedig megismer-
hetik egymás munkáit, és új kapcso-
latokat alakíthatnak ki.

Vízivárosi Klub 
1015 Budapest, Batthyány u. 26. 

/vizivarosiklub 
vizivarosiklub@maraikult.hu  
www.maraikult.hu  
+36 20 509 2045
Nyitva: a programok alatt

Rendszeres programok

Minden hétfőn 9:30–11:30
Baba-mama klub
Ha (ki)kapcsolódnál vagy szabadon be-
szélgetnél támogató közegben, itt bát-
ran kérdezhetsz. Cserélj tapasztalatot 
másokkal a kisgyermekes lét örömeiről, 
kihívásairól! Babahordozás, szoptatási 
tanácsadás, mosható pelenkázás és 
miegymás. Várunk szeretettel!
Elérhetőség:  
budai.babamama@gmail.com
A részvétel ingyenes. 

Fotó: Jezsek Lajos

Minden hétfőn 17:00–18:00
Agyagozás gyerekeknek  
A foglalkozást Sztankay Bedők Bea 
keramikusművész vezeti. 
A részvétel négyéves kortól ajánlott. 
Részvételi díj: 2000 Ft/óra + anyagköltség 
Jelentkezés: info@lilisuli.hu,  
+36 30 982 0392 

A hónap harmadik hétfőjén  
18:00–19:30
Magyar népmesekör
Ha a magyar népmesére gondolunk, 
akkor a királyfi, a királykisasszony meg 

a sárkány jut eszünkbe elsősorban.  
No, meg a gyerekek! Ez egyfelől remek, 
hiszen hallgassanak csak ők minél több 
jó, magyar népmesét! Másfelől meg, 
miért szű kítenénk le a gyerekekre ezt  
a dolgot? Tudja mindenki, hogy a nép-
meséket a XIX. sz. közepéig a felnőttek 
mesélték egymásnak? Most már, igen, 
ugye?
Az olyan történetek, mint az Igazság és 
Hamisság, vagy hogy milyen az asszony 
természete, egyáltalán nem gyerekeknek 
szóltak.
Várunk minden 14 év feletti mesés lelkű 
felnőttet a magyar népmesekörünkbe 
havi egy hétfőn!
Mire számíthat, aki eljön? Szép magyar 
népmesékre, néha kis kultúrtörténetre, 
néha meghívott mesemondókra, néha 
egy jó kis beszélgetésre..., mosolyra, 
nevetésre, egy kis meghatódásra, elgon-
dolkodásra, egy kis társaságra és egy 
kellemes kikapcsolódásra.
A kört vezeti: Kiss Ágnes, a magyar 
népmesekör vezetője, a Hagyományok 
Házában végzett mesemondó.
Információ: Kiss Ágnes,  
+36 70 210 4706, kagnes22@gmail.com  
A részvétel ingyenes.

Minden szerdán és pénteken  
10:00–11:00  
Senior gerinctorna
Az órák fő célja a helyes testtartás kiala-
kítása, a testtudat fejlesztése, az erő és 
rugalmasság megőrzése. 
Vezeti: Mándli Monika sportoktató.  
Jelentkezés: mandlimoni@gmail.com 
Regisztráció minden alkalommal szük-
séges! 
Részvételi díj: 1700 Ft/alkalom.  

Minden szerdán 18:30–19:45
Gerinctréning
A gerinctréning egy gyógytornász által 
vezetett prevenciós óra, amelyen az 
egész testet átmozgatjuk és erősítjük, 
annak fő tengelyére, a gerincünkre 
fókuszálva. Azoknak ajánlom az órát, 
akik szeretnék a gerincük egészségét, 
testük rugalmasságát és erejét fejlesz-
teni és megőrizni. Különösen hasznos 
azok számára, akik ülő munkát végez-
nek. A rendszeres mozgással megelőz-
hetők a derék, hát és nyakpanaszok. 
A csoportban való részvételhez előze-
tes bejelentkezés szükséges.
Elérhetőség: Szabó Borbála  
(gyógytornász-maunálterapeuta),  

tel.: 06 70 779 0267,  
e-mail: szabobora@gmail.com
Részvételi díj: 2000 Ft/alkalom, I. kerü-
leti lakosoknak 10% kedvezmény.

Minden csütörtökön 17:00–18:00  
Meridián 3 - 1 - 2 torna 
A gyakorlatok rendszeres végzésével 
sokat tehetünk az egészségünk javítá-
sáért, mivel jótékonyan hatnak a testre, 
a lélekre és a szellemre is. Folyamatos 
csatlakozási lehetőség! 
További információ: https://www.312.hu/ 
Információ: Kiss Ágnes,  
+36 70 210 4706, kagnes22@gmail.com 
A részvétel ingyenes. 

A hónap harmadik péntekén (szept. 16.) 
16:00–18:00
A Budavári Kézfogás Testvérvárosi 
Egyesület Közgyűlése

A hónap második péntekén  
18:00–20:00
A Magyar Divatszövetség Egyesület 
Klubestje 
A klubest ingyenesen látogatható, de 
regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 
a divatszovetsegmagyar@gmail.com 
e-mail-címen lehet.

Kéthetente szombaton 9:00–12:00 
Színkópé: színjátszó- és drámafog-
lalkozás
A színkópé egy olyan színjátszó-  
és drámafoglalkozás, ami fejleszti  
a gyermek személyiségét, kreativitását.  
A 3 óra időtartamú workshopjainkon a 
résztvevők elsajátíthatják a helyes szín-
padi légzést; a beszédgyakorlatokon 
keresztül a helyes artikulációt; a szituá-
ciókon, helyzetgyakorlatokon és impro-
vizációkon keresztül pedig kiteljesedhet 
a szorongó éppúgy, mint az örökké 
szerepelni vágyó gyermek.
A játék felszabadít, örömöt ad, a dramati-
kus játék megengedi a különböző szere-
pek kipróbálását és a belső feszültségek 
oldását.
Gyerekekkel 2008 óta foglalkozom. 
Színművészként diplomáztam Kaposvá-
rott, sokadik éve drámatanárkéntként 
dolgozom.
Vezeti: Patocskai Katalin. 
Ajánlott korosztály: 6–12 évesek. 
Részvételi díj: 5000 Ft  
(testvérkedvezmény: 4500 Ft)
Elérhetőség:  
patocskatica@gmail.com

PROGRAMOK
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Mérgelődtél már eleget a mindennapokban? Szorongtál és 
stresszeltél az életedben, annyit, hogy immár változtatnál? 
Vagy többet szeretnél megélni a belső csendedből?  
Ha szívesen tennél azért, hogy picit könnyebben vedd a min-
dennapi kihívásokat, ha kipróbálnád, hogyan tanulhatod meg, 
hogy a bosszúságot okozó helyzeteket könnyedén vedd, 
próbáld ki csoportos foglalkozásainkat hosszú távon. 

„Ép testben ép lélek” – tartja az ezerszer félreértett római mon-
dás. Kitalálója ugyanis pont azt akarta sugallani, hogy egész-
séges lélek nélkül a test egészségét nehezen lehet megtartani. 

Egyre gyorsuló világunkban nagy hangsúlyt fektetünk a sportos 
külsőre, de mi marad a belső világunk egészségével? 

Foglalkozásainkon olyan technikákat sajátíthatsz el, amelyek 
ötvözik az intenzív fizikai mozgást a lélek „edzésével” és elménk 
tudatos megértésével. E három az egyben technikák örömmel, 
könnyedséggel töltenek el, és hozzájárulnak ahhoz, hogy 
harmóniában érezd magad az őrült tempójú környezetben is. 

Várunk szeretettel jó hangulatú, szó szerint méregtelenítő 
óráinkon hétfő esténként 19 és pénteken reggelente 7 órakor 
a Czakó utcai Sport és Szabadidőközpont parkettás termében. 
Hozz magaddal kényelmes váltóruhát! További információ: 
https://www.facebook.com/bodyandmindfulnessbudapest

NORDIC WALKING a Vérmezőn – Renátával 

Testben-lélekben egészségesen I. 

Miért hasznos a Nordic Walking?
  Speciális gyaloglótechnika – fejleszti az állóképességet, 
izomerőt, mozgáskoordinációt, kíméli az ízületeidet. 

  Ellenállóbbá teszi az immunrendszeredet és számos 
pozitív pszichés hatást is megtapasztalhatsz, felszabadít 
és boldoggá tesz a szabadban végzett mozgás. 

  A technika szakszerű megtanulása mellett Molnár Renáta 
mentálisegészségtanácsadással is segíti a résztvevőket. 
Igény szerint felszerelést biztosítunk.

Őszi kezdés: 2022. szeptember 19. 
Foglalkozások: hétfőnként 9:30–10:30
Részvételi díj: I. kerületi lakosoknak a Budavári Önkormányzat 
támogatásával kedvezményesen 1000 Ft/alkalom.
Találkozás: Vérmező, Babits szobornál (Attila út 101.)
Foglalkozásokat tartja: Molnár Renáta – Cor-Way® Renáta 
egészségprogram-alapító és módszerigazgató, mentálhigiénés 
szakember, személyedzőtestnevelőtanár.

TESTI-LELKI EGYENSÚLYTEREMTÉS 

Testben-lélekben egészségesen II. – nőknek (35–75 év között)

Miben segít az egyedülálló magyar módszer? 
A nemzetközileg is elismert program 4 az 1-ben együtt fej-
leszti a fizikailelkimentális és szociális egyensúlyteremté-
sedet. 80 perces órák kültéren és beltéren csoportos és 
magánórák keretében. 

  MOZGÁS: Cor-Way egészségsport és terápia; törzsstabili-
záló és -mobilizáló tornák; köredzés; Cor-Way gyaloglás, 
fizikailelki állóképességfejlesztés; Nordic walking.

  MEDITÁCIÓ: Szemlélődés a szív csendjében; lelki tisztulás; 
közösségélmény; örömforrások.

  MENTÁL: Önismereti lépések; életvezetés; szorongásoldási 
technikák; érzelmi elakadások oldása, életúttervezés.

 
Őszi kezdés: szeptember 26. Folyamatos becsatlakozási 
lehetőség! 
Foglalkozások:
Szabadtér – Vérmező: hétfőnként 8:00–9:20
Találkozás: Vérmező, Babits szobornál (Attila út 101.)
Terem – Czakó utcai Sport és Szabadidőközpont: szerdánként 
8:00-9:20 
Részvételi díj 80 perces beltéri-kültéri órán magánszemélyek-
nek, kedvezménnyel: 4700 Ft
Bérletkedvezmény: 6, 8,10 alkalmas bérletekre
Foglalkozásokat vezeti: Molnár Renáta – Cor-Way® Renáta 
egészségprogram-alapító és módszerigazgató, mentálhigiénés 
szakember, személyedzőtestnevelőtanár. 
Jelentkezés: renata@cor-way.hu és www.cor-way.hu

Testi-lelki egészségtalálkozók  
a Czakó utcai sportközpontban 
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hogy csak olyan kereskedelmi közleményt (hirdetést)  
áll módunkban elfogadni, amely nem sérti a gazdasági 
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlá-
tairól, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommuniká-
cióról, valamint a sajtószabadságról és a médiatartal-
mak alapvető szabályairól szóló törvény előírásait. 
Apróhirdetést csak olyan ellenőrzött kerületi szolgálta-
tóktól veszünk fel, akik oktatási, egészségügyi vagy 
javítószerelő szolgáltatást végeznek. 

Politikai hirdetéseket kizárólag a hivatalos kampány
időszakban jelentetünk meg. 
 
A kiadó fenntartja magának a jogot, hogy egyes hirdeté-
sek megjelenését indoklás nélkül megtagadja.  

A fizetett tartalmakat (PRcikkek) xszel jelöljük.

Tájékoztatjuk kedves  
hirdetőinket, 

Mi motiválja a nyelvtanulást
50 év felett? 
A nyelvtanulás folyamatának legfőbb motorja szerin-
tem a saját belső ösztönző erő, mely az egész folyama-
tot felkarolja.
Gyakran előfordul, hogy a család egy része külföldön él és az unokákkal,
vagy távolabbi rokonokkal nem tudnak társalogni a nagyszülők, ezért
belevágnak egy nyelvtanfolyamba. 

Sokan vannak, akik korábban is beszéltek idegen nyelvet, de már bi-
zonytalanul használják tudásukat. Mivel adódott egy új lehetőségük (be-
segítenek a családi vállalkozásban, tartósan elutaznának külföldre),
ezért szeretnék frissíteni ismereteiket.

Bármilyen furcsán is hangzik, de az idősebb korosztály – a motivációk
miatt – nem kényszernek éli meg a nyelvtanulást, hanem inkább egy le-
hetőségnek, mely segíti őket céljaik elérésében. Nagy támogatást jelent
a tanulóknak, hogy saját korosztályukkal találkoznak az órákon és jel-
lemzően ugyanazokat a nehézségeket küzdik le együttesen. Fantaszti-
kus közösséget alkotnak, mely gyakran a nyelvi órákon is túlmutat. 

A legtöbb Senior tanulónk úgy érzi, hogy a nyelvtanulás során átélt
élmények és a közben leküzdött nehézségek után, új lehetőségek nyíl-
nak meg számukra, újra feltöltődnek energiával és sokkal nagyobb ön-
bizalommal lépnek át a hétköznapok problémáin. Akik bejárnak a
tanfolyamokra, azok új napi ritmust alakítanak ki maguknak és újra át-
élhetik az iskolába járás fiatalos életvitelét.

Salusinszky András
A Nyelviskolák Szakmai Egyesületének Alelnöke

A Seniorok Nyelviskolájának Igazgatója

www.senioroknyelviskolaja.hu
Angol, német, francia, olasz, orosz 
és spanyol nyelvtanfolyamok 
az 50 éven felüliek számára.
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Ingatlan
BakosLak Ingatlan kész-
pénzes ügyfelei részére eladó 
és igényes, kiadó ingatlanokat 
keres azonnali fizetéssel. 
BakosLak Ingatlan,  
I. ker. Batthyány utca 32.  
Tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.

III. ker. Mátyáshegyen csöndes, 
zöldövezeti zsákutcában eladó  
egy 4 lakásos, 2002-ben épült liftes 
társasház 3. emeletén örökpanorá-
más, 4 szobás lakás. Az ingatlan-
hoz a földszinten tartozik egy iroda 
besorolású, de lakásként is hasz-
nálható lakrész egy szobával, kony - 
hával és fürdőszobával, valamint 
egy 2 beállós garázs.  
BakosLak Ingatlan,  
I. ker. Batthyány utca 32.  
Tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.

Ingatlanirodánk  
eladó lakásokat keres! 
Jutalék 3,5%,  
ügyvéd ingyen,  
külföldi vevők elérése.  
Tel.: 06 20 9600 600.

Szolgáltatás
Társasházi pincék, padlások teljes 
lomtalanítása, akár sok évtizedes 
sitt, lomok rövid határidővel való 
kiürítése, elszállítása.  
Tel: 06 30 197 4835,  
e-mail: lomtalanitas@gmx.com

Lakásfelújítás! Szobafestés, 
parkettázás, tapétázás, 
víz szerelés, csempézés, 
villanyszerelés, kőműves-
munkák, garanciával. 
HALÁSZ TIBOR  
Tel.: 202-2505, 06-30/251-3800.

Vízszerelés, villanybojlerek 
vízkőtelenítése, csapok, szifonok, 
wc-tartályok, csészék cseréje, 
javítása – anyagbeszerzéssel.  
Tel.: 06 30 447 3603.

Rosemary Massage: Várom 
vendégeimet svéd-, nyirok-, 
lávakő-, cellulit-, melegolajos 
masszázsaimra.  
Budapest, Batthyány utca 67.  
Tel.: 06 70 610 1347.

Éljen az egyszeri tanács
adás lehetőségével!  
Az egyszeri tanácsadás 
lehetőséget biztosít arra, 
hogy szakember segítségével 
áttekintsen egy meg oldandó 
élethelyzetet. „Egyetlen 
találkozásból születhetnek 
meghatározó belső elmozdu-
lások, érzelmi döntések, 
jelentős felismerések.”  
https://mentalhigienes- 
tanacsadas.hu/

Ezermestermunkák garanciával: 
www.barkacsolas.hu  
Tel: +36 30 235 6058.

Tetődoktor: Régi hajlott tetők 
javítása, cseréje, beázás elhárítása, 
bádogozás, Lindab tető, új tető 
cserepezése, kisebb javítások,  
SOS munkák.  
Tel.: 30 622 5805, 20 492 4619.

Hagyaték
Nerc-, róka- és mindenfajta 
szőrmebundát vásárlok,  
teljes ruhanemű-hagyatékot, 
kiegészítőket, könyveket és 
dísztárgyakat, régiségeket.  
Tel.: 06 20 229 0986.

Egészség
Házhoz megyek.  
Fogsor készítését, javítását 
garanciával vállalom.  
Hívjon bizalommal!  
Telefon: 06 20 980 3957.

Régiség
Henk Antiquitas  
Krisztinaváros,  
Mészáros u. 8.  
Nyitva: H–P 10–18h  
Telefon: 06 20 933 1413, 
henvilmos@gmail.com

Mária Terézia Galéria vásárol: 
régiségeket, aranyékszereket, 
ezüsttárgyakat, festményeket, 
bútorokat, porcelánt, karórákat, 
könyveket, teljes hagyatékot, 
zongorát, lakáskiürítéssel.  
Tel.: 20 474 0948.

Készpénzért vásárolunk:  
arany- és ezüsttárgyakat,  
órákat, festményeket,  
porcelánokat, régiségeket,  
régi pénzeket, kitüntetéseket, 
teljes hagyatékokat!  
Azonnal fizetünk!  
Budapest XIV., V 
ezér út 148–150.,  
tel.: 06 20 807 2906.

APRÓHIRDETÉS

Amennyiben úgy érzi, hogy  
segítségre van szüksége, a hét 
minden munkanapján kérhet 
támogatást. Aki azt tapasztalja, 
hogy eluralkodik rajta a félelem, 
szorongás, pánik, frusztráció, 
düh, kontrollvesztés és  
a negatív gondolatok, vegye  
fel velünk a kapcsolatot,  
hívjon telefonon, segítünk!
Szolgáltatásunk segítő,  
támogató beszélgetésre  
ad lehetőséget szakemberekkel.

Elérhetőségünk:  
Reményik Ildikó, tanácsadó  
szakpszichológus:
Telefon: 06 20 535 1400,  
hétfő 11:00–13:00,  
kedd: 11:00–13:00,
péntek: 14:00–15:00

Ingyenes
lelkisegély- 
szolgálat
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