BESZÁMOLÓ A BUDAI POLGÁROK TÁRSASÁGA
2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A Budai Polgárok Társasága 2010.-ben a korábbi években folytatott tevékenységeit folytatva néhány
új területre is kiterjesztette. A három jelentősebb tevékenység lebonyolításának pénzügyi forrásait a
lényegében önkéntes tagi és pártolói tevékenység mellett, pályázatok alapján, külső támogatók
biztosították. A programok, projektek finanszírozási forrásaihoz a Norvég Alap (21 e Euro), a Budavári
Önkormányzat (600 e Ft) és a Fővárosi Önkormányzat (450 e Ft) járult hozzá.
A támogatások felhasználását és a támogatók felé történő beszámoló leadását követően a forrásokkal
történő elszámolás megtörtént.
Nem került még lebonyolításra a Budavári Zsinagógáról rendezendő kiállítás (amelyet a Budapest
Bank pályázat alapján 150 e Ft-tal támogat), a kiállítás szervezése folyamatban van, előreláthatólag
2011 végén valósul meg.

A budai civilek érdekérvényesítő képességének fejlesztése a helyi műemlékek állapotának
javítása érdekében c. projekt (Támogató Norvég Alap)
A még 2009-ben elindított projekt befejezésére 2010.-ben került sor. A projekt lényege, hogy az
egyes, elhanyagolt helyi műemlékekről, állapotuk javításának lehetőségeiről dokumentumfilmek
készülnek, amelyek bemutatása után helyi szakmai és lakossági fórumon kerülnek megvitatásra az
adott műemlékkel kapcsolatos problémák. A projekt megtervezése és lebonyolítása során a Budai
Polgárok Társasága szorosan együttműködött a részben általa létrehozott Budavár Szövetséggel.
A projekt kezdeti szakaszában került sor a műemlékekre (Várbazár, Dísz tér, vári lakások, középkori
temető, Budavári zsinagóga,) vonatkozó alapinformációik összegyűjtésére, honlapon történő
elhelyezésére. A korábban meghatározott műemlékek mellett tagi javaslatra vizsgáltuk a Budai Vár
alatti barlangrendszer ügyét mint egy lehetséges jövőbeni projektet.
Sajtótájékoztató a projektről
A sajtótájékoztatóra 2009. december elején került sor a Budai Vár tövében található, történelmi
építészeti emlékeket is magában foglaló Lánchíd 19 szállodában. A sajtótájékoztató előtt a Budavár
Szövetség exkluzív bejárást szervezett a sajtó képviselői számára a szállodával szomszédos
Várbazárba. A romos építészeti együttes megtekintése nyilvánvalóvá tette az épített környezet
elhanyagoltságát, látható pusztulását ugyanakkor a helyreállítás lehetőségeit is előre vetítette. A
sajtótájékoztatón az elektronikus és a nyomtatott média képviselői vettek részt.
A projekt lebonyolítása és eredményei
A filmes eszközökkel dokumentált témák: a Várbazár, a Dísz tér, a vári lakások és a Mátyás templom
mellett feltárt középkori temető. A Budavári zsinagógáról a közelmúltban készült film.
Budavár Szövetség felvette a kapcsolatot a Budai Palotanegyed műemléki sorsával, jövőbeni
funkcióival kapcsolatos többoldalú párbeszédet kezdeményező civil szervezettel. (Budavári Palota
Fejlesztés Fórum).
Az összefoglaló filmek valamint a fórumokról készült filmek a honlapon kerültek elhelyezésre, ahonnan
letölthetők. A honlapon továbbá rendelkezésre állnak a projektekkel kapcsolatos információk és
sajtómegjelenések is.
A fórumok
Szakmai és lakossági fórum időpontja
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A résztvevők száma
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A projekt alapvető céljai teljesültek. A dokumentumfilmek elkészítésével, a lakossági fórumok
lebonyolításával és filmes dokumentálásával megteremtődtek az alapjai a helyi és szakmai tematikus
kommunikációnak. A helyi sajtó az érintetteket tájékoztatta, az önkéntesek köre bővült. A program
megvalósítása a tervezett időn belül, ám annak az utolsó szakaszában történt, a javaslatok
megfogalmazása és a döntéshozók elé terjesztése a következő időszak feladata.
A program hosszú távú céljai akkor teljesülnek, ha a lakosság bevonásával is kialakított vélemények,
álláspontok, javaslatok a döntéshozókhoz eljutnak. Ugyanakkor láthatóan a Vár és környéke sorsa,
állapotának javítása a figyelem középpontjába került. A kormány, a főváros és a kerület irányításának
egységes politikai háttere több potenciális konfliktust eliminált így az elkövetkező időben az eddigi
dokumentumok és a projekt tevékenységei alapján kellő megalapozottságú anyag gyűlt össze, amely
alapján a helyi civilek javaslatai megfogalmazhatóak. A rövid távú (a projekt idején megvalósítandó)
célok –a szakértői bizottság létrehozását kivéve- teljesültek. A Budavár Szövetség honlapja működik,
közhasznú szervezetként történő megalapítása folyamatban van.
A támogatás segítségével a problémák filmes dokumentálása megtörtént, létrejöttek és működnek a
lakossági együttműködés, érdek feltárás és megfogalmazás struktúrái és a Budavár Szövetség, mint
szervezet. Több más e témával foglalkozó civil szervezettel is megtörtént a kapcsolatfelvétel és
kialakultak az együttműködés kezdeti formái. A helyi és országos sajtó egyes témákat a közvélemény
elé tárt, időről időre felelevenít, a Budai Polgárok Társasága és a Budavár Szövetség, a sajtó
megkeresése alapján, helyi tényezőként lehetőséget kap álláspontjának kifejtésére.

Kulturális és sport programok (támogató Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat)
A Budai Polgárok Társasága a 2010. évre vonatkozó pályázati anyagában több esemény
megszervezésére és lebonyolítására tett javaslatot. A rendelkezésre álló támogatási összeg mellett a
Budai Polgárok Társasága saját forrásainak felhasználása ellenére sem volt lehetőség a program
összes elemének megvalósítására. A Budai Polgárok Társasága 600 e Ft támogatást kapott Kárászy
Szilvia zongora- és festőművész koncertjének és kiállításának valamint az immár hagyományos Petre
Pál sakkverseny lebonyolítására. A támogatói szerződésben meghatározottak az alábbiak szerint
teljesültek.
A Budai Polgárok Társasága 2011. február 6.-án bonyolította le a Petre Pál sakkversenyt. A negyedik
alkalommal megrendezett versenyről tájékoztattuk a kerületi iskolákat és a helyi sakkélet szereplőit. A
résztvevők, versenyzők száma meghaladta az eddig részvételi számokat. A gyermek és ifjúsági korú
versenyzők lelkesen küzdöttek a szakmailag sakk iránti elkötelezettségét erősítették és remélhetőleg
a verseny emlékeiként hosszú ideig fenntartják azt.
A Kárászy Szilvia koncertre és a kiállítás megnyitójára a 2011. április 13.-án került sor a Magyar
Kultúra Alapítvány Székházának Deák termében. A program a tavasz ünnepeként került
megrendezésre, immár második alkalommal, ebben az évben olyan helyszínen, amely a felújított
Mátyás templom szomszédságában sok látogató és helyi lakos számára teszi lehetővé a kiállítás
megtekintését. A kiállítás 2011. május 2-ig volt megtekinthető. A kiállításon a művészeti élet számos
szereplője mellett sok kerületi polgár is megjelent, a szervezők a sajtó képviselőnek is eljuttatták az
eseményről szóló beszámolót, amely eljutott a nyilvánosság különböző fórumaira.
Játszótér takarítás (támogató Fővárosi Önkormányzat)
A Budai Polgárok Társasága tagsága és a környéken élők körében igyekezett részvevőket toborozni a
játszóterek takarításához. Ennek eszközei a Budai Polgárok Társasága honlapján
(www.budaipolgarok.hu), a helyi sajtóban (Várnegyed) valamint a játszóterek közelében elhelyezett
plakátok voltak.
A játszótereken a takarítás közben gyakran előfordult, hogy az ott tartózkodók is csatlakoztak a
takarító csapathoz és elismerésüket, köszönetüket is kifejezték.
A játszóterek egy része fővárosi, más részük kerületi kezelésben van. Mindkét esetben felvettük a
kapcsolatot a takarításért felelős szervezettel (Főkert Zrt. a fővárosi kezelésű játszóterek esetében,
míg a kerületi kezelésű játszóterek tekintetében a takarítással megbízott kft.) és bejelentettük játszótér
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takarítási szándékunkat. Az érintett szervezetek alkalmazottai többnyire részt vettek a takarításban
részben biztosították a takarító eszközöket és gondoskodtak az összegyűjtött szemét elszállításáról.
A Budai Polgárok Társasága kilenc játszótér és park takarítását szervezte meg 2009 novembere és
2010 júniusa között. A takarítások időpontját és helyszíneit az alábbi táblázat mutatja.

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Időpont
2009. november 14
2009. december 5.
2010. március 27
2010. április 17.
2010. április 24
2010. május 8.
2010. május 15.
2010. június 12.
2010. július 3.

Helyszín
Vérmező
Horváth kert
Naphegy tér
Mária tér
Zsolt és Aladár u.
Vérmező
Horváth kert
Hattyú u.
Palota út Kemal Atatürk sétány

A játszóterek takarítását fényképekkel is dokumentáltuk. A játszótér takarítás alatt gyakran előfordult,
hogy az arra járók azt gondolták, hogy a Budai Polgárok Társasága önkéntesei a játszóterek
takarításával foglalkozó szervezetekhez tartoznak. Ezért pólókat vásároltunk, amelyekre a Budai
Polgárok Társasága feliratot nyomattuk.
A játszóterek takarítása hozzájárult az I. kerület közterületei tisztaságának növekedéséhez, a
tisztaság megőrzéséhez fűződő érdekek erősödéséhez. Tagjaink és az aktivisták valamint a
játszóterek használóinak visszajelzése alapján a programot érdemes megismételni, folytatni, amelyek
a jövőben szeretnénk megtenni.
A Budai Polgárok Társasága szervezeti élete
A Budai Polgárok Társasága Elnöksége több alkalommal ülésezett.
A testület rendszeresen foglalkozott a projektek, programok lebonyolításának helyzetével, nyomon
követte a célok és feladatok teljesülését.
Az Elnökség előkészítette és javaslatként a közgyűlés elé terjesztette a Budai Polgárok Társasága
Alapszabályának módosítását.
Az Alapszabály módosítását a közgyűlés 2010. március 30-i ülésén fogadta el. A Közgyűlés egyebek
mellett kibővítette a Budai Polgárok Társasága tevékenységi köreit és döntött a közhasznú
tevékenységek végzéséről is az alábbiak szerint:
„Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi (1997. évi CLVI. törvény 26. §
c) pontja szerint:
5.
kulturális tevékenység
6.
kulturális örökség megóvása
7.
műemlékvédelem
8.
természetvédelem, állatvédelem
9.
környezetvédelem
12. emberi és állampolgári jogok védelme
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével
16. fogyasztóvédelem
18. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése –
ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások
19. euroatlanti integráció elősegítése
20. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető
– szolgáltatások
23. bűnmegelőzés és áldozatvédelem”
(Kivonat az Alapszabályból)
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