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Mindenekelőtt köszönetet mondunk a Budapest Bank Budapestért Alapítványnak a 150 ezer 

forintos támogatásért, mellyel hozzájárult a korlát felújításához. Az előzetes vizsgálatok sze-

rint – ha szakcéggel végeztetjük el a munkát, akkor ezt jóval meghaladó költséggel kell szá-

molnunk.  

 

Kovács Endre barátunk, aki Szentendrén és Budapesten is sok szép iparművészeti munka ki-

vitelezésében vett részt, volt a segítségünkre, hogy kiválasszuk a legfontosabb javításra szoru-

ló részeket. Szerszámot készített, amely segítségével javítani, hajlítani tudtuk a sérült része-

ket. Megmutatta a használatát, és jelezte, hogy mire figyeljünk. Külön köszönettel tartozunk 

azért, hogy mindezt díjazás nélkül vállalta.   

 

Több lakás cserét gazdát a házban, az utóbbi időben. Többen megjegyezték, hogy a gyakran 

súlyos összegeket azért vállalták, mert nagyon megtetszett nekik az épület hangulata. Ezt 

szem előtt tartva arra gondoltunk, hogy a tavaszi, kerületi „virágosztást”, az átteleltetett mus-

kátlikat kiegészítve jó néhány virágláda beszerzésével és felszerelésével is készüljünk a mun-

kára, a lehető legvonzóbbá téve az épületet. 

 

Sokéves gyakorlat a Papnövelde utca 2-ben, hogy szerszámokat, eszközöket vásárolunk, és 

igyekszünk minél több munkát magunk elvégezni néhány jó hangulatú délután során. Ez erő-

síti a közösséget, és legalább a résztvevők biztosan vigyázni fognak arra, amit közösen alkot-

tak. 

 

Most is így történt. Kovács Endre először segített a korlát alapvető hibáinak kijavításában, 

majd jött a munka neheze, a rács letisztítása sarokcsiszolóval, drótkefékkel a nagy forróság-

ban, melyhez szakembereket is be kellett vonnunk. Nem volt az akció népszerű az egyébként 

működő ügyvédi irodák és ügyfeleik tekintetében, de azért megértéssel vették. Később diá-

kok, tulajdonosok, Amerikából hazalátogatók ragadtak eszközöket, hogy a csiszolást követő-

en reszelővel, kefével, csiszolópapírra történő kezelést követően portalanítsák, több rétegben 

matt feketére fessék a korlátot, különösen ügyelve arra, hogy ne koszolják össze az épület 

többi részét a nehezen lejövő festékkel. 

 

Az esztétikai megjelenés javulásán, a rozsdásodás megakadályozásán és a biztonság növelé-

sén túl talán a közösségi élmény volt fontos. Egymás és céljaink jobb megismerése, és elisme-

rése igazi kötőerő lehet egy ilyen munka során.  
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Az épületet rendszeresen látogatják a Beyond Budapest és a Imagine Budapest városi turistái. 

Évente részt veszünk a Kulturális Örökségi Napok, az Irodalom Éjszakája, stb. rendezvénye-

in, gyakran megfordulnak az épületben a City TV, a kerületi újság munkatársai, akiknek 

igyekszünk elmondani, hogy igen nagy szerepet tulajdonítunk a Bubapest Bank Budapestért 

Alapítvány immár harmadik támogatásának abban, hogy az épület felkerült Budapest, illetve 

az V. kerület kulturális térképére.  

 

Néhány fénykép: 
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Tevékenységünkkel eddig is az V. kerület épített örökségének feltárását és megismertetését 

próbáltuk előmozdítani, újabb elképzeléseink megvalósításával azt reméljük, hogy tovább 

gazdagítjuk a Belváros kulturális életét. 

 

Köszönettel és tisztelettel:  

   

                                                             

                                                         

                                                     Jeney Attila 

              attila.jeney@gmail.com                     

 

Budapest, 2016. június 30. 
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