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Képviselőtestületi ülés
A Budavári önkormányzat első rendes és nyilvános ülésére 2019. november 28-án került sor. Az alábbi beszámoló a 

tárgyalt témákból csak néhányat érint – az ülésről készült videó teljes hosszában a http://www.budavar.hu/hirek? linken 

tekinthető meg.

SZMSZ

A testület elsőként a Budavári Önkor-

mányzat képviselőtestülete Szerveze-

ti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelet megalkotását tárgyalta. 

A korábbi, 2008-ban elfogadott 

SZMSZ már nem felel meg a jogalkotá-

si törvény szabályainak, ezért az átfo-

gó felülvizsgálata után két lépcsőben 

módosítják, mondta Tarjányi Tamás 

jegyző. Hozzátette: a hatáskörök nem 

módosultak, ezért a következő testü-

leti ülés ismét foglalkozik majd vele. 

Az új szabályozás célja többek között 

az, hogy olyan garanciális elemek 

kerüljenek be, amelyek biztosítják a 

nyilvánosságot és az átláthatóságot. A 

javaslatot a testület elfogadta. 

Ezután a testület titkos szavazással meg-

választotta Csobánczy Gábor főállású 

alpolgármestert (11 igen, 4 nem szava-

zattal). Az alpolgármesteri eskü után a 

bizottsági tagok megválasztásával, majd 

eskütételével folytatódott az ülés.

KLÍMAVÉSZHELYZET

A Fővárosi közgyűlés a 2019. novem-

ber 5-i ülésen határozatot fogadott 

el a klíma- vészhelyzet kihirdetésére. 

Mivel V. Naszályi Márta polgármester 

maga is kiemelten fontosnak tartja, 

hogy a fővárosi döntésben meghatá-

rozottakat az önkormányzat is tűzze 

ki célul,  javasolta a képviselőtestü-

letnek, hogy állapítsa meg, klímavész-

helyzet áll fenn, illetve kötelezze el 

magát a döntéshozatali eljárásaiban 

az éghajlatváltozás elleni fellépés 

szempontjainak elsőbbsége mellett. 

Javasolta továbbá, hogy a képviselő-

testület végeztesse el a Budavári ön-

kormányzat, annak intézményei és 

többségi befolyása alatt álló gazda-

sági társaságok átvilágítását abból a 

szempontból, hogy azok működése 

pontosan miként hat az éghajlatvál-

tozásra.  
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Dr. Sándor Péterné képviselő hoz-

zászólásában kiemelte: a természet 

és természetvédelem a kezdetek óta 

központi témája a polgári konzervatív 

politikának, ami mellett a Fidesz-KD-

NP elkötelezetten és cselekvően kiállt. 

Károsnak és pánikkeltőnek nevezte a 

javaslatot, továbbá egy amerikai lapra, 

valamint 700 tudósra hivatkozva kije-

lentette, hogy nincs klímavészhelyzet, 

és inkább szakmailag alátámasztott 

cselekvési terv kidolgozását javasolta.

Tölcsér Borbála képviselő javasolta, 

hogy ne a szavakon lovagoljunk, ha-

nem a probléma megoldását keressük, 

mert a mi generációnk felelőssége, 

hogy tegyünk a klímavédelemért.

 

Varga Dániel képviselő Dr. Sándor Pé-

ternének címezve mondta: elég érde-

kes hallani, hogy a Fidesz KDNP kiáll a 

környezet védelméért, annak fényében, 

ami a Mátrai Erőműben történt. Fur-

csállotta az amerikai példát is, utalva 

arra, hogy az USA a legnagyobb szén-

dioxid-kibocsájtó, és az elnöke köztu-

dottan tagadja a klímakatasztrófát. 

Hozzátette: azért ilyen ijesztő a javaslat 

címe, mert a helyzet is ilyen ijesztő lett. 

V. Naszályi Márta polgármester: ha 

az kérdés, hogy mi garantálja a jövő 

generációinak a biztonságát, az-e, ha 

most takarékosabban és környezet-

kímélően élünk, aztán 40 év múlva 

kiderül, hogy fölösleges volt pánikba 

esni, vagy pedig az, hogy most nem 

vagyunk elég felelősek, nem figyelünk 

a környezetvédelmi és a klímaszem-

pontokra, és 40 év múlva szembesü-

lünk azzal, hogy nagyon nagy a baj, 

gondolom, az előbbit választjuk. Majd 

hozzátette: Éppen ezért nem látom a 

veszélyét annak, hogy most kimond-

juk: klímavészhelyzet van. A javaslatot 

a testület kilenc igen és öt tartózkodás 

mellett elfogadta.

RABSZOLGATÖRVÉNY

A következőkben a rabszolgatörvény 

alkalmazásának tilalmáról szóló elő-

terjesztést tárgyalta a testület.

A munka törvénykönyvének közel-

múltbeli változása önként vállalt túl-

munka címen drasztikusan megemel-

te a rendkívüli munkaidő elrendelhető 

legmagasabb mértékét, illetve a mun-

kaidőkeret időtartamának megeme-

lésével lehetőséget adott a munka 

olyan megszervezésére, amely súlyo-

san hátrányos a munkavállalók szá-

mára. Ezért javasolta V. Naszályi Márta 

polgármester, hogy a munkavállalók 

egészségének és jogainak védelme 

érdekében a Budavári önkormányzat 

kizárólagos tulajdonában álló gazda-

sági társaságok vonatkozásában a tu-

lajdonosi jogkörben eljárva tiltsa meg 

a rabszolgatörvényként elhíresült sza-

bályozás alkalmazását. 

Timár Gyula képviselő az iránt ér-

deklődött hozzászólásában, hogy mi 

alapozta meg ezt az előterjesztést, 

okozott-e ez bármelyik munkavál-

lalónak egészségkárosodást, illetve 

jogi hátrányt szenvedett-e az önkor-

mányzat bármelyik gazdasági társa-

ságánál.

Dr. Sándor Péterné képviselő a rab-

szolgatörvény elnevezést kérte szá-

mon a hozzászólásában, és politikai 

provokációnak minősítette az elneve-

zés használatát. 

Tölcsér Borbála képviselő ismét fel-

kérte a képviselő asszonyt, hogy ne a 

szavakon lovagoljon, hanem a javaslat 

tartalma alapján döntsön, hogy elfo-

gadja-e vagy sem. 

V. Naszályi Márta hozzászólásában ki-

emelte: nagyon fontosnak tartja, hogy 

egy önkormányzat mutasson példát 

mindazzal, amit tesz, hogy milyen mó-

don lenne jó élni. Az önkormányzat-

nak vannak cégei, épp ezért nagyon 
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fontos, hogy az önkormányzat tegyen 

elvi és morális kinyilatkoztatásokat 

arról, hogy milyen munkavállalói és 

munkáltatói gyakorlattal kíván dol-

gozni. Hozzátette, a rabszolgatörvény 

nagyon szemléletes szó, ugyanis az 

Ószövetségben, a rabszolgaság ide-

jében született az a törvény, amely 

szerint az igazságos munkabér vissza-

tartása olyan égbekiáltó bűn, mint a 

szándékos gyilkosság.

Olyan önkormányzatot szeretnék, 

mondta, ahol a munkájáért, a befekte-

tett energiáért, a közért végzett mun-

kájáért mindenki megfelelő és méltó 

díjazásban részesül. 

A javaslatot négy nem szavazat mel-

lett a testület elfogadta.

EZ A MINIMUM

A következő határozati javaslat az anti-

korrupciós minimum program megva-

lósításához szükséges intézkedésekről 

szólt. V. Naszályi Márta polgármester 

elmondta, hogy a civil szervezetek ál-

tal kidolgozott programot kiemelten 

fontosnak tartja, ahogy azt is, hogy a 

Budavári Önkormányzat képviselőtes-

tülete is elköteleződjön a programban 

meghatározott célok és irányelvek 

mellett, és a transzparens működés 

megvalósítása érdekében intézke-

déseket javasolt a képviselőtestület 

számára. A gazdálkodás átláthatóságá-

ról szóló rendelet kiemelten fontos, a 

képviselőtársak is nyilván tapasztalták 

már, folytatta, hogy az SZMSZ-ben szá-

mos olyan passzus van, amely ebbe az 

irányba mutat, illetve mindenki láthat-

ja, hogy erről a képviselőtestületi ülés-

ről is videófelvétel készül.

11 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mel-

lett a javaslatot elfogadta a testület. 

DÍSZ TÉR 2.

Az ingatlanon megvalósítandó kor-

mányzati beruházással kapcsolatban 

a „2018. évi XLIX. törvény a Budapest 

és az agglomeráció fejlesztésével ösz-

szefüggő állami feladatokról, valamint 

egyes fejlesztések megvalósításáról, 

továbbá egyes törvényeknek a Ma-

gyarország filmszakmai támogatási 

programjáról szóló SA.50768 számú 

Európai Bizottsági határozattal ösz-

szefüggő módosításáról” egyik be-

kezdése kimondta, hogy a Budapest I. 

kerület Budavári önkormányzat tulaj-

donában álló több nagy értékű ingat-

lan, köztük a Dísz tér 2. szám alatti fás, 

közösségi és játszótér funkciót is be-

töltő ingatlan igen magas nyilvántartá-

si értékkel a magyar állam tulajdoná-

ba került. Ezzel megsértette Budavári 

önkormányzat és az I. kerület lakosa-

inak Magyarországon a törvény által 

védett tulajdonát. A kerület lakossága 

2019. október 13-án nemet mondott 

a kormány terveire, amikor az itt lakók 

érdekeit semmibe véve, önkényesen 

a második világháború előtti állapot 

helyreállítását akarja ránk erőszakolni, 

mondta V. Naszályi Márta polgármes-

ter az előterjesztésben.

Képviselői hozzászólásokra V. Na-

szályi Márta polgármester később 

hozzátette: az óvodás gyermekek 

jelenleg az óvodájuktól több eme-

letnyi szintkülönbséggel, a távolabb 

levő játszótérre járnak egy hosszú 

lépcsősoron. Egész csoportokat kell 

a turistabuszok, autók, kormányzati 

delegációk között átvezetni az óvó-

nőknek, és aztán egy meredek lép-

csőn levinni egy egyébként igen kicsi 

játszótérre. Az óvodás gyermekek és 

a kerületben élők érdekeit súlyosan 

sérti ennek a teleknek az eltérő funk-

ciójú beépítése. 

A határozati javaslat kimondja: a Buda-

vári Önkormányzat képviselőtestülete 

felhatalmazza Váradiné Naszályi Már-

ta polgármestert, hogy tárgyalásokat 

kezdeményezzen a tervezési folyamat 

felfüggesztésére, az értelmes – és a 

választás eredményeket figyelembe 

vevő –párbeszédre, a képviselőtestü-

let felhatalmazásának megfelelő meg-

oldásra, amelyet a kerület lakossága az 

önkormányzati választásokon egyér-

telműen támogatott. 

10 igen, 3 nem és 2 tartózkodás mel-

lett a testület a javaslatot elfogadta.
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A Budavári Szerb Önkormányzat 

2019. december 7-én, szomba-

ton, 11 órától közmeghallgatást 

tart a Krug Művészeti Egyesület 

termében (1053 Budapest, Veres 

Pálné u. 19.). Minden érdeklődőt 

szeretettel várnak. Információ: 

458-3068. 

A Budavári Görög Nemzetiségi 

Önkormányzat 2019. december 

9-én, hétfőn, 9 órától közmeghall-

gatást tart a Budapest Főváros I. 

kerület Budavári Polgármesteri Hi-

vatal (1014 Budapest, Kapisztrán 

tér 1.) III. emelet 319/B. irodájá-

ban. Minden érdeklődőt szeretet-

tel várnak. Információ: 458-3068. 

A Budavári Lengyel Önkormány-

zat 2019. december 10-én, ked-

den, 15 órától közmeghallgatást 

tart a Budapest Főváros I. kerület 

Budavári Polgármesteri Hivatal 

(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) 

III. emelet 319/B. irodájában. Min-

den érdeklődőt szeretettel várnak. 

Információ: 458-3068. 

NYILVÁNOSAN 
AZ INGATLANOKRÓL

Dr. Tarjányi Tamás jegyző az ingatla-

nokkal kapcsolatos napirendi pontok 

előtt bejelentette, hogy a képviselő-

testület a korábbiakban zárt ülésen 

tárgyalta, azonban ez csak akkor in-

dokolt, ha üzleti érdek fűződik hozzá, 

ezért a továbbiakban a képviselőtes-

tület a helyi önkormányzatokról szóló 

törvénynek megfelelő nyilvános ülé-

sen tárgyalja ezeket. 

ELŐVÁSÁRLÁSI JOG

Döntés a Budapest I. kerület, Úri utca 

21. (Szentháromság utca 2.) szám alat-

ti ingatlanra vonatkozó elővásárlási 

jog gyakorlásáról.

A következő napirendi pont kapcsán 

Váradiné Naszályi Márta polgármes-

ter tájékozatta a képviselőtestületet. 

Elmondta, hogy mind a Palace Athéné 

Domus alapítvány, mind az Optimum 

Penta ingatlan befektetési Kft. a Ma-

gyar Nemzeti Bank tulajdonában áll, 

tehát gyakorlatilag a Magyar Nemzeti 

Bank keretein belüli pénzügyi tranz-

akcióról vagy számvitel tranzakcióról 

van szó mindössze, ilyen módon a 

közpénzek közpénz jellege elveszté-

sének tanúi vagyunk. Megkértem egy 

ingatlan-értékbecsléssel is foglalkozók 

gazdasági szakembert, becsülje meg, 

hogy a megállapodásban szereplő 8 

700 000 000 Ft-os vételár mennyire 

felel meg a valóságnak, és arra jutott, 

hogy az épület nagyjából, az aktuális 

árakon 2 milliárd Ft-ot érhet, folytatta, 

majd hozzátette: Úgy gondolom, hogy 

ez az adásvételi szerződés minimum 

érdekes, ennek ellenére azt is gondo-

lom, hogy 8,7 milliárd Ft plusz áfáért 

megvenni ezt az épületet és ilyen vé-

telár mellett gazdaságosan, jó megté-

rüléssel hasznosítani nem lehet. De 

szeretném elmondani, hogy valójában 

az gondoljuk, hogy ennek az épületnek 

nem ez a valós értéke, és valós értéken 

lehetne jó megtérüléssel hasznosítani. 

Méltatlannak találom azt személy sze-

rint, hogy a Magyar Nemzeti Bank saját 

cégei közötti vagyonátjátszásnak lehe-

tünk a tanúi, ennek alapján a határoza-

ti javaslat arról szól, hogy az elővételi 

joggal az önkormányzat nem kíván élni, 

zárta hozzászólását V. Naszályi Márta.

A testület 14 igen és 1 tartózkodás 

mellett az előterjesztést megszavazta.

Cs.J.

Nemzetiségi közmeghallgatás

Dr. Sándor Péterné, az 
1. választókörzet kép-
viselője minden hónap 
harmadik csütörtökén 
17.00-18.00-ig tart 
fogadóórát. Helyszín: 
Városháza épülete – 
Kapisztrán tér 1. 

Remenyik Ildikó MSZP
Előzetes bejelentke-
zés alapján: 06-20-
5351400
Helyszín:  1013 Buda-
pest, Krisztina krt. 73.

Tölcsér Borbála 
December 10-től 
kéthetenként kedden 
18:00 órától.

Képviselői fogadóórák
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Közösségi 
karácsonyfa
A nyírkos hideg dacára szívet melengető programról gondoskodtak a kerületi 
tűzoltók, a Dísz téri és a Lovas utcai óvodások. Idén első alkalommal a Kapiszt-
rán téren állították fel az önkormányzat fáját. Az ötletgazda Vámos Ágnes, az 
önkormányzat kulturális főtanácsadója elmondta, hogy hagyományteremtő cél-
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lal további programok, jótékonysági 
események szerveződnek a térre és a 
környékre. A spontaneitás jegyében a 
tűzoltózenekar már bejelentkezett, de 
lesz Swing karácsony a Daniel Speer 
Brass Band fellépésével, Égi hangok 
koncert Lovász Irén előadásában, va-
lamint különleges adventi jazzkoncert 
Magyar Bori és Kardos Dániel fellé-
pésével. A programok részleteiről la-
punkban tájékozódhat. 
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„Kapa” a Donáti utcából
Negyven éve játszik színpadon, az utóbbi években havonta 24-30 estét tölt közönség előtt. Sokan Jancsó Miklós „ezred-

fordulós hexológiájában” fedezték fel, még többen a Munkaügyek és a Tóth János című televíziós sorozatokból ismerik. 

A Várnegyed olvasói között bizonyára olyanok is akadnak, akik a Mária tér vagy a Fő utca környékén futnak össze vele, 

hiszen több mint másfél évtizede a Víziváros lakója. Mucsi Zoltán Jászai Mari-díjas érdemes művésszel beszélgettünk. 

Milyen állomások után érkezett Bu-

dára?

– Abonyban, kertes családi házban 

éltünk, ott nőttem fel. A szakmunkás-

képzőt már Budapesten végeztem, 

akkoriban a XIII. kerületben laktam. 

Nem sokáig gyakoroltam a géplakatos 

szakmát, inkább a hírlapkézbesítést 

választottam és estin leérettségiz-

tem. Bekerültem egy színjátszó körbe, 

és végül Szolnokon találtam magam, 

mert éppen segédszínészeket kere-

sett a Szigligeti Színház. Statisztaként 

kezdtem, azután egyre nagyobb szere-

peket kaptam. Tizenöt év után jöttem 

fel a fővárosba, az akkoriban alakuló 

Bárka Színház társulatához. Abban az 

időben az V. kerületben, az Akadémia 

utcában volt az otthonunk, 2002-ben 

költöztünk a Donáti utcába, s ha egy-

szer elmegyünk innen, akkor biztosan 

kertes házunk lesz.

Lesz ideje a kertben üldögélni?

– Talán a nyugdíjas éveimben… majd 

meglátjuk. Addig még bármi előfordul-

hat. Lehet, hogy olajkitermelő ország 

leszünk vagy aranybányákat fedezünk 

fel. Ebben az esetben nem kell majd 

aggódnom a nyugdíjam miatt és nyu-

godtan kertészkedhetek. Jó lenne 

gyakrabban friss levegőt szívni, mert 

jelenleg a mozgásterem az otthonom 

és a színház közötti távolságra szűkül. 

Az 1990-es évek végétől egymás 

után hat Jancsó-filmben is játszott. 

Hogyan kezdődött a filmes pályafu-

tása? 

– Jancsó Miklós egyik este megnézte a 

Bárkában a Szentivánéji álom című víg-

játékot – az ácsmestert játszottam ben-

ne –, majd üzent, hogy találkozzunk. 

(Ezt az azóta is sokat emlegetett előa-

dást Csányi János rendezte.) Jancsó az 

első alkalommal átadta a Nekem lám-

pást adott kezembe az Úr Pesten című 

film forgatókönyvét, hogy olvassuk el 

Péterrel (Scherer Péter – a szerk.). Elol-

vastuk és örömmel vállaltuk. Így kez-

dődött a közös munka, majd a film so-

rozattá bővült. Hat filmben játszottuk 

Kapát, Pepét. A Kapa nevet még srác 

koromban ragasztották rám, sovány, 

magas testem és karakteres orrom mi-

att. Ma már így hív az egész szakma. 

Egyetlen rendezővel sem dolgoztam 

annyit, mint Jancsóval. Jelentős filme-

ket köszönhettem neki, miközben sze-

mélyes viszonyunk a munkakapcsolat-

nál jóval mélyebbé vált. 

Barátsággá változott? 

– Azt hiszem. Remélem, ő is vállalná. 

Számomra a közös munka mellett nagy 

megtiszteltetés, hogy feljárhattunk 

hozzá, találkozhattam és beszélget-

hettem vele. Nagyszerű ember volt. A 

másik filmes ember, akit meg kell em-

lítenem, Grunwalsky Ferenc, a Jancsó- 

és Szomjas-filmek operatőre. Ők ketten 

életem, pályám meghatározó alakjai.

A színházi pályán kik segítették?

– Legalulról kezdtem és végighaladtam 

a szamárlétrán. Minden korszaknak 

másképp volt jelentősége. Sok ember-

nek tartozom köszönettel, egy-egy for-

dulópont során barátságok is köttettek. 

Akadt, aki nagyon fontos pillanatban 

fogta meg a kezemet, segített vagy leült 

velem beszélgetni. Fordulópontnak ne-

vezem azt a pillanatot, amikor először 

kaptam nagyobbacska szerepet, amikor 

először kaptam komoly szerepet, ami-

kor elhagytam Szolnokot. És nagy je-

lentősége volt a Bárkában a Szentiváné-

ji álom bemutatójának is. Nem sorolom 

el a neveket, mert nem szeretném, ha 

véletlenül kihagynék valakit.

A Bárka után a Krétakör Színház tagja 

lett, majd, amikor a Krétakör meg-

szűnt, visszatért a Bárkába. Azután 

a Bárkát is megszüntették. Talán ép-



I N t e r j ú

11

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

pen ez a döntés hívta elő a Nézőmű-

vészeti Főiskolát? 

– Színház nélkül maradtunk és felme-

rült, hogy néhányan fogjunk össze. 

Próbáljunk meg olyan előadást létre-

hozni, ami érdekelheti a közönséget. 

A Nézőművészeti Főiskola – Tasnádi 

István darabja – színházi csapatunk 

első előadásának címe volt, és végül 

erről az előadásról neveztük el a tár-

sulatot is. Az alapító tagokkal, Gyulay 

Eszterrel, Scherer Péterrel és Katona 

Lászlóval jól ismertük egymást, koráb-

ban különböző színházakban együtt 

dolgoztunk. Később csatlakozott hoz-

zánk Kovács Krisztián és kialakult kö-

rülöttünk egy kis holdudvar, amelynek 

tagjai egyes előadásokon kiegészítik a 

társaságot. A Szkéné befogadott min-

ket. Tasnádi István az első előadásunk 

után a másodikat, A fajok eredetét is a 

próbák során zajló improvizációk alap-

ján kerekítette színházi előadássá. 

Ebben a kis társulatban hogyan dön-

tenek a műsortervről?

– Gyulay Eszter művészeti vezetőnk, 

dramaturgunk, egyeztetőnk javas-

lata alapján a végső döntés közös. A 

Nézőművészeti Főiskola többnyire 

kortárs műveket játszik. Háy János 

szinte házi szerzőnknek számít, je-

lenleg a Nehéz és a Halottember van 

műsoron, ez utóbbi az Ördögkatlan 

Produkcióval közös előadás. Székely 

Csabától és Parti Nagy Lajostól is 

játszunk darabot. A repertoár attól is 

függ, hogy az adott évadra mennyi 

pénz áll rendelkezésünkre. Általában 

3-4 fős színdarabokat választunk, a 

6 szereplős előadás nálunk már meg-

aprodukciónak számít. Székely Csaba 

Kutyaharapás című gengszterdrámája 

az egyetlen, amely 10 szereplőt igé-

nyel. Ez a darab azonban a Jászai Mari 

Színház, a Nézőművészeti Kft., a Szké-

né Színház és  a Vádli Alkalmi Színházi 

Társulás összefogásával valósul meg. 

Szinte minden este játszik, a Szkéné 

mellett az Átriumban, a Centrálban, 

a József Attilában és a Tháliában is 

vannak szerepei. A tévésorozatokra 

mikor jut ideje? 

– A Munkaügyek mindkét évada nyá-

ron készült, 2 hónap alatt 24 részt 

forgattunk. A Tóth Jánosból egy év 

alatt 104 rész készült a színházi évad 

közben. Reggel 1/4 6-ra jött értem 

egy autó, és 6-tól délután 5-ig kamera 

előtt álltam. Kemény időszak volt. 

A sorozatoknak lesz folytatása?

– Nem tudok róla, azt hiszem, egyik-

nek sem.

Jut ideje a pihenésre és családi prog-

ramokra?

– A színházi elfoglaltságomból faka-

dóan sajnos az évad során kevés időm 

van. A hivatásom meghatározza az éle-

temet. Az egyik fiam már önállóan él, 

egy másik külföldön tanul. A harmadik 

fiam és a kislányom velünk lakik. Az ő 

napjuk természetesen reggel indul, 

amikor délután hazajönnek, én akkor 

indulok a színházba. Közös pihenésre 

csak nyáron nyílik lehetőség. A kedve-

sem családjának van egy kis házikója 

az Őrségben. Leköltözünk pár hétre, és 

– ha munka van – onnan járok dolgozni. 

Az utóbbi három évben sikerült eljut-

nunk külföldre is. Spanyolországban, 

Portugáliában, Olaszországban jártunk. 

Toszkána varázslatos vidék, ahol reme-

kül lehetett pihenni. Nem volt színház 

a közelben, és a házunktól a legköze-

lebbi szomszéd 3 és fél km-re lakott. 

Rojkó Annamária

Röviden
Kedvenc könyve? 

Dragomán György Fehér király című 

regénye, és az örök kedvenc, A Pál 

utcai fiúk. 

Látta a vígszínházi előadást?

A kislányommal láttam, ő többször is 

megnézte. Jó előadás. 

Kedvenc járműve?

Az űrhajó. A városban azonban a 

tömegközlekedést veszem igénybe, 

azon belül a villamost és a metrót. A 

színházakba is ezekkel utazom, kivé-

ve az Átriumot, mert oda átsétálok.

Kedvenc színházi műfaja?

A jó színház, a jó előadás – műfaji 

besorolás nélkül. 

Kedvenc filmje?

A Tűz van babám! Milos Formantól.

Kedvenc étele?

A jó halászlé.

Kedvenc itala? 

A cseh sör.

Hobbija? 

Korábban a pingpong, a tenisz és a 

foci. Ma már csak labdarúgást nézek 

a tévében.

Szokott szinkronizálni?

Nem. A pályám elején kipróbáltam, 

de nem fogtuk meg egymás kezét. 

Eldőlt, hogy kimarad az életemből.

Színház vagy film?

Színház és film. Közel állnak egymás-

hoz, más az elkészítési módjuk, de a 

színész számára a feladat ugyanaz. 

Filmforgatáskor apró jelenetekből 

áll össze a történetet, míg a színház 

egyetlen előadásra történő felkészü-

lés, amit minden este magas fokon 

meg kell ismételni.
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Végig a Fő utcán! (1. rész)
A Várnegyed új cikksorozatában a kerület és a főváros érdekes helyszíneit, gazdag múltját igyekszünk az olvasók elé 

tárni. Kezdjük a képzeletbeli sétánkat a Vár tövében, a Fő utcán!

A Clark Ádám tér az alagút és a 

Lánchíd megépítésével 1857-re vált 

a budai oldal nagy forgalmú csomó-

pontjává. A terület felértékelődését 

jelzi, hogy sorra jelentek meg az üzlet-

helyiségek, paloták – ezeknek ma már 

csak egy része áll. A 19. század dere-

kán még egy színház is működött itt, 

egy katonai kaszárnyában. Az alagút 

tetején Ellypsz néven egy kis kioszk-

ban kávéházat nyitottak – ma nyitott 

terasz van a helyén. A tér déli oldalán 

Klusemannék palotája és a Magyar Ki-

rályi Ipari és Kereskedelmi Minisztéri-

um épülete állt – ma már egyik sem 

látható. Északon, a Dunánál a Lánchíd 

Társaság emeltetett fényes palotát –

ez az egy ma is áll. A ház lakója volt 

egykor Reitter Ferenc is. Később a Fő-

városi Közmunkák Tanácsa használta 

a palotát – innen költöztek át aztán a 

Madách térre. 2008-ban irodaházzá 

alakították át. 

A Várhegyhez közelebbi telken Ybl 

Miklós tervezett palotát a Budai Ta-

karékpénztárnak. Az alapkőletételre 

1860. augusztus 27-én került sor. 

Bár a kiegyezésre még hét évet kell 

várni, az ország már fellendülőben 

volt: sorra épültek a főúri paloták és 

a bankok, biztosítók székházai. A stí-

lus is változott: a romantika kora után 

az építészek a neoreneszánsz stílus 

felé fordultak. E stílus előfutárának 

tekinthető a takarékpénztári épület 

is. A Wodianer Sámuel József alapí-

totta intézmény első székháza a régi 

hajóhídnál állt. A Lánchíd átadásával 

azonban az ottani forgalom nagyon 

visszaesett – így aztán elköltöztek a 

Lánchídhoz. És ha már költöztek, az új 

épületet a régihez képest nagyobbra 

is álmodták. Az 1860-ban megvásá-

rolt telekre Ybl Miklóssal terveztet-

tek új palotát. A földszint fölé két 

emelet magasodott. Két bejárata is 

volt: egy a takarékpénzárnak, egy 

pedig az épület aljában megnyitott 

Lánchíd Kávéháznak. Az első emele-

tet a hivatali helyiségek, a második 

emeletet bérlakások foglalták el. Ez 

a székház volt Ybl első, faragott ter-

méskövekből emelt háza. Az építő Di-

escher József volt, aki már korábban 

is dolgozott Ybl Miklóssal, mégpedig 

a Magyar Tudományos Akadémia 

palotájának megépítésén. A főhom-

lokzat kelet felé, a híd felé nézett. A 

boltozatos bejáraton át egy oszlopos 

előtérbe vezetett az út, innen vö-

rösmárvány főlépcső vitt tovább az 

emeletek felé. Az épület belső udva-

rát Ybl mindhárom szinten oszlopos 

árkádsorral ékesítette – alul kőből, a 

legfelső szinten öntöttvasból. A mes-

ternek még arra is volt gondja, hogy 

a szomszédos ház tűzfalát is ilyen ár-

kádsorral díszítse.

A Budai Takarékpénztár az 1880-as években • Fotó: fortepan.hu, Klösz György
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A palota a második világháborús 

pusztítás áldozata lett. A háború után 

úgy ítélték meg, hogy a régi beépítési 

fok visszaállítása nem kívánatos: A Bu-

davári Sikló előtt ma is nyitott térség 

van, a takarékpénztár telkébe pedig a 

kiszélesedő tér körforgalmú útja ha-

sított bele. Újjáépítés helyett csupán 

a maradványok felhasználásával nyi-

tották meg a telken a Lánchíd presz-

szót – az idősebb olvasók még emlé-

kezhetnek rá. A rendszerváltás után 

ez is eltűnt. A következő évtizedekben 

számos terv született a telek új beépí-

tésére, míg végül 2018-ban átadták a 

Hotel Clark épületét. Ha bemegyünk, 

a recepció környékén egy-két apró 

részletet még felfedezhetünk a régi 

Ybl-féle palota árkádjaiból. 

A Fő utcán továbbsétálva, a Pala utca 

sarkán egy modern irodaházhoz érünk. 

Sokan nem is sejtik, de az épület az I. 

kerület legrégebbi házának maradvá-

nyait rejti. Munkaidőben nyitva van a 

belső udvar, be lehet sétálni. A hetve-

nes évekig három régi ház állt itt. Akkor 

azért bontották le őket, hogy 1984-re 

felépülhessen az Industrialexport ál-

lami vállalat székháza a középkori 

eredetű épületmaradványok felhasz-

nálásával. 2002–03-ban lebontották 

az irodaházat, helyére egy még inten-

zívebb beépítésű irodaház került, ez 

áll ott ma is. 

Az eredeti középkori ház mezőgaz-

dasági termények raktárának épült 

a 14. század körül. Vastag falazatú, 

kétemeletes volt. Buda 1686-

os visszafoglalása után egy 

nagyobb ház épült itt fel, fel-

használva a középkori épület 

egy részét is. Az akkor Fő utca 

16. alatti, barokk házrész lakó-

ja Buda akkori polgármestere, 

Salgáry Péter volt. A 19. szá-

zadban klasszicista stílusban 

építették át. 

Ha szemügyre vesszük a ro-

mokat, még észrevehetünk 

néhány födémtartó kőkonzolt, 

valamint az ajtók, ablakok 

megmaradt kivágásait. 

Papp Géza

(Folytatjuk)A Palaház udvarán • Fotó: Papp Géza
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Nekem a kerület: az első

Kapisztory
Nekem az első kerület a Kapisztory-ház, pontosabban az jutott eszembe róla elsőre.

Az én Vízivárosom a Király fürdő és 

a görögkatolikus Szent Flórián-temp-

lom közötti, egyre szűkülő tér volt, 

Kistérnek hívtuk.

Eleve a név, hogy Kapisztory. Vannak 

az ilyen másképpen beszédes nevek: 

Kapisztory-ház, Krisztyán Tódor, Ulpi-

us-ház. Saroktornya van, de mégsem 

kastély, pedig egészen nagy területet 

zár körül. Külön, süllyesztett járdája 

van, pedig nem valami pince. Szóval 

az ember gyereke romantikus han-

gulatba keveredik a láttán. A legcso-

dálatosabb tulajdonságát csak most 

vettem észre, amikor elmentem emlé-

keket idézni. Ennek a háznak monda-

nivalója van. A Fő utcára néző ablakai 

alatti és fölötti berakásokon két külön 

sztori jelenik meg. Felül egy mitológi-

ai ihletésű, alul pedig kínai szereplős 

életképek. Nem igazán értem, hogy 

mire fut ki bármelyik is, de a közlés-

vágy az átjön. Dankó András építő-

mester vagy Kapisztory József görög 

kereskedő mesél, afféle kőből faragott 

diákon.

A hatvanas évek közepén, telente 

(még voltak telek, ugye) a Pala utcai 

jégpályára jártunk korizni. A Francia 

Intézet helyén akkoriban teniszpá-

lya üzemelt, amit a gondnok, akit az 

egyszerűség kedvéért Pala bácsinak 

hívtunk, télen is locsolt, hogy hízzon 

a jég. Salakos pályát kell a jég alá 

képzelnünk, óhatatlanul maradtak 

apró salakfoltok, amikben megakadva 

hatalmasakat pereceltünk. De olcsó 

volt a jegy, a khakiszín műbőr borítá-

sú hangszóróból viszonylag korszerű 

zene bömbölt, sokan voltunk, és bol-

dogan koriztunk körbe, körbe, körbe a 

torzult zenére.

Büfé nem volt. Jég, hang és fényszó-

ró volt a vállalkozás lényege. Amikor 

megéheztünk, akkor fogtuk, és kor-

csolyával a lábunkon kibattyogtunk a 

Pala utcába, azután át az akkor még 

kétirányú, kockaköves Fő utcán, le a 

lépcsőn, be az ajtón a Kapisztory-ház 

aljában lévő olajospadlós presszófé-

leségbe. Jaffát ittunk, sportszeletet 

ettünk, és soha senki nem szólt ránk, 

hogy mit képzelünk: korcsolyával 

presszóba?
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8-10 éves lehettem, a Fő utcán az 

egykocsis (tehát nem csuklós) hatva-

nas busz közlekedett, a hátsó peronra 

szálltam, és igyekeztem is végig ott 

maradni. A kalauznak fix ülőhelye volt, 

ajtószerűen nyíló pulttal, azon tárol-

ta a kis jegyeit. A Bem tértől délnek 

haladva két nagyon hasonlóan ósdi, 

lepusztult, süllyesztett járdás szóra-

kozóhely követte egymást: az első a 

Casanova a Batthyány térnél, utána 

pedig a Szép Ilonka a Kapisztory-ház 

aljában. Nyár volt, esteledett, ahogy 

a busz ablakán ki-, a Kapisztory ház 

kertjébe pedig benéztem, olyat lát-

tam, ami örökre beégett.

Egy étterem kerthelyisége volt, te-

raszos elrendezés, a kerítés mentén 

buja növényzet, az asztalok egymástól 

illő távolságra, fehér abrosszal terítve, 

drótok sehol, és mégis: minden asz-

tal közepén kis lámpa, lámpaernyő-

vel. Csupa önfeledt vendég. Most azt 

mondom, fényűzés, pompa, időuta-

zás, ingyen pillantás a függöny mögé, 

jeget látni a dzsungelben. De akkor 

ott, addig ismeretlen élmény volt 

egy meseszerű kertben, szabadtéren 

vacsorázó, asztali lámpák fényével 

mesterien bevilágított, görcsnélküli 

embereket látni.

Mondják, hogy a nosztalgia önámítás, 

mert ténylegesen semmi nem volt 

olyan jó, mint ahogy emlékszünk rá. 

Van, ami történt, és van a történeted: 

a sztori, amit csináltál belőle.

De néha jó gyengének lenni.

Cs.J.

Töri
A Fő utca és Pala utca sarkán talál-

ható klasszicista palota Buda egyik 

legrégibb épülete, már Buda ostro-

ma során, 1886-ban súlyos károk 

érték, a 17. század végén a tulajdo-

nosai felújították és kibővítették. 

A mai formáját 1811-ben nyerte el, 

amikor Dankó András építőmester 

átalakította Kapisztory József gö-

rög kereskedő részére. Az emeletre 

henger alakú, zárt erkély, az ablakok 

fölé copf füzérek sora került, a Fő 

utcai homlokzatra pedig indadíszí-

tések, mitológiai és kereskedelmi 

jelenetek.

1828-ban az épület gróf Brunswick 

Ferenc tulajdonába került.

Itt működött Buda egyik legforgal-

masabb vendéglátóhelye: Friedl Fe-

renc cukrászdája. 

A ház földszintjén az 1900-as évek-

ben Lax Adolf szíjgyártó üzlete volt, 

majd később a Szép Ilonka bár. A 

második világháborúban a palota 

egy része elpusztult, 1951–1953 

között Hell Géza vezetésével állítot-

ták helyre. (Forrás: MTVA archívum) 

Kapisztory-ház: Fő utca 20..
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Erzsébet-nap a Szilágyiban
A budapesti I. kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium idén novemberben is méltóképpen ünnepelte meg az Erzsébet-na-

pot. Az ünnepség két fő eseményből áll: az Erzsébet-napi gálán a diákok adnak elő saját produkciókat, a pályaorientációs 

napon pedig ők hallgathatnak meg érdekesebbnél érdekesebb előadásokat.

Az idei Erzsébet-napi gála hívószavai 

a klíma és a mese voltak. A nézők előtt 

megelevenedtek a gyermekkorunk 

hősei: Ló Szerafin legyőzte önmagát, a 

herceg legyőzte a sárkányt, Hófehérke 

megtalálta az igazit és visszatért boly-

gónkra a Kis Herceg is, de nem örült 

annak, amit látott, mert az emberek 

teleszemetelték a bolygót, kivágták 

a fákat a Száz Holdas Pagonyban, fel-

égették a Dzsungelt, így odaveszett Ká 

és Balu is. A klíma hívószava nem csak 

a diákok fantáziáját mozgatta meg, se-

gélykiáltásuk a nézőket is megindítot-

ta. Ezen az estén mindenki számára ki-

derülhetett, a szilágyisok felelősséget 

vállalnak bolygónk védelméért.   

Az érzelmekben gazdag estét egy re-

mekül megszervezett pályaorientációs 

nap követte, amin a diákok betekin-

tést nyerhettek különböző szakmák 

kulisszatitkaiba, ellátogattak hozzájuk 

katonák, tudósok, bankárok, sporto-

lók, újságírók, filmesek és művészek, 

sőt még egy e-sportkommentátor is, 

ami azért különleges, mert egészen új 

szakmáról van szó.

A környezetvédelem itt is szerephez 

jutott, szó volt a fenntartható desig-

nról, környezet- és emberbarát ma-

tematikáról, társadalmi felelősség-

vállalásról, így jelen voltak állatokat, 

mozgássérült és hátrányos helyzetű 

embereket segítő szervezetek képvi-

selői is. 

Szeptember 11-én a Logodi utca 

56–58. szám alatti beépítetlen építési 

telken – előzetes régészeti feltárás és 

talajmechanikai vizsgálatok keretében 

– földmunkák kezdődtek.

2019. szeptember 16-án a munkagép 

ledöntötte a telek Logodi utcai hatá-

rán álló támfal, illetve mellvédfal egy 

szakaszát. Ebből adódóan veszély-

helyzet alakult ki, a Logodi utca és a 

járda állékonysága bizonytalanná vált. 

Az építésügyi hatóság határozatban 

kötelezte az ingatlan tulajdonosát, az 

építtetőt és a kivitelezőt, hogy az in-

gatlanon a telek Logodi utcai határán 

levő támfal leomlása miatt kialakult 

veszélyhelyzetet 5 napon belül szün-

tesse meg. A kivitelező elvégezte a 

sérült, meglazult mellvéd visszabon-

tását, az alatta lévő földteraszon kié-

pített védelemmel együtt, a kötelezés-

ben előírtaknak megfelelően.

Az építésügyi hatóság újabb határo-

zatot adott ki, amelyben kötelezte az 

ingatlan tulajdonosát,  az építtetőt és 

a kivitelezőt, hogy az ingatlan Logodi 

utcai határán levő, részben leomlott 

támfal állékonyságát a benyújtott 

tervdokumentációban leírt ún. sta-

bilizáló földbetöltéssel biztosítsa, és 

meghatározta a kivitelezés részleteit, 

a napi statikus ellenőrzést, a környező 

épületek, illetve a betöltés mozdulat-

lanságának folyamatos ellenőrzését. 

Külön kiemeli, hogy a munkák a jár-

dáról nem végezhetők, a terület 12 

tonnánál nagyobb össztömegű géppel 

nem közelíthető meg, valamint a mun-

kák megkezdése előtt a közművekkel 

is egyeztetni szükséges.

November 8-án – a közművekkel törté-

nő egyeztetést követően – a kivitelező 

megkezdte az előírt munkálatokat. A 

földfeltöltési munkák befejezését kö-

vetően november 21-én kezdték meg 

a földrézsű felületén a geotextil el-

helyezését. A fóliát betonacél hálóval 

szorították le a talajra, majd ezt acél 

tüskékkel rögzítették, így a feltöltött 

föld leomlásától nem kell tartani.  A 

munkákat november 23-ára befejez-

ték. Az elvégzett munkákról az előír-

taknak megfelelően felelős műszaki 

vezetői nyilatkozatot is csatoltak. Az 

ingatlant a munkákat követően kerí-

téssel is lehatárolták. A közterületről is 

levonultak, így visszaállhat az eredeti 

gyalogos forgalom.  Az úttest és a járda 

veszélytelenítése tehát megtörtént.  A 

megépült és lefedett földrézsű, ha 

nem is véglegesen, de több évig biz-

tosítani tudja az utca és a terület állé-

konyságát. 

2019. november 25.

Szeleczky Szilvia irodavezető,

Műszaki iroda

Tájékoztató
A Logodi utca 56–58. számú ingatlanon kialakult veszélyhelyzetről, annak el-

hárításáról
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Szent Katalin és 
az ő Tabánja
„Magdi néni, a sekrestyés utolsóként távozik a templomból és felakasztja a kulcsot” – ezzel a mondattal kezdte a Virág 

Benedek Házban finom iróniával átszőtt köszöntőjét Hegyi Balázs, a Tabáni Alexandriai Szent Katalin-templom plébáno-

sa, majd elképzelte, ahogy odabent, a templomi csendben a szentek sorra lelépnek a falról és élettel töltik be a teret. Így 

megy ez minden évben, amikor bállal köszöntik úrnőjüket, Szent Katalint. 

Természetesen a képzeletbeli bál 

most is november 24-én, Katalin nap 

előestéjén zajlott, épp úgy, mint az 

utca túloldalán a tűzvészt, árvizet, 

ostromot, átalakítást és bombázást át-

vészelt templom történetét és életét 

bemutató fotókiállítás megnyitója.

Saly Noémi irodalom- és helytörté-

nész, a kiállítás kurátora úgy vélte, 

hogy a korábbi, krisztinavárosi és vízi-

városi templomokról szóló összeállí-

tások után a tabáni városrész is élni 

kívánt a bemutatkozás lehetőségével. 

A Fortepantól, valamint az egykori 

Tabán Múzeumtól és a saját gyűjte-

ményéből kölcsönzött fényképek, 

dokumentumok, illetve a magántulaj-

donban lévő festmények nem csupán 

az egyházi épület falairól, kincseiről 

tudósítanak, hanem a körülötte élők 

hétköznapjairól is.

A Virág Benedek Ház egymásba nyíló 

termeiben, időrendben haladunk Szo-

kollu Musztafa budai pasa mecsetétől 

– amelynek alapjaira épült a barokk 

stílusú katolikus templom –, az Erzsé-

bet-híd megépítésének korszakán ke-

resztül napjainkig.

Saly Noémi informatív és rendkívül 

hangulatos képaláírásai legalább annyi 

értéket adnak a kiállításhoz, mint az ar-

chív képek és dokumentumok. A kurá-

tor felidézi többek között a tabáni bú-

csúkat, köztük az elsőt, a húsvét hétfői 

Gellért-hegyi Emmaus-járást, amikor a 

nép a túlpartról is idetódult a hegyre. 

Ilyenkor tízezrek kaptattak föl az öreg 

kálvária stációi mentén a feltámadás 

és a tavasz köszöntésére. Kitűnő mini 

portrékat kapunk az iparos legények-

ről, a gyerekekről, a mézeskalácsosról 

és a mutatványosokról. Egy 1920-as 

években készült fotóról a Fővárosi Du-

najobbparti Kiskereskedők Társulta Te-

metkezési Egyletének tagjait ismerjük 

meg, akik az 1920-as években gyász-

misére gyülekeztek. A kurátor mégis 

egy fejkendős, apró nénire hívja fel a 

figyelmünket, aki alig látható az ele-

gáns kegyeletegyleti tagok között.

A templom jelenlegi belső terét több 

különleges fotó illusztrálja, köztük az, 

amelyen a torony alatti Mária-kápol-

na 17. századi kegyoltárát őrző két, 

fából faragott, bekormozódott angyal-

szobrot mutatja. Róluk megtudható, 

hogy az eredeti barokk oltár szintén a 

tűzvészben pusztult el, vagy annyira 

megsérült, hogy ki kellett cserélni. A 

két angyal azonban sérült tagokkal és 

kormosan, de túlélt mindent: az 1838-

as árvizet, az 1849-es várostromot és 

az 1944–45-ös bombázásokat is. Talán 

ők azok a puttók, akikre a plébános a 

köszöntőjében utalt, hiszen minden 

Katalin-bálon titokban elmosolyodnak.

Rojkó A.

A tárlat ingyen megtekinthető január 

31-ig, keddtől szombatig, 14–18 óra 

között a Döbrentei utca 9. szám alatt.
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A Várnegyed titkai
Talán még nem késő jelezni a Mikulásnak, hogy tegye be a zsákjába a Várnegyed 

titkai című gyerekkönyvet, amely nem csupán az óvodások és kisiskolások szá-

mára tartogat meglepetéseket, hanem a szülőknek, nagyszülőknek is.

A szerző, Tittel Kinga többek között 

idegenvezető is, aki saját gyerme-

keivel tett budapesti sétái során 

gyakran kapott „miért?”-tel kezdődő 

kérdéseket. A kötet, amely a Mesé-

lő Budapest zsebkönyvsorozat első 

részeként jelent meg, nem csupán a 

miértekre ad választ, hanem olyan 

kultúr- és helytörténeti titkokba is 

beavat, amelyek választ adnak a kér-

désekre. A Kecskés Judit remek rajza-

ival illusztrált kötetből mesélhetünk 

gyerekünknek vagy a hónunk alá 

csaphatjuk útikönyvként. Bármelyi-

ket is választjuk, kalandos, izgalmas 

időtöltésben lesz részünk. A Mesélő 

meglódítja a fantáziánkat: szoborala-

kok kelnek életre, paloták, templo-

mok, múzeum és a levéltár érdekes-

ségei elevenednek meg. A Vörös Sün, 

a turulmadár és Hadik András lova 

mellett (alatt) többek között a bar-

langrendszer, a Sziklakórház vagy a 

Budavári labirintus rejtélyeire is fény 

derül, sőt arról is olvashatunk, hogy 

mi mindent láthatnánk, ha leásnánk 

a járda szintje alá. De megtudjuk azt 

is, honnan kapta a nevét a Várszok-

nya és Savanyúleves – azaz törökül 

az Eksi as Kuleszi – bástya. Figyeljék 

csak meg, hogy a gyerekek akkorára 

nyitják majd a szájukat a csodálko-

zástól, mint a Bécsi kapu!

Az ismeretterjesztő kötetet a Kolibri 

kiadó jelentette meg.

r. a.

Micsoda népek
Saly Noémi irodalom- és helytörténész Micsoda népek című könyvének bemu-

tatója 2019. december 11-én, 18 órakor  lesz a Virág Benedek Ház kiállítóter-

mében (1013 Budapest, Döbrentei utca 9.).

„Születésem – 1956 – óta ugyanab-

ban a lakásban élek, Budapesten, a 

Tabánban, a Döbrentei utca 8-ban. 

Gyerekkoromtól foglalkoztatott a kér-

dés: kik voltak, akik előttünk itt lak-

tak?

Róluk szól ez a könyv. A nagyvilágban 

talán készült már ilyen, de itthon nem 

ismerek hasonlót. Egy komplett, isme-

retlen-ismerős világ 1895-től 1947-ig, 

sőt olykor máig. Bankárok, mérnökök, 

katonák, jogászok, művészek, postá-

sok, szabók, cselédek, házmesterek, 

lágerbe hurcoltak és kitelepítettek, 

népnyúzók és őrangyalok. Micsoda 

népek…”

A szerzővel Török András beszélget, 

a könyvből Sándor Erzsi olvas fel 

részleteket. A könyvet az Abovo Ki-

adó jelentette meg. Aki eljön, meg-

nézheti a Szent Katalin és az ő Ta-

bánja kiállítást is. 

R.A.
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A műsor az Égi hang című lemez anya-

gára épül, amely Lovász Irén  Gyógyító 

hangok című lemezsorozatának első, 

nagy sikerű darabjaként az első évben 

aranylemez lett. 

Első díszelőadásának a Budavári Má-

tyás templom adott otthont a Bu-

dapesti Tavaszi Fesztivál keretében. 

Emlékezetes, teltházas koncerteken 

adott többek közt a Szent István Bazi-

likában, az  ulmi dómban, a  lombardiai   

12–13. századi olasz és a nyírségi kis 

Árpád-kori magyar templomokban, a   

zágrábi katedrálisban.

A műsor a szakrális magyar népkölté-

szet énekelt darabjaira épül. Elhang-

zanak Mária-himnuszok,   népénekek, 

zsoltárok, valamint középkori latin 

nyelvű gregorián és többszólamú éne-

kek is.

Az est tiszteletadás az égi és földi 

hang, az isteni és emberi világok talál-

kozásának.  Felcsendülnek a szakrális 

magyar népköltészet énekei, hangsú-

lyozva az évkör egységét, kiemelve az 

adventi, karácsonyi ünnepkör dalait.

Lovász Irén: ének/voice

Mizsei Zoltán: ének, psaltérium, udu, or-

gona/voice, medieval harp, udu, organ 

Ágoston Béla: duda, furulya, fujara, sa-

xofon/bagpipe, flutes, saxophone

A következő adventi koncert: 
Magyar Bori és Kardos Dániel 

Különleges jazz adventi koncert 

2019. december 15. 16.00

Budavári Városháza

Zenepavilon: 
Swing karácsony

Időpont: 
2019. december 20., 

péntek 16.00
Helyszín: 

Szentháromság téri 
zenepavilon

ÉGI HANG
Lovász Irén adventi koncertje a Budai Várban

A Daniel Speer Brass együttes rézfú-

vósaival lép fel a Szentháromság téren 

dzsesszes, pörgő adventi muzsikával.

A vidám műsorban találós kérdések,  

közös ütőhangszeres zenék hallhatók. 

A csapat 1990-ben alakult a Zene-

művészeti Főiskola Pécsi tagozatának 

hallgatóiból. Bejárták Európát, és 20 

év után a Budai Várban játszik a ze-

nekar. Most nem reneszánsz muzsikát, 

hanem vidám karácsonyi dallamokat.

Időpont: 
2019. december 8., 

vasárnap 16.00
Helyszín: 

Budavári Városháza, 
1014 Bp., Kapisztrán tér 1.



VÁRNEGYED • XXIV. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM, 2019. DECEMBER 5. CSÜTÖRTÖK20

P r o gr a m o k

arra csábítva, hogy építsük együtt a 

Víziváros közösségét. Képes Gábor 

vendége az esten az ECLECTICA TRIO, 

akik a vízivárosi költő műveihez ma-

gyar és angol nyelvű versek és nép-

költések megzenésítését, emellett 

hangszeres szerzeményeik és külföldi 

zenei ikonok (pl. Leonard Cohen, Joni 

Mitchell, The Doors, U2) dalainak át-

iratait, feldolgozásait társítják. 

Mindez egy progresszívebb, egyszerre 

folkos, rockos és időnként jazzes stí-

luselemekből táplálkozó hangzásvilág 

köntösében jelenik meg, amely kezde-

tektől fogva (2000) az együttes jellem-

zője. A formációnak eddig négy lemeze 

született, a legutóbbi Korszakok cím-

mel a Gryllus Kiadó gondozásában.

ECLECTICA TRIO:

Szathmáry Melinda - ének, gitár, zenék

Berki József - basszusgitár

Mády Kálmán - különleges ütőhang-

szerek, billentyűk, melodika

A belépés díjtalan, de regisztrációhoz 

kötött. Regisztrálni a jokaiannasza-

lon@budavar.hu e-mail címen lehet a 

program megjelölésével.

KÖNYVBEMUTATÓ
December 10., kedd 18.00

Mirtse Zsuzsa: Tizenhárom bűvös tükör 

- Mesék felnőtteknek című könyvének 

bemutatója a Magyar Napló Kiadó 

szervezésében. A szerzővel és Békés 

Rozi grafikusművésszel, a kötet illuszt-

rátorával Bíró Gergely író, szerkesztő 

beszélget. A belépés díjtalan.

BAROKK KAMARAEST
December 16., hétfő 19.00

G.F. HÄNDEL és olasz zeneszerzők 

(Vivaldi, Scarlatti Pergolesi, Caldara) 

műveivel Közreműködik: Komáromi 

Márton (MMA ösztöndíjas) - ének, Be-

reczki Julianna - csembaló, Fahidi Pat-

rícia - hegedű, Derzsi-Pap Enikő - he-

gedű, Botos Veronika - brácsa, Maróth 

Bálint - cselló, Tóth-Kiss Péter – nagy-

bőgő. 

Belépődíj: 1500 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával a belépődíj: 

1000 Ft. Jegyvásárlás: www.jegy.hu, 

jegyrendelés: jokaiannaszalon@bu-

davar.hu.

VÍZIVÁROSI CSILLAGOK
„Lakhatnék hozzád ajtónyira közel”

December 9., hétfő 18.00

A Vízivároshoz kötődő jeles személyi-

ségek előtt tisztelgő sorozat vendége 

KÉPES GÁBOR költő, író, muzeológus, a 

decemberben 10 éves Víziváros Face-

book-oldal alapítója. Született budai, 

élt Óbudán, a Rózsadombon, Pasaré-

ten és Lágymányoson, de a Vízivárost 

csak 17 évesen ismerte meg. Addig 

utazgatott a „Batyira” a csörgő-zörgő 

19-es UV-villamoson, hogy végül itt 

ragadt: 12 éve lakótársunk.

A városrészhez való kötődését elme-

sélő, Vízivárosban játszódó szerelmes 

verseiből, a „Réka-versekből” olvas 

fel, három eddig megjelent verseskö-

tetéből és a még kiadatlan műveiből 

válogatva. Az esten sci-fi tárcanovel-

láiból is ízelítőt ad – és a Víziváros 

egyre népszerűbb Facebook oldalá-

nak kapcsán is mesél érdekességeket, 

Jókai 
Anna 
Szalon

JÓKAI ANNA SZALON
I. Budapest, Iskola utca 28.

Nyitva tartás: a rendezvények ideje alatt, egyéb esetben a látogatás időpontjával kapcsolatban 

ajánlott előzetesen egyeztetni. 

E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu www.jokaiannaszalon.hu

Fotó: Barbara Gabriella, Népszava
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Adventi 
örömzene

VÁRBARÁTOK KÖRE: Idei utolsó ösz-

szejövetelünket  december 9-én 17 

órától  tartjuk a szokásos helyen: Buda-

vári Polgármesteri Hivatal Díszterme/

Házasság kötő terem/ Úri u. 58. Vendé-

günk lesz Tardy László a Budavári Nagy-

boldogasszony templom /népszerű 

nevén Mátyás templom/  Liszt Ferenc 

díjas  kántor karnagya. Élményekben és 

szakmai sikerekben rendkívül gazdag 

életéről, munkásságáról lesz szó, amiről 

a közelmúltban egy könyv is megjelent 

Összhang címmel, és kapható lesz ezen 

az estén is. Tardy László felidézi a régi 

karácsonyok emlékét is sok zenével.

Márai 
Szalon

2019. december 10-én 17 óra

BÚCSÚ AZ ÓÉVTŐL Szigethy Gábor mi-

amagyar című konyvének bemutatója. 

Vendégeink: Horváth Bence a Kortárs 

Kiadó vezetője, Kiss Gy. László táro-

gatóművész. Házigazda: Szigethy Gá-

bor. Helyszín: Budavári Önkormányzat 

Díszterme – Úri utca 58. I. em.

Zeneszalon
2019. december 10-én (kedd) 

17 órakor  

Házigazda:   Szilasi Alex Liszt díjas 

zongoraművész,   aki dr. Horváth Attila 

alkotmányjogásszal együtt ismét ér-

dekes élményben részesítik a résztve-

vőket. Helyszín: Zenetudományi Inté-

zet – Táncsics Mihály utca 7. 

Lánchíd 
Kör

December 11. (szerda) 16.30 óra

ADVENTI MŰSOR Fellépnek: a Buda-

vári Általános Iskola tanulói. Helyszín:   

Budavári Művelődési Ház fsz. nagyte-

rem             (I., Bem rkp. 6. ). 

Ady-est
2019. december 9. 18.00

Lázár Csaba Kazinczy-díjas előadómű-

vész „Így nem fogok sohse meghalni” 

című, Ady versekből összeállított mű-

sora a Szilágyi Dezső téri református 

gyülekezetben. A műsor időtartama: kb. 

50-55 perc. A prózai részeket Négyessy 

Katalin cselló játéka gazdagítja. A belé-

pés ingyenes. Helyszín: Szilágyi Dezső 

tér 3. Nagyterem (a templom mögött). 

Magyar 
Emlékek

December 17. (kedd) 18.00  

Messzire szakadt magyarok karácso-

nya  (VIII.)  A kuruc-kor és a bujdosók 

karácsonya.  Naplórészletek, írások és 

emlékhely-képek a tagság felvétele-

ivel. (Messik Miklós  összeállításában.) 

A tagság Rákóczi – és kuruc emlékek 

nyomában, Európában”  c. könyvének 

bemutatója.  Dr. Mészáros Kálmán tör-

ténész, Rákóczi-kutató köszöntésével 

és a Rákóczi Gimnázium  diákjai  közre-

működésével. Meghívott vendégünk:   

Csáky Csongor a Rákóczi Szövetség 

elnöke és Dr. Lomnici Zoltán  a Rákó-

czi-emlékév ötletgazdája. Helyszín: 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. székhá-

za – Gellérthegy u. 30-32. 

Márai 
Sándor 
Könyvtár

Nap, mint Nap címmel  megnyílt Sző-

dy Szabolcs fotókiállítása. A képek 

hét országban, Magyarországon, 

Csehországban, Szlovákiában, Né-

metországban, Angliában, Tunéziá-

ban és Dubaiban készültek, napfel-

kelte illetve naplemente idején. A 

kiállítás 2020. január 10-ig ingyene-

sen megtekinthető a könyvtár nyitva 

tartási idejében, hétfőn, szerdán és 

pénteken 13-19 óráig, kedden és 

csütörtökön 10-16 óráig.  (I. Krisztina 

krt. 87-91.)  

Kézfogás
December 12. 16.00 

A Kézfogás Testvérvárosi Egyesület 

vendége ezúttal Szabados Tamás, 

számos TV-film és sorozat operatőre, 

rendezője; többek között t a „Más-

félmillió lépés Magyarországon” című 

sorozaté. Előadásának címe: A képnek 

is van csendje. A program ingyenes. 

Helyszín: Várnegyed Galéria – Bat-

thyány u 67.

Ünnepváró 
Vásár

2019. december 13 – 15.  

A Hagyományok Háza idén újra meg-

rendezi ünnepváró programsorozatát. 

A december 13. és 15. között rende-

zett vásárral adventi hangulatot vará-

zsol Buda szívébe, a gyönyörűen fel-

újított Budai Vigadóba.
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ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK
Óvári Árpád: Fjordok és glecs-

cserek között III. 2019. december 10. 
kedd 10.30. Belépő: 100 Ft.

Ipach Ildikó: Ecuador - Galapagosz
2019. december 17. kedd 10.30. Belé-
pő: 100 Ft.

LOVÁSZ IRÉN DALOLÓKÖRE 
December 10. kedd 17.00 

Lovász Irén egyetemi docens dalolókö-
re szívesen lát minden érdeklődőt kö-
zös daltanulásra és együtt éneklésre. 
További információ: www.lovasziren.hu 
Belépő: 1000 Ft.

IRKA KÖR VERSSZÍNHÁZ
Csütörtökön 10.00

„Egy lángot adok, ápold, add tovább…”
Csütörtök délelőttönként az Irka Kör 
Versszínház tagjai élesztgetik a „költé-
szet lángját”. Szeretettel várnak min-
den irodalomkedvelőt, akik szívesen 
közreműködnének irodalmi műsoraik-
ban. Klubvezető: Remes Ferenc. Utolsó 
alkalom: 2019. december 19.

KÖRTÁNC
Páros héten hétfőn 18.00-19.30-ig

Különböző népek, tájak szépséges 
zenéire, változatos körtáncokat tán-
colunk könnyed, barátságos hangulat-
ban. A táncok előtt együtt megtanuljuk 
a lépéseket, tánctudás és partner nem 
szükséges. Tánc közben minden gond 
elillan, csak a zenék és mozdulatok 
harmóniája marad velünk! Amit érde-
mes hozni: kényelmes, táncra alkalmas 
cipő, laza ruházat. Vezeti: Stern Szilvia
Belépő: 1.500 Ft / alkalom. Utolsó al-
kalom: 2019. december 9.

SZENIOR ÖRÖMTÁNC
Péntek 16.30 – 18.00

A szeniortánc közösségi tánc, mely kí-
méletesen mozgatja át az izmokat, ízü-
leteket és kiválóan hat a memóriára. Ez 
a mozgásforma nem igényel táncpart-
nert, sem előzetes tánctudást. A sze-
niortánc nem más, mint öröm, mozgás, 
agytorna. Jelentkezés és további infor-
máció: Drimál Andrea. Tel.: +36-30-231-
2150. E-mail: adadrimal23@gmail.com. 
Utolsó alkalom: 2019. december 13. 

JÓGA
Szerda 19.00-20.30

Esti hatha óra, ahol csavarások és hul-
lámzó ritmusok várnak a résztvevőkre. 
A gyakorlást követően hangtálas rel-
axációval mélyítheted el az ászanák 
jótékony hatásait.Vezeti: Kövecses Bet-
tina, hatha jóga oktató, RYT Yoga Allien-
ce. Jelentkezés és további információk: 
E-mail: thetravellingmat@outlook.com
Telefonszám: 36 70 322 1171. Belé-
pő: 2000 Ft / alkalom. Utolsó alkalom: 
2019. december 18.

GERINCTRÉNING
Kedd 19.30 - 20.30 

A tánc és jóga elemeivel gazdagított 
könnyen követhető gerinctorna. Kö-
zepesen dinamikus, egyszerű mozdu-
lat-kombinációkkal erősítjük meg a hát, 
has, far izomzatát. A mozgáskoordiná-
ciót és mobilitást fejlesztő gyakorlatok 
segítenek a fájdalommentes és harmo-
nikus mindennapi élet kialakításában. 
Vezeti: Szabó Nikolett. Jelentkezés és in-
formációk: E-mail: niki@hawaiihulatanc.
hu. Utolsó alkalom: 2019. december 10. 

Budavári Művelődési Ház
1011 Budapest, Bem rakpart 6. • Telefonszám: +36-1-201-0324 • E-mail cím: bem6@bem6.hu

www.bem6.hu           budavarimuvelodesi.haz         budavarimuvelodesihaz

ÉVZÁRÓ SEBŐ-KLUB ÉS TÁNCHÁZ

2019. december 7. szombat 19.00  

A havi rendszerességgel tartott koncer-

teken sok évtizedes, népzenei és éne-

kelt verseket felölelő repertoárjából 

válogat a Sebő-együttes, hol tematiku-

san, hol pedig vadonatúj anyagot játsz-

va. Az esteket vetítéssel kezdjük, majd 

zenészbarátok és a Sebő-együttes tag-

jai lépnek a színpadra. A táncházi mu-

zsikát Mihó Attila és bandája biztosítja, 

tánctanárunk Csatai László „Csidu”. Be-

lépő: 1200 Ft. Jegyek elővételben kap-

hatók a Budavári Művelődési Ház jegy-

pénztárában és a www.tixa.hu oldalon. 

ÉVZÁRÓ SZÁJHARMONIKA KLUB 

A GRUNTING PIGS DUÓVAL

2019. december 13. péntek 19.00 

Az egyik legismertebb kortárs magyar 

szájharmonikás, Pribojszki Mátyás és 

zenekara az igényes élőzenét szeret-

nék életben tartani. Zenéjükben felfe-

dezhetők a blues gyökerei, a swing, a 

jazz és némi funky is. Saját, angol nyel-

vű dalaik mellett ismert előadóktól 

is kölcsönöznek dallamokat. Belépő: 

1200 Ft. Jegyek elővételben kaphatók 

a Budavári Művelődési Ház jegypénz-

tárában és a www.tixa.hu oldalon. 

SUDÁR ANNAMÁRIA ÉS 

A MISZTRÁL EGYÜTTES 

ADVENTI MŰSORA

2019. december 15. vasárnap 19.00 

Az év utolsó Misztrál együttes klub-

koncertjén a vendégelőadó ezúttal 

Sudár Annamária előadóművész lesz, 

akivel kiegészülve a zenekar „A vára-

kozás zsoltára” című műsort adja elő.

Belépő: 1000 Ft

Jegyek elővételben kaphatók a Buda-

vári Művelődési Ház jegypénztárában 

és a www.tixa.hu oldalon. 
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Vízivárosi Klub
1015 Bp. Batthyány u. 26. • Telefon: +36-20-232-9018, +36-1-780-7660 • E-mail:  vizivarosiklub@budavar.hu
Nyitva tartás: a programokhoz igazodóan változó.

RENDHAGYÓ KÖNYVBEMUTATÓ 

ÉS FELOLVASÓEST
December 13. péntek 17.30

NAGY KAROLIN: „ÁLLATI NYELVTÖ-

RŐK ISKOLÁJA”

A könyv eredetileg vak gyerekek szá-

mára íródott, a szerző gyógypedagó-

gus a Vakok Iskolájában. A felolvasást 

vizuális ingerek nélkül, amolyan élő 

rádiójáték formájában hallgathat-

ják az érdeklődők. Közreműködnek 

a Pesti Magyar Színház Színiakadé-

miájának hallgatói. Vendég: Lakatos 

Norbert Vaklufis, aki illusztrációként 

„luficsodákat” hajtogat az esemény 

alatt.A felolvasást követően a fel-

nőtteket kötetlen beszélgetés, dedi-

kálás, a gyerekeket színezők és lufik 

várják. A belépés díjtalan.

CSALÁDI DÉLELŐTT
December 14. szombat 
10.30-tól a Kerek Zenekar adventi 
koncertje – interaktív népzenei kon-
cert bölcsődés -és óvodáskorú gyere-
keknek és szüleiknek
11.15-től a Prolet Táncklub bolgár 
tánc- és hangszerbemutatója
A program a Budavári Bolgár Nemze-
tiségi Önkormányzat támogatásával 
valósul meg. A belépés díjtalan. 

HÉTFŐ:
10.00-10.30 „Kökörcsin” babás ját-

szó és táncház 1–3 éves korú gyerme-

kek és szüleik részére. Részvételi díj: 

1000Ft/alkalom (egy gyermek + egy 

felnőtt) Információ: Márton Piroska tán-

cos, óvodapedagógus, mozgásterapeu-

ta. piroska.marton.tanc@gmail.com

16.30–17.30 Ingyenes jogi tanács-

adás. Bejelentkezés szükséges a  dr-

boross@borossiroda.hu címen, vagy a 

klub elérhetőségein. 

17.00–18.00 Ingyenes, önszervező-

dő angol társalgókör. Bármikor lehet 

csatlakozni a csoporthoz. A nyelv kö-

zépszintű ismerete ajánlott!

KEDD: 

8.00–9.00 Senior gerinctorna. Rész-

vételi díj: 700 Ft/alkalom. Bejelentke-

zés szükséges a mozduljtudatosan@

gmail.com címen.

18.00–19.00 Funkcionális tréning és 

mobilizáció 

Nyújtó eés mobilizációs gyakorlatok 

az ízületi mozgásterjedelem növelé-

sére, valamint egyensúlyfejlesztés a 

testtudatos mozgásért.   Részvételi díj: 

1 400 Ft/alkalom; 4 600 Ft/4 alkalom. 

Bejelentkezés szükséges a mozduljtu-

datosan@gmail.com címen. 

SZERDA:

10.30–12.00 Közép-budai baba-ma-

ma és hordozós klub Ha (ki)kapcso-

lódnál vagy szabadon beszélgetnél 

egy támogató és biztonságot nyújtó 

közegben, itt bátran kérdezhetsz. Cse-

rélj tapasztalatot másokkal a kisgyer-

mekes lét örömeiről, kihívásairól, és 

hozd el magaddal babádat is! A klu-

bot vezeti: Jezsek Klaudia, édesanya, 

hordozási tanácsadó. Facebook: Kö-

zép-budai baba-mama és hordozós 

klub. Részvételi díj: 500 Ft. Minden 

hónap negyedik szerdáján a klub-

ban szoptatást támogató baba-mama 

csoporttalálkozó van. Vezeti: Wouters 

Krisztina LLL szoptatási tanácsadó, 

három gyermek édesanyja. A részvé-

tel ingyenes.

15.30–16.30 „Aranycipő”- senior tár-

sastánc tanfolyam, I. kerületi nyugdí-

jasoknak ingyenes. Folyamatos csatla-

kozási lehetőség!

CSÜTÖRTÖK:

9.00–10.00 Senior gerinctorna. Rész-

vételi díj: 700 Ft/alkalom. Bejelentke-

zés szükséges a mozduljtudatosan@

gmail.com címen. 

14.00–17.00 Bridzsklub.

16.00–17.00 Orosz társalgókör. Ér-

deklődés: László Ludmilla, 0620 918 

1438.

17.00–18.00 Meridián torna. A gya-

korlatok mindennapos végzésével so-

kat tehetünk az egészségünk javításá-

ért, mivel jótékonyan hatnak a testre, 

a lélekre és a szellemre is. A torna in-

gyenes, folyamatosan lehet csatlakoz-

ni a csoporthoz.
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18.00–19.00 Funkcionális tréning és 

mobilizáció. Részvételi díj: 1400 Ft/

alkalom, 4600 Ft/4 alkalom. Bejelent-

kezés szükséges a mozduljtudato-

san@gmail.com címen.

Felnőtt színjátszás és improvizáció 

kéthetente csütörtökön 19.30-tól. 

Érdeklődni Patocskai Katalin, patocs-

katica@gmail.com, 06 20 770 8679-

es telefonszámon lehet.

PÉNTEK:

8.00–15.00 Termelői piac a klub előtti 

téren.

8.00–9.00 Senior gerinctorna. Rész-

vételi díj: 700 Ft/alkalom. Bejelentke-

zés szükséges a mozduljtudatosan@

gmail.com címen.

9.00–10.00 Gerinctorna minden kor-

osztálynak. Részvételi díj: 700 Ft/alka-

lom. Bejelentkezés szükséges a moz-

duljtudatosan @gmail.com címen.

10.00–11.00 „Aranycipő” senior tár-

sastánc tanfolyam. Részvételi díj 500 Ft. 

INGYENES GERINCTORNA 
I. KERÜLETI NYUGDÍJASOK 

RÉSZÉRE
kedden 9.00-10.00 és 10.00-11.00 

óráig,csütörtökön 8.00-9.00 óráig.
Bejelentkezés minden 

alkalommal szükséges, melyet
hétfőn és szerdán, 10.00-12.00 
óra között a 06-1-780-7660-as 
telefonszámon, vagy személye-
sen a helyszínen tehetnek meg.

Mesemúzeum

December 7., szombat 11 órától 

PAPÍRSZÍNHÁZ MESÉK

A Japánból eredő és igen népszerű 

Papírszínház, a Kamishibai a mese-

könyveket mintegy színházzá alakítja. 

A fakeretben mozgatható nagyméretű 

lapok segítségével a mesélő, a gyere-

kekkel szembefordulva, a lapok moz-

gatásával, az ebből eredő játékkal és 

ennek drámai hatásával igazi színházi 

élménnyé változtatja a hagyományos 

meseolvasást. Amit mesélünk: Csip-

kerózsika, A kiskakas gyémánt félkraj-

cárja, A só. Ajánlott korosztály: 5–10 

éves korig. 30 perc.

December 14., szombat 11 órától

DIAFILMVETÍTÉS

Válogatás Ma-

rék Veronika 

meséiből

Amit vetítünk: 

Boribon autó-

zik, Boribon, a 

bajnok, Boribon, a játékmackó; Kipp-

kopp és a többiek, Laci és az oroszlán, 

A sünik és a csúnya kislány. Ajánlott 

korosztály: 4–7 éves korig. 30 perc.

December 21., szombat 11 órától 

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS

Adventi ajándékkészítő kézműves Far-

kas Réka iparművésszel. Különböző 

gyógyteákból, fűszerekből egyedi te-

aválogatást készíthetsz szeretteidnek, 

és saját díszítésű receptes kiskönyv-

vel, vagy képeslappal is meglepheted 

őket. Ajánlott korosztály: 5–12 éves 

korig. 120 perc.

December 28., szombat 

11 órától 

KÖZÖS TÁRSASJÁTÉKOZÁS 

Vajon megtalálod a labirin-

tusból kivezető utat? Tudsz 

egymás után kétszer hatost dobni? 

Menni fog a pókerarc? Gyere, próbáld 

ki!  Ajánlott korosztály: 5–12 éves ko-

rig. 120 perc.

1013 Budapest, Döbrentei utca 15. Telefon: +36-1-202-4020



VÁRNEGYED • XXIV. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM, 2019. DECEMBER 5. CSÜTÖRTÖK26

P r o gr a m o k

KREATÍV MŰHELY 
December 15. vasárnap 10.00–
12.00 óráig
Kézművesek irányításával karácsonyi 
dekorációk készítése közösen és ad-
venti virágvásár. Részvételi díj 4 500 
Ft, amely tartalmazza az elkészített, 
hazavihető dekorációk költségét. 
Érdeklődni lehet: +36-20-442-4605.

NORDIC WALKING
Hétfő 09.00 – 10.00. 
Találkozó a Vérmezőn, a Széll Kálmán 
tér felőli részen lévő fitnesz eszközök-
nél. A részvétel I. kerületi lakosoknak  
ingyenes. További információ: +36-1-
375 0336.

JÓGA
Hétfő, szerda 18.00–19.30 a Sport-
központ közösségi helyiségében. 
Részvételi díj: I. kerületi lakosoknak 
1 500 Ft/alkalom, kerületen kívüli ér-

deklődőknek 2 000 Ft/alkalom. Továb-
bi információ: Szadai Kriszta +36-70-
636-6869; szadai.kriszta@gmail.com.

SZENIOR TÁNC
Kedd 11.00–12.00 a Sportközpont 
Közösségi helyiségében. Nem kell 
hozzá partner, sem előzetes tánctu-
dás. A részvétel I. kerületi lakosoknak 
ingyenes. 
További információ: +36-1-375 0336.

GYMSTICK MUSCLE
Kedd 18.00 óra – Czakó Sportközpont 
Közösségi terem
A GYMSTICK Muscle egy különleges 
izomerősítő óra, hatféle edzéselvet 
képvisel: izomerő-fejlesztés, ízületi 
stabilitás, egyensúlyérzék-fejlesztés, 
koordináció, állóképesség, tudatos 
testtartás. A GYMSTICK használatakor 
az egész test  aktívan dolgozik, akkor 
is, ha csak egy bizonyos izomcsoport-

ra koncentrálunk. Jó hangulatú, kis-
csoportos órák a Naphegyen! További 
időpontok szervezés alatt. 1 800 Ft/
alkalom Az órákra bejelentkezés szük-
séges! Órarend, bejelentkezés, bő-
vebb információ:  gymstickzj@gmail.
com. Tel.: 06-30-358-0436. 
Várom jelentkezését! Zólyomi Julianna.

DANCE SHOW
Szerda 15.00-16.00 általános iskola 
felsősök és középiskolások, 16.15–
17.00 ovisok, 17.00–18.00 általános 
iskola alsósok. A Dance Show egy hip-
hop alapokra épülő dinamikus, va-
gány táncműfaj, amelyben megtalál-
hatóak a show-tánc, a latin tánc, a jazz 
tánc, a street dance elemek is. A havi 
tandíj: 5000 Ft. Testvér kedvezmény: 4 
500 Ft/fő. További információ: 
Nemesfalvi Alexandra, 
n.alexandra96@gmail.com,
tel: +36-20/599-2666.

Hahó, itt a Czakó!
1016 Budapest, Czakó u. 2-4. 
Nyitvatartás: Hétfő – péntek: 07.00 – 20.00. 
Szombat: 08.00-20.00. Vasárnap: 08.00 – 18.00

PROGRAMOK

A Czakó utcai Sportközpontban üzemelő korcsolyapálya működtetésével kapcsolatban a következő változásokra kerül 

sor december 2-ától:

Az iskolásoknak és ovisoknak hétköz-
nap az órarend szerinti órájukban in-
gyenes lesz a korcsolyabérlés.
Kilépés után ugyanazzal a belépővel 
nem lehet visszamenni a jégre. Az 
időkorlátok bevezetésének oka, hogy 

mindenkinek legyen lehetősége be-
jutni korcsolyázni.

Változik a közönségjég nyitvatartása: 
hétfőtől szerdáig 18.00–20.00 óráig; 
csütörtök–péntek 18.00–21.00 óráig; 
szombat 10.00–21.00 óráig; vasárnap 
10.00–18.00 óráig.

Az I. kerületi lakosok számára 
a közönségjég használatának árai is 
változnak:
• 14 év alatti gyerekeknek ingyenes;
• 14 év felett egységesen 500 Ft a be-
lépődíj. A korcsolyabérlés változatla-
nul 800 Ft marad.

Az I. kerületen kívülieknek az árak 
változatlanok:
• 14 év alatti gyerekeknek 1. 300 Ft;
• 14 év felett egységesen 1 800 Ft a 
belépődíj.  A korcsolyabérlés 1 000 Ft.

A hétvégén idősávokkal fog működni 
a korcsolyapálya:
SZOMBAT: 
• 10.00–12.30 I. idősáv,
• 13.30–16.30 II. idősáv,
• 17.30–21.00 III. idősáv.

 VASÁRNAP:
• 10.00–13.00 I. idősáv,
• 14.00–18.00 II. idősáv.
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INGATLAN

 A kerületben 23 éve mukö-

dő WÁGNER ÉS TÁRSA Ingat-

laniroda Attila út 12. (okmányiroda 

mellett) folyamatosan keres ügyfelei 

számára ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT. 

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK bérleti 

jogának cseréje és jogi ügyintézése. 

Telefon: +36-30-509-2665, 212-

2136, www.ingatlanwagner.hu, e-ma-

il: wagnera1@chello.hu.

Budai várban a Dísz téren repre-
zentatív palotaház földszintjén lévő 
52 m2-es, jó állapotú, csendes belső 
kert felé nyíló, földszinti, hangulatos 
dongaboltozatos, korszerű cirkófűté-
ses önkormányzati lakás örökölhető 
bérleti joga átadó. Csereirányár: 23,9 
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 
0630/509-2665.  

Budai várban a Dísz téren a Tóth 
Árpád sétány felé nyíló 100 m2-es 
dongaboltozatos, felújítandó önkor-
mányzati lakás örökölhető bérleti joga 
átadó vagy kisebb budai várban lévő 
önkormányzati lakásra cserélhető. 
Csereirányár: 49,9 M Ft. Wágner Iroda, 
tel.: 212-2136, 0630/509-2665.   

I. Budai várban az Úri utcában 
bruttó 90 m2-es 3,5 szobás, I. emelet+ 
tetőtér, belső 2 szintes, 2 fürdőszo-
bás, hangulatos, gázcirkó fűtéses ön-
kormányzati lakás örökölhető bérleti 
joga átadó. Csereirányár: 49,9 M Ft. 
tel.: 0630/509-2665.   

I. Úri utcában a Tóth Árpád sétány 
felé is nyíló 80 m2-es 2 szoba hallos, 
cirkófűtéses, földszinti, átlagos álla-
potú önkormányzati lakás örökölhető 
bérleti joga átadó. Csereirányár: 39,9 
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 
0630/509-2665.  

II. Pasaréti úton reprezentatív 5 la-
kásos kertes bauhaus villaház I. eme-

letén lévő 117 m2-es 3 szobás össz-
komfortos villalakás + 15 m2 terasszal 
eladó. Irányár: 135 M Ft Wágner Iroda, 
tel.: 212-2136, 0630/509-2665.  

I. Budai Várban patinás műemlék 
épület földszintjén lévő 57 m2 donga-
boltozatos, felújítandó, csendes belső 
udvar felé nyíló 2 szobás önkormány-
zati lakás örökölhető bérleti joga át-
adó. Csereirányár: 19,8 M Ft. Wágner 
Iroda, tel.: 212-2136, 0630/509-2665.  

Budai várban az Úri utcában rep-
rezentatív házban 80 m2-es felújítan-
dó dongaboltozatos földszinti össz-
komfortos, galériázott önkormányzati 
lakás örökölhető bérleti joga átadó. 
Csereirányár: 32,9 M Ft Wágner Iroda, 
tel.: 212-2136, 0630/509-2665.  

I. Tárnok utcában 102 m2-es, Duna 
felé nyíló emeleti, teljes felújításra 
szoruló 2 szoba hallos, nagy étkező 
konyhás önkormányzati lakás örököl-
hető bérleti joga átadó. Csereirányár: 
53 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 
0630/509-2665.  

I. Csap utcában bruttó 70 m2-es 
III. emeleti, 1 nappali + 2 hálószobás  
belső kétszintes, jó állapotú, cirkófű-
téses önkormányzati lakás bérleti joga 
átadó. Csereirányár: 29,9 M Ft. Wág-
ner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/509-
2665.  

Budai várban a Táncsics Mihály ut-
cában   reprezentatív műemlék épület 
földszintjén lévő 41 m2-es, 1.5 szobás, 
felújított, hangulatos, dongaboltoza-
tos,  cirkófűtéses önkormányzati lakás 
örökölhető bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 23 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 
212-2136, 0630/509-2665.

 II. Bognár utcában Budagyöngyé-
től nem messze, földszinti, 51 nm-es 
szépen felújított, erkélyes, 2 külön 
nyíló szobás lakás 50 millió forintért 
eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 
06 20 974 0571.

II. Zöldlomb utcában csúszó-
zsalus, 4 emeletes társasházban 

(nincs lift) 65 nm-es, 3. emeleti 3 szo-
bás kiváló elosztású lakás 53 millió 
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 
0618, 06 20 974 0571.

II. Pasaréten csendes utcában 3 
emeletes téglaépítésű, 6 lakásos tár-
sasház földszintjén hangulatos, 53 
nm-es másfél szobás, nagy erkélyes 
lakás garázzsal 52 millió forintért el-
adó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 
20 974 0571.

II. Lepke utcában Bauhaus jellegű 
6 lakásos társasház első emeletén 
csöndes, napfényes, 82 nm-es 3 szo-
bás, erkélyes, duplakomfortos lakás 
eladó. Amerikai konyhás nappali ét-
kezővel + 2 hálószoba. Irányár: 89,5 
millió forint. BakosLak Ingatlan 326 
0618, 06 20 974 0571.

II. Gyöngyvirág utcában, hüvösvölgyi 
zöldövezetben eladó földszinti, gyönyö-
rűen felújított 63 nm + 10 nm teraszos, 
2 szobás lakás. Villamos megálló pár perc 
sétára. Irányár: 63 millió Ft. BakosLak In-
gatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

II. Vérhalom tér közelében 2015-
ben épült liftes társasház első emele-
tén 105 nm-es 4 szobás 2 erkélyes, 2 
fürdőszobás modern lakás 147 millió 
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 
0618, 06 20 974 0571.

XII. Fodor utcában 3 lakásos tár-
sasház földszintjén frissen és igé-
nyesen felújított 96 nm-es 3 szobás, 
terasz-és kertkapcsolatos, panorámás 
lakás saját 240 nm-es kertrészel, ga-
rázzsal és kerti szaunával 108 millió 
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 
0618, 06 20 974 0571.

Budakeszin Fő utcához közel 504 
nm-es telken 2 generációs, zöldöve-
zeti, 2 önálló épületből álló egyszin-
tes családi ház eladó. A nagyobbik ház 
90 nm-es 4 szobás, a kisebb 52 nm 
és 2 szobás. Önálló garázs, pázsitos 
gondozott kert, jó környék. Irányár: 72 
millió Ft. BakosLak Ingatlan 06 20 368 
7777.
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 BAKOSLAK INGATLAN Kp-es 

ügyfelei részére keres eladó 

és igényes kiadó ingatlanokat azon-

nali fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I. 

Batthyány utca 32. Tel. 326 0618,      

06 20 974 0571.Adás-vétel

Műteremlakást vagy ilyen célra 
alkalmas nagy alapterületű, nagy he-
lyiségekből álló, lehetőleg felső eme-
leti lakást vásárolnék a kerületben sa-
ját célra. muteremlakas2019@gmail.
com. +36 20 458 8656 (csak SMS).

ÉLETJÁRADÉK

Egyedülálló, kedves fiatalember 
eltartási illetve életjáradéki szerző-
dést kötne idős úrral, hölggyel, akinek 
segítségre lenne szüksége. megegye-
zés alapján, 100%-os eltartás. Biztos 
és biztonságos, szép, stabil időskort 
nyújtok. telefon: 06-70-673-7787.

Eltartási illetve életjáradéki szer-
ződést kötnék idős hölggyel, úrral, 
akiknek segítségre lenne szükségük. 
Aki egyedül érzi magát, hívjon. 06-70-
381-8029.

ADÁS-VÉTEL

 HENK ANTIQUITAS Krisztina-

város Mészáros u. 8. Nyitva: 

H-P 10-18 óráig. Telefon: 06-20/933-

1413, henkvilmos@gmail.com 

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
vásárolok bútoro kat, festményeket, 
bronz tárgyakat, porcelánokat, Ko-
vács Margitot, régi álló-, fali-, asztali 
díszórákat (hibásat is), csillárt, 6-12 
személyes ezüst étkészletet, tálcát 
stb. Könyveket, régi katonai kitünte-
tések tárgyait és teljes hagyatékot. 
Első vevőként a legmagasabb áron. 
Üzlet telefonszám: 06-20-280-0151, 
herendi77@gmail.com.

Antik és használt KÖNYVEK, tel-
jes könyvtárak, hagyatékok vásárlása. 
Oskola Antikvárium Buda, Maros u. 12. 
Nitsovits Iván 06-20-23-10-725.

Papír és fémpénzt, bélyeget, ké-
peslapot, papírrégiséget, régiségeket 
vásárolunk és árverésre átveszünk. 
VI. Andrássy út 16. 266-4154 Nyitva: 
H-SZ: 10-17, Cs: 10-19.

 Budai József műértő-lakbe-

rendező vásárolok készpén-

zért magas áron antik bútorokat, 

koloniált is, magyar vagy külföldi fest-

ményeket, minden típusú dísz-vitrin 

és lakberendezési tárgyakat, antik ill. 

márkás karórákat, órákat, bizsunemű-

ket, ezüstneműket, könyveket, varró-

gépet, zongorát, teljes hagyatékot. 

Hívja a megbízható partnert. Telefon: 

06-70-673-7787, e-mail: antik@ma-

gyarantik.hu.

 ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK 

FELVÁSÁRLÓ azonnali kész-

pénz fizetéssel vásárol! Antik búto-

rokat, festményeket, porcelánokat, 

Herendit, Zsolnayt és stb., órákat (kar, 

dísz, fali), szőnyegeket (kopottan, hi-

básan is), kitüntetéseket, érméket, 

bizsukat – borostyánt, ezüstöket, 

csipkéket, könyveket, hanglemeze-

ket, mindenféle régiséget, hibásat 

is. Hívjon bizalommal a hét minden 

napján, díjtalan kiszállással. Telefon: 

06-70-600-1727.

 GALÉRIÁNKAT újra megnyitot-

tuk! Műtárgyak, festmények 

adásvételével, szakbecslésével fog-

lalkozunk. Ingatlanügynöki tevékeny-

séget is folytatunk jogi ügyintézéssel, 

kedvező feltételekkel. Napkereszt 

Galéria, Dísz tér 9. (Bejárat: Móra Fe-

renc utca 2/a) Telefon: +36-30-231- 

8309, +36-30-555-7436

 KÖNYV! Mi nem csak telefon-

szám, üzlet is vagyunk! Krisz-

tina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Ve-

szünk könyveket, könyvtárakat, régi 

térképeket, kéziratokat, képes-leve-

lező lapokat, plakátokat, fényképe-

ket, egyéb papírrégiséget. Díjtalan 

kiszállás, készpénzfizetés. Tel./Fax: 

212-8909, e-mail: kriszt.ant@gmail.

com. nyitva: h-p 10-18 óráig.

FESTMÉNY

 FESTMÉNYGYŰJTEMÉNY gya-

rapítása céljából megvétel-

re keresek készpénzért kiemelkedő 

kvaliitású magyar festményt. Árveré-

sen, kiállításon szerepelt előnyben. 

Nemes Gyula, telefon: 06-30-949-

29-00, e-mail: gyulanemes@gmail.

com
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SZOLGÁLTATÁS

Irodák, lépcsőházak, lakások 
napi takarítását, nagytakarítását vál-
lalom, közületeknek és magánsze mé-
lyeknek. Halász Tibor. Telefon: 202-
2505, 06-30-251-3800.

 Festés-mázolás, burkolás, 

homlokzati szigetelés, javí-

tás, gipszkartonozás, villanyszerelés, 

teljes lakásfelújítást vállal cégünk, 

ingyenes felméréssel 22 éves refe-

renciával! 06-70/432-4222  szakem-

berszolgaltato@gmail.com,  www.

szakemberszolgaltato.hu

Kémények bélelése, átépítése, 
belső marása teljes körű ügyintézés-
sel. Szabó Balázs 06-20-264-7752.

Társközvetítés: szívvel-lélekkel 
segítünk megtalálni párját. Tel.: 06-
20/2721-461. komolyangondolom.hu

Festés-mázolás-tapétázás, ki-
sebb munkák vállalása is. Gipszkar-
tonozás, kőműves-javítások, bontás, 
sitt-elszállítás.  Kovács Gergely, tele-
fon: 06-30-5686-255.

 Villanyszerelés azonnal! Hi-

baelhárítástól a teljes felújí-

tásig. Petrás József villanyszerelő 

mester. Telefon: 06-20-9344-664, 

246-9021. ELMÜ ügyintézés.

Vízszerelés, villanybojlerek víz  kő-
telenítése, javítása, csapok, szifonok, 
vécécsészék, vécétartályok cseréje, 
javítása. Mosó-, mosogatógépek be-
kötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 
06-30-447-3603. 

 Lakásfelújítás! Szobafestés, 

mázolás, tapétázás, parketta-

lerakás, -javítás, -csiszolás,  vízsze-

relés, csempézés, villanyszerelés, 

ajtó- és ablak csere, kőműves és 

asztalos munkáK, takarítás, garanciá-

val. Halász Tibor. Telefon: 202-2505, 

0630-251-3800. 

EGÉSZSÉG

JÓGA - ősi indiai módszer. Az egész 
testet átmozgató egyszerű gyakorlatok 
erősítik, nyújtják, ellazítják az izmokat, 
feloldják az idegi feszültségeket, szo-
romgásokat és feltöltenek energiával. 
Minden korosztály számára ajánlott. 
Hétfőn és szerdán 18.00-19.30-ig. Bu-
davári Általános Iskola. Tárnok u. 9-11. 
Érdeklődni: 06-30-402-4657.

Diplomás ápoló több éves szak-
mai tapasztalattal hétköznapjaink 
gördülékennyebbé tételében segíte-
ne. Legyen szó szakápolásról, beteg-
szállításról vagy étkeztetésről. Hívjon 
bizalommal. Eltartási szerződést is 
vállalok. Aba-Juhász Mihály, abaju-
hasz@gmail.com. Telefon: 06-30-
870-5287.

KARÁCSONYI 
SZAKÁCSKÖNYVAKCIÓ! 

A főzés tudománya + 
Bűvösz Szakács konyha-
univerzum 

Két hiánypótló kötet együttesen 

3.500 Ft árengedménnyel.

Részletek a buvosszakacs.com oldalon

Elérhetőség: +36-1-782-6620

• 24 órás vészhelyzeti 

  elérhetőség, éjszakai 

  ügyelet

•  Teljes körű  könyvelés az új 

  törvényi előírás szerint

•  Hatékony kintlevőség-

  kezelés

•  Műszaki problémák 

  kezelése - Gondnoki 

  házfelügyelet

•  Társasház teljes körű 

  üzemeltetése

•  Felújítási munkák 

  előkészítése, lebonyolítása,   

   felügyelete

•  Alapító Okirat és 

  SZMSZ elkésztése, 

  karbantartása

•  Jogi problémák 

  megoldása

I. kerületi irodával rendelkező 
közösközös képviselet és társasházkezelés

FIGYELEM! Változások a közös képviseletre vonatkozó 

törvényi előírásokban 2020. januártól.     

Szolgáltatásaink: 
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