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1. 10 millió forintos kedvezményes kölcsön fiatal házasoknak

2. A kedvezményes CSOK hitelt használt lakásra is igénybe lehet venni

   3. Második gyermek születése esetén 1 millió forint, harmadik gyermek 

születése esetén 4 millió forint jelzáloghitel elengedés

4. Élethosszig tartó SZJA-mentesség négy vagy több gyermeket nevelő 
édesanyáknak

5. Autóvásárlási támogatás nagycsaládosoknak

6. Nagyszülői gyed bevezetése

7. 21 ezer új bölcsődei férőhely
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Márai Sándor
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Magda, a bonyolult rokon
20. oldal
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Elhunyt Tandori Dezső
Nyolcvan éves korában elhunyt Tandori Dezső Kossuth-díjas író, költő, műfordító, a Nemzet Művésze, a 

Budavári Tóth Árpád-díj első kitüntetettje. 

Tandori Dezső 1938. december 8-án 

született Budapesten. Gyermekként 

határozta el, hogy író lesz, a korai 

prózai művek után gimnazistaként 

már versekkel is jelentkezett. Gim-

náziumi tanára, a neves költő, Ne-

mes Nagy Ágnes bátorította irodal-

mi próbálkozásait, rajta keresztül 

került szoros kapcsolatba mások 

mellett Mészöly Miklóssal, Ottlik 

Gézával és Mándy Ivánnal. Az érett-

ségit követően az ELTE bölcsészkar 

magyar-német szakán tanult, az 

egyetem után nevelőtanárként dol-

gozott, 1964-ben főiskolai nyelvta-

nár lett, 1971 óta volt szabadfoglal-

kozású író, műfordító.

Tandori  Dezsőt költői életművével, 

filozofikus mélységű, de felszabadul-

tan játékos verseivel a 20. századi 

magyar költészet egyik megújítója-

ként tartják számon. Írt gyermekver-

seket és ifjúsági regényt, filozofikus 

esszéket a magyar és a világiroda-

lom, a zenei és a képzőművészeti 

élet jeles alakjairól. Nat Roid álnéven 

különös hangulatú bűnügyi regé-

nyeket publikált, tudományos fan-

tasztikus regénye Hc. G. S. Solenard 

álnéven jelent meg. Képzőművészeti 

munkái az 1970-es évektől jelentek 

meg, szépirodalmi kötetei is gyak-

ran az általa készített borítókkal és 

illusztrációkkal láttak napvilágot.

Jelentős műfordítói munkássága is, 

elsősorban angolból és németből 

fordított, többek között Musil, Kaf-

ka, Rilke, Handke, Bernhard, Sylvia 

Plath, Cummings, Salinger, Beckett, 

Virginia Woolf, Elfriede Jelinek 

műveit ültette át magyarra. Ezt is-

merte el a Budavári Önkormányzat 

2011-ben, amikor a frissen alapított 

Budavári Tóth Árpád-díjjal elsőként 

Tandori Dezsőt tüntette ki. 

— Éljen Budavár! Boldog vagyok, 

nagyon köszönöm! Köszönöm min-

denkinek ezt az elismerést. Itt szü-

lettem, 73. éve élek ugyanazon a 

helyen. A kerület minden zegzugát 

ismerem. A műfordítói munka iránt 

gimnáziumi tanárom, Nemes Nagy 

Ágnes és férje, Lengyel Balázs kel-

tette fel a figyelmemet. Diákként 

rendszeresen feljártam hozzájuk, 

itt ismerkedtem meg Ottlik Gézával, 

akinek az elsők között gratuláltam 

az Iskola a határon című művéhez, 

amelyet szakadó esőben a Vérme-

zőn olvastam el — nyilatkozta 2011-

ben a díj átvételekor Tandori Dezső.  

Tandori Dezső elsőként vehette át a Budavári Tóth Árpád-díjat • fotó: archív
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Tisztelet a katonáknak 
és a civil áldozatoknak

A Budavári Önkormányzat és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Budai Vár második világháborús 

ostromában elhunyt katonák és polgári áldozatok emlékre 2005-ben emelt emléktáblát az egykori 

helyőrségi templom romjainál. Azóta minden évben február 13-án itt emlékeznek az áldozatokra.  

Miért szükséges felidézni a múltat? 

— ezzel a kérdéssel kezdte emlékező 

beszédét Szakály Sándor történész, 

a Veritas Történetkutató Intézet fő-

igazgatója. Majd a választ így adta 

meg: a háborúban hősi halott az, 

aki fegyverrel a kezében, ellenséges 

„behatás” után esik el. — Azok a ka-

tonák, akik a II. világháború pusztí-

tásában itt, a Budai Várban estek el, 

hősi halottak. Jár nekik a tisztelet, 

az emlékezés. Ahogyan jár a civil 

áldozatoknak is — emelte ki.  Az ost-

rom napjaiban éhséggel, erőszakkal, 

halállal kellett szembenézniük. Még-

is, volt bennük kitartás, tisztesség, 

helytállás. Próbálták tartani a Vá-

rat, és arra gondolhattak, lesznek, 

akik fejet hajtanak az emlékük előtt. 

Hosszú időn keresztül ezt nem kap-

hatták meg az utókortól — mondta a 

történész. Hozzátette: a főhajtás a 

veszteseknek is jár. 

— Az utókor megfogalmazhatja a kri-

tikát a múlttal szemben. De a tisz-

teletet nem szabad megvonni a ka-

tonák és civil áldozatok emlékétől, 

akik Magyarországért harcoltak és 

próbálták túlélni a világégést — hívta 

fel a figyelmet Szakály Sándor. 

Szintén az emlékezés fontosságára 

hívta fel a figyelmet Nagy Gábor Ta-

más polgármester. Felidézte, hogy az 

önkormányzat támogatásával ost-

romnaplókat, túlélők visszaemléke-

zéseit adták ki, és tavaly jelent meg 

A Várnegyed ostroma című történel-

mi tanulmánykötet. — Azért emlé-

kezünk, hogy soha többé ne fordul-

hasson elő az értelmetlen pusztítás. 

Mementóként őrizzük e hely emlé-

két, hogy tanulságul szolgáljon a jö-

vőnek — monda a polgármester. 

FSzSzakály Sándor történész
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Budapest az élen
Január 15. és február 5. között több mint félmillióan szavaztak a kedvenc európai úticéljukra, a kö-

zönségszavazáson a magyar főváros lett az első – közölte a European Best Destination (EBD) európai 

turisztikai szervezet.  Az EDB erről Tarlós István főpolgármestert levélben is tájékoztatta.

Kiemelték, hogy még egy győztes 

sem kapott ekkora nemzetközi tá-

mogatást és ennyi országon kívüli 

szavazatot; a Budapestre adott sza-

vazatok 77 százaléka  Magyarország 

határain kívülről érkezett. A magyar 

főváros több szavazatot szerzett, 

mint Párizs, Athén, London, Firenze, 

Genf, így kerülve a ranglista élére.

Az EBD szerint az elismerés tíz év 

munkájának a gyümölcse, ez idő 

alatt Budapest Európa egyik legvon-

zóbb és legjobb életminőségű városa 

lett. A kultúrába és az örökségvédel-

mi projektekbe fektetett támogatá-

sok hatására Budapest Európa egyik 

legszebb városa, és a kontinens 

egyik legerősebb turisztikai brandje. 

 „Az Ön őszi újraválasztása esetén 

Budapest számára további fejlesz-

tések és projektek lesznek lehetsé-

gesek, hogy Európa legszebb városa 

még több befektetőt és látogatót 

vonzhasson be” – fogalmazott Ma-

ximilien Lejeune, az EBD vezetője 

Tarlós István főpolgármesternek írt 

levelében.

Fotó: Török Máté

Budapest lett Európa 
legjobb úticélja 
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A tulajdonosok érdekeit tartják szem előtt

Biztos hátteret nyújt 
a Házga Kft. 

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. fő tevékenysége a 

társasházak közös képviseletének teljes körű ellátása. 

Biztosítják az üzemeltetést, a könyvelési feladatokat, 

karbantartási és felújítási munkák előkészítését és bo-

nyolítását, és segítséget nyújtanak egy esetleges műsza-

ki hiba vagy káresemény elhárításának megszervezésé-

ben is. 

— Emellett a Házgondnoksági Kft. segítséget nyújt abban 

is, hogy a társasház — ha akar — indulni tudjon a főváros 

vagy a Budavári Önkormányzat által kiírt társasház-fel-

újítási pályázaton — mondta Szabó Dezső, a Házga Kft. 

ügyvezetője. A tavalyi évben 27 általuk kezelt társas-

ház adott be pályázatot az önkormányzathoz, és mind a 

27 támogatást nyert a felújításhoz. Ez a jól összeállított 

és határidőre elkészített pályázati dokumentációnak, a 

reális költségvetésnek, illetve a tulajdonosok részéről 

biztosított önrésznek is köszönhető. — Arra számítunk, 

hogy az idei évben ismét sok társasházunknak tudunk 

aktív segítséget nyújtani, hiszen 2019-ben a Budavá-

ri Önkormányzat mondhatni rekord összegű, 100 mil-

lió forintos pályázatot ír ki a társasházak felújítására 

— tette hozzá Szabó Dezső. Mint mondta, a Házgond-

noksági Kft. arra törekszik, hogy minden általuk kezelt 

társasház figyelmét felhívja a pályázati lehetőségre és 

sikeres pályázathoz segítsék a tulajdonosokat. — Ez az 

ő érdekük is, hiszen a folyamatos karbantartással je-

lentősen javítható a ház állapota és a felújítások által 

pedig emelkedik az ingatlanjaik értéke is — emelte ki 

az ügyvezető. 

A nyertes pályázóknak segítenek a felújítás megvalósítá-

sában is. Az árajánlatok alapján kiválasztott vállalkozó-

val — a társasház megbízása alapján — a cég szerződik és 

műszaki ellenőr bevonásával folyamatosan figyelemmel 

kíséri a beruházást. Majd a munkálatok elvégzését kö-

vetően az elszámolást is elkészítik, így ez sem marad a 

tulajdonosokra.

Szabó Dezső arra is felhívta a figyelmet, hogy a társas-

házak tulajdonosainak érdemes már most felkészülniük 

arra, ha pályázni akarnak, hiszen a szakvélemények be-

szerzése, a költségvetés összeállítása bizony időigényes 

feladat.

A Házgondnoksági Kft. elérhetőségei: 

1012 Budapest, Pálya utca 7.  Telefon: +36-1-356-0388

Szabó Dezső ügyvezető; Tel.: +36-20-360-6759 

E-mail: szabo@hazga.hu;  www.hazga.hu 

A tulajdonosok számára mindig nagy kérdés, hogy kire bízzák a társasház kezelését. Az I. kerületi Ház-

gondnoksági Kft-t a Budavári Önkormányzat alapította 1993-ban. A „Házga” a tulajdonosok számára 

azóta is a biztonságot jelenti. Erre garancia az önkormányzati háttér, az alapító által megválasztott 

Felügyelő Bizottság és a kirendelt könyvvizsgáló.
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Elektronikusan is 
intézhető a helyi adózás  
Március 15-ig kell befizetni a gépjárműadó, a telekadó és az építményadó I. félévre szóló részét. A 

fizetendő adó pontos összegéről a Polgármesteri Hivatal Adócsoportja határozatot, illetve adóegyen-

leg-értesítőt küld.

Már nem kell feltétlenül sorban 

állni a postán, aggódni, hogy va-

jon határidőre beérkezik-e a helyi 

adó a Polgármesteri Hivatalhoz. 

Ugyanis adózási kötelezettsége-

inknek elektronikus úton is eleget 

tehetünk. A www.budavar.eado.

hu oldalon online, banki átuta-

lással, de akár csoportos beszedési megbízás adásával 

is el tudjuk intézni a helyi adók befizetését.  Akik okos 

eszközökkel rendelkeznek, Hivatalom a Magyar Posta 

Zrt iCsekk alkalmazását is használhatják. Nem kell mást 

tenniük, mint a megküldött csekken található QR-kódot 

telefonjuk kamerájával beolvassák és online megfizethe-

tik az adó összegét. Természetesen, aki a hagyományos 

ügyintézést részesíti előnyben, azok a megküldött „sárga 

csekken”, postai úton is befizethetik az adót. 

Azon adózók, akik elektronikus ügyintézésre kötelezet-

tek, vagy korábban úgy nyilatkoztak, hogy kizárólag 

elektronikusan akarják tartani a kapcsolatot a közigaz-

gatási szervekkel, Ügyfélkapun vagy Cégkapun keresz-

tül kapják meg a határozatokat és 

egyenleg-értesítőket. 

Az adókat érdemes határidőre 

megfizetni, mert különben az ön-

kormányzat — a jogszabályi elő-

írások miatt— kénytelen késedel-

mi pótlékot felszámítani. 

A fizetési kedvezményekről, a pótlék és bírságtartozás 

mérsékléséről a Polgármesteri Hivatal Adócsoportja tud 

felvilágosítást adni ügyfélfogadási időben. Arra kérik az 

adózókat, hogy ha úgy látják, valamilyen okból veszély-

be kerülhet az adó megfizetése, keressék meg őket, hogy 

közösen megtalálják az optimális megoldást.

Ügyfélfogadás:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. 

Ügyfélszolgálati Iroda 6. asztal

Hétfő: 14.00 – 18.00

Szerda: 08.00 – 16.00

Péntek: 08.00 – 12.00

Adózási 
határidő:

március 15. 

Pedagógus 
díszoklevelek 
adományozása 

 

Az I. kerületben élő  nyugdíjas pe-

dagógusok legkésőbb 2019. február 

25-ig  nyújthatják be a pedagógus 

díszoklevelek (arany-, gyémánt-, 

vas- és rubindiploma) iránti, 2019. 

évre szóló kérelmüket. A kérelmeket 

az I. kerületi Polgármesteri Hivatal 

Népjóléti Csoportja fogadja, de be-

nyújthatók a végzettséget adó főis-

kolákhoz, egyetemekhez vagy azok 

jogutód intézményeihez.

További információ: Népjóléti Cso-

port +36-1-458-3051
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Már a sportszezonra készülnek a Czakón

Népszerű a jégpálya

Nagy népszerűségnek örvend a Cza-

kó utcai Sport- és Szabadidőközpont 

területén működő jégpálya. Hétköz-

napokon már kora reggeltől délutá-

nig foglalt a pálya, hiszen a kerületi 

iskolák diákjai járnak ide korcsolyáz-

ni testnevelésóra keretében. Tanítási 

időben a szervezett csoportok szá-

mára a jégpálya ingyenes, csak a 

korcsolya bérlésért kell fizetni, ha 

a gyermeknek nincs korija — tud-

tuk meg Vékásné Dobos Zsuzsanna 

igazgatótól. Mint mondta, szinte va-

lamennyi kerületi iskola feljár koriz-

ni, sőt, a Mészáros utcai óvodások is 

rendszeres vendégek a pályán.  — A 

gyerekek nagyon szeretik, és az is-

kolák számára is nagy segítséget 

jelent ez a lehetőség — tette hozzá. 

A jégpálya természetesen a nagykö-

zönség számára is nyitva van; térítés 

ellenében csütörtökön és pénteken 

esténként, valamint hétvégén tudják 

igénybe venni a pályát. Az időjárás 

függvényében március közepéig tar-

tanak nyitva. 

A sportpálya többi részén a téli idő-

szakban kisebb felújítási, karbantar-

tási munkálatokat végzetek el, ké-

szülve a tavaszi szezonra. Gondolva 

azokra, akik a téli időszakban is fel-

járnak futni, megoldották a pálya vi-

lágítását: a Czakó utca felőli részen, a 

lelátó alá, süllyesztett lámpákat tele-

pítettek. Elkészültek az értékmegőr-

ző szekrények is, amelyekbe a táská-

kat, iratokat, kulcscsomókat tudják 

elhelyezni a látogatók, amíg spor-

tolnak. A büfé épülete is elkészült, 

a tél folyamán bevezették a közmű-

veket, így a tervek szerint ebben a 

félévben már meg is nyithat a léte-

sítmény.  Újabb labdafogó hálókat is 

felszereltek, hogy a kipattanó labdák 

ne zavarják a vendégeket, a műfüves 

pályához pedig lelátót alakítottak ki.  

Mint arról már beszámoltunk, őszre 

készült el a kézilabdapálya gumi-bo-

rítása. A tervek szerint ilyen burko-

lat vagy esetleg műfű készül majd a 

Teqball-asztalhoz is. — Ez az eszköz 

is nagyon népszerű a vendégek kö-

rében, hatalmas teqball-mérkőzése-

ket vívnak itt baráti társaságok — 

mondta Vékásné Dobos Zsuzsanna.

Az igazgatónő a tervekről szólva el-

mondta, hogy tavasszal kerül sor a 

vizesblokkok teljes körű felújításá-

ra: teljesen kicserélik a zuhanyzókat 

és a mosdókat is. Új eszközzel sze-

retnék bővíteni a népszerű kültéri 

fitnesz-parkot. — A látogatók visz-

szajelzései alapján saját testsúlyos 

edzéshez alkalmas sporteszközt 

tervezünk beszerezni — mondta az 

igazgató. Emellett tervezik az úgy-

nevezett pagoda teljes átalakítását 

is. A meglévő, elavult pavilon helyett 

egy modern, sport és közösségi ren-

dezvények lebonyolítására egyaránt 

alkalmas területet szeretnének kiala-

kítani az idei évben. 

Azt gondolhatnánk, hogy a hideg hónapokban téli álmát alussza a Czakó utcai Sport- és Szabadidőköz-

pont. A jégpálya népszerűsége, a közösségi teremben megtartott sportprogramok, valamint Vékásné 

Dobos Zsuzsanna igazgató tervei erre rácáfolnak. A Czakón pezseg az élet.
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Szeretteink védelmében – Private Sentinel

Őrangyal 
a családban

Baleset, rosszullét, tűzeset vagy váratlan drámai ese-

mény, támadás esetén minden perc számít. Különösen így 

van ez, ha az ember éppen egyedül van. A Private Senti-

nel – magyarul Magán Őrszem nevű – csuklóra rögzíthető 

speciális „óra” megnyugtató biztonságot és azonnali be-

avatkozást kínál. Képzeljük el például, hogy otthonunk-

ban vagy az utcán, a mindennapi teendők közben hirtelen 

megszédülünk és elesünk, megsérülünk és nincs erőnk 

felállni.

Szerencsére az „őrangyalunk” mindig velünk van, csak 

meg kell nyomnunk a „karóránk” SOS gombját, hogy segít-

hessen. Az óra saját SIM-kártyá-

val rendelkezik, (nem kell hozzá 

okos telefon), így riasztásunk az 

éjjel-nappal működő központhoz 

érkezik. Minden riasztást indító 

személyt azonnal visszahívnak 

és pár kérdéssel szóban egyez-

tetik a legfontosabb adatokat. 

Ehhez nem kell külön telefon, a 

karóra segítségével tudnak ve-

lünk kommunikálni a segítők. A 

rendszer a riasztást továbbítja a 

112-es segélyhívóhoz is, ugyanis a Private Sentinel és az 

Országos Rendőr-főkapitányság szerződése ételmében a 

segélyhívó is fogadja a riasztásokat és reagál azokra.

Emellett az óránk a riasztást SMS-eken és e-maileken 

keresztül azonnal eljuttatja mindazon rokonokhoz, isme-

rősökhöz, akiknek a telefonszámát előre megadtuk ilyen 

esetekre. Ez azért is fontos, mert a közelben élő ismerő-

sök, szomszédok akár előbb érhetnek a helyszínre, mint 

a hatóságok és az időben érkező segítség életet menthet! 

Mindemellett okos telefonra is le-

tölthető a Private Sentinel mobil 

alkalmazás. Ha az „óra” haszná-

lója és mobiltelefonos ismerősei 

közös csoportot hoznak létre, az 

adatkapcsolatban lévő kör azon-

nal látja, hogy hol kell segítséget 

nyújtani, mert a GPS koordináták, 

azaz a telefon térképrendszere 

megmutatja számukra a hely-

színt. 

Segítségnyújtás a közösség erejével

Eddig csak a mesékben léteztek varázssípok és 

piros gombok, amelyek megszólaltatása vagy 

megnyomása után azonnal ott termett a segítség. 

Egy új magyar technikai fejlesztés nyomán ezen-

túl akár itt a Várnegyedben, a Krisztinavárosban, 

a kerület vagy a főváros bármely szegletében 

mindennapjaink részévé válhat egy kényelmes 

kis eszköz, amely szükség esetén azonnal riasztja 

a segítők csapatát.
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Farsang volt az 
Idősek Klubjában 

A hagyományokhoz híven 

idén is farsangi mulatság-

gal búcsúztatták a telet a 

Roham utcai Idősek Klub-

jában. A vidám karneváli 

hangulat ezúttal a korsza-

kok tematikájára épült, a 

jelmezek a különböző ko-

rok divatját és hagyomá-

nyait mutatták be. Az ön-

kormányzat részéről Varga 

Antal alpolgármester kö-

szöntötte a résztvevőket.  

A telefonos alkalmazás abban is 

segít, hogy a közelben tartózko-

dó Private Sentinel felhasználók 

is segítséget nyújthatnak, ha bajba 

kerülünk. Ők azok a felhasználók, 

akiknek a mobiltelefonjára telepítve 

lett az  alkalmazás, és minden bajba 

jutott riasztásáról értesítést kapnak, 

ha éppen a közelben tartózkodnak. 

Így akár ők is gyorsan segíthetnek.

Az Őrangyal azoknak is segít, akik-

kel néha előfordul, hogy nem talál-

nak haza az otthonukba. A központ 

ugyanis – megbízásra – a GPS po-

zíciókat figyelve, zónakövetést is 

végez. Ha a kissé feledékeny ügyfél 

elhagyja az előre megadott zónát, 

akkor automatikusan felveszik vele 

a kapcsolatot és segítenek számára 

a hazajutásban.

Az szolgáltatást nem pusztán az idő-

seknek ajánlják, hanem mindenkinek, 

aki biztonságban szeretné tudni csa-

ládtagjait, rokonait.  

Az óra pulzus- és vérnyomásmérés-

re is képes, sőt lépésszámlálóként 

is működik. Ezekhez a funkciókhoz 

természetesen semmi rendkívüli 

eseményre nincs szükség, átlagos 

hétköznapokon is könnyen igénybe 

vehetők.

A bárhol igénybe vehető, bárki ál-

tal felhívható „őrangyal” könnyen, 

gyorsan beüzemelhető, por-, csepp- 

és vízálló, telepe újratölthető. A ké-

szülék és szolgáltatás térítési díjáról 

részletes információk a www.priva-

tesentinel.hu oldalon olvashatók.

A kerületben is 
bemutatkozik a családi 
őrangyal

A Budavári Önkormányzat meghívá-

sára a kerületben élők számára egy 

előadás keretében bemutatják a Pri-

vate Sentinel szolgáltatást. 

Az előadás időpontja: 

2019.02.25. 10.00 óra 

Helyszín: III. számú Idősek Klubja - 

1011 Budapest Fő u. 31.
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Hiánypótló és rendkívül érdekes kötetet mutattak be a Jókai Anna Szalonban. A Politikai hullámok című 

könyvben Jancsó Benedek történész Budapesti Hírlapban megjelent írásait gyűjtötték össze. Az esten 

részt vett Jancsó András, a kötet szerkesztője, az életmű kutatója, valamint Raffay Ernő történész. Ket-

tejük beszélgetését Szakács Árpád újságíró, főszerkesztő vezette.

Jancsó Antal, a Jancsó Alapítvány 

elnöke elöljáróban elmondta: a Bu-

dapesti Egyetemi Katolikus Gimnázi-

umban tavaly decemberben avatták 

fel a történész, irodalmár, oktatáspo-

litikus, publicista mellszobrát, hiszen 

Jancsó Benedek 1887 és 1892 között 

vezette az iskola irodalmi tanszékét. 

A Magyar Tudományos Akadémia 

tagjaként elsősorban a román kér-

dést kutatta, és kiemelkedő Kölcsey 

monográfiával gazdagította az iroda-

lomtörténetet. Több miniszterelnök 

— Bánffy Dezső, Tisza István, Teleki 

Pál, Bethlen István — mellett szolgált 

nemzetiség- és oktatáspolitikai ta-

nácsadóként. Egész életében öntuda-

tos székelyként élt, erről tanúskodik 

elhíresült mondása: „A székely népnek 

lelke van. Ez a lélek fogja őt megvéde-

ni és megtartani az idegen rabságban 

is a magyar nemzet számára mindad-

dig, míg csak egy magyar él a Duna és 

Tisza medencéjében.” 

Jancsó Benedek egyik alapítója és 

első elnöke volt a ma is létező Szé-

kely Nemzeti Tanácsnak. A szocializ-

musban, s még azután is tudatosan 

elhallgatták jelentőségét, egészen 

2010-ig, amikor létrehozták a róla 

elnevezett alapítványt.

— A Magyar Tudományos Akadémia, 

miután 30 évig hallgatott róla, ma 

rosszindulatból, vagy tudatlanságból 

igyekszik meghamisítani életművét, 

többek között szabadkőművesség-

gel vádolva – hívta fel a hallgatóság 

figyelmét Jancsó Antal, hozzáfűzve: 

pedig Jancsó Benedek egész életé-

ben harcolt a nemzetellenes titkos 

társaságok ellen. Zárásként az ala-

pítvány elnöke megjegyezte: a Po-

litikai hullámokban olvasható tanul-

mányinak döbbenetes az áthallása a 

jelenkor kulturális harcára.

A kötet bemutatóján Raffay Ernő 

történész is arról mesélt, mennyire 

méltatlanul bánt az utókor Jancsó 

Benedek hagyatékával.  — Negyven-

három évvel ezelőtt tanszékveze-

tőm a szegedi egyetemen megbízott, 

hogy tartsak szemináriumi előadást 

Jancsó Benedekről — elevenítette 

fel a történetet Raffay Ernő, aki ak-

kor felkereste a Szegedi Egyetemi 

Könyvtárat. A könyvtáros előhozta a 

történész porlepte könyveinek soka-

ságát, amelyeken látszott, lapjaikat 

régóta senki sem forgatta.

— Miután beleolvastam, arra jutottam: 

látszik a szerzőn, hogy történész is, 

és magyar is. Mert nem minden tör-

ténészen látszik, hogy magyar — je-

gyezte meg Raffay Ernő, így folytat-

va: — Több mint egy évtized múltán, 

már az egyetem adjunktusaként tele-

fonon keresett egykori tanítványom, 

Monok István, a szegedi egyetem 

könyvtárának főigazgatója, hogy 

menjek autóval a könyvtárba, mert 

több tonna könyv megsemmisítésére 

utasították helyszűke miatt.

Így kerültek a történész tulajdonába 

Jancsó Benedek művei.                 D. A.

Könyvbemutató a Jókai Anna Szalonban

Feledésre kárhoztatott 
polihisztor
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Az 
emigráns 
Márai 

Március 4., hétfő 17.00 

Ráadás előadás

Márai Sándor Estek Hirtling István 

színművész és Mészáros Tibor iro-

dalomtörténész előadásában.

Belépődíj: 1500 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával a belépő-

díj: 1000 Ft

Jegyvásárlás: www.jegy.hu, jegyren-

delés: jokaiannaszalon@budavar.hu

Lant-
muzsika 

Március 7., csütörtök 18.00

Kónya István reneszánsz- és barok-

klant estje

Reneszánsz és barokk lantmuzsika a 

polgári szalonokban — Milano, Bak-

fark, Dowland, Mouton és Weiss mű-

vei.  „Aki ismeri a lant egészen egyedi 

finomságát és bájosságát, az fájlalja 

csak igazán, hogy ezt a remek és egé-

szen finom hangszert korunk új, zör-

gő zenéje, amely gyakorta oly kevés 

művészettel és fáradsággal oly nagy 

lármát csap, teljesen háttérbe szorí-

totta.” (Johann Friedrich Reichardt, 

1805.)

Belépődíj: 1800 Ft. Diák, nyugdíjas 

és Budavári Önkormányzat Kerület-

kártyával a belépődíj: 1200 Ft

Jegyvásárlás: www.jegy.hu, jegyren-

delés: jokaiannaszalon@budavar.hu

Márciusi 
Vízizene

Március 13., szerda 18.30

Harmonikavalkád - avagy egy min-

dentudó hangszer virtuózai 

A XX. század két hangszer nagyko-

rúsításától hangos: az egyik a cimba-

lom, a másik a harmonika. Mindkét 

hangszer elnyerte méltó helyét a 

klasszikus zenét interpretáló instru-

mentumok között. A zenei program 

izgalmas, interaktív zenetörténeti 

kalandozást ígér képben, szövegben 

és hangokban, ahogy megszoktuk 

már a házigazdától, Eckhardt Gábor 

zongoraművésztől.

Belépődíj: 1000 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával: 500 Ft

Jegyvásárlás: www.jegy.hu, jegyren-

delés: jokaiannaszalon@budavar.hu

Lant és 
harmonika 

Jókai Anna Szalon

1011 Budapest, Iskola utca 28.

Nyitva tartás: a rendezvények 

ideje alatt, egyéb esetben a láto-

gatás időpontjával kapcsolatban 

ajánlott előzetesen egyeztetni.

További információ:

Telefon: +36-20-363-0577

E-mail: jokaiannaszalon@buda-

var.hu

www.jokaiannaszalon.hu

facebook.com/jokaiannaszalon
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Folytatódik a Budavári Zenei Szalon program-

sorozata. Szilasi Alex zongoraművész és dr. 

Horváth Attila alkotmányjogász a zene és a 

történelem kapcsolatát mutatják be ingyenes 

előadásaikon. Dr. Horváth Attila videó-beját-

szásokkal, filmfelvételekkel, zenei összeve-

tésekkel illusztrálja egyéni hangú előadásait, 

amelyekhez Szilasi Alex a zongoránál sajátos 

összefüggésekkel reflektál és improvizál. A 

Budavári Önkormányzat támogatásával műkö-

dő zenei szalonra változatlanul minden hónap 

második keddjén, 17.00 órától várják a zene-

barátokat az MTA Zenetudományi Intézetében, 

a Táncsics Mihály utca 7. szám alatt.

R.A.

Tavasszal is Budavári 
Zenei Szalon
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Emlékezzünk Márai 
Sándorra!
Harminc évvel ezelőtt, 1989. február 21-én hunyt el Márai Sándor. Emlékét, irodalmi örökségét a Bu-

davári Önkormányzat évek óta ápolja. A népszerű Márai Szalon, az április 11-i Márai megemlékezések 

mellett a Jókai Anna Szalonban Márai Sándor Estek címmel rendeznek irodalmi esteket Hirtling István 

színművész és Mészáros Tibor irodalomtörténész közreműködésével. 

A Budavári Önkormányzat és a Jókai Anna Szalon öröm-

mel fogadta be a Márai Sándor Estek rendezvénysoroza-

tot, hiszen az író egykoron a kerületben élt, gondolatai 

pedig közel állnak a szalon névadójának szellemiségéhez. 

Az előadások egy-egy téma köré csoportosítva mutatják 

be a Márai életművet, így hozva közelebb az írót mai kö-

zönségéhez.  Hirtling István, Jászai Mari-díjas, érdemes 

művész felolvasószínházi előadása egyedi módon kelti 

életre az író gondolatait. Mészáros Tibor irodalomtörté-

nész — a Márai hagyaték gondozója — bevezetője  fotók-

kal, kordokumentumokkal és zenékkel gazdagítva kínál 

elmélyült élményt a közönség számára. A tematikus so-

rozatban a nézők minden alkalommal más-más oldaláról 

ismerhetik meg Márai rendkívül gazdag életművét.

A Jókai Anna Szalon nagysikerű sorozatának híre eljutott 

az Egyesült Államok nyugati parti magyarjaihoz, akik 

Márai Sándor halálának évfordulójára tervezett megem-

lékezésre San Diegóba hívták az előadókat. Ismeretes, 

Márai Sándor utolsó éveit San Diegóban töltötte. A kali-

forniai előadások létrejöttéhez a Márai Sándor Közhasz-

nú Kulturális Közalapítvány nyújt támogatást. 

Nagy Gábor Tamás polgármester a Márai megemlékezés 

kapcsán felidézte az író kötődését Budához és az I. ke-
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rülethez.  Elmondta, hogy 1920 után 

az író a Krisztinavárossal cserélte fel 

szülővárosát és korábbi lakhelyét, 

Kassát, itt talált új otthonra. A Mikó 

utca és környéke különleges hely-

szín volt akkoriban, itt élt Kosztolá-

nyi Dezső, Babits Mihály és Schöp-

flin Aladár is. A II. világháborúban a 

Mikó utcai lakást több bombatalálat 

érte, gyakorlatilag teljesen elpusz-

tult. Az író családjával elhagyta az I. 

kerületet, a szeretett „Krisztinát”, és 

a Zárda utcába költözött. Ma a Mikó 

utca sarkán márványtábla és szobor 

emlékezteti a járókelőket Márai egy-

kori lakhelyére. 2001 óta a Budavári 

Önkormányzat minden esztendőben 

április 11-én ezen a helyen emlé-

kezik meg a költészet napjáról, ami 

egyben Márai születésnapja is. 

Az író krisztinavárosi kötődése mi-

att is döntött úgy az önkormányzat 

Képviselő-testülete tavaly decem-

berben, hogy a két esztendő múlva, 

a Krisztina tér 1. szám alatt megnyí-

ló kulturális központ Márai Sándor 

nevét veszi fel. - A kulturális köz-

pontban szeretnénk kialakítani egy 

Márai emléksarkot is, amely az író 

magyarországi állandó emlékhelye 

lehetne – mondta a polgármester. 

Rojkó

A Márai Sándor Estek előadásai:
2019. március 4. 

Az emigráns Márai: 

„Csak idegenben érti meg az ember…”

2019. április 11. 

Márai és a vers: „Éltem egyszer én…”

2019. május 20. 

Márai az állatokról: 

„Az állatok királya – a kutya”

2019. június

Meglepetés záróest

„Utolsó leheletemmel is köszönöm 
a sorsnak, hogy ember voltam...”

Márai a Mikó utcai lakásuk erkélyén 1942 körül • fotó: Bojár Sándor felvétele
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Tabáni 
Kuckó 

Február 26-án, kedden 18.00   

A Püski Kiadó 80 kiállítás keretében 

mutatják be a Szárszói konferenciák 

című könyvet. Meghívott vendég: 

M. Kiss Sándor történész. A belépés 

ingyenes. Helyszín: Virág Benedek 

Ház, Tabáni Kuckó, Döbrentei utca 9.

Márai 
Szalon 

Február 26-án, kedden 17.00 

Kodolányi János emlékezete címmel 

a százhúsz éve született íróra em-

lékeznek. Vendégek: Horváth István, 

Vajszló polgármestere, Kamocsay 

Ákos borász és Kodolányi Gyula köl-

tő, szerkesztő. Házigazda: Szigethy 

Gábor. Helyszín: Budavári Önkor-

mányzat Díszterem, I. Úri u. 58.

Budavári 
Beszélge-
tések 

Február 28-án, csütörtökön 19.00

Vendég: Dr. Habsburg-Lotharingiai 

Eduard, Magyarország rendkívüli 

és meghatalmazott nagykövete az 

Apostoli Szentszéknél és a Szuve-

rén Máltai Lovagrendnél. A belépés 

ingyenes.

Helyszín: Budavári Nagyboldogasz-

szony Főplébánia díszterme, Ország-

ház u. 14. 

Orgonaest 
Március 5-én, vasárnap 18.00 

Minden hónap első vasárnapján or-

gonaest gazdagítja a kerület kultu-

rális életét a Budavári Evangélikus 

Templomban. Budavár ékessége, 

hazánk legnagyobb barokk orgonája 

2017-ben épült meg. A legközelebbi 

orgonaesten a különleges hangszert 

a templom orgonistája, a hangszer 

megálmodója, Bán István szólaltat-

ja meg, aki kerületünk „Budavárért 

Emlékéremmel” kitüntetett művésze.

Magyarok 
Kijevben

Február 26-án, kedden 18.00 

A Magyar Emlékekért a Világban 

Egyesület Magyar Árpád István 

könyvét mutatja be. Vendégek: Kol-

lár János, volt kijevi vezető konzul, 

dr. Fodor István régész-történész és 

Kravcsenko György, az Ukrán Or-

szágos Önkormányzat elnöke. Zenei 

részlettel közreműködik: az Ukrán 

Kulturális Egyesület előadóművésze.

Helyszín: Bethlen Gábor Alapkez-

elő Zrt. székháza - Gellérthegy u. 

30-32. 

Könyvtári 
programok 

Február 28-án, csütörtökön 16.00 

Könyvklub, amelynek témája Gárdos 

Péter Hét mocskos nap című kötete. 

Vendég: a könyv szerzője. A könyv-

tárban március 29-ig látogatható a 

Lehetetlen szigetek című fotókiállítás, 

amely a Feröer-szigeteket mutatja 

be. Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár Márai Sándor Könyvtára - 

Krisztina krt. 87-91.

Koncertek 
a ZTI-ben 

Március 1. péntek 18.00 

Pompa a Napkirály udvarában. Be-

lépő: 1000 Ft, diákoknak, nyugdíja-

soknak, tanároknak 500 Ft.

Március 2. szombat 15.00 

Robotka Bertalan zongorahangver-

senye. Belépő: 1000 Ft, diákoknak, 

nyugdíjasoknak, tanároknak 500 Ft.

Március 5. kedd 19.00 

Évfordulós kamarazenei csemege. 

Belépő: 1500 Ft, diákoknak, nyugdí-

jasoknak, tanároknak 1000 Ft.

Március 6. szerda 18.00 

Richter Zsófia koncertje. Belépő: 

1000 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak, 

tanároknak 500 Ft.

Helyszín: 1014 Budapest, Táncsics 

Mihály u. 7.)
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Fehér vadon
Kércz Tibor természetfotós nem tagadja, hogy szépségé-

vel és tisztaságával lenyűgözi a tél. A Várnegyed Galéri-

ában március 7-én nyíló kiállításán várhatóan mindenkit 

elkápráztatnak majd a fehér hátterű fotók, amelyekből 

strukturált szövetként, plasztikusan villannak elő az eg-

zotikus fehér tollú madarak, és a fehér bundájú állatok.

A nemzetközi zsűrik által díjazott számos alkotása közül 

a tárlaton látható lesz egy hóbagolyról készült felvétel, 

amely — egy sorozat részeként — Kanadában készült. 

— Napokon keresztül feküdtem a hóban –25 °C-os hideg-

ben, sokszor hóesésben, hófúvásban, ónos esőben, hogy 

minél több érdekes fényképet készíthessek e fotogén 

madárról – mesélte Kércz Tibor.                                 r.a.

A március 7-én, 18.00 órakor nyíló kiállítást Heltai Csa-

ba, a National Geographic magazin művészeti vezetője 

és Zsila Sándor fotóművész nyitja meg.

Várnegyed Galéria — 1015 Budapest, Batthyány u. 67.

India varázsa a Tér-Kép Galériában
Lapunk megjelenése előtt, február 20-án nyílt meg a Tér-Kép Galériá-

ban Sára Sándor, Kossuth-nagydíjas filmrendező India, a szépség koldu-

sa című fotókiállítása.  A kiállítás ideje alatt számos érdekes program-

mal várják a látogatókat: 

Február 27-én, szerdán 18.30 

Sára Sándor Amrita Sher-Gil című dokumentumfilmjének vetítése.

Március 6-án, szerdán 18.00 

Indiai est Somi Panni és a Sivasakti Kalánanda táncszínház előadásával. 

Az India, a szépség koldusa című fotókiállítása ingyenesen megtekint-

hető március 23-ig, keddtől szombatig, 12-18 óráig. 

Tér-Kép Galéria - 1016 Budapest, Krisztina krt. 83-85. 
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Magda, a bonyolult 
rokon 
Szabó Magda Régimódi történet című regényéből tudjuk, ő hogyan érzett édesanyja felmenőivel, a 

Rickl-családdal kapcsolatban. De vajon milyen volt Szabó Magda a Ricklek szemével? A választ dr. 

Cserháti László Gáborné Nagybákay Krisztina adja meg, aki maga is Rickl-leszármazott és számos tör-

ténetet, ereklyét őriz családjáról.  

Ön milyen rokoni szállal kapcsolódik 

a Ricklekhez?

— Nagyapám Antal, édesapám, aki 

szintén Antal, és az öccse, Péter 

Rickl-nek születtek, Debrecenben 

éltek, ahol a család ismert és elis-

mert volt. 

Akkor tulajdonképpen Ön is Rickl…

— Nagyapám gyermektelen nagybáty-

ja, nagybákay Sesztina Jenő megkér-

dezte nagyapámat, belépne-e az ő 

üzletébe, a Sesztina vaskereskedés-

be. Nagyapám igent mondott, kita-

nulta a szakmát, külföldön és itthon. 

1912-től működött az üzletben, ami 

sikerrel vette az akadályokat a tria-

noni katasztrófa után és a világválság 

éveiben is. Később fiai is beléptek 

az üzletbe. Sesztina Jenő örökösei 

lettek, és kérésének megfelelően fel-

vették az ő nemesi előnevét. Így let-

tek ők, majd én is Nagybákay. A sors 

érdekessége, hogy Szabó Magdával 

szegről-végről Szabó-ágon is rokonok 

vagyunk. Ágyai Szabó Elek (Szabó 

Magda édesapja- a szerk.) nagyany-

ja Várady Szabó Mária, az én nagy-

anyám Várady Szabó Anikó.

A Régimódi történet bevezetőjé-

ben szó esik egy „rokon lány Má-

tyás-templombeli esküvőjéről”, az 

azt követő családi fogadásról, ahol 

— ahogyan Szabó Magda írja magá-

ról — „megszámlálhatatlanul sokan 

voltunk, jókedvű halként úsztam a 

vendégek óceánjában, akiket mind 

ismertem a saját világrajövetelem 

vagy az illető születése óta, s akik 

közül — tapintatosan — senki sem 

kérdezte meg, miféle közegben tar-

tózkodtam a gyerekkorom és az 

aznap közti időszakban, hogy mind-

eddig nem láttak, s ugyan mi bírt rá, 

hogy egyszer csak visszatérjek.” Az 

idézett részletben Ön rokon lány?

— Igen. Magda eljött az esküvőnkre, 

ami azért volt nagyon érdekes, mert 

hosszú ideig nem látta őt a rokon-

ság, én sem. De azután ő is kereste 

a kapcsolatokat. Akkoriban kezdte el 

írni a Régimódi történetet és tudta, 

hogy nagyapám az egyik utolsó élő 

forrás, aki mesélni tud édesanyjáról, 

Jabloncay Lenkéről és a családról. 

Így később többször is járt a Várban 

nagyapámnál. 

Dr. Cserháti László Gáborné Nagybákay Krisztina
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Az esküvő előtt nem tartották a kap-

csolatot? 

— Amikor Szabó Elek meghalt, és 

Lenke néni felköltözött Budapestre, 

Magda Júlia utcai lakásába, nagy-

apám sokat járt hozzá. Magda rit-

kán volt otthon. Lenke néni viszont 

mindig nagyon várta nagyapámat. 

Én csak néhány alkalommal kísér-

tem el őt ezekre a látogatásokra, 

de izgalmas volt őket hallgatni. Bár 

néha rébuszokban beszéltek. Mind-

ketten Debrecenben, a Rickl-család-

ban nevelkedtek, mindent tudtak 

egymásról. Azt is, amire Lenke néni 

utolsó szavai utalnak: „Annyi titkom 

van”.

Jablonczay Lenkét megismerhette 

az olvasó a regényben. Milyen volt 

Lenke néni?

— Fantasztikus személyiség. Nagyon 

szép lány volt, és ezt a tulajdonságát 

idős korában is „megőrizte”. A lelke 

is szép volt, csupa derű. Mindenki-

hez volt néhány szívből jövő, ked-

ves szava. Híres volt fantáziájáról, 

csodás meséiről is. Ahogyan a csa-

ládban mondják, Lenke nénit nem 

lehetett megunni, amikor mesélt. 

Verseket is írt, de nem tudjuk, azok-

kal mi történt. Nagyapám olvasott is 

tőle verseket, nagyon tehetségesnek 

is tartotta. 

Meglepte Önöket a családregény, a 

Régimódi történet? 

— Amikor nagyapám elolvasta a 

könyvet, azt mondta, milyen érde-

kes, hogy Magduska bizonyos dol-

gokat kihagyott a történetből. Ő jól 

ismerte Jablonczayné Rickl Mária 

és családja tragédiáját, a birtok el-

vesztését, a botrányt, hogy fia meg-

szöktette a híres református család 

lányát. Ez a rendkívül erős asszony 

magához vette unokáját, Lenkét, 

mert látta, hogy milyen körülmé-

nyek között élt. Édesapám pedig 

azt mondta: Magduskának igen erős 

drámai érzéke van, bizonyos dolgo-

kat felnagyít, bizonyos dolgok meg 

egyszerűen nem érdeklik. De azt is 

hozzátette, hogy ez az írói szabad-

ság, ezt el kell fogadni. 

Milyen volt Szabó Magda a Rickl-ek 

szemével nézve?

— A kapcsolat is bonyolult volt, a ro-

konság is, ahogyan azt Magda maga 

írta egyik édesapámnak címzett le-

velében: „bonyolult rokonod, az a 

Magda”. Édesapám úgy vélte, hogy 

fiatal korában mindenkire féltékeny 

volt, akik a szüleit szerették. De az-

után feloldódott ez a féltékenység. 

Ahogyan egy másik, szintén édes-

apámnak szóló levélben írja: „Hát 

legalább a végén érezzük együtt a 

klán biztonságát.”

Megőrizte ezeket a leveleket?

— Édesapám őrizte meg és egyszer 

nekem adta, az ő halála után én kap-

tam még Magdától egy szép lapot, 

néhány kedves sorral.  

Milyen ereklyéket őriz még a család-

jából? 

— A család minden leszármazottja 

rengeteg emléket és történetet őriz 

a Rickl családról. Rickl Mária apja 

— német neve ellenére — Bem se-

regében volt főhadnagy. Az ő tiszti 

kardja tetszett meg egy társaságban 

Petőfi Sándornak, aki el is kérte tőle 

és cserébe a saját díszkardját adta. 

Petőfi kardja, és a cserét igazoló do-

kumentum egészen 1945-ig a csa-

lád birtokában volt. A kard kétszer 

volt befalazva rejtekhelyre. Először 

1849-ben Debrecenben, a Rickl-ház 

vastag kapufélfájába. Másodszor az 

1940-es években, a kardot őrző Szu-

kováthyné Rickl Mária családjának 

villájában, Visegrádon. 1945-ben in-

nen veszett nyoma. 

Elárulna még egy „családi titkot”? 

Létezett a valóságban a Für Elise Ci-

lije? 

— Cili is a már említett írói szabadság 

része. Sosem létezett. Mindannyian 

azt sejtjük, hogy Magda szeretett 

volna olyan lenni, mint amilyennek 

leírta Cilit. 

B.L.

Petőfi Sándor díszkardja • fotó: Petőfi Könyvtár
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK 

HÉTFŐ: 

9.30-11.30 Buboca Baba Klub és Ta-

noda. 

09.30 Beszélő Babakezek babajelbe-

széd hat alkalmas alaptanfolyam.

10.30 Beszélő Babakezek babajelbe-

széd hat alkalmas haladó tanfolyam.

Érdeklődés, jelentkezés: www.ba-

bakezek.hu ,bubocababa@gmail.com.

További információ: Hamar-Szelényi 

Éva, www.buboca.hu.  

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. Remek lehe-

tőség a gyakorlásra és a kikapcso-

lódásra, a vidám társaság és a jó 

hangulat garantált.

KEDD: 

08.00-9.00 Senior gerinctorna. 

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan@gmail.com címen.

09.00-10.00 Ingyenes gerinctorna I. 

kerületi nyugdíjasok részére. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan @gmail.com címen.

10.30-11.30 Ingyenes gerinctorna I. 

kerületi nyugdíjasok részére. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan@gmail.com címen. 

18.00-19.00 Mobilizációs tréning

Nyújtó és mobilizációs gyakorlatok 

az ízületi mozgásterjedelem növelé-

sére, valamint egyensúlyfejlesztés-

re. Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom; 

4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés 

szükséges a mozduljtudatosan@

gmail.com címen. 

SZERDA:

10.00-10.30 „Kökörcsin” babás ját-

szó és táncház. Mondókás, ölbéli 

játékos, éneklős, valamint játékosan 

táncolni tanuló foglalkozás 1-3 éves 

korú gyermekek és szüleik részére. 

Részvételi díj: 1000Ft/alkalom (egy 

gyermek + egy felnőtt). 

Információ: Márton Piroska táncos, 

óvodapedagógus, mozgásterapeuta. 

piroska.marton.tanc@gmail.com

10.30-12.00 Közép-budai baba-ma-

ma klub. Következő alkalom: márci-

us 6. Téma: játékok a tudatos jelen-

létért. Részvételi díj:500 Ft. További 

információk a facebook-oldalon: Kö-

zép-budai baba-mama és hordozós 

klub, illetve az ollivander@freemail.

hu email címen.

15.30-16.30 „Aranycipő” — seni-

or társastánc tanfolyam, I. kerületi 

nyugdíjasoknak ingyenes. Az órákon 

profi tánctanár segítségével tanul-

hatja meg vagy elevenítheti fel a 

chachacha, rumba, samba, az angol 

keringő, a slowfox és a tangó alap-

lépéseit. Folyamatos csatlakozási 

lehetőség! Érdeklődés: Füleki Réka, 

+36- 30-479-93-28. 

CSÜTÖRTÖK:

08.00-9.00 Ingyenes gerinctorna I. 

kerületi nyugdíjasok részére. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan @gmail.com címen.

09.00-10.00 Senior gerinctorna. 

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan @gmail.com címen.

14.00-17.00 Bridzs klub. Új érdek-

lődők jelentkezését is fogadják, de a 

játékszabályok ismerete szükséges.

17.00-18.00 Meridián torna. A gya-

korlatok mindennapos végzésével 

sokat tehetünk egészségünk javí-

tásáért, mivel jótékonyan hatnak a 

testre, a lélekre és a szellemre is. A 

torna ingyenes, folyamatosan lehet 

csatlakozni a csoporthoz. 

Vízivárosi Klub
1015 Bp. Batthyány u. 26. • Telefon: +36-20-232-9018, +36-1-780-7660 • E-mail: vizivarosiklub@budavar.hu
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19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális 

köredzés. A testtartásban résztvevő, 

illetve törzset stabilizáló izmok erő-

sítése speciális gyakorlatokkal. Rész-

vételi díj: 1400 Ft/alkalom, 4600 Ft/4 

alkalom. Bejelentkezés szükséges a 

mozduljtudatosan@gmail.com címen.

PÉNTEK:

08.00-15.00 Termelői piac a klub 

előtti téren

08.00-9.00 Senior gerinctorna. Rész-

vételi díj: 700 Ft/alkalom. Bejelentke-

zés szükséges a mozduljtudatosan @

gmail.com címen.

09.00-10.00 Gerinctorna minden kor-

osztálynak. Részvételi díj: 700 Ft/

alkalom. Bejelentkezés szükséges a 

mozduljtudatosan @gmail.com címen.

10.15-11.15 „Aranycipő” senior tár-

sastánc tanfolyam. Részvételi díj 500 

Ft. Érdeklődés: Füleki Réka, +36-30-

479-93-28. 

VASÁRNAP: 

„Különleges születésnap” a Bagoly-

vár Birodalom szervezésében. 

További információ: Körmendi Csilla, 

+36-30-531-5577, bolcsbagoly@in-

dex.hu. 

NORDIC WALKING 

Hétfőn 09.00 – 10.00. Találkozó a 

Vérmezőn, a Széll Kálmán tér felőli 

részen lévő fitnesz eszközöknél. A 

részvétel I. kerületi lakosoknak in-

gyenes. Igény szerint felszerelést is 

tudunk biztosítani. További informá-

ció: +36-1-375 0336.

JÓGA  

Hétfőn és szerdán 18.00 - 19.30 óra 

között a közösségi helyiségben.

Részvételi díj: I. kerületi lakosoknak 

1.500 Ft/alkalom, kerületen kívüli 

érdeklődőknek 2.000 Ft/alkalom. 

További információ: Szadai Kriszta 

+36-70-636-6869; szadai.kriszta@

gmail.com.

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ SZENIOR TÁNC 

Kedden 11.00 – 12.00 óra között 

a közösségi helyiségben. Nem kell 

hozzá partner, sem előzetes tánctu-

dás. A részvétel I. kerületi lakosok-

nak ingyenes. További információ: 

+36-1-375 0336.

ZSÍRÉGETŐ TORNA

Csütörtökön 17.00 - 17.55 óra kö-

zött a közösségi helyiségben.

Részvételi díj: I. kerületi lakosok-

nak 1.200 Ft/alkalom, 4.000 Ft/4 

alkalmas bérlet; kerületen kívüli 

érdeklődőknek 1.400 Ft/alkalom, 

4.800 Ft/4 alkalmas bérlet. Előzetes 

regisztráció szükséges: mozdulj-

tudatosan@gmail.com. Facebook 

elérhetőség: @mozduljtudatosan.

       

GYEREKJÓGA

Pénteken 14.00 – 14.45 óra között 

a közösségi helyiségben.

Részvételi díj: 1.000 Ft/alkalom; 

3.200 Ft/4 alkalmas bérlet.

További információ: Ertler Anikó 

gerinctorna és gyerekjóga oktató; 

tel.: +36- 20-346-8051; e-mail:  

anikoertler@gmail.com.

Czakó utcai Sport- és Szabadidő 

Központ

Czakó u. 2-4.
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             CSALÁDI DÉLUTÁN 

MÁRCIUS 1., PÉNTEK 16.30 TESZ-VESZ MUZSIKA 

Rendhagyó zenei játék énekkel, mondókával, mesével.

Meghívott vendég: Hegedűsné Tóth Zsuzsanna.

Érdeklődni lehet a Sportközpontban:

+36-1-375 0336; +36-20-232 8111

A részvétel ingyenes.

Hahó, itt a Czakó!
Programok 
a Sportközpontban
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Szájharmonika Klub

Február 22. péntek 19.00

Pribojszki Mátyás – az egyik legis-

mertebb kortárs magyar szájhar-

monikás – és zenekara az igényes 

élőzenét szeretnék életben tartani. 

Zenéjükben felfedezhetők a blues 

gyökerei, a swing, a jazz és némi fun-

ky is. A házigazda a Grunting Pigs. 

Belépő: 1200 Ft

Platon Karataev akusztik 

koncert

Február 23. szombat 20.00

Belépőjegy: 1200 Ft. Jegyek elővé-

telben a www.tixa.hu oldalon kapha-

tók! A zenekar ezúttal duo felállás-

ban, akusztikusan adja elő dalait.

Regejáró Misztrál 

Művészeti Klub

Február 24. vasárnap 19.00

A kimagasló vokális képességű, szá-

mos akusztikus hangszert megszó-

laltató Misztrál együttes havonta 

tart klubnapot, amelynek keretében 

kiváló zenészeket látnak vendégül. 

Belépő: 1000 Ft

Bevezetés a csipke világába

Március 9. szombat 10.00

Erdei T. Lilla etnográfus és csipke-

kutató előadása a csipkefajtákról és 

házi praktikákról. 

AVIVA Torna

Keddenként 17.30-18.30 és 18.45-

19.45 és csütörtökönként 17.30-

18.30. Bővebb információ:  jancsu@

gmail.com vagy +36-70-386-7111 

Alakformáló konditorna

Minden kedden, csütörtökön 15.30-

16.30 és 16.30-17.30, szerdánként 

és pénteken 7.30-8.30 és 8.30-

9.30.  Vezeti: Tóth Ildikó, Harango-

zó díjas táncművész. Belépő:  1000 

Ft, nyugdíjasoknak: 900 Ft

Szenior örömtánc

Szerdánként: 14.00-15.30

Nem igényel táncpartnert, sem előze-

tes tánctudást. Vezeti: Szegedi Judit 

+36 20 222 2326. Belépő: 600 Ft

Péntek esti kötőklub

Minden pénteken 16.00 

Közös kötés kezdőknek, újrakezdők-

nek és haladóknak.  Vezeti: Erdei 

Gyöngyvér. +36-20-333-7503. Belé-

pő: 2 000 Ft

Budavári Mozgássérült 

Egyesület

Február 5. kedd 14.00

Az I. kerületi Mozgássérültek Klubja 

minden hónapban klubnapot szervez 

mozgássérülteknek, akadálymente-

sített környezetben. Klubvezető: Dr. 

Szalkó Anna.

Baross Gábor Turista Klub

Február 22. péntek 14.00

Klubvezető: Malomhegyi Imre.

Irka Kör Versszínház

Minden csütörtökön 10.00 - A  „köl-

tészet lángját” élesztgetjük csütörtö-

könként.

Február 28. csütörtök Összeállítás a 

tagok kedvenc verseiből.

Tabán sportkör

Február 28. csütörtök 16.00. 

Téma: Olaszország  Előadja: Kormos 

Vera.

Vetítettképes ismeretterjesztő 

előadások

Február 26. kedd 10.30           

Csordás Gábor: Marokkó. Belépő: 

100 Ft.

Március 5. kedd 10. 30 

Ipach Ildikó: Dél-Amerika V. Belépő: 

100 Ft.

Ferenczy István Vizuális Műhely

1011 Budapest Fő u. 3. 

Hétfőtől csütörtökig 17.30-20.30 

Felkészítés művészeti egyetemek-

re Budapest legrégebb óta működő 

rajz iskolájában!  Napijegy: 3000 Ft, 

1 hét 8000 Ft, 4 hét 18 000 Ft, il-

letve minden hónap első hétfőjén 

nyugdíjasoknak ingyenes!
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Tá j é k o z tat ó

Kötelező ebösszeírás
A Budavári Önkormányzat törvényi kötelezettség alapján 2019. május 31-ig ebösszeírást végez. A 

szükséges nyomtatvány beszerezhető az Ügyfélszolgálati Irodákon (Kapisztrán tér 1., Iskola utca 16., 

Attila út 65.) és letölthető a www.budavar.hu oldalról. 

A kitöltött nyomtatvány leadható 

személyesen a már említett Ügy-

félszolgálati Irodákon, postai úton a 

Budapest Főváros I. kerület Budavári 

Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda 

— 1250 Budapest, Pf. 35. címre, illet-

ve a kerület megbízott állatorvosánál: 

Dr. Hámori Zsolt szakállatorvos, Csi-

pet Bt. 1015 Budapest, Batthyány u. 

48. A nyomtatványok elektronikusan 

is leadhatók az ügyfélkapun keresztül 

vagy az online bejelentő felületen. Az 

online bejelentő felület megtalálható 

a www.budavar.hu oldalon az Ügy-

intézés, Szolgáltatások, Tájékoztatók 

menüponton belül az Ügyintézés, 

Igazgatás almenün keresztül a „To-

vább az Ebösszeírás 2019 online be-

jelentő felületre” linken.

Bővebb felvilágosítás az Igazgatási 

Irodán kérhető ügyfélfogadási idő-

ben. Tel.: +36-1458-3075, +36-1-

458-3088 és +36-1-458-3087.

Februárban 
lomtalanítás

Az FKF Zrt. az I. kerületben február 24-én gyűjti össze és 

szállítja el a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos 

hulladékokat, lomokat.  

A lomok kihelyezésének időpontja 2019. február 23. 

A lomtalanításnál nem helyezhető ki kommunális hulla-

dék, ipari, mezőgazdasági, szolgáltatatási tevékenység 

következtében keletkezett hulladék, veszélyes hulladék, 

építési törmelék és zöldhulladék.

A veszélyes hulladékokat február 24-én 10.00-16.00 óra 

között a Dózsa György téri parkolóban gyűjtik. Itt adha-

tók le az oldószerek, hígítók, festékmaradékok és gön-

gyölegeik, elektromos és elektronikai hulladékok, fény-

csövek, gumiabroncsok, valamint a használt sütőolaj. 

Elektronikusan is nyilatkozhatunk a kedvencekről
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INGATLAN

 A kerületben közel 22 éve 

muködő Wágner és Társa 

Ingatlaniroda Attila út 12. (ok-

mányiroda mellett) folyamatosan 

keres ügyfelei számára ELADÓ-KI-

ADÓ LAKÁSOKAT, családi háza-

kat. Telefon: +36-30-509-2665, 

212-2136, www.ingatlanwagner.hu, 

e-mail: wagnera1@chello.hu.

I. Budai várban a Tárnok utcában 

91 m2-es Dunai panorámás, igénye-

sen felújított, gépesített, emeleti, 

összkomfortos 3 szobás önkormány-

zati lakás örökölhető bérleti joga át-

adó. Csereirányár: 56,9 M Ft. Wágner 

Iroda, tel.: 212-2136, 0630/509-

2665.   

I. Budai várban az Országház ut-

cában 64 m2-es, 1,5 szobás, étkezős, 

cirkó fűtéses, jó állapotú, földszin-

ti önkormányzati lakás örökölhe-

tő bérleti joga átadó. Csereirányár: 

32,9 M. Wágner Iroda, tel.: 212-

2136, 0630/509-2665.  

Budai várban a Tóth Árpád sé-

tány felé nyíló 100 m2-es dongabol-

tozatos, felújítandó önkormányzati 

lakás örökölhető bérleti joga átadó 

vagy kisebb budai várban lévő ön-

kormányzati lakásra cserélhető. Cse-

reirányár: 52,9 M Ft. Wágner Iroda, 

tel.: 212-2136, 0630/509-2665.   

I. Budai várban a Tárnok utcában 

110 m2-es 4 szobás, emeleti, hangula-

tos, dongaboltozatos, gázcirkó fűtéses 

önkormányzati lakás örökölhető bér-

leti joga átadó (tetőtér felé nyíló elvi 

bővítési lehetőséggel). Csereirányár: 

75 M Ft. tel.: 0620/957-2767. 

XII. Költő utcában 110 m2-es 

3,5 szobás, 2 szintes, teljes felújí-

tásra szoruló önkormányzati lakás 

bérleti joga budai kisebb örökla-

kásra cserélhető. Csereirányár: 18,9 

M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665.  

II. Rózsadombon a Tövis utcá-

ban 3 lakásos bauhaus villaházban 

lévő I. emeleti 163 m2-es felújítandó 

öröklakás közel 500 m2 kizárólagos 

használatú telekrésszel azonnal be-

költözhetően eladó. Irányár: 129 M 

Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665 

I. Budai várban kiváló lehetőség! 

Az Országház utcában 100 m2-es, 

2 generáció számára is alkalmas 2 

bejáratú, igényesen felújított, don-

gaboltozatos, 2 fürdőszobával, új 

beépített, gépesített konyhával ki-

alakított önkormányzati lakás örö-

kölhető bérleti joga átadó. Csere-

irányár: 40 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 

212-2136, 0630/509-2665.  

I. Naphegyen a Tabán közelében 

jó állapotú, liftes társasházban lévő 

93 m2 alapterületű + 2 m2 erkély, 

polgári jellegű, jó állapotú, napfé-

nyes nyugati fekvésű, cirkófűtéses, 

Gellérthegy utcára nyíló öröklakás 

eladó. Irányár: 72,9 M Ft. Wágner Iro-

da, tel.: 212-2136, 0630/509-2665.

KERESÜNK XII. II. III. kerületben 

vagy Solymáron, Nagykovácsiban 

kiadó új vagy újszerű, prémium mi-

nőségű vagy luxus, klímás villát 

vagy családi házat 2 állásos garázs-

zsal.  BakosLak Ingatlan 326 0618, 

06 20 974 0571

KERESÜNK I. és II. kerületben 

minimum 4 hálószobás kiadó házat 

vagy villát. BakosLak Ingatlan 326 

0618, 06 20 974 0571

KERESÜNK I. II. és XII. kerületben 

eladó és kiadó 4 -5 hálószobás igé-

nyes házat és 3 hálószobás igényes 

lakást. BakosLak Ingatlan 326 0618, 

06 20 974 0571

V. Molnár utcában 2. emeleti, 

nagypolgári 148 nm-es nappali + 3 

hálószobás, 2 fürdőszobás, 2 erké-

lyes felújított impozáns lakás 119 

millió forintért eladó. BakosLak In-

gatlan 326 0618, 06 20 974 0571

XI. Hegyalja úton BAH csomó-

pontnál frissen és igényesen fel-

újított modern, magasföldszinti, 87 

nm-es 3 szobás 2 erkélyes lakás 

59,9 millió forintért eladó. Bakos-

Lak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 

0571.

 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 0571Adás-vétel

Hirdetésfelvétel minden 

kedden és szerdán 10.00-15.00 óráig 

a szerkesztőségben 
(I. ker., Országház utca 15.)
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ADÁS-VÉTEL

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. 

Elso vevoként a legmagasabb áron. 

Üzlet telefonszám: 06-20-280-0151, 

herendi77@gmail.com. Cím: IX. ker. 

Ráday u. 6.

 Zsigmond Mihály hagyaték 

felvásárló azonnali készpénz 

fizetéssel vásárol! Antik bútorokat, 

festményeket, porcelánokat, Heren-

dit, Zsolnayt és stb., órákat (kar, dísz, 

fali), szőnyegeket (kopottan, hibásan 

is), kitüntetéseket, érméket, bizsukat 

– borostyánt, ezüstöket, csipkéket, 

könyveket, hanglemezeket, min-

denféle régiséget, hibásat is. Hívjon 

bizalommal a hét minden napján, 

díjtalan kiszállással. Telefon: 06-70-

600-1727.

Ráday Antik Galéria vásárol 

készpénzért! Antik, modern festmé-

nyeket, porcelánokat, kar- és zse-

bórákat, álló, fali, asztaliórákat, nu-

mizmatikát, katonai kitüntetéseket, 

ezüst  tárgyakat, antik ékszereket, 

bútorokat stb. ha nem sze retné‚ el-

kótyavetyélni tárgyait! 1092 Bp Rá-

day u. 6. (IBIS HOTEL alatt) radayan-

tik@gmail.com | www.radayantik.

hu Tel.: 0630/214-1151 061/201-

6188.

Arany, ezüst felvásárlás! Kész-

pénzért veszek festményeket, bú-

torokat, Herendi, Zsolnay és egyéb 

porcelánokat, ezüst-bronz tárgyakat, 

pénzeket, képeslapokat, kitünteté-

seket, borostyán ékszereket, órákat, 

teljes hagyatékot. IX., Vámház krt. 7. 

nyitva: H-P: 10-16 óráig. Tel.: 0670-

620-3636. 

SZOLGÁLTATÁS

Vízszerelés, villanybojlerek víz-

kő telenítése, javítása, csapok, szifo-

nok, vécécsészék, vécétartályok cse-

réje, javítása. Mosó-, mosogatógépek 

bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Te-

lefon: 06-30-447-3603.

Kémények bélelése, átépítése, 

belső marása teljes körű ügyintézés-

sel. Szabó Balázs 06-20-264-7752.

Kárpitos és asztalos munkák, 

nádazás, gyéké nyezés munkával, 

szállítással. Kiss Gábor, I. ker., Feszty 

Á. u. 2., az alagsorban. telefon: 214-

8384, 06-20-345-9963.

 Villanyszerelés azonnal! 

Hibaelhárítástól a teljes fel-

újításig. Petrás József villanyszerelő 

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

246-9021. ELMÜ ügyintézés.

Irodák, lépcsoházak, lakások napi 

takarítását, nagytakarítását válla-

lom, közületeknek és magánsze mé-

lyeknek. Halász Tibor. Telefon: 202-

2505, 06-30-251-3800.

TELJES 
HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK, 

FESTMÉNYEK, 

PORCELÁNOK,

 ÓRÁK, CSILLÁROK,

SZŐNYEGEK,

EZÜST TÁRGYAK ÉS 

MINDENFÉLE MŰTÁRGY 

ADÁS - VÉTEL.

TELEFON: 

06-20-518-3825

energiatanúsítvánnyal,

a legkorszerűbb anyagokkal.

Kőműves munkával, 

a kibontott anyagok 

elszállításával. 

ENERGIA-STOP Kft.

2094 Nagykovácsi, 

Kossuth u. 119.

Telefon: 06-26/376-031, 

06-30/655-655-2

Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és 

szúnyoghálóval!
Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával,
7 év granciával!

HOMLOKZAT SZIGETELÉS
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 Lakásfelújítás! Szobafestés, 

mázolás, tapétázás, parketta-

lerakás, -javítás, -csiszolás,  vízsze-

relés, csempézés, villanyszerelés, 

ajtó- és ablak csere, kőműves és 

asztalos munkáK, takarítás, garanci-

ával. Halász Tibor. Telefon: 202-

2505, 0630-251-3800. 

 REZSIMENTES ZÖLD JÖVŐ 

– MOST! Családi házak 

rezsinullázása megújuló energia-

forrással, napelemes megoldás-

sal, akár 0 Ft önerővel, Európai 

Uniós pályázati lehetőséggel, már 

2 hónap alatt is. Ne maradjon le 

róla, legyen az elsők között! Tel: 

06 20 368 7777, bakoslak.office@

gmail.com

Festés-mázolás-tapétázás, ki-

sebb munkák vállalása is. Gipszkar-

tonozás, kőműves-javítások, bur-

kolás. Bontás, sitt-elszállítás. Kovács 

Gergely, telefon: 06-30-5686-255.

O  KTATÁS

Amerikaitól angolul Gyorsan, 

beszédcentrikusan, minden szinten. 

Legújabb módszer! Telefon: 06-70 

-242-2611.

Á  LLÁS

Az I-II-XII. kerületben hajnali 

hírlapkézbesítőket, valamint nappali 

újságkihordókat keresünk. Főállás-

ban és részmunkaidőben is végezhe-

tő tevékenység. Jelentkezés a 06/30-

235-17-47-es telefonszámon.

A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS (20 szóig): 1.500 forint/megjelenés; keretes: 2200 forint/megjelenés

KÖZÜLETI APRÓHIRDETÉS (20 szóig): 2.500 forint/megjelenés; keretes: 3.000 forint/megjelenés 

 Telefon: +36-1-355-0139, E-mail cím: varnegyed@gmail.com

HIRDETÉS FELÜLETEK

FIGYELEM! Változások a közös 

képviseletre vonatkozó törvényi 

előírásokban 2019. januártól.     

Szolgáltatásaink: 

• 24 órás vészhelyzeti 

  elérhetőség

•  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 közös képviselet 

és társasházkezelés

Elérhetőség: 06 30 382 9778
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Mesemúzeum
P R O G R A M O K

Február 23., szombat 11 órától 

Közös társasjátékozás 

Vajon megtalálod a labirintus-

ból kivezető utat? Tudsz egy-

más után kétszer hatost dobni? 

Menni fog a pókerarc? Gyere, 

próbáld ki! Ajánlott korosztály: 

6-12 éves korig. 120 perc.

Március 2., szombat 11 órától 

Kincskereső foglalkozás

Saját készítésű kincsestérké-

peddel, kalózhajóddal térhetsz 

haza, készíthetsz textilfestékkel 

stencilezve kalózmintás kendőt! 

Emellett sok-sok rejtvény és lo-

gikai feladat is vár rád!

A foglalkozást Farkas Réka ipar-

művész vezeti. Korosztály: 5-10 

éves korig. 120 perc.

Március 9., szombat 11 órától 

Mesék királyokról és királyfik-

ról - diafilmvetítés

Amit vetítünk: A didergő király, 

Történetek Mátyás királyról, 

Békakirályfi, Többsincs királyfi. 

Ajánlott korosztály: 4-8 éves 

korig. 30 perc. 




