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1848/49. évi Forradalom és 
Szabadságharc Emléknapja

A haza minden előtt!

ÜNNEPI PROGRAMOK:

9:00  

Magyarország nemzeti lobogójának ünnepélyes felvonása 

9:30  

Huszármenet a Múzeumkertbe a Kossuth tér - Alkotmány utca-

  Bajcsy-Zsilinszky út - Erzsébet tér - Károly körút – Múzeum körút útvonalon

10:30  

Díszünnepség a Nemzeti Múzeum kertjében, Múzeumkert megnyitó.

Ünnepi beszédet mond: Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke

CSALÁDI PROGRAMOK A MÚZEUM KERTBEN 

13:00 – 18:00

Tánctanítás, népzenei koncertek kicsiknek és nagyoknak

Térzene az Múzeum körúton

Hazai finomságok a vásári forgatagban  - középpontban a magyar termékek

Lósimogató és pónilovaglás a Múzeumkertben

Kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak, állandó és időszaki kiállítások 

megtekintése óránkénti tárlatvezetéssel a Nemzeti Múzeumban

CSALÁDI PROGRAMOK A BUDAI VÁRBAN

9.00-18.00

Hazai finomságok a Budavári Vásári Forgatagban 

(Dísz tér- Tárnok utca- Szentháromság tér- Hadik András szobor

Térzene és Játékos programok és előadások a Szentháromság téren

Hadik András szobor – népzene és néptánc tanítás

Tudj többet, élj jobban! – közúti közlekedésbiztonsági játékok a Szent István  szobornál

„Újra van Budán kutyavásár”- magyar vizsla és egyéb magyar fajták örökbefogadása

Forradalmi forgatag a Hadtörténeti Intézetben, Kalandos időutazás az Országos Levéltárban, 

Történelmi séta és tárlatvezetés a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumban, 

Koncertek és gyerekprogramok a Várkert Bazárban

További részletek: http://marcius15.kormany.hu/



Víziváros • Vár • Krisztinaváros • Naphegy • Tabán • Gellérthegy

VARNEGYED

Címlapon: 
Programok a nemzeti ünnepen

2. és 32. oldal

Kalevala - magyar szemmel
10. oldal

Beethoven Budán
15-17. oldal

Épület-felújítási pályázat
7. oldal
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Adózási határidő: március 15. 

Március 15-ig kell befizetni a gép-

járműadó, a telekadó és az épít-

ményadó I. félévre szóló részét. A 

fizetendő adó pontos összegéről a 

Polgármesteri Hivatal Adócsoportja 

határozatot, illetve adóegyenleg-ér-

tesítőt küld.

Adózási kötelezettségeinknek elektro-

nikus úton is eleget tehetünk. A www.

budavar.eado.hu oldalon online, ban-

ki átutalással, de akár csoportos be-

szedési megbízás adásával is el tud-

juk 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 telefon-

juk kamerájával beolvassák és on-

line megfizethetik az adó összegét. 

Természetesen, aki a hagyományos 

ügyintézést részesíti előnyben, azok 

a megküldött „sárga csekken”, postai 

úton is befizethetik az adót. 

A fizetési kedvezményekről, a pót-

lék és bírságtartozás mérsékléséről 

a Polgármesteri Hivatal Adócsoportja 

tud felvilágosítást adni ügyfélfoga-

dási időben. Arra kérik az adózókat, 

hogy ha úgy látják, valamilyen okból 

veszélybe kerülhet az adó megfizeté-

se, 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

Adomány a munkácsi iskolának

Összesen 355 ezer forint adomány 

gyűlt össze a Budavár Kézfogás 

Testvérváros Egyesület és a kerületi 

egyházak közös jótékonysági felhí-

vására. Az összeggel a Munkácsi II. 

Rákóczi Ferenc magyar tannyelvű is-

kola felújítását támogatják. Az egye-

sület tagjai összesen 55 ezer forintot 

adományoztak november-decem-

ber hónapokban, majd januárban, 

az Ökomenikus Imahét keretében a 

kerületi egyházak is csatlakoztak a 

kezdeményezéshez. A perselyekbe 

300 ezer forint adomány került. 

Az összeget Patai Katalin, a Buda-

vár Kézfogás Testvérváros Egyesület 

elnök-helyettese és Bence Imre, a 

Bécsi kapu téri evangélikus temp-

lom igazgató lelkésze adta át Schink 

Istvánnak, a munkácsi középiskola 

igazgatójának. 

Gyermekvédelmi 
konferencia 

A gyermekvédelemben érintett ke-

rületi szervezetek bevonásával tar-

totta meg a Budavári Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 

az éves konferenciáját. A tanácsko-

zást  Nagy Gábor Tamás, a Budavári 

Önkormányzat polgármestere nyi-

totta meg. A konferencián a szak-

emberek a jelzőrendszeri hálózat 

működésével kapcsolatos tapaszta-

lataikat osztották meg és bemutat-

ták a tavaly szeptember óta működő 

új szolgáltatást, az óvodai és iskolai 

szociális segítést is. 
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Február 25-én, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján a Budavári Önkormányzat Mansfeld Péter 

szobránál tartotta megemlékezését. A résztvevők gyertyagyújtással emlékeztek az áldozatokra. 

Három évtizeddel a közép-kelet-eu-

rópai rendszerváltás után még min-

dig nincs konszenzus a múlt bűne-

inek megítélésében, egyesek még 

ma sem hajlandók szembenézni a 

kommunizmus valódi arcával. — Eu-

rópa eddig szerencsésebbnek hitt 

nyugati részén napjainkban bol-

dogan és önfeledten ünneplik Karl 

Marx születésének 200. évforduló-

ját, sőt, egyesek a visszatéréséről 

álmodoznak — mondta beszédében 

Nagy Gábor Tamás polgármester. 

Példaként említette a New York 

Times nemrégiben megjelent cikkét, 

amelyben a szerző így fogalmaz: 

Boldog születésnapot Karl Marx! Iga-

zad volt. — Vajon hogyan beszélhet 

bárki is a Gulag, a munkatáborok, 

az internálások, emberek ezreinek 

és százezreinek kivégzése után a 

„nagy” német filozófus gondolatai-

nak „tisztaságáról”? — vetette fel a 

polgármester. 

Emlékeztetett rá, hogy Marx 1849 

januárjában a Neue Rheinische Zei-

tung hasábjain — Engels-szel közösen 

— arról értekezett, hogy a „fajszemét-

nek” nevezett népeket — baszkokat, 

szerbeke, skót-felföldieket — meg kell 

semmisíteni, mert a történelmi fejlő-

dés során lemaradtak a többi társa-

dalomtól. — Itt vetették fel először a 

népirtást — emelte ki a polgármester.  

— A megemlékezésünk, ittlétünk küz-

delem a felejtéssel szemben, tiltako-

zás a hazugság ellen, és kísérlet az 

igazság felmutatására. Mindez nem 

pusztán a múlt, de a jelen és a jövő 

miatt is fontos feladatunk — tette 

hozzá. Hiába élünk látszólag béké-

ben és demokráciában Európában, 

ma is veszélyben vagyunk. A kon-

tinensünket érő kihívások — első-

sorban a migráció — egy tervszerű 

hadművelet részei, amelytől a kö-

zösségeit és keresztény gyökereit 

elvesztett Nyugat-Európa képtelen 

megvédeni magát.

— Emlékezzünk, és mondjuk ki: soha 

többé kommunizmust, és soha többé 

a vele egy tőről fakadó nácizmust! — 

zárta megemlékezését Nagy Gábor 

Tamás.

A kommunizmus 
áldozataira emlékeztek
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Támogatás 
a családoknak
Többek között a közalkalmazotti bérek rendezéséről, a születési támogatás feltételeinek könnyítéséről 

és a Könyvet Házhoz program további folytatásáról döntött idei első ülésén a Képviselő-testület. Meg-

hirdették a civil pályázatot és a társasház felújítási pályázatot is, illetve üres helyiségek pályázat útján 

történő bérbeadásáról is határoztak a képviselők. 

A kerületben élő családok támoga-

tása érdekében az önkormányzat 

megkönnyítette a 100 ezer forintos 

születési támogatás igénybevételét. 

Ezt a típusú segítséget már évek óta 

biztosítja az önkormányzat, mostan-

tól jövedelemhatárra való tekintet 

nélkül jár a családoknak. A másik 

fontos könnyítés, hogy míg koráb-

ban a szülőknek egy éves, I. kerületi 

lakóhelyet és életvitelszerű I. kerü-

leti tartózkodást kellett igazolniuk, 

ez most hat hónapra csökkent janu-

ártól. Ráadásul elegendő ha a gyer-

mek egyik szülője vagy törvényes 

képviselője rendelkezik a gyermek 

születését közvetlenül megelőző 6 

hónapban az I. kerületben bejelen-

tett lakóhellyel, és életvitelszerűen 

is itt tartózkodik. A 100 ezer forintos 

születési támogatás a védőnő közre-

működésével, a gyermek születését 

követő 90 napon belül kerül kifize-

tésre. 

Változott az önkormányzat által biz-

tosított időszaki támogatás is. A 80 

év felettieknek, a rászoruló nyug-

díjasoknak és nagycsaládosoknak 

évente két alkalommal, húsvétkor 

és karácsonykor 8000 forint értékű 

Erzsébet-utalványt ad az önkor-

mányzat. Természetesen a támogatás 

az idei évben is megmarad, de már 

nem Erzsébet-utalvány formájában. 

Az érintettek számára készpénzben 

küldi meg, illetve utalja át az önkor-

mányzat.

Tíz millió forintos kerettel a Képvi-

selő-testület meghirdette a népszerű 

civil pályázatot. A pályázat benyúj-

tási határideje 2019. április 1., az el-

bírálásra április 25-ig kerül sor. 

Meghirdették a szintén nagyon nép-

szerű, évtizedek óta működő tár-

sasház-felújítási pályázatot is. Az 

idei évben 100 millió forintot biz-

tosít erre a célra az önkormányzat. 

Szeleczky Szilvia, a Műszaki Iroda 

vezetője elmondta, hogy az eddigi 

tapasztalatokat elemezve számos 

könnyítést javasoltak, elsősorban az 

elszámolás határidejét tekintve. Így 

például a 2019. évben benyújtott 

pályázatok elszámolási határidejét 

meghosszabbítják 2020. december 

1-ig. Emellett azoknak a társashá-

zaknak, akik ezt kérik, további 1 

évvel meghosszabbítható az elszá-

molási határidő. Vagyis összességé-

ben egy nagyobb volumenű munka 

kivitelezésére akár 2,5 év is rendel-

kezésre áll a jövőben. Az irodavezető 

elmondta, a módosítás oka, hogy az 

Születési támogatás a kerületi újszülötteknek
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építőipari munkák — a vállalkozók le-

terheltsége és a munkaerőhiány mi-

att — sok esetben csúsznak. Így volt 

ez a tavalyi évben is. Éppen ezért 

a 2018. évben elnyert, de fel nem 

használt támogatások elszámolási 

határidejét is meghosszabbította az 

önkormányzat 2019. december 2-ig. 

Így ezen társasházak is lehetőséget 

kaptak arra, hogy felhasználják a ko-

rábban már megítélt támogatást. 

Január 1-ig visszamenőleg 12 szá-

zalékkal emeli a közalkalmazottai 

béreket a Budavári Önkormányzat. 

A béremelés a bölcsődei, óvodai 

dolgozókat, az Egészségügyi Szol-

gálat, a Budavári Művelődési Ház, a 

Czakó Utcai Sport- és Szabadidőköz-

pont, valamint a GAMESZ munkavál-

lalóit érinti. 

Az idős, mozgásukban korlátozott 

személyeknek a Fővárosi Szabó Er-

vin Könyvtár Márai Sándor Könyv-

tárában telefonon keresztül igényel-

hetnek könyveket, folyóiratokat, 

hangoskönyveket, valamint igény 

esetén lejátszó eszközöket. Ezeket 

havonta egy alkalommal a Budavári 

Szolgáltatási Központ munkatársai 

kiszállítják. Az ingyenes szolgálta-

tást azok vehetik igénybe, akik fi-

zikai állapotuk miatt személyesen 

nem tudják a könyvtárat felkeresni. 

Így nem pusztán az idősek számára 

jelent megoldást a Könyvet házhoz 

program, hanem például veszélyez-

tetett terhes kismamák, vagy bal-

eset miatt ideiglenesen ágyhoz kö-

töttek számára is.

B.L.

Pályázati 
felhívás

Társadalmi szervezetek, 
közcélú feladatok, 
valamint karitatív célok 
2019. évi támogatására

A Budavári Önkormányzat pá-

lyázatot hirdet az I. kerületben 

működő nemzetiségi önkormány-

zatok, egy házi és civil szerveze-

tek, közösségek kulturális, művé-

szeti és sport tevékenységének, 

valamint I. kerületi szociális, 

egészségügyi és gyermekjóléti 

programok, karitatív célok támo-

gatására. 

A pályázat beadásához szüksé-

ges adatlap és kapcsolódó köte-

lező mellékletei letölthetők az 

önkormányzat honlapjáról (www.

budavar.hu/palyazatok), illetve 

ügyfélfogadási időben nyomtat-

ványként átvehetők a Budavári 

Polgármesteri Hivatal Ügyfél-

szolgálati Irodáin (1014 Buda-

pest, Kapisztrán tér 1. földszint; 

1013. Budapest, Attila út 65.).

A pályázat benyújtásának határ-

ideje: 2019. április 1. hétfő 18.30 

óra.

További információ: 

Lipták Noémi

Tel.:+36-1-458-3068

Pályázati 
felhívás

2019. évi épület-
felújítás pályázat 

A Budapest I. kerület Budavári 

Önkormányzat a 2019. évre pá-

lyázatot ír ki a kerületi lakóépüle-

tek felújítására, amelyhez vissza 

nem térítendő pénzügyi támo-

gatást biztosít, utófinanszírozás 

formájában.

A támogatás összege a felújítási 

összköltség 40%-a, maximum 3 

millió forint. A megítélhető támo-

gatás összege függ a beérkezett 

pályázatok számától.

A jelentkezési adatlap az Ügyfél-

szolgálati Irodában szerezhető 

be, valamint letölthető a www.

budavar.hu honlap Pályázatok/

Műszaki Iroda pályázatai hivat-

kozások alatt.

A pályázat benyújtási határideje: 

2019. április 10. 16.30 óráig. 

További információk:

Budapest I. kerület Budavári Pol-

gármesteri Hivatal Műszaki Iroda 

Barna Julianna 

Tel: +36-1-458-3061

Konzultációs lehetőség ügyfélfo-

gadási időben a 1014 Budapest, 

Kapisztrán tér 1. II. em. 206. iro-

dában.
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A Budavári Önkormányzat beruhá-

zásában idén is folytatódik a mű-

emlékház-felújítási program.  Élve a 

kedvező időjárási lehetőségekkel a 

munkálatok már javában zajlanak. A 

Fortuna utca 13-ban, a Táncsics utca 

15-ben, az Úri utca 18-ban a utcai 

homlokzatot újítják fel, az Úri utca 

19. esetében pedig az épület Balta 

köz felől homlokzatát. Az Úri utca 

17-ben tetőfelújítást végeznek a 

szakemberek. A tervek szerint ezen 

épületek már a hónap közepére el-

készülnek. 

A következő ütemben — március 

közepétől — újabb kilenc műemlék-

épület felújítását kezdi meg az ön-

kormányzat.  

Figyelem! Lezárják a Bécsi kaput

Március 18-tól megkezdődik a Bécsi kapu felújítása, ezért az útpá-

lyát teljes szélességben lezárják a gépkocsiforgalom elől. A forga-

lomkorlátozás a BKV járatait is érinti.

A Várat érintő buszjáratok megoszt-

va, két szakaszban közlekednek az 

alábbiak szerint:

A 16-os autóbuszok a Deák Ferenc 

tér  és a Bécsi kapu tér (Országos Le-

véltár) között közlekednek.

A 16A jelű autóbuszok a Széll Kálmán 

tér és a Bécsi kapu (Lovas út – Várfok 

utca kereszteződése) között közleked-

nek. 

116-os autóbusz: Fény utcai piac – 

Széll Kálmán tér – Bécsi kapu  (Lovas 

út - Várfok utca kereszteződése) kö-

zött szállítják az utasokat.  

Az éjszakai 916-os járat megosztva 

közlekedik a Széll Kálmán tér – Bécsi 

kapu (Lovas út – Várfok utca keresz-

teződése), valamint a Bécsi kapu tér 

(Levéltár) – Uránia között.

 A Bécsi kapu két oldalán ideiglene-

sen kijelölt végállomások közötti tá-

vot gyalogosan tudják megtenni az 

utasok.

A forgalomkorlátozás a tervek sze-

rint április közepéig tart. 

További információ: 

bkk.hu/menetrendek/

Újabb műemlékházak születnek újjá
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– Emlékeznek még arra a televíziós 

sorozatra, amelyben David Hassel-

hoff az óráján keresztül beszélt az 

autójával? Ma már ez nem fikció, 

hanem a valóság. Csak Önök nem 

egy autóval beszélhetnek, hanem a 

segítőikkel – mondta Bartal Csaba, 

a Private Sentinel speciális szemé-

lyi védelmi szolgáltatást kifejlesztő 

cég ügyvezetője a bemutatón. Kife-

jezetten az idősek számára kíván-

nak segíteni, ezért egy egyszerűen 

kezelhető, mindennapos használatra 

alkalmas eszközt fejlesztettek ki. A 

karóra könnyű viselet, a kijelzője jól 

látható és egyszerű a használata is. 

Erről az idősek is meggyőződhettek, 

a helyszínen. 

A Private Sentinel segítségével 

azonnal segítséget kérhetünk bal-

eset vagy rosszullét esetén. Elegen-

dő hosszan megnyomni az óra SOS 

gombját, és az máris értesít egy 

családtagot, illetve a 24 órás disz-

pécserközpontot. A riasztás után 

a segítő vagy a diszpécser az órán 

keresztül azonnal visszahívja a ri-

asztást leadó személyt és szóban 

egyeztetik a legfontosabb adatokat. 

A szolgáltatásról és a térítési díjak-

ról részletes információk a www.

privatesentinel.hu oldalon olvasha-

tók, illetve a Budavári Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 

munkatársai is készséggel segítenek 

megválaszolni a felmerülő kérdése-

ket. 

A Fő utcai Idősek Klubjában mutatták be a Private Sentinel szolgáltatást, amely elsősorban az idősek 

számára nyújt segítséget. Az okos órával azonnal segítséget kérhetnek baleset vagy rosszullét esetén.  

Az okos őrangyal 

Bemutatták a Private 
Sentinel szolgáltatást
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Ön is szavazhat a pályaművekre

Kalevala -
magyar szemmel
A Budavári Önkormányzat 2018. októberében nemzetközi pályázatot írt ki a Kalevala és magyar nyel-

vű fordításainak emléket állító köztéri alkotás tervezésére. A beérkezett 15 pályamű jeligés terveit 

szakmai zsűri véleményezi, de a Tabáni Kuckó új kiállításán az látogatók is szavazhatnak a nekik legin-

kább tetsző művekre. 

A Tabáni Kuckó új kiállítása egyszerre mutatja be a finn 

mítosz (h)ősi erejét, ikonikussá vált 20. századi ábrázo-

lását, valamint napjaink képzőművészeinek kreativitást. 

A megnyitón Markku Virri, Finnország nagykövete idéz-

te fel, hogy mit is jelent a Kalevala a finnek számára. 

Amikor 1835-ben megjelent a Kalevala, Finnország 

Oroszország egyik nagyhercegsége volt, ezt megelőző-

en pedig a Svéd Birodalom része. – Így az eposz a finn 

értelmiség számára a nemzet múltjának, kultúrájának 

és nyelvének kifejezőjévé vált – emlte ki. A Kalevala 

mára egyedi márkanév lett, az élet rendkívül sok terüle-

tére hatott, a finn identitás lényege fejeződik ki benne. 

A nagykövet köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak 

a finn kapcsolatok ápolásáért és a pályázat meghirde-

téséért. 

—„A Kalevala megérdemelné, hogy nekünk is az legyen, 

ami Finnországnak: nemzeti közkincsünk” — idézte kö-

szöntőjében a mű egyik magyar fordítójának, Vikár Bélá-

nak szavait Nagy Gábor Tamás. Budavár polgármestere 

emlékeztetett rá, hogy az önkormányzat mindig is külö-

nös figyelmet fordított a finn-magyar kapcsolatok ápolá-

sára, felismerve a két nép történetének összefonódásá-

ban rejlő jelentőséget. A finn–magyar lelki hasonlóságon 

és történelmi barátságon túl a Kalevala magyar iroda-

lomra is nagy hatást gyakorolt. Éppen ezért a köztéri 

alkotás állításával az önkormányzat tovább erősítené a 

finn-magyar barátságot, és közelebb hozná az emberek-

hez a Kalevala világát.

Az eredeti pályázati kiírás szerint a felállítandó em-

lékmű helyszíne a Kalevala illusztrátorának, Akseli 

Gallen-Kallea emlékművének Lánchíd közeli, Duna-par-

ti környezete. Időközben azonban döntés született a 

„Kalevala park” elnevezésről, amelyet a Tabánban, az 

Attila út és a Krisztina körút között, a Bethlen-udvartól 

délre lévő közterület viselhet majd. Ma még nyitott a 

kérdés, hogy az új park vajon befolyásolja-e a pályamű-

vek sorsát. A kiállításon a látogatók megtekinthetik a 

pályázatra beérkezett jeligés pályaműveket, a művé-

szeti leírásokat és szavazhatnak arról, nekik melyik tet-

szik a leginkább. 

Markku Virri, Finnország nagykövete



k u lt ú r a

11

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

Az alkotók a teremtéstörténetet többrétegű szimbolikus 

üzenetekkel ábrázolják. Akad közöttük, akinek szobra 

egy sziklatömb és egy öntöttvas elem kombinációjával 

egyszerre lehet hajó, hangszer vagy akár egy vaskori 

bárd. Más csavarodó formában fejezi ki a finn és ma-

gyar kultúra összeolvadását. A dalnok Vejnemöjnen és a 

„szampót” – a mitikus csodamalmot – készítő Ilmarinen 

kovácsmester alakját is ábrázolják a figurális bronzmun-

kák. A tojásmotívum több munkában is megjelenik, az 

egyik változatban egy óriási meditációs központként, 

lakható Kalevala-szoborként.

A makettek mellett a tárlaton bemutatják az eposz első 

magyar kiadását illusztráló Akseli Gallen-Kallea alakját 

és munkásságát. A finn festő, építész és iparművész az 

előző századelőn kétszer is időzött Magyarországon. 

Szállása a budai korzón lévő Fiume szállóban volt, az 

egykori épület közelében állították fel emlékművét. 

A kiállítás március 30-ig, keddtől szombatig 14 és18 óra 

között tekinthető meg a Döbrenti utca 9. szám alatt.   R.A.

A KALEVALA KIÁLLÍTÁS PROGRAMJAI

„JÄRVEN TARINA “
Március 12., kedd, 18.00

A tó meséje című 70 perces természetfilm (2016) Kim 

Saarniluoto ja Marko Röhr rendezésében. Az író, Antti 

Tuuri a finn kultúrát és mondavilágot használja fel a szö-

vegben, a film az állatok, növények és a rovarok világát 

eleveníti meg a vízparton és a víz alatt.

CSENDES VIZEKEN
Március 26., kedd, 18.00 

Vetített képes előadás a fotóművész és műfordító Rácz 

Istvánról, a Kalevala fordítójáról.

Előadó: dr. Joób Árpádné, finn barát, zenetanár. 

KAMARAZENE FINNORSZÁGBÓL 
Március 30., szombat, 18.00 

A kiállítás záróeseményén Anni Kallioniemi csellómű-

vész és Molnár Enikő hegedűművész koncertjével várják 

a látogatókat.

Számos képzőművészt ihletett meg 
a finn eposz
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Tabudöntögetés
Jancsó Miklós Oldás és kötés című filmjével folytatódott a Tabán Moziban a Latinovits Zoltán életmű-

véből válogató, Az igazság szenvedélye című sorozat. A házigazda Nagy Gábor Tamás vendége ezúttal 

dr. Szekfű András filmtörténész volt, aki Fényes szelek fújjátok címmel írt kötetet Jancsó életművéről.

— Egyetemistaként, a nyolcva-

nas évek elején hallottam, hogyan 

elemzi Szekfű András az Oldás és 

kötés műtéti jelenetét. Az alig öt-

perces jelenetet kockáról-kocká-

ra mutatta be. Olyan élmény volt, 

amelynek hatására azóta másként 

nézem a filmeket — mondta el beve-

zetőjében Nagy Gábor Tamás, mint-

egy bemutatva az est vendégét. — A 

másik, amiért hálás vagyok, hogy a 

Petőfi Sándor Gimnázium diákjaival 

évekkel ezelőtt megkeresett: segít-

sünk megmenteni a bezárásra ítélt 

Tabán Mozit. Szerencsére ez sike-

rült, a mozi ma is működik – tette 

hozzá.  

Szekfű András a film kapcsán arról 

beszélt, hogy Jancsó Miklós azok 

közé az értelmiségiek közé tarto-

zik, akik huszonéves fejjel élték meg 

1945-öt, akik a világháború utolsó 

éveinek szörnyűségeit megtapasz-

talva, orosz hadifogságból hazatérve 

azt hitték, a kommunista párt meg-

gátolja a szörnyűségek megismét-

lődését. Jancsó csatlakozott a népi 

kollégista mozgalomhoz, annak el-

lenére, hogy sem munkás-, sem pa-

rasztszármazású nem volt.

— Az Oldás és kötés című filmhez 

az alapművet Lengyel József írta, 

aki kommunistaként akkoriban nem 

számított a hatalom kegyeltjei közé, 

mivel Szovjetunióba emigrálását kö-

vetően a Gulagra száműzték, s ezért 

kritikusan állt a létező szocializmus-

hoz – magyarázta a filmtörténész. A 

novellától jelentősen eltérő forga-

tókönyvet alkotott Hernádi Gyula, 

amiért igyekeztek az írót szembefor-

dítani Jancsóékkal. Hiába. Lengyel 

József azt monda: ő az öregemberek 

történetét faragta ki, Hernádi hozzá-

tette a fiatalokét. A forgatókönyvíró 

neve egyébként nem szerepelhetett 

a stáblistán, mert a szerző bizonyos 

műveivel kivívta a hatalom ellen-

szenvét.

— A korabeli nézők érezték, hogy az 

Oldás és kötésben a rendszer szem-

pontjából „eretnek” dolgok történ-

nek — tette hozzá. Ilyen például az a 

jelenet, amikor az orvostanhallgatók 

olyan külföldi képzőművészeti albu-

mot néznek, amelyben nem szocialis-

ta realista alkotások láthatók. A film-

ben végig nyugati zene szól. Illetve 

szóba kerül a zsidó kérdés, holott a 

Kádár rezsim úgy küzdött az anti-

szemitizmus ellen, hogy hallgatott a 

zsidó identitásról, kultúráról, hitről, 

holokausztról.                                     DIA

Következő vetítés 

március 21. 18.00

Jancsó Miklós: 

Szegénylegények

Ingyenes jegyek 
a moziban

     igényelhetők.
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Fotókiállítás a Tér-Kép Galériában

Sors-portrék

— A filmben a legfontosabb a kép, másként fogalmazva: 

az ember. A legérdekesebb az emberi arc. A jól kiválasz-

tott arcokból következtetni lehet a múltjukra. Tulajdon-

képpen sors-portrékat, lét-portrékat fotóztam – mondta 

a megnyitón lapunknak Sára Sándor.

A kiállításon látható fotókat éppen tíz esztendővel ezelőtt, 

az operatőr-rendező 75. születésnapjára adták ki kötet-

ben, amelyet a Budavári Önkormányzat is támogatott. Az 

India, a szépség koldusa című albumot B. Müller Magda 

fotográfus, szakíró szerkesztette és tervezte, aki jelen ki-

állítás rendezője is. – Az operatőr szemével megörökített 

egzotikus világot valóban a kötet címével lehet a legjob-

ban leírni: India, a szépség koldusa. A fényképek mélyen 

emberiek: arcokat, tekinteteket, élethelyzeteket, sorsokat 

örökítenek meg. Sára Sándor első, 1962-ben forgatott, Ci-

gányok című dokumentumfilmje számos rokonságot mu-

tat a kiállítással: mindkettő emberszeretetről tanúskodik 

– mondta köszöntőjében Nagy Gábor Tamás polgármester. 

Hasonlóan fogalmazott Kincses Károly fotótörténész is. 

Mint mondta, Sára Sándort mindenekelőtt az emberek ér-

deklik, ettől hitelesek filmjei és fotói is. — Éppen ezért ez 

nem csupán egy egyszerű fotókiállítás, hanem annál sok-

kal több. Az ötvenes években végzett operatőr és rende-

ző nemzedék, amelynek Sára Sándor a tagja, olyat tudott, 

ami ma nem jellemző: képben látták a világot, látásmód-

jukkal a valóságot közvetítették – mondta. Sára Sándor 

már első indiai látogatásakor tudta, nem a saját világából 

kell valamit megmutatni, hanem megismerni azt a világot, 

és hazahozni belőle valamit. Ezért teljes természetesség-

gel illeszkedett bele abba a nagyon távoli, néha időtlen-

nek tűnő világba. — Talán éppen ez az indiai képek kulcsa. 

Sára Sándor ott járt-kelt a XX. század utolsó éveiben, s 

fényképezőgépébe besétáltak az évszázadok, évezredek 

változatlanságát, állandóságát idéző arcok, alakok. Kapu 

volt múlt és jelen között.                                               DIA

A tárlat megtekinthető 2019. március 23-ig, keddtől 

szombatig 12 órától 18 óráig.

Sára Sándor legendás indiai fotográfiáiból nyílt 

kiállítás a Tér-Kép Galériában. A megnyitón a Kos-

suth-nagydíjas operatőr-rendező úgy fogalmazott: 

sors-portrékat, lét-portrékat fotózott, mert mindig 

az ember a legérdekesebb.

 „Az arcokba rakódott 
sorsok ragadnak meg.”
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Csillagok 
a Szalonban

Harmoni-
kavalkád   
— avagy egy mindentudó 

hangszer virtuózai

Március 13., szerda 18.30

A Harmonikavalkád parádés bemuta-

tónak ígérkezik, ahol a barokk kortól 

egészen a kortárs zeneszerzőkig be-

zárólag ízelítőt kaphatunk a harmo-

nika sokszínűségéből és betekintést 

nyerhetünk a hangszer történetébe 

is Demeniv Mihály és tanítványai 

révén. A zenei program egyben iz-

galmas, interaktív zenetörténeti ka-

landozást is ígér képben, szövegben 

és hangokban, ahogy megszoktuk 

már a házigazdától, Eckhardt Gábor 

zongoraművésztől. 

Belépődíj: 1000 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával a belépő-

díj: 500 Ft. Jegyvásárlás: www.jegy.

hu, jegyrendelés: jokaiannaszalon@

budavar.hu

Vízivárosi 
Csillagok

Március 20., szerda 18.00

A Vízivároshoz kötődő jeles sze-

mélyiségek előtt tisztelgő sorozat 

vendégei Pál István „Szalonna” Liszt 

Ferenc-díjas népzenész, Budavár dí-

szpolgára, Pál Eszter, Magyar Ezüst 

Érdemkeresztes népdalénekes és Pál 

Lajos, Magyarország érdemes művé-

sze, karnagy, zenész. Beszélgetőtárs 

Szilvay Gergely, a Mandiner főmun-

katársa, néptáncos.

A belépés díjtalan, de regisztráció-

hoz kötött. Regisztrálni a jokaian-

naszalon@budavar.hu e-mail címen 

lehet a program megjelölésével.

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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Beethoven Budán 
Aki egyszerre hisz a muzsika varázsában és a számmisztikában, annak nem kell elmagyarázni, hogy 

mi az összefüggés a 20, a 200, a 2000 és Beethoven között. A numerológia hívei mellett a budaváriak 

is könnyen rájöhetnek a megoldásra, hiszen jól tudják, hogy az idén 20. alkalommal rendezik meg a 

Beethoven Budán Fesztivált, amelyet első alkalommal a zeneszerző-zongoravirtuóz várszínházi kon-

certjének 200. évfordulóján, 2000. május 7-én tartottak.

1800 különleges év volt, hiszen József nádor több neves 

zeneszerzőt is meghívott budai palotájába. Május elején 

a főherceg egyhetes ünnepségsorozatot rendezett első 

felesége, Alexandra Pavlovna névnapja alkalmából. A 

Várszínház közönsége előtt koncertezett a fiatal Ludwig 

von Beethoven is. Játékáról a Magyar Kurir is megemlé-

kezett: „Május 7-én ujabb Carusel volt, melynek végződése 

után a Budai Theatrumban Concert tartatott, a mellyen 

egy Beethoven nevű híres muzsikus a Fortepianón való 

mesterséges jádzása által mindeneknek magára vonta fi-

gyelmetességét.”

A zenei eseményre történő emlékezés mára jelenetős ha-

zai kulturális eseménysorozattá nőtte ki magát. Az április 

30. és május 7. között zajló programokon bemutatkozási 

lehetőséget kapnak ifjú tehetségek, kamaraegyüttesek 

adnak szalonkoncerteket, nemzetközi hírű hangszeres 

szólisták egészestés hangversenyeken játszanak, és is-

mét hallhatjuk az immár elmaradhatatlan Purcell kórust, 

valamint az Orfeo Zenekart.

Az elmúlt években egyre több zenei műfajról derült ki, 

hogy képviselőiknek milyen fantasztikus inspirációt je-

lent Beethoven. Eddig a jazzmuzsikusoktól a népzené-

szekig ívelt a kör, amely az idén balett társulatokkal és 

a hazai könnyűzene Kossuth-díjjal elismert billentyűs 

zeneszerzőivel, Balázs Fecóval és Benkő Lászlóval bővül.

A május 7-i záró emlékhangversenyt újra a Várszínház 

épületében tartják, de a fesztivál nyolc napja alatt Buda 

olyan hangulatos kultúrtereiben hallgathat a közönség 

Beethoven-muzsikát, mint – többek között – a De la Mot-

te – Beer Palotában, az MTA Zenetudományi Intézetében, 

a Jókai Anna Szalonban vagy a Hagyományok Házában. 

Minden olvasónkat arra biztatunk, hogy tekintse át a 

műsornaptárt (lapunk 16-17. oldalán — a szerk.), hiszen 

rendkívül sokszínű a kínálat és több helyszínen is lesz-

nek ingyenes programok. Beethoven minden érdeklődőt 

szeretettel vár Budán!                                                                 

R.A.

Malcolm Bilson is fellép a fesztiválon
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P r o gr a m o k

Budavári 
Zenei 
Szalon

Március 12. szerda 17.00

A Budavári Önkormányzat támogatá-

sával működő zenei szalonban Szilasi 

Alex zongoraművész és dr. Horváth 

Attila várja a zenebarátokat. A belé-

pés ingyenes. Helyszín: MTA Zene-

tudományi Intézet, 1014 Budapest, 

Táncsics Mihály utca 7. 

Várbarátok 
Köre

Március 11. hétfő 17.00 

Az 1948-49-es forradalom és sza-

badságharc emlékezete egy legen-

dás tv-sorozat és könyv történe-

tének felidézésével. Előadó: Ráday 

Mihály, Kossuth-díjas operatőr, ren-

dező, városvédő. Helyszín: Budavá-

ri Önkormányzat Díszterem - 1014 

Budapest, Úri u. 58.

Magyar - 
Japán 
emlékév

Március 12. kedden 18.00 

A Magyar Emlékekért a Világban 

Egyesület Magyar emlékek a Távol- 

Keleten címmel rendez előadást. 

Téma: Magyar-Japán emlékév 2019. 

Köszöntőt mond: dr. Vihar Judit 

egyetemi tanár, a Magyar-Japán Ba-

ráti Társaság elnöke.     

Nagyböjti 
koncert

Március 22. péntek 19.00 

A Fő utcai kapucinus templom kon-

certjén közreműködik a Voces unita-

tes kórus és zenekar, vezényel Du-

dits Anna és Bálint Mátyás. Program: 

Nagyböjti egyházzenei kórus-, és 

oratorikus művek. A belépés díjtalan.

Helyszín: 1011 Budapest, Fő u. 32. 

BKIK fórum

Március 19. kedd 09.00 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparka-

mara első alkalommal rendez közös 

fórumot a vállalkozók és a budai pol-

gárok részére, hogy megismerjék a 

kamarai szolgáltatásokat. A rendez-

vény díjmentes, de regisztrációhoz 

kötött. Részvételi szándékát a +36 1 

4882116-os telefonszámon, vagy a 

juhasz.ildiko@bkik.hu e-mail címen 

jelezheti március 13-áig. 

Helyszín: BKIK Székház - Krisztina 

krt. 99. VII. emelet

Könyvtári 
programok 

Március 21. csütörtökön 17.00 

Történetek a könyvtárban címmel 

egy novella kapcsán beszélgetés a 

mű által felvetett kérdésekről Farkas 

Zsuzsa könyvtáros, biblioterapeu-

ta vezetésével. Helyszín: Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor 

Könyvtára - Krisztina krt. 87-91.

Rajz-
pályázat

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Márai Sándor Könyvtára rajzpályá-

zatot hirdet I. kerületi gyerekeknek. 

Keresztesi József három verséhez 

várják az illusztrációkat, amelyek a 

Mit eszik a micsoda? című kötetben 

jelentek meg. Szeretnék, ha a gye-

rekek lerajzolnák vagy lefestenék 

A Drótszőrű Kaktuszevő, A Hegyi 

Zsupsz vagy A Lápi Trotty termé-

szetrajza című versek szereplőit 

vagy azt, ami a versekről az eszük-

be jut. 

Beadási határidő: 2019. március 22.

Koncert
a ZTI-ben 

Március 11. hétfő 17.30 

A Central High School’s Chamber Or-

chestra (Missouri)koncertje. A belé-

pés díjtalan. A múzeum aznap zárva 

tart. Helyszín: 1014 Budapest, Tán-

csics Mihály u. 7.
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Fehér Vadon
Kércz Tibor természetfotós képeiből nyílik kiállítás március 8-án, pénteken 18.00 órakor a Várnegyed 

Galériában. 

A tárlaton 38 festői színes és fekete-fehér felvételt lát-

hat a közönség; a képek az Arktisztól a Spitzbegákon és 

Japánon keresztül az Antarktiszig ívelik át a Föld va-

donvilágát. Kércz Tibor képi látásmódjára erősen hatott, 

hogy egyetemista évei alatt festészettel is foglalkozott. 

A látszat azonban csal, végzettsége szerint vegyészmér-

nök, sőt számos nemzetközi fotós elismerése és sikere 

ellenére ma sem hagyott föl eredeti szakmájával. Úgy 

véli, ezzel a döntéssel megtartotta a szabadságát, nem 

kell megrendelésre fotóznia, nincsenek kényszerek és a 

képkészítéssel szemben megfogalmazott elvárások.

— Az évek során, lassan szenvedélyemmé vált egy régi 

álmom, a természetfotózás. Nagy kedvvel fényképezek 

növényeket, tájakat, állatokat — mondta. 

A télbúcsúztató tárlat alkotója büszke, hogy fotóit Buda-

pest egyik legszebb részén, egy hangulatos galériában 

állíthatja ki. Életében először mutatkozhat be olyan tér-

ben, ahol képeit megfelelő megvilágításban élvezhetik 

az érdeklődők.

A kiállítás április 6-ig látogatható. A belépés ingyenes.

r.a.
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Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki a tulajdonában és birtokában 

lévő üres lakások piaci alapon, 5 éves határozott időtartamra történő bérbeadására 

1.) Fortuna u. 6. I. 3.

Egy szobás, összkomfortos 59 m2 alapterületű lakás.In-

duló bérleti díj (bruttó): 102.774 Ft/hó     

Megtekintés időpontja: 2019.03.25. 11.00-11.30.

 

2.) Fortuna u. 8. fszt. 3

Másfél szobás, komfortos, 51 m2 alapterületű lakás. Indu-

ló bérleti díj (bruttó): 70.651Ft/hó     

Megtekintés időpontja: 2019.03.25 11.45-12.15.

3.) Országház u. 2. I. em. 4.

Másfél szobás, komfortos, 51 m2alapterületű lakás. 

Induló bérleti díj (bruttó): 94.201 Ft/hó     

Megtekintés időpontja: 2019.03.21. 10.00-10.30.

4.) Országház u. 6. II. 2.

Egy szobás, összkomfortos 70 m2 alapterületű lakás. In-

duló bérleti díj (bruttó): 243.870 Ft/hó     

Megtekintés időpontja: 2019.03.22. 10.00-10.30.

5.) Országház u. 13. fsz. 4.

Egy szobás, komfortos 64 m2 alapterületű lakás. Induló 

bérleti díj (bruttó): 59.107 Ft/hó     

Megtekintés időpontja: 2019.03.26. 10.30-11.00.

6.) Országház u. 19. fszt. 3.

Egy szobás, komfortos 45 m2 alapterületű lakás. Induló 

bérleti díj (bruttó): 83.119 Ft/hó     

Megtekintés időpontja: 2019.03.26. 11.15-11.45.

7.) Táncsics M. u. 4. fszt. 2.

Egy szobás, komfortos 56 m2 alapterületű lakás. Induló 

bérleti díj (bruttó): 103.437 Ft/hó     

Megtekintés időpontja: 2019.03.22. 11.00-11.30.

8.) Táncsics M. u. 5. II. em. 1.

Három és fél szobás, összkomfortos 204 m2 alapterületű 

lakás. Induló bérleti díj (bruttó): 355.354 Ft/hó     

Megtekintés időpontja: 2019.03.22. 11.30-12.00.

9.) Úri u. 18. I. em. 3.

Egy szobás, komfortos 45 m2 alapterületű lakás. Induló 

bérleti díj (bruttó): 83.119 Ft/hó     

Megtekintés időpontja: 2019.03.22. 12.15-12.45.

Pályázati tudnivalók

Pályázatot természetes személy, jogi személy és nem jogi 

személyiségű gazdasági társaság nyújthat be. Egy pályá-

zó, legfeljebb három lakásra nyújthat be pályázatot, ame-

lyet lakásonként külön-külön kell benyújtani. A pályázók 

a kiírás szerinti időpontokban a helyszínen megtekinthe-

tik a lakásokat, információt kaphatnak azok állapotáról, 

és a szükséges felújításokról. A benyújtott pályázatok fel-

bontására zártkörűen, közjegyző jelenlétében kerül sor.

Pályázó tudomásul veszi, hogy a lakás a jelenlegi, 

megtekintett állapotban kerül bérbeadásra, a lakás fel-

újítását (kivéve a Bp. I. Országház u. 6. II. em. 2. felújított 

lakást) 1 éven belül, saját költségen köteles elvégezni, 

valamint 60 napon belül vállalnia kell a közüzemi órák 

szükség szerinti felszerelését és nevére íratását. A lakás 

felújítása az első év végén ellenőrzésre kerül.

Bármilyen építési, felújítási munka megkezdése előtt 

be kell szerezni a tulajdonos hozzájárulását a Polgármes-

teri Hivatalban, valamint – műemléki védettségű épület-

ben lévő lakás esetén – a BFKH I. Kerületi Hivatal, Épí-

tésügyi és Örökségvédelmi Osztályán (1012 Budapest, 

Logodi u. 38-40.) A pályázó kérelmére a lakás felújítási 

költségeinek kompenzálására, a pályázat elbírálásakor a 

Képviselő-testület dönthet maximum 3 havi bérleti díj 

jóváírásáról.  

A pályázó az általa megajánlott bérleti díj 3 havi ösz-

szegének megfizetésével tud pályázni. A befizetéséről 

szóló igazolást a pályázathoz kell mellékelni. A befize-

tés csekken (letéti számlára), vagy utalással fizethető az 

alábbi letéti számlaszámra „pályázati biztosíték” meg-

jelöléssel: Budavári Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt. 

12010154-00379598-00100000.
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A pályázatokhoz az alábbi doku-

mentumokat kell mellékelni

• Pályázati Adatlap kitöltve;

• Nyilatkozat a becsült felújítási 

költségről és a vállalt felújítási mun-

kákról, amelyek elvégzését a pályá-

zó 1 éven belül vállalja (kivéve: Bp. 

I. Országház u. 6. II. em. 2. felújított 

lakást);

• 3 havi bérleti díj megfizetéséről banki átutalási igazo-

lás vagy a befizetett csekk szelvény;

• Munkáltatói igazolás vagy kereset kimutatás; 

• Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn tartozása az ön-

kormányzattal szemben (egyéb bérleti díj önkormányza-

ti lakásra, helyiségre vonatkozóan, illetve adótartozás);

• Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn tartozása a köz-

üzemi szolgáltatókkal szemben;                                                      

• Motivációs levél, esetleges kötődése a kerülethez;

• Nyilatkozat, kérelem a felújítási költségek bérleti díjba 

történő jóváírásáról (max. 3 havi bérleti díj beszámítása 

kérhető); 

• Jogi személy és nem jogi személyiségű gazdasági tár-

saság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot vala-

mint aláírási címpéldány.

A pályázat benyújtásának módja

2 példányban, jelzés nélküli zárt 

borítékban, „LAKÁSPÁLYÁZAT” fel-

irattal.

A pályázati kiírás a mellékletekkel 

együtt elérhető az Ügyfélszolgálati 

Irodán (1014 Budapest, Kapisztrán 

tér 1. földszint) valamint letölthető a 

www.budavar.hu honlapról az Ügy-

intézés/Pályázatok/Műszaki Iroda pályázatai link alatt. A 

biztosíték kifizetéséhez csekk (letéti számlás) az Ügyfél-

szolgálati Irodáján érhető el.

A pályázat benyújtásának helye 

Budapest I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Ügy-

félszolgálati Iroda (1014 Budapest I. Kapisztrán tér 1. 

földszint)

További információk

www.budavar.hu

E-mail: vagyon@budavar.hu, barna.julianna@budavar.hu. 

Telefonon: 

Barna Julianna tel.: +36-1-458-3061 

Madari Zsuzsanna tel.: +36-1-458-3069.

A pályázatok 
leadási határideje: 
2019. március 28. 

(csütörtök) 
10:00 óra.
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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

Lépcsőházi történetek 

Accord Quartet koncert

Március 7. csütörtök 19.00

Az Accord Quartet 2001-ben ala-

kult a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem négy hallgatójából. Ittho-

ni koncertjeik mellett Európa szin-

te minden országában felléptek 

már.  Belépőjegy: 1000 Ft. Jegyek 

elővételben a  www.tixa.hu  oldalon 

kaphatók.

Terra Profonda koncert

Március 8. péntek 20.00

Két zenész és egy szicíliai szárma-

zású frontember színpadról sugárzó 

energiája. Blues dallamok és folk 

balladák váltott hangszerekkel - sza-

xofonnal, buzukival, basszusgitárral 

vagy kobozzal. Belépőjegy: 1200 

Ft. Jegyek elővételben a  www.tixa.

hu oldalon kaphatók.

Sebő-Klub és Táncház - Sebő 72

Március 9. szombat 19.00

Koncert, vetítés, meglepetésven-

dégek. Házigazda a Sebő-együttes: 

Sebő Ferenc, Barvich Iván, Perger 

László, Soós Réka, Tímár Sára. A re-

mek táncházi muzsikát Mihó Attila 

és bandája biztosítja; tánctanár: Csa-

tai László „Csidu”. Belépőjegy: 1200 

Ft. Jegyek elővételben a  www.tixa.

hu oldalon kaphatók.

Rakparti est: Libikóka

Grecsó Krisztián és Hrutka 

Róbert zenés pódium estje

Március 14. csütörtök 19.00

Az ismert író és a népszerű zeneszer-

ző közös estjén anyáink, apáink törté-

netei kerülnek elő. Úgy, ahogy régen, 

társaságban volt szokás: dalban, me-

sében mondva el. Zene, irodalom és 

színház találkozása az este, új írások 

és a szerzők közös dalai. Belépőjegy: 

1500 Ft. Jegyek elővételben a www.

tixa.hu oldalon kaphatók.

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 elő-

zetes tánctudást. Vezeti: Szegedi Ju-

dit; +36 20 222 2326. 

Belépő: 600 Ft.

Péntek esti kötőklub

Minden pénteken 16.00 

Kötetlen foglalkozás, közös kötés 

kezdőknek, újrakezdőknek és hala-

dóknak.   Vezeti: Erdei Gyöngyvér. 

+36 20-333-7503. Díja: 2 000 Ft.

Baross Gábor Turista Klub

Március 8. péntek 14.00

Klubvezető: Malomhegyi Imre.

Irka Kör Versszínház-

Irodalomkedvelők Klubja 

Minden csütörtökön 10.00  

A  „költészet lángját” élesztgetjük 

csütörtökönként.

Tabán sportkör

Március 14. csütörtök 16.00

Téma: Olasz régió.  Előadja: Kormos 

Vera.

Vetítettképes előadások

Március 12. kedd 10.30           

Malomhegyi Imre: Andre Rieu kon-

cert.  Belépő: 100 Ft.

Március 19. kedd 10.30        

Csordás Gábor: Király-erdei barlan-

gok. Belépő: 100 Ft.

Ferenczy István Vizuális Műhely  

Ingyenes nyílt napok március 7-én 

és 8-án 17.30 és 20.30 között.

1011 Budapest Fő u. 3. 

Hétfőtől csütörtökig 17.30-20.30 

Felkészítés művészeti egyetemek-

re Budapest legrégebb óta működő 

rajziskolájában! Napijegy: 3000 Ft, 1 

hét 8000 Ft, 4 hét 18 000 Ft, illetve 

minden hónap első hétfőjén nyugdí-

jasoknak ingyenes!
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK

HÉTFŐ: 

09.30-11.30

Buboca Baba Klub és Tanoda. 

09.30 Beszélő Babakezek babajelbe-

széd 6 alkalmas alaptanfolyam.

10.30 Beszélő Babakezek babajelbe-

széd 6 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. 

KEDD: 

08.00-9.00 Senior gerinctorna. 

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan@gmail.com címen.

18.00-19.00 Mobilizációs tréning

Nyújtó és mobilizációs gyakorlatok 

az ízületi mozgásterjedelem növe-

lésére, valamint egyensúlyfejlesz-

tés. 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, óvodapeda-

gógus, mozgásterapeuta; piroska.

marton.tanc@gmail.com.

10.30-12.00 Közép-budai baba-ma-

ma klub. Következő alkalom: márci-

us 20. Téma: aromaterápia kicsiknek, 

előadó Kiss Viktória szakértő. Részvé-

teli díj: 500 Ft. További információk 

a facebook-oldalon: Közép-budai ba-

ba-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:

9.00-10.00 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.

 

19.00 – 20.00 Stabilizáló funkcioná-

lis köredzés

A testtartásban résztvevő, illetve a 

törzset stabilizáló izmok erősítése 

speciális gyakorlatokkal. Részvéte-

li díj: 1400 Ft/alkalom, 4600 Ft/4 

alkalom. Bejelentkezés szükséges 

a mozduljtudatosan@gmail.com cí-

men.

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

ÉGI SIROKKÓ

Kiss Viktor festőművész 

kiállítása

Március 10. 17.30
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PÉNTEK:

8.00-15.00 Termelői piac a klub 

előtti téren

8.00-9.00 Senior gerinctorna. Rész-

vételi díj: 700 Ft/alkalom. Bejelent-

kezés szükséges a mozduljtudatosan 

@gmail.com címen.

9.00-10.00 Gerinctorna minden kor-

osztálynak. Részvételi díj: 700 Ft/

alkalom. Bejelentkezés szükséges a 

mozduljtudatosan @gmail.com cí-

men.

10.15-11.15 „Aranycipő” senior 

társastánc tanfolyam. Részvételi díj 

500Ft. Érdeklődés: Füleki Réka, +36-

30-479-93-28. 

VASÁRNAP: 

„Különleges születésnap” a Bagoly-

vár Birodalom szervezésében. 

További információ: Körmendi Csil-

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

index.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.

Hahó, itt a Czakó!
Programok 
a Sportközpontban

INGYENES GERINCTORNA 

I. KERÜLETI NYUGDÍJASOK 

RÉSZÉRE 

Március 19-től kedden 9.00-

10.00 és 10.30-11.30 óráig, csü-

törtökön 8.00-9.00 óráig.

Bejelentkezés minden alkalom-

mal szükséges, amelyet hétfőn és 

szerdán, 10.00-12.00 és 15.00-

17.00 óra között a 06-1-780-

7660-as telefonszámon, vagy 

személyesen a helyszínen tehet-

nek meg.
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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, ösz-

szkomfortos 3 szobás önkormányzati 

lakás örökölhető bérleti joga átadó. 

Csereirányár: 56,9 M Ft. Wágner Iro-

da, 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 utcá-

ban 110 m2-es 4 szobás, emeleti, 

hangulatos, dongaboltozatos, gáz-

cirkó fűtéses önkormányzati lakás 

örökölhető bérleti joga átadó (tető-

tér felé nyíló elvi bővítési lehető-

séggel). Csereirányár: 75 M Ft. tel.: 

0620/957-2767. 

XII. Költő utcában 110 m2-es 3,5 

szobás, 2 szintes, teljes felújításra szo-

ruló önkormányzati lakás bérleti joga 

budai kisebb öröklakásra 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 kizáróla-

gos használatú telekrésszel azonnal 

beköltözhetően 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, napfényes 

nyugati fekvésű, cirkófűtéses, Gel-

lérthegy utcára nyíló öröklakás eladó. 

Irányár: 72,9 M Ft. Wágner Iroda, 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

II. Keleti Károly utcában frissen 

felújított, 3. emeleti, erkélyes, 92 

nm-es 3 szobás lakás 82,8 millió fo-

rintért eladó. 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 felújí-

tott modern, magasföldszinti, 87 

nm-es 3 szobás 2 erkélyes lakás 

59,9 millió forintért eladó. BakosLak 

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

Orvos házaspár venne kisgyer-

meke részére idős hölgytől, úrtól la-

kást holtig tartó haszonélvezet meg-

tartása mellett. 06-20/326-1345.

ÉLETJÁRADÉK

Megfelelő anyagi háttérrel ren-

delkező, kulturált, egyedülálló fia-

talember életjáradékot kötne hosz-

szú távú befektetés céljából, esetleg 

gondozását is vállalom. 06-70/492-

6678.



A p r ó h i r d e t é s

27

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

Zuglói diplomás, 2 kisgyermeket 

nevelő család eltartási szerződést 

kötne idős személlyel ingatlanért 

cserébe. Teljes mértékben gondos-

kodunk Önről és anyagilag is támo-

gatjuk. Hívjon bizalommal! László: 

06-30/289-9914.

ADÁS-VÉTEL

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ 

vásárolok bútoro kat, festményeket, 

bronz tárgyakat, porcelánokat, Kovács 

Margitot, régi álló-, fali-, asztali díszórá-

kat (hibásat is), csillárt, 6-12 személyes 

ezüst étkészletet, tálcát stb. Könyve-

ket, régi katonai kitüntetések 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, hanglemeze-

ket, mindenféle régiséget, hibásat 

is. Hívjon bizalommal a hét minden 

napján, díjtalan kiszállással. Telefon: 

06-70-600-1727.

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, 

szifonok, vécécsészék, vécétartályok 

cseréje, javítása. Mosó-, mosogató-

gépek bekötése. Anyagbeszerzéssel 

is. Telefon: 06-30-447-3603.

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.

TELJES 
HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK, 

FESTMÉNYEK, 

PORCELÁNOK,

 ÓRÁK, CSILLÁROK,

SZŐNYEGEK,

EZÜST TÁRGYAK ÉS 

MINDENFÉLE MŰTÁRGY 

ADÁS - VÉTEL.

TELEFON: 

06-20-518-3825
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 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.

Kertépítés-telekrendezés! Met-

szés, permetezés, favágás, gyepe-

sítés, térkövezés, kerítésépítés, te-

reprendezés, egyéb kertészeti és 

kőműves munkák reális áron. www.

telekrendezes.hu, telefon: 06-20/ 

259-6319, 06-1/781-4021.

 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 rezsinul-

lázása megújuló energiaforrással, 

napelemes megoldással, 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, bakos-

lak.office@gmail.com

Kémények bélelése, átépítése, 

belső marása teljes körű ügyinté-

zéssel. Szabó Balázs 06-20-264-

7752.

Festés-mázolás-tapétázás, ki-

sebb munkák vállalása is. Gipszkar-

tonozás, kőműves-javítások, bur ko-

lás. 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 hír-

lapkézbesítőket, valamint nappali új-

ságkihordókat keresünk. Főállásban 

és részmunkaidőben is végezhető 

tevékenység. Jlentkezés a 06/30-

235-17-47-es telefonszámon.

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

A Magyar Vöröskereszt szociális RUHAVÁSÁRT szervez az I., II., XII. 

kerület rászoruló lakosai számára. Az akció során kedvezményes áron 
vásárolhatóak használt ruhaneműk, játékok, könyvek.

IDŐPONT: 2019. március 11. (hétfő) 08.00-15.00
HELYSZÍN: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete Budai 

régió II. kerület. 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. II. emelet.

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

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 
10.00-15.00 óráig a szerkesztőségben 

(I. ker., Országház utca 15., Te le fon: +36-1-355-0139)
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Mesemúzeum
P R O G R A M O K

Március 9., szombat 11 órától 

Mesék királyokról és királyfikról - 

diafilmvetítés

Amit vetítünk: A didergő király, 

Történetek Mátyás királyról, Bé-

kakirályfi, Többsincs királyfi.

 Ajánlott korosztály: 4-8 éves ko-

rig. 30 perc.

 

Március 16., szombat 11 órától 

Játszani jó!

Merre ment Piroska az erdőben? 

Melyik kártya az igazi?

Építs bolygót Kis Herceggel!

Ezen a délelőttön kipróbálhatod 

te is a Mesemúzeum legújabb tár-

sasjátékait! 

Ajánlott korosztály: 6-12 éves ko-

rig. 120 perc

Március 23., szombat 11 órától 

Törpék és gombák – 

családi foglalkozás

Ahogy nincs két egyforma gomba, 

úgy a törpék is nagyon különbö-

zőek. Annyi biztos, hogy a bizo-

nyos törpök jó viszonyt ápolnak 

a gombákkal, sokan gombaházban 

laknak, vannak, akik gombakalapot 

hordanak és megint mások gom-

bákat esznek. A Halszem Mesemű-

hely családi foglalkozásán változa-

tos gombafajokkal ismerkedhettek, 

törpés mesét hallgathattok és 

pöffeteg otthont készíthettek. 

Kisebbeknek a részvétel szülői 

segítséggel ajánlott. A foglalko-

zást tartja: Kiss Dorottya, Halszem 

Meseműhely. Ajánlott korosztály: 

6-12 éves korig. 120 perc.




