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A közösség adja 
a Krisztinaváros 
hangulatát 
Varga Antal alpolgármester a Krisztinaváros hangulatáról, az itt élők közösségéről és a régi-új iskoláról 

is beszélt a lapunknak adott interjúban. Elárulta, hogy a Krisztinavárosban az ő nagy kedvence a ter-

melői piac és az ott kapható házi kolbász.  

Tősgyökeres krisztinavárosi. Ön sze-

rint mitől „Krisztina” a Krisztina? Mi 

adja a városrész hangulatát, esszen-

ciáját? 

— Valóban tekinthetem magam ősla-

kosnak, hiszen tizenkét éves korom 

óta itt élek. Sőt, itt is dolgozom: több 

mint húsz esztendeje tanítok a Szent 

Gellért Iskolában, amelynek tizenöt 

évig igazgatója is voltam. A felesé-

gem is itt tanított, igaz, ő már a Nap-

hegyen, a Lisznyai utcai iskolában. 

Krisztinavárosinak lenni különleges 

megtiszteltetés. Büszkék vagyunk 

kulturális és irodalmi hagyománya-

inkra, hiszen itt élt Márai, Koszto-

lányi, Babits, vagy éppen Nemes 

Nagy Ágnes, Gyurkovics Tibor. Ez 

különleges kötődést jelent. Azután 

büszkék vagyunk jó hírű iskoláinkra 

— én pedagógusként kiváltképpen: a 

Szilágyira, a Petőfire, a Kosztolányira 

és a Szent Gellértre. De ami igazán 

jellemző a Krisztinára, az a közösség. 

Természetes, hogy a szomszédok 

köszönnek egymásnak, megállunk 

néhány jó szóra a boltban. Alpol-

gármesterként arra törekszem, hogy 

minél szélesebb körben alakítsak ki 

személyes kapcsolatot az itt élőkkel.
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Ha már említette a pedagógus hiva-

tást… Az iskolakezdés előtt adódik a 

kérdés: hogyan tudja segíteni a tan-

évkezdést az önkormányzat? 

— A rászoruló kerületi családoknak 

iskolakezdési támogatást biztosí-

tunk, ennek összege gyermeken-

ként 10.000 Ft és szeptember 15-ig 

lehet igényelni. Rendszeres segít-

séget jelent a szociális tanulmányi 

ösztöndíj, amellyel a szorgalmas, 

jó tanulmányi átlaggal rendelkező 

diákokat támogatjuk. Az ösztöndíj 

összege havonta 11.400 forint, és 

ezt szeptember 30-ig lehet igényel-

ni. Talán nem ennyire kézzelfogható 

az a segítség, amit az önkormányzat 

az iskoláknak biztosít. Bár az intéz-

mények már nem az önkormányzat-

hoz tartoznak, mi mégis fontosnak 

tartjuk, hogy segítsük őket. Minden 

évben pályázatot hirdetünk iskolai 

kirándulásokra, táborokra, kultu-

rális rendezvényekre, emléknapok 

megszervezésére. Idén is sok in-

tézmény élt ezzel a lehetőséggel. 

Szerintem az iskolakezdést segíti a 

zamárdi üdülőnkben vagy a horányi 

táborunkban eltöltött vakáció is, itt 

a kerületi gyerekek a határon túli 

testvérvárosainkból érkezett gyere-

kekkel nyaralhattak együtt és közös 

élményekkel gazdagodtak. Pedagó-

gusként azt is tudom, hogy a gyer-

mekeknek a tanulás mellett szüksé-

gük van a játékra, a kikapcsolódásra 

is. Erre is lesz hamarosan új lehe-

tőség, hiszen egy újabb tematikus 

játszótérrel, a Szaffival gazdagodik 

a kerület. 

És egy új iskolával is. Pontosabban 

egy régi-új iskolával: a Szent Gellért 

általános iskolás diákjai már a Kos-

ciuszkó Tádé utcai épületben kezdik 

meg a tanévet. 

— Igen, szeptemberben már megkez-

dődik a tanítás a Kosciuszkó Tádé 

utcai, egykori iskolaépületben, a 

szeptember 24-i ünnepélyes átadást 

úgy tervezzük, hogy a tanévkezdés 

izgalmain már túl legyünk. Nagyon 

jó együttműködés jött létre az önkor-

mányzat és az iskolát fenntartó egy-

ház között. Az önkormányzat már 

nem tudta volna felújítani az épüle-

tet, ezért született döntés az értéke-

sítésről. Az egyház pedig mondhatni 

garanciát vállalt arra, hogy az egyko-

ri iskolaépület továbbra is iskolaként 

működik majd a felújítást követően. 

Én pedig kétszeresen is örülök: al-

polgármesterként jó volt részt venni 

abban a folyamatban, hogy egy isko-

la bővítését, azaz a jövő építését se-

gítjük, Szent Gellértes pedagógusként 

pedig jó lesz itt tanítani a gyerekeket, 

hiszen egy megújult, modern környe-

zetben dolgozhatunk majd. 

Szükség van új iskolákra? Hiszen sok-

szor hallani arról, hogy elöregedő ke-

rület vagyunk. Ön hogyan látja? 

— Folyamatosan változik a kerület 

demográfiai helyzete, egyre több 

fiatal család költözik ide, hiszen a 

kerület jó adottságokkal rendelke-

zik, nyugodt és biztonságos. Magas 

színvonalú ellátásokat tudunk bizto-

sítani a családoknak, legyen szó akár 

bölcsődei-óvodai ellátásról, szociális 

támogatásokról, orvosi rendelőről, 

játszóterekről, kulturális lehetősé-

gekről. Ha csak szűkebb környeze-

temben, a Krisztinavárosban és a 

szomszédos Naphegyen körülnézek: 

felújítottuk a Mikó utcai gyermek-

orvosi rendelőt, folyamatosan fej-

lesztjük a Czakó utcai sportpályát, 

hamarosan elkészül itt az új közös-

ségi tér is. Közel 200 millió forint 

értékben valósítottunk meg energe-

tikai korszerűsítéseket az óvodák-

ban, bölcsődékben: többek között a 

Mészáros utcai óvodában és a Nyárs 

utcai óvodában. Olyan jelentős út-

felújításokat végeztünk el, mint a 

Kereszt utca és a Naphegy utca egy 

részének rendezése. A Gellérthegy 

utca felső szakaszán és a Naphegy 

utcában megújítottuk a közvilágítást. 

Vissza nem térítendő támogatással 

segítjük a társasházak felújítását, a 

Krisztinavárosban is több ház pá-

lyázott sikerrel. Megnyílt a Tér-Kép 

Galéria a Krisztina körúton, és már 

javában zajlik a Márai Sándor Kultu-

rális Központ kialakítása a Krisztina 

téren. Az emberek szeretnek itt élni, 

itt képzelik el a jövőjüket. 

Alpolgármesterként mire a legbüsz-

kébb? 

— Talán a termelői piacunkra. Már 

régóta szerettem volna, hogy itt is 

legyen igazi piac, friss zöldségek-

kel, gyümölcsökkel, ízes kolbásszal, 

tepertővel, sajtokkal. És sikerült 

megvalósítani. Ebben nem pusztán 

az önkormányzat, de a plébánia is 

maximálisan partner a mai napig. 

Nagyon jó érzés szombat reggelente 

kimenni a piacra, beszélgetni kicsit 

a szomszédokkal, a termelőkkel és 

persze megvásárolni a finomságokat. 

Én a jövőben is mindent megteszek 

azért, hogy a mi kis piacunk megma-

radjon a kerületnek.                 

B.L.
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Újabb együttműködés a Budapesti Szent Ferenc Kórházzal

Zéró emissziós kisbusz 
szállítja a betegeket 
A Budavári Önkormányzat zéró emissziós, elektromos buszt adományozott a Budapesti Szent Ferenc 

Kórháznak. A környezetbarát jármű az I. kerületi betegek kényelmes szállítását segíti a kórházba. Ezzel 

tovább bővült az önkormányzat és a kórház évek óta fennálló együttműködése. A további együttműkö-

dési lehetőségekről szándéknyilatkozatot írtak alá, amelybe már bekapcsolódik a Budai Irgalmasrendi 

Kórház is.

— Új fejezetéhez érkezett a Buda-

vári Önkormányzat és a Budapesti 

Szent Ferenc Kórház együttműkö-

dése, és egy régi vágyunk vált ma 

valóra —mondta Nagy Gábor Ta-

más polgármester augusztus 26-án, 

amikor az önkormányzat nevében 

átadta az új zéró emissziós buszt 

a kórháznak. Mint elmondta, olyan 

megoldást kerestek, amely egy-

szerre szolgálja a betegek kényel-

mét, és illeszkedik a kórház azon 

programjához, hogy minél kisebb 

legyen az intézmény ökológiai 

lábnyoma. — Ez a program teljes 

mértékben összecseng az önkor-

mányzat programjával is, hiszen a 

kerület is elkötelezett a klíma- és 

a környezetvédelem iránt. Éppen 

ezért döntöttünk úgy, hogy kibővít-

ve a kerületben működő elektromos 

járművek sorát, egy zéró emissziós 

buszt vásárolunk és adományozunk 

a kórháznak — tette hozzá. 
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A jármű a jövőben a Maros utcai 

rendelőből, illetve szükség esetén 

akár a betegek otthonából szállítja a 

kardiológiai szakrendelésekre vagy 

a kórházi kezelésekre az I. kerületi-

eket. Az új busz kialakítása lehetővé 

teszi, hogy mozgásukban korlátozott, 

kerekes székes betegeket is könnyen 

és kényelmesen tudnak majd szállí-

tani a kórházba. A busz beszerzésére 

mintegy 14 millió forintot fordított 

az önkormányzat. Arra is gondoltak, 

hogy biztosítsák a busz töltését, így 

a kórház számára elektromos töltő-

kártyát is adományozott az önkor-

mányzat, amely biztosítja a Lovasi 

úti villámtöltő használatát.

— Az együttműködésünk ezzel még 

nem ért a végállomásához — emelte 

ki a polgármester. A kórház nemré-

giben átadott épületében az önkor-

mányzati támogatás eredményeként 

lesz egy olyan kórterem, amely jel-

lemzően az I. kerületi betegek ellá-

tást biztosítja majd. 

Dr. Toldy-Schedel Emil, a kórház fő-

igazgatója köszönetet mondott az 

önkormányzat által adományozott 

járműért. Mint mondta, külön hálá-

sak azért, hogy a kerület vezetése 

is támogatja a környezetvédelem 

ügyét. Hangsúlyozta, hogy az egész-

ségügyi együttműködéssel a Buda-

vári Önkormányzat nem kötelező, 

hanem önként vállalt feladatot lát el 

az itt élők kényelme érdekében. 

Az eddigi együttműködés eredmé-

nyeként az I. kerületben élők a kór-

ház több szolgáltatását is igénybe 

vehették, többek között a kardioló-

giai szakrendelést, az otthonápolási 

tanfolyamokat és a szűrővizsgálato-

kat is. 

Az együttműködést most egy szán-

déknyilatkozattal is megerősítette a 

kórház és az önkormányzat. Ennek 

lényege, hogy az érintett kerületi 

betegek kardiológiai és belgyógyá-

szati ellátását a továbbiakban ne 

csak esetileg a nyári és karácso-

nyi időszakban, hanem az év teljes 

egészében a Budai Irgalmasrendi 

Kórház és a Budapesti Szent Ferenc 

Kórház végezhesse.

DIA

Dr. Toldy-Schedel Emil

Nagy Gábor Tamás: Tovább erősítjük az együttműködést a kórházzal
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Nemzetiségi közmeghallgatás 

A Budavári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 2019. szeptember 

14-én, szombaton, 13.00 órától 

közmeghallgatást tart a Czakó utcai 

Sport- és Szabadidőközpontban (Bp. 

I., Czakó u. 2-4.). Minden érdeklődőt 

szeretettel várnak! Információ: +36-

1-458-3068.

Adózási határidő

Szeptember 15-ig kell befizetni a gépjárműadó, a telekadó 

és az építményadó II. félévre esedékes összegét. Tekintet-

tel arra, hogy ez a nap vasárnapra esik, így a kötelezettség 

az első munkanapra, szeptember 16-ra tolódik át. 

Az adózók nemcsak az év elején átvett sárga postai csek-

keken, hanem a www.budavar.eado.hu oldalon online, 

banki átutalással, de akár csoportos beszedési megbízás 

adásával is eleget tudnak tenni fizetési kötelezettségeik-

nek. 

További információ az Adócsoportnál kérhető.

A Horváth kerti pavilonról 

Sokan kérdezték, hogy mi lesz a Horváth kertben, a Déryné szo-

bornál lévő pavilon sorsa. Utánajártunk. A Budavári Önkormány-

zat 2019 márciusában írt ki nyilvános pályázatot a pavilonban 

és a mellette lévő újságárusító helyiség öt év határozott időre 

történő bérbeadására. A pályázat sikeresen lezárult, áprilisban 

bírálta el a Képviselő-testület. A tervek szerint — a pályázó által 

vállalt felújítás és átalakítás után — a Horváth kertben egy olyan 

étterem nyílik, amely visszaidézi a polgári eleganciát, a pezsgést, 

a „boldog békeidők” hangulatát. 

A pavilon átadása és átvétele egy sajnálatos baleset miatt csú-

szik, a pavilonban ugyanis májusban kisebb tűz keletkezett. Je-

lenleg a kárrendezés zajlik a biztosítónál.
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Magyarságunk lényege
Igazán ünnepi hangulatot teremtett a Budai Várban az aratókoszorús felvonulás: a népviseletbe öltö-

zött mesterek a Dísz térről a Tárnok utcán át vonultak Szent István szobrához, kosarukban pedig vitték 

az új kenyeret, amelyet Nagy Sándor káplán áldott meg augusztus 20-án.

— Talán ezen a napon világlik ki leg-

jobban magyarságunk lényege: meg-

maradni itt, a Kárpát-hazában, és to-

vábbadni utódainknak azt a páratlan 

örökséget és magyar anyanyelvünket, 

amelyet őseinktől kaptunk. A mai na-

pon nem feledkezhetünk meg arról 

sem, hogy az ittlétünk — és egyálta-

lán a létünk, a föld, amelyen állunk, és 

amely a mindennapi kenyerünket adja 

— szorosan összefonódik Szent István 

személyével és államalapító művével 

— mondta köszöntőjében Nagy Gábor 

Tamás. Budavár polgármestere feli-

dézte azt is, hogy hogyan ünnepeltek 

száz esztendővel ezelőtt, amikor a 

tanácsköztársaság, a román megszál-

lás, és a trianoni békediktátum, azaz a 

Szent István-i Magyarország feldara-

bolása nyomasztotta a magyarságot. 

— Abban az évben mintha kitörölték 

volna Szent István napját a naptárból. 

Némaság, vihar utáni és az egész or-

szágot szétszaggató vihar előtti csend 

ült az országon. A hála érzése helyett 

a tétovaság, a bizonytalanság és a fé-

lelem dermesztette mozdulatlanná a 

lelkeket.

— Pedig Szent István napja azért 

olyan szép és felemelő, mert a hála-

adásról szól. Ezért fontos, hogy évti-

zedek óta együtt vagyunk itt a Budai 

Várban, magyarok a Kárpát-medence 

minden részéről és erőt veszünk a 

múltból, megtartó hagyományaink-

ból, a kétkezi és mesteri munkából és 

fejet hajtunk Szent István előtt, hogy 

felfelé kaput nyitva a lelkünket is fel-

emelhessük! — zárta köszöntőjét.
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Felújítják a Szent Ferenc sebei és a Szent Anna templomot

Templomok a történelem 
viharában
A kormány 2016-ban kelt kormányhatározatában jelentős összeget különített el az Esztergom-Buda-

pest Főegyházmegye számára, hogy a 2020-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszusra renovál-

hassa az arra rászoruló templomokat. A határozatban szerepel a Szent Ferenc sebei templom tornya, s 

a 350 esztendősnél öregebb Szent Anna templom tetőszerkezete is. A munkálatok már folynak.

A Szent Ferenc sebei templom he-

lyén a török megszálláskor Tojgun 

pasa dzsámija, fürdője és iszlám 

iskola volt. Buda 1686-os felszaba-

dítását követően a területet I. Lipót 

a ferences rendnek adományozta, 

szemben a városi tanács akaratával, 

amely kikötőként és katonai telep-

ként kívánta hasznosítani.

A barátok ideiglenes templommá 

alakították a dzsámit, majd 1703-

ban hozzáfogtak a kolostor építé-

séhez. Közel három évtizedre rá 

megkezdték a templomépítést, s 

1757-ben felavatták a ferences 

művésztestvérek alkotásitól gazdag 

belső kialakítású épületet.

Ismét majd’ harminc esztendő telt 

el, amikor II. József megszüntette a 

karthausi, kamalduli, klarissza, ágos-

ton, trinitárius, hieronimita, kamillá-

nus, paulánus és pálos rendeket. Az 

uralkodó intézkedésének nyomán a 

rendházak mindössze 44 százaléka 

maradhatott meg. A kalapos király az 

Ország úti (Fő utcai) klastromból az 

ágostonosok Margit körúti zárdájába 

költöztette a ferences barátokat. He-

lyükre Bécsből, a Szent Erzsébet női 

betegápoló rend apácáit hozatta. A 

nővérek az 1831-es kolerajárvány, 

az 1838-as árvíz, az 1848-49-es 

szabadságharc, illetve a két világhá-

ború idején komoly részt vállaltak 

a sebesültek ápolásában, 1944-ben 

pedig közel száz üldözött kapott me-

nedéket zárdájukban.

1950-ben a kommunisták feloszlat-

ták a szerzetesrendeket. A párt- és 

állami vezetők a Szent Ferenc sebei 

templomnak és kolostornak hason-

ló sorsot szántak, amikor a metró 

és a HÉV végállomás építkezéseire 

hivatkozva az épületegyüttes le-

rombolását tervezték, mondván: a 

talajmunkálatok károsan hatnának a 

háborús károkat még magukon vise-

lő, rossz állapotú műemlékre.

Bizarr beszélgetés zajlott Rákosi 

elvtárs parlamenti dolgozószobá-

jában, ahová 1952-ben magához 

rendelte a Múzeumok Országos Köz-

pontja elnökét. „Elképzelhető, hogy 

Felújítják a Szent Ferenc  sebei templom tornyát
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egy nap Sztálin elvtárs ellátogat Budapestre. És mit lát 

majd a budai oldalon, ha belép ebbe a szobába? Temp-

lomtornyokat egymás mellett.” — így Rákosi Mátyás, aki 

kijelentette: a Szent Anna és az Erzsébet apácák templo-

mát le kell bontani.

1953-ban meghalt Sztálin, és a templom megmenekült. 

Igaz, 1954-ben életveszélyessé nyilvánították és be-

zárták, homlokzatát pedig felállványozták. Még mindig 

tartva a bontástól, az egyház saját költségén elvégezte a 

nélkülözhetetlen tatarozást. 

— Lehet, hogy mindez „vándor” legenda — árulta el Já-

nosa Domokos, Domi atya, a Szent Anna templom plébá-

nosa, a Szent Ferenc sebei templom templomigazgatója, 

hozzáfűzve: több plébániával kapcsolatban mesélik ezt 

a történetet.

A Rákosi korszakot követően újabb közel 3 évtizedet 

kellet várni, amíg 1980-ban nekifogtak az épület műem-

léki helyreállításának, amit 1985-ben fejeztek be. Most 

a templom toronysisakját is felújítják.

Zajlanak a felújítási munkálatok a Szent Anna templom-

ban is. Domi atya elárulta: teljes felújítás több mint há-

rom és fél évszázad alatt nem történt a templomban, 

de több mint 40 különbözõ kisebb-nagyobb renoválás, 

javítás nyomait lehet megkülönböztetni. — Isteni kegye-

lem oltalma vigyázhatja a templomot, amely túlélte a 

két világégést, az
 ‚
56-os forradalmat, vagy éppen Rákosi 

Mátyás bontási szándékát — tette hozzá.

— A második világháborúban komoly károk keletkeztek 

az épületben, a templomtornyokat tartó vasgerendák 

meghajlottak a bombatalálatoktól. A tetőgerendázat mos-

tanra oly mértékben elkorhadt, hogy nem lehetett tovább 

halogatni a cseréjét. A tető pedig évek óta beázik, veszé-

lyeztetve Molnár C. Pál freskóját — avatott be az atya.

A rekonstrukciónak köszönhetően a jövőben az új cse-

repek alatt úgynevezett lélegző fólia óvja a templom-

belsőt.

D. A.

A Szent Anna templom belső udvara, innen szállítják 

az új cserepeket a tetőre

Jánosa Domokos mutatja a tervrajzot a templom tetőterében
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Budavári barangolás 
Sajdik Ferenccel

Tavaly novemberben A varázsló 

felemeli ceruzáját című kiállításán 

találkozhatunk Önnel és rajzaival 

a Várnegyed Galériában. A korábbi 

tárlat és a most megjelenő könyv 

között létezik valamilyen kapcsolat?

 — A kiállítás megnyitója után a pol-

gármester úr ott maradt egy kis 

beszélgetésre a galériában. Megkér-

dezte, hogy volna-e kedvem a Budai 

Várról rajzokat készíteni és bíztatott, 

hogy amikor kedvem tartja, sétáljak 

és rajzoljak. Azt mondta, ha elegen-

dő kép készül, akkor az önkormány-

zat bizonyára támogatná egy Várról 

szóló könyv kiadását. Bevallom, nyi-

tott kaput döngetett, mert már közel 

negyven éve szerettem volna meg-

örökíteni a nagy múltú, különleges 

lakóépületeket. Bátorításával újra 

lendületet kaptam. Érdekes egybe-

esés, hogy a Holnap kiadó épp ak-

koriban kért fel, hogy rajzoljam meg 

a Hunyadi László történetét, ami 

szintén vári téma. A két könyv ösz-

szecseng. 

Könnyű képzeletbeli sétára invitálja a Várnegyed lakóit és az érdeklődőket Sajdik Ferenc Kossuth- és 

Munkácsy-díjas grafikusművész, karikaturista, aki a Budavári Könyvünnepre megjelenő kötetével a Bé-

csi kapu tértől a Dísz térig kalauzolja olvasóit. A születésnapját augusztusban ünneplő 89 éves Mestert 

a színes kötetről és a Várról kérdeztük, ő pedig sajátos humorával válaszolt kérdéseinkre.
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Lakott vagy dolgozott valaha a Vár-

ban?

— Nem laktam és nem is dolgoztam 

itt, azonban életem során nagyon 

sokszor barangoltam erre. Gyerek-

koromban Dunakeszin laktunk a ló-

versenypálya közelében, mert apám 

zsoké volt. A háború végén az inflá-

ció miatt költöztünk Budára. Akkori-

ban olyan gyors volt a pénzromlás, 

hogy mire apám a fővárosban fel-

vett fizetésével kiért Dunakeszire, 

már értékét vesztette a pénz. Szá-

momra boldog időszak következett. 

A Budaörsi úton lakott az egész csa-

lád és egy héten csupán egyszer jár-

tam ki a dunakeszi iskolába. A ma-

radék időben „összecsatangoltam” a 

Várat. Barangoltam a kis utcákban, 

egyszer még József főherceg romos 

palotájába is bejutottam, ahol ele-

sett katonák hevertek, és néhány 

besurranó a szemem láttára tépte le 

a selyemtapétát. Pár évvel később, a 

Török Pál utcai rajziskola növendé-

keként is gyakran jártunk fel, amikor 

a Táncsics utca 9. számú ház még az 

amerikai nagykövetségé volt. Ebben 

az épületben rendszeresen vetítet-

tek Walt Disney filmeket, amiket 

bárki megnézhetett. Egy könyvtár 

is működött benne, maradt is nálam 

két New Yorker magazin, amiket 

nem tudtam visszavinni, mert végül 

betiltották az egészet…

Elárulná, hogy a melyik a kedvenc 

műemléke a Várban?

— A kedvenc szobrom a Tárnok ut-

cában, a Balta köz mellett található. 

Pátzay Pál Vízjáték-szobor és dísz-

kút című alkotása egy bronz nőa-

lak, aki egy tálat tart a feje fölé. A 

hölgy egy félig lecsúszott tunikát 

visel. Ahányszor felmegyünk a Vár-

ba, ezen derülünk és várjuk, hogy a 

ruhadarab leessen.

Ennyi év elteltével az új könyvéhez 

hogyan készültek a rajzai?

— Megőriztem a korábbi skicceket, 

de természetesen mostanában is 

sétáltam a Várban. A Babits sétányt 

például korábban nem ismertem és 

személyes élmény nélkül nehezen 

tudtam volna lefesteni. Fölskiccel-

tem és lefényképeztem a lakóne-

gyedben azokat a házakat, amik-

hez valamilyen történet is tartozik. 

A karikatúrák ceruzával, festékkel 

és pasztellel készültek. A pasztell 

egyébként nagyon jó színező kellék, 

csak arra kell vigyázni, hogy a raj-

zon a sárgát nehogy azzal az ujjam-

mal kenjem be, amelyik éppen zöld.

A rajzok mellé hogyan választott 

kultúrtörténeti írásokat, irodalmi 

idézeteket?

— A kötetet Kernács Gabriella művé-

szettörténész szerkesztette. A könyv 

jobb oldalán láthatók a színes rajzok, 

a bal oldalán a szövegek, amelyek 

alatt egy-egy apró rajz következik, 

hogy ne legyen üres a lap alja. Bor-

nemissza Pétertől Szerb Antalon ke-

resztül Zolnay Lászlóig sokan írtak 

a Budai Várról, tőlük kölcsönöztem 

a szövegeket. Hosszú időn keresztül 

gyűjtöttem a Budapest című lapot, 

amelyben Zolnay László régész, tör-

ténész, a Vár szerelmese gyakran írt 

a feltárásokról. Nagyon sok történel-

mi adalékot tudtam meg tőle. 

A különböző karakteres figurák a 

Sajdik-képek nélkülözhetetlen kel-

lékei. Ön is megjelenik a képeken?

— Napjaink polgárai mellett a koráb-

bi generációk is feltűnnek a rajzokon, 

hogy az olvasó számára kiderüljön, 

régen is éltek itt emberek. Akad kö-

zöttük néhány ismert személy is, 

például Apponyi Albert gróf, vagy 

Apponyi Geraldine, aki később az 

albán királyhoz ment feleségül. Ma-

gamat nem rejtettem el, én a ceruza 

másik oldalán vagyok.                  r.a.

Sajdik Ferenc Budavári barangolások 
című kötetének bemutatóját 

szeptember 8-án 14.30-kor tartják 
a Budavári Könyvünnepen. 

A beszélgetést követően a szerző 
dedikálja új kötetét.
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Kezdetben volt a legendás Lánchíd kávéház a Clark 

Ádám téren. Az 1930-as évek elején Babits és Móricz 

vezetése alatt a Nyugat szerkesztősége heti rendszeres-

séggel itt találkozott. A szintén Nyugatos Szabó Lőrinc 

itt írta híres, sokat idézett és szavalt Semmiért Egészen 

című versét. A II. világháborúban az épületet bombata-

lált érte, pusztán csak kis része maradt meg. Itt műkö-

dött egészen 1990-ig a Lánchíd eszpresszó, amely több 

filmben, irodalmi alkotásban is megjelent. Ma pedig 

néhány méterrel távolabb az egykori legendás helytől 

a Lánchíd söröző várja a vendégeket. Nagy Róbert, és 

nővére, Éva húsz esztendeje nyitotta meg az akkor még 

aprócska sörözőt, amelyet tíz évvel ezelőtt bővítettek ki. 

— Nem az egykori legendás irodalmi kávéházat vagy 

az ikonikus Lánchíd presszót akartuk „feléleszteni”. Bár 

igazán megtisztelő volna, ha a Nyugatosok hozzánk is 

eljönnének… Olyan helyet akartunk, ahová jó betérni egy 

kávéra, egy fröccsre vagy egy hideg sörre, és ahol min-

dig szól valami jó zene — mondja Róbert. Valószínűleg 

ez a Lánchíd söröző titka: a családias, baráti légkör. Az 

üzletnek van egy alapszabálya: a szakácsoknak, felszol-

gálóknak úgy kell elkészíteniük az ételeket és úgy kell 

felszolgálniuk, mint az édesanyjuknak. Szívvel-lélekkel, 

megfűszerezve egy mosollyal.  

— Soha nem pubként vagy sörözőként tekintek erre a 

helyre. Inkább úgy érzem: olyan, mintha a saját kony-

hámban és nappalimban látnám vendégül a barátaimat. 

Ahol mi is és ők is jól érzik magukat. Éppen ezért soha 

nem gondolkodtunk azon, hogy dizájnerek vagy en-

teriőr-szakértők tervezzék meg a berendezést. Inkább 

a kedvenc lemezeimet, plakátokat, fotókat, emlékeket 

tettünk ki. Úgy, mint otthon — mutat körbe a sörözőben. 

S valóban, a falakon körbe legendás zenekarok és zené-

Nagy Róbert és nővére, Éva

A Lánchíd söröző és Tandori Dezső 

A békebeli törzshely
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szek lemezborítói – dedikálva. Az ember csak kapkodja 

a fejét, hiszen mindenhol relikviák, személyes emlékek. 

Róbert pedig mindegyiknek tudja a történetét. – Látja ott 

aranykeretben azt a posztert? A Led Zeppelint. Elsős gim-

nazista voltam, amikor a padban előttem ülő lány kitépte 

a Bravo újságból és nekem adta. Minden albérletemben az 

ágyam fölött volt, már nincs is meg a sarka. Robert Plant 

dedikálta, amikor Budapesten járt – meséli Robi. Arra is 

emlékszik, hogy a pultot díszítő pénzgyűjtemény első da-

rabja egy egydolláros volt. Véletlenül hagyta ott egy ven-

dég és ezzel hagyományt teremtett. Ma már közel 300 

különféle bankó sorakozik egymás mellett, egymáson. 

Valami azért mégiscsak lehet a levegőben a régi Lánchíd 

kávéház és a Lánchíd eszpresszó atmoszférájából… Aho-

gyan azok irodalmi, művészeti találkozóhellyé váltak, 

úgy a Lánchíd söröző is. Megfordult már itt Tina Turner 

hangmérnöke és Sylvester Stallone édesanyja is. A kör-

nyékben élők mellett zenészek, költők is törzshelyükké 

választották. Rendszeres vendég volt itt Somló Tamás és 

Tandori Dezső is.

— Tandori Dezső a Lánchíd utcában lakott. Legendásan ko-

rán kelt, hatkor már a belvárosban volt a piacon, ahol a 

kofákkal, piaci hordárokkal beszélgetett. Majd átjött ide, 

akkor még 9-kor nyitottunk. Mindig beszélgettünk a világ 

dolgairól, no és az irodalomról. Az évek során igazán bará-

ti viszonyba kerültünk — idézi fel Róbert. — Volt egy játé-

kunk is: Top10 a magyar irodalomban. A szereplők mindig 

váltakoztak, attól függően, milyen hangulatunk volt. De 

Pilinszky, Kosztolányi, József Attila, Jékely örök részt-

vevői voltak a játéknak. Bármelyiktől fejből idézett több 

versszakot is. Azután egyszer Dezső azzal jött be: Robi-

kám, csináljunk Top20-at, mert abban én is bent vagyok! 

— Dezső nem csak velem beszélgetett, hanem a többi 

törzsvendéggel is, az irodistával, a mérnökkel, a fényké-

pésszel, a szobafestőkkel. Egyik reggel bejött, akkoriban 

temette el egy kedves madarát a Tabánban. Írt róla egy 

verset, itt volt nála a kézirat. Leült az asztalhoz és a két 

festőnek olvasta fel és magyarázta el a gondolatait. Tá-

tott szájjal hallgattuk a rögtönzött irodalomórát. Azután 

Dezső fogta a kéziratot, ráírta, hogy „ma hajnalban ír-

tam”, dedikálta és nekem adta. Szeretettel őrzöm ezt is, 

mint mindent, amit a vendégektől kapok. 

A dedikált kéziratot Róbert most kölcsönadta a Tabáni 

Kuczkó új kiállítására, amely Tandori Dezső emlékét idézi 

fel. A tárlat szeptember 5-én 18.00 órakor nyílik. Hely-

szín: Tabáni Kuczkó — Döbrentei utca 9.

A megnyitó után pedig sétáljon el a Lánchíd sörözőbe és 

egy kellemes fröccs vagy sör mellett játszon egy Top10 a 

magyar irodalomban játékot! Tandori Dezsőt ki ne hagy-

ják, hiszen ott a helye!                                               B.L.

Tandori Dezső rendszeres vendég volt a Lánchíd sörözőben 

• fotó: Nagy Róbert
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Budavári 
Könyvünnep 
Kassa és Márai 
jegyében
Szentháromság tér, szeptember 6-8. 

A Budavári Önkormányzat 17. al-

kalommal rendezi meg a Budavári 

Könyvünnepet a Szentháromság té-

ren. Az idei programsorozat emléket 

állít a 30 éve elhunyt Márai Sándor-

nak, és a díszvendég ezúttal Kassa, 

az írófejedelem szülővárosa lesz. 

A Könyvünnep társszervezője, a Litea 

Könyvesbolt vezetője, Budavár dísz-

polgára, Bakó Annamária elmondta, 

hogy ebben az évben 28 magyar-

országi és határon túli könyvkiadó, 

valamint 9 kulturális intézmény 

vesz részt a Budavári Könyvünne-

pen. Hozzátette, hogy a Könyvünnep 

nagyszerű lehetőség a kiadók és a 

szerzők számára, hogy találkozzanak 

az olvasókkal. — Éljenek ezzel a lehe-

tőséggel, jöjjenek el a Könyvünnepre 

és olvassanak minél több jó könyvet! 

— mondta Bakó Annamária.
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Töltsön velünk egy 
tartalmas hétvégét 
a Budai Várban!

Ízelítő a programból:

SZEPTEMBER 6. PÉNTEK

15:30 FELVIDÉKI TÁNCOK a Bartók Táncegyüttes előadá-

sában a nagyszínpadon.

16:00 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ. Köszöntőt mond Lucia 

Gurbál’ová, Kassa polgármester-helyettese és Nagy Gá-

bor Tamás, Budavár polgármestere. A Könyvünnepet Ug-

ron Zsolna író nyitja meg. 

17:00 BEMUTATKOZIK KASSA. Kováts Marcell régizenei 

és népzenei műsora tárogatón, dudán és tekerőlanton. 

Közreműködik Balog Erzsébet (dob, ütőhangszerek). 

Helyszín: nagyszínpad.

17:30 BEMUTATKOZIK KASSA. Magyar költők megzené-

sített versei. Molnár István gitárművész műsora. 

18:00 KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓ a Budavári Városházán. A 

tárlaton a Prágai vár elmúlt száz éve elevenedik meg. A 

fotókiállítás a Könyvünnepen hétvégéjén 10.00 -18.00 

óra között is megtekinthető.  

20.30 KERESZTES ILDIKÓ KONCERTJE a nagyszínpadon.
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SZEPTEMBER 7. SZOMBAT

10:00 GYERMEKMATINÉ. Lázár Ervin: A hazudós egér 

című előadása a Mesebolt Bábszínházzal a nagyszínpadon.

10:00 GYEREKKUCKÓ. Játék az agyaggal a Szenthárom-

ság tér füves területén.

11:15 GRYLLUS VILMOS GYERMEKKONCERTJE a nagy-

színpadon.

14:50 FELVIDÉKI TÁNCOK a Bartók Táncegyüttessel. 

15:00 „KÉT EGÉR A BUDAI VÁRBAN”. Séta a Bolyongá-

sok Budapesten című könyv nyomán. Figyelem! A prog-

ram előzetes regisztrációhoz kötött! Regisztrálni lehet a 

konyvunnep@budavar.hu címen. A séta a Budavári Ön-

kormányzat pavilonjától indul. 

16:00 GYEREKKUCKÓ. Állatgéptervezés Máray Marian-

nal. Utazz bálnabusszal! Helyszín: a Szentháromság té-

ren a füves terület.

16:00 A BUDAVÁRI TÓTH ÁRPÁD MŰFORDÍTÓ DÍJ ÁT-

ADÁSA a nagyszínpadon. Az idei év díjazottja Tóth Lász-

ló szlovákiai magyar költő, író, műfordító. A díjátadó 

után Tóth László dedikál a Budavári Önkormányzat pa-

vilonjánál. 

17:00 BEMUTATKOZIK KASSA. Ötvös Anna: Lola című kö-

tetét az író mutatja be. Helyszín: Bölcs Vár (Úri utca 21.) 

17:00 OKÉ, MADÁRZSOKÉ. A Kosbor együttes koncertje 

Tandori Dezső verseivel a nagyszínpadon. 

17:30 „KÉT EGÉR A BUDAI VÁRBAN”. Séta a Bolyongá-

sok Budapesten című könyv nyomán. Figyelem! A prog-

ram előzetes regisztrációhoz kötött! Regisztrálni lehet a 

konyvunnep@budavar.hu címen. A séta a Budavári Ön-

kormányzat pavilonjától indul. 

17:30 BEMUTATKOZIK KASSA. Magyar költők megzené-

sített versei. Molnár István gitárművész műsora. Hely-

szín: Bölcs Vár (Úri utca 21.) 

18:00 A KASSAI MÁRAI SÁNDOR EMLÉKKIÁLLÍTÁST a 

múzeum vezetője, Juhász Barbara mutatja be. Helyszín: 

Bölcs Vár (Úri utca 21.). 

18:30 BEMUTATKOZIK KASSA. Kováts Marcell régizen-

ei és népzenei műsora tárogatón, dudán és tekerőlan-

ton. Közreműködik Balog Erzsébet (dob, ütőhangszerek). 

Helyszín: Bölcs Vár (Úri utca 21.).

18:45 AZ IRODALMI MAGAZIN KÁNYÁDI-SZÁMÁNAK 

BEMUTATÓJA.  

19:00 IRODALMI EST. Tóth László, Budavári Tóth Árpád-dí-

jas szlovákiai magyar műfordító estje a Bölcs Várban.

19:15. KÖNYVBEMUTATÓ. Rabati Magda: A tábornok és 

a vértanúk serege című kötetéről a színpadon Hermann 

Róbert és Hanák Gábor beszélget. 

20:30 A RAJKÓ ZENEKAR KONCERTJE a nagyszínpadon.

Fotó: bolcsvar.hu
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SZEPTEMBER 8. VASÁRNAP

10:00 GYERMEKMATINÉ. Az Asszooony!!! című népmese 

a Csavar Színház előadásában a nagyszínpadon. Előadják: 

Kiss Szilvia és Gál Tamás, Jászai Mari-díjas színművész.

10:00 GYEREKKUCKÓ. Játék az agyaggal a Szenthárom-

ság tér füves területén.

11:00 LÁZADÓ HÉROSZOK. Művészeti foglalkozás a Két 

Egér Könyvek kiadóval a Mitológiai zsebkönyv nyomán. A 

program 8 éves kortól ajánlott. A program regisztráció-

hoz kötött, regisztrálni a regisztracio@budavar.hu e-mail 

címen lehet. A program helyszíne: Bölcs Vár (Úri utca 21.)

11:15 BINDE BÁCSI BARÁTAI. Mesics György és a Somló 

Banda interaktív gyerekműsora a nagyszínpadon. Mese-

mondó: Fábián Szabolcs „Csutkó”. 

14:30 SAJDIK FERENC: BUDAVÁRI BARANGOLÁSOK 

CÍMŰ KÖNYVÉNEK BEMUTATÓJA a nagyszínpadon.

14:50 FELVIDÉKI TÁNCOK a Bartók Táncegyüttes előadá-

sában a nagyszínpadon.

15:00 KÖNYVBEMUTATÓ és dedikálás a Bölcs Vár aulá-

jában. Jankovich Marcell legújabb, Trianon című albumát 

bemutatja a szerző és a Méry Ratio Kiadó vezetője.

16:00 GYEREKKUCKÓ. Dínószakértői vizsga Várszegi 

Adéllal. Kihalni esélyes! 3 éves kortól ajánlott. A program 

helyszíne a Szentháromság téren a füves terület.

16:00 MÁRAI SZALON A SZABADBAN. Házigazda: Szige-

thy Gábor író, rendező.  

18:00 „AKI KASSÁN SZÜLETETT, FŐVÁROSI EMBERNEK 

SZÜLETETT.”  Márai Sándor Kassája és Budapestje. Hirt-

ling István Jászai Mari-díjas színművész és Mészáros 

Tibor irodalomtörténész előadása. A program előzetes 

regisztrációhoz kötött! Regisztrálni a konyvunnep@bu-

davar.hu e-mail címen lehet. A program helyszíne: Bölcs 

Vár (Úri utca 21.).

20:30 A FÖL-FÖLDOBOTT KŐ – A Makám zenekar kon-

certje Ady Endre halálának 100. évfordulója tiszteletére 

a nagyszínpadon.

RÉSZLETES PROGRAM: WWW.KONYVUNNEP.HU

HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR A VÉGVÁRI IDŐKBŐL A SZENTHÁROMSÁG TÉREN

A Szent Liga szövetséges csapatai a Budai vár 77 napon át tartó ostroma után 1686. szeptember 2-án arattak győ-

zelmet a törökkel szemben. Erre emlékezve a Könyvünnep ideje alatt hagyományőrzők mutatják be, hogyan éltek a 

várvédők és az ostromlók a török korban.
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Finta József 
kiállítása

Augusztus 29. – szeptember 28.

Valahonnan valahová címmel augusztus 29-én 18.00 

órakor nyílik Finta József Kossuth- és Ybl-díjas építész 

kiállítása a Várnegyed Galériában. A neves építész ez-

úttal költőként és képzőművészként is bemutatkozik a 

közönségnek. Helyszín: Várnegyed Galéria - 1015 Buda-

pest, Batthyány utca 67.

Napsütötte Tabán 
finisszázs

KÖZREMŰKÖDIK: HOT JAZZ BAND
Szeptember 1., vasárnap 18.00 

A Tabán életét bemutató kiállítástól a Hot Jazz Band kon-

certjével búcsúzunk. Válogatás a ’20-as, 30-as és 40-es 

évek korai jazz világából és az ugyanebből az időszakból 

származó magyar dalokból. A belépés ingyenes.

Helyszín: Tabáni Kuczkó - 1013 Budapest Döbrentei utca 9.

Orgonaest
Szeptember 1. vasárnap 18.00

Minden hónap első vasárnapján orgonaest a Budavári 

Evangélikus Templomban. A különleges hangszert ezút-

tal a templom orgonistája, a hangszer megálmodója, Bán 

István szólaltatja meg. A belépés díjtalan.

Könyvtári 
programok 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor Könyvtá-

ra (I. Krisztina krt. 87-91.) a nyári szünet után már a szo-

kásos nyitva tartási időben várja látogatóit. A könyvtár-

ban szeptember 30-ig ingyenesen megtekinthető Györei 

Zoltán fotókiállítása. Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár Márai Sándor Könyvtár - I. Krisztina krt. 87-91.

Várbarátok 
Szeptember 16. 17.00 óra

A halhatatlan királyné — vetített képes előadás több 

helyen zenei aláfestéssel. Előadó: Pálinkás Patrícia Zita 

történész, Erzsébet kutató. Erzsébet királyné szerepében 

Ördöghné Vilman Melinda. Helyszín: Budavári Önkor-

mányzat Díszterem – 1014 Budapest Úri utca 57. 

                 Rajzpályázat
Szeptember 9-12.

Petneházy ezredes „oroszlán-

ként” küzdött Buda 1686-os 

visszavételében, egyes források 

szerint ő tűzte ki a magyar 

zászlót a Budai Várra. 

A rajzpályázat célja e történelmi 

pillanat felelevenítése, megjele-

nítve a hős alakját. A kerületben 

lakó gyerekektől két kor-

osztályban (6-10 évesek és 10-14 

évesek) várják a színes rajzokat vagy 

festményeket, amelyeke A3-as lapra kell elkészíteni. A 

rajzok hátuljára írják oda a gyermek nevét, életkorát 

(fél év pontossággal) és a szülő elérhetőségét (email, 

telefon). A rajzokat szeptember 9-12. között kell 

leadni a Kiskép Galériában, nyitvatartási időben (1014 

Budapest, Országház utca 8.). 

A legjobb rajzokat díjazzák. A díjak átadása 2019. 

szeptember 15-én, 11.30-tól lesz a Budai Várban a 

Kiskép Galériában.
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Márai 
Estek

ÉLET, BOR, HUMOR, AVAGY 
AZ ISMERETLEN MÁRAI 
Szeptember 2., hétfő 19.30

Márai Sándor Estek  Hirtling István 

színművész és Mészáros Tibor iro-

dalomtörténész előadásában.

Márai életművének van egy kevéssé 

ismert tartománya az olvasók előtt. 

Az est során elhangzó műrészletek 

ezt a rejtett dimenziót tárják a kö-

zönség elé, elsősorban a közélet, a 

mindennapok felől közelítve, így fe-

dezhetjük fel az író humorát és szar-

kasztikus életszemléletének mozga-

tórugóit. Megtapasztalhatjuk, hogy 

nem csak a világot szemléli fanyar 

humorral, de önmagát sem kíméli.

Belépődíj: 1500 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával a belé-

pődíj: 1000 Ft. Jegyvásárlás: www.

jegy.hu, jegyrendelés: jokaiannasza-

lon@budavar.hu.

Egyedül 
- IN MEMORIAM SZÉKELY 
JÁNOS
Szeptember 16., hétfő 19.00

Bálint Márta Kossuth-díjas színmű-

vész 677 verssorral emlékezik az 

erdélyi irodalom megkerülhetetlen 

alkotójára születésének 90. évfordu-

lója alkalmából. A belépés díjtalan, 

de regisztrációhoz kötött. Regiszt-

rálni a jokaiannaszalon@budavar.hu 

e-mail címen lehet a program meg-

jelölésével. 

A program az Ars Sacra Fesztivál ke-

retein belül valósul meg.

Felvidéki 
magyarok 
litániája

Szeptember 17., kedd 18.00

Boráros Imre Kossuth-díjas szín-

művész verses-zenés irodalmi 

előadóestje. A belépés díjtalan, de 

regisztrációhoz kötött. Regisztrál-

ni a jokaiannaszalon@budavar.hu 

e-mail címen lehet a program meg-

jelölésével. 

A program az Ars Sacra Fesztivál ke-

retein belül valósul meg.

Hú, de 
klassz lett! 

- AVAGY AMI A BAROKK 
UTÁN JÖTT
Szeptember 18., szerda 18.30

Vannak a nagy zenetörténeti korsza-

kok. Fel tudjuk sorolni őket. Mintha 

tegnap még barokk lett volna, ma 

vagy holnap viszont már a bécsi 

klasszicizmus. Mint könyvek a pol-

con, állnak egymás mellett, időrendi 

sorban. Nem, ez nem így volt! A Vízi-

zene szezonkezdő alkalmán a köny-

vek közti résekbe, az átmenetekbe 

pillant bele a műsor, a házigazda, 

Eckhardt Gábor közvetlenségével, 

vetítéssel fűszerezett mesélése és 

zongorajátéka segítségével.

Belépődíj: 1000 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával a belépő-

díj: 500 Ft. Jegyvásárlás: www.jegy.

hu, jegyrendelés: jokaiannaszalon@

budavar.hu.

Jókai Anna Szalon

1011 Budapest, Iskola utca 28.

Nyitva tartás: a rendezvények 

ideje alatt, egyéb esetben a láto-

gatás időpontjával kapcsolatban 

ajánlott előzetesen egyeztetni.

E-mail: jokaiannaszalon@buda-

var.hu

www.jokaiannaszalon.hu
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Hahó, 
itt a 
Czakó!
Már az utolsó simításokat végzik a 

Czakó utcai Sportközpont új pavi-

lonján. A korábban itt álló, elavult 

„pagodát” tavasszal bontották el és 

helyére épült ez a modern közösségi 

helyiség. Az elhúzható falak lehető-

vé teszik, hogy szeles, esős időben 

is tartsanak itt programokat. Az új 

közösségi teret augusztus 31-én, a 

Nyárbúcsúztatón mindenki kipró-

bálhatja. A Nyárbúcsúztató részletes 

programját lásd a 23. oldalon.

Szeptember 14-én Mozogjunk 

együtt kortalanul címmel családi 

napot tartanak a Czakón. Részletek 

a 26. oldalon

Szeptembertől újra sport- és közös-

ségi foglalkozásokkal várják az ér-

deklődőket a Czakón!

NORDIC WALKING 

Hétfő 09.00 – 10.00. Találkozó a 

Vérmezőn, a Széll Kálmán tér felőli 

részen lévő fitnesz eszközöknél. A 

részvétel I. kerületi lakosoknak in-

gyenes. További információ: +36-1-

375 0336.

JÓGA 

Hétfő, szerda 18.00 – 19.30 a Sport-

központ Közösségi helyiségében. 

Részvételi díj: I. kerületi lakosoknak 

1.500 Ft/alkalom, kerületen kívüli 

érdeklődőknek 2.000 Ft/alkalom. 

További információ: Szadai Kriszta 

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

gmail.com.

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ SZENIOR TÁNC 

Kedd 11.00 – 12.00 a Sportközpont 

Közösségi helyiségében. 

Nem kell hozzá partner, sem előze-

tes tánctudás. A részvétel I. kerületi 

lakosoknak ingyenes. További infor-

máció: +36-1-375 0336.

ZSÍRÉGETŐ TORNA

Csütörtök 17.00 – 17.55 a Sportköz-

pont Közösségi helyiségében.

Részvételi díj: I. kerületi lakosok-

nak 1.200 Ft/alkalom, 4.000 Ft/4 

alkalmas bérlet; Előzetes regisztrá-

ció szükséges: mozduljtudatosan@

gmail. com. Facebook elérhetőség: @

mozduljtudatosan.

GYEREKJÓGA, CSOPORTOS GYEREK 

TENISZ FOGLALKOZÁS

A tanév 2-3. hetétől, igény szerint. 

Érdeklődni a Sportközpontban lehet. 

Telefon: +36-1-375-0336; +36-20-

232-8111
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HÉTFŐ: 

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. A nyelv kö-

zépszintű ismerete ajánlott!

KEDD: 

08.00-09.00 Senior gerinctorna. 

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan@gmail.com címen.

18.00-19.00 Funkcionális tréning és 

mobilizáció

Nyújtó és mobilizációs gyakorlatok 

az ízületi mozgásterjedelem növe-

lésére, valamint egyensúlyfejlesztés 

a testtudatos mozgásért. Részvéte-

li díj: 1400 Ft/alkalom; 4600 Ft/4 

alkalom. Bejelentkezés szükséges 

a mozduljtudatosan@gmail.com cí-

men. 

SZERDA:

10.00-10.30 „Kökörcsin” babás ját-

szó- és táncház 1-3 éves korú gyer-

mekek és szüleik részére. Részvételi 

díj: 1000 Ft/alkalom (egy gyermek + 

egy felnőtt.) Információ: Márton Pi-

roska táncos, óvodapedagógus, moz-

gásterapeuta; piroska.marton.tanc@

gmail.com. 

A foglalkozások szeptember máso-

dik felétől folytatódnak!

15.30-16.30 Aranycipő — senior tár-

sastánc tanfolyam, I. kerületi nyug-

díjasoknak ingyenes. Folyamatos 

csatlakozási lehetőség!

CSÜTÖRTÖK:

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 érdeklő-

dők jelentkezését is fogadják, de a 

játékszabályok ismerete szükséges.

17.00-18.00 Meridián torna. A torna 

ingyenes, folyamatosan lehet csatla-

kozni a csoporthoz.

 

19.00-20.00 Funkcionális tréning és 

mobilizáció

Részvételi 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. 

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan@gmail.com címen.

09.00-10.00 Gerinctorna minden 

korosztálynak. Részvételi díj: 700 

Ft/alkalom. Bejelentkezés szüksé-

ges a mozduljtudatosan@gmail.com 

címen.

10.15-11.15 Aranycipő senior tár-

sastánc tanfolyam. Részvételi díj: 

500 Ft. 

VASÁRNAP: 

„Különleges születésnap” a Bagoly-

vár Birodalom szervezésében. 

További információ: Körmendi Csil-

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

index.hu

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

INGYENES GERINCTORNA I. 

kerületi nyugdíjasok részére. 
Időpont: kedden 09.00-10.00 és 

10.00-11.00 óráig,csütörtökön 

08.00-09.00 óráig.

Bejelentkezés minden alkalom-

mal szükséges, amelyet hétfőn és 

szerdán, 10.00-12.00 óra között 

a 06-1-780-7660-as telefonszá-

mon, vagy személyesen a Vízivá-

rosi Klubban tehetnek meg.



P r o gr a m o k

25

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

BORKÓSTOLÓ

Szászi pincészet borkóstoló és Jam 

Session

Szeptember 20. péntek 19.00

A borkóstolót zenés blokkok színesí-

tik. Limitált férőhely! Belépő elővé-

telben: 3000 Ft. Belépő helyszínen: 

3500 Ft. Jegyek elővételben a www.

tixa.hu oldalon kaphatók.

STERCZER HILDA – 

EXPEDÍCIÓZÁS NŐI SZEMMEL

Szeptember 27. péntek 18.30  

„Egyike vagyok annak a kilenc ma-

gyar nőnek, akik 8000 méteres 

csúcsot másztak a Himalájában. Hí-

vőként először a világ legmagasabb 

hegyeivel néztem szembe, majd fér-

jem, Erőss Zsolt halálával.”

Belépő: 1000 Ft. Jegyek elővételben 

a www.tixa.hu oldalon kaphatók.

SEBŐ-KLUB ÉS TÁNCHÁZ

Szeptember 7. szombat 19.00

Koncert, vetítés, meglepetésvendé-

gek. Belépőjegy: 1200 Ft. Jegyek 

elővételben a  www.tixa.hu  oldalon 

kaphatók.

BUDAI GITÁRISKOLA

Beiratkozás szeptembertől!

Képzés életkortól és zenei előkép-

zettségtől függetlenül. Folyamatos 

csatlakozási lehetőség!  További in-

formáció: +36-70-258-6938. info@

budaigitariskola.hu. Tandíj: 17.000 

Ft/hó, 70.000 Ft/félév.

ÚJ! KÖRTÁNC

Minden páros héten hétfőn 18.00-

19.30-ig. Első alkalom: szeptember 2.

Tánctudás és partner nem szükséges. 

Vezeti: Stern Szilvia. 

Belépő: 1.500 Ft/alkalom

NÉPTÁNCOKTATÁS

Óvodásoknak: hétfőnként 16.30-

17.15. Általános iskolásoknak: min-

den hétfőn 17.15-18.30 és szerdán 

17.00-18.30. Információ: www.bar-

toktancegyuttes.hu. 

Tanfolyami díj: 5000 Ft/hó.

TAHITI TÁNC

Első alkalom: szeptember 2. 

Kezdőknek minden hétfőn 18.00-

19.30-ig; középhaladóknak kedden-

ként 19.00-20.30-ig.  Alapmozdula-

tok gyakorlása minden csütörtökön 

18.15-19.15-ig. Vezeti: Végh Teodóra.

 ALAKFORMÁLÓ KONDITORNA

Első alkalom: szeptember 3.

Kedden, csütörtökön 15.30-16.30 

és 16.30-17.30, szerdánként és 

pénteken 07.30-08.30 és 08.30-

09.30   Vezeti: Tóth Ildikó, Harango-

zó díjas táncművész. Belépő:  1000 

Ft, nyugdíjasoknak: 900 Ft.

JÓGA

Minden szerdán 19.00-20.30. Első 

alkalom: szeptember 4. 

Bővebb információ, jelentkezés: Kö-

vecses Bettina,  hatha jóga oktató, 

RYT Yoga Allience. Elérhetőség: +36-

70-322-1171; thetravellingmat@

outlook.com.

 

MULTI TALENT MUSICAL ISKOLA

Minden szombaton 9.00-13.00. Első 

alkalom: szeptember 7.

Információ: zezula.tibor@gmail.com.

ELŐADÁSOK

Szeptember 3. kedd 10.30

Lehoczki Márta: Olaszország „Ap-

penninektől a Ligur tengerig. 

Belépő: 100 Ft.

Szeptember 10. kedd 10.30

Malomhegyi Imre: Titokzatos Erdély.  

Belépő: 100 Ft.

BUDAVÁRI MOZGÁSSÉRÜLT 

EGYESÜLET

Szeptember 3. kedd 14.00

Klubvezető: Dr. Szalkó Anna.

 

FERENCZY ISTVÁN VIZUÁLIS 

MŰHELY

Hétfőtől péntekig 17.30-20.30 

1011 Budapest Fő u. 3. 

Korrepetitorok: Imre Mariann Mun-

kácsy-díjas képzőművész, Wachter 

Ákos Barcsay-díjas festőművész. 

Portré,  aktmodell utáni rajz, festés, 

kroki, anatómiai ismeretek elsajátí-

tása. Információ: +36-1-212-9239. 

Napijegy: 3000 Ft, 1 hét 8000 Ft, 4 

hét 18 000 Ft, illetve minden hónap 

első hétfőjén nyugdíjasoknak ingye-

nes!

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
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Mozogjunk együtt kortalanul

Családi nap a „Czakón”
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ szeptember 14-én, szombaton ismét meg-

rendezi a Mozogjunk együtt kortalanul elnevezésű családi napot a Czakón. Az idei programsorozat a 

„Családok Éve” jegyében várja  

Szeptember 14-én, szombaton a 

Budavári Szociális és Gyermekjó-

léti Szolgáltatási Központ a gene-

rációk találkozása céljából a Czakó 

utcai Sport- és Szabadidőközpont 

együttműködésében, a Budavári 

Önkormányzat Egyesített Bölcsődé-

jével, valamint az Oxygen Wellness 

Sportegyesület közreműködésével 

családi- és sportnapot tart. Változa-

tos, ingyenes programokkal várják a 

gyermekeket, fiatalokat, a szülőket, 

az időseket, a családokat és az egye-

dülállókat, vagyis minden 0 és 100 

év közötti I. kerületi lakost.

A színpadon fellépnek a kerületi óvo-

dások és a nemzetiségi tánccsoportok, 

de lesz gyermek előadás és szeni-

ortánc bemutató is. A civil utcában a 

kerületi szervezetek és intézmények 

munkatársaival lehetett találkozni és 

ismerkedni, ahol a család, a fiatalok és 

az idős generációk kapcsolata a téma. 

Az érdeklődőket a vitaminporta, zöld-

ség-gyümölcs bemutató és kóstoló is 

várja. A kerületi totó, és a sportver-

senyek mellett az idősek számára ülő 

tornát, memória megtartó társasjáté-

kozást és minden korosztály számára 

meridián tornát is szerveznek.

A gyerekek élvezhetik az ugráló 

várat, a csillámtetkó készítést, min-

denki kipróbálhatja az óriásbuborék 

fújást, és a kézműves foglalkozást, 

élményfestést. Találkozhatnak a Fra-

di néhány focistájával, lehet ping-

pongozni, tollas labdázni. 

A Mozogjunk együtt „kortalanul” 

Családi-és sportnapot díjjal a tombo-

la zárja, amelynek bevételét az idei 

évben a Budavári Önkormányzat 

Egyesített Bölcsőde számára ajánl-

ják fel a szervezők. 
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INGATLAN

 A kerületben 23 éve muködő 

WÁGNER ÉS TÁRSA Ingatla-

niroda Attila út 12. (okmányiroda 

mellett) folyamatosan keres ügyfelei 

számára ELADÓ-KIADÓ LAKÁSO-

KAT. ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK 

bérleti jogának cseréje és jogi 

ügyintézése. Telefon: +36-30-509-

2665, 212-2136, www.ingat-

lanwagner.hu, e-mail: wagnera1@

chello.hu.

Budai várban a Dísz téren rep-

rezentatív palotaház földszintjén 

lévő 58 m2-es, utca felé nyíló, föld-

szinti, teljes felújításra szoruló ön-

kormányzati lakás örökölhető bér-

leti joga átadó. Csereirányár: 29,9 

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, földszinti 

önkormányzati lakás örökölhető 

bérleti joga átadó. Csereirányár: 

32,9 M. Wágner Iroda, tel.: 212-

2136, 0630/509-2665.  

Budai várban a Dísz téren a Tóth 

Árpád sétány felé nyíló 100 m2-es 

dongaboltozatos, felújítandó önkor-

mányzati lakás örökölhető bérleti 

joga átadó vagy kisebb budai vár-

ban lévő önkormányzati lakásra 

cserélhető. Csereirányár: 49,9 M 

Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665.   

I. Budai várban az Úri utcá-

ban bruttó 90 m2-es 3,5 szobás, I. 

emelet + tetőtér, belső 2 szintes, 2 

fürdőszobás, hangulatos, gázcirkó 

fűtéses önkormányzati lakás örö-

kölhető bérleti joga átadó. Csere-

irányár: 49,9 M Ft. tel.: 0620/957-

2767. 

I. Úri utcában a Tóth Árpád sé-

tány felé is nyíló 80 m2-es 2 szoba 

hallos, cirkófűtéses, földszinti, átla-

gos állapotú önkormányzati lakás 

örökölhető bérleti joga átadó. Cse-

reirányár: 39,9 M Ft. Wágner Iroda, 

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

V. Vigadó téren reprezentatív 

ház félemeletén udvar felé nyíló 

50  m2-es 1 szobás önkormányzati 

lakás örökölhető bérleti joga átadó. 

Csereirányár: 26 M Ft Wágner Iroda, 

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

I. Fő utcában 80 m2-es, csendes 

belső udvar felé nyíló 2.5 szobás, 

erkélyes, jó állapotú polgári bel-

méretű I. emeleti önkormányzati 

lakás bérleti jogát kisebb I. kerületi 

önkormányzati lakásra cserélnék. 

Csereirányár: 27,9 M Ft. Wágner 

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

2665.  

Budai várban az Úri utcában 

reprezentatív házban 80 m2-es fel-

újítandó dongaboltozatos földszinti 

összkomfortos, galériázott önkor-

mányzati lakás örökölhető bérleti 

joga átadó. Csereirányár: 33,9 M 

Ft Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665.  

I. Tárnok utcában 102 m2-es, 

Duna felé nyíló emeleti, teljes fel-

újításra szoruló 2 szoba hallos, 

nagy étkező konyhás önkormány-

zati lakás örökölhető bérleti joga át-

adó. Csereirányár: 53 M Ft. Wágner 

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

2665.  

I. Csap utcában bruttó 70 m2-es 

III. emeleti, 1 nappali + 2 hálószobás  

belső kétszintes, jó állapotú, cirkó-

fűtéses önkormányzati lakás bérleti 

jogát   kisebb I. kerületi önkormány-

zati lakásra cserélnék. Csereirányár: 

29,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-

2136, 0630/509-2665.

II. Mechwart ligetben felújított 

liftes társasház 5. emeletén Rózsa-

dombra panorámás, csöndes, nap-

fényes, 68 nm-es 2 szoba hallos, 

erkélyes lakás 64,9 millió forintért 

eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 

06 20 974 0571.

II. Lepke utcában Bauhaus jel-

legű 6 lakásos társasház első emele-

tén csöndes, napfényes, 82 nm-es 3 

szobás, erkélyes, duplakomfortos la-

kás eladó. Amerikai konyhás nappali 

étkezővel + 2 hálószoba. Irányár: 92 

millió forint. BakosLak Ingatlan 326 

0618, 06 20 974 0571.

II. Pasaréten csendes utcában 3 

emeletes téglaépítésű, 6 lakásos tár-

sasház földszintjén hangulatos, 53 

nm-es másfél szobás, nagy erkélyes 

lakás garázzsal 52 millió forintért 

eladó. 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.

 

 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

Várnegyed szerkesztőség:

E-mail: varnegyed@gmail.com • Te le fon: +36-1-355-0139
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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!

Bútorok, konyhabútorok 
valamint fa nyílászárók, 

redőnyök, árnyékolástechnikai 
eszközök gyártását és 
beépítését vállaljuk.

Miklós Csaba, 
tel: +36-70-586-0116

e-mail: miklosbutor@gmail.com

ÉLETJÁRADÉK

Egyedülálló, kedves fiatalem-

ber eltartási illetve életjáradéki 

szerződést kötne idős úrral, hölgy-

gyel, akinek segítségre lenne szük-

sége. Megegyezés alapján 100%-os 

eltartás. Biztos, biztonságos, szép, 

stabil időskort nyújtok. Telefon: 06-

70-673-7787.

Megfelelő anyagi háttérrel ren-

delkező, kulturált, egyedülálló fia-

talember életjáradékot kötne hosszú 

távú befektetés céljából, esetleg gon-

dozását vállalom. 06-70/551-2881.

Eltartási illetve életjáradéki szer-

ződést kötnék idős hölggyel, úrral, 

akiknek segítségre lenne szükségük. 

Aki egyedül érzi magát, hívjon. 06-

70-381-8029.

ADÁS-VÉTEL

 BUDAI JÓZSEF műértő- 

lakberendező vásárolok 

készpénzért magas áron antik 

bútorokat, koloniált is, magyar 

vagy külföldi festményeket, minden 

típusú dísz-vitrin és lakberendezési 

tárgyakat, antik ill. márkás karórá-

kat, órákat, bizsuneműket, ezüst-

neműket, könyveket, varrógépet, 

zongorát, teljes hagyatékot. Hívja 

a megbízható partnert. Telefon: 

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

magyarantik.hu.

Régiség, numizmatika felvásárlás. 

1945 előtti! fém-, papírpénzek, tal-

lérok, kitüntetések, egyenruhák, ké-

pes lapok, festmények, porcelánok, 

karórák, teljes hagyaték. Ingyenes 

kiszállás: 70/381-6345.

Arany, ezüst felvásárlás! Készpén-

zért veszek festményeket, bútorokat, 

Herendi, Zsolnay és egyéb porceláno-

kat,ezüst-bronz tárgyakat, pénzeket, 

képeslapokat, kitüntetéseket, boros-

tyán ékszereket, órákat, teljes hagya-

tékot. IX., Vámház krt. 7. nyitva: H-P: 

10-16 óráig. Tel.: 0670-620-3636.

 HENK ANTIQUITAS KRISZ-

TINAVÁROS Mészáros u. 8. 

Nyitva: H-P: 10-18 óráig. Telefon: 

06-20/933 1413, henkvilmos@

gmail.com

 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. Tele-

fon: 06-70-600-1727.

 KÖNYV! Mi nem csak tele-

fonszám, üzlet is vagyunk! 

Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 

7.) Veszünk könyveket, könyvtá-

rakat, régi térképeket, kéziratokat, 

képes-levelező lapokat, plakátokat, 

fényképeket, egyéb papírrégiséget. 

Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. 

Tel./Fax: 212-8909, e-mail: kriszt.

ant@gmail.com. nyitva: h-p 10-18 

óráig.

Papír és fémpénzt, bélyeget, ké-

peslapot, papírrégiséget, régiségeket 

vásárolunk és árverésre átveszünk. 

VI. Andrássy út 16. 266-4154 Nyitva: 

H-SZ: 10-17, Cs: 10-19.

SZOLGÁLTATÁS

Irodák, lépcsőházak, lakások 

napi takarítását, nagytakarítását vál-

lalom, közületeknek és magánsze-

mé lyeknek. Halász Tibor. Telefon: 

202-2505, 06-30-251-3800.

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.
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 Villanyszerelés azonnal! 

Hibaelhárítástól a teljes 

felújításig. Petrás József villany-

szerelő mester. Telefon: 06-20-

9344-664, 246-9021. ELMÜ 

ügyintézés.

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISE-

LETE költségcsökkentéssel, hátralék-

kezeléssel, naprakész könyveléssel. 

Korrekt, megbízható, köztartozás-

mentes jogász egyéni vállalkozóként, 

OKJ vizsgával, erkölcsivel, hatósági 

regisztrációval. +36209214419  z.

janos73@gmail.com.

Vízszerelés, villanybojlerek víz -

kő telenítése, javítása, csapok, szi-

fonok, vécécsészék, vécétartályok 

cseréje, javítása. Mosó-, mosogató-

gépek bekötése. Anyagbeszerzéssel 

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

 Lakásfelújítás! Szobafestés, 

mázolás, tapétázás, parketta-

lerakás, -javítás, -csiszolás,  vízsze-

relés, csempézés, villanyszerelés, 

ajtó- és ablak csere, kőműves és 

asztalos munkáK, takarítás, garanci-

ával. Halász Tibor. Telefon: 202-

2505, 0630-251-3800. 

 

O  KTATÁS

Anyanyelvi angoltanár 

többéves tapastalattal nyelvórát 

vállal minden korosztálynak. Nyelv-

vizsgára felkészítés, üzleti angol, 

önéletrajz, prezentáció. Extra: gitá-

roktatás. Facebook: David Perkett, 

paulsondrive@gmail.com.

Á  LLÁS

Takarító hölgyeket keresek II. 

és XII. kerületi iskolákba délutáni, 

esti munkavégzésre. Jövedelem ki-

egészítés akár nyugdíjasok részére! 

Telefon: 06-70/679-9304.

Az I-II-XII. kerületben hajnali hír-

lapkézbesítőket, valamint nappali új-

ságkihordókat keresünk. Fő állásban 

és részmunkaidőben is végezhető te-

vékenység. Jlentkezés a 06/30-235-

17-47-es telefonszámon.

Lakossági apróhirdetés 
(20 szóig): 1.500 Ft/megjelenés; 
Keretes: 2200 Ft/megjelenés

Közületi apróhirdetés (20 szóig): 
2.500 Ft/megjelenés; 
Keretes: 3.000 Ft/megjelenés 

Hirdetésfelvétel minden
kedden és szerdán 10.00-15.00 
óráig a szerkesztőségben.

Cím: I. ker., Országház utca 15.
Telefon: +36-1-355-0139 
E-mail: varnegyed@gmail.com

Apróhirdetés

SZOCIÁLIS RUHAVÁSÁR

A Magyar Vöröskereszt szociális ru-

havásárt szervez az I., II., XII. kerület 

rászoruló lakosai számára. Az akció 

során kedvezményes áron vásárolha-

tóak használt ruhaneműk, gyermek, 

női, férfi ruházatok, játékok, könyvek.
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kat és alacsony keresetű lakosokat 

várnak.

Budapest Főváros I. Kerület 
Budavári Polgármesteri Hivatal

Központi telefonszám: 
(+36-1) 458-3000

 Cím: 
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Levelezési cím: 
1250 Budapest, Pf. 35.

Központi e-mail: 
hivatal@budavar.hu

Honlap:
 www.budavar.hu



A Budapest I. kerület

Budavári Önkormányzat lapja.

Megjelenik kéthetente.

Kiadó: Budapest I. kerület Budavári

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15.

Telefon: +36-1-355-0139

e-mail: varnegyed@gmail.com.

Főszerkesztő: Blázsovics Lívia.

E-mail: blazsovics.livia@budavar.hu

Fotó: Fűrjes Viktória.

Címlap: Sajdik Ferenc grafikája

Nyomás: Pharmapress Kft.

Terjesztés: Jetpressz Kft.

A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthe-

tik az ingyenes zöld számon: +36-80-204-275, 

a +36-1-336-0435-ös telefonszámon.

Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem őrzünk 

meg és nem küldünk vissza! A hirdetések tartalmáért 

nem vállalunk felelősséget.

ISSN 2060-6303.

XXIV. évfolyam, 14. szám, 2019. augusztus 29.





Mesemúzeum 
P R O G R A M O K

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

Szeptember 7., szombat 11 órától 

Játszani jó!

Merre ment Piroska az erdőben?

Melyik kártya az igazi? Építs bolygót Kis Her-

ceggel! Ezen a délelőttön családoddal közösen 

kipróbálhatod te is a Mesemúzeum társasjáté-

kait! Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig. 120 

perc.

Szeptember 14., szombat 11 órától 

Unikornisok és sárkányok

Az unikornisok mindig is fontos szereplői voltak 

a mítoszoknak és meséknek a jóság, a szépség 

és a varázslat megtestesítőiként. A sárkányok 

hatalmas erejükkel csodálatra méltóak. Engedd 

szabadon a fantáziádat és gyere, készítsd el a 

saját mesebeli   lényedet a Mesemúzeumban. 

Sokféle alapanyaggal dolgozhatsz: csuhé, gyap-

jú, különböző színes papírok. Minden kicsit és 

nagyot szeretettel vár Farkas Réka iparművész. 

Ajánlott korosztály: 5-12 éves korig. 120 perc.


