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Bemutatjuk az új 
Képviselő-testület 
tagjait 
Lapunk megjelenése előtti napon, november 6-án tartotta alakuló ülését a Budavári Önkormányzat új 

Képviselő-testülete. Összeállításunkban bemutatjuk az új képviselőket, az alakuló ülésről következő 

lapszámunkban számolunk be. 

A törvényben meghatározott módon 

október 24-én került sor a polgár-

mesteri munkakör átadás-átvéte-

lére. Nagy Gábor Tamás, a kerület 

korábbi polgármestere az előírt 

dokumentumokat és a pénzügyi be-

számolót átadta Váradiné Naszályi 

Márta megválasztott polgármester-

nek. A beszámoló alapján a Budavá-

ri Önkormányzat pénzügyi helyzete 

stabil, a kerület vagyona 35,970 

milliárd forint. Az átadás napján a 

folyószámlán 2,651 milliárd forint 

volt, ezen felül 7,528 milliárd fo-

rint Magyar Államkötvényben volt 

lekötve. 

Az új Képviselő-testület alakuló ülé-

sére november 6-án került sor. A 

testület tagjai ekkor tették le eskü-

jüket. 

Az előzetes napirend szerint a testü-

let megállapítja a polgármester illet-

ményét, megválasztják a Pénzügyi, 

Jogi és Tulajdonosi Bizottság tagjait, 

valamint az új alpolgármestert. Az 

előterjesztés szerint a polgármester 

arra tesz javaslatot, hogy Gelencsér 

Ferenc legyen az alpolgármester. 

2. számú egyéni választókörzet: 

MARSCHALL MÁTÉ

Fidesz-KDNP

3. számú egyéni választókörzet: 

VARGA DÁNIEL

Momentum – DK – MSZP – Párbeszéd 

– LMP - Jobbik – Várunk Egyesület 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

1. számú egyéni választókörzet: 

DR. SÁNDOR PÉTERNÉ

Fidesz-KDNP

Polgármester:

VÁRADINÉ NASZÁLYI MÁRTA

Momentum – DK – MSZP – Párbe-

széd – LMP - Várunk Egyesület
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4. számú egyéni választókörzet: 

MOLNÁRKA GÁBOR

Momentum – DK – MSZP – Párbeszéd 

– LMP - Jobbik – Várunk Egyesület 

7. számú egyéni választókörzet: 

TÖLCSÉR BORBÁLA

Momentum – DK – MSZP – Párbeszéd 

– LMP - Jobbik – Várunk Egyesület 

10. számú egyéni választókörzet:

DR. KUN JÁNOS

Momentum – DK – MSZP – Párbeszéd 

– LMP - Jobbik – Várunk Egyesület 

5. számú egyéni választókörzet: 

GELENCSÉR FERENC

Momentum – DK – MSZP – Párbeszéd 

– LMP - Jobbik – Várunk Egyesület 

6. számú egyéni választókörzet: 

CSOBÁNCZY GÁBOR

Momentum – DK – MSZP – Párbeszéd 

– LMP - Jobbik – Várunk Egyesület 

8. számú egyéni választókörzet: 

REMENYIK ILDIKÓ

Momentum – DK – MSZP – Párbeszéd 

– LMP - Jobbik – Várunk Egyesület 

9. számú egyéni választókörzet: 

KOVÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY

Momentum – DK – MSZP – Párbeszéd 

– LMP - Jobbik – Várunk Egyesület 

DR. JENEY JÁNOSNÉ 

Fidesz-KDNP

DR. PATTHY SZABOLCS 

Fidesz-KDNP

Kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselők:

Folytatás a 6. oldalon
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TIMÁR GYULA

Fidesz-KDNP

ZSITNYÁK JÁNOS

Momentum – DK – MSZP – Párbeszéd 

– LMP - Jobbik – Várunk Egyesület

 Karácsony Gergely főpolgármester beszédet mond az új összetételű 

Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén  • Fotó: MTI

Lassan rendeződni látszik a Horváth 

kerti pavilon sorsa, miután a helyi-

séget ért tűzestre a biztosító kárté-

rítést fizetett a tulajdonos Budavári 

Önkormányzat részére. Mint arról 

már beszámoltunk, az önkormány-

zat még tavasszal írt ki nyilvános 

pályázatot a pavilon öt év határo-

zott időre történő bérbeadására. A 

pályázatot áprilisban bírálta el a 

Képviselő-testület, a nyertes pályá-

zó egy új, a monarchia hangulatát 

és konyháját idéző éttermet nyit-

na a Horváth kertben. A helyiség 

átadás-átvétele egy tűzeset miatt 

csúszott. A kárrendezés megtörtént, 

ezt követően kerülhet sor a tűzeset 

okozta kár helyreállítására. A tervek 

szerint a Gamesz és az új bérlő a 

felújítás előtt egyeztet, hogy ne vé-

gezzenek el olyan munkákat, ame-

lyeket az átalakítás közben amúgy 

elbontana az új bérlő.  

* * *
Közben zajlik a közelben, a Roham 

utca – Attila út sarkán lévő egykori 

Fáma étterem átalakítása is. A ta-

valy év végi bezárása óta üresen 

álló fine dining étterembe a Hold 

utcai Piacról átköltözik a Szulló 

Szabina, Csahók Ibolya, Széll Tamás 

és Hamvas Zoltán nevéhez köthető 

Stand25.

MEGALAKULT A FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS IS

Az önkormányzati választás után felálló új Fővárosi Közgyűlés szintén lapzár-

tánk után, november 5-én tartotta meg alakuló ülését. A testület tagjai többek 

között döntöttek a főpolgármester-helyettesekről, a Fővárosi Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról, a főpolgármesteri illetményekről, a 

Fővárosi Közgyűlés bizottsági tagjainak megválasztásáról. Karácsony Gergely 

főpolgármester kezdeményezte azt is, hogy Tarlós István korábbi főpolgár-

mester részére a törvény alapján járó három havi illetménynek megfelelő ösz-

szegű végkielégítésen felül — a jogszabályi lehetősége alapján —  további 3 

havi végkielégítést biztosítsanak.  

Újra a Horváth kerti 
pavilonról

Folytatás az 5. oldalról
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A Tabáni ’56-os emlékműnél tartotta 

megemlékezését az önkormányzat 

október 23-án. Az ünnepség elején 

Csákányi Eszter Kossuth- és Jászai 

Mari-díjas színművész (képünkön, 

fent) Petri György: 1956 című versét 

szavalta el, majd Illyés Gyula: Egy 

mondat a zsarnokságról című versét 

Hegedűs D. Géza Kossuth- és Jászai 

Mari-díjas színművész tolmácsolá-

sában hallgathatta meg a közönség. 

Gelencsér Ferenc önkormányzati 

képviselő és Váradiné Naszályi Márta 

polgármester személyes hangvételű 

megemlékező gondolatai után Ung-

váry Krisztián történész arról beszélt, 

hogy hogyan változott az 1956-os 

események megítélése a történelem 

során. Hangsúlyozta: 1956 forrada-

lom volt, mert mindenki részt vett 

benne: a politikai elit, az értelmiség 

és a pesti srác is  — mindannyian éle-

tüket adták a szabadságért. A meg-

emlékezés végén az önkormányzat, 

a politikai pártok képviselői, a szak-

mai és civil szervezetek helyezték el 

a kegyelet virágait az emlékműnél. 

Az önkormányzat nevében Gelen-

csér Ferenc, Váradiné Naszályi Márta 

és Csobánczy Gábor (képünkön, lent) 

koszorúzott. 

Megemlékezés a Tabánban
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Az Úri utca 21. múltja, 
jelene és jövője
A mai Úri utca - Tárnok utca - Szentháromság utca és Szentháromság tér közötti terület Buda várának 

visszafoglalása után két romos épületnek adott helyet. A budai magisztrátus ide álmodta meg a Város-

házát, majd az álomból 1690-re lett valóság. Az első tanácsülést 1710-ben tartották — az épületben az 

elmúlt több, mint háromszáz évben volt kápolna, várbarlang és a pincében kőtár. A jelenben doktori 

iskolát nyitnának a nagy múltú épületben — ez a történet azonban nem ilyen egyszerű.

Az Úri utca 21-et a rendszerváltás 

után az MTA Nyelvtudományi Inté-

zete üzemeltette, majd Collegium 

Hungaricum használta. A Magyar 

Nemzeti Bank 1,85 milliárdért vet-

te meg az épületet, hogy abban 

a Jegybank által alapított Pallas 

Athéné Domus Animae (PADA) ala-

pítvány oktatási és közösségi teret 

hozzon létre. Az üzletet 2014-ben 

ütötték nyélbe, ugyanakkor az ak-

kori jogi vélemények szerint az 

MNB számára nem engedélyezett 

tevékenységekhez adott forráso-

kat, mivel a Jegybank alapvető 

feladataiban sem az oktatás, sem 

annak megszervezése nem szere-

pel. Ez az akkori aggályok szerint 

felveti a hűtlen kezelés gyanúját. 

Az épület koncepciótervére és pro-

jektmenedzsmentjére a szintén az 

MNB tulajdonában álló Eiffel Pala-

ce-t felújító DVM Kft. kapott 76,5 

milliót, majd a felújítás második 

ütemére 2017 elejétől kezdve 3,6 

milliárd forintot költöttek el. Az 

épület teljes nettó alapterülete 

3758 négyzetméter, a felújításra 

pedig — műemlékvédelmi szempon-

tokra és beázástól való védelemre 

hivatkozva — gyorsított eljárásban 

kerestek kivitelezőt. A tendert a 

Mészáros Lőrinc barátjaként szá-

mon tartott Szíjj László érdekelt-

ségébe tartozó Magyar Építő Zrt. 

nyerte meg, egyedüli pályázóként, 

3,6 milliárdos ajánlattal. Ez 400 

millióval volt olcsóbb a PADA által 

előzetesen kalkuláltnál. A beruhá-

zás a felmerült változtatások mi-

att több hónapot csúszott. A PADA 
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honlapja szerint a földszinten, a 

lefedett udvarban közösségi és ki-

állító tér, az utcára nyíló épületré-

szekben könyvesbolt van. A Bölcs 

Vár felső szintjein előadótermek, 

szemináriumi szobák, kutatóterek 

kaptak helyet. 

Ez eddig szép is lenne, a honlap 

azonban nem beszél azokról a napi 

problémákról, amelyek a környé-

ken lakókat érintették és érintik, és 

amelyek megoldásával kapcsolat-

ban az előző kerületi vezetés egye-

dül hagyta és nem támogatta meg-

felelően a házakban élőket. Gond 

volt az éjjel-nappal, negyedórán-

ként kongató óratoronnyal, ami-

től nem lehetett aludni. De ennél 

sokkal komolyabb probléma, hogy 

a PADA épületében olyan vendég-

látóegységeket alakítottak ki, ame-

lyek szellőztetőrendszere zaját és 

rezgéseit a szomszédban élők csil-

lapítás nélkül kapják meg, mert a 

lakók külön kérése ellenére a fel-

újítás során nem szigetelték megfe-

lelően a két házat elválasztó falat. 

Ráadásul a lakók azt is kifogásolták, 

hogy bár az épületet az PADA ok-

tatási célúnak nevezi, a valóságban 

éttermek és rendezvényközpont 

is működik benne. A szomszédban 

élők az erős ételszagra is panasz-

kodtak, amelyet a szellőztető rend-

szer hozzájuk vezet. 

A Fővárosi Közigazgatási és Munka-

ügyi Bíróság idén szeptember 6-án 

meghozott ítélete szerint a koráb-

ban eljáró kormányhivatal az enge-

dély kiadásakor nem kereste meg a 

zajszint beméréséhez a megfelelő 

szakhatóságot, ami így súlyos sza-

bálysértésnek minősül. A bíróság 

ezért új engedélyeztetési eljárást 

rendelt el. A Bölcs Várnak így jelen-

leg nincs jogerős használatbavételi 

engedélye, de amint a kerületnek új 

jegyzője lesz, saját hatáskörben, a 

törvényeknek megfelelően el fog 

járni az épület ügyében. V. Naszá-

lyi Márta polgármester szerint az, 

hogy doktori iskola nyíljon a Vár-

ban, támogatható ötlet, az azonban, 

hogy az elgondolás előkészítésé-

be, vitájába és megvalósításába 

a kerületet és a környéken élőket 

nem vonják be, nem elfogadható. 

A polgármester meg szeretné vizs-

gálni a jogi helyzetet, elkötelezett 

amellett, hogy az önkormányzat a 

jogszabálynak megfelelő, a lakos-

sági érdekeket szolgáló döntéseket 

hozzon.

Az MNB elnöki főtanácsadója októ-

ber 29-én nyílt levélben fordult a 

polgármesterhez. A hosszú szöveg 

részletesen beszámol a PADA fel-

adatairól, majd kijelenti: az épület-

ben „a Polgármester Asszony által 

elmondottakkal ellentétben – nem 

működik borospince és étterem 

sem; a korábban rövid ideig nyitva 

álló egyetlen étterem épp a kör-

nyék lakóinak jelzéseire reagálva, 

a jó szomszédság megteremtése és 

megőrzése okán zárt be. Az épület-

ben működő büfé a programokon 

részt vevő hallgatók és vendégek 

ellátását szolgálja.” Dr. Dubéczi Zol-

tán hozzáteszi: „az intézmény nem 

csupán a tudomány és szervezett 

formában a nagyközönség számá-

ra, hanem természetesen Ön előtt 

is nyitott. Az épület megtekintése, 

a díjnyertes felújítás eredményei-

nek és a házban folyó tevékenység 

egészének bemutatása érdekében 

szívesen látjuk Önt és munkatársait 

egy Ön által megjelölt időpontban 

a Bölcs Várban.” A polgármester a 

meghívást elfogadta, a találkozó 

egyeztetése jelenleg is zajlik. 

Az Úri utca 21. számú épület jövő-

jével kapcsolatban nemrégiben egy 

friss információ látott napvilágot: 

az MTI szerint a Bölcs Várba költö-

zik egy kínai egyetem. 2017-ben 

ugyanis a Magyar Nemzeti Bank és 

a  Fudan  Egyetem együttműködé-

si megállapodást kötött, amelynek 

egyik célja, hogy az egyetem cam-

pust létesítsen Magyarországon 

is. Ez a campus lenne az Úri utca 

21-ben. Az egyetemi központ meg-

nyitásáig nyilvánvalóan hosszú az 

út, ahogy a CEU akkreditációjánál 

látható volt: egy, az Európai Unión 

kívülről érkező intézménynek szá-

mos feltételnek meg kell felelnie, 

amelyek léte nélkül a kínai egyete-

mi campus — nyilvánvalóan — nem 

nyithatja meg kapuit. 

Fontos kérdés az épület előtti par-

kolás ügye is: a jelenlegi, csak a 

PADA vendégei számára fenntartott 

parkolóhelyekről az önkormányzat 

egyeztetést kezdeményez a PA-

DA-val és a BKK-val, mert a jelenlegi 

helyzet a lakók számára nem elő-

nyös. Az Úri utca 21. szám a haszná-

latbavételi engedélyét pedig akkor 

kaphatja csak meg, ha orvosolják 

a kifogásolt zaj- és rezgésvédelmi 

problémákat. 
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Építési szabályok 
változása
Október 24-től nem kötelező az elektronikus építési napló vezetése, ha az építtető természetes személy 

és az egyszerű bejelentéssel saját lakhatását szeretné biztosítani. Az új, egyszerű bejelentést ismét az 

ÉTDR-ben (építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer) 

lehet megtenni. A korábbról folyamatban lévő egyszerű bejelentések továbbra is az e-építési naplóban 

elérhetőek.

A módosítás csak arra vonatkozik, ha az építtető termé-

szetes személy és az egyszerű bejelentéssel saját lak-

hatását szeretné biztosítani; másoknak — így pl. ha az 

építtető gazdasági társaság vagy más számára történik 

az építés — továbbra is kötelező naplót vezetni.

Az építtető érdekeit szolgálja, hogy elektronikus építési 

naplót ezután is bárki nyithat az építkezéséhez, és ezt 

érdemes megfontolni, hiszen az építési napló alkalmas 

arra, hogy hatósági vagy bírósági eljárásban a benne 

foglaltak bizonyítsák az építési folyamat során történ-

teket.

Tekintettel arra, hogy az építési napló vezetése nem 

minden esetben lesz kötelező, október 24-től minden 

egyszerű bejelentés az ÉTDR-en keresztül történik majd. 

Ez minden egyszerű bejelentésre vonatkozik, tehát ok-

tóber 24-től az elektronikus építési napló készenlétbe 

helyezése már nem minősül egyszerű bejelentésnek.

A magánszemély építtetővel, saját lakhatás biztosításá-

ra folytatott építkezés esetén könnyebb lesz az építkező 

dolga akkor is, ha az egyszerű bejelentés során feltöltött 

dokumentációtól — bármilyen oknál fogva — eltér. Nekik 

a jövőben nem kell majd külön bejelenteniük az eltérést, 

ugyanakkor előírás, hogy az aktuális szabályoknak meg-

felelő kiviteli dokumentáció a helyszínen rendelkezés-

re álljon. A fenti építtetői körben nem lesz kötelező a 

tervezői művezetés, valamint a tervezői és kivitelezői 

felelősségbiztosítás sem, ezáltal ezek hiánya nem fogja 

megakasztani az építkezést.

A módosítások nyomán az érdeklődők mostantól egy he-

lyen megtalálhatják az egyszerű bejelentéshez minimá-

lisan szükséges dokumentumok felsorolását a lakóépület 

építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 

13) Korm. rendeletben.

Mivel az új szabályok az új bejelentésekre vonatkoznak, 

ezért aki az elektronikus építési naplóba már megtette 

a bejelentést, arra még az október 24-e előtti szabályok 

vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy az ő esetükben tovább-

ra is az elektronikus építési naplóban zajlik minden, azt 

kötelező vezetni, továbbra is kötelező a tervezői műve-

zetés, a felelősségbiztosítás, és az eredeti dokumentá-

ciótól való eltérést ugyanúgy be kell jelenteni, mint ko-

rábban.

Forrás: Miniszterelnökség,

Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság
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Elkészült az Úri utca 6. szám alatt lévő Borsos Miklós Lakásmúzeum teljes körű felújítása. A Borsos Ház 

november közepétől megújult kiállítási tartalommal várja majd a látogatókat. A múzeumot a Kovács 

Gábor Művészeti Alapítvány (KOGART) üzemelteti. 

Az Úri utca 6. szám alatt lévő ház 

első emeletén lakott a téli idősza-

kokban Borsos Miklós szobrász- és 

grafikusművész feleségével, Kéry 

Ilonával. Haláluk után e házban ka-

pott helyett a Borsos Miklós Lakás-

múzeum, amely a Borsos-hagyaték 

bemutatását biztosította.

2017-ben az önkormányzati tulaj-

donban lévő helyiség bérleti jogát 

a Képviselő-testület a Kovács Gá-

bor Művészeti Alapítvány (KOGART) 

részére adta át. (A múzeumot ko-

rábban a Borsos Miklós-Kéry Ilona 

Alapítvány működtette.) A KOGART 

vállalta, hogy felújítják a helyiséget, 

majd megújítják az emlékmúzeum 

kiállítását is, hogy minél több ér-

deklődő számára bemutassák Borsos 

Miklós egyedülálló életművét.

A műemléki felújítási munkálatok 

idén szeptemberben fejeződtek be, 

ezt követően került sor a lakásmúze-

um kiállításának kialakítására a Bu-

davári Önkormányzat tulajdonában 

lévő, de a KOGART-nál letétbe helye-

zett műtárgyakkal és bútorokkal. A 

tervek szerint november közepétől 

a nagyközönség ismét látogathatja 

e különleges emlékhelyet az Úri ut-

cában.

A Borsos Ház nyitva tartása:

péntekenként: 14:00 – 18:00

szombatonként: 10:00 – 14:00

Ebben az időintervallumban ingye-

nes a belépés. 

Nyitvatartási időn túl, előre egyezte-

tett időpontban 1 500 Ft / fő a be-

lépő.

Hamarosan újra 
látogatható a Borsos Ház
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A boldog békeidők 
cukrászdája
A Vár tövében, a Várfok utcában 1987 óta várja a klasszikus sütemények szerelmeseit a Várfok Cuk-

rászda. Nem hívja fel magára a figyelmet hivalkodó kirakattal, vagy óriási cégtáblákkal. De a friss, 

helyben készülő sütemények és a vanília illata mindenkit elvezet a kedves és barátságos cukrászdába. 

Bécsi kocka, Eszterházy-torta, csoko-

ládé torta, gesztenyés krémes, lúdláb, 

flódni, szilvás lepény, vaníliás kifli, 

sós és édes teasütemények — meg-

annyi klasszikus cukrászati termék, 

amely mára sok cukrászda kínálatá-

ból „kikopott”. A Várfok Cukrászda 

azonban tartja magát a hagyomá-

nyokhoz: a pultban szinte mindig 

megtalálhatók ezek a finomságok.

— Minden süteményt itt, helyben 

készítünk — mondja Berta Beáta, a 

cukrászda tulajdonosa, vezetője és 

szíve-lelke. Az üzletet 1987-ben 

édesanyja nyitotta, aki pedig az ő 

édesanyja hagyományát követte, 

aki szintén cukrász volt. — Én tu-

lajdonképpen nem akartam cukrász 

lenni, közgazdasági szakiskolát vé-

geztem. Azután később úgy hozta az 

élet, hogy mégiscsak kitanultam a 

cukrászatot is. Az igazi gyakorlatot, 

a szakmai fortélyokat azután édes-

anyám mellett tanultam már meg — 

meséli Beáta.

A három generáció cukrászati tu-

dása és a szakma szeretetet a cuk-

rászda kínálatán is megmutatkozik, 

hiszen számtalan családi recepttel, 

igazi nagymama-féle süteménnyel 

dolgoznak. Rögtön itt a napocska, 

a ház egyik specialitása, amely a 

mai napig is Beáta  nagymamájának 

receptje alapján készül. — Az igaz 

ínyencek a töltetlen formáját kedve-

lik a leginkább — árulja el Beáta. 

A ház másik különlegessége, az olasz 

krémes, szintén igazi családi recept. 

A sütemény annyira népszerű, hogy 

a törzsvendégek a város minden 

pontjáról eljönnek érte a Várfok 

utcába. Ott jártunkkor éppen Lőte 

Attila Jászai Mari-díjas színművész 

vásárolt egy nagy tálcával egy csa-

ládi születésnapra. A színész egykor 

a Várban élt, akkor vált törzsvásár-

lóvá, és ha teheti, ma is innen viszi 

a süteményt.
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— Vannak olyan visszatérő vendé-

gek, akik a bécsi kockára esküsz-

nek. Egy házaspár minden hétvégén 

Zuglóból gyalogosan sétál át hoz-

zánk ezért s rumos-diós krémmel 

töltött süteményért — meséli Beáta, 

aki az aprósüteményekre, kekszek-

re is nagyon büszke. Mint mondja, 

nyolc évig élt Londonban, egy ot-

tani butik-hotelben volt főszakács 

és a szigetországban szerette meg 

a teasüteményeket. Számtalan re-

ceptet hozott magával, amelyek kö-

zül jónéhány megtalálható a Várfok 

Cukrászda kínálatában. 

Elsősorban a külföldi vendégek 

szeretik a zabos, mazsolás, csokis 

finomságokat, de a perckedli és a 

gurábli — már a neve miatt is — so-

kak fantáziáját megmozgatja. Mi azt 

gondoltuk, mindkettő sváb eredetű 

süti, de Bea elmondta, hogy a perc-

kedli valóba sváb, a gurábli inkább 

török vagy görög eredetű. 

A süteményeket Bátorfi Szabolcs 

cukrász készíti — bár Beáta is szinte 

minden nap süt valamit, az ő ked-

vence a lúdláb. Szabolcs, ahogyan 

magáról mondja, csak másodállásban 

cukrász, mert „főállásban” fest, alko-

tásait már hazai és nemzetközi kiállí-

tásokon is bemutatta a közönségnek. 

Miközben beszélgetünk, sorra jön-

nek a vendégek. Többségüket Bea 

személyes ismerősként köszönti, és 

sokszor szinte kérés nélkül is nyúl 

a kávéscsészéhez vagy a sütemé-

nyekhez, hiszen már jól tudja, mi a 

vevő kedvence. Persze, a vevők nem 

sietnek: gusztálják a kínálatot, a pult 

mögött kíváncsian bepillantanak a 

műhelybe vagy az illatok alapján 

próbálják kitalálni, mi készül éppen, 

s azt latolgatják, kivárják-e a friss 

sütést. S közben, mint a boldog bé-

keidők cukrászdájában, beszélget-

nek a tulajdonossal egy kávé vagy 

tea mellett. Mert a Várfok Cukrászda 

igazi különlegessége a barátságos 

légkör és a mosoly, amely minden 

vendégnek kijár. 

LISZT-SZOBOR 
A NAPHEGYRŐL

Október 10-én a szentpétervári 

Sosztakovics Filharmónia díszter-

mében ünnepélyes keretek között 

leleplezték Marton László Kossuth- 

és Munkácsy-díjas szobrászmű-

vész Liszt Ferencről készített bronz 

mellszobrát. A 2008-ban elhunyt 

szobrász egész életében a Nap-

hegy oldalában, a Tigris utcában élt, 

és alkotott. A Liszt Ferenc portré 

1982-ben készült, a szobrot a fran-

ciaországi Senlis-ben állították fel. 

Az Oroszországba került példány a 

szentpétervári Magyar Főkonzulá-

tus közreműködésével a Marton Mű-

vészeti Alapítvány ajándéka a zene-

barát orosz közönségnek. A szobrot 

Marton László özvegye, valamint 

Nagy Gábor Ferenc főkonzul közö-

sen leplezte le. 

Liszt Ferenc többször is fellépett a 

pétervári közönség előtt. 1841-ben 

adta az első zongorakoncertjét a Fil-

harmónia épületében – amely akko-

riban a nemesi közgyűlésnek adott 

otthont. A hangverseny emlékét a 

175. évfordulón egy emléktáblával 

is megörökítették.                          r.a.
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Berg Judit veszi át 
a Mesemúzeum kulcsát
November 16-án ünnepélyes kulcsátadó ceremónia keretében Tóth Krisztina költő-írótól Berg Judit 

ifjúsági és meseíró veszi át a Mesemúzeum kulcsát. A két József Attila-díjas szerző kedves meglepetés-

sel is készül az ünnepségre. Berg Judittal meséről, könyvekről és gyerekekről beszélgettünk. 

A mai gyerekek – divatos kifejezés-

sel a „digitális bennszülöttek” — szá-

mára a mese vajon ugyanazt jelenti, 

mint a korábbi nemzedékek gyer-

mekeinek?

— Szerintem a mesék egyetemes tu-

lajdonsága, hogy alapvető dolgokat 

mondanak el az ember működéséről, 

érzelmeiről, kapcsolatairól, a világ-

ról. Reményt adnak, hogy győzhet a 

jó, hogy van értelme küzdeni, mert 

a végén a hős kiérdemelheti, hogy 

boldoguljon. Hogy igenis, akadnak 

olyan barátok, akik megsegítenek a 

bajban. A mese olyan üzenet, ami 

évezredek óta erőt ad hallgatóinak, 

olvasóinak. Nem véletlen, hogy a 

mese a legősibb műfajok egyike 

és folyamatosan virágkorát éli. A 

mai mese pont úgy működik, mint 

a régi, de ha mi, szerzők ügyesek 

vagyunk, akkor talán jobban meg 

tudjuk ragadni a mostani gyerekek 

figyelmét, mert a mai történetek a 

számukra ismerős problémákról, az 

ő világukról szólnak. Gyakran vicces 

helyzeteket teremtünk, hiszen fon-

tos a humor, akár a nyelvi humor, de 

a helyzet- és jellemkomikum, vagy a 

cselekmény bonyolításából szárma-

zó váratlan helyzet is jó lehetőséget 

kínál. Sokféle módon lehet a gyere-

kek szívéhez közel férkőzni. 
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Az elmúlt évtizedben a hazai gye-

rekkönyvek képi világa is megújult. 

A mesék mellett mekkora szerep jut 

az illusztrációknak? 

— Az illusztráció nemcsak azért fon-

tos, mert a gyerekeknek szükségük 

van képi világra. Nem kell feltétlenül 

megjeleníteni a teljes mesét, vannak 

illusztrátorok, akik rengeteg teret 

adnak a fantáziának. Ám a rajzok, 

képek ízlésformáló szerepe ugyan-

ennyire jelentős, és ez komoly fele-

lőssége mindenkinek, aki a könyv-

szakmában dolgozik. 

Négy gyerek anyukája, ezért muszáj 

megkérdeznem, hogy a meséihez, 

regényeihez ők is adnak ötleteket? 

Miről ír majd, ha felnőnek?

— Valóban előfordul időnként, hogy 

ők adnak tanácsot és ők neveznek 

el hősöket. A Rumini sorozat valaha 

az én itthoni mesém volt Lilunak, a 

nagy lányomnak. Nemrég Dalma, a 

legkisebb lányom rendelt egy karak-

tert az új Ruminiben. (A Rumini Berg 

Judit ifjúsági regénysorozata, amely-

lyel 2007-ben elnyerte az Év Gyer-

mekkönyve díjat – a szerk.). Nagyon 

jó ötletet adott, meg is fogom való-

sítani. Szerencsére a kisfiam még jó 

darabig gyerek marad, és az egyik 

húgomnak van három kicsije, úgy-

hogy meglesz az utánpótlás a csa-

ládon belül.

A Rumini olyan népszerű a gyerekek 

körében, hogy a Mária téren néhány 

éve egy tematikus játszóteret is ki-

alakítottak a regény alapján. Akad 

más kapcsolata is az I. kerülettel?

— Néhány éve azzal az ötlettel ke-

restek meg a főplébániáról, hogy 

szeretnék, ha a Mátyás-templom va-

lamilyen módon helyszíne lenne egy 

gyerekkönyvnek. Azt válaszoltam, 

hogy hitbeli, vagy térítő szándékú 

könyvet nem tudok írni. Ők nem is 

ezt szerették volna, csupán annyit 

kértek, hogy írjak egy olyan törté-

netet, ami kedvet csinál a kiskama-

szoknak ahhoz, hogy elmenjenek a 

Mátyás-templomba. Több mint egy 

évig jártam fel a templomba, voltam 

fönt a tetőn a cserepek között, lent a 

földalatti részen, megnézhettem az 

orgonasípokat és elképesztően sok 

háttéranyagot kaptam. Annyi csodát 

fedeztem fel a templomban, hogy 

közben rájöttem, hogy két külön-

böző történet alakul a fejemben. Az 

egyik kimondottan mesés elemek-

ből építkezik és kisebbeknek való, 

ez lett A holló gyűrűje, és a másik, 

az Az őrzők, ami a középiskolás kor-

osztálynak szóló krimi. 

A kicsiknek szóló könyvben a me-

sebeli gyűrű nem másé, mint a Má-

tyás-templom tetején ülő hollóé. 

A mesében életre kelnek a temp-

lombeli állatok. Ki gondolná, hogy 

az ismert oroszlánszobrokon kívül 

sárkány, bagoly, kutya, méhkas is 

található a templomban; őzek, szar-

vasok, de vannak csigák meg bo-

garak is kőből faragva, megfestve. 

Olyan nagy lett az érdeklődés, hogy 

főplébánia készíttetett egy térké-

pet matricákkal a gyerekeknek. Ha 

valaki a bejáratnál szól, hogy ő a 

mese kapcsán látogatott oda, akkor 

megkapja a térképet, aminek a se-

gítségével könnyebben megtalálja 

az állatokat, és beragaszthatja a 

matricákat.

Az őrzők kicsit a Da Vinci-kódhoz 

hasonlít. Ebben a történetben is 

történelmi eseményekben és létező, 

megnézhető műkincsekben rejtőzik 

az éppen zajló bűntény megoldása. 

Az esetet kamasz gyerekek derítik 

fel, némi segítséggel. A helyszín a 

Mátyás-templom, idekészül a mű-

kincsrabló és itt vizsgálódott egy 

eltűnt oknyomozó újságíró is.

Saját kiadóval dolgozik?

— A könyveim jelentős részét a Pa-

gony adja ki, de az Ecovit Kiadóval 

régebbi a barátság. Annak idején 

azért indultam el a pályán, mert az 

Ecovit Kiadó vezetője — a legjobb 

barátnőm férje — rábeszélt, hogy 

írjam le azokat a meséket, amiket 

itthon a gyerekeimnek találtam ki. 

Ezek voltak a Hisztimesék, amik nála 

jelentek meg. A Centrál Kiadóval is 

dolgozom, ők gondozzák a Lenge-

mesék sorozatot. Ezeken a mesébe 

öltöztetett történeteken keresztül 

az állatok és növények szeretetére, 

a környezettudatosságra, az elfoga-

dásra, a mások felé nyitásra szeret-

ném nevelni a gyerekeket.

Rojkó A.

Kulcsátadó 
ceremónia: 

november 16-án 11 óra

Helyszín: 

Mesemúzeum -

Döbrentei utca 15. 
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Márai Sándor 
a polgárságról 

„EGY OSZTÁLY TŰNIK EL SZEMÜNK ELŐTT...”
November 11., hétfő 19.00

Márai Sándor Estek Hirtling István és Mészáros Tibor előa-

dásában. Belépődíj: 1500 Ft, Budavári Önkormányzat Ke-

rületkártyával a belépődíj: 1000 Ft. Jegyvásárlás: www.

jegy.hu, jegyrendelés: jokaiannaszalon@budavar.hu.

Mesterkurzus
November 12. - 15., keddtől péntekig naponta 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00

Sass Sylvia, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaéne-

kesnő nyilvános mesterkurzusa - opera és dalirodalom. 

A kurzuson résztvevő művészek: Galambos Lilla, Miki 

Hayashi, Alisa Katroshi, Marina Kolyva. Zongorán közre-

működik: Harazdy Miklós és Nagy Márta. 

Passzív hallgatók az órakezdések időpontjában érkez-

hetnek. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. 

Regisztrálni a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail címen 

lehet a program és az időpont megjelölésével.

Zárókoncert
November 16., szombat 19.00

Sass Sylvia mesterkurzusának zárókoncertje. Részletek 

hangzanak el Mozart, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini 

operáiból. Közreműködik: Galambos Lilla, Miki Hayashi, 

Alisa Katroshi, Marina Kolyva. Zongorán közreműködik: 

Harazdy Miklós és Nagy Márta. Belépődíj: 1000 Ft, Buda-

vári Önkormányzat Kerületkártyával a belépődíj: 500 Ft. 

Jegyvásárlás: www.jegy.hu, jegyrendelés: jokaiannasza-

lon@budavar.hu.

Vízizene
November 20., szerda 18.30

Két mexikói zenész, az énekes Estefanía Avilés és a zon-

gorista Sebastián Ramírez hazánkba költöztek, hogy a mi 

zenei kultúránkkal tágítsák ki látóhatárukat, és így — a 

zenén keresztül — próbáljanak még közelebb kerülni a 

saját hazájukhoz.  A Vízizene sorozatban, az esti kellemes 

időtöltésről, a könnyed szórakozásról a házigazda, Eck-

hardt Gábor gondoskodik. Belépődíj: 1000 Ft, Budavári 

Önkormányzat Kerületkártyával a belépődíj: 500 Ft.

Jegyvásárlás: www.jegy.hu, jegyrendelés: jokaiannasza-

lon@budavar.hu.

Lantest
November 22., péntek 18.00

„La Conversation” - Kónya István lantestje.  A fejedelmi 

udvarok és polgári szalonok lantmuzsikája: Weiss, Visée, 

Bittner és Blohm művek. Belépődíj: 2500 Ft, diákoknak, 

nyugdíjasoknak és Budavári Önkormányzat Kerületkár-

tyával a belépődíj: 2000 Ft. 

Jegyvásárlás: www.jegy.hu, jegyrendelés: jokaiannasza-

lon@budavar.hu.

Jókai Anna Szalon

1011 Budapest, Iskola utca 28.

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

kapcsolatban ajánlott előzetesen egyeztetni. 

E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu www.jokaiannaszalon.hu
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Róka a Vár(os)ban 
Manapság gyakran találkozunk rókákkal városias lakókörnyezetünkben is. Legutóbb a Budai Várban, a 

Szentháromság tér környékén láttak rókákat, amelyeket most csapdákkal próbálnak befogni.  

Sokan úgy tudják, csak a veszett 

rókák „mennek be” lakott terület-

re, ez azonban egyáltalán nem igaz 

— mondta el lapunknak dr. Hámori 

Zsolt hatósági állatorvos. Korábban 

egy nőstény 2-3 rókát fialt, amely-

ből jó esetben egy maradt életben. 

Mára azonban ez megváltozott, ép-

pen a veszettség elleni védekezés 

miatt. Az immunizálás miatt most 

már a teljes alom jó eséllyel meg-

maradt és a rókák túlszaporodtak 

— mutatott rá az összefüggésre dr. 

Hámori Zsolt. 

A rókák elveszítették az ember-

től való félelmüket, életmódjuk és 

táplálkozásuk remekül alkalmaz-

kodott az emberi környezethez. A 

nem megfelelően tárolt hulladék és 

a macskáknak kitett eledel sokkal 

biztosabb és kényelmesebb táplá-

lékforrás a számukra, mint amit az 

erdőn-mezőn képesek megszerezni 

maguknak.

Dr. Hámori Zsolttól megtudtuk, hogy 

eddig sem volt ritka vendég a kerü-

letben a róka, a Gellérthegyen két 

család is él, amelyek valószínűleg 

sokszor lejönnek a Tabánba. Erre 

utal, hogy a közelmúltban a Hegy-

alja úton ütöttek el rókát. A Vérme-

zőn is láttak már rókát, az állatorvos 

szerint ezek a példányok jöhettek a 

Gellérthegyről is, de akár a Farkas-

rét felől is. 

Legutóbb a Várban láttak rókákat. 

Hámori Zsolt elmondta, hogy eddig 

három állatot láttak, amelyek nagy 

valószínűség szerint a Szenthárom-

ság téren, az egykori Pénzügymi-

nisztérium épületének zegzugos, 

labirintusos alagsorában élnek. A 

rókákat állatvédőkkel közösen, csap-

dákkal próbálják befogni. Lapzártán-

kig nem jártak sikerrel, a róka ugyan 

megszaglászta a csapdába kihelye-

zett táplálékot, de nem nyerte meg 

a tetszését és otthagyta. Ha ezzel a 

módszerrel nem sikerül befogni az 

állatot, speciális szakembert hívnak 

majd. A befogott állatokat pedig er-

dős területen engedik el.

Hámori Zsolt arra is felhívta a fi-

gyelmet, hogy ha valaki rókával ta-

lálkozik, ne közelítse meg, ne akar-

ja megsimogatni, hiszen az állatok 

rühösek, bolhásak és félelmükben 

akár támadhatnak is. Ugyanakkor ne 

is riogassuk az állatot, például nem 

kell kővel megdobálni. 

Az állatorvos azt is kéri, hogy ne 

etessük a rókákat, sőt, minimalizál-

juk annak a lehetőségét, hogy az ál-

lat a városban kényelmesen találjon 

elemózsiát. Például, ha van lehető-

ség, akkor zárt helyen tartsuk a ku-

kákat, vagy zárjuk le azokat.

Mit tegyen, ha rókát 

lát a kerületben?

Hívja az Önkormányzat zöld szá-

mát! +36-80-204-275

Értesítse a hatósági állatorvost! 

Dr. Hámori Zsolt telefonszáma:  

+36-1-213-6874
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Hahó, 
itt a Czakó!

NORDIC WALKING

Hétfő 09.00 – 10.00. Találkozó a Vérmezőn, 

a Széll Kálmán tér felőli részen lévő fitnesz 

eszközöknél. A részvétel I. kerületi lakosok-

nak ingyenes. További információ: +36-1-

375 0336.

JÓGA 

Hétfő, szerda 18.00 – 19.30 a Sportközpont 

Közösségi helyiségében. Részvételi díj: I. ke-

rületi lakosoknak 1.500 Ft/alkalom, kerüle-

ten 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 Közös-

ségi helyiségében. Nem kell hozzá partner, 

sem előzetes tánctudás. A részvétel I. kerü-

leti lakosoknak ingyenes. További informá-

ció: +36-1-375 0336.

DANCE SHOW

Szerda 15.00-16.00 általános iskola felső-

sök és középiskolások, 16.15-17.00 ovisok, 

17.00-18.00 általános iskola alsósok

A Dance Show egy hip-hop alapokra épü-

lő dinamikus, vagány táncműfaj, amelyben 

megtalálhatóak a show-tánc, a latin tánc, a 

jazz tánc, a street dance elemek is. A havi 

tandíj: 5000 Ft. Testvér kedvezmény: 4500 

Ft/fő. További információ: Nemesfalvi Ale-

xandra; n.alexandra96@gmail.com; tel: 

+36-20/599-2666

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐ 

KÖZPONT 

1016 Budapest, Czakó u. 2-4. Nyitvatartás: 

Hétfő – péntek: 07.00 – 20.00. Szombat: 

08.00 -20.00. Vasárnap: 08.00 – 18.00

Tandori 
kiállítás

BESZÉLGETÉSEK TANDORI 
DEZSŐRŐL 
November 15. 18.00

Vendégek: Tóth Ákos irodalomtörté-

nész, Marno János író, költő, Szabó 

Marcell költő. Helyszín: Virág Bene-

dek Ház Tabáni Kuczkó - 1013 Bu-

dapest, Döbrentei utca 9.

Sajdik 
kiállítás

Sajdik Ferenc Kossuth-díjas grafikus, 

karikaturista Budavári Barangolás 

című kiállítása a Tér-Kép Galériában. 

Helyszín: Tér-Kép Galéria – 1016 Bu-

dapest, Krisztina körút 83-85. 

Várbarátok
November 11. 17.00 

Petrich Kató festőművész, rajztanár 

a Krisztinavárosból. Gyermekvonat 

Angliába - Egy Budai kislány levelei 

/1920-21/ című könyv megjelenése 

kapcsán. Vetített képes beszélgetés 

a művész lányával, dr. Petneki Ka-

talinnal. Helyszín: Budavári Önkor-

mányzat Díszterem – 1014 Buda-

pest, Úri utca 58.

Filmklub
November 21. 18.00 

A  141 perc a befejezetlen mondatból 

című filmmel folytatódik a filmklub-

ban a Latinovits-sorozat. A program-

ra ingyenes jegyek igényelhetők a 

Tabán mozi pénztárában. Helyszín: 

Tabán mozi – I. Krisztina krt. 87-89.

Bauhaus
November 14. 16.00

A Kézfogás Testvérvárosi Egyesület 

szervezésében Kapovits Réka okle-

veles építészmérnök  tart előadást A 

Bauhaus Iskola két tanítványa: Breuer 

Marcell és Molnár Farkas.  Személyi-

ségük, sorsuk, életpályájuk, munkáik 

címmel. A részvétel ingyenes. 

Helyszín: Várnegyed Galéria – 1013 

Budapest Batthyány u. 67.

Magyar 
Emlékek

November 19.18.00 

Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában 

Európában (VIII. rész): A bujdosók 

napjai és utazásai Franciaországban. 

Meghívott vendég: Florent Heridel, a 

Francia Nagykövetség kulturális at-

taséja. Köszöntőt mond: Sediánszky 

János szerkesztő, író, újságíró. Hely-

szín: BGA Zrt. székháza – 1016 Bu-

dapest, Gellérthegy u. 30-32.



VÁRNEGYED • XXIV. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM, 2019. NOVEMBER 7. CSÜTÖRTÖK20

I N t e r j ú

Fél évszázad után zárja 
kapuit a BemRockpart
„Nálunk összejön a sok jó barát. / Nálunk bőrdzseki a jó kabát. / Nálunk az idő úgy elszalad. / Vár az 

ősrégi Bem Rakpart 6.” – így énekel Török Ádám a Miniben, a Bem Rockpart 6. című számukban. A Bem6, 

azaz a Budavári Művelődési Házban utoljára. November 16-án és 17-én a The End-Záróbál című kon-

certsorozattal ér véget egy 50 esztendős korszak. A fél évszázadot idéztük meg Török Ádámmal.
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Zenésznek készültél? 

— Nem. Minden vágyam az volt, 

hogy focista legyek. Be is kerültem 

a Vasas ifi csapatába. Persze nem a 

játéktechnikám miatt, hanem mert 

erőszakos voltam. 

Kisvártatva a focicsapatot felváltot-

ta a zenekar.

— Igen, az első Minit a Petőfi Gimná-

zium diákjaként alapítottam. Aztán 

1968 legelején elhívtak a Dogsba 

énekesnek. Szerencsétlenségemre 

pont Demjén Rózsi helyére. Jól néz-

tem ki, és szerették volna, ha minél 

több csaj jár a bulikra. Ez be is jött. 

De 48 dalt kellett megtanulnom két 

hét alatt. Hangszálgyulladást kaptam, 

az együttes belebukott, feloszlott.

Nem úgy a Mini...

— 1969 nyarán, Radics Béla Sakk- 

Mattja előtt léphettünk fel először 

az Ifipark színpadára. És azt hiszem, 

én voltam az első, aki megénekel-

tette a közönséget. A siker híre ter-

jedt, egy hónappal később Kuhajda 

Istvánné, Margó néni, az I. kerületi 

Tanács Művelődési Házának igazga-

tója hívta a Minit. Ezzel kezdődött a 

Bemrockpart. A következő lépésben, 

1972-ben elkezdtük a tabáni május 

elsejei bulikat az LGT-vel. Abban 

szintén Margó néni segített.

Igazi I. kerületi vagy. Nem csak itt 

éltél hatvan évig, de alkottál is. A 

Bemrockpart, meg a Tabán nemze-

dékek zarándokhelye volt.

— A kerületben játszottam életem 

legnagyobb bulijait. A Bemrockpar-

ton közel 1000 koncertem volt, a 

Tabánban pedig 70.

Ki ne felejtsük a harmadik kultikus 

helyet, az Ifiparkot. A keddi Mini-P. 

Mobil bulikat...

— Ott én voltam a „házigizda”. 1974-

ben kezdtük a rock keddeket, ahol 

3-4-5 ezer gyerek is összegyűlt, 

pedig mi elvont zenét játszottunk. 

Egész mást, mint a Mobil. De a kor-

szakban a P. Mobil volt a legjobb 

rockzenekar, nagyon bírtam őket. 

Imádtam az Ifiparkban játszani: 97 

bulim volt ott 1969 és 84 között.

Ég és föld volt a két banda. De em-

lékszem, hogy soha semmi füttyö-

gés vagy pfujolás nem történt. A 

Mobilosok végighallgatták, megtap-

solták a Minit.

— Azt a muzsikát kell játszani, ami 

belülről jön. Mindenkinek a saját 

zenéjét. Az igazán nagy rockzene-

karok mind ezt teszik. Az én zeném 

a progresszív rock, a dzsesszrock. 

Egyébként 1968-ban blues banda-

ként indult a Mini, aztán mikor Papp 

Gyula orgonista érkezett, akkor for-

dultunk a progresszív muzsika felé.

Később pedig a dzsesszrock felé.

— A hetvenes évek közepén dzsesz-

szessebb dolgokat csináltunk. Akko-

riban rajtam kívül három Németh 

játszott a Miniben: Németh Alajos 

basszusozott, Németh Károly zon-

gorázott és Németh Tamás dobolt. 

Egyik lengyelországi fellépésünkön 

a műsorvezető úgy konferálta fel az 

együttest, hogy három német és egy 

török, ez a magyar zenekar.

Ti már akkor is rétegzenét produkál-

tatok, ami a lengyeleknek nagyon 

bejött, nálunk viszont nem igazán 

volt tömegbázisa, az akkori szó-

használattal, a „csövesek” között.

— Sokan jártak olyan koncertre, amit 

igazán fel sem fogtak, így jutottak el 

a progresszív zenekarok fellépéseire. 

Aztán a hetvenes évek végén másfaj-

ta „csövesek” jelentek meg a bulikon. 

Nem a zene számított nekik, hanem a 

balhé, a kívülállás.

Talán a lemezgyárnak sem a zene 

számított? Első nagylemezeteket 

csak 1978-ban adták ki.

— Amikor a Vissza a városbant, az 

első lemezünket meghallgatta Bors 

Jenő, a lemezgyár igazgatója, állító-

lag azt mondta a szövegekre: Milyen 

hülyeségeket ír ez a Török. Ezután 

be kellett vonni S. Nagy István szö-

vegírót a munkába. De nem írt bele a 

szövegeimbe, néhol rímeket cserélt, 

majd felvette a szövegekért járó jog-

díjakat. E nélkül nem folytatódhatott 

volna tovább a Mini nagyon nehezen 

beindult karrierje.

Amely karrier elválaszthatatlan a 

Bemrockparttól, ami 50 év után vég-

leg bezár. Mit érzel?

— Kemény dolog. 50 év, nagyon sok 

élmény és csalódás. Csodás zenész-

társak és közönség. Szép volt, jó 

volt, igaz volt.            Ditzendy Attila

Török Ádám: 
Bem rockpart - 

the end – záróbál

November 16-17. 
szombat 20.00 és 
vasárnap 19.00
Helyszín: Bem6
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SEBŐ-KLUB ÉS TÁNCHÁZ

November 9. szombat 19.00  

A havi rendszerességgel tartott kon-

certeken sok évtizedes, népzenei és 

énekelt verseket felölelő repertoár-

jából válogat a Sebő-együttes, hol 

tematikusan, hol pedig vadonatúj 

anyagot játszva. Az esteket vetí-

téssel kezdjük, majd zenészbarátok 

és a Sebő-együttes tagjai lépnek a 

színpadra. A táncházi muzsikát Mihó 

Attila és bandája biztosítja, táncta-

nárunk Csatai László „Csidu”. Belépő: 

1200 Ft. Jegyek elővételben a www.

tixa.hu oldalon kaphatók. 

HANG-LÉLEK-HAGYOMÁNY: 

LOVÁSZ IRÉN DALOLÓKÖRE 

November 12. kedd 17.00 

A kör nyitott, szívesen látnak min-

denkit közös daltanulásra, együtt 

éneklésre! További információ: www.

lovasziren.hu. Belépő: 1000 Ft.

BOLYKI BORKÓSTOLÓ ÉS JAM 

SESSION

November 15. péntek 19.00

Az egri borászmester, Bolyki János 

díjnyertes borait kóstolhatják meg a 

borkedvelők. A különleges ízélményt 

lágy jazz zene teszi még hangulato-

sabbá. Belépő elővételben: 3000 Ft. 

Belépő helyszínen: 3500 Ft. Jegyek 

elővételben a www.tixa.hu oldalon 

kaphatók.

TÖRÖK ÁDÁM: BEM ROCKPART - 

THE END – ZÁRÓBÁL

November 16-17. szombat 20.00 és 

vasárnap 19.00

November közepén két nagyszabású 

búcsúkoncerttel köszöni meg az el-

múlt 50 évet a Török Ádám által ve-

zetett Mini együttes. Az ifjabb gene-

ráció képviseletében a rendezvényre 

meghívást kapott a tizennégy esz-

tendős, rendkívül tehetséges blues 

gitáros, Fehér Ádám is. Belépő elővé-

telben: 3500 Ft. Belépő helyszínen: 

4000 Ft. Jegyek elővételben a www.

tixa.hu oldalon kaphatók.

ISMERETTERJESZTŐ 

ELŐADÁSOK

November 12. kedd 10.30

Malomhegyi Imre: Rax és Schnee-

berg Alpok. Belépő: 100 Ft.

November 19. kedd 10.30

Csordás Gábor: Krk sziget. A Kvar-

ner-öböl gyöngyszeme. Belépő: 100 

Ft.

TABÁN SPORTKÖR

November 21. csütörtök 16.00 

Melicher Sándor: Tomai emlékeink

JÓGA

Szerda 19.00-20.30

Esti hatha óra, ahol csavarások és 

hullámzó ritmusok várnak a részt-

vevőkre. Vezeti: Kövecses Bettina, 

hatha jóga oktató, RYT Yoga Allience

Jelentkezés és további információk: 

E-mail: thetravellingmat@outlook.

com. Telefonszám: 36 70 322 1171

IRKA KÖR VERSSZÍNHÁZ 

Csütörtökön 10.00

„Egy lángot adok, ápold, add to-

vább…” A „költészet lángját” éleszt-

getjük minden héten. Szeretettel 

várunk új jelentkezőket is: vers-és 

prózamondókat, autentikus énekest, 

komolyzenei énekest, hangszeren 

játszót, akik szívesen közreműköd-

nének irodalmi műsorainkban. Klub-

vezető: Remes Ferenc.

SZENIOR ÖRÖMTÁNC

Péntek 16.30 – 18.00 

A szeniortánc közösségi tánc, amely 

kíméletesen mozgatja át az izmo-

kat, ízületeket és kiválóan hat a 

memóriára. Ez a mozgásforma nem 

igényel táncpartnert, sem előzetes 

tánctudást. Jelentkezés és további 

információ: Drimál Andrea. Tel.: +36-

30-231-2150, e-mail: adadrimal23@

gmail.com. 

PÉNTEK ESTI KÖTŐKLUB (PEKK) 

Péntek 16.00 – 18.00 

Kötetlen foglalkozás, közös kötés 

kezdőknek, újrakezdőknek és ha-

ladóknak. Csatlakozási lehetőség 

bármikor. Vezeti: Erdei Gyöngyvér, 

+36-20-333-7503. Díja: 2000 Ft. Ha 

kevesebb, mint 2 órát tudsz velünk 

lenni: 1500 Ft.

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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HÉTFŐ:

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.

16.30-17.30 Ingyenes jogi tanács-

adás. Bejelentkezés szükséges a dr-

boross@borossiroda.hu címen, vagy 

a klub elérhetőségein. 

17.00-18.00 Ingyenes, önszervező-

dő angol társalgókör

Bármikor lehet csatlakozni a cso-

porthoz. A nyelv középszintű isme-

rete 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. Részvételi díj: 1400 Ft/alka-

lom; 4600 Ft/4 alkalom. Bejelentke-

zés szükséges a mozduljtudatosan@

gmail.com címen. 

SZERDA:

10.30-12.00 Közép-budai baba-ma-

ma és hordozós klub 

Ha (ki)kapcsolódnál vagy szabadon 

beszélgetnél egy támogató és biz-

tonságot nyújtó közegben, itt bát-

ran kérdezhetsz! Hozd el magaddal 

babádat is! A klubot vezeti: Jezsek 

Klaudia édesanya, hordozási ta-

nácsadó. Facebook: Közép-budai ba-

ba-mama és hordozós klub. Részvé-

teli díj: 500 Ft.

15.30-16.30 „Aranycipő” — seni-

or társastánc tanfolyam, I. kerületi 

nyugdíjasoknak ingyenes. Folyama-

tos 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

16.00-17.00 Orosz társalgókör

Érdeklődés: László Ludmilla, +36-

20-918 1438.

 

17.00-18.00 Meridián torna

A gyakorlatok mindennapos végzé-

sével sokat tehetünk egészségünk 

javításáért, mivel jótékonyan hatnak 

a testre, a lélekre és a szellemre is. A 

torna ingyenes, folyamatosan lehet 

csatlakozni a csoporthoz.

 

18.00-19.00 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.

08.00-09.00 Senior gerinctorna

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan @gmail.com címen.

09.00-10.00 Gerinctorna minden kor-

osztálynak. Részvételi díj: 700 Ft/

alkalom. Bejelentkezés szükséges a 

mozduljtudatosan @gmail.com címen.

10.00-11.00 „Aranycipő” senior 

társastánc tanfolyam. Részvételi díj 

500 Ft. 

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

FELNŐTT SZÍNJÁTSZÁS ÉS 

IMPROVIZÁCIÓ 

Kéthetente csütörtökön 19.30-tól. 

Érdeklődés: Patocskai Katalin, 

patocskatica@gmail.com, 

+36-20-770-8679

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 alkalommal szükséges, ame-

lyet hétfőn és szerdán 10.00-12.00 

óra között a 06-1-780-7660-as te-

lefonszámon, vagy személyesen a 

Vízivárosi Klubban tehetnek meg.
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Mesemúzeum 

P R O G R A M O K

November 9., szombat 11 órától 

UTAZZ VELÜNK A FANTÁZIA 

VILÁGÁBA! 

Készítsünk együtt 

mesebeli házikót 

saját bábokkal, 

saját pop-up me-

sekönyvet, mági-

kus varázsüveg-

cse tároló zacskót. 

Fantáziaország 

hősei mind megelevenednek egy 

kreatív kézműves foglalkozás kere-

tében. A foglalkozást Farkas Réka 

iparművész vezeti. 

Ajánlott korosztály: 6-10 éves korig. 

120 perc.

November 16., szombat 11 órától 

KULCSÁTADÓ CEREMÓNIA

Tóth Krisztina a Me-

semúzeum kulcsát 

Berg Juditnak adja 

át. Beszélgessünk 

és játsszunk együtt! 

Ajánlott korosztály: 5-99 éves korig. 

60 perc.

November 23., szombat 11 órától

TARISZNYAMESÉK – 

MESÉS DRÁMAFOGLALKOZÁS

A Kompánia Színházi Társulat nép-

mesékkel teli tarisznyájából min-

dig  újabb  történetek kerülnek elő, 

mindig új hősökkel, új feladatokkal és 

kalandokkal találkozhatsz! Segíts ne-

künk átkelni a kerek erdőn és kiderül, 

mi van „túl, túl messze túl, mi van a 

hegyen messze túl”! 

Közreműködik: Hantos Násfa, Ke-

mény Rozi, Lukács László, Mayer 

Zita, Mózes Zoltán. 

Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig. 

60 perc.

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

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK bérleti 

jogának cseréje és jogi ügyintézése. 

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

2136, www.ingatlanwagner.hu, 

e-mail: wagnera1@chello.hu.

Budai várban a Dísz téren rep-

rezentatív palotaház földszintjén 

lévő 52 m2-es, jó állapotú, csendes 

belső kert felé nyíló, földszinti, han-

gulatos dongaboltozatos, korszerű 

cirkófűtéses önkormányzati lakás 

örökölhető bérleti joga átadó. Cse-

reirányár: 24,9 M Ft. Wágner Iroda, 

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

Budai várban a Dísz téren a Tóth 

Árpád sétány felé nyíló 100 m2-es 

dongaboltozatos, felújítandó önkor-

mányzati lakás örökölhető bérleti 

joga átadó vagy kisebb budai 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 örököl-

hető bérleti joga átadó. Csereirány-

ár: 49,9 M Ft. tel.: 0630/509-2665.   

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 a Duna-part 

közelében, reprezentatív ház féle-

meletén belső udvar felé nyíló 50 

m2-es 1 szobás önkormányzati lakás 

örökölhető bérleti joga átadó. Csere-

irányár: 26 M Ft Wágner Iroda, tel.: 

212-2136, 0630/509-2665.  

I. Budai Várban patinás műemlék 

épület földszintjén lévő 57 m2 don-

gaboltozatos, felújítandó,  csendes 

belső udvar felé nyíló 2 szobás ön-

kormányzati lakás örökölhető bér-

leti joga átadó. Csereirányár: 22,9 

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: 32,9 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 önkormányzati la-

kás örökölhető bérleti joga átadó. 

Csereirányár: 53 M Ft. Wágner Iroda, 

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

I. Csap utcában bruttó 70 m2-es 

III. emeleti, 1 nappali + 2 hálószobás  

belső kétszintes, jó állapotú, 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.  

Budai várban a Táncsics Mihály 

utcában   reprezentatív műemlék 

épület földszintjén lévő 41 m2-es, 

1.5 szobás, felújított, hangulatos, 

dongaboltozos, cirkófűtéses önkor-

mányzati lakás örökölhető bérle-

ti joga átadó. Csereirányár: 23 M 

Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665.  

II. Zöldlomb utcában 65 nm-es 

csúszózsalus, 3. emeleti (nincs lift) 

3 szobás kiváló elosztású lakás 53 

millió forintért eladó. BakosLak In-

gatlan 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. 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 nappa-

li étkezővel + 2 hálószoba. Irányár: 

89,5 millió forint. BakosLak Ingatlan 

326 0618, 06 20 974 0571

II. Gyöngyvirág utcában, hüvös-

völgyi zöldövezetben eladó föld-

szinti, gyönyörűen felújított 63 nm 

+ 10 nm teraszos, 2 szobás lakás. 

Villamos megálló pár perc sétára. 

Irányár: 63 millió Ft. BakosLak In-

gatlan 326 0618, 06 20 974 0571

II. Vérhalom tér közelében 

2015-ben épült liftes társasház első 

emeletén 105 nm-es 4 szobás 2 er-

kélyes, 2 fürdőszobás modern lakás 

147 millió forintért eladó. BakosLak 

Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571

XII. Fodor utcában 3 lakásos tár-

sasház földszintjén frissen és igé-

nyesen felújított 96 nm-es 3 szobás, 

terasz-és kertkapcsolatos, panorá-

más lakás saját 240 nm-es kertré-

szel, garázzsal és kerti szaunával 

108 millió forintért eladó. BakosLak 

Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571

Budakeszin Fő utcához közel 

504 nm-es telken 2 generációs, 

zöldövezeti, 2 önálló épületből álló 

egyszintes családi ház eladó. A na-

gyobbik ház 90 nm-es 4 szobás, a 

kisebb 52 nm és 2 szobás. Önálló 
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garázs, pázsitos gondozott kert, jó 

környék. Irányár: 72 millió Ft. Ba-

kosLak Ingatlan 06 20 368 7777

II. Tárogatón gyönyörű zöldö-

vezetben ősfás 950 nm-es telken 3 

szinten 400 nm-es, 3 külön lakré-

szes többgenerációs 7 szobás villa 

210 millió forintért eladó. Bakos-

Lak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 

0571

 BAKOSLAK INGATLAN Kp-es 

ügyfelei részére keres eladó 

és igényes kiadó ingatlanokat azon-

nali fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I. 

Batthyány utca 32. Tel. 326 0618, 

06 20 974 0571Adás-vétel

Haszonélvezettel terhelt lakást 

vásárolnék magánszemélyként. Ér-

deklődni: 06-70-601-2007.

Műteremlakást vagy ilyen cél-

ra alkalmas nagy alapterületű, 

nagy helyiségekből álló, lehetőleg 

felső emeleti lakást vásárolnék a 

kerületben saját célra. muteremla-

kas2019@gmail.com. +36 20 458 

8656 (csak SMS).

ÉLETJÁRADÉK

Egyedülálló, kedves fiatalember 

eltartási illetve életjáradéki szerző-

dést kötne idős úrral, hölggyel, aki-

nek segítségre lenne szüksége. meg-

egyezés alapján, 100%-os eltartás. 

Biztos és biztonságos, szép, stabil 

időskort nyújtok. telefon: 06-70-

673-7787.

Eltartási illetve életjáradéki szer-

ződést kötnék idős hölggyel, úrral, 

akiknek segítségre lenne szükségük. 

Aki egyedül érzi magát, hívjon. 06-

70-381-8029.

ADÁS-VÉTEL

 HENK ANTIQUITAS Kriszti-

naváros Mészáros u. 8. Nyit-

va: H-P 10-18 óráig. Telefon: 06-

20/933-1413, henkvilmos@gmail.

com.

Antik és használt KÖNYVEK, tel-

jes könyvtárak, hagyatékok vásárlá-

sa. Oskola Antikvárium Buda, Maros 

u. 12. Nitsovits Iván 06-20-23-10-

725.

 BUDAI JÓZSEF műértő-lak-

berendező vásárolok kész-

pénzért magas áron antik búto-

rokat, koloniált is, magyar vagy 

külföldi festményeket, minden tí-

pusú 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@ma-

gyarantik.hu.

 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.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ 

vásárolok bútoro kat, festményeket, 

bronz tárgyakat, porcelánokat, Ko-

vács Margitot, régi álló-, fali-, asztali 

díszórákat (hibásat is), csillárt, 6-12 

személyes ezüst étkészletet, tálcát 

stb. Könyveket, régi katonai kitünte-

tések tárgyait és teljes hagyatékot. 

Első vevőként a legmagasabb áron. 

Üzlet telefonszám: 06-20-280-

0151, herendi77@gmail.com.

Papír és fémpénzt, bélyeget, ké-

peslapot, papírrégiséget, régisége-

ket vásárolunk és árverésre átve-

szünk. VI. Andrássy út 16. 266-4154 

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

GOMBFOCI Keresem megvételre 

az 50-es 60-as 70-es évek gombfo-

cijait, akár egy darab is érdekel. tel.: 

06 20 516 7094.

 GALÉRIÁNKAT újra megnyi-

tottuk! Műtárgyak, festmé-

nyek adásvételével, szakbecslésé-

vel foglalkozunk. Ingatlanügynöki 

tevékenységet is folytatunk jogi 

ügyintézéssel, kedvező feltételek-

kel. Napkereszt Galéria, Dísz tér 9. 

(Bejárat: Móra Ferenc utca 2/a) Te-

lefon: +36-30-231- 8309, +36-30-

555-7436

 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.
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FESTMÉNY

 FESTMÉNYGYŰJTEMÉNY 

gyarapítása céljából megvé-

telre keresek készpénzért kiemel-

kedő kvaliitású magyar festményt. 

Árverésen, kiállításon szerepelt 

előnyben. Nemes Gyula, telefon: 

06-30-949-29-00, e-mail: gyulane-

mes@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS

Irodák, lépcsőházak, lakások 

napi takarítását, nagytakarítását vál-

lalom, közületeknek és magánsze-

mé lyeknek. Halász Tibor. Telefon: 

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

 Festés-mázolás, burkolás, 

homlokzati szigetelés, javí-

tás, gipszkartonozás, villanysze-

relés, teljes lakásfelújítást vállal 

cégünk, ingyenes felméréssel 22 

éves referenciával! 06-70/432-

4222 szakemberszolgaltato@

gmail.com, www.szakemberszol-

galtato.hu

Kémények bélelése, átépítése, 

belső marása teljes körű ügyintézés-

sel. Szabó Balázs 06-20-264-7752.

 Villanyszerelés azonnal! Hi-

baelhárítástól a teljes felújí-

tásig. Petrás József villanyszerelő 

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

246-9021. ELMÜ ügyintézés.

Vízszerelés, villanybojlerek víz -

kő telenítése, javítása, csapok, szi-

fonok, vécécsészék, vécétartályok 

cseréje, javítása. Mosó-, mosogató-

gépek bekötése. Anyagbeszerzéssel 

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

Festés-mázolás-tapétázás, ki-

sebb munkák vállalása is. Gipszkar-

tonozás, kőműves-javítások, bontás, 

sitt-elszállítás.  Kovács Gergely, tele-

fon: 06-30-5686-255.

 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. 

 

Elérhetőség: +36-1-782-6620

• 24 órás vészhelyzeti 

  elérhetőség, éjszakai 

  ügyelet

•  Teljes körű  könyvelés az új 

  törvényi előírás szerint

•  Hatékony kintlevőség-

  kezelés

•  Műszaki problémák 

  kezelése - Gondnoki 

  házfelügyelet

•  Társasház teljes körű 

  üzemeltetése

•  Felújítási munkák 

  előkészítése, lebonyolítása,  

  felügyelete

•  Alapító Okirat és 

  SZMSZ elkésztése, 

  karbantartása

•  Jogi problémák 

  megoldása

I. kerületi irodával rendelkező 
közösközös képviselet és társasházkezelés

FIGYELEM! Változások a közös képviseletre vonatkozó 

törvényi előírásokban 2020. januártól.     

Szolgáltatásaink: 

VÁRNEGYED SZERKESZTŐSÉG:  E-mail: varnegyed@gmail.com • Te le fon: +36-1-355-0139
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Lakásfelújítás! Minőségi kőmű-

ves munka, burkolás, parkettafel-

újítás, szobafestés. Gyorsan, szak-

szerűen, precízen! Lukács Zsolt: 

0630/359-4222.

Á  LLÁS

Az I-II-XII. kerületben hajnali 

hírlapkézbesítőket, valamint nap-

pali újságkihordókat keresünk. Fő-

állásban és részmunkaidőben is vé-

gezhető tevékenység. Jelentkezés a 

06/20-969-1562-es telefonszámon.
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