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Két hét képekben
A Várnegyed legutóbbi száma óta két adventi koncertet láthattak az  ér-
deklődők a Városháza aulájában. 

December 8-án Lovász Irén Égi hangok címmel, 18-án pedig Magyar Bori 
és Kardos Dániel különleges adventi jazzkoncertje aratott nagy sikert. A 
következő koncertet Bogányi Gergely adja, december 22-én az aulában 
Chopin és Liszt műveiből álló válogatással lép fel.
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Az Attila út 65, Petschauer Attila utolsó 

választott lakóhelye előtt botlatókövet 

avattak az egykori olimpiai bajnok em-

lékére a Magyar Zsidó Kulturális Egye-

sület közreműködésével.  

V. Naszályi Márta polgármester első ke-

rületi nyugdíjasokat köszöntött, és átad-

ta az önkormányzat karácsonyi ajándé-

kát. 
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A Dísz tér 2. 
a polgárvároshoz 
tartozik
V. Naszályi Márta polgármester, a no-

vember 28-i képviselő-testületi ülé-

sen tiltakozó nyilatkozatot terjesztett 

be arról, hogy a Dísz tér 2. szám alatti 

ingatlan 2019. január 1-től ingyene-

sen, nyilvántartási értéken a Magyar 

Állam tulajdonába került, és a telken 

– a lakosság érdekeit figyelmen kívül 

hagyva – az egykori királyi külügy-

minisztérium épületét az eredetivel 

megegyező külsővel, irodaházként 

építik fel. Az ellenzéki Fidesz frakció 

képviselői szerint a lakosság sosem 

tett olyan nyilatkozatot, amely szerint 

ne támogatná a Nemzeti Hauszmann 

Tervet. Úgy vélik, az üres telek egy 

városképi seb, amit orvosolna, ha a 

helyén – az eredeti városkép vissza-

állítására – „egy történelmünk örök-

ségét képező épület születne újjá”. 

Az előterjesztést, amelynek nyomán 

a várnegyed lakóinak álláspontját is 

szintetizáló, új megoldás érdekében 

a Budavári Önkormányzat tárgyalást 

kezdeményez a Várkapitányság Zrt.-

vel, a testületi többség elfogadta. La-

punk azzal a kérdéssel kereste meg 

Csomay Zsófia Ybl-díjas építészt, bel-

ső építészt, érdemes művészt, hogy 

szakemberként fejtse ki az álláspont-

ját a Dísz tér 2. terveivel kapcsolatban.

– Az 1950-es évek végén, a ’60-as 

évek elején az akkori kormány eldön-

tötte, hogy a Budai Vár a főváros egyik 

kulturális központja lesz. Az újjáépí-

téssel a Középület Tervező Vállalatot 

bízták meg. A várpalota megújult, és 

évtizedekig az ország egyik legjelen-

tősebb kulturális-turisztikai gócpont-

ja volt. Ezt követően a ’60-as években 

került sor a polgárváros háborús fog-

híjainak beépítésére. Jánossy György 

és Farkasdy Zoltán Ybl-díjas építészek 

számos olyan, magas színvonalú mo-

dern lakóépületet terveztek, amelyek 

látványa felélénkítette a környéket. 

Abban az időben a magyar műemlé-

kes és építész szakma a nyugat-euró-

pai kollégákkal azonos módon gon-

dolkodott. Az 1964-ben elfogadott 

ún. Velencei charta alapelvei közül 

ma is érvényes, hogy a szakemberek-

nek a helyreállításkor a megmaradt 

történeti fragmentumok feltétlen vé-

delmén túl – azzal párhuzamosan – a 

saját koruk építészeti nyelvén szólja-

nak. Azt az esztétikát, azt a miliőt kell 

érvényesíteniük, amelyben élnek. A 

régi környezetbe csakis olyan modern 

épületet tervezhető, amely illik az 

elődje szövetébe és struktúrájába, de 

napjaink üzenetét hordozza. Annak 

idején a Dísz tér 2. is ebben a szel-

lemben épült volna be, ha a terület 

nem állt volna építési tilalom alatt. 
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Akkoriban azt a foghíjat a szakmá-

ban „amerikai telek”-nek nevezték. 

A saroktelken 1903-ban Hauszmann 

Alajos tervei alapján épült fel a Vö-

röskereszt Egylet és a horvát–dalmát–

szlavón tárca nélküli miniszter számá-

ra kialakított háromemeletes épület, 

amelybe a két világháború között a 

Külügyminisztérium költözött. A belö-

vésektől romossá vált épületet 1946-

ban bontották le.

A Hunyadi János utcában a közelmúlt-

ban „felújított” Lónyay–Hatvany-villa 

jól példázza, hogy a régi épületek 

eredeti formában, de új technoló-

gia, új funkcionális gépészeti igény 

szerint való újraépítése hamis ered-

ményekkel jár. Az új változat eredeti 

geometriával, de nem ugyanazzal a 

falszerkezettel készült. Ybl Miklós 

tervei szerint az épület kőből és tég-

lából, az újonnan épült változat vas-

betonból, hőszigetelő anyagokból 

és kőlapokból épült. A 19. század-

ban nem volt szükség klimatizálásra, 

gépkocsiparkolóra, egyes gépészeti 

berendezésekre. Ahhoz, hogy ezek 

most megvalósulhassanak, szétdúlták 

az Aranybástyát és környékét, amely 

tele van hatalmas üreggel és szellő-

zőrácsokkal. Az autóbejárat a korábbi 

játszótér helyére épült. Idegen és ha-

mis az egész.

– Az építész szakma Velencei chartá-

jának szemlélete alaposan különbö-

zik a Hauszmann-programtól, amely 

épp az 1944 előtti épületek látványát 

kívánja visszaállítani.

– 2014-ben a Miniszterelnökség 

felkérésére magam is elfogadtam a 

Hauszmann-bizottság társadalmi tes-

tületének tagságát, amelyből azon-

ban a harmadik ülés után dr. Lővei 

Pál művészettörténésszel és dr. Sch-

neller István építésszel együtt kilép-

tem. Elfogadhatatlannak tartottuk 

ugyanis kortárs megoldások helyett 

a száz-százötven éve megrajzolt, tel-

jesen elpusztult épületek újraépíté-

sét, az ennek érdekében felszámolt 

magyar műemlékvédelem eredmé-

nyeinek teljes semmibevételét. Szel-

lemiségében is károsnak tartjuk a 

Horthy-korszak jelentés nélküli kulisz-

száinak újraálmodását, a kulturális-tu-

dományos intézmények kitelepítését 

és az ide nem való kormányzati funk-

ciók tervezett helyükre telepítését. A 

várpalotát Hauszmann Alajos olyan 

időben stílusban építette, amikor az 

már retrográd és hazug volt. Akkor épí-

tett neoreneszánsz stílusban várpalo-

tát, amikor Lechner Ödön, Adolf Loos 

és Otto Wagner már az új kor szecesz-

sziós stílusában tervezett.                 

r. a.

MEGHÍVÓ:

2020. január 23-án, csütör-
tökön 18 órától szeretettel 
várjuk az első kerületben 
élőket CIVIL FÓRUMra a 
DÍSZ TÉR 2.-vel kapcsolatos 
szempontok megvitatására 
az önkormányzat épületébe 
(Kapisztrán tér 1.).

A fórumra meghívtunk olyan szak-

értőket és érintetteket, akik szá-

mos szempontból segítenek átlátni 

a nehézségeket és lehetőségeket.

Vendégeink: Csomay Zsófia (Ybl-dí-

jas építész), Mozer Noémi (a Dísz 

tér 3. lakóinak képviselője), Lukács 

András (Levegő munkacsoport), 

Dr. Lővei Pál (művészettörténész, 

műemlékvédelmi szakértő), Juhász 

Péter (a Dísz tér 2. óvoda vezetője), 

V. Naszályi Márta (polgármester 

asszony), Gelencsér Ferenc (alpol-

gármester), Marikovszky Andrea 

(részvételidemokrácia-referens).

A kerekasztal-beszélgetés után le-

hetőség van kérdéseket feltenni.
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Beszámoló
A Budavári Önkormányzat képviselő-testületének december 12-én ismét nyilvános ülése volt a városházán. Az aláb-

biakban az ülés néhány tárgyalt napirendi pont témájának összefoglalóját olvashatja. A képviselő-testületi ülés teljes 

hosszában megtekinthető a www.budavar.hu/hírek oldalon.

V. Naszályi Márta polgármester rövid tájékoztatóval kezdte 

az ülést. A legutóbbi testületi ülés óta eltelt időszak leg-

fontosabb eseményei: november 29-én a klímastratégiai 

egyeztetés volt a Főpolgármesteri Hivatalban; decem-

ber 6-án a BKK-val egyeztettünk a Széna tér átépítésével 

kapcsolatban; ugyanaznap egyeztetés volt a tabáni civil 

környezetvédelmi közösség és a FŐKERT Zrt. képviselői 

részvételével (cikkünk a 11. oldalon, a szerk.) a tabáni sport-

fejlesztésekkel kapcsolatban, mondta a polgármester.

4. napirendi pont:

Szén-monoxid-érzékelő berendezés igénylésére vonat-

kozó feltételekről szóló önkormányzati rendelet  megal-

kotása.

V. Naszályi Márta polgármester elmondta: a kerület-

ben élők biztonságának növelése érdekében javasolja 

szén-monoxid-érzékelő készülék igénylésére vonatkozó 

önkormányzati rendelet megalkotását. Emlékezhetünk rá, 

hogy nem is olyan régen, két-három héttel ezelőtt is volt 

a kerületünkben szén-monoxid okozta baleset. A mérgezés 

életveszélyt okozhat, ezért ennek a megelőzésére szolgál a 

kerületi rendelet a készülékek 2019–2020-as évi beszerzé-

séről. Az önkormányzat 14 millió forintot különít el az álta-

lános tartalék terhére. 

A testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.

8. napirendi pont: 

Dr. Nagy Gábor Tamás volt polgármester szabadságának 

megváltása. 

Hosszú és részletekbe menő érvelés előzte meg a szava-

zást, ami előtt végül Dr. Tarjányi Tamás jegyző tisztázta a 

jogszabályi hátteret, amelynek alapján megállapítható a 

polgármester megváltandó szabadnapjainak száma. A ha-

tározati javaslat azt mondja ki, hogy Dr. Nagy Gábor Tamás 

2011 és 2019 között fel nem használt 37 nap szabadságát 

bruttó 1 762 051 Ft összegben az önkormányzat megváltja, 

így ez az összeg kerül kifizetésre a polgármester úr számára. 

A testület a javaslatot elfogadta.

10. napirendi pont: 

A kerületi Polgárőrség 2020. évi támogatása.  

Az előterjesztő Gelencsér Ferenc alpolgármester kiemelte a 

kerület közbiztonságának fontosságát, és javasolta, hogy az 

önkormányzat növelje a Polgárőrségnek nyújtott támogatás 

mértékét. A Budavári Polgárőr Önkéntes tűzoltó, Egészség és 

Természetvédő egyesület 2005 óta működik a kerületben, az 

önkormányzat 2019-ben a tárgyévi költségvetési rendeleté-

ben foglaltak szerint 1 millió Ft támogatást nyújtott a szá-

mukra. Az alpolgármester hozzátette: a polgárőrség tavaly 

2049 óra munkát végzett el díjmentesen.

Hozzászólásában V. Naszályi Márta polgármester elmondta, 

a hivatalba lépése óta, ideje nagy részében kerületi polgá-

rokkal, civil szervezetekkel, közösségekkel találkozik, így ta-

lálkozott a Polgárőr egyesület vezetőivel is, még a javaslat 

benyújtása előtt. Majd azzal folytatta: A jövőben szeretnénk 

szakítani azzal a gyakorlattal, hogy az önkormányzat egye-

di döntések alapján, adományokat ad civil szervezeteknek. 

Sokkal inkább azt szeretnénk, hogy a felkészült és szakértő 

civil szervezetektől szolgáltatásokat rendelünk meg. Erről 

beszélgettem a Polgárőrség vezetőivel is, és kértem őket, 

hogy állítsanak össze egy javaslatot arra vonatkozóan, mi-

lyen elvek és feladatrendszer mentén tudnánk együttmű-

ködni. Bízom benne, hogy a határozati javaslatban foglalta-

kat a közeljövőben valóra válthatjuk, fejezte be V. Naszályi 

Márta polgármester a hozzászólását. 

A testület egyhangúan elfogadta a javaslatot. 

11. napirendi pont: 

Javaslat a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezde-

ményezés melletti kiállásra. 

Az előterjesztő Varga Dániel képviselő kifejtette, az ön-

kormányzat támogatása nélkül aligha jön össze megfelelő 

számú aláírás a nemzeti régiókról szóló európai polgári 

kezdeményezés mellett. Ezért kérte, hogy az önkormányzat 

támogassa a kisebbségvédelmi kezdeményezés népszerű-

sítését, és a lehetőségeihez mérten tegyen meg mindent a 

sikeres aláírásgyűjtés elősegítéséért.



ö n k o r m á n y z at

9

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az követ-

kező rendeleteket hozta 2019 novemberi 28-kai alakuló ülésén. A rendeletek 

teljes szövege a http://www.budavar.hu/irattar  oldalon található. 

Budapest I. Kerület Budavári Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 12/ 
2019. (XI.28.) önkormányzati rende-
lete a Budapest I. Kerület Budavári 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
szervezeti és működési szabályza-
táról

 * * *

Budapest I. Kerület Budavári Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 13/ 
2019. (XI.29.) önkormányzati rende-
lete az önkormányzati képviselőnek, 
a bizottsági elnöknek és tagnak, vala-
mint a tanácsnoknak járó tiszteletdíj-
ról és természetbeni juttatásról

 * * *
A Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzat Képviselő-testületének  
14/2019. (XI.28.) önkormányzati ren-
delete  a Budavári helyi kitüntetések 
alapításáról és adományozásuk rend-
jéről szóló 10/2018. (V.25.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról

 * * *
Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzat Képviselő-testületének  
15/2019. (XI.29.) önkormányzati ren-
delete  a Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat 2019. évi költségveté-
séről szóló  18/2018. (XII. 14.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról

12. napirendi pont:

Előterjesztés a lakossági bejelentések fogadásáról. 

Molnárka Gábor Zoltán képviselő javasolta, hogy az önkor-

mányzat vegye fel a kapcsolatot a jarokelok.hu weboldalt 

üzemeltető céggel, és alakítsanak ki olyan csatornát, ame-

lyen keresztül még gyorsabban eljutnak ezek a panaszok az 

önkormányzathoz. A javaslatot a testület elfogadta. 

13. napirendi pont. 

Előterjesztés a Budavári Kapu Kft. által parkolás tárgyá-

ban kötött szerződések felülvizsgálatáról és a Budavári 

Kapu Kft. ügyvezetőjének soron kívüli meghallgatásáról.

Az előterjesztő Gelencsér Ferenc alpolgármester bevezető-

jében elmondta: a sajtóban is találkozhattunk azzal a gya-

korlattal, hogy a budai várban működő több vendéglátóipa-

ri egység, szállodák és más gazdálkodó szervezetek egyedi 

elbírálás alapján kiemelten kedvezményes parkolási díjat 

fizetnek kódolva, akár háromórás időtartamra is 1 forintot 

percenként. Az alpolgármester kifejtette: az önkormányzat-

nak az a törekvése, hogy élhető környezetet biztosítson a 

várbeli lakóknak, és megszűntesse az autóáradatot. Majd 

hozzátette: szükséges a Budavári Kapu Kft. parkolási szer-

ződéseinek felülvizsgálata és a Kft. ügyvezetőjének soron 

kívüli meghallgatása, mivel az önkormányzat nem támogat-

hatja olyan egyedi szerződések fennállását, amelyek kivált-

ságos parkolási feltételeket biztosítanak bizonyos szemé-

lyeknek, ezzel is növelve a Várnegyed autóforgalmát. 

A javaslat kapcsán V. Naszályi Márta polgármester elmond-

ta, hogy önkormányzati képviselőként ő is bírálta a rendelt-

módosítást, mert látta, hogy a kedvezményezettek felsoro-

lása nem teljeskörű, de azt a választ kapta, hogy ezek lettek 

kiválasztva. Hozzátette, hogy ezt a rendszert szeretnék 

most megszüntetni, hogy ne a polgármesterrel való egyéni 

egyeztetés alapján szülessennek  döntések. 

Gelencsér Ferenc alpolgármester ezután Szemes Györ-

gyöt, a Budavár Kapu Kft. ügyvezetőjét kérdezte arról, va-

jon mennyi veszteséget okozott a kedvezményes parkolási 

rendszer.

Szemes György elmondta, hogy 2018-ban 167 000 percnyi 

kedvezményes parkolás szerepel a nyilvántartásukban. Ezt 

alapul véve nagyságrendileg 80 millió forint a különbség, 

ennyivel kevesebb bevétel keletkezett. Mivel idei adatok 

még nincsenek az egész évre, szintén csak nagyságrendet 

tudott mondani, a felhasználok számának növekedése, és 

a használat gyakoriságának következtében nagyjából 138 

millió forintról beszélhetünk. 

A javaslatot végül 10 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett a 

testület elfogadta. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Képviselői fogadóórák

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

Remenyik Ildikó MSZP
Előzetes bejelentkezés alapján: 
06-20-5351400. Helyszín:  1013 
Budapest, Krisztina krt. 73.

Tölcsér Borbála
Január 7-től kéthetenként kedden 
18:00 órától a Csészényi kávézóban. 
(1013 Budapest, Krisztina krt. 34.) 
Előzetes bejelentkezés szükséges a 
tolcser.borbala@budavar.hu mail 
címen
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A tizedik évben szeretnénk mindenki-

nek lehetőséget biztosítani a csatlako-

zásra, ezért várjuk azokat a budapesti 

lakókat és közösségeket, akik szívesen 

megmutatnák másoknak is a házat, ahol 

élnek, dolgoznak. Budapesti épületek-

kel kortól és elhelyezkedéstől függetle-

nül csatlakozhatnak a programhoz.

KIK JELENTKEZHETNEK?
• Már részt vettetek a Budapest100-on 

korábban? Nyissatok újra!

• A ti házatok kimaradt az elmúlt évek-

ben? Csatlakozzatok most!

• Nálatok van a legjobb belső udvar? 

Csodás a tetőteraszotok? Szédítő a 

padlásotok és a pincétek is? Mutassá-

tok meg mindenkinek!

• Jól működő lakóközösség vagytok? 

Szervezzetek programot!

• Nekünk minden ház érdekes. Szerin-

tetek is? Akkor hajrá!

SZABÁLYOK 
A JELENTKEZÉSHEZ
• Társasházakban minimum 3 lakó ak-

tív részvétele szükséges.

• A többi lakót a csatlakozásról tájé-

koztatni kell.

• Előny, ha már programjavaslattal je-

lentkeztek.

• Maximum 50 épület kerülhet be a 

programba!

• A kérdőív pontos kitöltése.

MIT JELENT A RÉSZVÉTEL?
• Nyitott kaput, önkéntesekkel közösen 

létrehozott kulturális programot, legyen 

az kiállítás, koncert az udvaron vagy 

akár a lépcsőházban, folyosói vagy épp 

pincétől padlásig terjedő séta.

• A szervezés ideje alatt több közös ta-

lálkozót is fogunk rendezni, amelyen a 

részvétel ajánlott. Az aktív kapcsolat-

tartás a ház önkéntesével szükséges a 

program megvalósításához.

További részletek és jelentkezés 

a  www.budapest100.hu  oldalon.

Gyertek, csatlakozzatok, és ünnepeljük 

együtt a budapesti lakóközösségeket! 

Budapest100

Találkozzunk a tizediken!
2020-ban a Budapest100 tizedik születésnapját ünnepeljük! Ebből az alkalomból megnyitjuk a jelentkezést  minden bu-

dapesti lakóközösség számára.  Az elmúlt kilenc évben több ezer önkéntes és közel 500 megnyitott épület lakóival hívtuk 

fel a figyelmet a körülöttünk lévő város mindennapi értékeire, érdekes történeteire, csodálatos épített örökségére.
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2019 év elején kormánydöntés született arról, hogy a sportcentrumok kialakításának érdekében a  Tabán is bekerüljön 

közparkokat érintő fejlesztések sorába. Augusztusig lezajlottak a közbeszerzési folyamatok, és megindult volna a mun-

ka. Azonban a helyi civilek tiltakoztak az indokolatlan fakivágások ellen, és azt kérték, hogy a terveket velük egyeztetve 

alakítsák ki, hiszen ők a Tabán értékeinek és életének legjobb ismerői. 

Ennek érdekében létrehozták a „Zöld 

Tabánért” munkacsoportot, és helyi 

kertészeti szakemberekkel együtt el-

indult a közös gondolkodás. A fák, a 

talaj, a lakossági igények, az évszakok 

szerinti változások mind fontos szem-

pontot jelentettek a közös álláspontok 

kialaktásában. A meglévő természeti 

értékek megőrzése és a hosszútávú 

fejlesztések mellett a különböző kor-

osztályok rekreációjának minőségi és 

zöldtudatos biztosítását képviselték 

azon a fórumon, amire december 7-én 

a Budavári Önkormányzat szervezésé-

ben került sor. A találkozón a civilek 

képviselői mellett részt vettek a terve-

zés és kivitelezés jogát elnyerő FŐKERT 

munkatársai és vezetője, valamint V. 

Naszályi Márta polgármester asszony, 

Gelencsér Ferenc alpolgármester, Tatár 

Enikő kabinetvezető és Marikovszky 

Andrea részvételidemokrácia-referens.

A FŐKERT munkatársai ismertették 

eddigi lépéseiket, és elmondták, hogy 

lakossági nyomásra felfüggesztet-

ték a tervezés folyamatát. Maguk is 

elismerték a civil szempontok bevo-

násának szükségességét. A lakossági 

igények felmérésére szolgáló kérdőí-

vük a civilek kritikája szerint azonban 

nem adott elegendő teret a valódi 

véleményezésre és javaslattételre. A 

FŐKERT munkatársai a továbbiakban 

jól felkészült szakemberekkel kíván-

ják a folyamatot a civilek igényeinek 

figyelembevételével megalkotni és a 

kivitelezést végigvinni.  Az eddigi  in-

tenzív parkművelés helyett a  magas 

biodiverzitás felélesztése lesz a fő 

szempont. A tervek kialakításában fa-

védelmi szakemberekkel működnek 

együtt, mert a helyiek szerint sokszor 

néhány ág levágása helyett az egész 

fát kivágták. A Zöld Tabánért munka-

csoport azt is fontosnak tartja, hogy a 

Tabánra ne úgy tekintsenek, mint egy 

városi lakóparki zöld területre, hanem 

sokkal inkább erdőként, ami a városi 

életben a klímavészhelyzet miatt egy-

re nagyobb jelentőséggel bír. A helyi-

ek számos javaslattal álltak elő: ivó-

kút, padok, a közvilágítás fejlesztése, 

az iskolákhoz közelebb eső területen 

fitneszeszközök felállítása, a létező 

sportcentrum fejlesztése is előkerült. 

Ugyanakkor szeretnék azt is, ha lenne 

egy olyan kertész munkatársa a FŐ-

KERT-nek, akivel közvetlen kapcsola-

tot is tarthatnak, így annak személyes 

ügyévé válhatna a Tabán és az együtt-

működés az itt élőkkel. 

V. Naszályi Márta azzal a kéréssel for-

dult a FŐKERT munkatársaihoz, hogy 

ezeknek az észrevételeknek és javas-

latoknak a figyelembevételével alakít-

sák tovább a terveket, majd azt mutas-

sák be az Önkormányzat épületében. 

Csak az után kerüljön sor a kivitele-

zésre, ha ezekkel a tervekkel egyet-

értenek az első kerületiek, hiszen 

fontos, hogy a Tabán megújulásával 

leginkább azok legyenek elégedettek, 

akik itt élnek.

„Újuljon meg, de ne a zöld 
legyen kevesebb!”
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Nekem, az első

Képes Gábor Vízivárosa
A Jókai Anna Szalon Vízivárosi Csillagok sorozatában „Lakhatnék hozzád ajtónyira közel” címmel december 9-én lépett 

fel Képes Gábor költő, író, múzeológus, az idén 10 éves Víziváros Facebook-oldal alapítója. Megkértük, mutatkozzon be 

a Várnegyed olvasóinak is.

A SZERELEM HELYE
Budán születettem és egész életem-

ben Budán éltem, remélem ez már így 

is marad. De 1997-ig, 17 éves koromig 

azt sem tudtam, hogy van a városnak 

olyan negyede, hogy Víziváros. Akkor 

beleszerettem egy gimnáziumi osz-

tálytársnőmbe, Rékába, plátói szere-

lem volt, de néha megengedte, hogy 

hazakísérjem. Üldögéltünk, beszél-

gettünk a Szilágyi Dezső téri temp-

lom oldalában, vagy csak sétáltunk a 

Csalogány utcában, meg a Batthyány 

téren és Batthyány utcában, a Hattyú 

utcában… nekem mindez ma is a Vízi-

város szíve. 

A szerelem máig tartó, igaz barátság-

gá mélyült – és közben három ver-

seskötetem is megjelent, benne sok 

vízivárosi helyszínen játszódó vers-

sel. A 2006-ban, a Fiatal Írók Szövet-

ségénél megjelent, Az utcafront és az 

öregember című verseskötetem borí-

tóján az egykori SZÁMKI-székház lát-

ható a Csalogány utcából (rajta már a 

szerencsét hozó lóherével). Most ke-

resek kiadót egy negyedik kötetnek, 

amely kimondottan a Réka-verseket 

gyűjtené egybe – ez egyúttal egy iga-

zán vízivárosi kötet lesz, amelyben 

akár csavarogni is lehet. Vagy elvesz-

ni örökre. 

Tavasszal alkalmam nyílt felolvasni 

a Budapest100 programon, a Csalo-

gány26 étteremben, ahol Vízivárosi 

versek címmel mutattam be írásaimat. 

Majd a Nyitott Műhelyben zenés fel-

olvasóestet tartottam – kiegészülve az 

Eclectica zenekarral, akik egy jazzes 

és rockos beütésű világzenét játszó, 

nagyon tehetséges csapat.

Miután a Nyitott Műhelyben nagy 

sikert aratott az est, örömmel fogad-

tam el a Budavári Önkormányzat és a 

Jókai Anna Szalon felkérését, decem-

ber 9-én tartottunk estet az Eclectica 

Quartettel közösen. Csodálatos, hogy 
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a Vízivárosi csillagok sorozatban mu-

tatkozhattam be, „Lakhatnék hozzád 

ajtónyira közel” címmel.

VARÁZSOS VÍZIVÁROS

A Vízivárosnak a kettősségét szeretem. 

Hogy álmos kisváros tud lenni Buda 

belvárosában, szemben a Parlament-

tel. Hogy 70-es évekbeli, tengerparti 

üdülőkre emlékeztető, ragyogó házai 

vannak és fantasztikus bauhaus épü-

letei a 30-as, 40-es évekből. Ugyan-

akkor meg itt a barokk, itt áll a Szent 

Anna templom, amelyet Szerb Antal a 

legszebb templomnak tartott – vagy a 

Szent Ferenc sebei templom, amely-

nek olyan dús, gyönyörűséges barokk 

enteriőrje van, hogy az ember elsírja 

magát tőle. 

Számomra az ezredforduló Vízivárosa 

a legkedvesebb. Amikor még könyves-

bolt volt a Batthyány téri aluljáróban, 

filozófuskinézetű eladóval és trafik, 

egy kedves, mackós hippyvel. Rozzant 

mozgólépcső vezetett a 19-es villa-

mos felé – még nevet is kapott, Jenő 

– és a síneken még a Clark Ádám tér 

felé vezető alagútnál kísértetiesen si-

koltó, borszesz-szagú UV villamosok 

közlekedtek. De amíg a Vízivárosban 

maradtál, csupa szeretetre méltó hely 

marasztalt. A zsebkendőnyi Kis Csalo-

gány söröző, a legendás Cica néni ál-

tal vezetett Róma ételbár, amely előtt 

Molnár Gál Péter, azaz MGP üldögélt 

rendszeresen. A Casanova bár, ahol 

Zámbó Jimmy megtette első lépéseit a 

sztárság felé. Vagy a Moszkva tér című 

filmből is ismeretes Pajtás Önkiszolgá-

ló Étterem, ahol a csillebérci úttörőtá-

bor konyháján szocializálódott, bölcs 

és kedves Kazup Zoli uralkodott – és a 

párizsi szelete, paprikasalátával máig 

hiányzik. 

Néhány törzshelyem megszűnt, de 

nyíltak újak. Az elmúlt néhány évben 

a kávézók élik reneszánszukat a kör-

nyéken, és kimondottan innovatív, 

kellemes helyek nyíltak az Iskola utcá-

ban is. Nem kiszorítják, hanem erősítik 

egymást, párizsias hangulatú terecs-

két alkotva. 

VÍZIVÁROS FACEBOOK-OLDAL

December29-én lesz tíz éve, hogy 

megalapítottam a Víziváros Face-

book-oldalát. Sok barátot, szomszédot 

ebből a közösségből ismertem meg 

– néha a Pillók cukrászdában össze-

futunk egy sütire. Hétköznapi képeket 

osztok meg, néha kis történeteket – és 

most már a közösség tagjai is meglep-

nek fotókkal, emlékekkel. Igazi kis kö-

zösséggé formálódtunk.

https://www.facebook/vizivaros
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Utcanévlexikon

Nyárs utca
Új sorozatunkban végigjárjuk a kerület utcáit és tereit, felkutatjuk a történetüket, megemlítjük a jelesebb lakóit és neve-

zetesebb épületeit. Sétáljon velünk!

Az I. kerület egyik nagyobb területi 

egysége a Naphegy, amely a  Krisztina-

város központjától délre, a Gellérthegy, 

a Tabán, a Várhegy és a Déli pályaudvar 

között helyezkedik el. Egy 1885-ös tér-

kép a Mészáros, Lisznyai és Czakó utcák 

között még beépítetlen zöld területet 

jelöl, ahol a 13. századtól kezdve sző-

lőt termesztettek. A környékbeli házak 

többsége 1910 és 1939 között épült fel, 

mai utcaképe is ekkortájt alakult ki.

A rövidke Nyárs utca 1893-ban kapta 

a nevét, és nem a kertjükben békésen 

piknikező, sütögető „nyárspolgárok” 

után. Már a török időkben is kivégző-

hely volt nagyjából az a terület, ahol 

ma óvoda áll. Bécsi levéltári anyagok-

ból tudjuk, hogy itt hajtották végre 

Conrad Fink von Finkenstein császári 

hadnagy, oszmán kémnek és a futárá-

nak a halálos ítéletét. Fink 2000 forint 

anyagi juttatásért a székesfehérvári 

pasa számára árulta el Buda megerő-

sítésének gyenge pontjait. 1687 áp-

rilis 9-én, mindkettőjükön borzalmas 

példát statuáltak: az áruló hadnagyot 

felnégyelték, futárát karóba húzták. 

Érdekes tény, hogy a haditörvényszék-

ben részt vett II. Rákóczi Ferenc híres 

generálisa, Bottyán János is, aki ekkor 

zsámbéki vicekapitány volt, és még 

nem volt vak a fél szemére.

A száz évvel ezelőtti lakcímjegyzékek-

ből és hirdetésekből kiderül, hogy a 

Nyárs utcai kertes villák, házak több-

ségében jómódú, iskolázott emberek 

laktak. Gózony orvos, Kéry malomigaz-

gató, Reichman háztulajdonos, a MÁV 

főmérnöke, Schwöder államtitkár, Pető 

gyárigazgató, Móra dr., az árutőzsde 

főtitkára, Tatár iskolaigazgató 

és még sorolhatnánk. Csá-

bította őket a jó levegő és a 

szép kilátás, bár kétségtelen, 

hogy a vasút zaja és a közle-

kedés nehézkesssége soka-

kat távol tartott. 1908-ban 

a Budapesti Hírlap megírta 

a budaiak régi panaszát, mi-

szerint kevés az átjáró a déli 

vasúton. A tanács szerette 

volna kötelezni a Déli Vas-

úttársaságot átjáró építésé-

re, de nem lehetett. A városi 

mérnöki hivatal elkészítette 

a tervet, amely szerint az 

átjáró a Nyárs és a Kapitány 

utcát kötötte volna össze. A 

gyalogosra 90 000 koronát, a 

kocsis átjáróra 370 000 koro-

nát irányoztak elő. Ám a terv 

elszállt, mint a mozdonyok 

füstje.   

Csontó SándorNyárs utca, szemben a Párduc utca, jobbra a Tigris utca torkolata cca: 1945 • Fotó: Fortepan
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Cégtáblája ma is a Mária tér környéké-

nek jellegzetes, mindenképp a város-

részben megőrzendő vizuális eleme, 

a Víziváros egyik kis jelképe. Bár a 

Mester 85 éves korában bezárta a mű-

helyt, most is gyakran találkozhatunk 

vele a környéken: a régi bolt közvetlen 

szomszédságában ékszertervező mű-

helyt vezet a fia, Zoltán, Hári mester 

pedig gyakran üldögél a fia szalonjá-

ban. Most is ott beszélgettünk.

Tüneményes ember, békés bölcses-

ség és féltő kedvesség árad belő-

le, úgy nyúl az órákhoz, mint egy jó 

doktor a pácienshez. Eredetileg orvos 

akart lenni, de „rossz kádernek” mi-

nősült a Rákosi-rendszerben. Így órás 

lett: ebben az öccse volt a mestere, 

először tőle leste el a szakma forté-

lyait.

Zala megyéből származott a család, 

ő 1942-ben jött először Budapestre, 

a nagynénihez. A Madách Gimnázi-

umban kezdte, majd Nagykanizsán 

érettségizett. Latint és németet tanult, 

értelmiségi pályára készült. De azt 

sem bánja, hogy végül az órás szak-

mában teljesedett ki. Derűsen mesél 

élete fordulatairól, még a Rákosi-kor-

szak alatti katonáskodásról is, pedig 

ott is „rossz káder” volt, így lehetetlen 

körülmények között, bányában dol-

goztatták. A büntetést sem élte meg 

annak, ami, mert kíváncsi volt és szor-

galmas.

1970-től volt hivatalosan órásmester, 

előtte az Óra és Ékszeripari Vállalatnál, 

majd ékszerboltban, az Otthon áru-

házban dolgozott. A Mária teret nem is 

ismerte, amikor megkapta itt a műhe-

lyét, de végül beleszeretett a környék-

be. Kvarcórák, karórák javítása helyett 

hamar áttért az antik órákra, ezzel 

magyarázza, hogy sokáig megmaradt 

a műhelye. Amikor idejött, például há-

rom suszter is volt a környéken, aztán 

sorban, egymás után tönkrementek. 

Hári Antal maradt. Sok törzsvevője 

volt, köztük talán Psota Irén és Fónay 

Márta a legkedvesebbek.

Az antik órát élmény javítani – mond-

ja. Restaurált 1540-es évekből való 

zsebnapórát is. Christiaan Huygensről 

mesél, az ingaóra 17. századi feltalá-

lójáról. Több évszázad óráit javította 

már, s amíg tökéletes szellemi frisses-

séggel mesél, mosolyogva veszi elő a 

kabátzsebéből egy 1840-es évekbeli 

képóra hátlapját, rajta a felirat: „Králik 

Sámuel polgári óracsináló Pesten.”

Hári Antal, Buda kedvenc órásmeste-

re, mintha időutazó lenne, úgy beszél 

a régi korok órásairól. Talán mert tudja, 

milyen titkokat rejtenek azok a bonyo-

lult mechanikus szerkezetek.

Öccse egyébként a Kádár-rendszer 

helyett New Yorkot választotta. Több-

ször is hónapokat töltött nála, néha ott 

is javítgatta az órákat. De aztán mindig 

visszatért ide, a Vízivárosba.

Képes Gábor

Víziváros órásmestere: 

Hári Antal
A december 29-én a 88. születésnapját ünneplő Hári Antal 1975-től egészen 

2016 decemberéig vezette az órásműhelyét, életet lehelt a legnehezebben ja-

vítható antik órákba is. Mindenkihez volt egy jó szava, épp ezért élmény volt 

felkeresni a hatalmas tudású szakembert. Hári Antal alakja feltűnt Csontó Sán-

dor Teresedés – Mária téri rímtett című karcolatában és az én Tér felé című ver-

semben is. Irodalmi műbe való, értékteremtő figura. 

Fotó: Balogh Bea
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A Palaházzal átlósan szemben mo-

dern épület áll, a Francia Intézeté. A 

Fő utca 17. alatti telken korábban az 

Andrássyak palotája állt, ez 1931-ben 

állt a francia diplomácia szolgálatába. 

1945-ben súlyos találatokat kapott, 

és bár először sebtiben helyreállítási 

munkálatokat végeztettek rajta, vé-

gül mégis a teljes lebontás mellett 

döntöttek. Bár már 1947-ben meg-

nyílt Budapesten a Francia Intézet, a 

magyar-francia kapcsolatokat évtize-

deken át a szocialista és a kapitalista 

világ szembenállása határozta meg. A 

jég 1981-ben, Francois Mitterand el-

nöksége alatt tört csak meg, addig a Fő 

utcai üres telken is csak teniszpálya, 

télen jégpálya működött. Az 1984-ben 

a Francia Intézet számára emelendő 

épület megtervezésére kiírt pályázatot 

George Maurois nyerte meg, akinek ez 

az egyetlen magyarországi épülete. 

Külső megjelenésén és belső terei-

ben is megnyilvánul az épület moz-

galmassága: kidomborodások, ívek, 

kiszögellések, váltakozó formájú nyí-

lászárók keltik életre a halvány zöldes 

színű kubust. A nagy értékű telken 

nemes gesztusnak mondható, hogy 

az épület elé tágas teraszt terveztek, 

ezzel levegősebbé téve a környezetet, 

és láthatóbbá az épületet. Érdekes-

ség, hogy a könyvtár székeit is Mau-

rois tervezte, és a „Chaise Budapest” 

nevet adta nekik. 

Az intézmény 1992. május 25-én nyi-

tott meg. Könyvtárral, gazdag prog-

Végig a Fő utcán! 
(2. rész)
Az előző részben a Fő utcán az új szál-

lodában egy egykori Ybl tervezte pa-

lota utolsó maradványaira találtunk, 

majd bekukkantottunk egy kortárs 

irodaház udvarán a kerület egyik leg-

régebbi épületének romjaihoz. Most 

folytatjuk a sétát a Fő utcán. 

A Francia Intézet • Fotó: Papp Géza

A Budai Vigadó • Fotó: Papp Géza
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ramkínálattal, nyelvtanulási lehető-

ségekkel és remek gasztronómiával is 

várja a vendégeket. 

A Francia Intézettel szemben, a Fő 

utca 20. alatt az egyemeletes, ko-

rai klasszicista stílusú, saroktornyos 

Kapisztory-ház áll. Alapjai a 15. szá-

zadból erednek, majd a 17. század 

végén kibővítették. Mai formáját 

1811-ben nyerte el, ekkor alakítot-

ták át Kapisztory József görög keres-

kedő részére – ezért is találhatunk a 

homlokzatán a kereskedelemre utaló 

domborműveket is.  A 19. században 

híres cukrászda működött benne, ma 

itt remek kerthelyiséggel bíró francia 

étterembe ülhetünk be. 

A Corvin tér elé érve, a Ponty utca ma-

gasságában áll az egykori kapucinus 

kolostor épületegyüttese. Az első épü-

leteket a 14. században emelték, majd 

török dzsámi lett belőle, hogy aztán 

a jezsuiták szerezzék meg maguknak, 

katonai kórházzá alakítva az egykori 

törökfürdőt. 1693-ban a kapucino-

sok költözhettek be a templomba és 

a kolostorba. A 17., 18. század fordu-

lóján építették át mindkettőt. Túlélte 

az 1849-es tűzvészt, ezután a Vigadó 

építésze, Feszl Frigyes tervei alapján 

építették újra. A 2019-es év is nagy 

változást hozott: a kolostor épületé-

ben négycsillagos szálloda nyílt. 

A Corvin tér északi oldalát a pesti Vi-

gadó budai párja uralja. Az 1890-es 

években merült fel az igény, hogy a 

pesti intézmény pandantjaként Budán 

is emeltessék egy hasonló épület. Ter-

vezői a volt Honvéd Főparancsnokság 

épületét is jegyző Kallina Mór, vala-

mint Árkay Aladár voltak. 1899-ben 

nyitott meg az intézmény, amelyben 

eleinte a koncertterem volt a leghang-

súlyosabb, később az épület a budai 

polgárok gyülekezőhelye lett. A má-

sodik világháború utáni évtizedektől 

kezdve egészen napjainkig a magyar 

népi kultúra, a magyar néptánc fontos 

központja. Az épület remek állapot-

ban van: 2008-ban a külső tatarozást, 

az elmúlt években a belső felújítást is 

elvégezték rajta. Megújult maga a Cor-

vin tér is. 

Kissé feljebb, a Szilágyi Dezső téren 

éppen felújítják Budapest második 

legnagyobb református templomát – 

ide visszatérünk még. Addig is érde-

mes egy pillantást vetni a tér sarkában 

álló kis szoborra: ez a templomot is 

tervező Pecz Samu kicsiny szobra. Le-

hetne ő ismertebb építészünk is, hisz 

ő tervezte a Fővám téren álló vásár-

csarnokot, az egyetemi Gólyavárat, a 

Magyar Királyi Tengerészeti Akadémia 

épületét Fiumében, a fasori evangéli-

kus templom és gimnázium épületeit, 

a Műegyetem könyvtárát és a várbéli 

levéltári épületet is. 

(Folyatjuk)

Fotó: civertan.hu
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A NOS boldog hétköznapjai
A hangulatos régiségbolt éveken keresztül Szerpentin Szalon néven működött a Hunyadi János utca öblében, a Donáti 

utca tetején. Ajtaja előtt két kis asztal várta a kávéra vágyó vendégeket, ablakában régi könyvek, odabent csecsebecsék. 

Egy napon azonban Móni, a tulajdonos – akiért a környék rajongott – váratlanul úgy döntött, hogy boltjának nagyobb 

helyet keres. Ekkor kezdődött a NOS története.   

– A napi kávénk miatt és apróságokért 

jártunk ide Katona Évivel és Doszpot 

Gabival, mindhárman itt lakunk az 

utcában. Amikor Móni végleg a köl-

tözés mellett döntött, nem sok időnk 

maradt a gondolkodásra. Elhatároztuk, 

hogy átvesszük a teret és a köré szer-

veződött közösséget – meséli Hitka 

Viktória.

A fiatal képzőművész és társai a sa-

ját munkáiknak, alkotásaiknak te-

remtettek otthont, a műhelyüket is 

itt rendezték be. Viktória korábban 

több helyen értékesítette a porcelán-

tányérjait, Évi  akkoriban kezdte a 

kötést, és megfelelő üzlethelyiséget 

keresett. Gabi a megvásárolható retró 

tárgyakat hozta, így nyitott ki ismét a 

bolt, immár új cégér alatt.

– E helynek olyan nevet szerettünk 

volna adni, ami utal a környezetünkre. 

A NOS nem más, mint utcanevünk – a 

Hunyadi János – lecsípett vége. 

Az érdeklődök néha maguk is szemta-

núi, amikor Viktória feliratokat készít 

a piacokon talált régi tányérokra, vagy 

éppen a kemencéből veszi ki a frissen 

kiégetett darabokat. Az aranyozott 

feliratok: egyéni reakciók a mindenna-

pokra. A képzeletbeli lista a családban 

gyakran ismételgetett intelmektől a 

társadalmi, politikai környezetre re-

flektáló üzenetekig tart. Ami azonban 

nem látható, hogy Viktória emellett 

könyvborítókat tervez ismert hazai 

kiadók számára, gyerekkönyveket il-

lusztrál és arculattervezéssel is foglal-

kozik. Üzlettársa, Éva – az Ëviköt már-

ka tulajdonosa – egyedi sapkák, sálak, 
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pulóverek, hajpántok, kesztyűk és láb-

szármelegítők tervezője és készítője. 

A NOS-ban ő is gyakran tetten érhető 

munka közben. 

– Amikor Évi már nem tudott elegen-

dő mennyiségű téli holmit kötni, több 

ismerős is a saját nagymamáját aján-

lotta segítőnek – mondja Viktória.  Be-

indultak a nénik, és eljött a pillanat, 

amikor már elegendő áru gyűlt össze. 

Egy ideig leállt a csapatmunka. Egyi-

kük mégis kért fonalat, és hamarosan 

30 darab csavartmintás sálat adott át, 

amelyeket hajléktalanok számára kö-

tött. A kézbesítésben az önkéntesek-

ből álló Budapest Bike Maffia segített. 

A NOS nem csupán egy hangulatos 

bolt, hanem a közösségépítés színtere 

is. Adományként számos civil szerve-

zet, többek között a Társaság a Sza-

badságjogokért és a Budapest Bike 

Maffia ajándéktárgyai is megvásárol-

hatók. Viktória kampánytervezéssel 

segíti a Hintalovon Gyermekjogi Ala-

pítványt, és ő tervezte a TASZ Mon-

do nevű kártyajátékát, amely azért 

készült, hogy a fogyatékos gyerekek 

megtanulják a jogaikat, és felismerjék, 

ha korlátozzák azokat. A kártyacsomag 

bevétele a Mondo alapján rendezett 

színházi előadást is támogatja. A kép-

zőművész a saját ötlete alapján, im-

már második éve készít „Boldog hét-

köznapot!” feliratú kártyalapokat és 

printeket, amelyeknek az egyik célja, 

hogy ne csupán az ünnepek alkalmá-

ból kívánjunk egymásnak boldogsá-

got. A névjegy méretű kártyalap és 

az A/4-es nyomat megvásárolható; a 

bevételből tavaly 80 darab nyomó-

gombos mobiltelefont adományoztak 

a Máltai Szeretetszolgálat Krisztinavá-

rosi Hajléktalan Centrumának. Az idei 

akcióból befolyó összeget is jótékony-

sági célra ajánlják fel.

A NOS-ba ma is ugyanúgy bejárnak a 

környékbeliek, mint annak idején. 

– Misi bácsi visszatérő vendégünk. So-

káig itt lakott a közelben, majd sajnos 

elköltözött a környékről idősotthonba, 

de mégis rendszeresen meglátogat 

minket. Betér hozzánk az erre sétáló 

puli és a gazdája is. A puli bejön, le-

fekszik, a gazdája pedig türelmesen 

megvárja, amíg a kutya hajlandó to-

vábbindulni. És azt is tudjuk, hogy ha 

az ismerős kutyasétáltató nénit két 

napig nem látjuk, akkor lehet, hogy 

valami baj történt vele.

A hangulatos helyiségben folyamato-

san zajlik az élet. A kis bolt worksho-

poknak és kisebb rendezvényeknek 

is otthont ad. Havonta egyszer egy 

olvasóklub tagjai találkoznak itt, más-

kor a teret virágültetők vagy -kötők 

alkotóműhelyévé alakítják. Bárki vihe-

ti a saját ötletét, szívesen biztosítják 

hozzá a teret.

Rojkó A.
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Nagy-
családosok 
Karácsonya

December 21-én 
délelőtt 11 órakor
Fellép: Gryllus Vilmos
Várkert Bazár

Idősek 
Karácsonya
December 21., 15 óra
Fellép: Herczku Ágnes 
Várkert Bazár

Az Idősek Karácsonyára 
még lehet jelentkezni, 
személyesen az ön-
kormányzat Gondozá-
si Központjában (cím: 
1013 Bp., Attila u. 8., 
H.–Cs.: 9–16, P.: 9–12.)

Az Eötvös 
család 
történetéről 
2020. január 9., 16 óra
A Kézfogás Testvérvárosi Egyesület 
várja az érdeklődőket a Várnegyed Ga-
lériába január 9-én 16 órára egy év- és 
évtizednyitó újévi beszélgetésre, vala-
mint Aporné Kovács Éva előadására az 
Eötvös család történetéről. A program 
ingyenes. 
Várnegyed Galéria (Batthyány u. 67.)

Budavári 
Beszélgetések 
December 30., 19 óra, 
A  plébánia dísztermében Bugár-Mé-
száros Károly (építész-történész) tart 
előadást. 
Károlyt, a  frissen megválasztott  (teréz-
városi) díszpolgárt köszönjük, vala-
mint Szelényi Károllyal beszélgetünk 
Boldog Károly királyunk koronázásáról 
és a Szent Korona részleteiről készült 
26 darab nagyméretű fotójának társa-
ságában.  

Minden kedves résztvevő a Mátyás 
templom, a Budavári Beszélgeté-
sek témájához kapcsolódó  ajándé-
kot (könyvet, magazint, DVD-t)  kap. 
Az  együttlétet kiváló italokkal és 
ételekkel   tesszük még élvezeteseb-
bé.  Országház u. 14.  
A belépés ingyenes. 

Újévi 
beszélgetés
A Kézfogás Testvérvárosi Egyesület 
várja az érdeklődőket január 9-én 16 
órára a Várnegyed Galériában (Batthyá-
ny u. 67.) egy év- és évtizednyitó újévi 
beszélgetésre, és Aporné Kovács Éva 
előadására „Az Eötvös család történe-
téről”. 
A program ingyenes.

Orgonazene 
mindenkinek
2020. január 14., 18 óra 
A „francia-iskola” – Templomiorgonis-
ta-képzés Franciaországban – A szá-
zadforduló (XIX-XX.) francia liturgikus 
orgonazenéje. 
Előadó: Balasi Barnabás orgonamű-
vész. 
Szent Anna templom, Batthyány tér.

Mazalin Natália festőművész 
Takarásban című 
kiállításának megnyitója.
2020. január 15., 18 óra

A kiállítást megnyitja: 
Balázs Sándor művé-
szeti író, közreműködik: 
Chelemen Paula klari-
nétművész. 
A tárlat ingyenesen 
megtekinthető 2020. 
február 21-ig, keddtől 
szombatig, 12–18 óráig. 

Tér-Kép Galéria: 1016 Budapest, Krisztina krt. 83–85.
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A Táncsics Mihály utca 23. szám alatti 
zsinagóga 1461-ben épült és 1686. 
szeptember 2-án, Buda visszafoglalá-
sakor pusztult el.

A betemetett romok egy része 1964-
ben előkerült, majd a próbafeltárás 
során kiderült, hogy a föld alatt Eu-
rópa egyik legnagyobb gótikus zsina-
gógája rejtőzik meglepő épségben. A 
teljes feltárás azonban elmaradt és a 
kutató árkot visszatemették.

Magyarországon ebből a korból nem 
ismerünk ilyen épségben megmaradt, 
hasonló méretű építészeti emléket, az 
épület méreteivel csak a regensburgi 
zsinagóga vetekedhetett.

A zsinagóga történetének 
legfontosabb állomásai:
• 1461-ben építette Mendel Jakab, 
 a budai zsidók prefektusa.
• 1526-ig használták eredeti formá-

jában.
• 1530-as budai ostromban megsérült, 

csak 1541-ben állították helyre részle-
gesen, és kezdték el újra használni.

• 1686-ban az ostrom során föléget-
ték, majd a várba költöző lakosok 
a benne lévő holttestekkel együtt 
betemették.

• 1964-ben a Budai Várban végzett fel-
újítási munkálatok alkalmával Zolnay 
László vezető régész felfedezett egy 
épületmaradványt, amelyről Scheiber 
Sándor professzornak köszönhetően 

kiderült, hogy vélhetően azonos az 
1461-ben épült, elveszettnek hitt 
Mendel-féle zsinagógával.

• 1965-ben visszatemették a csak 
részben feltárt épületet.

Budai Aurél, a feltárásban résztvevő 
építész, Czétényi Piroska, Bánszky 
Szabolcs és Erdélyi-Gáspár Judit épí-
tészmérnökök azóta folyamatosan 
azon fáradoztak, hogy elérjék a teljes 
feltárást és részleges rekonstrukciót.

 
A  MAZSIHISZ, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a Budavári Önkormányzat hanukai ünnepséget tart 

a Mátyás király korabeli, eltemetett zsinagógánál a budai várban. Az imahely egykor Európa legnagyobb zsinagógája 

volt, maradványa a magyar zsidóság évszázados gyökereinek szimbóluma.

Hanuka második lángját 2019. december 23-án, hétfőn délután 5 órakor gyújtjuk meg 

a  Táncsics Mihály utca 23. számú épület előtt, a Babits Mihály sétány felőli oldalon.

A Budavári Önkormányzat és a Mazsihisz által közösen szervezett ünnepségünkön természetesen lesz hagyományos 

hanukai fánk, forralt bor és forró tea, továbbá élőzene.

A Hanuka lángjait V. Naszályi Márta polgármester, Karácsony Gergely főpolgármester és Heisler András, a Mazsihisz elnöke 

gyújtja meg. Tanítást mond Radnóti Zoltán neológ főrabbi.

Közreműködik: Kardos Dániel (gitár), Magyar Bori (ének) és Vázsonyi János (szaxofon).

(Az esemény legegyszerűbben a Bécsi kapu mellől induló lépcsősor felől közelíthető meg. A helyszínt tömegközlekedéssel a 16-

os busz Bécsi kapu megállójától lehet leggyorsabban elérni. Autóval a várfalon kívül, a Lovas úti parkolóban lehet megállni.)

Hanuka a Budai Várban

A ZSINAGÓGA TÖRTÉNETÉRŐL
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ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS
2020. január 7., kedd 10.30

Malomhegyi Imre: André Rieu kará-
csonyi műsor. Belépő: 100 Ft.

2020. január 14., kedd 10.30
Csordás Gábor: Törökország Ke-
let-Anatólia. Belépő: 100 Ft.

BUDAVÁRI FILMKLUB A TABÁN 

MOZIBAN
2019. december 20., péntek
14.00 – Bébibumm 
(francia vígjáték, 94 perc, 2017). 

A több évtizede működő Budavári 
Filmklub keretében a Budavári Mű-
velődési Ház a Tabán mozival együtt-
működve havi egy alkalommal az 
idősebb, elsősorban nyugdíjas kor-
osztályt várja ingyenes filmvetítésre. 
Cím: Budapest, Krisztina körút 87–89.

KÖRTÁNC
Páros héten hétfőn 
18.00–19.30-ig

A körtánc keretein belül különböző 
népek zenéire változatos körtáncokat 
lehet megtanulni könnyed, barátságos 
hangulatban. A résztvevők a táncok 
előtt közösen megtanulják a lépé-
seket, így tánctudás és partner nem 
szükséges. Vezeti: Stern Szilvia. Belé-
pő: 1 500 Ft/alkalom.  Első alkalom: 
2020. január 6.

IRKA KÖR VERSSZÍNHÁZ –

IRODALOMKEDVELŐK KLUBJA
Csütörtökönként 10.00

Csütörtök délelőttönként az Irka Kör 
Versszínház tagjai élesztgetik a „köl-
tészet lángját”. Szeretettel várnak 
minden irodalomkedvelőt, akik szíve-
sen közreműködnének irodalmi mű-
soraikban. Klubvezető: Remes Ferenc. 
Első alkalom: 2020. január 9.

PÉNTEK ESTI KÖTŐKLUB (PEKK) 
Péntek 16.00–18.00 

Közös kötés kezdőknek, újrakezdők-
nek és haladóknak. Szuper lehetőség 
a fejlődéshez, elleshetsz egy-két for-
télyt a gyakorlottabb kézimunkázók-
tól. Csatlakozási lehetőség bármikor. 
Vezeti: Erdei Gyöngyvér. Telefonszám: 
+36/20-333-7503. Díja: 2500 Ft. 
Első óra: 2020. január 10. 

BAROSS GÁBOR TURISTA KLUB
2020. január 10. péntek 16.00 – 

évzáró rendezvény 
A Vasutas Természetjárók Szövetsé-
gének Baross Gábor Turista Klubja 
havonta tart fogadónapot, ahol befi-
zetések, túramegbeszélések zajlanak, 
illetve havi egy alkalommal klubna-
pot rendeznek. Kirándulásokat szer-
veznek, élménybeszámolót tartanak,. 
Rendezvényeik mindenki számára 
nyitottak. A jelentkezéseket klubna-
pokon vagy fogadónapon várják.

SZENIOR ÖRÖMTÁNC
Péntek 16.30–18.00 

A szeniortánc közösségi tánc, amely 
kíméletesen mozgatja át az izmokat, 
ízületeket és kiválóan hat a memó-
riára. Ez a mozgásforma nem igényel 
táncpartnert, sem előzetes tánctu-
dást. A szeniortánc nem más, mint 
öröm, mozgás, agytorna. Jelentkezés 
és további információ: Drimál Andrea. 
Tel.: +36-30-231-2150. E-mail: adad-
rimal23@gmail.com. Első alkalom: 
2020. január 10.

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

www.bem6.hu           budavarimuvelodesi.haz         budavarimuvelodesihaz

SEBŐ-KLUB ÉS TÁNCHÁZ    
2020. január 11., szombat 19.00  
A havi rendszerességgel tartott 
koncerteken sok évtizedes, nép-
zenei és énekelt verseket felö-
lelő repertoárjából válogat a Se-
bő-együttes. A táncházi muzsikát 
Mihó Attila és bandája biztosítja, 
tánctanáruk Csatai László „Csidu”.
Belépő: 1200 Ft. Jegyek elővétel-
ben kaphatók a Budavári Műve-
lődési Ház jegypénztárában és a 
www.tixa.hu oldalon. 

SZÁJHARMONIKA KLUB 
A GRUNTING PIGS DUÓVAL
2020. január 17., péntek 19.00 
Az egyik legismertebb kortárs 
magyar szájharmonikás, Pribojsz-
ki Mátyás és zenekara az igényes 
élőzenét szeretnék életben tar-
tani. Zenéjükben felfedezhetők a 
blues gyökerei, a swing, a jazz és 
némi funky is. Saját, angol nyelvű 
dalaik mellett ismert előadóktól is 
kölcsönöznek dallamokat. 
Belépő: 1200 Ft. Jegyek elővétel-
ben kaphatók a jegypénztárunkban 
és a a www.tixa.hu oldalon. 

LOVÁSZ IRÉN DALOLÓKÖRE: 
2020. január 14.,  kedd 17.00
Lovász Irén egyetemi docens dalo-
lóköre szívesen lát minden érdek-
lődőt közös daltanulásra és együtt 
éneklésre. Belépő: 1000 Ft
További információ: 
www.lovasziren.hu. 
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GERINCTRÉNING
Kedd 19.30–20.30 

A tánc és jóga elemeivel gazdagított könnyen követhető ge-
rinctorna. A mozgáskoordinációt és mobilitást fejlesztő gyakor-
latok segítenek a fájdalommentes és harmonikus mindennapi 
élet kialakításában. Vezeti: Szabó Nikolett. Jelentkezés és to-
vábbi információk: e-mail: niki@hawaiihulatanc.hu. Első alka-
lom: 2020. január 7. 

ALAKFORMÁLÓ KONDITORNA
Kedd és csütörtök 15.30–16.30 és 16.30–17.30, Szerda és 

péntek 07.30–08.30 és 08.30–09.30  
Az alakformáló konditornán a jó erőnlét és hajlékonyság érdeké-
ben különféle izomgyakorlatok erősítését végzik, a Kárpát-me-
dence kincsestárából merített zenére. Minden korosztályt 
szeretettel várnak. Vezeti: Tóth Ildikó, Harangozó Gyula-díjas 
táncművész. Belépő: 1000 Ft, nyugdíjasoknak: 900 Ft. Első al-
kalom: 2020. január 7.

HORDOZÓS KANGATRAINING – Szülés utáni regeneráló 
torna. Kedd 11.00–12.00

A Kangatraining Európa első számú szülés utáni regeneráci-
ós mozgásprogramja, amellyel az anyukák újra formába hoz-
hatják magukat. Oktató: Nemes-Bukovszki Zsófia (Kangatrai-
ning, RTM). További információ: www.kangatraining.hu, e-mail: 
zsofi@kangatraining.hu., telefon: +36 30 438 8554. Első alka-
lom: 2020. január 7. 

RTM – HASIZOM REGENERÁLÓ TORNA
Kedd 9.30–10.30

Az RTM (Rectus Training Módszer) egy komplett rehabilitációs 
program, ami a rectus diastasisra (egyenes hasizmok eltávolo-
dására) fókuszál, és fel/újra építi a gyenge törzstartó izmokat. A 
program várandósoknak és a szülés utáni időszakban kiemelten 
ajánlott, ugyanakkor tökéletes a várandósságra készülőknek, il-
letve mindenkinek, aki erős core izmokat szeretne. Oktató: Ne-
mes-Bukovszki Zsófia. Első alkalom: 2020. január 7. 

KANGAMOM TRAINING – A bababarát alakformáló
Csütörtök 10.00–11.00

Ha kisbabáddal már nehézkes a hordozós torna, mert egyre 
inkább a nagy világot igyekszik felfedezni, mintsem a hordo-
zóban pihenjen, akkor gyere és próbáld ki a KangaMom Trai-
ning-et! Oktató: Nemes-Bukovszki Zsófia. Első alkalom: 2020. 
január 9.

TABÁN SPORTKÖR
2020. január 16., csütörtök 16.00  

Lehoczki Márta: Horvátország gyöngyszeme Dalmácia 
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Vízivárosi Klub
1015 Bp. Batthyány u. 26. • Telefon: +36-20-232-9018, +36-1-780-7660 • E-mail:  vizivarosiklub@budavar.hu
Nyitva tartás: a programokhoz igazodóan változó.

KÖZÖSSÉGI BETLEHEMÁLLÍTÁS A VÍZIVÁROSBAN

A tavalyi évhez hasonlóan idén is elkészült az I. kerületi Víziváros közösségi bet-

leheme a környék lakóinak segítségével. A szervezők nagy örömére most többen 

csatlakoztak ehhez a hagyományteremtő- és közösségépítő kezdeményezéshez, 

volt, aki családostul érkezett. 

A program az önkormányzat, a Pékműhely és a Kedveskrém támogatásával való-

sult meg a Vízivárosi Klub előtti téren. 

HÉTFŐ:

10.00–10.30 „Kökörcsin” babás ját-

szó- és táncház 1–3 éves gyermekek 

és szüleik részére. Részvételi díj: 1000 

Ft/alkalom (egy gyermek + egy felnőtt).  

Információ: Márton Piroska táncos, 

óvodapedagógus, mozgásterapeuta, 

piroska.marton.tanc@gmail.com.

16.30–17.30 Ingyenes jogi tanács-

adás. Bejelentkezés szükséges a  dr-

boross@borossiroda.hu címen vagy a 

klub elérhetőségein. 

17.00–18.00 Ingyenes, önszervező-

dő angol társalgókör. Bármikor lehet 

csatlakozni a csoporthoz. A nyelv kö-

zépszintű ismerete ajánlott!

KEDD: 

8.00–9.00 Senior gerinctorna. Rész-

vételi díj: 700 Ft/alkalom. Bejelentke-

zés szükséges a mozduljtudatosan@

gmail.com címen.

18.00–19.00  Funkcionális tréning és 

mobilizáció. Nyújtó és mobilizációs 

gyakorlatok az ízületi mozgásterjede-

lem növelésére, valamint egyensúly-

fejlesztés a testtudatos mozgásért.   

Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom; 4600 

Ft/4 alkalom. Bejelentkezés szüksé-

ges a mozduljtudatosan@gmail.com 

címen. 

SZERDA:

10.30–12.00 Közép-budai baba-ma-

ma és hordozós klub. Ha (ki)kapcso-

lódnál vagy szabadon beszélgetnél 

egy támogató és biztonságot nyújtó kö-

zegben, itt bátran kérdezhetsz! Cserélj 

tapasztalatot másokkal a kisgyermekes 

lét örömeiről, kihívásairól, és hozd el 

magaddal a babádat is! A klubot veze-

ti: Jezsek Klaudia, édesanya, hordozási 

tanácsadó. Facebook: Közép-budai ba-

ba-mama és hordozós klub. Részvételi 

díj: 500 Ft. Minden hónap negyedik 

szerdáján a klubban szoptatást támo-

gató baba-mama csoporttalálkozó van. 

Vezeti: Wouters Krisztina LLL szoptatási 

tanácsadó, három gyermek édesanyja. 

A részvétel ingyenes.

15.30–16.30 „Aranycipő” senior tár-

sastánctanfolyam, I. kerületi nyugdí-

jasoknak ingyenes. Folyamatos csatla-

kozási lehetőség! 

CSÜTÖRTÖK:

9.00–10.00 Senior gerinctorna. 

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtudato-

san@gmail.com címen.

14.00–17.00 Bridzs klub.

INGYENES GERINCTORNA 
I. KERÜLETI NYUGDÍJASOK 

RÉSZÉRE

Ingyenes gerinctorna I. kerületi 
nyugdíjasok részére

kedden 9.00–10.00 és 
10.00–11.00 között,

csütörtökön 8.00–9.00 között.
Bejelentkezés minden alkalommal 
szükséges, ezt hétfőn és szerdán 

10.00–12.00 óra között
a 06-1-780-7660-as telefonszámon

vagy személyesen a helyszínen 
tehetik meg.

DECEMBER 21-TŐL TÉLI SZÜNET, A PROGRAMOK JANUÁR 6-TÓL FOLYTATÓDNAK
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16.00–17.00  Orosz társalgókör. In-

formáció: László Ludmilla, 0620 918 

1438.

 

17.00–18.00 Meridián torna. A gya-

korlatok mindennapos végzésével 

kézbe véve saját sorsunkat, sokat te-

hetünk egészségünk javításáért, fenn-

tartásáért, 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. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtudato-

san@gmail.com címen. 

FELNŐTT SZÍNJÁTSZÁS ÉS 

IMPROVIZÁCIÓ 

Kéthetente csütörtökön 19.30-tól. 

Érdeklődni Patocskai Katalinnál lehet: 

patocskatica@gmail.com, 0620 770 

8679.

PÉNTEK:

8.00–15.00 Termelői piac a klub 

előtti téren

8.00–9.00 Senior gerinctorna. Rész-

vételi díj: 700 Ft/alkalom. Bejelentke-

zés szükséges a mozduljtudatosan @

gmail.com címen.

9.00–10.00 Gerinctorna minden 

korosztálynak. Részvételi díj: 700 

Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges 

a mozduljtudatosan @gmail.com cí-

men.

10.00–11.00 „Aranycipő” senior 

társastánc tanfolyam. Részvételi díj: 

500 Ft. 

Mesemúzeum

December 21., szombat 11 órától 

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS

Adventi ajándékkészítő kézműves Far-

kas Réka iparművésszel. Különböző 

gyógyteákból, fűszerekből egyedi te-

aválogatást készíthetsz szeretteidnek, 

és saját díszítésű receptes kiskönyv-

vel, vagy képeslappal is meglepheted 

őket. Ajánlott korosztály: 5–12 éves 

korig. 120 perc.

December 28., szombat 

11 órától 

KÖZÖS TÁRSASJÁTÉKOZÁS 

Vajon megtalálod a labirintusból kive-

zető utat? Tudsz egymás után kétszer 

hatost dobni? Menni fog a pókerarc? 

Gyere, próbáld ki!  Ajánlott korosztály: 

5–12 éves korig. 120 perc.

Január 4., szombat 11 órától 

FORMÁK A TUBUSBÓL

Kreatív foglalkozás Farkas Réka ipar-

művésszel. Ajánlott korosztály: 5–10 

éves korig. 120 perc.

Január 11., szombat 11 órától 

DIAFILMVETÍTÉS  

Válogatás a Grimm-testvérek meséi-

ből. Amit mesélünk: Jancsi és Juliska, 

Hamupipőke, Holle anyó, Hófehérke, 

Piroska és a farkas. Ajánlott korosz-

tály: 6–10 éves. 30 perc.

Január 18., szombat 11 órától 

OLVASTAD? – Ő ÍRTA!

Vendégünk: Varró Dani

„Ha érdekel titeket a skandináv mitoló-

gia, a fantáziavilág, a trollok, elfek, gob-

linok, ha szeretitek az Andersen-meséket, 

vagy nem szeretitek (ahogy én sem any-

nyira), de szívesen hallanátok hableá-

nyokról, hablegényekről, ha kíváncsiak 

vagytok rá, hogy mit kell csinálni ahhoz, 

hogy ne hasson rátok semmilyen gonosz 

tündérvarázslat, ha szeretitek a vicces rí-

meket, és ha szívesen kalandoznátok egy 

bátor viking vitézke bőrébe bújva egy 

vérszomjas vadlazacokkal, fókatündé-

rekkel, sárkányokkal és harcimókusokkal 

benépesített világban, ahol ti magatok 

alakíthatjátok kedvetekre a történetet, 

akkor gyertek, és ismerjétek meg A lepri-

kónok átkát A szomjas troll című kis vi-

king legendáriumomból.” Varró Dani

Ajánlott korosztály: 6–12 éves. 60 

perc

1013 Budapest, Döbrentei utca 15. Telefon: +36-1-202-4020
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NORDIC WALKING
Hétfő 09.00 – 10.00. 
Találkozó a Vérmezőn, a Széll Kálmán 
tér felőli részen lévő fitnesz eszközök-
nél. A részvétel I. kerületi lakosoknak  
ingyenes. További információ: +36-1-
375 0336.

JÓGA
Hétfő, szerda 18.00–19.30 a Sport-
központ közösségi helyiségében. 
Részvételi díj: I. kerületi lakosoknak 
1 500 Ft/alkalom, kerületen kívüli ér-
deklődőknek 2 000 Ft/alkalom. Továb-
bi információ: Szadai Kriszta +36-70-
636-6869; szadai.kriszta@gmail.com.

SZENIOR TÁNC
Kedd 11.00–12.00 a Sportközpont 
Közösségi helyiségében. Nem kell 

hozzá partner, sem előzetes tánctu-
dás. A részvétel I. kerületi lakosoknak 
ingyenes. További információ: +36-1-
375 0336.

GYMSTICK MUSCLE
Kedd 18.00 óra – Czakó Sportközpont 
Közösségi terem
A GYMSTICK Muscle egy különleges 
izomerősítő óra, hatféle edzéselvet 
képvisel: izomerő-fejlesztés, ízületi 
stabilitás, egyensúlyérzék-fejlesz-
tés, koordináció, állóképesség, tuda-
tos testtartás. A GYMSTICK használa-
takor az egész test aktívan dolgozik, 
akkor is, ha csak egy bizonyos izom-
csoportra koncentrálunk. Jó han-
gulatú, kiscsoportos órák a Naphe-
gyen! További időpontok szervezés 
alatt. 1 800 Ft/alkalom Az órákra 

bejelentkezés szükséges! Órarend, 
bejelentkezés, bővebb informá-
ció:  gymstickzj@gmail.com. Tel.: 06-
30-358-0436. Várom jelentkezését! 
Zólyomi Julianna.

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

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

PROGRAMOK

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

sor december 2-ától:

Változik a közönségjég nyit-
vatartása: hétfőtől szerdáig 
18.00–20.00 óráig; csütörtök–pén-
tek 18.00–21.00 óráig; szombat 
10.00–21.00 óráig; vasárnap 
10.00–18.00 óráig.

Az I. kerületi lakosok számára 
a közönségjég használatának árai 
is változnak:
• 14 év alatti gyerekeknek ingye-
nes;
• 14 év felett egységesen 500 Ft a 
belépődíj. A korcsolyabérlés válto-
zatlanul 800 Ft marad.

Az I. kerületen kívülieknek az árak 
változatlanok:
• 14 év alatti gyerekeknek 1 300 Ft;
• 14 év felett egységesen 1 800 Ft 
a belépődíj.  
A korcsolyabérlés 1 000 Ft.
A hétvégén idősávokkal fog mű-
ködni a korcsolyapálya:
SZOMBAT: 
• 10.00–12.30 I. idősáv,
• 13.30–16.30 II. idősáv,
• 17.30–21.00 III. idősáv.
 VASÁRNAP:
• 10.00–13.00 I. idősáv,
• 14.00–18.00 II. idősáv.

Az iskolásoknak és ovisoknak hétköznap az órarend szerinti órájukban 
ingyenes lesz a korcsolyabérlés. Az időkorlátok bevezetésének oka, hogy 
mindenkinek legyen lehetősége bejutni korcsolyázni.
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INGATLAN

Karácsonyi ajándéknak is kiváló! 
Bükkön pár percre a fürdőtől a Termál 
Üdülőszövetkezet Apartman Hotel C 
épületében 1 szobás üdülési jog ked-
vező áron eladó. Irányár: 295.000 Ft. 
Telefon: 06-20-539-1019.

I. Hunyadi úton,  98 m2-es,  III.
emeleti, 3,5 szobás, világos, Várra és a 
Dunára kilátással rendelkező,  korsze-
rű cirkófűtéses öröklakás eladó teljes 
felújítás alatt lévő házban. Irányár: 
117,6 millió Ft.  jozsef56@icloud.com

II. Bognár utcában Budagyöngye 
közelében, főldszinti, 51 nm-es szé-
pen felújított, erkélyes, 2 külön nyíló 
szobás lakás 50 millió forintért el-
adó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 
20/974 0571.

II. Pasaréti tér közelében csöndes, 
vízszintes utcában, 2013-ban épült 7 
lakásos modern, liftes, akadálymen-
tes társasház 2. emeletén napfényes, 
panorámás, 85 nm-es, dupla erkélyes 
(+26 nm erkély) 3 szobás lakás 129 
millió forintért eladó. Garázs és tároló 
vásárolható hozzá. BakosLak Ingatlan 
326 0618, 06 20/974 0571.

II. Nyéki csendes, zöldövezeti 
utcában, 2003-ban épült 4 lakásos 
társasház 2. emeletén (lift nincs) 
rendkívül hangulatos tetőtéri, 120 
nm nettó alapterületű amerikai 
konyhás nappali, 3 hálószobás lakás 
2 fürdőszobával, 3 wc-vel, télikerttel 
és szaunával, 2 teremgarázshellyel 
és tárolóval 120 millió forintért el-
adó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 
20/974 0571

II. Zőldlomb utcában csúszó-
zsalus, 4 emeletes társasházban 
(nincs lift) 65 nm-es, 3. emeleti 3 szo-
bás kiváló elosztású lakás 53 millió 
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 
0618, 06 20/974 0571.

II. Pasaréten csendes utcában 3 
emeletes téglaépítésű, 6 lakásos tár-

sasház főldszintjén hangulatos, 53 
nm-es másfél szobás, nagy erkélyes 
lakás garázzsal 51 millió forintért el-
adó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 
20/974 0571.

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

II. Győngyvirág utcában, hűvös-
vőlgyi zőldővezetben eladó főldszin-
ti, győnyőrően felújított 63 nm+10 
nm teraszos, 2 szobás lakás. Villamos 
megálló pár perc sétára. Irányár: 63 
millió Ft. BakosLak Ingatlan 326 0618, 
06 20/974 0571

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

XII. Fodor utcában 3 lakásos tár-
sasház főldszintjén frissen és igé-
nyesen felújított 96 nm-es 3 szobás, 
terasz- és kertkapcsolatos, panorámás 
lakás saját 240 nm-es kertrészel, ga-
rázzsal és kerti szaunával 108 millió 
Ft-ért 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 0571.Adás-vétel

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

ÉLETJÁRADÉK

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

Életjáradékot fizetnék lakásáért! 
Leinformálható, referenciával rendel-
kező megbízható személy vagyok!  
Kálny Csaba 06-20/94-94-94-0.

ADÁS-VÉTEL

 HENK ANTIQUITAS Krisztina-

város Mészáros u. 8. Nyitva: 

H-P 10-18 óráig. Telefon: 06-20/933-

1413, henkvilmos@gmail.com 

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

 KÖNYV! Mi nem csak telefon-

szám, üzlet is vagyunk! Krisz-

tina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Ve-

szünk könyveket, könyvtárakat, régi 

térképeket, kéziratokat, képes-leve-

lező lapokat, plakátokat, fényképe-

ket, egyéb papírrégiséget. Díjtalan 

kiszállás, készpénzfizetés. Tel./Fax: 

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

com. nyitva: h-p 10-18 óráig.



VÁRNEGYED • XXIV. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM, 2019. DECEMBER 19., CSÜTÖRTÖK28

A p r ó h i r d e t é s

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.

GOMBFOCI! Keresem megvételre 
az 50-es 60-as 70-es évek gombfoci-
jait, akár egy darab is érdekel. tel.: 06 
20 516 7094.

ELADÓ: üzleti új GORA-TEX túra-
bakancs Nr. 16 - 12.000 Ft, új gyü-
mölcs centrifuga - 4.000 Ft, Beefe-
uter Gin dry London 0,7l - 4.500 Ft, 
függöny 2,3 m és 2,8 m széles - 3.000 
Ft, függöny behúzott rövid 2 szárnyú 
ablakra - 4.000 Ft, SPITZ Weinbra-
and 3* - 2.000 Ft, VSOP Napoleon - 
3.000 Ft, FRENCY Brandy 7* - 3.800 
Ft, beépíthető Gorenje 4 égős gázlap 
- 10.000 Ft. Telefon: +36-30-601-
4041.

 Budai József műértő-lakbe-

rendező vásárolok készpén-

zért magas áron antik bútorokat, 

koloniált is, magyar vagy külföldi fest-

ményeket, minden típusú dísz-vitrin 

és lakberendezési tárgyakat, antik ill. 

márkás karórákat, órákat, bizsunemű-

ket, ezüstneműket, könyveket, varró-

gépet, zongorát, teljes hagyatékot. 

Hívja a megbízható partnert. Telefon: 

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

gyarantik.hu.

 ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK 

FELVÁSÁRLÓ azonnali 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, köny-

veket, hanglemezeket, mindenféle ré-

giséget, hibásat is. Hívjon bizalommal a 

hét minden napján, díjtalan kiszállással. 

Telefon: 06-70-600-1727.

KARÁCSONYI 
SZAKÁCSKÖNYVAKCIÓ! 

A főzés tudománya + 
Bűvös Szakács konyha-
univerzum 

Két hiánypótló kötet 
együttesen 3.500 FT 
ÁRENGEDMÉNNYEL.
Részletek a buvosszakacs.com oldalon

Elérhetőség: +36-1-782-6620

• 24 órás vészhelyzeti 

  elérhetőség, éjszakai 

  ügyelet

•  Teljes körű  könyvelés az új 

  törvényi előírás szerint

•  Hatékony kintlevőség-

  kezelés

•  Műszaki problémák 

  kezelése - Gondnoki 

  házfelügyelet

•  Társasház teljes körű 

  üzemeltetése

•  Felújítási munkák 

  előkészítése, lebonyolítása,   

   felügyelete

•  Alapító Okirat és 

  SZMSZ elkésztése, 

  karbantartása

•  Jogi problémák 

  megoldása

I. kerületi irodával rendelkező 
közös képviselet és társasházkezelés

FIGYELEM! Változások a közös képviseletre vonatkozó 

törvényi előírásokban 2020. januártól.     

Szolgáltatásaink: 

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, árnyékolástechni-
kai eszközök gyártását és 

beépítését vállaljuk.
Miklós Csaba, 

tel: +36-70-586-0116
e-mail: miklosbutor@gmail.

com
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 GALÉRIÁNKAT újra megnyitot-

tuk! Műtárgyak, festmények 

adásvételével, szakbecslésével fog-

lalkozunk. Ingatlanügynöki tevékeny-

séget is folytatunk jogi ügyintézéssel, 

kedvező feltételekkel. Napkereszt 

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

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

8309, +36-30-555-7436

FESTMÉNY

 FESTMÉNYGYŰJTEMÉNY gya-

rapítása céljából megvételre 

keresek készpénzért kiemelkedő kva-

liitású magyar festményt. Árverésen, 

kiállításon szerepelt előnyben. Ne-

mes Gyula, telefon: 06-30-949-29-00, 

e-mail: gyulanemes@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.

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

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

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

Kárpitos és asztalos munkák, ná-
dazás, gyéké nyezés munkával, szál-
lítással. Kiss Gábor, I. ker., Feszty Á. u. 
2., az alagsorban. telefon: 214-8384, 
06-20-345-9963.

LAPSZÁM LAPZÁRTA MEGJELENÉS LAPSZÁM

1. JANUÁR 8. JANUÁR 16. 1.

2. JANUÁR 22. JANUÁR 30. 2.

3. FEBRUÁR 5. FEBRUÁR 13. 3.

4. FEBRUÁR 19. FEBRUÁR 27. 4.

5. MÁRCIUS 4. MÁRCIUS 12. 5.

6. Március 18. Március 26. 6.

7. ÁPRILIS 1. ÁPRILIS 9. 7.

8. ÁPRILIS 15. ÁPRILIS 23. 8.

9. MÁJUS 6. MÁJUS 14. 9.

10. MÁJUS 20. MÁJUS 28. 10.

11. JÚNIUS 3. JÚNIUS 11. 11.

12. JÚNIUS 17. JÚNIUS 25. 12.

SZÜNET

13 AUGUSZTUS 5. AUGUSZTUS 13. 13

14. AUGUSZTUS 19. AUGUSZTUS 27. 14.

15. SZEPTEMBER 2. SZEPTEMBER 10. 15.

16. SZEPTEMBER 16. SZEPTEMBER 24. 16.

17. SZEPTEMBER 30. OKTÓBER 8. 17.

18. OKTÓBER 14. OKTÓBER 22. 18.

19. OKTÓBER 28. NOVEMBER 5. 19.

20. NOVEMBER 11. NOVEMBER 19. 20.

21. NOVEMBER 25. DECEMBER 3. 21.

22. DECEMBER 9. DECEMBER 17. 22.

2020
MEGJELENÉSI DÁTUMOK

Hirdetésfelvétel legközelebb 
2020. január 7-én lesz 10.00-15.00 óráig 

a szerkesztőségben 
(I. ker., Országház utca 15., Te le fon: +36-1-355-0139)
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Közös képviselőknek indít képzést a BKIK

Társasházkezelői OKJ-végzettséggel nem rendelkező közös képviselőknek 

indít képzést a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara olyan alapismere-

tek elsajátítására, amelyek biztosítékot jelentenek ahhoz, hogy a jövőben 

kellő szakmai tudással, a törvényi előírások megértésével és betartásával 

felelősen végezzék tevékenységüket. A nagy érdeklődésre való tekintettel 

januárban újra induló képzésre folyamatosan várják a jelentkezőket.

Magyarországon ma mintegy 4,4 millió a lakások száma, amiből közel  1,5 

millió társasház életét közös képviselők vagy társasházkezelők irányítják, 

gyakran sok tízmillió forintos költségvetésről gondoskodva. A tulajdonosi 

közgyűlésen megválasztott közös képviselők jelentős része eddig szakirá-

nyú végzettség és megfelelő tudás nélkül dolgozott. A nemrég módosult tár-

sasházi törvény előírásainak a jövőben csak azok a közös képviselők tudnak 

eleget tenni, akik kellő szakmai tudással rendelkeznek.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében indított közös kép-

viselő képzésen a társasházak tulajdonosaink képviseletéhez, s a tulajdonosi 

közösség felhatalmazásából eredő feladatok ellátásához szükséges általá-

nos, jogi, műszaki és gazdasági ismereteket sajátíthatják el a résztvevők.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által engedélyezett oktatás 

elsősorban az OKJ-s társasházkezelői képzettséggel nem rendelkező közös 

képviselőknek, intéző- és számvizsgálói bizottság tagjainak ajánlott. A 2020 

januárjában induló 40 órás képzés 8 héten át mindössze heti 1x5 órát vesz 

igénybe, így a résztvevők a munkájuk mellett is el tudják azt végezni. A sike-

res vizsgát tevők hivatalos tanúsítványt kapnak.

A képzés költsége: bruttó 70.000 forint, mely az oktatást, a vizsgaköltségeket 

és a tananyagot is tartalmazza.

Részletek és jelentkezési lap a http://kozoskepviselokepzes.bkik.hu oldalon.

Telefon: +36 1 488-2439

Jelentkezési lap benyújtása:

• személyesen: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 1. emelet 107. szoba, hétfő-

től csütörtökig 9.00-15.00 óráig, pénteken 9.00-12.30 óráig.

• e-mailen: felnottkepzes@bkik.hu

• postai úton: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

 Villanyszerelés azonnal! Hi-

baelhárítástól a teljes felújí-

tásig. Petrás József villanyszerelő 

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

246-9021. ELMÜ ügyintézés.

 Lakásfelújítás! Szobafestés, 

mázolás, tapétázás, parketta-

lerakás, -javítás, -csiszolás,  vízsze-

relés, csempézés, villanyszerelés, 

ajtó- és ablak csere, kőműves és 

asztalos munkáK, takarítás, garanciá-

val. Halász Tibor. Telefon: 202-2505, 

0630-251-3800. 

EGÉSZSÉG

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

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

Házhoz megyek! Fogsor készí-
tését, javítását vállalom garanciával. 
Hívjon bizalommal!  Telefon: 06-20-
980-3957.

Idősekhez pedikűrös házhoz 
megy, 3000 Ft. M. Mariann, 06-
30/445-3876.



Boldog karácsonyt és 
eredményes új évet kívánunk 
minden kedves olvasónknak!

A Várnegyed szerkesztősége

A következő lapszámunk január 16-án jelenik meg




