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Képriport
A Jókai Anna Szalonban 

operaklub indult Csapó Zsu-

zsanna vezetésével. Az első 

alkalommal Plácido Domingo 

művészetével és előadása-

ival ismerkedhettek meg az 

érdeklődők.

Rák Kati ezúttal az idős em-

berekkel alkotott szellemi 

közösségben memória-, be-

szédkészség-fejlesztő és 

-fenntartó gyakorlatokkal se-

gítette a Léleksimogató ven-

dégeit.  

A Virág Benedek Házban finisszázzsal 
zárult a Szent Katalin és az ő Tabánja 
c. kiállítás.

Ostrom 75 címmel a Budapesten 108 
napon át tartó ostrom alatti szenve-
déseknek állít emléket a február 8-án 
nyílt kiállítás. A megnyitón a koncep-
ciót kidolgozó Ungváry Krisztián tör-
ténész, Őrsi Gergely, V. Naszályi Márta, 
Pokorni Zoltán polgármesterek, vala-
mint Karácsony Gergely főpolgármes-
ter szólalt fel
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Fő utca

Találjuk ki együtt!
A forgalom csillapítása és a zöldfelület lenne a legfontosabb az ott lakók számára, ehhez viszont helyben, egymással kell 

megvívni a csatákat – derült ki a Fő utca felújításáról rendezett fórumon, ahol a résztvevők meghallgathattak két beszá-

molót arról, hogyan válik egy-egy hely valódi közösségi térré. 

Fórummal zárta le az I. kerületi Ön-

kormányzat és a Civilek a Fő utcáért 

csoportnak a Batthyány téri csarnok 

emeletén január 22-e és 30-a közöt-

ti kiállítását és ötletbörzéjét, ami a Fő 

utca felújításának építészeti terveit 

mutatta be. 

LESZ, CSAK NEM TUDJUK 
MIKOR
A Fővárosi Önkormányzat 2013 óta in-

tenzíven foglalkozik Duna-menti terü-

letek megújításával – mondta el Garai 

Márton, a Városépítészeti Főosztály 

munkatársa. A projekt budai szakaszá-

ra 2017-ben nemzetközi tervpályáza-

tot írtak ki, amelyet a Korzó Tervezési 

Stúdió nyert meg. A folyamatot ugyan-

akkor egyelőre az engedélyezési ter-

vek kidolgozásáig látják, de hogy a 

kivitelezésre mikor kerülhet sor, arra 

még senki sem tudja a választ – je-

lezte, hogy a Fővárosi Önkormányzat 

sincs minden információ birtokában. 

A terveket azért bemutatta Grabner 

Balázs, a győztes pályázó vezető ter-

vezője, mégpedig nem csak az I. ke-

rületi részt, mondván, hogy egészben 

látva válnak érthetővé az elképzelé-

seik. A megújuló budai szakasz a Lu-

kács fürdőtől a Clark Ádám térig tart, 

amelynek fő jellegzetessége, hogy a 

terület világörökségi védettséget él-

vez, rengeteg itt a műemlék, köztük 

pedig sok elhanyagolt. A terv része 

ezek feltárása, amivel jobban bevon-

hatók lennének a kulturális életbe. Az 

építkezés során arra is készülni kell, 

hogy sok régészeti emlék is található 

a területen. 

JÁRDA VS. ÚTTEST
Erre a részre egy olyan közösségi sé-

tányt képzeltek el, amin valóban végig 

lehet gyalogolni – mondta a tervező, 

hozzátéve, hogy a forgalom teljes egé-

szében nem zárható ki. A legfőbb jel-

lemzője a terveknek, hogy a Fő utcába 

egy fasort telepítenének, a tereket 

valódi, funkcionáló parkokként kép-

zelték el: játszótereket, szökőkutakat 

kapnának, és esetenként nagyobb kö-

zösségi rendezvényekre is alkalmassá 

tennék őket. A Szilágyi Dezső téren 

például megújul a burkolat, egy síkba 

kerül a járdával, így amikor rendez-

vényt tartanak, és az autók nem haj-

tanak be a térre, akkor egy viszonylag 

nagy terület tud majd egy térként mű-

ködni.

A Fő utca egyes szakaszain pedig 

„csiki-csuki” megoldást képzeltek el 

a parkolásra. Ez azt jelenti, hogy az 

úttestet ferde szegély választaná el a 

járdától, így adott esetben – a parkolás 

adott oldali lehetőségének időszakos, 

vagy átmeneti megszüntetésével – le-

hetővé válna utcafronti éttermek, ká-

vézók kitelepülése, szélesebbé válna 

a járda. Ezzel a Fő utcában lesz némi 

parkolóhely-veszteség, de a tervezők 

szerint így élhetőbbé válhat a terület.

A TERV LEHETŐSÉGET AD
A fórumon kérdéseket feltevő Fő ut-

cai és környékbeli lakók leginkább 

azt firtatták, van-e lehetőség a for-

galom kivezetésére, vagy legalábbis 

olyan mértékű csillapítására, ami már 

elviselhetővé teszi az ottani életet. 

Emellett pedig több fát szeretnének a 

Fő utcába. „Amíg az átmenő forgalmat 

nem lehet korlátozni, addig sok jóval 

nem lehet kecsegtetni senkit, különösen 

Budán” – mondta Mártonffy Miklós, aki 

egyébként a fórum másnapján töltötte 

az utolsó munkanapját Budapest fő-

építészeként. A terv szerinte sokféle 

működésre ad lehetőséget, például 

arra is, hogy a Fő utcában valódi üz-

letek legyenek. De hangsúlyozta azt, 

hogy az itt élőknek kell megvívniuk 

egymás közt a csatát, mert nyilván 

lesz, akinek fáj majd, hogy elveszik a 

parkolóját.

A MEGLEPETÉS EREJE
A fórumon felszólaló V. Naszályi Márta, 

az I. kerület polgármestere a helyzet 

furcsaságát érzékeltetve azzal kezd-

te, hogy bár 2010 óta önkormányza-

ti, több mint egy éve pedig fővárosi 

képviselő, csak polgármesteri hivatala 

elfoglalása, vagyis október 24-e után 

tudta meg azt, hogy egyáltalán készült 

terv a Fő utcára. Márpedig ha kép-

viselőként, tájépítész mérnökként, 

városfejlesztés iránt érdeklődő aktív 

emberként nem hallott erről, akkor 

bizonyára sokan szintén információhi-

ányban szenvednek, vagyis érdemes a 

civilekkel és a lakókkal átbeszélni a Fő 

utca megújításáról szóló terveket.

Miután október végén ezek a tervek 

már készen voltak, a tercvezési folya-

matba már nincs érdemben beleszólá-

suk, arra viszont a polgármester szerint 

van lehetőség, hogy újragondolják, mi 

történjen a Fő utával. Saját tapaszta-

latai alapján az elmúlt évtizedek a Fő 

utca használatának folyamatos minő-

ségromlását hozták. „Az utca lepusz-

tult, füstös, nem vonz sem sétára, sem 

kiülésre, miközben a kerületben a Clark 

Ádám teret köti össze a Batthyány térrel 

és a Bem térrel,  így adná magát, hogy 

a helyben lakók és a turisták gyalogos 

útvonala legyen” – érzékeltette a jelen-

legi állapotokat. Szerinte ugyanakkor a 

Lánchíd felújítása a nem is olyan távoli 

jövőben jelentős változást fog okozni 

a környéken. Ugyanis a Fő utcai dugó 

jelentős részben a Lánchídon átmenő 

forgalom következménye, ezért reméli, 

hogy a Lánchídon nem közlekedhetnek 

majd autók, hanem gyalogosok és ke-

rékpárosok számára nyílik ki a híd, ez 

pedig csillapítja majd a Fő utca forgal-

mát. „Egyben lehetőséget ad arra is, hogy 

életet leheljünk a Fő utcába, és megta-

láljuk azokat a közösségi, kulturális, a 

lakosságot kiszolgáló funkciókat, ami 

emeli az életminőséget” – mondta.

RÉSZVÉTELI FOLYAMAT
„Az alatt a 17 év alatt, amióta a Fő utca 

környékén élek, megszűnt a Patyolat, 

a fodrász, a trafik, a műszaki szerviz, 

vagyis megszűnt az élet. Az üres üzletek 

pedig nem csak az utcaképet rontják, 

hanem arra kényszerítik a lakókat, hogy 

távolabb keressenek fel boltokat, illetve 

kulturális rendezvényeket” – mondta 

Szabó Eszter Ágnes képzőművész, a 

Civilek a Fő utcáért csoport vezetője. 

A Batthyány téri ötletbörze is azt szol-

gálta, hogy találják ki együtt az itt élők, 

milyen funkciókkal teljenek meg a pil-

lanatnyilag zárva lévő vagy alacsony 

forgalmat bonyolító üzlethelyiségek.

Erre vannak jó példák. A fórumon Mes-

ter Zsuzsa, a VI. kerületi Aradi utcai 

Filantrópia adománybolt vezetője me-

sélte el, hogyan alakult át a hely egy-

szerű boltból egy közösségi térré, ahol 

vadidegen emberek cserélnek recep-

teket vagy éppen sporttippeket. De 

egy varróiskolából is válhat közösségi 

tér. A tapasztalatait szintén megosztó 

Víg Zsuzsanna szerint – aki a VIII. kerü-

leti Somogyi Béla utcában üzemeltet 

több mint egy éve egy ilyen helyet – az 

embereknek manapság erős készteté-

se van valamilyen manuális tevékeny-

séget folytatni, és az ő piciny helyisé-

ge is találkozóhellyé tudott válni.

-enzo-
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Utcanévlexikon: Sánc utca

Kincs, ami nincs
A Sánc igazi, vádlierősítő utca, a Hegyaljáról meredeken kapaszkodik fel, de hamarosan belefut a Szirtesbe. Eredetileg 

ez a Gellérthegyi stációhoz vivő szekérút volt. A valódi sánc az 1686-os ostrom idején a Medve utcától a Corvin térig 

húzódott.

Rögtön a sarkon egy modern társas-

ház áll a hatvanas évek végéről, alján 

a Mambo Cafe bar, leánykori nevén 

Sole mio. Mi mást is lehetne működ-

tetni a tabáni kuplerájok egykori sű-

rűjében, ha nem egy sztriptízbárt – Itt 

kell megemlíteni, hogy 1880 körül, 

valamivel feljebb – a 280-as helyrajzi 

számon – lakott Walter Lőrinc tehe-

nész. A közjegyzői okiratokból nem 

derül ki, hogy a jószágaival együtt 

vagy csak a feleségével. Arányos és 

szép a 9. szám alatti földszintes, ek-

lektikus villa, amit 1903-ban építte-

tett Janda József, a Nemzeti Színház 

művésze és felesége. Maradunk a höl-

gyeknél, mert a kertjében állt a fővá-

ros  legszebb milói Vénusz-szobrainak 

egyike, Kovács József szobrászmester 

alkotása. 

Balra fent fekszik a Gruber József-víz-

tározó, Budapest  legnagyobb tároló-

medencéje. 1904-ben épült,  1974   

és 1980 között bővítették ki a mai mé-

retére Vadász György tervei szerint. 

Romosságában is lenyűgöző az a ké-

temeletes villa a 22-ben, amely Vitéz 

budahegyi Pauer János építész egyko-

ri tulajdona volt. Annyira szeretett itt 

lakni, hogy 1943-ban még könyvet is 

írt a Gellért-hegyről. „Amidőn a Szent 

Gellérthegy múltjából összegyűjtött 

adatokat ismertetem, csak megemlí-

tem a történelem előtti idők troglodi-

táit, akik talán e hegy barlangjaiban 

is tanyáztak és bizonyára felküldötték 

figyelőiket a szirtek tetejére, hogy on-

nét jelentsék, mikor tűnik fel mamut 

a lágymányosi ingoványban” – írta 

az előszóban. Mamut, tehén, vénusz 

– mi jöhet még, megmondják a csil-

lagok? Visszakanyarodva a 3. számú 

házhoz – ahol 70 évig a TIT Uránia 

Csillagvizsgáló működött –, szomo-

rúan konstatáljuk, hogy itt már nem 

választhatunk magunknak csillagot. 

Üres kupolája alatt nem forog többé 

A Helytartótanács Ferenc császár és 

magyar király jóváhagyásával, a nádor 

támogatása mellett 1813 júniusában 

elrendelte a csillagvizsgáló intézet 

felépítését a Pasquich János által ki-

jelölt helyen és a bemutatott tervek 

szerint. Ehhez Buda városától kértek 

telket, amit a tanács ingyenesen át-

engedett, a városi kaszálóból hasít-

va 154 négyszögölt. Az építkezésre 

Hofhauser Ferenc kőfaragó és Bullant 

József kőművesmester kapott megbí-

zást. A munka gyorsan haladt, mivel a 

bécsi kongresszusról idelátogató ural-

kodók hivatalos programjába felvették 

a csillagda megtekintését. 1815 októ-

berében ünnepélyes keretek között 

avatták fel az akkori világ egyik legmo-

dernebb obszervatóriumát a „három 

császár” (a Szent Szövetség uralkodói: 

I. Ferenc magyar király és osztrák csá-

szár, I. Sándor orosz cár és III. Frigyes 

Vilmos porosz király) jelenlétében. A 

korábbi gyakorlattól eltérően a gel-

lérthegyi csillagvizsgáló alaprajza 

hosszúkás téglalap volt, a földszintes 

észlelőterem mellett egy-egy kerek 

toronnyal, rajtuk forgatható bádogku-

polával. A termet átszelő, észak–dél 

irányú réseken át figyelhették meg a 

délvonalon áthaladó égitesteket. A 

közel 8 méter magas, 5 és fél méter 

átmérőjű kupolák alatt elhelyezett tá-

vcsöveket az égbolt minden irányába 

be lehetett állítani. A csillagda hom-

lokzatán büszkén hirdette a felirat: 

Uraniae. Az építmény Buda egyik leg-

főbb ékességének számított: Kazinczy 

Ferenc, Széchenyi István, Döbrentei 

Gábor is rendszeres vendégei voltak. 

Az új csillagvizsgáló fő feladata a csil-

lagok helyzetének nagy pontosságú 

meghatározása, a Hold és a bolygók 

helyzetének mérése volt. A 1848-49-

es szabadságharcban a klasszicista stí-

lusú épületegyüttes súlyosan megsé-

rült. A csillagda helyét ma az országos 

(vízszintes) háromszögelési alappont 

őrzi, ott, ahol egykor a Pesthez köze-

lebb fekvő, keleti torony középpillére 

állt. Ezt 1933 óta mészkőtábla is jelzi. 

1972 augusztusában avatták fel a Ci-

tadella területén a csillagvizsgáló em-

lékművét, az éggömb, Urania múzsa 

jelképe, Elter János alkotását. 

(Forrás: Budapesti Kultúrtörténeti Séták, 

Gellérthegy.)

a különleges, gravitációs óragéppel 

meghajtott Kepler-típusú csillagászati 

távcső, amelynek egyetlen párja van 

a világon, Rio de Janeiróban. Helyén 

ma a bolygók helyett a népesedés-

politikai új lehetőséget kutatják a 

KINCS-ben. Rossz döntés volt az or-

szág tudományos-kulturális életében 

sokáig meghatározó szerepet betöl-

tő, egyedülálló obszervatórium meg-

szüntetése. Talán még felcsillanhat 

egyszer a remény, hogy visszakapja 

az otthonát. Az Urániát Kulin György, 

a magyar amatőr csillagászat atyja 

alapította 1947-ben. „Még romokban 

hevert a város, amikor már jártam a 

Gellérthegy környékét, hogy alkalmas 

helyet találjak a megálmodott Bemu-

tató Csillagvizsgáló számára. Így jutot-

tam el a Sánc utcába, ahol megtalál-

tam a romos 3/B sz. házat. Gazdátlan 

volt, mert tulajdonosa – Halász Aladár 

– bombatámadás áldozata lett. A házat 

az Egyetem örökölte, és jogilag a [Kul-

tusz-] Minisztériumhoz tartozott, s ek-

kor Ortutay Gyula, régi jó barátom volt 

a miniszter. Kérésemre átadta a házat 

az épülő Uránia számára, elvégezték a 

szükséges javításokat, és a felső szinten 

kiépítették a teraszt.” Ő építette be „a 

Heydét”, a Konkoly-Thege Miklós által 

1908-ban, egy drezdai távcsőkészítő 

mestertől megrendelt 20 centiméter 

átmérőjű objektívet.

Jelentősége az ezredforduló környé-

kétől veszített a fényéből, de ezen, 

jobb menedzseléssel, lehetett volna 

segíteni. A réztáblát a kapu alatt le-

cserélték, ma ezt látják a csillagok – 

hogy egy népszerű szerzőt is idézzünk 

a séta végén. 

Csontó Sándor

Gellért-hegyi Csillagda tervrajza, 1813

A Budai Csillagda

Gellérthegyi csillagvizsgáló, 1840

Vendéglő a Nagy szederfához – Sánc-Domb sarok • Fotó: Klösz György 1895, FSZEK Bp. Gyűjt. 

Fotó: Fortepan
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Az iskolai környezet helyett végül 

a függetlenséget választotta, és a 

Ráth György utcai Nyitott Műhelyben 

könyvkötő szakkört indított. Épp ab-

ban az időben jutott hozzá egy vissza-

vonult könyves mester gépparkjához; 

ezt a gondviselés jeleként értelmezte. 

– A berendezéseket átmenetileg egy 

idős házaspár befogadta a garázsába, 

de azonnal támadt egy vízióm, egy 

szinte lehetetlennek tűnő tervem – 

idézi a Matató műhely megnyitásának 

időszakát.

Vári lakóként régóta leste az Úri utcai 

kis élelmiszerboltot, amely gyakor-

ta cserélt gazdát. Adott pillanatban 

megpályázta az éppen kiürített üzlet-

helyiséget, de az eltérő tevékenységi 

kör miatt elutasították a pályázatát. 

Fölajánlották azonban a Várfok utcai 

helyiséget, ami szintén üresen állt. 

2008 tavaszán egy próbaévre aláírta 

a szerződést, és átvette a kulcsokat. 

Ennek immár tizenkét esztendeje, ami 

azt jelenti, hogy a „lehetetlennek tűnő 

terv” bevált.

Zsófi megrendelésre dolgozik. Régi 

könyvek javítását és egyedi, új kiad-

ványok készítését vállalja. Azt mond-

ja, ez utóbbit jobban kedveli, ezért 

is örült, amikor a közelmúltban egy 

hölgy összegyűjtötte és kinyomtat-

ta Krúdy Gyula írásai közül a Rezeda 

Kázmér utazásairól szóló novellákat, 

amelyeket egy egyedi kötésű könyv-

ben kívánt ajándékba adni a férjének. 

Akad néhány visszatérő megrendelője 

is, közöttük egy orvos-festő, aki a csa-

ládtagjai számára minden évben meg-

szerkeszti és beköttetésre átadja a sa-

ját, reprezentatív albumát. ? Bármilyen 

korú is egy könyv, annak története és 

lelke van. Nagyon fontos a papír faj-

tája, minősége és a tinta, ezek együtt 

jelentik a kiadvány értékét – hangsú-

lyozza a szakember, majd hozzáteszi, 

hogy minden javításhoz bátorságra is 

szükség van, hiszen mindig a legjobb 

megoldást kell választani.

A kivételes, különleges munkák mel-

lett, a Matató Könyvkötő Műhely 

igazi specialitásai a szakkörök. Zsófi 

egy héten több alkalommal is fogad 

háromfős csoportokat, amelyeknek 

tagjai a rendelkezésre álló két és fél 

óra alatt valamennyien elkészíthet-

nek egy fűzött, kartonkötéses könyvet 

vagy akár egy szép, épített dobozt. ? 

Egyetlen egyszer előfordult, hogy be-

jelentkezett egy érdeklődő, aki hét fia-

talember számára kívánt szakköri idő-

pontot foglalni. Hosszan erősködött, 

hogy a baráti körben mindig különle-

ges programokkal lepik meg egymást, 

ő már régen kinézte a Matató műhelyt, 

és ragaszkodott a létszámhoz. Végül 

engedtem neki, habár nagyon kicsi a 

műhely – mondja Zsófi. – Szerdánként 

egy nyugdíjasokból álló társaság-

gal, csütörtök délelőtt egy fiatalabb 

csoporttal dolgozunk a műhelyben. 

Mindannyian újra és újra visszatérnek. 

Honlapom nincs, nem hirdetem ma-

gam, az érdeklődők a műhely közössé-

gi oldalán a megadott időpontok közül 

választhatnak. Jönnek családok, apák, 

anyák gyerekekkel, barátokkal és sok 

középiskolás diák. Előfordul, hogy 

idegenek kerülnek közös csoportba, 

ilyenkor számomra az a legszebb, 

amikor a szakkör végén ismerősként 

köszönnek el, és címet cserélnek egy-

mással. Felső korhatár nincs, az alsót 

kénytelen voltam 12 évnél meghúzni, 

hogy az eszközhasználatból ne adód-

jon semmiféle probléma.

„Matató Zsófi” – ahogy önmagát a 

műhely közösségi oldalán nevezi 

– egyéni órákat is ad, így került kap-

csolatba Blaskó Bence autizmussal 

élő festőművésszel, aki 2015 óta heti 

rendszerességgel eljár hozzá füzete-

ket, fedeles dobozokat, poháralátéte-

ket készíteni. Ezeket az egyedi munká-

kat a fiatal alkotó festményei díszítik, 

értékesítésüket a festőt támogató At-

titűd Alapítvány végzi.

Rojkó A.

Matató Könyvkötő Műhely

1012 Budapest, Várfok utca 8.

Telefon: 06 20 581 7423

https://hu-hu.facebook.com/matato-

konyvkotomuhely/

matatomuhely@gmail.com

Nyitva: előzetes megbeszélés szerint

Matató Könyvkötő Műhely 
a művésznegyedben
A Várfok utca két oldalán egymást váltják a kortárs művészeti kiállítótermek. Errefelé még a fasor is szabadtéri kiállítási 

felület. A 8. számú ház utcafrontján megbúvó Matató Könyvkötő Műhely organikusan illeszkedik a hangulatos galériák 

közé. A különbség csupán annyi, hogy ebben az apró helyiségben nem a nagynevű mesterek, hanem a lelkes amatőrök 

kapnak lehetőséget.

Itt bárki kipróbálhatja a kézműves al-

kotás élményét, nincs reménytelen 

eset – állítja Cholnoky Zsófia, a Ma-

tató kitalálója és vezetője, akit sokan 

az ingyenes Úri utcai házi udvari ba-

rokk- és jazzkoncertek szervezőjeként 

is ismernek. 

A könyv- és dobozkészítők birodal-

mában patinás könyvkötőszerszámok 

– egy százévesnél is idősebb „borjú”, 

azaz egy vágógép, asztali- és kerekes 

prés, körülötte kétkéses lemezolló, 

kartonvágó és egy papírtörésre hasz-

nálható kézi bígelőgép – uralják a teret. 

És természetesen papír minden meny-

nyiségben: kartonok és selyempapírok, 

bélésnek valók és könyvlapok. 

 

Zsófi logopédus-gyógypedagógus-

ként végzett, értelmileg akadályozott, 

illetve tanulási nehézségekkel küzdő 

gyerekeket tanított. Hivatását épp any-

nyira szerette, mint szabadidejében a 

bütykölést, azaz a matatást. A tanórák-

ra maga készítette a szemléltető esz-

közöket, szabadidejében ujjbábokat, 

játékokat varrt. Egyre jobban vonzotta 

egy újabb terület, a restaurálás, amiről 

ma is úgy véli, hogy nem áll messze a 

gyógypedagógiától. – Az egyik szakte-

rület az emberben, a másik a tárgyban 

lévő hiány korrekciójával foglalkozik. 

Korábban azt gondoltam, hogy az em-

berekkel foglalkozás magasabb szintű 

tevékenység, mint a tárgyak készítése, 

ma már tudom, hogy nem így van. A 

tárgyakat is emberek készítik, a külön-

féle alkotások az emberi lélek lenyo-

matai – meséli a műhely háziasszonya.

A 2000-es évek elején néhány éves 

kalandozás következett, amely során 

Zsófia egy könyvkötő szakiskola di-

ákjaként, egy szentendrei restaurá-

torműhely gyakornokaként, majd hat 

hónapot eltöltve a Széchényi Könyv-

tár papírrestaurátor képzésén, elsajá-

tította a könyvkötés és -javítás forté-

lyait. Eközben egy Waldorf-iskolában 

fejlesztőpedagógusként dolgozott, de 

érezte, hogy mindez már nem megy 

egyszerre. Egy hosszabb tengerentúli 

utazás alatt eldöntötte, hogy miután 

visszatér, váltani fog.
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Nekem az első

Országos Széchenyi
Elég sokáig éltem szemben az I. kerülettel, de konkrétan: a Moszkva tér sarkán (II. kerület, a Rózsadomb lába, pontosan, 

ahogy Miskolc a Szinva Velencéje), ahol az Ostrom utca siet beléje, de mértanilag, mert ha egy lendületbe ragadó gör-

deszkás vagy a Kitörés Napjának bármelyik, kerekekkel felszerelt vonulója fékét veszti, a száguldás után egyenesen az 

objektumba csapódik. 

Mondhatnám: rálátásom volt a Vár-

ra, de ez nem igaz, a Várnak volt rám 

látása, bár – fáj ezt kimondanom – 

soha az érdeklődés legcsekélyebb 

jelét sem fedeztem fel részéről irá-

nyomban. Egyébként pontosan ez 

volt az érzésem az első alkalommal, 

amikor a kerületben jártam, és nem 

a totyogós-deédesezagyerek-mile-

szelhanagy időszakban, hanem sok-

kal később, tinédzserkorom végén, 

akkor is csak mellesleg, valahonnan 

valahová – bár ez utólag nehezen re-

konstruálható, mert jelenlegi ismere-

teim szerint nincs olyan valami, amit 

csak a váron át lehet megközelíteni. 

De az emlék halvány, elfoglalt voltam 

magammal, nem emlékszem a részle-

tekre, már csak azért sem, mert amikor 

aztán tényleg odavetődtem, mármint 

nem csak fizikailag, hanem elmeileg 

is, tehát tudatában annak, hogy most 

a Várban, illetve először csak a Vizivá-

ros, aztán maga a Várnegyed, de – elő-

re is elnézést kérve a nem várnegye-

di, de I. kerületi lakosoktól, nos tehát 

– a kerület összes területe, ami nem 

a Várnegyed, nekem az első alkalom-

mal olyan volt, mintha csak az utób-

bit készítené elő: előszoba. Gyönyörű 

önmagában is, laknám, de ha nem kö-

vetkezne utána a Vár, nem rögzülhet-

ne a valóság felszínén. Az más kérdés 

persze, hogy magában a várban soha-

sem akartam lakni, viszont mivel elég 

sok ismerősöm tette ezt, mindig azok 

a műtétek jutottak eszembe róluk, 

amelyeket az érdeklődő szakembe-

rek üvegablakon keresztül bámulnak 

(a páciens mellkasa nyitott, haldoklik 

éppen vagy nem, mindegy, a szakértő 

szemek rezzenéstelenül fókuszálnak 

rá, az orvosok és a személyzet tolja a 

rutint, nem érzik tarkójukon a tekinte-

tek forróságát, a beteg meg úgyis al-

szik): a turistacsoportok folyamatosan 

váltakoznak, mégis, mintha egyetlen 

arcuk lenne. Ha résnyire nyitva marad-

na az ajtó, bejönnének a konyhámba, 

lefényképeznének, leülnének az asz-

talhoz, esetleg egy könnyű nyári zu-

hany, bármi. Ha a Várban laknék, höm-

pölygő szafari lenne az életem, ahol 

én vagyok a fehér orrszarvú, de persze 

ez csak a messziről jött ember érzete, 

biztos vannak privát időszakok, mint a 

tél a Balatonon vagy az üresen közle-

kedő lift nyugalma.

Akkor (tehát tinédzserkorom végén) 

persze nem ezen gondolkoztam, csak 

mentem a könyvtárba, mert sikerült 

beleíratni a személyi igazolványom-

ba, hogy szellemi szabadfoglalkozású 

vagyok, ami elhárította a közveszélyes 

munkakerülésre irányuló rendőri ér-

deklődést igazoltatás során, viszont 

azzal járt, hogy szabadon ugyan, de 

foglalkoztatni kellett a szellemet, így 

akkortájt éppen az Oktatáskutató In-

tézet megbízásából az alakuló iskola-

tanácsok visszhangját kerestem, azóta 

persze sem visszhang, sem iskolataná-

csok, sem Oktatáskutató Intézet. 

Az I. kerületnek alapbó van méltósága, 

különbözik mindentől (és most nem 

arra gondolok, hogy másik műszak 

tervezte, mint Leninvárost, hanem az 

apró különbségekre, amik elemelik 

Budapest polgári részétől, amitől más 

lesz, főleg, ha kívülről jön az én, mert 

a gyermekkor megszokása tompítja az 

elementáris hatást – míg felnőttként 

komoly hőkölés –, hogy egyszer még 

nincs ott, aztán pedig már mindenütt 

az I. kerület van), és észreveszem, 

hogy óvatosabban mozgok. Talán a 

szellemek a falakban, a megszámlál-

hatatlan halott körülöttem, a lelkek 

hegye, amin átsétál, aki átsétál. Az 

akarat lenyomata, az akaraté, hogy 

elpusztítja, és az akaraté, hogy nem 

hagyja, és az ilyen rettenetesen erős 

akaratok beleivódnak a kőbe, ahogy 

a vér is, ahogy a periodikus vérontá-

sok dühe, a félelem, de nem csak a 

félelem és a halál, hanem a birodalom 

emléke, az egymásra torlódó aranyko-

rok finom csengése.

De a könyvtár az mindent ver, a Vár 

valóságos szellemierő-központja. 

Nem véletlenül lehet négyféleképpen 

is megközelíteni, én azonban mindig 

a liftet használtam, mert ott teljes a 

mágia: belépni az egyik világban és 

kilépni egy másikban – nem tudtam 

megunni. A könyvtár pedig a dolgok 

természetes központja, nem kell meg-

nevezni, kijelölni vagy felminősíteni, 

magától lesz az, ami a rendeltetése, 

alapból az első.

      Para-Kovács Imre

Az Országos Széchényi 
Könyvtár 

a főváros I. kerületében, a 
Budavári Palota F épületé-

ben található.
Hivatalos címe: 

1014 Budapest, Szent 
György tér 4-5-6.

Főbejárata a Nemzeti 
Galéria és az OSZK közötti 
Oroszlános udvarból nyílik. 

A főbejárat 4 útvonalon 
közelíthető meg:

•  a Dísz térről gyalogosan,

• a Dózsa György térről 
gyalogosan, majd a Palota 
úton található gyorsliftet 

használva,

• a Várkert Bazár felől gya-
logosan és lifttel,

• a Clark Ádám térről gyalo-
gosan vagy a Sikló segítsé-

gével érhető el.

 A gyorsliftet az olvasók 
ingyenesen, a látogatók 200 

Ft-ért vehetik igénybe.
A gyorslift nyitva tartása:

• Hétfő: 6 és 18.30 óra 
között

• Keddtől szombatig: 
6 és 20.30 óra között

• Vasárnap 9 és 18.30 óra 
között
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A Rákóczi túróstól a paleo 
fagylaltig
A Pillók Cukrászda alakja egy tortaszelethez, mérete – némi túlzással – egy csokiparányhoz hasonlít. A kis üzlethelyiség 

a flaszter fölé engedhető csíkos ponyváival, apró teraszával tavasztól őszig mediterrán hangulatot varázsol a Málna és 

a Batthyány utca torkolata köré. Ilyenkor, télutón, az ajtaján keresztül kiszűrődő kávé- és süteményillat még azokat is 

megállítja egy pillanatra, akik a metróhoz sietnek vagy éppen ellenkező irányba, a Széna tér felé baktatnak.    

Valaha Werglesz P. Pál cukrászdája 

működött e helyen, az 1948-ban ki-

adott telefonkönyv még őrzi a hat-

jegyű számot, amelyen fogadták a 

tortarendeléseket. A 257-466-ot már 

régóta nem hívja senki, de az egykori 

üzlet megfakult fotója ott függ a ké-

sei utód pultja fölött. Az üzlet alatt 

megvan a pince is, ahol valaha a cuk-

rászműhely működött – de ez a helyi-

ség ma már csak raktárnak alkalmas. 

Hosszabb-rövidebb ideig berendez-

kedett itt optikus, zöldséges és né-

hány távol-keleti kereskedő, de kellő 

forgalom híján mindannyian végleg 

lehúzták a redőnyt. Talán maga a hely 

szelleme ragaszkodott ahhoz, hogy itt 

újra cukrászda nyíljon. Nyílt is, éppen 

most lesz tizenhárom esztendeje. Pil-

lók Katalin, a cukrászda tulajdonosa 

örömmel mesél a környékről, a szak-

máról és a cukrászda kulisszatitkairól. 

– Tizenöt éves korom óta egészen a 

közelmúltig a Hattyú utcában laktam, 

jól ismertem az itt élőket és a szokása-

ikat. – Katalin közgazdasági végzettsé-

gével, pályakezdőként, a vendéglátó-

iparban helyezkedett el, tapasztalatait 

olyan kultikus helyen szerezte, mint a 

Frankel Leó utcai Kisbuda vendéglő 

és a Fórum Hotelben megnyitott Bé-

csi kávéház, amely később a Rózsakert 

Bevásárlóközpontban támadt fel újra. 

Gazdasági igazgatóként és üzletveze-

tőként irányította e népszerű egysé-

gek működését. 

Meséli, hogy 2007-ben gyakran el-

hajtott autójával a Batthyány utcai kis 

„Bermuda-háromszög” mellett, kons-

tatálva, hogy a helyiség üres. Beindult 

a fantáziája, megkereste a tulajdonost, 

akitől hamarosan kibérelte az üzletet.

– Eleinte aggódtam egy kicsit, de vé-

gül minden a tervek szerint alakult 

– idézi Katalin a nyitás időszakát. El-

sőként a környék lakói vették észre a 

cukrászdát, aztán jöttek a szemközti 

iskolások, a tanárok és a szülők is. A 

korábbi igazgatónő gyakran benézett 

hozzánk, a testnevelőtanár házaspár 

ma is törzsvendég. Mindig tudjuk, 

hogy az iskolában mikor tartják a szü-

lői értekezleteket, mert aznap délután 

nagyon felpörög a forgalom. Megállás 

nélkül fogy a sütemény és a kávé. 

Az iskola folyamatos vendégkört bizto-

sít a cukrászdának, hiszen az elballagók 

helyére mindig érkeznek új évfolya-

mok. A reggeliző felnőtt törzsvendégek 

legtöbbször sajtos rolót vagy pogácsát 

kérnek elvitelre; a burgonyás, tepertős, 

sajtos, tökmagos és túrós pogácsát, a 

masnikat és kockákat, valamint aprósü-

teményeket gyakran céges rendezvé-

nyekre szállítják. Az ebédidő inkább a 

környékbeli irodistáké, akik pár percre 

kiszabadulnak a munkahelyükről, be-

ugranak egy kávéra és gyakran egy sü-

tivel édesítek meg a napjukat. 

A Pillók Cukrászda torta- és sütemény-

választéka az állandóság és a megúju-

lás szimbóluma. A cukrászda megnyi-

tása előtt Katalin hónapokig járta a 

budapesti cukrászüzemeket, végig- 

kóstolta a kínálatukat, és kiválasztotta 

azokat a termékeket, amelyeket maga 

is árusítani kívánt. Előfordult, hogy 

egy édességet különlegesen finom-

nak talált, de a vásárlók nem kaptak 

hozzá kedvet. A termék nem lett nép-

szerű, így végül kivették a kínálatból.

Éveken keresztül maga is a pult mögött 

állt, és munkatársaival alaposan megfi-

gyelhette, hogy miként változott a vá-

sárlók ízlése. – Régebben a vajkrémes 

sütemények számítottak a legnép-

szerűbbeknek, mostanában azonban 

sokkal egészségtudatosabbak a ven-

dégeink – meséli Katalin. Az idősebbek 

kitartanak a régi klasszikusoknál, ők 

ma is Eszterházy-tortát vagy Dobost 

rendelnek, és a Rákóczi-túrós is őrzi a 

helyét a slágerlistán. Mi azonban sze-

retnénk megtalálni az arany középutat, 

mert a fiatalok az egészségesebb süte-

ményeket és tortákat kedvelik. Ezekből 

ma már sokkal több fogy, mint a hagyo-

mányos termékekből. 

Valóban, a pulton ott mosolyognak a 

csökkentett cukortartalmú mini Oreo 

torták, amelyek egészen kevés tej-

színnel készülnek, a különféle diétás 

gyümölcskosarak és gyümölccsel dí-

szített túrótorták, valamint az olyan 

ínyencségek, mint a kajszibarackos 

mascarpone. 

A szakember sokéves tapasztalata, 

hogy a férfiak jóval több édességet 

esznek, mint a hölgyek. Akad olyan 

férfiakból álló baráti kör, akik tavasztól 

őszig minden nap kiülnek a teraszra, 

és élvezettel eszik a süteményeket. 

Bármilyen furcsán hangzik, az „erő-

sebb nem” tagjai többnyire a nagyon 

csokis, nagyon intenzív, nagyon mar-

káns ízeket kedvelik, míg a nők inkább 

a túrós, gyümölcsös süteményeket vá-

lasztják. Az is a hagyomány része, hogy 

ha beköszönt az ősz, akkor nemtől és 

kortól függetlenül mindenki betér a 

cukrászdába, hogy minél több energi-

ával töltse fel magát a téli hónapokra. 

Ha kisüt a nap, akkor a fagylaltsze-

zon és az igazi nyüzsgés is beindul. 

A prémiumkategóriás olasz, lágy kré-

mes kézművesfagyik társaságában jól 

megfér a retró citrom, puncs és még 

néhány régi fajta készítmény, valamint 

3-4 féle diétás, paleo és cukormentes 

változat is azoknak, akik vigyáznak a 

vonalaikra.

Néhány éve az ajtóban egy idős úr, 

Werglesz P. Pál cukrászmester fia, Wer-

glesz István jelent meg, aki könnyes 

szemmel mesélt a tanulóéveiről, ami-

kor maga is itt dolgozott. Megfordul-

nak itt unokák és nagymamák, írók, szí-

nészek, műsorvezetők, környékbeliek 

és távolról érkezők. Bárki is a vendég, 

a Pillók Cukrászda követi a budai cuk-

rászdák legszebb hagyományát: egy 

mosoly a pult mögül mindenkinek jár.

Rojkó Annamária

Pillók Cukrászda

1015 Budapest, Batthyány u. 15.

Tel: 06 30 210 7229, www.pillok.hu

Nyitva: hétfőtől péntekig 7-től 18 órá-

ig, szombaton és vasárnap 10-től 18 

óráig.
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DR. PATTHY 
SZABOLCS, 
Fidesz-KDNP

Fogadóóra: előzetes bejelentkezés 
szükséges. Tel.: +36-30-456-7967. 
E-mail: patthy.szabolcs@budavar.hu. 
Helyszín: KDNP iroda,
Attila út 63.

DR. JENEY 
JÁNOSNÉ, 
Fidesz-KDNP

Fogadóóra:  minden hónap 
első kedd: 16:00-17:00 óra. 
Tel:+36-20-353-7272. 
Helyszín: Városháza, 
Kapisztrán tér 1.

2

1

3
4

5

6

7

8

9

10

1. választókörzet
DR. SÁNDOR PÉTERNÉ, 
FIDESZ-KDNP
Fogadóóra: minden hónap 
harmadik csütörtökén 

17:00–18:00-ig. Helyszín: Városháza épüle-
te, Kapisztrán tér 1.

2. választókörzet
MARSCHALL MÁTÉ, 
Fidesz-KDNP

3. választókörzet
VARGA DÁNIEL, 
MOMENTUM- DK-MSZP-
PÁRBESZÉD-LMP-JOBBIK-
VÁRUNK EGYESÜLET

Fogadóóra: február 24. 17:00-18:00 óra 
között. Helyszín: Városháza (Kapisztrán tér 
1.), földszint 4.

4. választókörzet
MOLNÁRKA GÁBOR,
MOMENTUM- DK-MSZP-
PÁRBESZÉD-LMP-JOBBIK-
VÁRUNK EGYESÜLET

5. választókörzet
GELENCSÉR FERENC,
MOMENTUM- DK-MSZP- 
PÁRBESZÉD-LMP-JOB-
BIK-VÁRUNK EGYESÜLET

Fogadóóra: február 17, március 2., március 
16., március 30., április 13. 16:00-18:00-ig 
előzetes bejelentkezés mellett. 
Helyszín: Polgármesteri hivatal, 1. emelet 
110-es iroda. Bejelentkezni a következő 
címen lehet: korsos.borbala@budavar.hu

6. választókörzet
CSOBÁNCZY GÁBOR, 
MOMENTUM- DK-MSZP-
PÁRBESZÉD-LMP-JOBBIK-
VÁRUNK EGYESÜLET

Fogadóóra: Minden hónap második kedd, 
14:00-16:00 óra között. Előzetes bejelent-
kezés szükséges az alpolgarmester@buda-
var.hu címen. Helyszín: Polgármesteri hivatal

7. választókörzet
TÖLCSÉR BORBÁLA,
MOMENTUM-DK-MSZP-
PÁRBESZÉD-LMP-JOBBIK-
VÁRUNK EGYESÜLET

Fogadóóra: minden páros héten kedden 
18:00–19:00 óra között a Csészényi kávé-
zóban (1013 Budapest, Krisztina krt. 34.). 
Előzetes bejelentkezés szükséges a tolcser.
borbala@budavar.hu mail címen

8. választókörzet
REMENYIK ILDIKÓ,
MOMENTUM- DK-MSZP-
PÁRBESZÉD-LMP-JOBBIK-
VÁRUNK EGYESÜLET

Fogadóóra: Előzetes bejelentkezés alap-
ján: 06-20 -535-1400. Helyszín: 1013 Bp., 
Krisztina krt. 73.

9. választókörzet
KOVÁCS LÁSZLÓ, 
MOMENTUM- DK-MSZP-
PÁRBESZÉD-LMP-JOBBIK-
VÁRUNK EGYESÜLET

Fogadóóra: minden hónap első szerda 
17:00-18:00 óra. Helyszín: Mészáros utca 
18., Polgárőr iroda. Bejelentkezés: +36-30-
372-0373 vagy +36-20-339-6305. Email: 
kovacs.laszlo@budavar.hu

10. választókörzet
DR. KUN JÁNOS, 
MOMENTUM- DK-MSZP-
PÁRBESZÉD-LMP-JOBBIK-
VÁRUNK EGYESÜLET

Fogadóóra: Előzetes bejelentkezés szük-
séges. Tel.: +36-20-569-5161 vagy e-mail: 
kun.janos@parbeszed.org. 

ZSITNYÁK JÁNOS, 
MOMENTUM-DK-
MSZP-PÁRBESZÉD-
LMP- JOBBIK-VÁ-
RUNK EGYESÜLET

Fogadóóra: február 28-án 17:00 
óra és 18:00 óra között fogadóórát 
tartok a Polgármesteri Hivatal 104-
es (kis házasságkötő) termében.

TÍMÁR GYULA, 
(Fidesz-KDNP)

Fogadóóra:  minden hónap utolsó 
péntek 17:00-18:00 óra között a Vízi-
városi Klubban előzetes bejelentke-
zés alapján. Tel.: 20-353-7100, timar.
gyula@budavar.hu

Kerületi Képviselők

Jelmagyarázat
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Ingyenes otthonápolási 
oktatás
Hogy Ön is segíteni tudjon az ápolásra szoruló, otthon élő 
hozzátartozójának!

A Budapesti Szent Ferenc Kórház idén 

is folytatja rehabilitációs egészség-

ügyi programját a Budán élő  csalá-

dok támogatása céljából, amellyel az 

idős  vagy beteg családtagok otthoni 

ellátásában kívánnak praktikus segít-

séget nyújtani tömören, a gyakorlatra 

fókuszálva. Az oktatás tematikája: a 

betegemelés technikái és technikai 

eszközei, pelenkázás, toalett-segéd-

eszközök használata, otthonápolási 

tanácsok. Az alkalom keretében a fen-

tieken túl dietetikai és pszichológiai 

előadással, és tanácsokkal segítenek 

az érdeklődőknek. 

Az oktatás az I. kerület lakosai 

számára is nyitott és ingyenes.

Időpont: 

február 24., hétfő, 14.00

Helyszín: 

Budapesti Szent Ferenc Kór-

ház (1021 Széher út 73.), 

földszint új szárny, nagyte-

rem
Jelentkezés hétköznap munkaidő-

ben telefonon a 06-20-310-4404-es 

számon vagy e-mailben az apolig@

szentferenckorhaz.hu címen lehet. Az 

érdeklődőket korlátozott számban, 

előzetes jelentkezés alapján tudják 

fogadni.                                                 (x)

CIVIL FÓRUM 
A KALEVALA PARKRÓL
Tájékoztatjuk a tisztelt I. kerületi lakosokat, hogy technikai 
okok miatt a Kalevala park megvalósításának témájában 
tartandó lakossági fórumra

2020. február 27-én 18.00-kor
kerül sor a Virág Benedek Házban.

Megértésüket köszönjük, egyúttal  megerősítjük, hogy az 
Önkormányzatnak a zöldterület megújításában is fontos a 
kerületiek, a helyben élők véleménye és javaslatai. 

Aktív részvételükre számítunk!

A Budavári Önkormányzat és a Tér-Kép 
Galéria tisztelettel meghívja Önt

2020. február 26-án, 
szerdán 18 órakor 

KISS ILONA 
Munkácsy-díjas grafikus- és könyvmű-
vész 

A DUNA MENTÉN 
című kiállításának megnyitójára.

A kiállítást megnyitja: Szentandrási Zsu-
zsanna művészettörténész
Közreműködik: Herencsár Viktória cimba-

lomművész

A BUDAVÁRI 
POLGÁRŐRSÉGBE 
VÁRJUK 

büntetlen előéletű, Budapest 
I. kerület Budavár közbizton-
ságát fontosnak tartó és ennek 
fenntartásáért, illetve javításá-
ért tenni akaró önkéntesek je-
lentkezését, akik felelősséget 
éreznek lakókörnyezetükért. 
Jelentkezni lehet a polgárőrség 
e-mail címén:   budavaripolgar-
orseg@gmail.com.

Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzol-
tó, Egészségvédő és Természetvé-
dő Egyesület.
1016. Budapest, Mészáros u. 18.

Elnök: dr. Hegedűs György
Telefon: +3630-6214143
E-mail: budavaripolgarorseg@
gmail.com

Alelnök, polgárőr tagozatvezető: 
Belényi István
Telefon: +3630-6275195
E-mail:  belenyi.istvan@gmail.com
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Február 18., kedd 19.00

MONDJ TE IS EGY VERSET!

Az estre kiválasztott költő Tóth Árpád. 

Házigazda: Takács Bence Ervin

A belépés díjtalan, de regisztrációhoz 

kötött. Regisztrálni a jokaiannasza-

lon@budavar.hu e-mail címen lehet a 

program megjelölésével.

Február 19., 26., szerda 10.00 és 

11.00

LÉLEKSIMOGATÓ

Memoriter foglalkozás Rák Kati szín-

művésznővel Egy szellemi közösség a 

gondolkodás, a memória és a beszéd-

készség karbantartására. A belépés 

díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Re-

gisztrálni a jokaiannaszalon@budavar.

hu e-mail címen lehet a program meg-

jelölésével.

Február 19., szerda 18.30

BEETHOVEN, A SZIMFANATIKUS – 

A HETEDIK

A Vízizene-sorozat házigazdája Eck-

hardt Gábor. Belépődíj: 1000 Ft, a 

Budavári Önkormányzat Kerületkár-

tyával: 500 Ft. Jegyvásárlás: www.jegy.

hu, jegyrendelés: jokaiannaszalon@

budavar.hu

Február 20., csütörtök 18.00

VÍZIVÁROSI CSILLAGOK

Vendég: Szabó Eszter Ágnes képzőmű-

vész, tanár és kurátor. Beszélgetőtárs: 

Képes Gábor költő, a Víziváros Face-

book-oldal alapítója. A belépés díjtalan, 

de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 

a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail 

címen lehet a program megjelölésével.

I. Budapest, Iskola utca 28.

P R O G R A M O K

Február 21., péntek 19.00

„SOUL LE CIEL DE PARIS” – FRANCIA 

DALEST FRANCIA FESTMÉNYEKKEL 

Elhangoznak Fauré, Massenet, Gou-

nod, Saint-Saens, Franck, Debussy mű-

vei. Közreműködik: Derzsi-Pap Enikő, 

Komáromi Márton – ének, Kerek Erzsé-

bet – zongora, Németh Judit – vers

Belépődíj: 1500 Ft, aBudavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával: 1000 Ft. 

Jegyvásárlás: www.jegy.hu, jegyrende-

lés: jokaiannaszalon@budavar.hu 

Február 22., szombat 17.00

HANGSZÍNHÁZ 

A sorozat első előadása, a Szakadatlan 

című hangjáték, ahol a színészek hét-

köznapi ruhájukban, jelmez nélkül áll-

nak a közönség elé, és a múltba vagy a 

képzelet világába repítik őket hangjuk 

– és csakis a hangjuk – varázsszőnye-

gén. A történet a 18. század elején 

játszódik, a frissen visszahódított Dél-

vidéken. Közreműködik: Bodor Géza, 

Mesterházy Gyula, Nagy Sándor, Alpár 

Farkas, Kölcséri Sándor, F. Nagy Eszter, 

Balogh Amanda, Demes Réka és Zelei 

Bori. Hang és zene: Szeles Imre. Ren-

dező: Janox. A belépés díjtalan, de re-

gisztrációhoz kötött. Regisztrálni a joka-

iannaszalon@budavar.hu e-mail címen 

lehet a program megjelölésével.

Február 24., hétfő 18.00

HISTÓRIAEST – 

TÖRTÉNETI BESZÉLGETÉSEK 

A Historia szó egyszerre jelenti a tör-

ténetet és a történelmet, ennek a 

kettősségnek birtokában beszélget 

Czető Bernát László író-dramaturg 

történészekkel, művelődéskutatókkal, 

régészekkel. A sorozat első vendége 

Dr. Buzinkay Géza sajtó- és művelő-

déstörténész, professor emeritus, aki 

a Várnegyed régi szerelmese, isme-

rője. 1999 óta a nagyapja, Ne? Ákos 

által alapított budai Várbarátok Köre 

elnöke, a Budavárért Emlékérem ki-

tüntetettje. A belépés díjtalan, de re-

gisztrációhoz kötött. Regisztrálni a joka-

iannaszalon@budavar.hu e-mail címen 

lehet a program megjelölésével.

Február 25., kedd 18.00

OPERAKLUB 

A klubdélutánon Csapó Zsuzsanna 

mutatja be Dmitrij Alekszandrovics 

Hvorosztovszkij művészetét, vetít a 

legnagyobb szerepeiből. Hvorosz-

tovszkij a Metroplitan ünnepelt sztár-

ja volt, akinek a hangját egy amerikai 

Pingpong 
a Roham 
utcában

A kerületiek számára 2020 januárjától 
lehetőség nyílik az asztalitenisz kor-
látlan játszva tanulására, gyakorlásá-
ra. Igény szerint kis létszámú, 2–5 fős 
csoportokban minden hónap második 
péntekén 9.30–10.15 közötti időpont-
ban a II. sz. Idősek Klubjának (Roham u. 
7.) emeleti termében lesznek az „edzé-
sek”. 
A foglalkozásokon a részvétel ingye-
nes, de kérjük, jelezze részvételi szán-
dékát előzetesen a klubban személye-
sen, vagy telefonon a 375-9486 vagy 
a 06 20 226 0025-as telefonszámok 
valamelyikén. A foglalkozásokat aktív 
asztaliteniszező, képesített játékveze-
tő, asztalitenisz sportedző segíti, ve-
zeti. Váltócipő szükséges!

Könyvtári 
programok

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai 
Sándor Könyvtárába (I. Krisztina krt. 
87–91.) a február 25-én, kedden, 16 
órakor kezdődő Könyvklubunkba. A 
klubot az Életet az Éveknek Nyugdí-
jas Egyesülettel közösen szervezzük. 
Ezúttal a téma Király Júlia: A tornádó 
oldalszele című kötete. Vendégünk 
lesz a könyv szerzője, Király Júlia és a 
kiadó részéről Farkas Zoltán. A beszél-
getést Herczog László és Kelen András 
vezeti.
A mesekedvelő kicsiknek január 26-
án, szerdán, 17 órakor diavetítést 
tartunk, melyen Andersen mesékkel, 
A rút kiskacsával, Pöttöm Pannával és 
a Borsószem hercegkisasszonnyal is-
merkedhetnek meg. Programjainkon a 
részvétel ingyenes.

MEVE
Február 18. (kedd) 18.00:  A trianoni 
békediktátum emlékezete (4.) „Tria-
non hatása a magyar műszaki és ipari 
fejlődésre - Ipari emlékeink nyomában” 
Dr. Horváth Sándor c. egyetemi tanár 
és Dr. Legeza László az Óbudai Egye-
tem tanára vetített művelődéstörté-
neti elődása, a tagság és meghívott 
diákok közreműködésével.

Magyar 
nemzeti
Galéria

SZELLEMI FITNESZ 55+
Alkotóprogram a szellem ráncai ellen
Minden hónap harmadik szerdáján je-
lentkező új sorozatunk az idősebb kor-
osztályt invitálja tematikus kiállítótéri 
sétára, majd alkotó műhelymunkára. 
Egy-egy kiválasztott témakörhöz kap-
csolódóan  három – öt művet nézünk 
meg közösen a Nemzeti Galéria állan-
dó és időszaki kiállításaiban, inspirá-
lódunk, beszélgetünk, véleményt for-
málunk, majd mi is festünk, krétarajzot 
készítünk vagy akár térben alkotunk a 
múzeum stúdiójában. Előzetes rajztu-
dás nem szükséges, sőt! Az alkalmakat 
Földváry Piroska múzeumpedagógus 
és Sziray Zsófia művészetterapeuta 
vezetik. 
Időtartam: 120 perc. Korosztály: 55+. 
Jegyár: 2.000 Ft/fő.
Időpont: február 19., 15:00-17:00-ig
Témák: portrék, életfordulók, újrater-
vezés, ünnepek, család, kapcsolatok, 
hobbik
Kérjük, a programra előzetesen szí-
veskedjenek regisztrálni a muzeum-
pedagogia@mng.hu e-mail címen 
keresztül.
A program gyakorlatban tesztelve! 
Mindenkit várunk szeretettel!

kritika a „méz és a karamell ötvöze-

te”-ként említi. A belépés díjtalan, de 

regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a 

jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail 

címen lehet a program megjelölésével.

Február 26., szerda 19.00 

INGENIUM TRIO KONCERTJE 

Műsor: Haydn: G-dúr trió, Sosztakovics: 

e-moll trió, Csajkovszkij: a-moll trió. 

Közreműködik: Li Ke – hegedű, Hotzi 

Mátyás – cselló, Moldoványi András – 

zongora. Belépődíj: 1000 Ft, Budavári 

Önkormányzat Kerületkártyával: 500 Ft. 

Jegyvásárlás: www.jegy.hu, jegyrendelés: 

jokaiannaszalon@budavar.hu

Február 27., csütörtök 18.00

MARMORSTEIN BERTA CSODÁLATOS 

ÉLETE – EGYSZEMÉLYES SZÍNJÁTÉK 

Marmorstein Berta 1900-ban szüle-

tett, egyszerre a XX. századdal. Élete 

viharos és szenvedélyes volt. Valós 

története a város, Budapest és Ma-

gyarország történelméről szól, forra-

dalmakkal, háborúkkal, válságokkal és 

örömökkel, mintha nagyanyánk mon-

daná el az életét. Előadja: Rák Kati.

Közreadta: Czető Bernát László

A belépés díjtalan, de regisztrációhoz 

kötött. Regisztrálni a jokaiannasza-

lon@budavar.hu e-mail címen lehet a 

program megjelölésével.

Nyitva tartás: a rendezvények ideje 
alatt, egyéb esetben a látogatás 
időpontjával kapcsolatban ajánlott 
előzetesen egyeztetni. 

E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu 
www.jokaiannaszalon.huGyulai Líviusz grafikája
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HÉTFŐ:
10.00–10.30: Kökörcsin – babás ját-
szó- és táncház 1–3 éves korú gyer-
mekek és szüleik számára. 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 drboross@
borossiroda.hu címen vagy a klub el-
érhetőségein. 

17.00–18.00: Ingyenes, önszervező-
dő angol társalgókör. Bármikor lehet 
csatlakozni a csoporthoz. (A nyelv kö-
zépszintű ismerete ajánlott.)

KEDD: 
08.00–09.00: Senior gerinctorna. 
Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-
lentkezés szükséges a mozduljtudato-
san@gmail.com címen.

18.00–19.00: Funkcionális tréning 
és mobilizáció Nyújtó és mobilizációs 
gyakorlatok az ízületi mozgásterjede-
lem növelésére és egyensúlyfejlesz-
tés a testtudatos mozgásért.  Részvé-
teli díj: 1400 Ft/alkalom; 4600 Ft/4 
alkalom. Bejelentkezés szükséges a 
mozduljtudatosan@gmail.com címen. 

SZERDA:
10.00–12.00: Közép-budai baba-ma-
ma és hordozós klub
Ha (ki)kapcsolódnál vagy szabadon 
beszélgetnél egy támogató és biz-
tonságot nyújtó közegben, itt bátran 
kérdezhetsz! Cserélj tapasztalatot 
másokkal a kisgyermekes lét öröme-
iről, kihívásairól, és hozd el magaddal 
a babádat is! A klubot vezeti: Jezsek 
Klaudia, édesanya, hordozási ta-
nácsadó. Facebook: Közép-budai ba-

ba-mama és hordozós klub. Javasolt 
hozzájárulás: 500 Ft. Minden hónap 
negyedik szerdáján a klubban szop-
tatást támogató baba-mama cso-
porttalálkozó van. Vezeti: Wouters 
Krisztina LLL szoptatási tanácsadó, 
három gyermek édesanyja. A részvé-
tel ingyenes.

15.30–16.30: Aranycipő – senior tár-
sastánctanfolyam. Részvételi díj 500 
Ft, I. kerületi nyugdíjasoknak ingyenes. 
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

9.00–10.00: Senior gerinctorna. 
Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-
lentkezés szükséges a mozduljtudato-
san @gmail.com címen.

10.30–11.30: Évtervező anyacoa-
ching csoport. Ha kisbabás anyuka 
vagy, és egyedül érzed magad a válto-
zások közepette, tervezd az új évet egy 
támogató csoportban! A foglalkozás 1 
órás, baba vagy totyogó hozható. Be-
jelentkezés szükséges Beke Éva coa-
chnál: evabeke.contact@gmail.com

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.

INGYENES GERINCTORNA 
I. KERÜLETI NYUGDÍJASOK 

RÉSZÉRE
kedden 09.00–10.00 és 10.00–
11.00, csütörtökön 08.00–09.00
Bejelentkezés minden alkalom-
mal szükséges, hétfőn és szerdán 
10.00–12.00-ig a 06-1 780 7660-as 
telefonszámon vagy személyesen a 
helyszínen.

KÖZÖSSÉGI RUHAVÁSÁR
Február 21. péntek, 16.00–18.00
A rendezvény célja, hogy a felesle-
gessé vált, de kifogástalan minőségű 
ruhaneműk és kiegészítők új gazdá-
ra leljenek, közben egy jó tea mel-
lett beszélgetni is lesz lehetőség. 
Bejelentkezés, asztalfoglalás: viziva-
rosiklub@budavar.hu, Tel.: 06 1 780 
7660. Asztalfoglalási díj: 1000 Ft, I. 
kerületieknek 500 Ft. Jelentkezési 
határidő: február 20., 16.00

Február 15., szombat 11 órától 

FARSANGI KÉSZÜLŐDÉS

Gyere jelmezben és alkosd meg saját 

kezűleg öltözéked kiegészítő darab-

jait! Kreatív kézműveskedés Farkas 

Réka iparművésszel. Ajánlott korosz-

tály: 5–10 éves korig. 120 perc.

Február 22., szombat 11 órától 

JÁTSZANI JÓ!

Merre ment Piroska az erdőben? Me-

lyik kártya az igazi? Építs bolygót Kis 

Herceggel! Ezen a délelőttön csalá-

doddal közösen kipróbálhatod te is a 

Mesemúzeum társasjátékait! Ajánlott 

korosztály: 6-12 éves korig. 120 perc.

Február 29., szombat 11 órától 

PAPÍRSZÍNHÁZ MESÉK

A Japánból eredő és igen népszerű 

Papírszínház, a Kamishibai a mese-

könyveket mintegy színházzá alakít-

ja. A fakeretben mozgatható nagymé-

retű lapok segítségével a mesélő, a 

gyerekekkel szembefordulva, a lapok 

mozgatásával, az ebből eredő játék-

kal és ennek drámai hatásával igazi 

színházi élménnyé változtatja a ha-

gyományos meseolvasást. Amit me-

sélünk: A róka és a gólya, A császár 

új ruhája, Csizmás kandúr. Ajánlott 

korosztály: 5-10 éves korig. 30 perc.

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

14.00–17.00: Bridzsklub

16.00–17.00: Ingyenes orosz társal-
gókör. Információ: László Ludmilla, 06 
20 918 1438.
 
17.00–18.00: Meridián torna
A csoportban, együttesen végzett gya-
korlatok hatása leírhatatlan, azt meg 
kell tapasztalni! A gyakorlatok min-
dennapos végzésével kézbe véve sa-
ját sorsunkat, sokat tehetünk egészsé-
günk javításáért, fenntartásáért, mivel 
jótékonyan hatnak a testre, a lélekre 
és a szellemre is. 
 
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.

FELNŐTTSZÍNJÁTSZÁS ÉS 
IMPROVIZÁCIÓ kéthetente csütör-
tökön 19.30-tól. Következő alkalom: 
február 13. Információ: Patocskai Ka-
talin, patocskatica@gmail.com, 0620 
770 8679.

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 mozduljtudato-
san @gmail.com címen.

09.00–10.00: Gerinctorna minden 
korosztálynak. Részvételi díj: 700 Ft/
alkalom. Bejelentkezés szükséges a 
mozduljtudatosan @gmail.com cí-
men.

10.15–11.15: „Aranycipő” senior tár-
sastánctanfolyam. 
Részvételi díj 500 Ft. Folyamatos csat-
lakozási lehetőség.
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TOVÁBBI PROGRAMJAINK

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS
Február 18., kedd 10.30

Malomhegyi Imre: Orient expressz
Belépőjegy: 100 Ft

Február 25., kedd 10.30
Csordás Gábor: Törökország 2. 
Kelet-Anatólia. Belépőjegy: 100 Ft

BUDAVÁRI FILMKLUB A TABÁN 

MOZIBAN
Február 21., péntek 14.00: 

Testről és lélekről (magyar romantikus 
dráma, 116 perc, 2017.)
A több évtizede működő Budavári 
Filmklub keretében a Budavári Műve-
lődési Ház (a Tabán mozival együtt-
működve) havi egy alkalommal az 
idősebb, elsősorban nyugdíjas kor-
osztályt várja ingyenes filmvetítésre.
Cím: Budapest, Krisztina körút 87–89.

TABÁN SPORTKÖR 
Február 13., csütörtök 16.00  

Orbán Csilla: Appeninek, Pó delta
Február 27., csütörtök 16.00 – 

Orbán Csilla: Latin-Amerika
Az önálló civil szervezetként működő 
klub összejövetelein közös túráikat 
dia- és videóvetítéses előadás kere-
tében elevenítik fel, valamint ekkor 
készítik elő következő kirándulásaikat 
és programjaikat. Klubvezető: Kormos 
Vera 

IRKA KÖR VERSSZÍNHÁZ – 

irodalomkedvelők klubja 
Február 27., csütörtök 10.00: 

Tavaszváró versek és egyéb vidám-
ságok (előadás) A „költészet lángját” 
élesztgetju?k minden héten. Szeretet-
tel várunk új jelentkezőket is: vers- és 
prózamondókat, autentikus énekest, 
komolyzenei énekest, hangszeren ját-

szót, akik szívesen közreműködnének 
az irodalmi műsorainkban. 
Klubvezető: Remes Ferenc

KÖRTÁNC
Február 17., hétfő 18.00–19.30

Különböző népek, tájak szépséges 
zenéire változatos körtáncokat tán-
colunk könnyed, barátságos hangu-
latban. A táncok előtt megtanuljuk 
együtt a lépéseket, tánctudás és 
partner nem szükséges. Tánc közben 
minden gond elillan, csak a zenék és 
mozdulatok harmóniája marad ve-
lünk! Amit érdemes hozni: kényelmes, 
táncra alkalmas cipő, laza ruházat. 
Vezeti: Stern Szilvia
Belépőjegy: 1500 Ft / alkalom

SZENIOR ÖRÖMTÁNC 
Péntek, 16.30–18.00 

A szeniortánc közösségi tánc, ami kí-
méletesen mozgatja át az izmokat, 

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

HENRI GONZI & DANIEL 
PEREZ DUO 
Február 14., péntek 19.00

Henri Gonzo 2011 végén alapította 

meg a Fran Palermo zenekart, ami 

egyedi felállásának és a hazai szín-

téren egészen különleges megszó-

lalásának köszönhetően a 2010-es 

évek egyik legnépszerűbb magyar 

zenekarává nőtte ki magát. Henri 

Gonzo és testvére, Daniel Perez az 

anyazenekaruk trópusi esszenciáját 

megragadva, mégis merőben más 

megszólalásban,  duó felállásban 

adják elő a legnagyobb slágereiket 

és a szívüknek kedves feldolgozá-

sokat. Belépőjegy: 1500 Ft, kapható 

a Budavári Művelődési Ház jegypénz-

tárában és a www.tixa.hu oldalon.

„MENTSÜK MEG 
MAGUNKAT!” – 
pódiumbeszélgetés Sebő 

Ferenccel a táncházak szerepéről 
Február 15., szombat 18.00

A  Kultúrházak éjjel-nappal  rendez-

vénysorozat keretein belül pódium-

beszélgetés tartunk Sebő Ferenccel 

a Táncházak szerepéről „Mentsük 

meg magunkat...”  címmel. 

18.00:   Beszélgetés Sebő Ferenc-

cel a Táncházak közösségteremtő és 

értékmegőrző szerepéről, történeti 

áttekintéssel napjainkig.  Moderátor: 

Jávorszky Béla zenei szakíró

19.00:  Sebő-együttes koncert

Belépőjegy: 1500 Ft, kaphatók a Bu-

davári Művelődési Ház jegypénztárá-

ban és a www.tixa.hu oldalon. 

SZÁJHARMONIKAKLUB 
Február 21., péntek 19.00

Az egyik legismertebb kortárs ma-

gyar szájharmonikás, Pribojszki 

Mátyás és zenekara havi rendsze-

rességgel adnak klubkoncertet a 

művelődési házban, zenéjükben 

felfedezhetők a blues gyökerei, a 

swing, a jazz és némi funky is. A ven-

dégek ezúttal Bornai Tibor és Karin-

thy Vera lesznek. 

Belépőjegy: 1200 Ft, kapható a Buda-

vári Művelődési Ház jegypénztárában 

és a www.tixa.hu oldalon.

REGEJÁRÓ MISZTRÁL MŰVÉSZETI KLUB 
Február 23., vasárnap 19.00

Az 1997-ben alakult Misztrál együttes a magyarországi 

zenei élet egyik népszerű formációja. Magyar és kül-

földi költők versei, valamint népdalfeldolgozások sze-

repelnek a repertoárjukon. Megzenésítéseik forrása a 

magyar népzenei hagyomány, amelyet gyakran ötvöz-

nek a ma divatos világzenei irányzatokkal is. 

Belépőjegy: 1000 Ft 

Figyelem: a nagy érdeklődésre való tekintettel érdemes 

elővételben megvásárolni a jegyeket!  Jegyek kaphatók 

a Budavári Művelődési Ház jegypénztárában és a www.

tixa.hu oldalon. 

ízületeket és kiválóan hat a memóriára. Ez a mozgásfor-
ma nem igényel táncpartnert, sem előzetes tánctudást. A 
szeniortánc nem más, mint öröm, mozgás, agytorna. Je-
lentkezés és további információ: Drimál Andrea. Tel.: +36 
30 231 2150. E-mail: adadrimal23@gmail.com 

HORDOZÓS KANGATRAINING – 

szülés utáni regeneráló torna
Kedd, 11.00–12.00

A Kangatraining Európa első számú szülés utáni regene-
rációs mozgásprogramja, amellyel az anyukák újra formá-
ba hozhatják magukat. Oktató: Nemes-Bukovszki Zsófia 
(Kangatraining, RTM). Előzetes jelentkezés: zsofi@kangat-
raining.hu. További információ: www.kangatraining.hu 

BUDAI GITÁRISKOLA 
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
A díjnyertes iskolában a képzés életkortól és zenei elő-
képzettségtől függetlenül folyik.
A fiatal, képzett zenetanárok több stílust oktatnak: klasz-
szikus gitárt, jazzt, bluest, rockot és egyéb könnyűzenei 
műfajokat.
Tanárok: Svajcsik Kristóf, Gajdacsi Gábor
Tandíj: 19 000 Ft/hó, 75 000 Ft/félév
Jelentkezés és további információk: 
E-mail: Info@budaigitariskola.hu
Telefonszám: +36 70 258 6938
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NORDIC WALKING

A NORDIC WALKING egy pár speciális 

bot és különleges gyaloglótechnika 

segítségével űzhető sportág. Kímélő 

módon fejleszti az állóképességet, 

erősíti az izmokat, javítja a mozgásko-

ordinációt. Nagy előnye, hogy a sza-

badban zajlik. A természetben végzett 

mozgás minden érzékszervünkre hat, 

kiegyensúlyozottá tesz. A rendsze-

res összejöveteleken a foglalkozást 

vezető szakszerű irányításával meg-

ismerhetik a sportág alapjait. Igény 

szerint felszerelést tudunk biztosítani.  

A részvétel az I. kerületi lakosoknak 

ingyenes. További információ: +36-

1/375 0336

Foglalkozás: hétfő 9.15 – 10.15

Vérmező, Széll Kálmán tér felőli ré-

szén a fitnesz eszközöknél

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 hoz-

zá partner, sem előzetes tánctudás. A 

részvétel I. kerületi lakosoknak ingye-

nes. 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-fej-

lesztés, koordináció, állóképesség, tu-

datos testtartás. A GYMSTICK haszná-

latakor az egész test  aktívan dolgozik, 

akkor is, ha csak egy bizonyos izom-

csoportra koncentrálunk. Jó hangulatú, 

kiscsoportos órák a Naphegyen! Továb-

bi időpontok szervezés alatt. 1 800 Ft/

alkalom Az órákra bejelentkezés szük-

séges! Órarend, bejelentkezés, bővebb 

információ: 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, 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: 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

 PROGRAM

CO

Budapest I. kerület Budavári Önkor-

mányzat (a továbbiakban: önkormány-

zat) Polgármestere az önkormányzat 

képviselő-testületének a szén-mo-

noxid-érzékelő készülék igénylé-

sére vonatkozó feltételekről szóló 

19/2019.  (XII. 16.) önkormányzati 

rendeletében (a továbbiakban: ren-

delet) foglaltak alapján pályázatot ír 

ki szén-monoxid-érzékelő készülék 

igénylésére az önkormányzat költség-

vetésében előirányzott összeg erejéig.

Lakáscélú rendeltetési egységenként 

egy pályázat támogatható, és egy 

pályázó öt év elteltével nyújthat be 

újabb pályázatot a szén-monoxid-ér-

zékelő készülék cseréjére.

Pályázatot nyújthat be: Budapest I. ke-

rületében lakóhellyel vagy tartózkodá-

si hellyel rendelkező természetes sze-

mély, ha a háztartásában az egy főre 

eső jövedelem nem éri el az öregségi 

nyugdíjminimum négyszeresét, egye-

dülálló személy esetén az ötszörösét.

A pályázat célja: a szén-monoxid-mér-

gezés megelőzése, a lakosság biz-

tonságérzetének javítása szén-mo-

noxid-érzékelő készülék biztosítása 

révén.

A támogatás vissza nem térítendő ter-

mészetbeni támogatás.

A pályázati felhívásban nem szabályo-

zott kérdésekben a rendeletben fog-

laltak az irányadók, amely az önkor-

mányzat hivatalos honlapján (www.

budavar.hu) megtekinthető, illetve 

letölthető.

 A pályázat benyújtásának módja:

• A pályázat a jelen pályázati kiírás 

mellékletét képező Pályázati adat-

lapon nyújtható be, amelyhez egy 

hónapnál nem régebbi jövedelem-

igazolást szükséges csatolni.

• A pályázat folyamatosan benyújtható.

• A pályázat elbírálása folyamatos a 

költségvetésben rendelkezésre álló 

összeg erejéig.

• A pályázatot és mellékleteit egy pél-

dányban személyesen a Budapest 

Főváros I. Kerület Budavári Polgár-

mesteri Hivatal (a továbbiakban: hi-

vatal) Ügyfélszolgálatain (Kapisztrán 

tér 1., Attila út 65., Iskola utca 16.) 

hivatali munkaidőben, elektroniku-

san (ügyfélkapun) vagy postai úton 

ajánlott küldeményként kell benyúj-

tani. A borítékra rá kell írni: „2020. 

évi szén-monoxid-érzékelő készülék 

igénylése”, továbbá a pályázó nevét 

és címét.

 

A pályázat elbírálása:

• A polgármester a pályázót a benyúj-

tástól számított legfeljebb 5 mun-

kanapos hiánypótlási határidő meg-

jelölésével írásban (tértivevényes 

levélben vagy amennyiben releváns, 

hivatali kapun keresztül) hívja fel hi-

ánypótlásra. A pályázat hiánypótlá-

sára egy alkalommal van lehetőség. 

A hiánypótlás hiányos, késedelmes 

vagy nem teljesítése a pályázat el-

utasítását eredményezi. Az át nem 

vett hiánypótlási felhívás esetén a 

kézbesítés általános szabályai sze-

rint beáll a kézbesítési vélelem.

• A pályázat a fentieken túl elutasítás-

ra kerül, ha:

a) a pályázó a pályázat benyújtására 

nem jogosult,

b) az elektronikus ügyintézés szabá-

lyainak nem megfelelő elektronikus 

úton került benyújtásra.

 

A pályázat lebonyolításának módja:

Pályázati adatlap a hivatal ügyfélszol-

gálatain (Budapest, Kapisztrán tér 1., 

Budapest, Attila út 65.) vehető át, vagy 

az önkormányzat honlapjáról is (www.

budavar.hu) tölthető le.

A pályázó a pályázat eredményéről, il-

letve a szén-monoxid-érzékelő készü-

lék átvételének idejéről és helyéről 

értesítést kap.

A szén-monoxid-érzékelő készülék át-

vételét követően a pályázat lezártnak 

tekintendő.

A készülék átvételétől számított öt 

éven belül a rendeltetésszerű haszná-

lat során tönkrement, valamint érvé-

nyesíthető szavatossági igényű készü-

lék cseréjére van lehetőség.

A pályázattal kapcsolatban további 

felvilágosítást adnak munkaidőben a 

hivatal ügyfélszolgálatai a 458 3030-

as, a 225 7275-ös és a 225-2470-es 

telefonszámokon.

  Váradiné Naszályi Márta

                                                                                                Polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
szén-monoxid-érzékelő készülék igénylésére a 2020. évre
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INGATLAN

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

Komoly ügyfelünk részére kere-
sünk I. II. XII. kerületben 250-500 nm 
közötti eladó villát, amelyben mini-
mum 4 hálószoba és 3 fürdőszoba 
kialakítható. Garázs vagy telken belül 
minimum 2 gépkocsi részére beál-
ló szükséges. BakosLak Ingatlan 326 
0618, 06 20 974 0571.

II. Bognár utcában Budagyöngye 
közelében, földszinti, 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.

I. Fő utcában Batthyány tér köz-
vetlen közelében Duna mellett, liftes 
házban, PANORÁMÁS, ERKÉLYES, nap-
fényes 3. emeleti, teljes körűen felújí-
tott 117 nm-es 3+1 fél szobás lakás 
98,2 millió forintért eladó. 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 ut-
cában, 2003-ban épült 4 lakásos tár-
sasház 2. emeletén (lift nincs) rendkí-
vül hangulatos tetőtéri, 120 nm nettó 
alapterületű amerikai konyhás nappa-
li, 3 hálószobás lakás 2 fürdőszobával, 
3 wc-vel, télikerttel és szaunával, 2 
teremgarázshellyel és tárolóval 120 
millió forintért eladó. BakosLak Ingat-
lan 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 51 millió forintért el-
adó. 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 földszintjén 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 
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 
0618, 06 20 974 0571.

 BAKOSLAK INGATLAN Kp-es 
ügyfelei részére keres eladó 

és igényes kiadó ingatlanokat azon-
nali fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I. 
Batthyány utca 32. Tel. 326 0618,           
06 20 974 0571.

ÉLETJÁRADÉK

Szeretné biztosítani nyugdíjas 
éveit? Kössön életjáradékot, jogi ta-
nácsadás mellett! Gondozás, ápolás, 
takarítás, okleveles referencia. Hív-
jon bizalommal! Balog Eszter. Telefon: 
+36-20-236-1118.

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

Életjáradékot fizetnék lakásáért! 
Leinformálható, referenciával ren-
delkező megbízható személy vagyok! 
Kálny Csaba 06-20/94-94-94-0

ADÁS-VÉTEL

+ 5.000 FT FIZETEK az újság fel-
mutatásakor 40.000 Ft feletti vásárlás 
esetén! Régiség felvásárlás készpén-
zért! 19. és 20. századi antik és modern 
festményt, régi bútorokat, fali-, asztali és 
álló órát, lakberendezési tárgyakat, asz-
tali díszeket, ezüst gyertyatartót, cukor-
dobozt, hibásat is, hagyatékot! Kiszállás 
díjtalan! A hét minden napján hívható. 
Telefon: +36-20-236-11-18.

Könyvek, könyvtárak, papírrégisé-
gek (plakát, képeslap, fotó), zenei gyűj-
temények valamint retró kis bútorok, 
vitrintárgyak vétele készpénzért. 0620 
9378 592 Gasztrofilm Könyvkereskedés

PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, ké-
peslapot, papírrégiséget, régiségeket 
vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., 
Andrássy út 16. Tel: 266-4154, H-Cs: 
10-17.

 ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK 
FELVÁSÁRLÓ azonnali kész-

pénz fizetéssel vásárol! Antik búto-
rokat, festményeket, porcelánokat, 
Herendit, Zsolnayt és stb., órákat (kar, 
dísz, fali), szőnyegeket (kopottan, hi-
básan 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.

 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.

NÉMET BŐRGYÓGYÁSZATI INTÉZET – KÖRÖMLÉZER AMBULANCIANÉMET BŐRGYÓGYÁSZATI INTÉZET – KÖRÖMLÉZER AMBULANCIA
Telefon: 06-30/219-0100 • Hívható: H-P-ig 8-17-igTelefon: 06-30/219-0100 • Hívható: H-P-ig 8-17-ig

www.koromgomba.eu • e-mail: info@koromgomba.eu • 1016 Budapest, Zsolt u. 4.www.koromgomba.eu • e-mail: info@koromgomba.eu • 1016 Budapest, Zsolt u. 4.

 10%  KEDVEZMÈNY 10%  KEDVEZMÈNY AZ I. KERÜLETI LAKOSOKNAK! AZ I. KERÜLETI LAKOSOKNAK!

HENK ANTIQUITAS Krisztinaváros. 
Mészáros u. 8. Nyitva: H-P: 10-18 órá-
ig. Telefon: 06-20/933 1413, henkvil-
mos@gmail.com.

Salom Magyar Antikvitás. Régi-
ségeket örökölt. Eladná régiségeit, 
örökölt hagyatékát? magyar áron, 
készpénzért, ingyenes kiszállással fel-
vásárolom eladó tárgyait. Bútorokat 
(koloniált is), festményeket, ezüstöket 
(evőeszköz, cukrosdoboz, gyertyatar-
tó, stb.), órákat (fali, kari, zseb, asztali 
dísz) porcelán- és dísztárgyakat, pad-
lóvázákat, üveg, réz, bronz, kerámiák, 
ékszereket, bizsukat, borostyánokat, 
játékokat, fegyvereket, kardokat, sé-
tapálcát, kitüntetéseket, pénzérmét. 
Mindennemű régiséget, varrógépet, 
zongorát, hangszereket. Telefon: 06-
70-67-377-87. E-mail: antik@magya-
rantik.hu.

SZOLGÁLTATÁS

Irodák, lépcsőházak, lakások 
napi takarítását, nagytakarítását vál-
lalom, közületeknek és magánsze mé-
lyeknek. Halász Tibor. Telefon: 202-
2505, 06-30-251-3800.

Lakásfelújítás! Kőműves munkák, 
szobafestés/mázolás, hideg-meleg 
burkolás, hőszigetelés, villanyszere-
lés, vízszerelés. Ingyenes: állapotfel-
mérés, szaktanácsadás és árajánlat! 
Gyors, minőségi munka! GARANCIÁ-
VAL! 0630-359-42-22.

Irodák, magánlakások, lépcsőhá-
zak takarítását vállalom. 50 éves nő 
vagyok. Telefon: 06-70-2304-237.

Festmények szakértését, restau-
rálását vállalja Kéry Bálint Bence kép-
zőművész, restaurátor. Telefon: 06 30 
937 8408.

DUNAGALÉRIA!

Teljes hagyatékvásárlás,
aranyékszer, 

régiórákpénzek,
ezüsttárgyak, festmények,
képeslapok, kitüntetések.

Díjtalan kiszállás.

Üzletünk: 
1015 Budapest,

Csalogány utca 4.
70/638-3354  

www.dunagaleria.hu



VÁRNEGYED • XXV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM, 2020 FEBRUÁR 13., CSÜTÖRTÖK30

A p r ó h i r d e t é s

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

Régi bútorok felújítása, kárpitos és 
asztalos munkák,  szállítással. Kiss Gá-
bor, I. ker., Feszty Á. u. 2.,  az alagsorban. 
telefon: 214-8384, 06-20-345-9963.

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

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.

 SZOBAFESTÉS, mázolás, 
tapétázás bútormozgatással. 

Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, 
PVC-, szonyegpadló-lerakás. Minősé-
gi, precíz munka, mérsékelt árakon 
(Alapítva: 1998) Csapó György. Tel.: 
06-31-780-6430,780-3732, festes-
ma.iwk.hu

 Villanyszerelés azonnal! Hiba-
elhárítástól a teljes felújításig. 

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-
rongásokat 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.

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

ÁLLÁS

Varrni jól tudó nyugdíjas eladót 
keresek heti három délutánra a Bu-
dagyöngye üzletközpont ruhaüzleté-
be. Tel: 06-20/982-8536

Frissen nyugdíjazott, lelkiismere-
tes, jó munkaerő egyetemi diplomával, 
kiváló német nyelvtudással személyi 
vagy egyéb asszisztensi feladatokat 
vállal. Telefon: 06-30-934-7072.

Otthoni munka!   Kozmetikai dobo-
zok összeállításai, egyebek elérhető-
ségei érd:  06-90- 603-905 (audiopress.
iwk.hu, 635 Ft/min.   06204963980).

Gyakorlott, szakképzett nyugdíjas 
varrónőt keresek 2. kerületi műhe-
lyembe heti 2-3 alkalommal. Tel: 06-
20/982-8536.

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

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

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

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

Apróhirdetés CSATLAKOZZON ÖN IS ALÁÍRÁSÁVAL
A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ 

A REGIONÁLIS KULTÚRÁK FENNTARTHATÓSÁGÁÉRT!

A kezdeményezés célja, hogy az Unió kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket 

nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól.

A fentiekben jelzett régiók, köztük a közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező földrajzi körzetek lemaradását úgy 

kell megelőzni, a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeit fenntartani, hogy közben a sajátosságaik ne vál-

tozzanak meg. Ehhez biztosítani kell számukra a hozzáférés esélyegyenlőségét a strukturális alapokhoz, minden más 

EU-alaphoz, -forráshoz, -programhoz, meg kell teremteni a garanciákat a sajátosságaik fenntartásához, a megfelelő 

gazdasági fejlődéshez, hogy az Unió átfogó, harmonikus fejlődése fenntartható legyen és kulturális sokszínűsége is 

fennmaradjon.

A KEZDEMÉNYEZÉST A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KAPISZTRÁN TÉRI 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN SZEMÉLYESEN ÍRHATJA ALÁ.

VÁSÁROLJON TÖRVÉNYES 
HAVI JÖVEDELMET!

Pénz!

Egyszeri 
1 millió Ft-al 

havi 
1 millió Ft!

Időpont egyeztetés 

az alábbi telefonszámon:

+36-20-386-9966

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 
10.00-15.00 óráig a szerkesztőségben 

(I. ker., Országház utca 15., Te le fon: +36-1-355-0139)




