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Emlékséta
Január 22-én a magyar kultúra napja alkalmából emléksétát szervezett a Budavári Önkormányzat. A résztvevők a Kapiszt-

rán tértől a Batthyány térig tartó séta során a következő emlékhelyeket keresték fel: 

Kálmán György színész háza – Bécsi 

kapu tér 8.

Hatvany-ház, számos író, költő emlék-

helye – Bécsi kapu tér 7.

Kazinczy-emlékkút – Bécsi kapu téri 

park

Babits Mihály sétány

Kodály-szobor – Európa liget

Mackó úrfi róka komával – Európa liget

Ország Lili nem létező emléktáblája – 

Fiáth János utca 16. 

Cseh Tamás – Iskola u. 35/B

Kölcsey-szobor – Batthyány tér

A résztvevők mindenütt egy-egy szál 

virágot helyeztek el a létező vagy nem 

létező emléktáblákon.
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Civil fórum 

a Dísz tér 2.-ről
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS 
A LAKÓK TÁRGYALNÁNAK 
A VÁRKAPITÁNYSÁGGAL
A Budavári Önkormányzat mellett a 

szakértők és a civil szervezetek képvi-

selői is ellenzik a Dísz tér 2.-re terve-

zett kormányzati beruházást – derült 

ki az ügyben tartott fórumon. A hallga-

tóság már megosztottabbnak tűnt az 

ügyben, de a többség támogatta, hogy 

a civilek bevonásával tárgyaljanak a 

kormányt képviselő szervezetekkel.

Kupaktanács fogadta a január 23-án 

a Budavári Önkormányzat aulájában 

a Dísz tér 2.-vel kapcsolatos informá-

ciókat megosztani célzó „Civilek Fóru-

ma” című rendezvényre érkezőket. A 

kupaktanács ebben az esetben azt je-

lentette, hogy egy műanyag edénybe 

lehetett elhelyezni különböző színű 

kupakokat annak megfelelően, hogy a 

fórumra érkező szerint a vári lakosok 

beleszólhassanak-e a Dísz tér 2. be-

építésének ügyébe. 

TISZTÁBB KÉPET REMÉLNEK
Ennek megfelelően már a fórum meg-

kezdése előtt nyilvánvalóvá vált, hogy 

– legalábbis a kupakokkal véleményt 

nyilvánítók – döntő többségben, 39 

szavazóból 36-an, beleszólást szeret-

nének. A fórumot megnyitó Marikovsz-

ky Andrea, az önkormányzat részvételi 

demokrácia referense tudásmegosz-

tásra épülő konzultációként írta le az 

eseményt, aminek a célja, hogy ala-

kuljanak ki partnerkapcsolatok a kor-

mánytól független szakértők, a civil 

szervezetek és az önkormányzat kö-

zött. A meghívott szakértők szerepe 

pedig az, hogy tisztább képet kapjon 

mindenki a Dísz tér 2. körül kialakult 

helyzetről. 

ÉLHETŐ VÁROSNEGYED 
KONTRA KORMÁNYZATI IDEA
„A Dísz tér 2. mint cseppben a tenger 

mutatja meg, hogy a kormányzati ne-

gyed Várba költöztetésének ideája mi-

lyen módon hat az I. kerületiekre, ho-

gyan befolyásolja az életüket, hogyan 

viszonyul ahhoz, hogy egy élhető vá-

rosnegyedet hozzanak létre, egyben 

szervesen kapcsolódjanak Budapest 

város szövetéhez” – mondta beveze-

tőjében V. Naszályi Márta polgármes-

ter. Előtörténetként elhangzott, hogy 

a Dísz tér 2. egészen 2018 végéig a 

Budavári Önkormányzat tulajdonában 

állt, és piac működött rajta, illetve a 

Dísz tér 3-ban működő óvoda kert-

je volt. A telket egy törvénnyel vette 

el az állam, ami évi közel 50 millió 

forintos bevételkiesést jelent az ön-

kormányzat számára, a polgármester 

pedig még ennél is fájdalmasabbnak 
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nevezte, hogy ezzel az óvoda kertjét is 

elvették az önkormányzattól. 

VESZÉLYBEN A FÁK
A polgármester szerint a kormány által 

odaépíteni tervezett épület irodafunk-

ciót kap, kapcsolódva a közeli Minisz-

terelnökséghez. „Még nincs is építési 

engedély, de már fákat akarnak kivág-

ni. A Vár területén ez szinte az utolsó 

kis telek, ahol még egyáltalán vannak 

fák” – mondta, mindezt azzal is meg-

spékelve, hogy a tervezett épület mint-

egy másfél emelettel magasabb, mint 

a mellette lévő, és ellentétes a kerületi 

építési szabályzattal. Éppen a Várka-

pitánysággal folytatott egyeztetések 

kellős közepén voltak, amikor decem-

ber 30-án kijött a kormány rendelete, 

amely kiemelt beruházássá minősí-

tette a tervezett építést. Ez azt jelenti, 

hogy semmilyen szakmai engedélyre 

nincs szükség, örökségvédelmi vagy 

környezetvédelmi szempontokat nem 

kell figyelembe venni, a kormány azt 

építhet ide, amit akar, akár atomerőmű-

vet is – jellemezte a jogi helyzetet a V. 

Naszályi Márta. Szerinte ugyanakkor 

a telek hasznosítása egy izgalmas és 

kreatív városépítési folyamat lehetne, 

a helyben élőket és turistákat segítő 

funkciókat lehetne telepíteni a mai 

kornak szóló építészeti megoldásokkal. 

NINCS EGY HELY…
A kormánynegyed építkezései előtt 

a polgároké volt az egész vároldal, a 

Vár élhető volt léptékében és hasz-

nálatában is – mondta előadásában 

Csomay Zsófia Ybl-díjas építész, aki 

50 éve vári lakos. A Püspökkert beépí-

tésével, a Hatvany-palota és a játszó-

tér megépítésével ez elveszett, ezért 

az építész azt mondja, hogy a Dísz tér 

2. telkére kell építeni valamit, de nem 

így, és nem ezt a funkciót kell kapnia 

az épületnek. Ez a polgárváros határa, 

így ennek a résznek minden szem-

pontból helytelen adminisztrációs 

funkciót adni. Az építész szerint a vári 

lakosoknak nincsen saját helyük, ezért 

az ő elképzelése az, hogy egy közös-

ségi ház kellene, több oldalról átjár-

ható zöldterülettel. „Ez járna a vári la-

kosoknak és az építészeti helyzetnek 

egyaránt” – fogalmazott. A tervezett 

épület hatalmas, uralkodó, nem a mai 

embereknek szóló, a homlokzat és a 

belső terek nem alkotnak egységet, 

hasonlata szerint ez olyan, mint egy 

oldsmobilból önvezető autót csinálni.

TURISTÁK NÉLKÜL IS EMBE-
RÁRADAT
Ezután jött egy kis matek Pákozdi Im-

rétől, a Levegő Munkacsoport szak-

értői testületének tagjától, akinek 

véleménye már a felvezetéséből is 

egyértelmű volt, mert elmondta: arról 

fog beszélni, hogy a Dísz tér 2.-re ter-

vezett iroda körülbelül 300 dolgozója 

hogyan járul hozzá a Budai Vár minisz-

tériumokkal történő tönkretételéhez, 

azaz a minisztériumok betelepítésé-

vel várható közlekedési csődhelyzet 

súlyosbításához. Ő úgy számol, hogy 

jelenleg a Várban kétszer 600 ember 

dolgozik olyan helyeken, amelyek-

re minisztériumokat telepítenének. 

Főleg kutatók, akik nem minden nap, 

illetve nem mindig ugyanabban az 

időben jönnek fel a Várba. 

A betelepülő minisztériumokkal 3200 

fővel nő meg a naponta fel- és lejáró 

munkatársak száma, akik „nem kósza 

kutatók, elvarázsolt akadémikusok, ha-

nem olyanok, akik kötött munkaidőben 

dolgoznak itt” – fogalmazott. Ma illúzió 

lenne azt gondolni, hogy gyalog fognak 

közlekedni az Attila útról vagy a Fő ut-

cáról. A 3200 fő csak a növekmény, ösz-

szesen 4400 embert kell megmozgatni 

naponta kétszer, egy-egy óra alatt, ami 

45 másodpercenkénti buszindítást fel-

tételezne mindkét irányból – ez pedig 

a szakértő szerint egyenló a lehetet-

lennel. És ebben még nem is szerepel 

a körülbelül 2400 fő vári lakos és a 

turisták forgalma. Arra pedig, hogy hol 

fognak megállni a magasabb rendű hi-

vatalnokok és a protokolláris vendégek 

autói, csak egy tippje van: a vári lako-

sok most használt parkolóhelyein, ami-

ből körülbelül 530 van.

PEST ALKALMAS LENNE 
A HISTORIZÁLÁSRA
Lővei Pál művészettörténész monst-

rumnak nevezte az 1900-ban le-

bontott, kis házak mellé épült és a 

kormány által most helyreállítani ter-

vezett volt Külügyminisztérium épüle-

tét, amely mellett a Vár egyik legmaga-

sabb lakóépülete, a Batthyány-palota 

is eltörpült. A XX. század elején nem 

ez volt az egyetlen épület, amellyel 

megemelték az eredeti beépítések 
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magasságát, ezzel elkezdték átállíta-

ni a Vár polgárvárosi mivoltát hivatali 

funkcióra. Ez azonban az I. világhá-

ború után már nem folytatódott. A II. 

világháború után pedig megpróbálták 

visszafordítani az I. világháború előt-

ti döntések kedvezőtlen hatását, és 

több épületet visszabontottak. 

Személyesen ellenzi a kormány Dísz 

tér 2.-re vonatkozó tervét, bár szerinte 

épülhetne egy vagy két épület a te-

lekre, de annak a hátsó részére semmi 

esetre sem, ennek vagy ezeknek azon-

ban mindenképpen alacsonyabbnak 

kellene lennie a Batthyány-palotánál. 

Budapesten körülbelül ötezer histo-

rizáló épület áll, különösen a pesti 

oldalon nagy számban, ezeknek a 

kezelésével pedig senki nem törődik. 

Ezeket a hatalmas pénzeket a meglé-

vő épületekre lehetne fordítani. Az, 

hogy fényképek alapján a semmiből 

épülnek fel épületek, az nem műem-

lékvédelem, ahhoz ennek semmi köze 

– nyomatékosította.

A SZOMSZÉDOK ELLENE
A telekkel szomszédos ház, a Dísz tér 

3. (a Batthyány-palota) lakóinak vé-

leményét Mózer Noémi tolmácsolta. 

Eszerint a 18 lakásos társasházból 16 

lakásból kapott észrevételt: a 14 la-

kás körülbelül 30 lakója a Dísz tér 2.-

re tervezett beruházást részben vagy 

egészében ellenzi, míg egy lakás bér-

lői teljesen, egy másiké pedig fenn-

tartásokkal támogatják azt. A lakóktól 

érkezett véleményeket a történetiség, 

a hagyománytisztelet, a polgárvárosi 

jelleg megőrzése vezérelte. A jelenlegi 

foghíjtelken ugyanis 500-600 évig la-

kóházak álltak, és az 1900-as évek ele-

jén épült a Külügyminisztérium, amely 

1944-ben károsodott, ezért lebontot-

ták. A volt külügyminisztériumi épület 

43 éves létezése kevesebb, mint ahány 

éve sokan ott laknak, de az ellenzést 

nem az idő, hanem az értékválasz-

tás motiválja – mondta Mózer Noémi. 

Márpedig az itt élők évszázadokig úgy 

gondolkodtak erről a helyszínről, hogy 

lakóépületeket képzeltek és építettek 

ide, a hivatali funkciójú épület törté-

nelmi távlatban szemlélve epizódsze-

replő, a polgárváros valódi történelmi 

arculatát a lakóházak jobban tükrözik.

 

A szomszédban működő óvoda szülői 

képviselőjének szempontjai egyértel-

műek voltak: jelenleg nincs udvaruk 

a gyerekeknek, akiknek kényszerme-

goldásként át kell járniuk a legköze-

lebbi játszótérre, ahol viszont nem 

férnek el – írta le a helyzetet Böször-

ményi Gábor. Hozzászólásában az 

EMMI 20/2012-es rendeletét idézte, 

amelyik kimondja, hogy az óvodai 

játszóudvar akkor megfelelő, ha le-

hetővé teszi valamennyi gyermekcso-

port egyidejű befogadását, valamint 

egészséges és biztonságos körülmé-

nyek közötti foglalkoztatását – ez pe-

dig a játszótéren nincs meg.  

BELESZÓLÁST KÉRNEK 
A LAKÓK
A fórum végén, a korábban beharan-

gozott „miniparlament” keretében a 

hallgatóságból négyen mondták el 

a véleményüket – őket sorshúzás-

sal választották ki. A szakértői véle-

ményekkel ketten teljes mértékben 

egyetértettek, ketten – Nagy Zsolt, a 

Mi Hazánk Mozgalom örökségvédel-

mi főtanácsosa és Sándor Péterné, 

a Várkerület Fidesz-KDNP színeiben 

mandátumot szerzett önkormányza-

ti képviselője – viszont támogatták. 

A fórumot szavazások zárták, a je-

lenlévők többsége támogatta, hogy 

a Várkapitányság és az érintett kor-

mányhivatalok a polgárvárost érintő 

építkezés előkészítésébe vonják be a 

polgármestert és a lakók képviselőit, 

valamint azzal, hogy a Várkapitányság 

informálja a sajtót a készülő beruhá-

zásokról, beleértve azok költségveté-

sét is. Azt is támogatták, hogy a pol-

gármester hozzon létre egy civileket 

és lakókat is magába foglaló tanácsot, 

és a kiemelt kormányzati beruházá-

sokról kezdjen tárgyalásokat a Várka-

pitánysággal és a Budapest Fejleszté-

si Központ vezetőivel a helyi lakosság 

érdekeinek képviseletében. 

-enzo-
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CIVIL FÓRUM 
A KALEVALA PARKRÓL
A Kalevala parkhoz tartozó zöldterület megújításában az önkormányzat számít a kerületiek, a hely-

ben élők véleményére, javaslataira, ezért  a Budavári Önkormányzat Váradiné Naszályi Márta polgár-

mester részvételével lakossági fórumot tart a Kalevala parkkal kapcsolatos tervekről. 

A fórumon lehetőség nyílik véleménycserére is a szobor alkotójával, Kéry Bence szobrásszal.

Aktív részvételére számítunk.

A Fórum időpontja: 2020. febr. 6., 18 óra 

Helyszín: Virág Benedek Ház

Dr. Sándor Péterné, az 1. 
választókörzet 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 -535-1400. 
Helyszín: 1013 Budapest, 
Krisztina krt. 73.

Gelencsér Ferenc:
Január 20-ától kezdődően  
minden második hétfőn 
16.30–18.30 között a  
Budapest Főváros I. Kerület 
Budavári Polgármesteri 
Hivatal (1014 Budapest,  
Kapisztrán tér 1.) címen. 
Előzetes bejelentkezés 
szükséges a gelencser.
ferenc@budavar.hu címen.
 

Tölcsér Borbála:
Minden második kedd 
18.00–19.00 óra között 
a Csészényi kávézóban 
(1013 Budapest, Krisztina 
krt. 34.).

Képviselői fogadóórák
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Nárcisz és 
a Baumgarten-emlékdíj 
Marno János egyéni hangú lírája a késő modern kor emberéről tudósít. A Baumgarten-emlékdíjjal frissen kitüntetett 

költővel, prózaíróval, műfordítóval a Krisztinavárosról, Tandori Dezsőről és a kortárs költészetről beszélgettünk.

Közismert önről, hogy Márvány ut-

cai otthonából elindulva rendszeres 

sétákat és gondolati kalandozásokat 

tesz Budán. Mindig ugyanazt az út-

vonalat járja, vagy bebarangolta már 

az egész Krisztinavárost? Épp úgy 

otthonának tekinti ezt a városrészt, 

mint annak idején Babits és Koszto-

lányi?

– A Krisztinavárost igen, többször is, 

ahogy korábban az Ostrom utca körü-

li vidéket, a Várat stb., de az én ihle-

tő, mindennapi körözéseim igen szűk 

térre koncentrálódtak, a MOM melletti 

Gesztenyéskertre. Főként abban az 

időben még, amikor vadonnak nézhet-

te az ember, amikor még nem építettek 

oda konferenciaközpontot, járdaszintű 

lámpákat, kutyafuttatót, éttermet. Úgy 

nem vált otthonommá maga a Kriszti-

naváros, mint Kosztolányinak, de hát 

ez természetes is, gondolom, hiszen 

a zöld úgyszólván unikummá vált 

mindenütt. El ne felejtsem: valójában 

született patrióta vagyok, lévén a szü-

lőhelyem a Vár, ahonnan ’51-ben kite-

lepítettek bennünket.

A DÍJRÓL ÉS BABITSRÓL

A január 16-án átvett Baumgart-

ner-emlékdíjat   egész eddigi élet-

művéért ítélték oda önnek. Hogyan 

értékeli ezt az elismerést az állami 

kitüntetések mellett? Érez-e folyto-

nosságot a Babits Mihályhoz kötődő 

díjjal?

– Ez kicsit komplikált kérdés, a rövid 

válasz szerint igen is, nem is. Termé-

szetesen ez a mostani szívmelen-

getőbb a különféle állami és egyéb 

hivatali díjazásokhoz képest, habár 

épp Babits iránt soha nem tudtam 

még rokonszenvet érezni, amiért sér-

tettségből épp a legizgalmasabb és 

legérzékenyebb költőt, József Attilát 

nem részeltette a díjban. Annál nagy-

szerűbbnek érzem Kukorelly Endre 

elszántságát, hogy létrehozta, feltá-

masztotta a díjat – mintha csak korri-

gálni akarná a babitsi vétségeket. Mert 

ha visszanézi valaki a díj történetét, 

roppant méltányossági aránytalansá-

gokat talál benne majd’ minden évben.

Mindezek ellenére létezik még vala-

mi, ami Babitshoz kapcsolja önt, ez 

pedig az alkotói attitűd, az elefánt-

csonttorony.

– Érdekes, hogy kívülről így fest a 

létmódom. Természetem szerint egy-

általán nem vagyok bezárkózó típus, 

kábé tíz éve, amióta diagnosztizálták 

a tüdőbetegségemet, csakugyan ke-

vesebbet mozdulok ki a munkahe-

lyemről (a lakásból). Ez tehát fizikai 

zárkózottság, nem társasági. Nagyon 

szeretek beszélgetni, amit viszont – 

paradox módon – az internet, és főleg 

a közösségi oldalak tesznek lehetet-

lenné. Anakronizmus volna manapság 

olyan leveleket írni, váltani bárkivel, 

amilyeneket például Kafka váltott a 

számára kedves emberekkel. Mégpe-

dig naponta akár kétszer-háromszor 

is. Bő száz évvel ezelőtt. De épp a ja-

nuári Kortársban jelent meg egy elég 

terjedelmes levélváltásesszénk, amit 

egy fiatal költővel József Attila Miben 

hisztek... című verse kapcsán írtunk.

TALÁLKOZÁS TANDORIVAL

Akik ismeri önt, azok tudják, hogy 

fiatal pályatársait tanítja, fogadja és 

egyenrangúnak tekinti őket. Önnek 

is volt hasonló mestere?
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– Igen, volt, csak erről ő elég későn 

értesült: Tandori Dezső. Tizennyolc 

évesen találkoztam az első könyvével, 

a Töredékkel, attól kezdve, kedélyileg 

elsősorban, ő jelentette számomra azt 

a támaszt, amely inspirál is egyben. Ő 

valóban el-elzárkózott a találkozások-

tól, noha talán még nálam is heveseb-

ben igényelte a szellemi-fizikai reagá-

lásokat, csakhogy ami az úgynevezett 

szociális érintkezésekben zajlik, az a 

hozzá hasonló habitusú embereket 

pokolian frusztrálja. A versben rejlő 

megszólítások túlságosan húsba vá-

góak többnyire, ezért a költészet- vagy 

irodalmi ünnepek több félreértést és 

csalódást okoznak az olvasónak és a 

szerzőnek is, mint amennyit bevallani 

ildomos volna.

A Litera portál minden hónapban 

megválasztja a hónap szerzőjét. Ön 

az elsők között volt, akinek több írá-

sát, versét – többek között néhány 

Nárcisz-versét is – fölrakták az oldal-

ra. Kérem, idézze fel az állandó lírai 

hőse, önnön tükörképe, Nárcisz szü-

letését!

– Két vagy három évvel ezelőtt való-

ban velem kezdődött el ez a sorozat. 

A Nárcisz-versek születése nekem is 

reveláció volt, utólag visszagondolva 

Bambergnek is köszönhetem azt az 

erőnlétet, kedvet, ami kipattintotta 

belőlem ezt az emblematikus figurát. 

(Bambergről egy szót. Épp az ezredfor-

duló évében tölthettem ott egy teljes 

évet, abban az ékszervároskában, amit 

a világháború szele sem érintett meg.) 

Továbbá egy 2003-as felkérés a Kal-

ligram folyóirat szerkesztőjétől, Csehy 

Zoltántól, hogy szeretnének egy rám 

fókuszáló lapszámot csinálni, ezért 

több új verset kérnek. Szóval ez a két 

biztatás kellett a Nárciszhoz, aminek 

a kezdő darabját villámgyorsan meg-

írtam. Akkor rögtön tudtam, hogy egy 

időre állandósul nálam a figura. Iga-

zában kimeríthetetlen alak – ezt szó 

szerint is értem, hiszen ha belegon-

dol, amint megpróbálná kimerni-ki-

nyerni magának Nárcisz a víztükörből 

az arcmását, azonnal vadidegen voná-

sok, gyűrűzések labirintusában találná 

magát.

A Baumgarten-emlékdíj átvételekor 

jelezte, hogy a jutalom összegéből 

százezer forintot fölajánl az alapít-

vány javára. Ön szerint napjainkban 

milyen helyzetben van, illetve mi-

lyen szerepet tölt be a kortárs költé-

szet?

– Beláthatatlanul ellentmondásos 

szerepet. A vizuális kultúra hatalmas 

túlsúlya, fojtogató és füllesztő jelen-

léte az emberek primér érzékleteit, 

valamint az elvonatkozató, fogalmi 

kreativitását egyaránt magára hagy-

ja, parlagon heverteti, talán ennek 

a következménye is, hogy a fiatalok, 

ha ilyen egyáltalán lehetséges, szin-

te hadseregekként szállják meg a 

virtuális és a fizikai tereket is, hogy 

beszéljenek, versben nyilvánuljanak 

meg, vagyis aktívan létezzenek. A tö-

megkultúrában létezni abszurdum. 

A tömegkultúrát negálni szintén ab-

szurdum. Azt hiszem, ahogy például a 

reneszánsz, majd később a romantika 

is jócskán újraértelmezte a költészet 

mibenlétét, értelmét, úgy a mostani 

digitális forradalom is beláthatatlan 

innovációkkal lepi meg az embert. S 

habár ez idő szerint a próza viszi a prí-

met, a piacon csak annak van keletje, 

a fiatalok javarészt verset írnak, vers-

beszéddel állnak ki a színpadokra.

r.a.
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Fő utcai tervek
A Fő utca felújításának építészeti ter-

veit és a Civilek a Fő utcáért csoport 

ötleteit bemutató kiállítás és ötletbör-

ze nyílt január 22-én a Batthyány téri 

csarnok emeletén. A kiállítás célja a 

látványtervek bemutatásán kívül az, 

hogy a lakók véleményt alkothassanak 

és javaslatokat tehessenek a Fő utcá-

val és környezetével kapcsolatban. 

A január 30-ig, lapunk megjelenéséig 

nyitva tartó kiállítást V. Naszályi Már-

ta polgármester nyitotta meg, Szabó 

Eszter Ágnes, a Civilek a Fő utcáért 

csoport vezetője pedig tárlatvezetést 

tartott. Az ötletbörzéken már eddig is 

rengeteg használható javaslat érke-

zett a látogatóktól arra vonatkozóan, 

hogyan lehetne újra életet lehelni a 

szebb napokat látott Fő utcába. 

Azoknak, akik nem látták a kiállítást, 

bemutatunk néhány látványtervet.
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A kiállítás zárónapján a Budavári Ön-

kormányzat lakossági fórumot szer-

vezett, amelyen részt vesznek az épí-

tészeti terveket készítő Korzó stúdió 

munkatársai, a Civilek a Fő utcáért 

csoport tagjai és az érdeklődők.

Időpont: 2020. január 30., 
18 óra 
Helyszín: Budavári Művelő-
dési Ház (Bem rakpart 6.)
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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)
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Megnyitották a felújított 
Markovits utcai 
gyermekrendelőt
Dr. Bodroghelyi László, a kerület 
egészségügyi intézményeinek vezető-
je nyitóbeszédében elmondta, hogy a 
rendelő 183 millió forintból újult meg. 
A felújítás során a rendelő teljes te-
rületén kicserélték a burkolatokat és 
az elavult gépészeti eszközöket. A 
gyermekorvosi rendelő mintegy 1800 
gyermeket lát el.

Az önkormányzat szándéka szerint ezt 
a felújítást a kerület további egész-
ségügyi intézményeinek megújulása 
fogja követni. A közeljövőben az Attila 
úti és a Csalogány utcai rendelők fej-
lesztését tervezik, továbbá fontos cél, 
hogy minél hamarabb bevezessék a 
hétvégi szűrések rendszerét a Maros 
utcai rendelőben.
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Utcanévlexikon

Végig az Attila úton
Nemcsak kerületünk, de a főváros minden szépsége megmutatkozik ezen a viszonylag hosszú útszakaszon. A Tabán, a 

Horváth-kert, a Vérmező zöldje mellett a Váralja, a Budavári Palota látványa, az itt álló klasszicista, eklektikus, szecessziós 

és modern stílusban emelt változatos épületek is elvarázsolják az erre járót. 

Bámulatos történelmi távlatokat meg-

idéző és láttató hely. Sokszínű és 

szerethető, ezért is választotta annyi 

jeles magyar az otthonául ezt a kör-

nyéket. Egyetlen, de annál súlyosabb 

hátránya a folyamatosan hömpölygő 

gépjárműforgalom. Az Attila út fő köz-

lekedési útvonal, amely az  Erzsébet 

hídtól a  Krisztina körútig tart; a Sarló 

utcától már végig egyirányú a  Széll 

Kálmán tér irányába (a túloldal végig 

Krisztina körút). Sokan fogadni mer-

nének rá, hogy a nevét a híres hun 

fejedelemről kapta, pedig egy – a 

18-19. században az utcában műkö-

dött – kocsmáról nevezték el. Ennek 

tulajdonosa ettől még lehet, hogy At-

tila rajongója volt. Egyes szakaszait az 

idők során Fő utca, Új utca, 1854-től 

Attilagasse, Attila körút és Alsó Palota 

út névvel is illették. Az 1907-től villa-

mosközlekedéssel bővülő út a Tabán 

szívébe, a Szarvas térbe szalad bele.

A sétát az Alexandriai Szent Katalin 

plébániatemplom elől kezdtük és a pá-

ratlan oldalon haladtunk végig. Tudtuk, 

hogy a visszaútra a pároson már nem 

marad erőnk, ezért időnként átrándul-

tunk a jobbikra is. Ebből a közel három 

órából sajnos csak néhány személyes 

benyomást közölhetünk. A gyönyö-

rűen felújított Virág Benedek Háztól 

macskaugrásnyira lévő copf-rokokó sa-

rokház helyén már 1705-ben létezett 

egy Aranyszarvashoz címzett kocsma, 

ami 1810-ben, a nagy tabáni tűzvész 

során megsemmisült. 1811-ben a je-

lenleg ismert formájában építette újjá 

Sághy Ferenc, az Egyetemi Nyomda tu-

lajdonosa, aki soha nem lakott benne, 

viszont a sarkon lévő üzlethelyiséget 

kávéház céljára adta bérbe. Az 1930-

as évektől gyógyszertár volt a helyén, 

majd az 1970-es évek eleje óta megint 

folyamatosan próbálkoznak itt rentá-

bilisan működtetni vendéglátóhelyet. 

Persze vendéglő-kávéház és kocsma 

korábban és a közelmúltban is szá-

mos működött: Palota, Kakukk, Tabáni 

Kakas, Teázó. A manzárdtetős, vissza-

fogott neobarokk stílusú Bethlen-ud-

vart elhagyva hűlt helyét találjuk a 21. 

szám alatt  Kabon József  egykori palo-

taőr bérházának. Alatta, 12 méteres 

mélységben – a vár alá mélyen benyú-

ló, egykor labirintus jellegű, nagyrészt 

betömedékelt pincerendszerben – rej-

tőzik az ország egyetlen kőhordója. 

Mayerffy Károly tekintélyes tabáni 

polgár, szőlősgazda faragtatta 1826-

ban süttői vörös mészkőből a 280 cen-

ti magas, 320 akós, azaz 16 000 liter 

vörösbor tárolására alkalmas monstru-

mot. A kerületén tizennégy kődongás, 

„vassal megerősített, tölgynél tartósabb 

művet” még Széchenyi István is meg-

csodálta. Mi mást nyitottak volna a 

helyiségben, mint látványos borozót, 

de azóta elpárologtak a tervek. Ezt a 

csodát láthatóvá kéne tenni, amíg újra 

a feledés homályába nem vész! Kabon 

mester 1902-ben emelt új bérházának 

kapubejárata felett dombormű em-

lékeztet a szőlős-boros múltra. Nem 

sokáig élvezhette a házát, mert 1906-

ban elhunyt. Eredeti vendéglője, a 

Horváth-kert, 1936 • Fotó: Fortepan
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Burgzsandárhoz cégérezve, a Palota 

tér sarkán, a „testőrházak” helyén volt. 

(Mikszáth Kálmán Sipsirica c. regénye 

is itt játszódik.) 1880-ban nyílt, és arról 

volt nevezetes, hogy itt a királyi lako-

mák bőséges maradékából lehetett a 

kockás abroszú asztaloknál falatozni. 

Ennek a jövedelméből építette Kabon 

a híres hordó fölé a másik házat. 

A Palota (ma Dózsa György) tér két 

oldalán – a várba induló szerpentint 

közrefogva – 1898 körül adták át a 

Magyar Királyi Darabont Testőrség 

két teljesen egyforma épületét. Míg 

az északabbra álló ingatlanba a  gróf 

Fejérváry Géza  vezette testőrség kapi-

tányságát, addig a délibe az elit ala-

kulat laktanyáját költöztették be. Az 

ostromban súlyosan megsérült mind 

a kettő, mai külsejük távolról sem em-

lékeztet az eredetire, de bent imitt-

amott még vannak nyomai az eredeti 

Hauszmann-épületek szépségének. 

A Horváth-kerthez érkezünk, amely 

mai hivatalos nevét – Haydn-kert – 

1960-ban kapta: halálának 150. év-

fordulója alkalmából itt helyezték el 

a zeneszerző szobrát. A tér vár felőli 

hajlatában állt a  Kertnler Gusztáv ve-

zetésével 1878-ban közadakozásból 

felhúzott egyszintes, eklektikus stílu-

sú Budai Tornacsarnok, amely az utca 

túloldalán átadott Werbőczy István  

Állami Főgimnázium (ma Petőfi Sándor 

Gimnázium) diákságát is kiszolgálta. A 

létesítményt 1941-ben bontották le a 

park megnagyobbítására hivatkozva. 

A csücsökben, a játszótér előtt álló 

Nepomuki Szent János-szobrot ellen-

ben a kommunizmus ideje alatt tün-

tették el, csak két évtizeddel ezelőtt 

állíttatták vissza Ráday Mihályék.

A vár jelentőségének csökkenése után 

a Helytartótanács 1784-ben rendel-

te el a puskalövésnyire lévő, védelmi 

célokra fenntartott terület ingyenes 

szétosztását, így került sor a Vérmező 

déli részén fekvő 12 200 négyszögöl-

nyi terület kihasítására. Niczky Kristóf 

1789-ben eladta Szentgyörgyi Horváth 

Zsigmondnak és Gludovácz György-

nek, előbbi lett a Horváth-kert névadó-

ja. Az akkori csodaszép kertet az Alagút 

folytatását képező utca vágta ketté. A 

Horváth-kertben álló 1200 férőhelyes 

Nyári Színkört Ságody József   tervezte 

még 1843-ban. A Fővárosi Tanács a 

parkot 1879-ben nemcsak felújíttatta, 

hanem a lakosság számára meg is vá-

sárolta. A színház roskadozó épületét 

1937-ben, a 2637. előadás után dó-

zerolták le. Színköri sikereinek helyén 

áll újfent Déryné Széppataky Róza bá-

jos márványszobra, aki a Bajor Gizitől 

kölcsönzött elnéző mosollyal üdvözli a 

rakott szoknyája körül kavargó száraz 

faleveleket. A mindig zsúfolt Alagút 

utca sarkán lévő modern bankház he-

lyén volt a neves Philadelphia kávéház, 

Szabó Dezső író második otthona. „A 

régi Krisztinaváros arculatához két do-

log tartozott intenzíven, a templom és 

a Philadelphia. Ha valaki a Krisztiná-

ba ment, hát az egészen biztosan vagy 

templomba, vagy kávéházba készült.”

A házak homlokzatain a teljes útvo-

nalon legalább kéttucat emléktáblát 

olvashatunk. Bajcsy-Zsilinszky End-

re  képviselő egykori lakóházán, az 

1944-es elhurcolásának színhelyén. A 

39-es számnál Gerevich Aladár hétsze-

res olimpiai bajnok bronz reliefjét lát-

juk.   Brunszvik Teréz első „Angyalkert-

jének” (óvodájának) valamikori helyén 

szintén. Babits Mihályra két krisztina-

városi otthonán is tábla emlékeztet. A 

79. számú háznál Schöpflin Aladárra, 

átellenben Vészi Endre íróra emlékez-

hetünk. A Vérmezőhöz érkezve, a Bugát 

lépcső után Durkó Zsolt zeneszerző, 

majd a zenei vonalon tovább haladva 

Ferencsik János karmester, Bartha Dé-

nes zenekutató és Hidas Frigyes zene-

szerzőre keresünk rá a mobiltelefonon.

„Tény: Ha meghalok, majd ide szeret-

nék néha visszajönni még” – írta Ottlik 

Géza Buda című regényében. Sajna 

nem az Attila útra gondolt, ahol lakott, 

de az idézet pont illett ide, zárszónak.

Csontó Sándor
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Hunyadi János út 18.

„Az ablak a belső és a külső világ, vala-

mint az evilág és a túlvilág közötti kap-

csolat kifejezője. A fény, az isteni üdvös-

ség közvetítője.” – írja a Szimbólumtár.

Ott feszül az enyém és a tiéd, az itt és 

az ott határán. Látnak-e be, látok-e ki? 

Eleve: a belátás. Befogadókészség, ha 

nyitva, kirekesztés, ha csukva.

Ezeknek az ablakoknak ráadásul arcuk 

is van. Kacsintanak, hunyorognak, tág-

ra nyílnak, bezárkóznak, tükröződnek, 

megnyílnak, elzárkóznak, ahogy mi 

magunk is. 

Lapunk képszerkesztője, Fűrjes Viktó-

ria, évek óta járja és fotózza a kerületet. 

A kedvenc ablakainkból válogattunk. 

Ön mit szeret leginkább az I. kerület-

ben? Mi teszi egyedivé a kerületün-

ket az ön számára? 

Egy kedvenc park, szobor vagy akár 

fa, mi mindenre kíváncsiak vagyunk. 

Küldje el a fotóját üzenetben egy, az 

ön számára emlékezetes I. kerületi 

helyszínről vagy részletről a Budavá-

ri Önkormányzat Facebook oldalára.

Ablakok
Únván az ispotályt, a búsat, hol a függöny

Sivár fehérje közt avas tömjén lebeg,

S hol a kopár falon csüggedt feszület függ 

fönn, -

Hátat fordít sunyin a félholt, vén beteg,

S ablakhoz vánszorog: sütkérez teste romja, -

De fő, hogy látja még, ott künn a nap virúl!

Fehér haját s aszott csont-arcát vágyva 

nyomja

Az üveghez, mely a friss fényben ég s pirúl!

S szájával lázasan a kék azúrba vájna,

Mint ifjan, hajdanán, ha szítta szép szüzek

Lágy bőre kincseit... míg mocskos lesz a fájva

Tapadó csók nyomán a langy arany üveg...

Stéphane Mallarmé: Ablakok – részlet, 

fordította: Tóth Árpád

Attila út 2.
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Fő utca 3–5.

Batthyány utca 25. Szalag utca 20.

Iskola u. 32.
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Február 5., 12., 19., 26., szerda 11.00

LÉLEKSIMOGATÓ

MEMORITER FOGLALKOZÁS RÁK KATI 

SZÍNMŰVÉSZNŐVEL

A budapesti emberek hosszú és tartal-

mas életük során értékeket hoztak lét-

re, megszokták, hogy gondolkoznak, 

sőt, kifejezetten szeretik az eszüket 

használni. Ez idős korban hatványo-

zottan nehéz.  A most induló, heti 

rendszerességű egyórás foglalkozás 

célja szellemi közösséget biztosítani 

az idős embereknek, ahol gondolko-

dásukat, memóriájukat, beszédkész-

ségüket karban tarthatják, elkerülve a 

demencia által okozott leépülést és az 

idős kori elmagányosodást. A belépés 

díjtalan.

Február 13., csütörtök 18.00

AZ UTCA LEGJOBB KOCSMÁJA

TEMESI FERENC KÖNYVBEMUTATÓJA 

SZÁRAZ MIKLÓS GYÖRGY KÖZREMŰ-

KÖDÉSÉVEL

Temesi Ferenc Az utca legjobb kocsmá-

ja (Scolar Kiadó, 2019) című novellás-

kötete felvonultatja a Kossuth-díjas 

író nyelvi és szövegbeli bravúrjainak 

színe-javát. A szerzővel Száraz Miklós 

György József Attila-díjas író beszél-

get. A belépés díjtalan, de regisztrá-

cióhoz kötött. Regisztrálni a jokaian-

naszalon@budavar.hu e-mail címen 

lehet a program megjelölésével.

Február 18., kedd 19.00

MONDJ TE IS EGY VERSET!

„A Mondj Te is egy verset kezdeménye-

zést azzal a céllal hívtuk életre, hogy 

mindenki, aki verset szeretne mondani, 

I. Budapest, Iskola utca 28.
Nyitva tartás: a rendezvények ideje alatt, egyéb esetben a látogatás idő-
pontjával kapcsolatban ajánlott előzetesen egyeztetni. 
E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu www.jokaiannaszalon.hu

P R O G R A M O K
mondhasson, legyen egy fórum, ahol a 

kiválasztott költő vagy mű köré szerve-

ződünk minden hónap harmadik kedd-

jén, megvitassuk vagy a költeményt, 

vagy a költő életútját.” – Takács Bence 

Ervin. A belépés díjtalan, de regisztrá-

cióhoz kötött. Regisztrálni a jokaian-

naszalon@budavar.hu e-mail címen 

lehet a program megjelölésével.

Február 19., szerda 18.30

BEETHOVEN, A SZIMFANATIKUS – 

A HETEDIK

2020-ban Beethoven születésének 

250. éves jubileumától hangos a ze-

nei világ. Vajon kimaradhat-e ebből a 

Vízizene? A válasz egyértelmű: kép-

telenség! A tavaszi sorozat a szimfo-

nikus Beethovenre fókuszál. A műsor 

szerkesztője és vezetője, Eckhardt 

Gábor zongoraművész a partitúra 

hangjai mögé kalauzolja a közönséget, 

hogy mintegy Beethoven fejébe köl-

tözve, együtt követhessük az alkotás 

folyamatát. A zenei program egyben 

izgalmas, interaktív zenetörténeti ka-

landozást is ígér képben, szövegben 

és hangokban, könnyedén és humoro-

san. Belépődíj: 1000 Ft, Budavári Ön-

kormányzat Kerületkártyával a belé-

pődíj: 500 Ft. Jegyvásárlás: www.jegy.

hu, jegyrendelés: jokaiannaszalon@

budavar.hu

Február 20., csütörtök 18.00

VÍZIVÁROSI CSILLAGOK

A Vízivároshoz kötődő jeles személyi-

ségek előtt tisztelgő sorozat vendége 

Szabó Eszter Ágnes képzőművész, ta-

nár és kurátor. Beszélgetőtárs: Képes 

Gábor költő, a Víziváros Facebook 

oldal alapítója. A belépés díjtalan, de 

regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a 

jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail 

címen lehet a program megjelölésé-

vel.
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HÉTFŐ:
10.00–10.30 „Kökörcsin” babás ját-
szó- és táncház 1–3 éves korú gyer-
mekek és szüleik részére. Részvételi 
díj: 1000 Ft/alkalom (egy gyermek + 
egy felnőtt). Információ: Márton Pi-
roska táncos, óvodapedagógus, moz-
gásterapeuta. piroska.marton.tanc@
gmail.com

16.30–17.30 Ingyenes jogi tanács-

adás. Bejelentkezés szükséges a dr-

boross@borossiroda.hu címen vagy a 

klub elérhetőségein. 

17.00–18.00 Ingyenes, önszervező-

dő angol társalgókör. Bármikor lehet 

csatlakozni a 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 egyensúlyfej-

lesztés a testtudatos mozgásért.   Rész-

vételi 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)kapcso-

lódnál vagy szabadon beszélgetnél egy 

támogató és biztonságot nyújtó közeg-

ben, itt bátran kérdezhetsz. Cserélj ta-

pasztalatot 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. Hozzájá-

rulás: 500 Ft. Minden hónap negyedik 

szerdáján a klubban szoptatást támo-

gató baba-mama csoporttalálkozó van. 

Vezeti: Wouters Krisztina LLL szoptatá-

si tanácsadó, három gyermek édesany-

ja. A részvétel ingyenes.

15.30–16.30 „Aranycipő” senior tár-

sastánctanfolyam, I. kerületi nyugdíja-

soknak 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.

16.00–17.00 Orosz társalgókör. Ér-

deklődés: László Ludmilla, +36-20-

918-1438.

17.00–18.00 Meridián torna. A gya-

korlatok mindennapos végzésével so-

kat tehetünk egészségünk javításáért, 

mivel jótékonyan hatnak a testre, a lé-

lekre és a szellemre is. A torna ingye-

nes, 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. 

Következő alkalom: január 30.

Érdeklődés: Patocskai Katalin, patocs-

katica@gmail.com, 0620 770 8679.

PÉNTEK:

8.00–15.00 Termelői piac a klub előt-

ti 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 kor-

osztálynak. Részvételi díj: 700 Ft/alka-

lom. Bejelentkezés szükséges a moz-

duljtudatosan @gmail.com címen.

10.15–11.15 „Aranycipő” senior 

társastánc tanfolyam. Részvételi díj 

500Ft. Folyamatos csatlakozási lehe-

tőség.

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 9.00-10.00 és 10.00-11.00 

óráig, csütörtökön 8.00-9.00 óráig.

Bejelentkezés minden alkalommal 

szükséges, melyet hétfőn és szerdán, 

10.00-12.00 óra között a 06-1-780-

7660-as telefonszámon vagy személye-

sen a helyszínen tehetnek meg.
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Orgonaest

Február 2-án 18 órakor Budavár 

ékességét, Magyarország legnagyobb 

barokk orgonáját a hangszer meg-

álmodója, kerületünk Budavárért 

Emlékéremmel kitüntetett művésze, 

Bán István szólaltatja meg a Budavári 

Evangélikus Templom minden hónap 

első vasárnapján megrendezésre ke-

rülő tradicionális orgonaestjén. A be-

lépés díjtalan.

Zeneszalon
Budai Zeneszalon   2020 február 11-

én kedden tartja évadnyitóját  a meg-

szokott helyszínen:  a  Zenetudományi 

Intézetben     (Budapest, Táncsics Mihály 

utca 7., 1014)   Házigazda:   Szilasi Alex 

Liszt díjas zongoraművész  aki dr Hor-

váth Attila alkotmányjogásszal együtt 

ismét érdekes élményben részesíti a 

zenebarátokat.   Szeretettel várjuk az 

érdeklődőket!

Előadás
A Kézfogás Testvérvárosi Egyesület 

február 13-i klubnapján a Várnegyed 

Galériában (Batthyány u. 67.) 16 óra-

kor várja az érdeklődőket. „KORUNK 

HőSEI A SZUPERBAKTÉRIUMOK” cím-

mel dr. Nagy Károly, a mikrobiológia 

professzora tart előadás. A program 

ingyenes.

Karády 
Katalin 
Emléknap

A PIM–Országos Színháztörténeti Mú-

zeum és Intézet szeretettel meghívja 

Önt a Bajor Gizi Színészmúzeumba. 

2020. február 8-án a színésznő halá-

lának 30. születésének 110. évfordu-

lójára emlékezünk. 

Program: 11.00: Az OSZMI gyűjte-

ményében található Karády-relikviák 

bemutatása. 12.00: Gyűjtők és Kará-

dy-rajongók találkozója. Várunk min-

denkit, aki bemutatná, megosztaná 

velünk gyűjteményét, emlékeit! 15.00:  

Teadélután Karádyval. Bemutatkozik 

a debreceni Karády Katalint Kedvelők 

Klubja. Fellép: Soós Judit énekesnő, a 

klub elnöke. 17.30:  Szemtanúk Karády 

Katalin New Yorki-i életéből. Vendé-

geink: Kristály János és Palotás János. 

19:00 Filmvetítés. Bevezetőt mond: 

Kurutz Márton filmtörténész. Valahol 

Oroszországban (1942), Tábori levele-

zőlap (1942), Hangod elkísér (1944), 

Betlehemi királyok (1947). Házigazdák: 

Péter Zsolt és Szebényi Ágnes. Belépő: 

1000 Ft. Cím: 1124 Budapest, Strom-

feld Aurél utca 16. 

A kiállítás záróprogramjakén 2020. ja-

nuár 31-én, pénteken 18 órakor Saly 

Noémi, a kiállítás kurátora tart tárlat-

vezetést. Közreműködik Weszely Ernő 

harmonikaművész. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 

a Virág Benedek Ház kiállítótermében 

(1013 Budapest, Döbrentei utca 9.). 

A program ingyenes.

Mi az 
eucharistia??

Február 10-én, hétfőn 17 órakor a 

szokásos helyen, a Budavári Házas-

ságkötő teremben (Úri utca 58.) lesz 

a Várbarátok Körének idei első össze-

jövetele „Mit jelent napjainkban egy 

eucharisztikus kongresszus? címmel. 

Előadó: Zsuffa Tünde, író, újságíró, a 

2020. évi budapesti NEK Általános 

Titkárságának sajtófőnöke és kommu-

nikációs igazgatója.
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Magyar 
Emlékekért 
a Világban 
Egyesület

Febuár 4., kedd 18.00 óra: A tria-

noni békediktátum emlékezete (3.) A 

Felvidék nagy tudósai a magyar tudo-

mánytörténetben Dr. Gazda István tu-

dománytörténész, az MTTI igazgatója 

előadása – vetített képekkel. 

Könyvtári 
program

Szeretettel meghívjuk önt, a családját 

és a barátait a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából rendezett, a Jókai-emlé-

kek nyomában a Kárpát-medencében, 

Európában című fotókiállításra. A vá-

logatás a MEVE tagságának fotódo-

kumentációs anyagából készült. Cím: 

FSZEK, Márai Sándor Könyvtár, 1016 

Bp., Krisztina krt. 87-91. Megtekinthe-

tő a könyvtár nyitva tartási idejében 

2020 január 22. – február 22. www.

magyaremlekekert.hu

Budavári 
beszélge-
tések

2020. január 31.-én, pénteken este 

19 órától SCHÄFFER ERZSÉBET Prima 

Primissima díjas újságírónő Emberme-

séit hallhatjuk a plébánia dísztermé-

ben, az Országház u. 14.-ben. 

„Meg kell tanulnunk vágyakozni az 

után, ami a miénk”. „Ha ezt a mondatot 

az ember elkezdi elemezgetni, részeire 

szedni, megvalósítani, igazi feladatokra 

bukkan.  Hátha még megpróbál megfe-

lelni neki, az a legnagyobb kihívás, arra 

rámegy egy élet.  De megéri.” 

Az Embermesék után kerekasztal-be-

szélgetés, tea, forralt bor és sütemé-

nyek a fogyaszthatók a díszterem elő-

terében. A  belépés ingyenes. 

Robot-
sebészet, 
távsebészet, 
űrsebészet

Várnegyed Galéria 

(Bp. I. ker., Batthyány u. 67.) 

2020. február 4-én 16 óra.

Előadó: dr. Sándor József, a Sem-

melweis Orvostudományi Egyetem 

sebész professzora, a Magyar Sebé-

szeti Társaság vezetőségi tagja.   Az 

eseményt a Budavári Lakosok Szö-

vetsége szervezi, akik idén is koszo-

rúzással emlékeztek meg a Himnusz 

születése napján, és a Batthyány téri 

Kölcsey-szoborhoz vonultak leróni a 

tiszteletüket a Himnusz szerzője előtt. 

A megemlékezéshez csatlakoztak a 

közeli Csík Ferenc iskola diákjai is.

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 

„edzések”.

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!
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ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS
Február 4. kedd 10.30 

Ipach Ildikó: Madagaszkár: tövisbozót 
és makik. Belépő: 100 Ft

Február 11. kedd 10.30
Lehoczki Márta: Montenegró. 
Belépő: 100 Ft

KÖRTÁNC
Február 3. hétfő 18.00–19.30

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
Belépő: 1500 Ft/alkalom

LOVÁSZ IRÉN DALOLÓKÖRE 
Február 11.  kedd 17.00

Az éneklés testi-lelki öröméért, egész-
ségünk és harmóniánk fenntartásáért, 

az ősök hagyatékának megismerésé-
ért, hagyományainkban és önmagunk-
ban rejlő értékek és erők felfedezé-
séért rendszeresen összegyűlhetünk 
közösen dalolni! A kör nyitott, szíve-
sen látunk közös daltanulásra, együtt 
éneklésre! Vezeti: Lovász Irén népda-
lénekes, egyetemi docens. További 
információ: www.lovasziren.hu. 
Belépő: 1300 Ft

KÖSSÜNK LÁNYOK TANSZOBA 

(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

SZENIOR ÖRÖMTÁNC
Péntek 16.30–18.00 

A szeniortánc közösségi tánc, mely 
kíméletesen mozgatja át az izmokat, 

ízületeket és kiválóan hat a memó-
riára. Ez a mozgásforma nem igényel 
táncpartnert, sem előzetes tánctudást. 
A szeniortánc nem más, mint öröm, 
mozgás, agytorna. Jelentkezés és to-
vábbi információ: Drimál Andrea
Tel.: +36-30-231-2150 
E-mail: adadrimal23@gmail.com 

IRKA KÖR VERSSZÍNHÁZ - 

IRODALOMKEDVELŐK KLUBJA
Csütörtök 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.

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

ÍZEK, AKÁR EGY MESÉBEN: 
GASZTRONÓMIAI UTAZÁS 
SISI ASZTALÁNÁL
Január 30. csütörtök 18.30  

Gondoltad volna, hogy Erzsébet 
királyné imádta a császármorzsát? 
Repülj vissza az időben, és fedezd 
fel a monarchia ízvilágát az irodal-
mi emlékek alapján! A szubjektív 
gasztronómiai utazást izgalmas tör-
ténetek és legendás receptek gaz-
dagítják. Az előadást Halmos Moni-
ka food-stylist és az ehető virágok 
szakérője tartja, a program végén 
pedig lehetőség lesz megkóstolni a 
különleges királyi receptet is. Belé-
pő: 1000 Ft. Jegyek kaphatók a Bu-
davári Művelődési Ház jegypénztárá-
ban és a www.tixa.hu oldalon. 

SEBŐ-KLUB ÉS TÁNCHÁZ
Február 1. szombat 19.00

A havi rendszerességgel tartott kon-
certeken sok évtizedes, népzenei és 
énekelt verseket felölelő repertoár-
jából válogat a Sebő-együttes, hol 
tematikusan, hol pedig vadonatúj 
anyagot játszva. Az esteket vetítés-
sel kezdjük, majd zenészbarátok 
és a Sebő-együttes tagjai lépnek a 
színpadra. A táncházi muzsikát Mihó 
Attila és bandája biztosítja, táncta-
nárunk Csatai László „Csidu”.
Belépő: 1200 Ft. Jegyek kaphatók a 
Budavári Művelődési Ház jegypénz-
tárában és a www.tixa.hu oldalon. 

ÉLMÉNYFESTÉS-
JÁTÉKMŰHELY 
FOGLALKOZÁS 
5-12 éves korig
Február 8. szombat 10.00-11.00 

Téma: Télutó, farsangi hívogató
A kreatív játékos közösségi foglalko-
záson a farsangé lesz a főszerep: a 
jelmezek és álarcok mind arra vár-
nak, hogy megfessük őket. Zenével, 
vidámsággal, mozgással, igazi szín-
kavalkádot varázsolunk! Aki kedvet 
érez, érkezhet jelmezben, vagy ki-
egészítővel. Festés, rajztudás nem 
szükséges, váltóruha viszont igen!
Belépő: 800 Ft. Limitált férőhely – 
Jegyek csak elővételben!
Jegyek kaphatók a Budavári Művelő-
dési Ház jegypénztárában és a www.
tixa.hu oldalon. 
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Február 1., szombat 11 órától 

„TERÜLJ, TERÜLJ” – diafilmvetítés

Amit vetítünk: A kis gömböc; A só; Nya-

kigláb, Csupaháj, Málészáj; Szóló szőlő, 

mosolygó alma, csengő barack. Ajánlott 

korosztály: 4–8 éves korig. 30 perc.

Február 8., szombat 11 órától 

..MESÉLJÜK A FARSANGOT! – 

családi mesedélelőtt 

A farsang zajos mulatozás, tréfacsiná-

lás, bolondozás, eszem-iszom, a tánc, 

a lakoma, a szerelem, a dal időszaka, 

valódi örömünnep, különleges átlénye-

gülés. Akkor jó, ha a gyerek és a felnőtt 

„kibújhat a saját bőréből, ha más lehet, 

tökéletesen más, mint aki a valóság-

ban. ...néhány óráig azt játszhatja, hogy 

megváltozott, elvarázsolták, idegen és 

ismeretlen lett hirtelen.” A családi me-

sedélelőttön a Népmesekincstár Me-

sepedagógia Műhely mesélői fogják 

mesÉLNI a farsangot. A mesedélelőttre 

szeretettel várunk minden meseszere-

tőt! Ajánlott korosztály: 4–10 éves korig. 

60 perc.

Február 15., szombat 11 órától 

FARSANGI KÉSZÜLŐDÉS

Gyere jelmezben és alkosd meg saját 

kezűleg öltözéked kiegészítő darabja-

it! Kreatív kézműveskedés Farkas Réka 

iparművésszel. Ajánlott korosztály: 5–10 

éves korig. 120 perc.

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

NORDIC WALKING

Hétfő 09.00–10.00. Találkozó a Vér-

mezőn, a Széll Kálmán tér felőli részen 

lévő fitnesz eszközöknél. 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 

érdeklődőknek 2 000 Ft/alkalom. To-

vábbi információ: Szadai Kriszta +36-

70-636-6869; szadai.kriszta@gmail.

com.

SZENIOR TÁNC

Kedd 11.00–12.00 a Sportközpont Kö-

zösségi helyiségében. Nem kell hozzá 

partner, sem előzetes tánctudás. A rész-

vétel 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, tudatos 

testtartás. A GYMSTICK használatakor az 

egész test  aktívan dolgozik, akkor is, ha 

csak egy bizonyos izomcsoportra kon-

centrálunk. Jó hangulatú, kiscsoportos 

órák a Naphegyen! További időpontok 

szervezés alatt. 1 800 Ft/alkalom Az órák-

ra bejelentkezés szükséges! Órarend, be-

jelentkezés, bővebb információ: gymstic-

kzj@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.

1016 Budapest, Czakó u. 2-4. 

Nyitvatartás: Hétfő – péntek: 07.00 – 

20.00. Szombat: 08.00-20.00. Vasár-

nap: 08.00 – 18.00
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CSALÁDI DÉLUTÁN A CZAKÓ UTCAI SPORTKÖZPONTBAN
2020. január 31., PÉNTEK
Szeretettel várjuk az I. kerületi kisgyermekes családokat január utolsó pén-
tekjén 17.00 órára. A részvétel ingyenes. Program: ÁLLATOK FARSANGJA 
interaktív táncos mese-zene-bona.Közreműködnek a Honvéd 
Együttes művészei és Micimackó. Helyszín a Czakó Utcai Sport- és 
Szabadidőközpont Közösségi helyisége. Érdeklődni lehet a Sportközpontban: 
06-1/375 0336; +36-20/232 8111. Szeretettel várunk mindenkit!

 PROGRAM
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A BRFK I. kerület Rendőrkapitányság 
Körzeti Megbízott állománya

DIENES LÁSZLÓ rendőr őrnagy
KMB alosztályvezető
+36-70/489-3407
email: DienesL@budapest.police.hu

TARA ALBERT rendőr főtörzszászlós
I-es terület, KMB csoportparancsnok
+36-70/489-3408
email: TaraA@budapest.police.hu

SZILÁGYI ANDRÁS rendőr főtör-
zszászlós, II-es terület, KMB csoport-
parancsnok, +36-70/489-3413
email: szilagyiand@budapest.police.
hu

1-ES KÖRZET
ZENTAI ISTVÁN rendőr törzsőrmester
+36-70/489-3419
email: zentaii@budapest.police.hu

2-ES KÖRZET
GÖTZ NÓRBERT rendőr törzsőrmester
+36-70/489-3410
email: GotzNo@budapest.police.hu

3-AS KÖRZET
JAKAB-KOVÁCS BOGLÁRKA rendőr 
főtörzsőrmester
+36-70/489-3402
email: KovacsBo@budapest.police.hu

4-ES KÖRZET
KOMÓDI KRISZTIÁN rendőr főtörzsőr-
mester
+36-70/489-3414
email: komodik@budapest.police.hu

5-ÖS KÖRZET
VARGA GÁBOR rendőr főtörzsőrmester
+36-70/489-3421
email: VargaGabor10@budapest.
police.hu

6-OS KÖRZET
VÉGH JÓZSEF rendőr főtörzsőrmester
+36-70/489-3425 
email: VeghJo@budapest.police.hu

7-ES KÖRZET
JUHÁSZ PÉTER rendőr törzszászlós
+36-70/489-3425
email: JuhaszP@budapest.police.hu

8-AS KÖRZET
BÁRDOS PÉTER rendőr zászlós
+36-70/489-3531
email: 
BardosP@budapest.police.hu

9-ES KÖRZET
HORVÁTH GÁBOR rendőr főtörzsőr-
mester
+36-70/489-3502
email: HorvathG@budapest.police.hu

10-ES KÖRZET
GELNICZKI SZABOLCS rendőr főtör-
zsőrmester, +36-70/489-3535
email: GelniczkiS@budapest.police.
hu

Budapesti Rendőr-főkapitányság

I. Kerületi Rendőrkapitányság 

1013. Budapest, Pauler utca 13.

Telefon: 457-5600  

E-mail: 01rk@budapest.police.hu  

SEGÉLYHÍVÁS: 

107 VAGY 112

Rendőrkapitányság, 

körzeti megbízotti iroda 

Pauler utca 13.

Körzeti megbízotti iroda 

Tárnok utca 9-11.
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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

Komoly ügyfelünk részére ke-
resünk I. II. XII. kerületben 250-500 nm 
közötti eladó villát, amelyben minimum 
4 hálószoba és 3 fürdőszoba kialakítható. 
Garázs vagy telken belül minimum 2 gép-
kocsi részére beálló szükséges. BakosLak 
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

II. Bognár utcában Budagyöngye 
közelében, földszinti, 51 nm-es szépen 
felújított, erkélyes, 2 külön nyíló szobás 
lakás 50 millió forintért eladó. BakosLak 
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

I. Fő utcában Batthyány tér közvet-
len közelében Duna mellett, liftes ház-
ban, PANORÁMÁS, ERKÉLYES, napfényes 
3. emeleti, teljes körűen felújított 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, akadálymentes 
társasház 2. emeletén napfényes, pano-
rámás, 85 nm-es, dupla erkélyes (+ 26 
nm erkély) 3 szobás lakás 129 millió fo-
rintért eladó. Garázs és tároló vásárolha-
tó hozzá. BakosLak Ingatlan 326 0618, 
06 20 974 0571.

II. Nyéki csendes, zöldövezeti utcá-
ban, 2003-ban épült 4 lakásos társasház 
2. emeletén (lift nincs) rendkívül hangu-
latos tetőtéri, 120 nm nettó alapterü-
letű amerikai konyhás nappali, 3 háló-
szobás lakás 2 fürdőszobával, 3 wc-vel, 
télikerttel és szaunával, 2 teremgarázs-
hellyel és tárolóval 120 millió forintért 
eladó.  BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 
20 974 0571.

II. Zöldlomb utcában csúszózsalus, 4 
emeletes társasházban (nincs lift) 65 nm-
es, 3. emeleti 3 szobás kiváló elosztású 
lakás 50 millió forintért eladó. BakosLak 
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

II. Pasaréten csendes utcában 3 eme-
letes téglaépítésű, 6 lakásos társasház 
földszintjén hangulatos, 53 nm-es másfél 
szobás, nagy erkélyes lakás garázzsal 51 
millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 
326 0618, 06 20 974 0571.

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

XII. Fodor utcában 3 lakásos társas-
ház földszintjén frissen és igényesen 
felújított 96 nm-es 3 szobás, terasz-és 
kertkapcsolatos, panorámás lakás saját 
240 nm-es kertrészel, garázzsal és ker-
ti 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 azonnali fi-

zetéssel. BakosLak Ingatlan, I. Batthyá-

ny utca 32. Tel. 326 0618,      06 20 974 

0571.Adás-vétel

ÉLETJÁRADÉK

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

Egyedülálló, kedves fiatalember 
eltartási illetve életjáradéki szerződést 
kötne idős úrral, hölggyel, akinek se-
gítségre lenne szüksége. megegyezés 
alapján, 100%-os eltartás. Biztos és biz-
tonságos, szép, stabil időskort nyújtok. 
telefon: 06-70-673-7787.

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

Életjáradéki és eltartási szerző-
dést kötnék idős hölggyel, úrral, aki-
nek anyagi, ápolási segítségre lenne 
szüksége. 0670-381-8029, 0620-583-
9944.

Autófelvásárlás kortól, állapottól 
függetlenül. Akár végleges kivonását 
is vállaljuk. turicar123@gmail.com 06-
20/476-2340.

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.

 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.

Országos hálózattal rendelkező 

MAGYAR 
INGATLANKÖZPONT 

szolgáltatásait vegye 
igénybe ha lakást akar eladni,/

bérbe adni, vagy vásárolni/ 
bérbe venni szeretne. 

Várom a jelentkezését 
az I. kerület Batthyány utca 2. 

sz. alatti irodánkban, 
díjmentes kirakati megjelenést 

is biztosítunk. 

TELEFON: 06 20 9710229
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A p r ó h i r d e t é s

 KÖNYV! Mi nem csak telefon-

szám, üzlet is vagyunk! Krisztina 

Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk 

könyveket, könyvtárakat, régi térké-

peket, kéziratokat, képes-levelező la-

pokat, plakátokat, fényképeket, egyéb 

papírrégiséget. Díjtalan kiszállás, kész-

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

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

18 óráig.

Salom Magyar Antikvitás. Régisé-
geket örökölt. Eladná régiségeit, örökölt 
hagyatékát? magyar áron, készpénzért, 
ingyenes kiszállással felvásárolom el-
adó tárgyait. Bútorokat (koloniált is), 
festményeket, ezüstöket (evőeszköz, 
cukrosdoboz, gyertyatartó, stb.), órákat 
(fali, kari, zseb, asztali dísz) porcelán- és 
dísztárgyakat, padlóvázákat, üveg, réz, 
bronz, kerámiák, ékszereket, bizsukat, 
borostyánokat, játékokat, fegyvereket, 
kardokat, sétapálcát, kitüntetéseket, 
pénzérmét. Mindennemű régiséget, var-
rógépet, zongorát, hangszereket. Tele-
fon: 06-70-67-377-87. E-mail: antik@
magyarantik.hu.

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

SZOLGÁLTATÁS

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

Lakásfelújítás! Kőműves munkák, 
szobafestés/mázolás, hideg-meleg bur-
kolás, hőszigetelés, villanyszerelés, 
vízszerelés. Ingyenes: állapotfelmérés, 
szaktanácsadás és árajánlat! Gyors, mi-
nőségi munka! GARANCIÁVAL! 0630-
359-42-22.

Irodák, magánlakások, lépcsőházak 
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.

Kémények bélelése, átépítése, bel-
ső marása teljes körű ügyintézéssel. Sza-
bó Balázs 06-20-264-7752.

 SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétá-

zás bútormozgatással. Parket-

tacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, 

szonyegpadló-lerakás. Minőségi, precíz 

munka, mérsékelt árakon (Alapítva: 

1998) Csapó György. Tel.: 06-31-780-

6430,780-3732, festesma.iwk.hu

 Villanyszerelés azonnal! Hiba-

elhárítástól a teljes felújításig. 

Petrás József villanyszerelő mester. 

Telefon: 06-20-9344-664, 246-9021. 

ELMÜ ügyintézés.

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

 Lakásfelújítás! Szobafestés, 

mázolás, tapétázás, parketta-

lerakás, -javítás, -csiszolás,  vízsze-

relés, csempézés, villanyszerelés, 

ajtó- és ablak csere, kőműves és 

asztalos munkáK, takarítás, garanciával. 

Halász Tibor. Telefon: 202-2505, 0630-

251-3800. 

 

EGÉSZSÉG

JÓGA - ősi indiai módszer. Az 
egész testet átmozgató egyszerű gya-
korlatok erősítik, nyújtják, ellazítják az iz-
mokat, feloldják az idegi feszültségeket, 
szorongásokat és feltöltenek energiával. 
Minden korosztály számára ajánlott. Hét-

főn és szerdán 18.00-19.30-ig. Budavári 
Általános Iskola. Tárnok u. 9-11. Érdeklőd-
ni: 06-30-402-4657.

ÁLLÁS

Budapesti multinacionális partner-
cégünkhöz azonnali kezdéssel hosszú 
távra keresünk. Co-hegesztőket, AWI-he-
gesztőket, szerkezetlakatosokat, csiszo-
lólakatosokat. Érdeklődni: 06-20/406-
04-14 vagy: munka@hwrhkft.eu.

 Villamosmérnököt keresünk 

épületvillamossági tervezés-

hez Budapesti irodába. Jelentkezni 

az ivanics.zoltan@provillkft.hu. Tele-

fon: 06/30 309-00-05-ös számon.

Hirdetésfelvétel minden kedden 
és szerdán 10.00-15.00 óráig 

a szerkesztőségben 
(I. ker., Országház utca 15., 

Te le fon: +36-1-355-0139)

Üzleti utakhoz 
angolul és franciául 

jól beszélő 
partnereket 

keresek!

BESZÉLSZ ANGOLUL ÉS 

FRANCIÁUL NEKEM HAVI 

888.000 FORINTÉRT?

Időpont egyeztetés 

az alábbi telefonszámon:

+36-20-386-9966, 

munkanapokon 

12.00-19.00 között



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.




