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Képriport

Gyertyagyújtással ért véget az Ostrom 
’75 című megemlékezés.

A Jókai Anna Szalon Vízivárosi csilla-
gok sorozatában Szabó Eszter Ágnes 
képzőművész, tanár és kurátor volt 
Képes Gábor költő vendége.
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A Hangszínház első előadása, a Sza-
kadatlan című hangjáték volt, amely-
ben a színészek civilben álltak a kö-
zönség elé, hogy a képzelet világába 
repítsék őket. 

Históriaest. Czető Bernát László író- 
dramaturg beszélgetett Dr. Buzin-
kay Géza sajtó- és művelődéstörté-
nésszel, professzor emeritusszal, aki a 
Várnegyed régi szerelmese, ismerője, 
a budai Várbarátok Körének elnöke, a 
Budavárért Emlékérem kitüntetettje.
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Ostrom ’75

Három budai kerület 
ideológiamentes 
megemlékezése
Közösen emlékezett meg az I., a II. és a XII. kerület Budapest ostromának 75. évfordulójáról. A szervezők szerint ez új 

emlékezetpolitika kezdete lehet. Az első közös fellépés megmutatta, hogy van méltó válasz a neonáci felvonulásra.  

Öt helyszínen – a Kapisztrán téren, a 

Széll Kálmán téren, a Széna téren, a 

Városmajorban és az Ördögárok mel-

lett az Akadémia parknál –, nyolcvan 

fotón mutatták be Budapest ostro-

mának megrázó történéseit az I., a II 

és a XII. kerület közös szervezésében. 

A kiállítás kurátora Ungváry Krisztián 

történész, a Budapest ostroma című 

hiánypótló monográfia szerzője volt.

Ungváry Kertész Imrét idézte a kiállí-

tás megnyitóján, aki azt írta 1944-ben: 

„Nem az én sorsom volt, de én éltem át”. 

A történész szerint ugyanezt elmond-

hatja az a 38 000 civil, akikre rászakadt 

az emelet, akiket megölt az eltévedt 

gránát, akiket megöltek – a Duna-par-

ton vagy máshol –, és ugyanezt mond-

hatják azok, akiket kényszerrel soroztak 

be az SS-be. Mint fogalmazott, ők áldo-

zatok, rájuk emlékeznünk kell. Beszélt 

két olyan csoportról is, „amelyik a sa-

ját sorsát élhette, és döntéseket hozott”. 

Az egyik ilyen csoport tagjai másokat 

mentettek. Volt, aki egyszerre bújtatott 

származásuk miatt üldözött magyaro-

kat és szökött SS-katonákat. „Ők hősök, 

rájuk emlékezzünk! De voltak, akik szin-

tén maguk döntöttek, és saját polgártár-

saikat ölték halomra. Rájuk is emlékez-

nünk kell” – mondta a történész.

V. Naszályi Márta, az I. kerület polgár-

mestere a kiállítás megnyitóján hosszú 

hetek közös gondolkodásának ered-

ményéről beszélt, és örömét fejezte 

ki, hogy eljutottak idáig. Budapest 

ostromának szörnyűségeiről minden 
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családnak megvan a saját története 

és emlékezete, és bár ezek sokszor el-

lentmondhatnak egymásnak, valójában 

egyszerre, egymás mellett és együtt is 

érvényesek. „Elvitathatatlan és eltagad-

hatatlan mindenkinek a maga fájdalma. 

Ennek az ostromnak nem voltak győzte-

sei, nem voltak hősei. Áldozatai voltak és 

túlélői, akiknek a leszármazottai viselik a 

fájdalmakat” – fogalmazott. 

V. Naszályi Márta szerint a közös kiállí-

tással és megemlékezéssel arra tettek 

kísérletet, hogy 75 év után ne a „tu-

tit” mondják meg egymásnak, hanem 

nézzék végig a képeket, és próbálják 

megérteni egymást. „Szeretnénk, ha 75 

év után ez a társadalom föl tudna nőni, 

együtt tudna végre dolgozni, és legyen 

vége annak, hogy egymás sebeibe sót 

szórunk” – jelentette ki. 

Örsi Gergely, a II. kerület polgármes-

tere szerint a kiállítás egyszerre szól 

valaminek a végéről és reményei 

szerint a kezdetéről is – utalt a buda-

pesti harcok végére, illetve, ahogyan 

fogalmazott, arra, hogy „méltóképpen 

kezdjük el feldolgozni saját múltun-

kat”. Utóbbit azzal érzékeltette, hogy 

szerinte „jelszavak harsogása he-

lyett figyelemre, katonás rend helyett 

sokszínűségre van szükség a traumák 

feldolgozásához”. Ahogy mondta: a ki-

törést hősies tettként ünneplők nem 

tudják, miről beszélnek, a hősök azok 

voltak, akik életük kockáztatásával 

bújtatták üldözött honfitársaikat, azok, 

akik megmaradtak embernek, és azok, 

akik újjáépítették az otthonaikat.

„Ez a kiállítás azért tetszik, mert nem 

nagy, nem elveket hangoztat, hanem 

személyes történeteket mond el, a mi 

házunkat, a mi utcánkat mutatja meg” 

– mondta a megnyitón Pokorni Zoltán, 

a XII. kerület polgármestere, jó ügy-

nek nevezve a három kerület közös 

megemlékezését. Egy olyan dolog, ami 

közelebb hozza az 1945-ös eseménye-

ket, méghozzá nem egy plusz történe-

lemórán, hanem a személyes történe-

teken keresztül. Budapest ostromának 

az itt élő emberek történelmi tudatába 

égését egy tíz évvel ezelőtti, a Hegyvi-

déken kiírt pályázat példájával szem-

léltette. Annak idején azzal hirdették 

meg a pályázatot, hogy ki-ki írja meg a 

saját háza, utcája, szűkebb környezete 

történetét. Nem volt sok jelentkező, és 

bár 1956 is előkerült az írásokban, túl-

nyomórészt az ostrom volt a pályamű-

vek tárgya, mert ez Hegyvidék megha-

tározó élménye, még 75 év után is. 

A megnyitón beszédet mondott Kará-

csony Gergely főpolgármester is, aki 

szerint tudnunk kell arról beszélni, 

hogy azok a borzasztó szenvedések, 

amelyek 75 éve zúdultak erre a vá-

rosra, mindannyiunk közös szenvedé-

sei voltak. Ha a múlt szenvedéseiben 

tudunk osztozni, és úgy tudunk emlé-

kezni, hogy nem rangsoroljuk, kinek a 

szenvedése volt fontosabb, az lehető-

séget ad arra, hogy a jövőről is tudjunk 

közösen gondolkodni.

A kiállítás zárónapján a három önkor-

mányzat és a diplomáciai testületek 

képviselői közös gyertyagyújtással em-

lékeztek az ostrom áldozataira. Ungvá-

ry itt arról beszélt, hogy a történelem, 

a múlt mindig a mának szól. Bár az 

ostrom 75 éve volt, de mégis van kö-

zünk hozzá.  Hiszen az olyan helyzetek, 

mint amikor valaki megosztja az utolsó 

megmaradt kenyerét, vagy mások meg-

mentéséért vállalja az életveszélyt, ön-

feláldozóan viselkedik, vagy akár csak 

azon gondolkodik, hogy egy értelmet-

len utasítást megtagad vagy végrehajt, 

adott esetben a mindennapok részei.
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Testületi ülés
Nyilvános ülést tartott február 20-án a Budavári Önkormányzat képviselőtestülete, amelyen egyebek mellett elfogadták 

a kerület idei költségvetését. Az alábbiakban röviden összefoglalunk néhány napirendi pontot, a képviselőtestületi ülés 

teljes hosszában pedig elérhető a www.budavar.hu/hirek oldalon.  

A testületi ülés első napirendje az I. 

kerület 2020-as költségvetéséről szó-

ló rendelet megtárgyalása volt, ame-

lyet végül vita nélkül, néhány előzetes 

módosító indítványról szóló szavazás-

sal hamar le is zárt a testület. „Öröm-

mel jelentem be, hogy van 2020-as 

költségvetésünk, meg tudjuk kezdeni az 

idei munkát” – mondta V. Naszályi Már-

ta polgármester, miután tíz igen, négy 

nem és egy tartózkodás mellett elfo-

gadták a költségvetésről szóló előter-

jesztést. – Bízom benne, hogy a fejlesz-

tések a helyiek megelégedésére lesznek, 

és segítik őket a mindennapjaikban.”

NÖVEKVŐ VAGYON
Az elfogadott előterjesztés szerint az 

idei költségvetéssel biztosított az ön-

kormányzat stabil működése. Nem tör-

ténik vagyonfelélés, sőt, a költségvetés 

végrehajtását követően növekedni fog 

az önkormányzat vagyona. A büdzsé 

számol azzal, hogy az infláció miatt 

többe kerül a kerület működtetése, és 

célként fogalmazza meg a bérek mél-

tányos növelését. Az egyensúlyt a be-

vételi lehetőségek jobb kihasználása 

biztosíthatja, miközben a működési ki-

adások összege közel azonos marad. A 

végeredmény pedig egy színesebb, zöl-

debb és szolidárisabb működtetés lesz.

Újdonság az idei költségvetésben az 

is, hogy lesz fedezet a köztéri szelektív 

hulladékgyűjtő kukák kihelyezésére, 

vagy például a napenergiával működő 

okospadokra. Utóbbiak napenergiá-

val működnek, segítségükkel mobil-

telefonokat is fel lehet tölteni – akár 

vezeték nélkül is – emellett ingyenes 

internetelérést is lehetővé tesznek. 

Ezeken túl közösségi könyvesszekré-

nyeket is kihelyez az önkormányzat, 

amikbe már kiolvasott, feleslegessé 

vált könyveket lehet elhelyezni, ame-

lyeket szabadon elvihetnek azok, aki-

ket érdekel – és persze olvasás után 

vissza is tehetik. Körbekerítik a Szeder 

lépcső melletti kutyafuttatót, így azon 

belül az ebeket nyugodtan szabadon 

lehet engedni. 

DÖNTHETNEK A POLGÁROK
A módosító javaslatok főként egy-egy 

költségvetési sor fedezetének megvál-

toztatására irányultak. A szavazás után 

a köztéri illemhelyek javítása és fenn-

tartása az általános tartalék, a Szeder 

lépcső kutyafuttató körbekerítése az 

utcabútorok terhére, a közösségi kert 

tervezése és kivitelezése az általános 

tartalék, a közösségi könyves szekré-

nyek pedig az utcabútorokra elkülöní-

tett forrás terhére történik majd. 

Volt javaslat a részvételi költségvetés 

sor általános tartalékba való visszahe-

lyezéséről. V. Naszályi Márta azt java-

solta, hogy ez maradjon önálló tétel, 

mert rendkívül fontos, hogy legyen 

olyan keret a költségvetésben, amely-

ről a budavári polgárok dönthetnek. 

Ez egy igazi innováció a magyar ön-

kormányzatiság történetében, és a re-

mények szerint ezt a tízmillió forintos 

keretet az I. kerületi polgárok a lehető 

legjobban költik majd el – mondta a 

polgármester. A következő hónapok-
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ban megkérdezik a kerületi polgáro-

kat, hogy mire költsék ezt az összeget.

Van fedezet a költségvetésben Társa-

dalmi innovációs központ és közösségi 

műhely létrehozására is. A környező 

kerületekben működnek ilyenek, Nyu-

gat-Európában pedig rengeteg pél-

da van arra, hogy ezek milyen fontos 

szervezői a helyi közösségi életnek 

– indokolta V. Naszályi Márta, hogy 

miért tartják fontosnak már az idén 

létrehozni ezt a projektet. 

ÚJ KÖZTERÜLETI DÍJAK
Megtárgyalta a képviselőtestület az 

önkormányzat tulajdonában és kezelé-

sében álló közterületek használatáról 

és rendjéről szóló rendelet módosítási 

tervezetét is. Az előterjesztés indoka, 

hogy a kerületi szabályozás módosítása 

annyira halaszthatatlanná vált, hogy az 

előző szabályozás „nem bírta volna ki” 

az új közterület-használati koncepció 

elkészültéig. A hatályos rendelet hatás-

köri szabályai, az eljárási hatásidőkre, 

valamint a közterülethasználati díjakra 

vonatkozó szabályok módosítása elen-

gedhetetlenné vált – indokolta a mó-

dosítást V. Naszályi Márta, hozzátéve, 

hogy sok olyan közterület-használati 

igény van, amelyről gyorsabban kelle-

ne dönteni, mint ahogyan az illetékes 

bizottság össze tud ülni. 

A közterület-használati díjak átfogó 

szabályozására utoljára 2014-ben ke-

rült sor. Elemezve a főváros és a fővá-

rosi kerületek közterület-használati dí-

jait, megállapították, hogy az I. kerületi 

önkormányzat illetékességi területén 

meghatározott díjtételek aránytalanul 

alacsonyak. E megállapítás különösen 

igaz akkor, ha figyelembe vesszük, 

hogy a kerület jelentős része szerepel a 

Világörökségi Listán, és kiemelt turisz-

tikai célpont. „Ezekből a díjakból tudjuk 

a közterületeket fenntartani, takarítani, 

megfelelően karbantartani, vagyis szük-

ségünk van erre a bevételre” – mondta.

Varga Dániel képviselő azt vetette fel, 

hogy a későbbi rendeletmódosításkor 

érdemes lenne úgy kialakítani a sza-

bályokat, hogy az elektromos bérrol-

lerek tűnjenek el a szűk járdákról, és 

minél kevésbé akadályozzák ezeken 

a helyeken a gyalogos forgalmat. Erre 

alkalmas mód lenne, hogy ezek bér-

beadása díjtételként kerüljön be az új 

rendeletbe. 

A testület 10 igen, 3 nem és 2 tartóz-

kodás mellett fogadta el a rendeletet.

HATÉKONYABB ELLÁTÁS 
Elfogadták a képviselők a szociális 

rendelet módosítását is – 13 igen, 1 

nem és 1 tartózkodás mellett –, ami-

nek indoka, hogy az új keretek között 

egyszerűbbé és gyorsabbá válik a szo-

ciális ellátások eljuttatása a rászoru-

lók számára. A kérelmek is egyszerű-

södnek, miközben az élethez igazítva 

emelték a jövedelmi határokat is. Tö-

rölték a korábbi szabályozást, amely 

szerint a bölcsődei ellátást a testvér 

születése után a szülés utáni 60. nap-

pal meg kell szüntetni.

VÁLTOZATLAN ÁRÚ BELÉPŐK
Döntött a testület a Halászbástya fel-

ső szintjének nyitvatartási rendjéről, a 

belépőjegy áráról és a kedvezménye-

zettek köréről. A korábbi évek tapasz-

talatai alapján a nyitvatartási időt nem 

célszerű megváltoztatni, ezért március 

16-tól április 30-ig 9–19, május 1-től 

október 15-ig 9–20, október 16-tól 

december 23-ig 9–19 óráig lesz nyit-

va. A belépők árai a tavalyihoz képest 

nem változnak – vagyis a teljes árú 

jegy 1000 forint –, az állami és nem-

zeti ünnepeken a belépés díjmentes. 

A 14 évesnél fiatalabb gyerekek, a 

diákigazolvánnyal rendelkezők, vala-

mint a magyar, EU- és EGT-tagállamok 

nyugdíjas állampolgárai 50 százalé-

kos díjat fizetnek. A képviselők arról is 

döntöttek, hogy a kerület csatlakozik a 

Budapest Kártya programhoz.

Az idei szezonban az I. kerületi önkor-

mányzatnak 283 millió forint bevéte-

le volt a beléptetésből a Halászbástya 

kilátóteraszán. A képviselők arról is 

döntöttek, hogy a bevételt teljes egé-

szében a Halászbástya és környéké-

nek felújítására fordítják. A rendelet-

módosítást a képviselők egyhangúan 

fogadták el. 

-enzo-
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Nekem, az első

A történészt hazahúzza 
a szíve

Az ön számára melyik időszakot rejti 

a „tegnap” világa?

– A tegnap általában a múlt, de az én 

életemben az 1970-es évtized az, 

amely meghatározó volt. 

Ha jól sejtem, akkor a kamasz, illet-

ve diákéveiről beszélünk. Ebben az 

életkorban az iskola mellett a baráti 

körnek jut kiemelt szerep.

– 12 évesen Prágából kerültem a Vízi-

városba. Akkoriban számomra Buda-

pest hihetetlenül pezsgő, izgalmas, 

érdekes és hatalmas metropolisznak 

tűnt, olyan kincsekkel, amelyek a ’68 

utáni Csehszlovákiában teljesen isme-

retlenek voltak. A sokkal szabadabb 

légkört jelezték például az amerikai 

filmek, a beat- és a rockkoncertek is. 

Mindezt már gyerekként is érezte?

– Számomra nagyon is érzékelhető 

volt, mert egy bezárt közegből érkez-

tem, egy olyan iskolából, ahol egy 

kicsit mindenki karanténban érezte 

magát. Itt minden nagyon más volt. Az 

1970-es évek Magyarországa – a dik-

tatúra és a gazdasági nehézségek elle-

nére – Romániához, a Szovjetunióhoz, 

Csehszlovákiához vagy akár Lengyel-

országhoz képest is élhető világ volt. 

Nagyon nagy szerencsémnek tartom, 

hogy 12 évesen a Battyhány Lajos Ál-

talános Iskolába kerülhettem, hiszen 

máig tartó barátságok erednek onnan. 

Később, akárhova is jutottam, min-

denhol idegennek éreztem magam, 

és sosem tudtam többé ugyanúgy 

megélni a barátságokat, mint otthon, a 

Vízivárosban. Az ember 12 és 22 éves 

kora között a legfogékonyabb a világ-

ra, és természetesen ma már engem 

sem kerül el a nosztalgia. Ha erre az 

időszakra gondolok vissza, egyáltalán 

nem érdekelt sem Kádár János, sem 

Losonczi Pál, az foglalkoztat inkább, 

hogy hogyan fociztunk sötétedés után 

is a Mária téren, vagy hogyan szagol-

tunk bele a klubéletbe a Várklubban. 

Amikor oda jártunk, már inkább dzsesz-

szklubnak számított, sokféle zenekar 

kapott fellépési lehetőséget. Így utó-

lag felidézve, elképesztő, hogy milyen 

pezsgő élet volt akkoriban a várban. 

Még egyik-másik szórakozóhelyre vagy 

étterembe is be tudtunk ülni néha, ami 

napjainkban szintén elképzelhetetlen. 

Jártunk a Fortunába, a Fekete Hollóba 

és ott volt az Országház pince is, amiről 

a mai napig nem értem, hogy miért zárt 

be, hiszen hihetetlen hangulata volt. A 

pince a kazamatarendszer része volt, a 

felét német turisták, a másik felét ma-

gyar fiatalok töltötték meg. De ennek 

nincs köze az 1945-ös ostromhoz. Ma-

gam nagyon támogatnám, hogy a vár-

ban ma is olyan intézmények kapjanak 

helyet, ahol zajlik az élet, és fiatalok 

töltik be a teret.

Szerencsés Károly az ELTE BTK Új- és 

Jelenkori Magyar Történeti tanszé-

kének tanáraként elsősorban a XX. 

századi magyar történelmet kutatja 

és oktatja. Számos önálló tudomá-

nyos kötete jelent meg. Néha a tör-

ténészről is kiderül, hogy személyes 

okokból léteznek kedvenc korszakai 

és helyszínei. Szerencsés Károly szá-

mára minden bizonnyal a „tegnapi 

Víziváros” a kedvenc, amelyről a kö-

zelmúltban jelenetetett meg egyéni 

hangú visszaemlékezést. A szerzővel 

az új könyvéről beszélgettünk. 
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Amikor a Tegnapi Vízivárost írtam, 

még ott tátongott a Clark Ádám téren, 

a világ legszebb épített környezeté-

ben, az a rettenetes foghíj a tűzfallal, 

és nagyon örülök, hogy beépítették. 

Tudom, hogy valakinek nem tetszik 

az új szálloda, de nekem igen, mert a 

foghíj a háborúra, ostromra, tehetet-

lenségre emlékeztetett. Ugyanilyen 

foghíj volt a Duna-parton a kertmozi, 

amelynek helyén ma már ugyancsak 

egy hotel található. A kertmozi maga 

volt a csoda! Egy nagyon szabad hely, 

a teremmozik minden kötöttségétől 

mentesen. ’78 környékén megláttam 

egy filmplakátot, az volt ráírva, hogy 

„A dal ugyanaz marad”. A cím alapján 

azt gondoltam, hogy ez egy szovjet 

esztrádfilm lehet. Akkoriban minden 

mozinál fotók voltak a kirakatokban 

kinagyítva a filmből, és azokon már 

látszott, hogy ez valami más lesz… A 

film a Led Zeppelin együttes kétórás 

koncertfilmje volt. Beültünk a kert-

moziba, és mindannyian ott voltunk 

a Madison Square Gardenben, a Du-

na-parton, egy hatalmas fa alatt. Egé-

szen szürreális élmény volt. Amikor ki-

jöttünk, szemben ott állt a Parlament, 

és a város csodálatos látványa össze-

keveredett a filmélménnyel.

Annak idején az Ifipark is a törzshe-

lyei közé tartozott?

– Természetesen. A Várkertben működő 

Budapesti Ifjúsági Park volt a fővárosi 

fiatalok legismertebb szórakozóhelye. 

A ’70-es évek végén már nem volt kö-

telező a fehér ing és a nyakkendő, 20 

forintért teljesen szabadon be lehetett 

menni. Keddenként rockzenekarok 

játszottak, csütörtökönként tánchá-

zat szerveztek és vasárnap tartották 

a nagy koncerteket. Mindemellett ott 

volt számunkra az Andrássy-palota is, 

amelyben az I. kerületi Művelődési 

Ház működött, illetve működik. Ez a 

Mini együttes törzshelye volt. Gyakran 

ácsorogtam a Clark Ádám téri újságos-

nál vagy támasztottam a lámpaoszlo-

pot. Később derült ki, hogy Papp Gyula, 

a billentyűsük is ott találkozott Török 

Ádámmal a ’70-es évek elején. Ma már 

barátok vagyunk: így is összeér a teg-

nap a mával. Egy korábbi hír szerint a 

Bem6-ot múzeummá alakítják, de én 

nagyon szeretném, ha a 150–200 sze-

mélyes előadóterem valamilyen mó-

don megmaradna, hogy a zene és a 

barátság ne vesszen el. Ott mindenki 

beszélt mindenkivel, a zenészek és a 

közönség egy nagy fátyol alatt, a sza-

badságot érezhették a közélet sivársá-

gával szemben.

A történelmi kronológiát követve, 

földrajzi elhelyezkedés szerint vagy 

a saját emlékeinek sorrendjében ké-

szült a kötete?

– Szeretném hangsúlyozni, hogy nem 

útikönyvet írtam. A Vizivárosról szóló 

írásom eredetileg 2008-ban, a Véna 

című kötetemben jelent meg. Tavaly 

felkért a Kairosz kiadó, hogy ezt a 

vallomást a Féltett kishazák című so-

rozatban önállóan is jelentessük meg, 

kiegészítve történelmi és kultúrtörté-

neti elemekkel. Így kapott az írásom 

Tegnapi Víziváros címen új köntöst.

A könyv alapvetően két részből áll, 

egyrészt történelmi visszatekintés 

azokra a vízivárosi helyszínekre, épü-

letekre, azokra az ostromokra, meg-

próbáltatásokra, eseményekre, amiket 

magam a legfontosabbaknak tartok. 

Szerepel benne a törökök megjelené-

se, az osztrák-német betelepedés és a 

folyamat, ahogyan a németajkúak ma-

gyarrá válnak. Arról is írok, hogy mikép-

pen maradhatott meg a Víziváros egy 

kicsit középkorinak is. Az itt élők, erre 

járók szellemei is feltűnnek. Találkoz-

hatunk pl. Cseh Tamással az Isolabellá-

ban, vagy az őt követő ügynökre legy-

intő Krassó György szellemével, ha a Fő 

utcában járunk. És Casanovával – bár 

lehet, hogy nem járt erre –, de én lát-

tam fellibbenni a lépcsőn. Többször is 

megfordult e helyen, az egykori Fehér 

Kereszt fogadóban a kalapos király is, 

aki nem ment föl a várba, hiszen még 

a koronát sem volt hajlandó föltenni a 

fejére. És Baksa-Soós János ugyancsak 

itt érezte otthon magát, gyakran ját-

szott a Kex együttessel a Párizsi Kert-

ben, a Bem rakparton vagy az ifjúsági 

parkban. Többek között az ő szelleme-

iket próbáltam megidézni ebben a tör-

ténetben.

A kötet másik része a saját története-

met és a benyomásaimat tartalmazza. 

Leírtam, hogyan találkoztam ezzel a 

várossal, hogyan találkoztam a szere-

lemmel, hiszen ez a legfontosabb em-

beri érzés. Fiatalemberként gyakran 

éjfél után érkeztem haza ide a pezsgő 

Pestről, és láttam a Víziváros éjszakai 

arcát, amikor minden kihalt, akár egy 

kisvárosban. A két rész összesimul, 

Buda és Pest, múlt és jelen, és per-

sze élet és halál. Így ajánlom elhunyt 

szerelmemnek, feleségemnek, Földesi 

Margitnak is ezt a kis kötetet.

Milyen gyakran tér vissza a diákévek 

színterére?

– Nagyon gyakran. Vannak ott baráta-

im, és ha már el is költöztünk, mindig 

ott találkozunk. Az ember elkerül min-

denfelé, én is laktam Budapest távoli 

részein, Rákoshegyen, Újpesten, most 

Csillaghegyen élek, de ha be szeret-

nék menni a városba, biztos, hogy a 

Vízivárosban kötök ki.                   Rojkó
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Utcanévlexikon: 

Fiath 
János
A Széna térnél, a buszállomás helyén 

állt 1740-től a régi Szent János kór-

ház, innen indult a Hospital gasse, az 

Ispotály, Kóroda majd Ápolda utca, 

ami 1931-től Fiáth nevét kapta. Fiáth 

János (1653–1727) ősi, Krassó megyei 

nemesi család tagja – a hajdúk őrna-

gya, alispán, majd az erdélyi udvari 

kancellária tanácsosa –, helytartósági 

tanácsosként hunyt el. Apja a török 

elől menekült Győrbe. Iskolázott em-

ber volt, így a város 1680–83 között 

jegyzőjeként alkalmazta. 1686-ban 

mint a győri hajdúk fővajdája a katoná-

ival elsőként érte el a budai vár északi 

(bécsi) kapuját. A július 27-i általános 

rohamban, amikor az ostromlóknak 

először sikerült átjutniuk a falak elé 

emelt árkokon és cölöpsorokon, a haj-

dúk egyik meg nem nevezett zászló-

tartója lépett fel elsőként a falakra, s 

kitűzte oda a magyar lobogót. A „…törö-

kök közül temérdek levágatott, a többi-

ek a várba visszaűzettek, övéinek kevés 

vesztesége mellett” – írta róla Esterházy 

Pál nádor. Egyes források szerint te-

hát Fiáth, mások szerint Ramocsaházy 

András vagy Petneházy Dávid tűzte az 

első zászlót a vár falaira.

Sok találgatás kísérte az utca névadá-

sát. Némelyek azt gondolták, hogy a 

szász-weimari kisváros, Apolda után 

kapta a nevét. A Budapesti Hirlap is 

feltette a kérdést már 1892-ben, hogy 

„miért van egy csomó utcának barbár 

neve, minő például az Ápolda utca.” 

Tóth Béla a neves művelődéstörté-

nész, író egyenesen az írta a Pesti 

Hirlapban pár évvel később, „…hogy 

olyan magyar szó nincsen. Legföljebb 

cigány lehet.” 

Az 1998-ban átadott Hattyúház – a 

magyar organikus építészet egyik ki-

emelkedő alkotása, tervezője Nagy 

Ervin – külső megjelenésében való-

ban attraktív, de nincs elég tere, hogy 

csodálhassuk: szinte ráül a környeze-

tére. A telkén eredetileg két ház állt, 

az egyik egy kovácsmesteré, a másik 

egy főmérnöké, később négyemeletes 

bérházat emeltek ide. Udvarában mű-

ködött a népszerű, hamisítatlan budai 

kisvendéglő, a Zöld Hordó, de Hattyú 

utcai címmel. A Fiáthon egy erős ka-

nyar után majdnem végig macskakö-

ves lépcsőkön haladva juthatunk fel a 

hangulatos és meredek utcán a Bécsi 

kapu térhez. Annak idején a katonák-

nak ez több hónapig tartott, mi öt perc 

alatt letudhatjuk. „Ez a kanyar, föl a Vár 

felé a volt kuplerájig. – Istenem, hány-

szor kerültünk erre, ha kellett, ha nem 

kellett, az osztálytársakkal vagy a bará-

tokkal dobogó szívvel, felajzott gondo-

latokkal, várva, de mégis szégyenkezve, 

visszautasítva a szokásos behívást a 

kapuban álló „ügyeletes” kurva nénitől: 

Na, fiúk, ha van pénzetek!” – olvastuk 

Nagy Iván Géza a már 1944-ről szóló 

ostromnaplójában. Szuly Gyula visz-

szaemlékezésében szintén beszámolt 

az örömtanya és a Zöld Hordó közis-

merten jó kapcsolatáról. Sajnos a talá-

ló nevű Macskakő presszócska is, ahol 

szívesen megpihentünk volna, lehúz-
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ta a rolót egy-két éve. Portálja az egyik 

legkedvesebb, amit a kerületben lát-

hattunk.

Hogy mi is az a macskakő? A ma Szlo-

vákiához tartozó Macskalyuk bánya 

kőfejtőjéből kitermelt bazaltkockák-

ból épült fel Budapest számos útja, 

sőt még Bécsbe és Párizsba is jutott 

belőle szép számmal.

Fent, az Ostrom utca sarkainál két gyö-

nyörű ház fogja közre az utcát, a cso-

dálatosan felújított Lukács Jenő-villa 

és a Norvég Követség épülete. 

A következő számunkban mi is bevesz-

szük a várat.

Csontó Sándor

Fortepan Lissák Tivadar
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Gombhoz a kabátot
Akad egy hely a Krisztinavárosban, ahol megstoppolják az agglegények lyukas zokniját, megtoldják a kisfiúk kinőtt nad-

rágját, és ha valaki a leszakadt kabátgombjait szeretné felvarratni, akkor azt mondják: természetesen. Andi és Sári az 

apró munkák nagyasszonyai, akiknek a kisujjában egyébként ott rejlik a nőiszabó-mesterség minden műhelytitka. A női 

szabászatot és ruhajavítót három nemzedékkel ezelőtt, 1953-ban a mai tulajdonos nagymamája alapította.

Aranka, az alapító már nincs közöt-

tünk, de lányát, Sárit – azaz inkább 

Sárikát – nemcsak a Mészáros utca 

környékének lakói ismerik. Pestről 

is sokan miatta járnak át, ha javítha-

tatlannak vélt ruhadarabjukból vi-

selhetőt kell varázsolni. Sárika már 

túl van a hetvenen, az egyik kezén 

csuklóvédőt visel, ám a másikon egy 

színes tűpárnát. Bár ismeri a „lehetet-

len” szót, de a törzsvendégek szerint 

ezt csak ritkán mondja ki. Kislány-

ként az édesanyja mellett tanulta a 

szabás-varrást. Az idén lesz hatvan 

éve, hogy dolgozni kezdett. Sok éven 

keresztül a krisztinavárosi Budai Ru-

haipari Szövetkezet szabászatveze-

tője volt, majd 1985-ben átvette a 

stafétabotot Arankától, és átlépett a 

vállalkozói világba. 

Sárika most is mosolyogva áll fel a 

varrógép mellől a fogadásunkra, nya-

kában stólaként tekeredik a mérősza-

lag. A frizurája frissen készült, mintha 

valamelyik elegáns szalonba kapott 

volna meghívást, pedig csak dolgoz-

ni jött a műhelybe. – Reggelente én 

nyitom az üzletet. Nem lakom messze, 

de megszoktam, hogy fél 5-kor az első 

busszal utazom, pedig nyugodtan meg-

tehetném, hogy csak délelőtt jövök be 

a varrodába, és kora délután akár haza 

is mehetnék. Ehelyett kedvtelésből itt 

vagyok zárásig. S ha már itt vagyok, 

természetesen dolgozom is – meséli 

derűsen. 

Fiatalasszonyként – miközben a mé-

retes szabóságot vezette – a vállal-

kozását divatáru nagykereskedéssé 

fejlesztette. Sárika üzleteknek, buti-

koknak, szalonoknak dolgozott, vidék-

ről is feljártak hozzá gyerekholmikért. 

Akkoriban nem sokan készítettek 

elsőáldozó ruhákat, ebben a műfaj-

ban piacvezetőnek számított. Később 

változott a szolgáltatások köre, de a 

hűséges megrendelők megmaradtak. 

– A nagyon régi vevőim közül sokan ma 

is idejárnak – mondja büszkén. – Töb-

ben negyven éve hűségesek hozzám, és 

olyan hölgy is akad, akinek ötven éve 

varrok. Ő most 83 éves, de idős kora 

ellenére csinosan jár, mindig maga 

veszi meg saját magának az anyagot. 

Határozott elképzelése van, eljön hoz-

zám, és megvarrom, amit szeretne; más 

alkalommal pedig megigazítom a ruhá-

it, szoknyáit. Elárulom, hogy van olyan 

régi vásárlóm, aki már olyan idős és be-
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teg, hogy nem tud lejönni. Ha felhív te-

lefonon, elmegyek hozzá és nem kérek 

érte felárat, mert mindazt, ami a szak-

mámmal jár, nagyon szeretem csinálni.

Ha valaki azt hinné, hogy Sárika magá-

nyos, és ezért tölti élete nagy részét a 

varrodában, az bizony téved. A férjével 

negyven éves házasok, és higgyék el, a 

ház asszonya otthon is talál magának 

elfoglaltságot. Ha mást nem, akkor a 

tévénézés közben a műhelyből haza-

vitt, átalakításra váró ruhákat bontja 

szét, hiszen úgymond’ „tudvalevő, a 

bontás nagyon sok időt vesz igénybe”. 

ÉLET A PRÓBAFÜLKE KÖRÜL
Andrea pályakezdőként a textilipar 

kereskedelmi ágában dolgozott, és 

édesanyja, Sárika biztatására dön-

tött végül a nőiszabó szakma mellett. 

1989-ben feladta addigi munkáját, el-

végzett egy szaktanfolyamot, és maga 

is ruhakészítőnek állt. Két évvel ké-

sőbb anya és lánya áttette székhelyét 

a szomszéd kerületből a Krisztinavá-

rosba. Egy Pálya utcai apró üzlethelyi-

ségben nyitottak ruhajavító varrodát, 

ahol remekül beindult az üzlet.

A szűk műhelyben Andinak hamaro-

san a bővítés járt a fejében. A „mes-

tertervbe” besegített a véletlen. – A 

férjem autókereskedésben dolgozott, 

„öltönyös” szakmája volt. Az Astoriá-

nál laktunk, a közelben lévő tisztítóba 

hordtam a nadrágjait és öltönyeit. A 

tisztító közben átköltözött Budára, én 

pedig időközben kitaláltam, hogy a 

szabóságba beadott holmik egy részét 

– igény esetén – elvinném a tisztítóba, 

és megjavítva, tisztán adnám vissza az 

embereknek. Úgy hozta az élet, hogy 

a tisztító időközben gazdát cserélt, és 

az ott dolgozó lányoknak megszűnt 

a munkájuk. – Andi nem sokat gon-

dolkodott, felajánlotta a két lánynak, 

hogy dolgozzanak együtt. Közel húsz 

esztendeje, hogy Andi kibérelte a 

Mészáros utcai üzletet, ahol a ruhaja-

vításon kívül immár tisztítást is vállal-

tak. És nem sokkal később egy cipész 

kolléga is betársult hozzájuk, ezért el-

mondható, hogy szinte tetőtől talpig, 

a lábbelitől a felsőruhán át a táskáig 

kijavítják, kipótolják és rendbe hozzák 

a betérők öltözetét. Némi túlzással 

itt nemcsak a kabáthoz találják meg 

a gombot, hanem a gombhoz is a ka-

bátot.

Akárhogy szeretnék, évek óta nem 

kapnak profi varrónőt, így jobbára 

csak azokra a munkákra jut idő és 

energia, amik javításra, átalakításra 

várnak. – Néha sajnos csalódást oko-

zunk. Nemrég egy nagymama behozott 

egy kb. ötven éve készült, mára elvéko-

nyodott anyagú, gyerekmintás, kisva-

kondos ágyneműt, hogy újítsuk fel az 

unokájának – idézi Andi. – Talán valaha 

a sajátja lehetett. Végül kompromisz-

szum született, megbeszéltük vele, hogy 

a paplanhuzat közepéről kivágjuk a 

mintát és rádolgozzuk egy kispárnára.

Krisztinaváros kutyásai tudják, hogy 

a műhely egyik specialitása a kutyák 

számra készülő kényelmi szett. – Az 

ötlet adta magát, hiszen nekünk is van 

kutyánk, egy yorkshire terrier, aki Ma-

zsola névre hallgat. Elsősorban a hozzá 

hasonló, fázós kiskutyáknak készítünk 

textilből ágyat, párnát és kabátot. Ha 

a gazdi saját elképzeléssel érkezik a 

kabátkát illetően, megpróbáljuk meg-

valósítani az elképzelését, ha segíteni 

kell, mindketten kreatívok vagyunk – 

avat be a különleges üzletág titkaiba 

Andrea. 

Anya és lánya sok éve fogadja a visz-

szajáró vendégeket. Úgy mesélik, 

látják, ahogy felnőnek a kezdetben 

szülőkkel, nagyszülőkkel bejáró gye-

rekek. A sok jó ismerős között előfor-

dulnak ismert művészek, sportolók is, 

ők is vissza-visszatérnek. 

Andrea és Sárika is tudja, hogy meg-

rendelőik minden látogatása mögött 

megbújik egy emberi történet. – Azt 

hiszem, az emberek egy kicsit ezért 

is járnak ide – árulja el Andrea. – Mi 

mindenkivel elbeszélgetünk, hiszen ez 

a hivatásunk része, ők pedig szívesen 

térnek vissza, mert tudják, hogy a titkuk 

ott marad a függöny mögött. 

Rojkó Annamária

Andi, Sári Varroda

1012 Budapest, Mészáros u. 9.

 www.ruhajavitas.hu  

Tel.: 30/590-1002; 20/222-6102

Nyitva: hétfőtől péntekig 8-tól 18 óráig
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6. választókörzet
CSOBÁNCZY GÁBOR, MOMENTUM-DK- 
MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-JOBBIK-VÁRUNK 
EGYESÜLET
Fogadóóra: Minden hónap második kedd, 
14:00-16:00 óra között. Előzetes bejelentke-

zés szükséges az alpolgarmester@budavar.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 kávézóban (1013 Buda-
pest, Krisztina krt. 34.). Előzetes bejelentkezés szükséges a 
tolcser.borbala@budavar.hu mail címen.

2

3
4

5

6

1. választókörzet
DR. SÁNDOR PÉTERNÉ, Fidesz-KDNP
Fogadóóra: március 3. helyett, március 
12-én 17:00–18:00-ig. Helyszín: Városháza 
épülete, Kapisztrán tér 1.

2. választókörzet
MARSCHALL MÁTÉ, Fidesz-KDNP
Fogadóóra: előzetes megbeszélés szerint 
a marschall.mate@budavar.hu címen. 
Helyszín: Budavári Polgári Szalon, 
Fő utca 28. Tel.: +36-20-354-1046.

3. választókörzet
VARGA DÁNIEL, MOMENTUM-DK-MSZP-
PÁRBESZÉD-LMP-JOBBIK-VÁRUNK 
EGYESÜLET
Fogadóóra: március 23. hétfő 17:00–18:00 

óra között. Helyszín: Városháza (Kapisztrán tér 1.), földszint 4.

4. választókörzet
MOLNÁRKA GÁBOR, MOMENTUM
Fogadóóra: minden hónap első péntekén, 
17.00 órakor a Vízivárosi Klubban. 
Tel.: +36-20-339-7660, 

email: molnarka.gabor@momentum.hu, 
web: www.facebook.com/molnarka.gabor.momentum

5. választókörzet
GELENCSÉR FERENC, MOMENTUM-DK- 
MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-JOBBIK-VÁRUNK 
EGYESÜLET
Fogadóóra: március 2., március 16., márci-
us 30., április 13. 16:00–18:00-ig előzetes 

bejelentkezés mellett. Helyszín: Polgármesteri hivatal, 1. 
emelet 110-es iroda. Bejelentkezni a következő címen le-
het: korsos.borbala@budavar.hu

VÁRADINÉ NASZÁLYI MÁRTA
Fogadóóra:: on-line minden hétfőn 16:30–17:30 
a https://www.facebook.com/VNaszalyiMarta/ oldalon,
személyesen: minden szerdán 14:00 és 16:00 óra között. 
Bejelentkezés szükséges a tatar.eniko@budavar.hu 
e-mail címen.

KERÜLETI KÉPVISELŐK

POLGÁRMESTER
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DR. JENEY JÁNOSNÉ, 
Fidesz-KDNP
Fogadóóra:  minden 
hónap első kedd: 
16:00–17:00 óra. 

Tel: +36-20-353-7272, 
jeney.janosne@budavar.hu. 
Helyszín: Városháza, Kapisztrán tér 1.

DR. PATTHY 
SZABOLCS, 
Fidesz-KDNP
Fogadóóra: előze-
tes bejelentkezés 

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

TÍMÁR GYULA, 
(Fidesz-KDNP)
Fogadóóra:  minden 
hónap utolsó péntek 
17:00-18:00 óra között 

a Vízivárosi Klubban előzetes beje-
lentkezés alapján. Tel.: +36-20-353-
7100, timar.gyula@budavar.hu

ZSITNYÁK JÁNOS, 
MOMENTUM-DK-MSZP-
PÁRBESZÉD-LMP-
JOBBIK-VÁRUNK 
EGYESÜLET

Fogadóóra: február 28-án 17:00–
18:00 óra. Helyszín:  Polgármesteri 
Hivatal, földszint 4.

8. választókörzet
REMENYIK ILDIKÓ, MOMENTUM-DK- MSZP-PÁRBESZÉD- 
LMP-JOBBIK-VÁRUNK EGYESÜLET
Fogadóóra: Előzetes bejelentkezés alapján. 
Tel.: +36-20 -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. 
E-mail: kovacs.laszlo@budavar.hu

10. választókörzet
DR. KUN JÁNOS, MOMENTUM-DK-MSZP- PÁRBESZÉD- 
LMP-JOBBIK-VÁRUNK EGYESÜLET
Fogadóóra: Előzetes bejelentkezés szükséges. 
Tel.: +36-20-569-5161 vagy e-mail: kun.janos@parbeszed.net. 
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Gasztronómia lépésről 
lépésre
Molnár B. Tamás zenész és gasztronómiai újságíró, a Magyar Gasztronómiai Egyesület és a Bűvös Szakács blog alapítója. 

A Vízivárosban született, és egy 14 éves németországi-portugáliai kitérőt leszámítva 1954 óta itt lakik a Szilágyi Dezső 

téren, ugyanabban a házban. 

Tamás nagybőgősként Montág Lajos 

és Tibay Zsolt tanítványa volt Buda-

pesten, 1986-ban Nyugat-Berlinben 

fejezte be a zeneművészeti főiskolát. 

Felesége és szerzőtársa Bittera Dóra 

az ELTE-n végzett, majd a müncheni 

Szabad Európa Rádió szerkesztőjeként 

dolgozott tíz éven át, miközben Tamás 

szabadúszóként komolyzenét és jazzt 

játszott. És folyamatosan főzött...

Hogy jött a gasztrónómia?

– Gyerekkorom óta érdekelt. Sok család-

ban a közösségi élet a konyhában zajlik, 

ilyen volt a miénk is. Mindenki szívesen 

főzött – nagyanyám, apám, anyám. Há-

rom különböző stílust képviseltek. 

Aranka nagymama régi vágású erdé-

lyi konyhát vitt. Örmény származású 

volt, ezt a vonalat hozta a zöldfűszeres 

churuttal, ángádzsábur levessel, a 

mézesen édes cákimelájjal. Apám 

a somogyi paraszti konyhát képvi-

selte sok improvizatív elemmel, jól 

érzett rá a dolgokra (első osztályú 

kocsonyát főzött). Egyik nagy slá-

gere a vörösboros marha volt, ami-

vel gyakorlatilag a burgundi marhát 

(boeuf bourginon) reprodukálta 

ösztönösen. Két hétig érlelte és 

pácolta a marhafelsál-szeleteket, 

kadarkás-kékfrankos szószt csinált 

hozzá, hagymacikkek és pirított 

szalonnakockák is kerülek bele. 

Anyám igyekezett a nagymamához 

felzárkózni, de csak néhány étellel 

sikerült emlékezeteset alkotnia. Ő 

volt a zenész a családban – zongo-

ristaként.

A házunkkal szemben volt egy 

hentes, ahol apró „ajándékokért” 

cserébe kapható volt például bor-

júmáj vagy pacal, amit különben 

az éttermek vittek el. Tudtuk, hogy 

a Batthyány téren szerdán és csütör-

tökön érdemes májat, pacalt, velőt 

enni, mert ilyenkor friss (a mai Nagyi 

palacsintázója helyén működött a kör-

nyék talán legjobb kisvendéglője). És 

akkoriban hetente többször is ettünk 

étteremben a szüleimmel. 

A hatvanas évek amúgy a háztáji idő-

szaka volt. Amikor az ember kiment 

a Fény utcai piacra, amely csordultig 

volt friss zöldségekkel, a zsíros tejfö-

löket és a házi vajakat személyesen 

kóstoltatták veled a gazdák. Aztán ez 

mind eltűnt.

A gimnáziumban olyan társaságba ke-

veredtem, ahol a politika és a futball 

mellett az evés és a gasztronómia 

folyamatosan napirenden szerepelt. 

Nagyban hatottak rám a gimnáziumi 

osztálytársaim, a Pintér fivérek is. Te-

hetős paraszti családból származtak, 

igazi vidéki ínyencek voltak. Azóta se 

ettem olyan disznósajtot, mint náluk. 

Hogy mitől volt olyan felejthetetlen? 

Nem nagyüzemi sertésből készült, 

hanem nagyon jól tartott házi példá-

nyokból. Ami ég és föld! Különlegesen 

sok jó tokát raktak bele... – mondja 

Tamás, és közben a tokájára mutat, ha 

nem tudnám, miről beszél.

Gimnazistaként összejártunk főzni, 

például milánói vagy bolognai maka-
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rónit, házi paradicsomból, darált mar-

hahússal. Ezek, ugye, nem létező olasz 

ételek egy olasz csak meresztené a 

szemét, ha metélt helyett spagettit 

adnának neki bolognai szósszal.

A hetvenes évek végén sokat vendé-

geskedtünk későbbi feleségem csa-

ládjánál, Bitteráék németvölgyi úti 

házában. Micike (Dóra nagymamája) 

rendkívül jól főzött. Még a háború 

előtt eljárt özv. Kollmanné háziasz-

szonyképző iskolájába, és a ma már 

kiveszőben lévő házias ételeket egé-

szen fantasztikusan csinálta. A rakott 

keltől a zöldbabfőzelékig, a sonkás 

tésztától a bakonyi sertésig. A rakott 

krumplihoz vékonyra szelte a krump-

lit, és nem túl meleg (120–130 fokos) 

sütőben nagyon hosszan, vagy 3 órán 

át sütötte. Egészen krémes lett és 

könnyű. Harminc évvel később egy 

Michelin-csillagos svájci séf könyvé-

ben találkoztam újra ezzel a techno-

lógiával.

1983-ban tíz év után először kaptam 

útlevelet Nyugatra, előtte éveken át 

rendőrhatósági felügyelet alatt áll-

tam (REF). Az 1973-as március 15-e 

után sokakat őrizetbe vettek a Toldy 

gimnáziumból, és az elhárítás kijött a 

tanárokat kérdezni, hogy mi ez a reak-

ciós szemlélet. 

Az egyik tanár azt állította, hogy én be-

folyásolom a többieket a rossz irány-

ba, s ezért „megelőző intézkedésként” 

REF-es lettem egy évre, pont érettségi 

előtt. Utána tíz évig nem kaptam útle-

velet. Zenész is azért lettem, mert más 

egyetemre nem vettek fel.

Amikor végre kiutazhattam Németor-

szágba, újra találkoztam Dórával, és 

ott is maradtam. Azután sokat utaz-

tunk, de nem csak műemlékeket néz-

tünk, hanem a Michelin-kalauzzal meg 

a Gault Millauval a kezünkben utaz-

tunk San Sebastianba és Barcelonába 

– a tapaskultúrát tanulmányozni. (San 

Sebastian párszázezres kisváros, és itt 

van a világ legtöbb Michelin-csillagos 

étterme.) Sokat utaztunk másfelé is, 

így amikor a kilencvenes évek köze-

pén hazaköltöztünk, megdöbbentünk 

a hazai gasztronómia elslamposodá-

sán. 

Hogyan festett akkoriban a hazai ét-

kezéskultúra?

– A tömegétkeztetés leépítette az 

emberekben az igényességet, a főzni 

tudást. Ez volt az az időszak, amikor 

kezdett eltűnni a családi főzés, és még 

nem lépett a helyébe az éttermi és a 

kávéházi kultúra. Közben volt viszont 

egy önképünk (ma azt mondanánk, 

„imázs”), amelynek állandó eleme volt 

a „méltán világhírű” magyar konyha. 

Ezzel vakítottuk magunkat – látványt-

ál-bajnokságokon elért aranyérmek-

kel, kitalált címekkel, amilyen például 

„szakácsok Oscar-díja”. Ezek amolyan 

nem létező dolgok a valóságos világ-

ban. A valóságban az alapanyaghiány, 

a szakemberhiány, a nem megfelelő 

képzés, a virtusnak gondolt nagyevés 

volt a meghatározó.

Barátaink bíztatására 2003-ban kezd-

tünk gasztronómiai cikkeket írni a 

Magyar Nemzet hétvégi magazinjába. 

Megpróbáltunk tükröt tartani a hazai 

gasztronómia elé,  kilenc évig csi-

náltuk. Közben elindítottuk a Bűvös 

Szakács blogot, írtunk a Gusto maga-

zinnak, megalapítottuk az Alexandra 

étteremkalauzt, amiből később Gault 

Millau-kalauz lett.

Ennek során egyre több szakmabeli-

vel találkoztunk, akik hasonlóképpen 

gondolkodtak. 2004-ben alakítottuk 

meg a Magyar Gasztronómiai Egye-

sületet, megírtuk a Kulináris Chartát, 

amiben megerősítettük azt, hogy mire 

lenne szükség a színvonalas hazai 

gasztronómiához. 

Az alapanyagok fontossága miatt meg-

alapítottuk az Aranyszalag minősítési 

rendszert, ami a kiemelkedő minőség 

tanúsító védjegye. A védjegyet a fran-

cia Label Rouge minősítés szempont-

rendszerének (vagyis objektív szakmai 

szempontoknak) megfelelő alapanya-

gok kaphatják meg. Mára eljutottunk 

oda, hogy sokakat az üzleti sikereik-

ben is segíti az Aranyszalag minősítés.

Mire a legbüszkébb?

– A tizenöt éve alakult egyesületünk 

(MGE) idén rendezi meg a VIII. Hagyo-

mány és Evolúció szakácsversenyt, és 

idén fejeződik be a IV. Czifray-verseny-

kurzusunk. Ez a „kedvenc gyerekünk”. 

Önképzés, továbbképzés és verseny 

is egyben. Minden kurzus 2 évig tart. 

Célja a kulináris intelligencia fejlesz-

tése, a gasztronómiai összefüggések 

mélyebb megértése, technológiák cé-

lirányos használata, az alapanyag-is-

meret és a repertoár bővítése, ízlés-

csiszolás. 

Azok a szakácsok, akik tíz éve nálunk 

kezdtek versenyezni, ma zsűritagok és 

vezető éttermek séfjei. Ezzel mintegy 

pótoljuk a leromlott hazai mesterkép-

zést. Vagyis állami feladatot látunk 

el.  Az oktatáshoz a háttéranyagot fo-

tókkal és szövegekkel 13 éve a Bűvös 

Szakács oldalunk szolgáltatja, ingye-

nesen, mindenki számára hozzáférhe-

tően (bővebben: buvosszakacs.com).
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február 27., csütörtök 18.00

MARMORSTEIN BERTA CSODÁLATOS 

ÉLETE

MARMORSTEIN BERTA CSODÁLATOS 

ÉLETE (Egyszemélyes színjáték)

Marmorstein Berta 1900-ban szüle-

tett, egyszerre a XX. századdal. Élete 

viharos és szenvedélyes volt. A valós 

alapú történet a városról, Budapestről 

és Magyarországról szól, alulnézetből 

elmesélve, forradalmakkal, háborúk-

kal, válságokkal és örömökkel, mint-

ha nagyanyánk mondaná el az életét. 

Előadja: Rák Kati. Közreadta: Czető 

Bernát László. A belépés díjtalan, de 

regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a 

jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail 

címen lehet a program megjelölésével.

március 3., kedd 19.00

VERSPINGPONG – Lutter Imre és Ta-

kács Bence versben beszélgető imp-

ro estje.

Két művész, két párhuzamos világ, ami 

a nézők szeme láttára elevenedik meg 

versben– nincs két egyforma előadás, 

nincs két egyforma hangulat, csak az itt 

és most különleges állapota. Belépő-

díj: 2000 Ft, Diák és Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával a belépődíj: 

1000 Ft. Jegyvásárlás: www.jegy.hu, 

jegyrendelés: jokaiannaszalon@bu-

davar.hu. (Az előzetesen – legkésőbb az 

előadást megelőző napig – megrendelt 

jegyeket a helyszínen lehet átvenni.)

március 4., 11., szerda 10.00 és 

11.00

LÉLEKSIMOGATÓ –  Memoriter foglal-

kozás Rák Kati színművésznővel 

Egy szellemi közösség a gondolkodás, 

a memória és a beszédkészség kar-

bantartására. A belépés díjtalan, de 

regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a 

jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail 

címen lehet a program megjelölésével.

március 17., 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, 

mondhasson, legyen egy fórum, ahol a 

kiválasztott költő vagy mű köré szerve-

ződünk minden hónap harmadik kedd-

jén, majd finom borok társaságában 

megvitassuk vagy a költeményt, vagy 

a költő életútját.” Az estre kiválasztott 

költő: Petőfi Sándor. Házigazda: Takács 

Bence Ervin.A belépés díjtalan, de re-

gisztrációhoz kötött. Regisztrálni a jo-

kaiannaszalon@budavar.hu e-mail cí-

men lehet a program megjelölésével.

.

március 18., szerda 18.30

BEETHOVEN, A SZIMFANATIKUS - 

A HARMADIK

2020-ban Beethoven születésének 

250. éves jubileumától hangos a ze-

nei világ. Vajon kimaradhat-e ebből a 

Vízizene? A válasz egyértelmű: képte-

lenség! A tavaszi sorozat a szimfonikus 

Beethovenre fókuszál. A műsor szer-

kesztője és vezetője, Eckhardt Gábor 

zongoraművész a partitúra hangjai 

mögé kalauzolja a közönséget, hogy 

mintegy Beethoven fejébe költözve, 

együtt követhessük az alkotás folyama-

tát. A zenei program egyben izgalmas, 

interaktív zenetörténeti kalandozást is 

ígér képben, szövegben és hangokban 

– könnyedén és humorosan.

Belépődíj: 1000 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával a belépődíj: 

500 Ft.

Jegyvásárlás: jegy.hu, jegyrendelés: 

jokaiannaszalon@budavar.hu (Az elő-

zetesen – legkésőbb az előadás előtti 

napig – megrendelt jegyeket a helyszí-

nen lehet átvenni.)

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

E-mail: jokaiannaszalon@budavar.
hu www.jokaiannaszalon.hu

I. Budapest, Iskola utca 28.

P R O G R A M O K
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Orgonaest
A Budavári Evangélikus Templomban 
2017-ben megépült unikális barokk 
orgona új színt hozott a Főváros kultu-
rális életébe. Az orgonasorozat követ-
kező alkalmán (minden hónap első 
vasárnapján) a hangszer megálmodó-
ja, Bán István orgonaművész szólaltat-
ja meg a különleges hangszert. A belé-
pés díjtalan. Helyszín: 1014 Budapest, 
Táncsics Mihály u. 28.

Budai 
Zeneszalon  

2020. március 10-én, kedden 17 
órakor. Helyszín   Zenetudományi In-
tézetben     (1014 Budapest, Táncsics 
Mihály utca 7.)  Házigazda: Szilasi Alex, 
Liszt-díjas zongoraművész, aki dr. Hor-
váth Attila alkotmányjogásszal együtt 
ismét érdekes élményben részesíti a 
zenebarátokat.   Szeretettel várják az 
érdeklődőket!

Budavári 
beszél-
getések

Vendég: Egri János  

2020. március 27. péntek, 19 óra. 
Egri János magyar bajnok,  válogatott 
sportoló, műgyűjtő, mégis elsősorban 
a Magyar  Televízióból és a rádióból is-
merhetik a legtöbben. Több mint  25 
éven keresztül elsősorban mint já-
tékmestert, mint  műveltségi műsorok 
vezetőjét, szerkesztőjét  lehetett látni 
a tv képernyőjén.  Egri János játékai-
ban az volt a különleges, hogy a  játék-
szabályok szigorú betartása mellett 
a  nyertesek, vesztesek egyaránt  vidá-
man, méltósággal, kisebb-nagyobb nye-
reménnyel távoztak. A szerencsés és 
kevésbé szerencsés játékosainak a 
játékok során, majd a végső értékelé-
seken egyformán baráti, biztató mo-
sollyal gratulált.   A beszélgetésre az 
Országház u. 14. sz. emeleti dísztermé-
ben kerül sor. (A belépés ingyenes.)

Éves 
közgyűlés

A Kézfogás Testvérvárosi Egyesület az 
éves közgyűlését 2020. március 12-
én 16 órától tartja a Várnegyed Galé-
riában (Batthyány u. 67.). Az egyesület 
számít a kerület testvérvárosai iránt 
érdeklődőkre, beszámol az eddigi 
kapcsolatokról, és várja a további 
együttműködési javaslatokat.

Várbarátok 
köre

Március 9-én, hétfőn 17 óra.
Előadás: Az I. kerület Szalag utca 11. ház 
titka avagy a hazafias Maderspach család 
története és szerepe az 1848-as szabad-
ságharcban. Előadó: Maderspach Kinga, 

a család leszármazottja, aki az előadás 
keretében bemutatja a közelmúltban 
megjelent IDŐHIDAK című családtörté-
neti könyvét is. Mindenkit szeretettel 
várnak. Helyszín: Úri utca 58.I. emelet. 
Házasságkötő terem.
 

MEVE
Március 10. (kedd), 18.00: A trianoni 
békediktátum emlékezete (5.). „Erdély 
nincs elveszve” – Dr. Raffay Ernő író, 
egy. tanár, volt államtitkár előadása 
az Erdélyi Magyar Szövetség tagjainak 
és erdélyi diákok közreműködésével. 
Előadásaink helyszíne: a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt. Székháza, 1016 
Budapest, Gellérthegy u. 30-32. szám.

10. Frankofón 
Filmnapok és 
Fesztivál 
Budapesten február 26. és március 7. 
között 3 helyszínen (Francia Intézet, 
Art+ Cinema, Uránia Nemzeti Filmszín-
ház) zajlik a fesztivál.

Az idei év legjobb francia nyelvű film-
jeit a Budapesti Francia Intézet és a 
frankofón országok képviseleteinek 
szervezésében láthatja a magyar kö-
zönség. A filmnapok meghívott ven-
dégei premier előtt mutatják be az 
alkotásaikat, és közönségtalálkozók 
alkalmával várják az érdeklődőket.
Részletes program a Francia Intézet 
honlapján és Facebook oldalán.
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HÉTFŐ:
10.00–10.30: Kökörcsin – babás játszó- 
és táncház 1–3 éves korú gyermekek és 
szüleik részére. Részvételi díj: 1000 Ft/
alkalom (egy gyermek + egy felnőtt).  In-
formáció: Márton Piroska táncos, óvoda-
pedagógus, mozgásterapeuta. piroska.
marton.tanc@gmail.com

16.30–17.30: ingyenes jogi tanács-
adás. Bejelentkezés szükséges a 
drboross@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. 
Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. 
Bejelentkezés szükséges a mozduljtu-
datosan@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 a 
kisgyermekes lét örömeiről, kihívása-
iról, és hozd el magaddal a babádat is! 
A klubot vezeti: Jezsek Klaudia, édes-
anya, hordozási tanácsadó. Facebook: 
Közép-budai baba-mama és hordozós 
klub. Javasolt hozzájárulás: 500 Ft.

Minden hónap negyedik szerdáján 
a klubban szoptatást támogató ba-
ba-mama csoporttalálkozó van.
Vezeti: Wouters Krisztina LLL szopta-
tási tanácsadó, három gyermek édes-
anyja. A részvétel ingyenes.

15.30–16.30: Aranycipő – 
senior társastánc tanfolyam. 
Részvételi díj 500Ft, I. kerületi nyugdí-
jasoknak ingyenes. Folyamatos csatla-
kozási lehetőség.

CSÜTÖRTÖK:
9.00–10.00: senior gerinctorna. Rész-
vételi díj: 700 Ft/alkalom. Bejelentke-
zés szükséges a mozduljtudatosan@
gmail.com címen.

10.30–11.30: ÉVTERVEZŐ 
ANYACOACHING CSOPORT. 
Ha kisbabás anyuka vagy és egyedül 
érzed magad a változásokban, tervezd 
az új évet egy támogató kis csoport-
ban! A foglalkozás 1 órás, baba vagy 
totyogó hozható. Bejelentkezés szük-
séges Beke Éva coachnál:  evabeke.
contact@gmail.com

14.00–17.00: bridzsklub.

16.00–17.00: ingyenes orosz társal-
gókör. Érdeklődés: László Ludmilla, 
+36-20-918-1438.

17.00–18.00: meridiántorna. A gya-
korlatok mindennapos végzésével sokat 
tehetünk egészségünk javításáért, mivel 
jótékonyan hatnak a testre, a lélekre és a 
szellemre is. A torna ingyenes, folyama-
tosan lehet csatlakozni a csoporthoz.
 
18.00–19.00: funkcionális tréning és 
mobilizáció. Nyújtó és mobilizációs 
gyakorlatok az ízületi mozgásterjede-
lem növelésére, valamit egyensúly-
fejlesztés a testtudatos mozgásért. 
Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom. Beje-
lentkezés szükséges a mozduljtudato-
san@gmail.com  email címen.

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.

POZITÍV FEGYELMEZÉS 
WORKSHOP 
Március 9. hétfő 11.00–13.00: Ho-
gyan használható a Pozitív Fegyel-
mezés egy 3 év alatti kisgyerekkel? 
Milyen hatékony, büntetés-, megszé-
gyenítés- és megfélemlítés-mentes 
eszközeink lehetnek egy szavainkat 
alig értő picihez? Miből ért egy kis-
gyerek, aki beszélni még alig, vagy 
egyáltalán nem tud? Ezekre a kérdé-
sekre kaphatnak választ az érdeklő-
dők egy kétórás mozgalmas, inter-
aktív miniworkshopon. Az esemény 
babával, 4 év alatti gyermekkel is 
látogatható. Ár: 4000 Ft/család.
Érdeklődés, jelentkezés: 
Kepes-Végh Júlia, a Pozitív Fegyel-
mezés oktatójánál e-mailben: juli.
kepes@gmail.com vagy Faceboo-
kon: https://www.facebook.com/po-
zitivfegyelmezesoktato/ 

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.
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Február 29., szombat 11 órától 

PAPÍRSZÍNHÁZ MESÉK

A Japánból eredő és igen népszerű Pa-

pírszínház, a Kamishibai a mesekönyve-

ket mintegy színházzá alakítja. A fake-

retben mozgatható nagyméretű lapok 

segítségével a mesélő, a gyerekekkel 

szembefordulva, a lapok mozgatásával, 

az ebből eredő játékkal és ennek drá-

mai hatásával igazi színházi élménnyé 

változtatja a hagyományos meseolva-

sást. Amit mesélünk: A róka és a gólya, A 

császár új ruhája, Csizmás kandúr. Aján-

lott korosztály: 5-10 éves korig. 30 perc.

Március 7., szombat 11 órától 

ÉVKERÉK TÁRSULAT – 

Zöld Péter meséje

Mesejáték sok-sok muzsikával, hol ki-
rály s királylány Te magad is lehetsz, 
és a te fejedre is kerülhet virág-
sziromkoszorú! Ajánlott korosztály: 
4-10 éves korig. 60 perc.

Március 14., szombat 11 órától 

SZÉL HOZTA RÉZVITÉZ – 

Könyvbemutató

A Szél hozta rézvitéz 

az Országházi Mesék 

sorozat első kötete. A 

könyvben kisvitéz réz-

fülű, esendő, de elszánt 

figurája mellé szegődve izgalmas ka-

landokon keresztül ismerhetjük meg 

az Országház lenyűgöző épületét és 

alkotásait, mindennapjait és jelentő-

ségét. Ajánlott korosztály: 6-10 éves 

korig. 60 perc.

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

FELNŐTT SZÍNJÁTSZÁS ÉS 
IMPROVIZÁCIÓ 
Kéthetente csütörtökön 19.30-tól. 
Következő alkalom: március 12. 
Érdeklődés: Patocskai Katalin, patocs-
katica@gmail.com, 06 20 770 8679.

PÉNTEK:
8.00–15.00: Termelői piac a klub 
előtti téren.

8.00–9.00: senior gerinctorna. 
Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. 
Bejelentkezés szükséges a mozduljtu-
datosan@gmail.com címen.

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

10.15–11.15: Aranycipő – senior 
társastánc tanfolyam. 
Részvételi díj 500 Ft. 
Folyamatos csatlakozási lehetőség.
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TOVÁBBI PROGRAMJAINK

IRKA KÖR VERSSZÍNHÁZ - IRODALOM-

KEDVELŐK KLUBJA

Február 27. csütörtök 10.00: Tavasz-

váró versek és egyéb vidámságok 

(előadás)„Egy lángot adok, ápold, add 

tovább…”

A „költészet lángját” élesztgetjük min-

den héten. Szeretettel várunk új je-

lentkezőket is: vers-és prózamondókat, 

autentikus énekest, komolyzenei éne-

kest, hangszeren játszót, akik szívesen 

közreműködnének irodalmi műsora-

inkban. Klubvezető: Remes Ferenc. El-

érhetőség: remfer@t-online.hu. 

BUDAVÁRI MOZGÁSSÉRÜLT 

SZERVEZET

Március 3. kedd 14.00-17.00

Az I. kerületi Mozgássérültek Klub-

ja – akadálymentesített környezet-

ben – minden hónap első keddjén 

tartja klubnapjait, melyek lehetőséget 

teremtenek a tagok számára, hogy 

sorstársaikkal kikapcsolódhassanak. 

Egyesületük a mozgássérültek részére 

érdekvédelmi, szociális, kulturális és 

rehabilitációs feladatokat lát el. Kerüle-

ti szervezeti vezető: dr. Szalkó Anna. El-

érhetőség: dr.szalko.anna@gmail.com 

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS

Március 3. kedd 10.30.

Malomhegyi Imre: Horvátország szige-

tei. Belépő: 100 Ft

Március 10. kedd 10.30

Ipach Ildikó: Madagaszkár II. 

Belépő: 100 Ft

HANG, LÉLEK, HAGYOMÁNY - LOVÁSZ 

IRÉN DALOLÓKÖRE 

Március 10.  kedd 17.00

Az éneklés testi-lelki öröméért, egész-

ségünk és harmóniánk fenntartásáért, 

a hagyományaink megismeréséért 

és az önmagunkban rejlő értékek és 

erők felfedezéséért rendszeresen ösz-

szegyűlhetünk közösen dalolni. A kör 

nyitott, szívesen látunk közös daltanu-

lásra, együtt éneklésre. Vezeti: Lovász 

Irén népdalénekes, egyetemi docens.

További információ: www.lovasziren.hu 

Belépő: 1300 Ft.

TABÁN SPORTKÖR

Március 12. csütörtök 16.00 – Orbán 

Csilla: Dél-Afrika. Az önálló civil szer-

vezetként működő klub összejövetele-

in közös túráikat elevenítik fel dia- és 

videóvetítéses előadás keretében, va-

lamint ekkor készítik elő a következő 

kirándulásaikat és programjaikat. Klub-

vezető: Kormos Vera.

ALAKFORMÁLÓ KONDITORNA

Kedd és csütörtök 15.30-16.30 

és 16.30-17.30, szerda és péntek 

07.30-08.30 és 08.30-09.30. A jó 

erőnlét, a hajlékonyság, az egészség és 

a harmónia érdekében különféle izom-

gyakorlatok erősítését végezzük minő-

ségi, a Kárpát-medence kincsestárából 

merített zenére. Minden korosztálynak! 

Vezeti: Tóth Ildikó, Harangozó-díjas 

táncművész. Belépő: 1000 Ft, nyugdí-

jasoknak: 900 Ft.

SZENIOR ÖRÖMTÁNC

Péntek 16.30 – 18.00 

Ez a mozgásforma nem igényel tánc-

partnert, sem előzetes tánctudást. 

Jelentkezés: Drimál Andrea. Tel.: +36-

30-231-2150.

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

www.bem6.hu           budavarimuvelodesi.haz         budavarimuvelodesihaz

SEBŐ-KLUB ÉS TÁNCHÁZ
Március 7. szombat 19.00
A havi rendszerességgel tartott kon-
certeken sok évtizedes, népzenei és 
énekelt verseket felölelő repertoár-
jából válogat a Sebő-együttes, hol 
tematikusan, hol pedig vadonatúj 
anyagot játszva. Az esteket vetí-
téssel kezdjük, majd zenészbarátok 
és a Sebő-együttes tagjai lépnek a 
színpadra. A táncházi muzsikát Mihó 
Attila és bandája biztosítja, táncta-
nárunk Csatai László „Csidu”.
Belépő: 1200 Ft. Jegyek kaphatók a 
Budavári Művelődési Ház jegypénz-
tárában és a www.tixa.hu oldalon. 

GRECSÓ-HRUTKA (DUÓ): ELSŐ ÉVRE FECSKE
Március 6. péntek 19.00
Az ismert író, Grecsó Krisztián és a népszerű énekes-zeneszerző, Hrutka Ró-
bert lemezbemutatós és mesélős estje több mint egy koncert, mégis szemé-
lyesebb, mint egy színházi darab. A különleges előadásban az énekelt verse-
ken túl megmarad a személyesség is: megrázó, felemelő és könnyed családi 
történetek szólítják meg egymást és a dalokat. Mint egy olyan családi asztal-
nál, ahol három-négy generáció élvezi az együttlét örömét, és a régi adomák 
után dalt kíván a szív. Az Első évre fecske így csempészi be a télbe a tavaszt. 
Belépő elővételben: 2000 Ft. Belépő a helyszínen: 2500 Ft. Jegyek kaphatók a 
Budavári Művelődési Ház jegypénztárában és a www.tixa.hu oldalon.
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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

Találkozás: a Vérmező, Széll Kálmán 

tér felőli részén 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 Kö-

zösségi helyiségében. Nem kell hozzá 

partner, sem előzetes tánctudás. 

A részvétel I. kerületi lakosoknak in-

gyenes. További információ: +36-1-

375-0336.

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

CSALÁDI DÉLUTÁN 
A CZAKÓ UTCAI 

SPORTKÖZPONTBAN
2020. február 28., péntek

Várjuk az I. kerületi kisgyermekes családokat 

17.00 órára. 
A részvétel ingyenes.

Program:

„Bundás bocsok kalandja”
a Tekergő Bábszínház előadása

Helyszín a Czakó Utcai Sport- és 
Szabadidőközpont Közösségi helyisége.

Érdeklődni lehet a Sportközpontban:
06-1/375 0336; +36-20/232 8111

Szeretettel várunk mindenkit!

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. 1800 Ft/

alkalom Az órákra bejelentkezés szük-

séges! Órarend, bejelentkezés, bővebb 

információ: gymstickzj@gmail.com. Tel.: 

06-30-358-0436. Várom jelentkezését! 

Zólyomi Julianna.
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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 biztonsá-

gérzetének javítása szén-monoxid-ér-

zékelő 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 adatla-

pon nyújtható be, amelyhez egy hó-

napnál nem régebbi jövedelemigazo-

lást 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 Fő-

város I. Kerület Budavári Polgármesteri 

Hivatal (a továbbiakban: hivatal) Ügy-

félszolgálatain (Kapisztrán tér 1., Attila 

út 65., Iskola utca 16.) hivatali munka-

időben, elektronikusan (ügyfélkapun) 

vagy postai úton ajánlott küldemény-

ként kell benyújtani. A borítékra rá kell 

írni: „2020. évi szén-monoxid-érzéke-

lő készülék igénylése”, továbbá a pá-

lyázó 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 hiánypótlására 

egy alkalommal van lehetőség. A hi-

ánypótlás hiányos, késedelmes vagy 

nem teljesítése a pályázat elutasítását 

eredményezi. Az át nem vett hiánypót-

lási felhívás esetén a kézbesítés álta-

lános szabályai szerint beáll a kézbe-

sítési 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 ke-
resünk I. II. XII. kerületben 250-500 
nm közötti eladó villát, amelyben mi-
nimum 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 eladó. 
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. Cseppkő utcai zöldövezetben 
csendes, 1993-ban épült lakópark-
ban, 4 lakásos lépcsőházban, első 
emeleti 106 nm-es 4 szobás, 3 erké-
lyes, 2 fürdőszobás lakás garázzsal 
123 millió forintér eladó. 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) rend-
kívül hangulatos tetőtéri, 120 nm 
nettó alapterületű amerikai konyhás 
nappali, 3 hálószobás lakás 2 für-
dőszobával, 3 wc-vel, télikerttel és 
szaunával, 2 teremgarázshellyel és 
tárolóval 120 millió forintért eladó. 
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.

XII. Svábhegy exkluzív zöldöveze-
ti részén, 350 nm-es 4 szintes teljesen 
felújított 6 szobás, PANORÁMÁS luxus 
ikerház 2 beállós garázzsal, 1950 nm-
es telken 250 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: 
+36-70-397-2762.

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.

Életjáradék–Eltartás–Gondvise-
lés. Becsületes, keresztény család 
vállalná gondozását, egyedülálló 

nyugdíjasnak haszonélvezettel. Havi 
fix, takarítás, bevásárlás, étel házhoz 
szállítás. 06-70/610-3438.

Eltartási, életjáradéki szerződést 
kötnék akár nagyobb egyösszegű kifi-
zetéssel, idős, egyedülálló, magányos 
személlyel. Teljes ellátással, segítség-
gel. Autóval rendelkező 45 éves hölgy 
várja hívását bizalommal. Telefon: 06-
20-229-0986.

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: +36-70-397-2762.

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.
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 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.

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

Mária Terézia Galéria világpiaci ár 
felett vásárol tört ill. fazon aranyék-
szereket 14 krt: 9.500-12.500 Ft-ig, 
18 krt: 12.000-18.500 Ft-ig, drágakö-
ves ékszereket. Továbbá mindenféle 
régiséget, teljes hagyatékot, márkás 
órákat. Telefon: 06-20-229-0986.

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, villanyszerelés, 
vízszerelés. Ingyenes: állapotfelmérés, 
szaktanácsadás és árajánlat! Gyors, mi-
nőségi munka! GARANCIÁVAL! 06-30-
359-42-22.

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

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.

 SZOBAFESTÉS, mázolás, 
tapétázás bútormozgatással. 

Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, 
PVC-, szőnyegpadló-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.Elérhetőség: +36-1-782-6620

• 24 órás vészhelyzeti 

  elérhetőség, éjszakai 

  ügyelet

•  Teljes körű  könyvelés az új 

  törvényi előírás szerint

•  Hatékony kintlevőség-

  kezelés

•  Műszaki problémák 

  kezelése - Gondnoki 

  házfelügyelet

•  Társasház teljes körű 

  üzemeltetése

•  Felújítási munkák 

  előkészítése, lebonyolítása,   

   felügyelete

•  Alapító Okirat és 

  SZMSZ elkésztése, 

  karbantartása

•  Jogi problémák 

  megoldása

I. kerületi irodával rendelkező 
közös képviselet és társasházkezelés

FIGYELEM! Változások a közös képviseletre vonatkozó 

törvényi előírásokban 2020. januártól.     

Szolgáltatásaink: 

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 
10.00-15.00 óráig a szerkesztőségben 

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

Kert- telekrendezés! Metszés, 
permetezés, favágás, bozótírtás, tér-
kövezés, kerítés építés. Reális áron! 
www.telekrendezes.hu Tel.: 06-20-
259-6319.

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

EGÉSZSÉG

Gyógypedikűr.  Szathmári Katalin 
Henrietta,  Show Haj Stúdió, Mészáros 
utca 14. Telefonszám: 06-70-422-
8410 „Az ápolt gondozott láb, nem-
csak Női erény, egy Férfi számára is 
kötelező igény. 

JÓGA - ősi indiai módszer. Az 
egész testet átmozgató egyszerű gya-
korlatok erősítik, nyújtják, ellazítják 
az izmokat, feloldják az idegi feszült-
ségeket, szorongásokat és feltöltenek 
energiával. Minden korosztály számá-
ra ajánlott. Hétfőn és szerdán 18.00-
19.30-ig. Budavári Általános Iskola. 
Tárnok u. 9-11. Érdeklődni: 06-30-
402-4657.

OKTATÁS

10-14 éves problémás gyerekek 
korrepetálását, otthoni felügyeletét 
vállalja nyugdíjas tanárember - refe-
renciával. Telefon: 20-374-7137.

Matematika tanítása, korrepetá-
lása 3-12 évfolyamon szaktanártól, 
gyakorlattal. Házhoz megyek. Tel.: 06-
70/530-7419.

ÁLLÁS

Otthoni munka!   Kozmetikai dobo-
zok összeállításai, egyebek elérhető-
ségei érd:   06-90-603-905 (audiopress.
iwk.hu, 635 Ft/min.   06-20-4963-980).

Budapest Főváros I. Kerület 
Budavári Polgármesteri Hivatal

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

 Cím: 
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Levelezési cím: 
1250 Budapest, Pf. 35.

Központi e-mail: 
hivatal@budavar.hu

Honlap:  www.budavar.hu

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

VÁSÁROLJON TÖRVÉNYES 
HAVI JÖVEDELMET!

Pénz!

Egyszeri 
1 millió Ft-al 

havi 
1 millió Ft!

Időpont egyeztetés 

az alábbi telefonszámon:

+36-20-386-9966

A BUDAVÁRI 
POLGÁRŐRSÉGBE 
VÁRJUK 
büntetlen előéletű, Budapest 
I. kerület Budavár közbizton-
ságát fontosnak tartó és ennek 
fenntartásáért, illetve javítá-
sáért tenni akaró önkéntesek 
jelentkezését, 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



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.




