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K é p g a l é r i aK é p g a l é r i a

Kerületi díjak
A járványhelyzet miatt három különböző napon, négy kisebb rendezvényen 
vehették át az elismerésüket a budavári díjazottak. Gratulálunk!
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Második hullám

„Elszánt vagyok abban, 
hogy legyen támogatás”
A Tabán felújításának tapasztalatairól, a parkolási rendszerrel kapcsolatos nézeteiről és a COVID-19 járvány második 

hullámára történő felkészülésről is beszélt interjújában V. Naszályi Márta polgármester.

Az elmúlt hetek fontos eseménye 

volt a kerületben a felújított Tabán 

átadása. Milyen tapasztalatai vannak 

ennek a projektnek?

– Azt gondolom, a Tabán felújítása 

az első befejezett, jelentős projekt, 

amelynek megvalósításakor elkezd-

tünk új, jó irányba menni. Persze, mint 

minden újonnan kitaposott ösvényen, 

még ezen is ott vannak a göröngyök, 

megbotlottunk itt-ott, nem mindig el-

sőre találtuk meg a jó utat, de a szán-

dék és az irány jó, és az eredmény is 

az lett. Emlékezhetünk rá, hogy a Ta-

bán felújítása rosszul indult. A Buda-

pest Sportfőváros program fejlesztési 

forrásaiból kapott ez a projekt is, még 

az előző önkormányzati ciklusban, de 

például a terveket én mint budapesti 

képviselő sem láttam, ahogy a kerületi 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság sem.

Mi volt a legnagyobb probléma a ter-

vekkel? 

– Azt gondolom, hogy sem a Főkert, 

sem a főváros részéről nem volt sem-

mi rosszindulat a tervezéskor, csupán 

az történt, ami eddig szokás volt, hogy 

egyszerűen nem kérdezték meg a he-

lyieket. Én még a választások előtt 

mondtam a tervező kollégáknak, hogy 

ezt tegyék meg, mert a Tabánban van 

egy erős, összetartó, jó közösség, akik 

évek óta nagyon sokat tesznek a park-

ért, és rengeteget tudnak róla. Egyéb-

ként nem is arról volt szó, hogy ennek 

a tervező ellenállt volna, hanem arról, 

hogy ez a fajta párbeszéd nem illett 

bele az egész folyamatba. 

Hogyan sikerült ezen változtatni?

– Leállították a projektet a civil tilta-

kozások hatására, majd a választások 

után egyeztetésre hívtam a Főkertet, a 

tabáni parkhasználókat, és az I. kerü-

let szakembereit. A főpolgármesterrel 

is beszéltem, aki azt képviselte, hogy 

itt annak kell történnie, ami az I. kerü-

letieknek jó, és felhatalmazást kaptam 

tőle, hogy új irányba tereljük a folya-

matot. A Főkert új vezérigazgatója is 

elkötelezett volt ebben, újrakötötte 

a szerződést a korábbi alvállalkozó-

val, másrészt bevezette, hogy minden 

héten legyen egy, a civilekkel közös 

parkbejárás. Ez nagyon jó folyamat 

volt, ami persze sokszor vitához ve-

zetett, de talán jó is így, hogy a gyer-

mekbetegségeken most átestünk, és 

a következő, hasonló fejlesztésnek 

már eleve úgy tudunk nekiállni, hogy 

megkérdezzük a parkhasználókat az 

igényeikről. Ez szemlélet kérdése: hin-

ni kell abban, hogy az, aki ott él, ké-

pes olyan információt és szempontot 
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hozzátenni a beruházáshoz, amit más 

nem, és így a végeredmény jobb lesz. 

Másrészt pedig hinni kell abban, hogy 

ha a parkhasználó végig benne volt 

a folyamatban, akkor magáénak érzi, 

óvja a kész parkot és ezáltal könnyebb 

lesz a fenntartás is.

Nagy vihart kavart, hogy kitűzték az 

önkormányzat épületére a szivárvá-

nyos zászlót. Mit fejeztek ki ezzel?

– Valóban sok indulat keletkezett ez-

zel kapcsolatban, és én továbbra is 

tartom, amit erről korábban írtam. 

Számomra ez a zászló azt jelenti, amit 

a Pride fejez ki, vagyis, hogy minden-

kinek joga van emelt fővel élni, és 

senkit nem érhet hátrány szexuális 

orientációja, neme, bőrszíne, bármi-

lyen csoporthoz tartozása miatt. Nem 

lehet senkit megbélyegezni, kirekesz-

teni, megalázni – mi emellett fejeztük 

ki a szolidaritásunkat. Vannak olyan 

egyetemes értékek, amelyek mellett 

az önkormányzatnak ki kell állnia; más 

jelentős világnapokon vagy évfor-

dulókon is rendezvényt szervezünk, 

zászlót tűzünk ki vagy közleményt 

adunk ki.

Az önkormányzat többször jelezte 

már elhivatottságát az autóforgalom 

csökkentése mellett, és a gondolko-

dásuk része az is, hogy ne csak az au-

tósok részesüljenek kedvezmények-

ben. Ön hogyan ítéli meg a helyzetet, 

különösen annak fényében, hogy a 

Levegő Munkacsoport parkolási kér-

dőíve szintén vitákat váltott ki? 

– A parkolási kérdőívet a Levegő Mun-

kacsoport egy nemzetközi projekt 

keretében tette közzé és az önkor-

mányzatnak is érdekes a felmérés 

eredménye. Meggyőződésem, hogy 

a budapesti gépjárműforgalomnak 

csökkennie kell. Azért, mert ez a vá-

ros, ilyen autóforgalommal élhetet-

len és egészségtelen. Ahhoz pedig, 

hogy mérséklődjön a forgalom, az 

egyénnek és az önkormányzatoknak 

is felelős lépéseket kell tenniük, és 

ezek közé tartozik az intenzív szemlé-

letformálás is, amiben többek között 

kimondjuk: a parkolási engedély egy-

fajta kedvezmény. Ugyanakkor arról 

is meg vagyok győződve, hogy ezt az 

utat csak úgy lehet bejárni, hogy azok, 

akik itt élnek, ne érezhessék úgy, hogy 

rosszabb helyzetbe kerültek, mint 

ahogy korábban éltek, tehát a kedvez-

ményeket nem elvenni kell, hanem 

újragondolni.

Mit jelent ez a parkolási kedvezmé-

nyek ügyében?

– Kezdettől fogva azt mondom, hogy 

az első gépjárművére kedvezmé-

nyes parkolási engedélyt kell kapnia 

minden háztartásnak. De ugyanilyen 

fontosnak tartom, hogy csökkenjen a 

gépjárműforgalom és a parkolási ter-

helés is. Szeretném érzékeltetni, mit is 

jelent ez: 6800 parkolóhely van a ke-

rületben és 8600 parkolási engedély 

van kiadva. Ha minden háztartás él az 

első autóra vonatkozó kedvezményes 

lehetőséggel, akkor 17 000 engedély 

lenne kiadva, ami nyilván senkinek se 

lenne jó. Éppen ezért gondolom, hogy 

ha a kerületi lakók mégsem a gépjár-

műtartást választják, akkor támogas-

suk őket abban, hogy legyen reális 

lehetőségük autómentesen élni, itt, a 

város közepén, ahol egyébként elég jó 

közlekedés van. Tehát, ha valaki úgy 

dönt, hogy nem tart autót, akkor ezért 

neki kedvezmények járjanak. 

A pandémiás helyzet mennyiben ha-

tározta meg az önkormányzat elmúlt 

heteit? 

– Korábban az volt a tervünk, hogy 

szeptember 2-ához, a Kerület Napjá-

hoz kapcsolódóan egy nagy ünnep-

séget szervezünk majd, de végül a 

COVID-helyzet miatt arra jutottunk, 

hogy biztonsági okokból négy kisebb 

rendezvényt tartunk, mindet regisztrá-

cióhoz kötve, külső helyszínen, a Virág 

Benedek-ház udvarán, és szigorú elő-

írások mellett. Nem volt könnyű hely-

zet, hogy nem tudtam kezet fogni a 

kitüntetettekkel, hanem csak bólintot-
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tunk-mosolyogtunk… Ennek ellenére 

igyekeztünk megadni a lehető legna-

gyobb publicitást, hiszen büszkék va-

gyunk a díjazottjainkra: online közvetí-

tettük ezeket az eseményeket, a videó 

kint van a honlapon, a Várnegyed kü-

lön kiadványt adott ki róluk, hogy a 

kerület lakói ne maradjanak ki a közös 

ünneplésből. Szerintem a következő 

időszak nagy kihívása, hogy megtalál-

juk a közös ünneplésnek, a közösségi, 

kulturális eseményeknek, lakossági 

közösségi programoknak azt a módját, 

amelyben fizikailag nem találkozunk 

egymással. Egyszerre próbáljuk meg 

azt, hogy a kerület közösségének ne 

kelljen lemondania se az aktív kulturá-

lis életről, se a közösségről, de közben 

vigyázzunk is egymásra. 

Hogyan készültek a második hullám-

ra?

– Már nyár közepén elkülönítettünk 40 

millió forintot erre, és most zajlik egy 

többlépcsős intézkedési terv véglege-

sítése, ami a vírushelyzet különböző 

állomásaira állít föl cselekvési progra-

mokat. A folyamatos fertőtlenítő taka-

rítás valamennyi intézményünkben és 

az utcákon is része ennek a rendszer-

nek, emellett védőfelszereléssel és 

kézi fertőtlenítőszerekkel is elláttuk 

az intézményeinket, és kidolgozzuk a 

szükséges protokollokat arra az esetre 

is, ha súlyosbodna a helyzet, akkor ho-

gyan tudunk váltott műszakban, home 

office-ban dolgozni olyan módon, 

hogy közben a folyamatos működést 

biztosítani tudjuk. Az egyik legfonto-

sabb lába az egész intézkedéssorozat-

nak, hogy a Pneumococcus-oltási fel-

hívásunkkal már el is indult az oltási 

kampányunk. A bakteriális tüdőgyul-

ladás elleni oltást térítésmentesen 

tudjuk adni a 70 éven felülieknek és 

azoknak a kollégáinknak, akik egész-

ségügyi-szociális szférában dolgoz-

nak. 50%-os támogatást nyújtunk a 

60 év feletti kerületi lakosok és a kis-

gyermekes családok számára, ahol a 

családban krónikus beteg él, valamint 

a rendvédelmi szervek dolgozóinak.

Erre jelentkezni kell, mert ez utófi-

nanszírozott támogatás, vagyis szám-

lát kell kérni a saját névre, az önkor-

mányzat pedig visszatéríti az oltás 

árának 50 vagy 100 százalékát. A sze-

zonban pedig következik az influenza 

elleni védőoltás támogatása. Azt pró-

báljuk megakadályozni, hogy ezek a 

betegségek legyengítsék a veszélyez-

tetett emberek szervezetét, amivel 

fogékonnyá válnak a koronavírusra. 

A másik, hogy ne kelljen ilyen beteg-

ségek miatt kórházba kerülni, mert 

azt láttuk az első hullámnál, hogy a 

kórházak a fertőzés továbbadásának 

melegágyai.

Számíthatnak-e arra az itt lakók és 

a kerületi vállalkozók, hogy ismét 

segítséget kaphatnak az önkormány-

zattól?  

– Folyik a helyi vállalkozókkal, ven-

déglősökkel az együtt gondolkodás 

arról, hogy milyen módon tudnánk 

támogatni a munkájukat. Én tovább-

ra is azt gondolom, hogy elsősorban 

azoknak tudunk támogatást adni, 

akik nyitottak arra az új helyzetre, 

hogy most nincsenek turisták, vi-

szont vannak helyben lakók, akiknek 

lehet szolgáltatásokat nyújtani. Tá-

mogatni akarjuk a vendéglátótera-

szokat is, mert a járványhelyzetben 

itt biztonságosabb az étkezés. Ebben 

a kerületben 26 ezer ember lakik, 

és meggyőződésem, hogy egy alkal-

mazkodó étteremtulajdonos vagy 

kereskedő megtalálja annak a lehe-

tőségét, hogy a helyieknek nyújtson 

szolgáltatásokat. A bérletidíj-támo-

gatás keretében 67 millió forint ér-

tékben adtunk kedvezményt kerületi 

vállalkozóknak tavasszal, válságke-

zelő alapjövedelemre pedig 46 mil-

lió forintot a rászoruló lakosainknak. 

Azt már most látom, hogy valamilyen 

támogatást kell adni mind a kerületi 

lakóknak, mind a kerületi vállalko-

zóknak. Nehezíti a helyzetet, hogy 

nem látjuk, mikor lesz vége, és figye-

lemmel kell lennünk arra is, hogy a 

kerület közvagyonnal, közpénzzel 

gazdálkodik, tehát nem lehet belát-

hatatlan időre beláthatatlan össze-

geket költenünk. De abban nagyon 

elszánt vagyok, hogy legyen valami-

lyen támogatási rendszer, mert segí-

tenünk kell azokat a kerületi lakókat, 

akik rossz helyzetben vannak.

-enzo-
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A Magyar Nemzetben 2020. augusztus 29-én összeállítás jelent meg „Súlyos sarc vár a budavári autósokra” címmel, amely 

több más mellett arról ír, hogy a kerületi lakóknak a lakásuk előtt 580 forintos óránkénti parkolási díjat kell fizetniük.

A cikk számos valótlanságot és félin-
formációt tartalmaz, de ez nem meg-
lepő a fideszes propagandamédiától. 
Az összeállítás szándéka a zavarkeltés 
mellett nyilvánvaló: megpróbálnak 
éket verni a koalíciós partnerek közé. 
Teszik ezt olyan eszközökkel, amely a 
teljes valótlanságokon alapulva azt a 
hamis érzetet keltheti az itt lakókban, 
hogy a kerület vezetése kijátszani, át-
verni akarja őket és döntéseiket nem 
az itt lakók érdekében hozzák meg. Az 
a Magyar Nemzetet és a miniszterrel 
csak nevében azonos Gulyás Gergely 
kerületi Fidelitas-vezetőt nem zavar-
ja, hogy a parkolási kedvezmények 
rendszere az előző, fideszes vezetés 
alatt hogyan vette semmibe az itt la-
kók érdekeit, és az sem érdekli őket, 
hogy a Fidesz-kormány idén tavasz-
szal hogyan sarcolta meg a parkolási 
pénzek elvételével a kerületeket. Az 
viszont minimálisan elvárható volna 
az állami médiától, hogy a kerületi 
intézkedésekről ne másodkézből tá-
jékoztassanak, és meggyőződjenek 
azok valóságtartalmáról – ne csupán a 

tavaly októberben feltűnt fidelitasos 
Gulyás Gergelyre hivatkozzanak.

A valós tény a megjelentekkel szem-
ben az, hogy nincs napirenden par-
kolási rendelettervezet. Nem is lehet, 
mert először a fővárosi rendeletről 
kell döntést hozni, és a kerület ahhoz 
kapcsolódva alkotja meg a sajátját. 
Jelenleg előzetes szakmai háttérbe-
szélgetések folynak, amelyeken a 
polgármester a kerületi kormányzó 
koalíció egyeztetett álláspontját kép-
viseli.

A Budavári Önkormányzat nem terve-
zi a kiadott lakossági kedvezmények 
elvételét a kerületi lakóktól, ezzel 
együtt elkötelezettek vagyunk abban, 
hogy a parkolási és behajtási rendszer 
a többi fővárosi kerülettel együttmű-
ködésben hosszú távon úgy változzon 
meg, ahogy az az itt élők számára a 
legjobb. 

Az I. kerületi kormányzó koalíció ne-
vében ezúton visszautasítjuk a Ma-

gyar Nemzet cikkében megjelenteket, 
és kijelentjük, hogy a pártok közötti 
együttműködés és kapcsolat töretlen.

Budapest, 2020. szeptember 1.

VÁRADINÉ NASZÁLYI MÁRTA, 
polgármester (Momentum, DK, MSZP, 

Párbeszéd, LMP)
GELENCSÉR FERENC, alpolgármester 

(Momentum)
CSOBÁNCZY GÁBOR, alpolgármester 

(DK)
KUN JÁNOS, önkormányzati képviselő 

(Párbeszéd)
KOVÁCS LÁSZLÓ, önkormányzati 

képviselő (LMP)
MOLNÁRKA GÁBOR, önkormányzati 

képviselő (Momentum)
REMÉNYIK ILDIKÓ, önkormányzati 

képviselő (MSZP)
TÖLCSÉR BORBÁLA, önkormányzati 

képviselő (Momentum)
VARGA DÁNIEL, önkormányzati 

képviselő (Független)
ZSITNYÁK JÁNOS, önkormányzati 

képviselő (Független)

Sajtóközlemény: Nem vár sarc a budavári autósokra
Az I. kerületi kormányzó koalíció válasza a Magyar Nemzet cikkére

ZSITNYÁK JÁNOS 

önkormányzati kép-

viselő, 2020.09.18. 

16:30-17:30 

Helyszín: Városhá-

za, 4-es tárgyaló 

(1014 Budapest, 

Kapisztrán tér 1.)

 VARGA DÁNIEL 

önkormányzati kép-

viselő, 2020.09.18. 

17:00-18:00 

Helyszín: Városháza, 

4-es tárgyaló (1014 

Budapest, Kapisztrán 

tér 1.)

Képviselői fogadóóra
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Rendszerető önkéntesek
A Budavári Polgárőrség Mészáros utcai szolgálati irodájának kirakatméretű ablakában sárga láthatósági mellények lóg-

nak, odabent a kerület járőrútvonalának térképe függ a falon. A földszint egyszerre tároló és iroda: a fal mellett robogók 

és kerékpárok parkolnak, a terem közepén a megbeszélésekhez szükséges bútorok kaptak helyet. A bejárattal szemben 

és a galérián, a vezetői szoba előterében néhány sporteszköz és -relikvia tanúsítja, hogy a polgárőrök jelen vannak a 

kerület rendezvényein, és – a számos tanúsítvány szerint – rendszeresen képzik magukat. A Budavári Polgárőr, Önkéntes 

Tűzoltó, Egészség- és Természetvédő Egyesület elnökével, dr. Hegedűs Györggyel a hétköznapi feladatokról és tapaszta-

latokról beszélgettünk. 

Sokak számára egybemosódik a rend-

őrség és a polgárőrség tevékenysége. 

Melyek azok az intézkedések, ame-

lyek az önök hatáskörébe tartoznak?

– A polgárőrség önkéntes, a pártpoli-

tikától mentes civil szervezet. Tagjaink 

anyagi juttatás nélkül önkéntes mun-

kában vállalják, hogy szabadidejükben 

a kerület rendjére, nyugalmára ügyel-

nek. Formaruhában, és ha a szolgálat 

megköveteli, láthatósági mellényben 

járjuk az utcákat, és ha rendellenes-

séget tapasztalunk, szabálysértést, 

bűncselekményt észlelünk, jelentjük a 

rendőrségnek, illetve az önkormányzat 

vezetőinek. Váradiné Naszályi Márta 

polgármester kifejezte, hogy fontos-

nak tartja a polgárőrség tevékenysé-

gét, számít a munkánkra, hiszen a köz-

biztonság fenntartása közérdek. 

Kiváló a szakmai együttműködésünk 

Gelencsér Ferenccel, aki a helyi köz-

rend, közbiztonság önkormányzati 

felelőse, s az önkormányzat városfej-

lesztési és környezetvédelmi ügye-

kért felelős alpolgármestere, valamint 

Csobánczy Gáborral, az idegenforga-

lomért és EU-kapcsolatokért felelős 

alpolgármesterrel, továbbá Kovács 

László önkormányzati képviselővel. 

Krammer György Zsolt rendőrkapitány 

úr különösen, de a rendőrkapitányság 

más vezető munkatársai – a teljesség 

igénye nélkül: Gyebnár Péter, Dienes 

László – is támogatják, segítik a mun-

kánkat. A körzeti megbízottak vezető-

ivel (Szilágyi Andrással, Tara Alberttel) 

és a körzeti megbízottakkal remek 

össz hangban dolgozunk.

A polgárőrség nem rendelkezik önálló 

intézkedési joggal, csupán jelzéssel 

élünk, jóakaratúan felhívjuk a szabály-

szegők figyelmét a jogsértő magatar-

tásra. Ezt az udvarias figyelemfelhívást 

általában az elkövetők tudomásul ve-

szik, és felhagynak vele, de sajnos az 

is előfordul, hogy rendőrjárőrök segít-

ségét kell kérnünk. 

Lényegében a saját eszközeinkkel 

és a felhatalmazásunk keretei között 

egyfajta bűnmegelőző, prevenciós te-

vékenységet végzünk az I. kerületben 

élők és az ide látogató turisták számára, 

amelynek nyomán javul a szubjektív 

biztonságérzetük, s ezzel együtt a kö-

zérzetük. Besegítünk a kerületünkben 

megszervezett rendezvények (pl. már-
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cius 15.; augusztus 20.; május 1-i ün-

nepség, könyvünnep, futóversenyek, 

közterületi koncertek stb.) közterületi 

biztosításában. Rendszeresen járőrö-

zünk, az útvonal a kerület összes köz-

területét felöleli. A GPS-jeladó rend-

szeren keresztül ellenőrizhető, hogy a 

szolgálati gépkocsink éppen merre jár, 

melyik területen végez megfigyelést. 

Tevékenységünk sokrétű és sokszínű. 

A járőrszolgálatunk során észlelteket, 

pl. ha illegális szemétlera-

kóhelyet vagy más rendel-

lenességet fedezünk fel a 

szolgálatellátás során, úgy 

e tényt jelentjük. Sajnos 

sok esetben kell jeleznünk, 

hogy a Gellért-hegy oldalá-

ban illegális szemétlerakó-

helyeket találtunk. Ezeket 

a helyszíneket fényképen 

rögzítjük, és bejelentjük a 

Budavári Önkormányzatnak, 

ahol intézkednek a hulladék 

elszállításáról. Más esetben, 

ahogy korábban már emlí-

tettem, figyelemfelhívással 

élünk, pl. felhívjuk a zöld 

területre parkoló autósok 

figyelmét arra, hogy ne áll-

janak a füves területre, vagy 

ne parkoljanak a megállni 

tilos vagy várakozni tilos KRESZ-táblák-

kal védett közutakon, ne szemetelje-

nek, ne hangoskodjanak, közterületen 

ne fogyasszanak alkoholt stb., mert 

azzal szabálysértést követnek el, és 

ha el akarják kerülni a bírságot, akkor 

jobb, ha távoznak, illetve felhagynak a 

jogellenes, közösséget sértő magatar-

tásukkal. Gyakran észlelünk leengedett 

ablakkal parkoló gépjárművet. Ilyenkor 

elkérjük a rendőrségtől az autó tulajdo-

nosának adatait, és ha a nyilvántartásba 

bejegyzett személy kerületi lakos, sze-

mélyesen értesítjük. Máskor garázsaj-

tókat találunk nyitva, ilyen esetekben 

is intézkedünk. Az eredményeink közé 

sorolom, hogy a közreműködésünkkel 

a rendőrségnek sikerült kiszorítania a 

Mátyás-templom mögötti részről és a 

Gellért-hegyi kilátó környékéről az „Itt 

a piros, hol a piros?” játék szélhámo-

sait. Más jellegű, aktuális feladatunkat 

teljesítettük a közelmúltban, amikor 

maszkokat osztottunk a 16-os busz vo-

nalán, és figyelmeztetünk a maszkvise-

lés szabályainak betartására. Tevékeny-

ségi körünk része a felvilágosítás is; a 

külföldi turisták gyakran érdeklődnek a 

Várban, hogy hol lehet buszjegyet vá-

sárolni, honnan indul a sikló, vagy mit 

hol találnak meg (különösen mosdót, 

amelyből a Várban kevés van). Tagjaink 

közül többen is beszélnek németül, an-

golul, sőt törökül is, ezért a kommuniká-

ció nem okoz problémát.

Ezekben a hetekben, a tanévkezdés 

időszakában – a rendőrkapitányság 

kérésére, és velük megosztva a felada-

tot – minden tanítási napon szolgála-

tot adunk a Lisznyai, a Szent Gellért és 

a Tárnok utcai általános iskolák előtt. 

Ezeknél a tanintézménynél a tagjaink 

segítik a gyerekek és a szülők közleke-

dését; a többi általános iskolánál rend-

őrök látják el ezt a feladatot.

Az egyesület hivatalos neve nem csak 

rendvédelmi tevékenységre utal. Tel-

jesítenek más jellegű feladatokat is?

– Tagjainkat folyamatosan képzések-

ben részesítjük, és vannak olyan ön-

kénteseink, akik az egészségügy te-

rületén dolgoznak. Nyolcan végeztek 

tűzoltótanfolyamot, ők szükség ese-

tén a II. kerületi önkéntes tűzoltókkal 

együtt, közös felszerelési eszközökkel 

vonulnak ki és vesznek részt a men-

tésben. Tagjai vagyunk nemcsak az 

Országos Polgárőr és a Budapesti Pol-

gárőr Szövetségnek, hanem a Magyar 

Tűzoltó és a Budapesti Tűzoltó, vala-

mint a Budapesti Mentőszervezetek 

Szövetségének is. E szervek is rend-

szeresen szerveznek gyakorlatokat, 

képzéseket, amelyek elősegíti tagja-

ink mind jobb felkészültségét.

A Magyar Rákellenes Ligával összefog-

va egészségügyi prevenciós előadáso-

kat szervezünk, és segítve az ő munká-

jukat, a rendezvényeik biztosításában 

aktívan részt veszünk. A természet-

védelmi akciókból (szemétszedés) is 

kivesszük a részünket. Nagyobb ren-

dezvények, fesztiválok lebonyolítá-

sakor alkalmanként a társszervezetek 

segítségét kérjük a helyszínek biztosí-

tásához és a környék ellenőrzéséhez. 

Olyankor Érdről, Budakesziről és más 

kerületekből érkeznek hozzánk pol-

gárőrök, és ha minket hívnak, mi is se-

gítünk más polgárőr egyesületeknek 

a különböző rendezvényeik helyszín-

biztosításában. Mindenszentek és ha-

lottak napján a Farkasréti temetőben 

figyelő járőrszolgálattal, illetőleg a 

Batthyány téren felvilágosítással se-

gítjük a megemlékezőket a helyszínre 

jutásban, valamint az ilyenkor rendre 

megjelenő zsebtolvajok tevékenysé-

gének visszaszorításában.

Milyen támogatási források állnak a 

rendelkezésükre a szolgálat ellátá-

sához?

– A Budavári Önkormányzat Képvi-

selőtestülete a korábbi évi 1 millió 

forintos anyagi támogatást az idén 3 

millióra emelte. Ebből a pénzösszeg-

ből kell fedeznünk a működési költ-

ségeinket, így a szolgálati gépkocsik 

fenntartási és javíttatási költségeit. 
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Ezek az autók 16–18 évesek, mindig 

akad rajtuk javítanivaló. Támogatás-

ban részesülünk továbbá a Budapesti 

Polgárőr Szövetségtől is.

Ön mikor és miért lépett be a pol-

gárőr egyesületbe?

– A rendszerváltást követően megvá-

lasztottak Heves város polgármesteré-

nek. Abban az időben „bandák” garáz-

dálkodtak a városban, és napi probléma 

volt a bűnözés elharapózódása. 1991-

ben létrehoztuk a helyi polgárőrséget, 

így közel harminc éve lettem polgárőr, 

aktívan kivéve a részemet a napi – ab-

ban az időben főleg éjszakai – polgár-

őrszolgálat ellátásából. Ez idő tájt saját 

eszközeinkkel felszerelten, saját gép-

járműveinket használva, saját pénzünk-

ből tankolva járőröztünk. Budapestre 

költözve az Attila úton vettünk lakást. 

Jó ismerősöm, Nyulászi András, a helyi 

polgárőr egyesület egyik alapító tagja 

meggyőzött, hogy csatlakozzam az itte-

ni polgárőrökhöz. Bemutatott Dr. Sély-

lyei Gábornak, a Budavári Polgárőrség 

akkori elnökének. (Gábor azóta átadta 

nekem a stafétabotot, ma már tisztelet-

beli elnökünk, de továbbra is aktívan 

részt vesz a polgárőrség szolgálatellá-

tásában és az elnökség munkájában.) 

A kerületi egyesületben a feleségem 

a titkár, de mindketten tisztségviselők 

vagyunk a Budapesti Polgárőr Szövet-

ségben is. Magam az Országos Polgárőr 

Szövetségben is tisztségeket látok el, 

így elmondhatom, hogy ennek követ-

keztében kiváló is az információáram-

lás az egyes szintek között, így 24 órán 

belül tájékoztatni tudom a tagjainkat a 

különböző felsőbb szintű döntésekről, 

feladatokról.

Mekkora a kerületi egyesület tagsá-

ga, és van-e megfelelő utánpótlásuk?

– A legnagyobb gondunk, hogy a tagság 

létszáma alacsony, míg az átlag életko-

ra magas. A polgárőreink nagy része 65 

évesnél idősebb, magam is közéjük tar-

tozom. Jelenleg 39 nyilvántartott egye-

sületi tagunk van, de sajnos különböző 

okok miatt nem tud mindenki aktív 

polgári szolgálatot ellátni a kerületben. 

Szerencsénkre azonban éppen most 

vettünk fel három fiatalabb tagot. Egyi-

kük például egyetemista, a másikuk 

pszichológus, aki a karantén időszaká-

ban a kerületi önkéntes lelki segítők 

csapatában dolgozott. Szeretnénk nö-

velni a tagságunk létszámát és javítani 

a korfáját. Bár a rendvédelem inkább 

férfifoglalatosság, szívesen fogadjuk a 

hölgyeket is a sorainkban. Az ötvenórás 

közösségi szolgálatot sok középiskolás 

nálunk végzi, valamint több rendvédel-

mi középiskolába járó fiatal is itt nálunk 

töltötte le a kötelező nyári gyakorlatát.

Szolgálati helyet működtetünk még az 

Attila út 2. sz. házban, amelyben Belé-

nyi István, az egyesületünk alelnöke, e 

lakóház közös képviselője is él. E ház-

ban több polgárőrünk lakik. 

Elsősorban azokat várjuk a Budavári 

Polgárőrség soraiba, akiknek a szív-

ügyük, hogy Budapest – általam leg-

szebbnek tartott – kerületében rend és 

béke legyen, akik tenni szeretnének a 

lakókörnyezetükért. Azokra számítunk, 

akik hisznek és elkötelezettek abban, 

hogy a közösség biztonsága társadalmi 

érdek, és egyben érték. A polgárőr te-

vékenység közösségi szolgálat az igaz, 

jó ügyért: a rendért és közbiztonságért.

Várjuk a csatlakozni szándékozók je-

lentkezését a Budavári Polgárőrség 

elérhetőségén: budavaripolgaror-

seg@gmail.com.

Rojkó A.

„Az első kerület vezetésével és a Tabáni 

civilekkel közösen terveztük át a par-

kot. Első kérésem az volt a kollégákhoz, 

hogy hetente tartsunk konzultációt a 

kivitelezőkkel és a lakosokkal. Így min-

denki folyamatosan nyomon tudta kö-

vetni a park építését, és minden felme-

rülő kérdésre válasz született.

A mai napon kihelyeztünk 47 darab ön-

tözőzsákot, a tabáni civilek erős közös-

ségépítő képességét szeretnénk segít-

ségül hívni, hogy továbbra is jó gazdái 

legyenek a parknak.”

Zakar András vezérigazgató, FŐKERT 

Képriport

A Tabáni játszótér átadásáról
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Képriport

A Tabáni játszótér átadásáról

„Nagyon büszke vagyok a tabáni park-

használókra, akik kiharcolták, hogy 

most itt lehetünk.

A főpolgármesterünkre, aki azt mondta, 

hogy a Tabánnak olyannak kell lennie, 

amilyennek a kerületiek akarják, és 

emellett kiállt, valamint a FŐKERT-re, 

hogy folyamatosan partner volt ebben.”

Váradiné Naszályi Márta polgármester

„Használják és szeressék ezt a parkot, 

Budapest egyik legszebb részét, a Ta-

bánt, amely már nem úgy néz ki, mint 

mondjuk száz évvel ezelőtt, és amin a 

történelem sajnos átszaladt, de ami 

megmaradt belőle, ez a gyönyörű park, 

az itt lakók igényeihez igazodva így kell, 

hogy maradjon az elkövetkező évtize-

dekben, évszázadokban. Ne feledjük el, 

hogy a parkokat hosszú évszázadokra 

kell kitalálnunk és megőriznünk.”

Karácsony Gergely főpolgármester
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Kései találkozás

Böbe és István „nyaralással” töltötték a tavaszi koronavírus-járvány időszakát. Előbb soproni képeket posztoltak a Fa-

cebookon, később az óceán partjáról, a pálmafák árnyékából jöttek a fotók. Két virtuális utazás között színházba, múze-

umba jártak, szinte egyetlen este sem maradtak program nélkül. Egy augusztusi délután, Böbe várnegyedi otthonában 

hivatásukról, kései találkozásukról és közös élményeikről beszélgettünk. 

EGY GÓBÉ A VÁRBAN
Kozma Erzsébet felmenői Gyergyóal-

faluból érkeztek Magyarországra, s bár 

ő maga már Karcagon született, hatá-

rozottan állítja, hogy székely góbésá-

gát, ha akarná, sem tudná letagadni. 

Munka mellett szerzett felsőfokú 

árszakértői képzettséget, és szakterü-

letén évtizedekig Bács-Kiskun megye 

egyik legjobb árasaként tartották szá-

mon. „Sikerült elérnem, hogy magam 

miatt tiszteljenek és elismerjék a mun-

kámat” – meséli, hozzátéve, hogy ez 

nem ment könnyen, mert férje ugyan-

azon a munkahelyen műszaki vezető 

volt, majd Lakitelek rendszerváltó 

polgármestere lett. Anka Balázs tizen-

két éven keresztül állt a nagyközség 

élén, tagja volt a megyei közgyűlés-

nek, és szívvel lélekkel tevékenyke-

dett a településért. „Tudomásul kellett 

vennünk, hogy számára az első a falu 

volt, második és harmadik a falu, és 

csak azután következett a család” – 

mondja Erzsébet. 12 év polgármester-

ség után – egészségügyi problémák 

miatt – a hozzátartozók már nem en-

gedték, hogy vállalja a jelölést. Anka 

Balázs súlyos betegen a Szent László 

Kórházba került, ezért felesége a na-

gyobbik fiáékhoz költözött Budapest-

re, a Várba. „Délelőttönként sétáltam, 

fotókat készítettem, délután a kórház-

ban megmutattam a férjemnek, hogy 

merre jártam. Így ismerkedtem meg a 

környékkel” – meséli. A csontvelőá-

tültetést Magyarországon a kora miatt 

nem vállalták, de családi összefogás-

sal találtak egy orvost az Egyesült 

Államokban, aki elvégezte volna az 

átültetést. Anka Balázs azonban nem 

sokkal a kijelölt időpont előtt, 2013 

decemberében elhunyt. Böbe ma is 

fenntartja a lakiteleki házat, de amióta 

kedvenc kutyája, Morci is örökre elkö-

szönt, többé nincs kihez hazamennie. 

Jó néhány éve berendezkedett vá-

lasztott otthonában, a Várnegyedben, 
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ahol új ismerősökre talált. „Imádom a 

váriakat, nagyon kedvesek, elfogadták 

a különc stílusomat, amire azt szokták 

mondani, hogy «olyan Böbés»”.

ISTVÁN, A PESTI BÖLCSÉSZ
István az Erzsébetváros szülötte, több 

mint két évtizede költözött át a szom-

szédos Józsefvárosba. A hét néhány 

napját – hagyományos színházi rövi-

dítéssel élve m.v., azaz mint vendég 

– tölti Böbénél. Wintermantel István 

végzettsége szerint magyar–orosz 

szakos tanár, havi folyóiratoknál, napi-

lapnál és internetes honlapoknál volt 

szerkesztő, és mellette irodalomkriti-

kusként és publicistaként tevékenyke-

dett. Az irodalom mellett megérintette 

a kül-, a bel-, valamint a gazdaságpoli-

tika is. Különös történet az övé, hiszen 

özvegyként, a három kisgyerekével és 

az első feleségének édesapjával kö-

zös háztartásban élt. Amikor újra meg-

nősült, a második felesége két kisfiút 

hozott a családba. Együtt maradtak 

a nagypapával, és a három felnőtt öt 

gyereket nevelt fel; a legkisebb akkori-

ban 3, a legidősebb 8 éves volt. István 

2015-ben másodszor is megözvegyült.

„Istvánt két évvel ezelőtt egy társkereső 

oldalon sodorta az utamba az élet. Ami-

kor azt kérdezte, hogy elmennék-e vele 

színházba, azt válaszoltam, hogy ha 

beszélünk telefonon, akkor talán igen. 

Megadtam a számom.” – kezdi kette-

jük találkozásának történetét Böbe. 

István azonnal megtoldja az emléke-

ket: „egy kedves angol darabot néztünk 

meg, Closer (Közelebb) címmel, a Spirit 

színházban”. Ez volt a legelső alka-

lom, amelyet még számtalan közös 

színházi élmény követett a Vígben, 

az Átriumban, az Örkényben és a Ró-

zsavölgyi Szalonban. Legutóbb az Egy 

német sors című monodrámát látták 

a Hatszín Teátrumban. Azt mondják 

fantasztikusan jó, megrendítő előadás 

Molnár Piroskával a főszerepben.

Kapcsolatuk különleges élményeként 

említik, amikor egy budavári jótékony-

sági bálon végigtáncolták az éjszakát. 

Élő zenekar fogadta a vendégeket, és 

mindketten sok évtized után léptek 

először a táncparkettre. Mosolyogva 

említik, hogy az utolsó szám után a je-

lenlévők közül többen gratuláltak.

Hamar kiderült, hogy az utazás is kö-

zös kedvtelésük. „A csillagjegyünk 

alapján – mindketten a Nyilas jegyé-

ben születtünk – nem vagyunk röghöz 

kötve, szeretünk utazni” – állítja ha-

tározottan Böbe, majd hozzáteszi: „a 

férjemmel és a gyerekekkel többször 

jártunk hajóúton a Földközi-tengeren, 

láttuk a piramisokat Egyiptomban és 

Mexikóban is. Eljutottunk New Yorkba, 

Bostonba”. „Én is sokfelé utaztam a 

munkám révén” – folytatja István. –  

„Nemcsak Moszkvában és Leningrád-

ban (a mai Szentpéterváron), de voltam 

a balti országokban, Moldáviában, a ki-

rgizeknél, Csillagvárosban és Szibériá-

ban is. A feleségemmel jártunk Ausztri-

ában, Prágában, a Benelux államokban 

és Svájcban. Hat alkalommal utaztunk 

Tunéziába, ami olyan meghatározó él-

mény volt számomra, mint édesapám-

nak és édesanyámnak annak idején 

Velence. A pálmafák alatti igazi üdülés 

még belefért a költségvetésünkbe.”

SZÍNHÁZ A KAROSSZÉKBŐL
Böbe és István különös játékba kez-

dett a karantén idején. 28 napot töl-

töttek egymástól távol, egyikük ott-

hon a pesti oldalon, a másik itthon, 

Budán. Minden nap megbeszélték a 

programot, kiállításokra és színházba 

jártak. „Az online kínálatból kiválasz-

tottunk egy színházi előadást, kiöltöz-

tünk, mintha ott lennénk, és a darabot 

ki-ki a maga tévéjén nézte végig. Egy-

szerre ültünk le a képernyő elé, és miu-

tán vége lett az előadásnak, megbeszél-

tük a látottakat. Végül koccintottunk, és 

mindezt kitettük a Facebookra” – mesé-

lik lelkesen. „Két éve ismerjük egymást 

és olyan, mintha mindig is együtt éltünk 

volna” – mondja István.

Amikor az öltözködés kerül szóba, 

Böbe határozottan kijelenti: „Világéle-

temben szerettem öltözködni. Soha nem 

voltak hétköznapi ruháim és soha nem 

öltöztem úgy, mint mások. Fiatal ko-

romban magam terveztem és varrattam 

a ruháimat, ma már rendelem, vagy ha 

különleges darabot látok, megveszem. 

Olyat vásárolok, amiről tudom, hogy 

nem jön szembe velem az utcán”.

A járvány idején az előre lefoglalt 

soproni szállásukat a szálloda le-

mondta, de Istvánék olyan fotókat és 

kommenteket tettek föl a közösségi 

hálóra, mintha éppen ott nyaralnának. 

Depresszió ellen Böbe egy pálmafás 

óriásposzterrel kitapétáztatta a laká-

sa előtti szélfogót, és attól kezdve a 

„beach”-ről küldte a posztokat. „A 28 

nap letelte után Böbe átjött hozzám 

Pestre, és annyi napig maradt, ameny-

nyit Sopronban töltöttünk volna. A Jó-

zsefvárosban sétáltunk és én voltam 

az idegenvezető. Megnéztünk mindent, 

hiszen ott is sok a szépség. Jó idő volt 

és az erkélyemen remekül lehetett na-

pozni” – meséli mosolyogva István, 

és megsúgja, hogy azóta valóban el-

jutottak Sopronba, ez volt a negyedik 

közös nyaralásuk.

Rojkó Annamária
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A Tabán évszázadai – 5. rész

A hanyatlás évtizedei 1.
Az előző részekből olvashattak arról, hogy a kezdeti felvirágzást tragédiák, járványok, háborús pusztítások és természeti 

csapások egész sora követte a Tabánban. Az 1875-ös vízözön után hamarosan újabb csapás érte a városrész népét. 

Korábban a budai oldalon szinte végig 

jelentős szőlőültetvények sorakoztak: 

a legnagyobbak a szentendrei, a bu-

dai, a promontori (budafoki) és a tété-

nyi borvidékek voltak. A tabániaknak 

a szőlőskertek munkalehetőséget is 

adtak. (E szőlőkultúra emlékét utcane-

vek még ma is őrzik: Villányi út, Som-

lói utca, Badacsonyi utca, Szüret utca 

stb.) Aztán mindez szinte egy pillanat 

alatt összedőlt, amikor ide is elért a 

rettegett filoxéra. 

A szőlőgyökértetű nevű rovar a sző-

lő gyökerén ún. gubacsokat képezve 

fojtja el a növényt. Európában elő-

ször 1863-ban bukkant fel Franciaor-

szágban. Magyarországon 1875-ben 

jelent meg először – 1897-ig a 667 

ezer kataszteri hold szőlőből 391 ezer 

holdnyi pusztult el a kártevő miatt. A 

szőlőhegyek területének drámai visz-

szaeséséből az egyre növekvő város 

új, beépíthető telkekhez jutott, de a 

tabániak tömegesen veszítették el a 

munkájukat. 

A város eközben lendületes fejlődés-

ben volt: szabályozták az Attila utat és 

a Palota utat, a Szarvas teret, 1901–02 

között megerősítették a Gellért-hegy 

támfalát, majd 1903 októberében át-

adták az Erzsébet hidat. 1904-ben he-

lyére került a Gellért-szobor, és alatta 

a vízesés. A Tabán belsejét azonban 

elkerülték a fejlesztések. Ott nem 

épültek díszes szállodák, nem jártak 

be fontos hivatalnokok, nem épültek 

magánpaloták sem. Házai egyszerűek, 

alig díszítettek maradtak évszázado-

kon és többszöri újjáépítéseken át. 

Mégis, a kanyargó utcák, a kis szatócs-

boltok, műhelyek, az apró udvarok 

sokakban keltettek romantikus érzé-

seket a Tabán iránt – ezt nyilván előse-

gítette az éles kontraszt az itteni házak 

és a környező városrészek bérpalotái 

között. Jöttek is az elegáns gavallérok 

és a kicsinosított dámák, 

hogy itt költsenek el egy 

vidám estét: itt egymást 

érték a kis kocsmák és 

vendéglők, miközben 

távol lehettek a belvá-

rosi kíváncsi szemektől. 

A művészvilág és az 

aranyifjak tanyája lett 

a Tabán. A Gellért-hegy 

rendezése azonban még 

inkább növelte a kont-

rasztot a rendezetlen 

Tabánnal. Egyre többen követelték a 

főváros szégyenfoltjának lebontását. 

A bontások eleinte az új utak kiépítés-

hez, az ehhez szükséges kisajátítások-

hoz kapcsolódtak. 1890-ig a főváros 

116 ingatlant vásárolt fel, majd bonta-

tott le. Így már elkészíthető volt a Gel-

lért-hegy északi oldalának szabályo-

zási terve. Bár a hegyoldal végül nem 

épült be szerpentinutakkal, mint ahogy 

akkor megálmondták, a 20. század első 

éveiben megtisztították, úttal látták el 

a Gellért-hegy oldalát, és kiépítették az 

Attila utat. 1908-ig a fővárosi hatóság 

újabb 217 házat vett meg és bontatott 

le kevés kivétellel. Ekkor született dön-

tés a Tabán maradék területének kisa-

játításáról, amelynek következtében 

fogyadozni kezdtek a házak. Akkorra 

már állt az Erzsébet híd is, a Tabán is-

mét „közel került” a pesti oldalhoz. Az 

egyre fejlődő, növekvő város végül 

bekebelezte az utolsó kis elmaradott 

szegletet is. 1912-re elkészült egy új 

szabályozási terv a Polgármesteri Hiva-

talban, a Fővárosi Közmunkák Tanácsá-

nak támogatásával. Ekkor már a Duna 

partján nagyban épültek a régi kis há-

zak helyére az új, modern bérpaloták. 

1909 és 1914 között a főváros újabb 

129 ingatlant sajátított ki vagy vásá-

rolt fel. A nagyszabású terveket az első 

világháború kitörése akasztotta meg – 

de a bontásokat csak elodázni tudták, 

megállítani nem. 

(folytatjuk)

Papp Géza
A Tabán 1906 körül (kép: fortepan.hu, 

adományozó: Széman György)
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LAPSZÁM LAPZÁRTA MEGJELENÉS LAPSZÁM

1. JANUÁR 8. JANUÁR 16. 1.

2. JANUÁR 22. JANUÁR 30. 2.

3. FEBRUÁR 5. FEBRUÁR 13. 3.

4. FEBRUÁR 19. FEBRUÁR 27. 4.

5. MÁRCIUS 4. MÁRCIUS 12. 5.

6. Március 18. MÁRCIUS 26. 6.

7. ÁPRILIS 1. ÁPRILIS 9. 7.

8. ÁPRILIS 15. ÁPRILIS 23. 8.

9. MÁJUS 6. MÁJUS 14. 9.

10. MÁJUS 20. MÁJUS 28. 10.

11. JÚNIUS 3. JÚNIUS 11. 11.

12. JÚNIUS 17. JÚNIUS 25. 12.

13. JÚLIUS 16. JÚLIUS 23. 13.

14. AUGUSZTUS 19. AUGUSZTUS 27. 14.

15. SZEPTEMBER 2. SZEPTEMBER 11. 15.

16. SZEPTEMBER 16. SZEPTEMBER 24. 16.

17. SZEPTEMBER 30. OKTÓBER 8. 17.

18. OKTÓBER 14. OKTÓBER 22. 18.

19. OKTÓBER 28. NOVEMBER 5. 19.

20. NOVEMBER 11. NOVEMBER 19. 20.

21. NOVEMBER 25. DECEMBER 3. 21.

22. DECEMBER 9. DECEMBER 17. 22.

2020
Megjelenési dátumok

Várnegyed e-mail: varnegyed@gmail.com 
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Múltébresztők – képregény 
a Mátyás-templomról
Dávid Ádám ifjúsági író, szerkesztő a Dísz tér lakója. Jól ismeri a kiskamaszok nyelvét, ezért nem véletlen, hogy a Má-

tyás-templom gondnoksága őt, valamint állandó alkotótársát, Németh Gyula grafikust kérte fel egy diákokhoz szóló 

kultúrtörténeti képregény elkészítésére. A formabontó kiadvány szerzőjével beszélgettünk művelődéstörténetről és a 

képregény műfajáról.

Mennyire ismerte a Mátyás-templo-

mot, miért önt keresték meg?

– A képregény műfaját viszonylag ke-

vesen művelik itthon. Németh Gyu-

lával már sokszor dolgoztunk együtt 

olyan közös kiadványokon, amelyek-

ben egy-egy történelmi korszakot 

vagy személyt szerettünk volna kö-

zelebb vinni a fiatalokhoz. Régóta 

érdekel a múlt; történésznek nem 

nevezném magam, a helytörténet 

azonban rendkívül izgalmas téma 

számomra. Korábban rokonaim lak-

tak a Várnegyedben, gyerekkorom-

ban sokszor jártam ide, és majdnem 

egy évtizede itt élek. Feleségemmel 

a Mátyás-templomban tartottuk az 

esküvőnket, és ott volt a kisfiam ke-

resztelője is. Különös egybeesés, 

hogy a felkérés idején éppen egy tö-

rök korban játszódó ifjúsági regényen 

kezdtem el dolgozni, ami jövőre jele-

nik meg a Pagony Kiadó Abszolút töri 

című sorozatában. Mindkét történet-

ben fontos szerephez jut a templom 

hódoltságkori története.

Milyen módszerrel dolgoztak?

– A templom gondnoksága képvise-

letében Schanda Melinda és Skublics 

Mária segítette a munkánkat. Ők hívták 

fel a figyelmemet Berg Judit kiváló me-

seregényére és ifjúsági könyvére, ame-

lyek ugyancsak a Mátyás-templomban 

játszódnak. Mindkettőt elolvastam, 

hogy a képregényben lehetőség sze-

rint más dramaturgiai eszközökkel él-

jek. Szerzőtársammal tett személyes 

látogatásunk alkalmával Mária mutatta 

meg nekünk azt az oszlopot, amelyen 



k u lt ú r a

19

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

két érdekes figura látható. Megtudtuk, 

hogy az oszlop az 1250-es években, 

tehát a templom születése körüli idő-

ben készült, és ez a legrégebbi, erede-

ti helyén álló budapesti kőszobor. A 

szakemberek számára sem egyértel-

mű, hogy a két alak pontosan mit tart a 

kezében – látszólag egy üres kódexet. 

Úgy gondoltam, hogy ez a titok egy 

kiskamasznak is izgalmas lehet. Ekkor 

jutott eszembe a cím: Múltébresz tők. 

Először egy szinopszist írtam, vázol-

tam az alaptörténetet, majd részlete-

sen kidolgoztuk, hogy melyik oldal-

páron melyik korszak kapjon helyet. 

Miután a gondnokság jóváhagyta a 

terveket, elkészítettük a végleges 

vál tozatot. Alapvetőan szabad kezet 

kaptunk a megrendelőtől. Gyula föl-

skic cel te a rajzokat, és előfordult, hogy 

változtatott azokon a kompozíciókon, 

amiket eredetileg elképzeltem. Aztán 

a finomhangolásnál összecsiszoltuk a 

szöveget a képekkel.

A szobrok inspirálták a kerettörténe-

tet megírására?

– Amikor megláttam a két kis kőfigurát, 

szinte azonnal kipattant a fejemből az 

eseménysor, amely szerint egy Szegedi 

felsős osztály a Mátyás-templomhoz 

érkezik. Tanáruk elég monoton hangon 

sorolja az épületről szóló legfontosabb 

ismereteket, és Berci – aki főhőse és 

elbeszélője a történetnek –, halálosan 

unatkozik. Előveszi a mobiltelefonját, 

amelyre letölti a templom applikáció-

ját, majd önállóan indul felfedezőútra. 

Meglátja az oszlopfő alakjait, és meg-

próbálja megfejteni az app kódját. Rá-

jön, hogy a „kód: ex”, és amikor beüti 

a telefonjába, a mobillal együtt felvil-

lan a kőkódex is. Életre kel a két figu-

ra, bemutatkoznak: ők Tabula és Rasa, 

akik a tiszta lapot tartják a kezükben. 

Ők a Múltébresztők, akik időutazásra 

invitálják Bercit, és vele együtt az ol-

vasókat is. Az oszlop időliftté változik, 

amely visszarepíti az utasát a múltba.

Hogyan lehetett 28 oldalba tömörí-

teni 800 év történetét és művészet-

történeti jellegzetességeit?

– A képregényben a rajzok dominálnak. 

Úgy döntöttünk, hogy minden fonto-

sabb korszakot egy vagy két dupla ol-

dalon mutatunk be. A középkorból a 

legizgalmasabb eseményeket emeltük 

ki, például azt az epizódot, amikor a 

14. században, egy mise közben ledőlt 

a templom tornya, de senki sem sérült 

meg. Mátyás királyról négy oldal is szól, 

hiszen a budai Vár az ő idejében élte a 

virágkorát. Az uralkodó mindkét eskü-

vőjét itt tartotta, és ő építtette újjá a le-

dőlt tornyot. Az egyik képen Mátyás és 

Beatrix ismert profilábrázolása látható, 

a képregényben éppen sakkoznak. Úgy 

tartja ugyanis a fáma, hogy Beatrix ha-

zánk első női sakkozója volt, és elég jól 

játszott. Egy kis tréfát is megengedtem 

magamnak, mert a képen épp mattot 

ad Mátyásnak. Számomra a török kor-

szak a legizgalmasabb, a hódoltság 

145 éve. A törökök csellel elfoglalták 

Budát, és azonnal mecsetté alakították 

a templomot. A magyarok addigra már 

befalazták azt a Mária-szobrot, ami a 

mai loretói kápolna helyén állhatott. 

Sokan ismerik a városi legendát, amely 

szerint, amikor Buda visszavételekor 

fölrobbant a lőporraktár, leomlott a 

Máriát takaró fal, és az arra járó törökök 

fejvesztve menekültek. A visszafoglalt 

templom a jezsuiták kezébe került, ők 

több épületet, kollégiumot is építettek 

mellé. A Múltébresztőkben a Schu-

lek-korszak két önálló oldalpárt kapott, 

az átépítési munkák után a kor legna-

gyobb művészei dekorálták a templo-

mot. A történetben Sisi és Ferenc Jó-

zsef koronázása is megelevenedik, és 

ott vagyunk a templom felszentelésé-

nek 1896-os ceremóniáján. A második 

világháború nem kímélte az épületet, 

az üvegablakokat biztonságba helyez-

ték, de a templom romos állapotba 

került. A képregényben megjelenik 

néhány jeles látogató a közelmúltból, 

többek között II. János Pál pápa és Lady 

Diana is. A füzetet – a kiadó kérésére – 

időrendi összefoglaló zárja.

Mitől lehet vonzó ez a kiadvány a diá-

kok számára?

– A képregénybe szőtt mai kifejezések 

is érdekessé teszik a történetet, hi-

szen Berci folyamatosan társalog a két 

furcsa figurával, sőt szelfiket is készít 

velük. Több mint tíz éve foglalkozom 

gyerekirodalommal, szerkesztőként 

jól ismerem a kiskamasznyelvezetet. 

A Mátyás-templomban örömmel fo-

gadják a bejelentkező osztályokat, és 

korszerűen kívánják megszólítani a fi-

atalokat.

Rojkó A.
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A testvérvárosok általában olyan szövevényes módokon kapcsolódnak egy-

máshoz, hogy komolyabb utánajárás nélkül nem sok fogalma lehet az átlagem-

bernek arról, pontosan milyen múltbéli történés állhat a kapcsolat hátterében 

(ha egyáltalán van ilyen kapcsolat). Az I. kerületnek van egy testvérvárosa, ami-

nek van egy ikonikus összeköttetése a testvérvárosával: maga a Lánchíd. Wil-

liam Tierney Clark ugyanis a Széchenyi lánchíd terveit a korábban, 1832-ben 

elkészült, Marlow-ba tervezett hídjáról mintázta, ez Budapest jelképe kicsiben, 

egyben az eredetije is. A marlow-i hídon egy emléktábla hirdeti: „Bridge with 

Budapest”, így ezek után adódott a lehetőség, hogy a két város testvérvárosi 

kapcsolatba lépjen 2006-ban. 

Marlow azonban jóval több, mint egy 

hidas történet, hisz nem véletlenül 

hívják a Temze gyöngyszemének. 

Marlow az angol Bruges: egy egész 

ország esszenciája a tüneményes fo-

lyóparti városka, a méretéhez képest 

irracionálisan sok látnivalóval és ér-

dekességgel. Bár már i. e. 4500-ban is 

lakott volt a környék, története 1015-

ig nyúlik vissza. Ekkor a Buckingham-

shire megyében, Londontól északra 

fekvő települést Mere Lafan néven 

jegyezték, ami a „Land left after the 

draining of a pond” kifejezésből ered 

(ami annyit jelent: terület egy kiszá-

radt tó után). Később Great majd Little 

Marlow-ként is nevezték. Több forrás 

szerint a középkorban élte fényko-

rát, bár szerintem ez csak akkor igaz, 

ha a „fénykoron” középkori szinten 

jelentős mezőgazdaságot értünk. Mar-

low „fénye” az idő előrehaladtával 

folyamatosan erősödött. A 19. század 

elején az arisztokrácia elkezdte felvá-

sárolni a földművesektől a birtokai-

kat, hogy hatalmas villákat húzzanak 

fel.  Erre a korszakra emlékeztetnek a 

György korabeli rezidenciák, amelyek 

azonban nem a település legrégebbi 

épületei. Az Old Parsonage a 14. szá-

zadban épült, szomszédja, a Deanery 

szintén őrzi egy 14. századi épület 

részeit. Mivel viszonylag közel van 

Londonhoz, a fővárosiak kedvelt ki-

rándulóhelye lett, így Marlow arculata 

hamarosan teljesen átformálódott: a 

földművelést kiszorította a turizmus, 

és egyre inkább a kisvárosi romanti-

ka került előtérbe, ami a vendéglátó-

helyek elszaporodásához is vezetett 

– így ez a vonal dominál a mai Mar-

low-ban is.

A vendéglátás minősége az utóbbi 

évtizedekben sokat javult, így a vá-

roska mára két Michelin-csillagos 

étteremmel büszkélkedhet, közü-

lük az egyik (Hand & Flowers) két 

csillaggal is. Marlow utcáin, például 

a High Street-en, Marlow főutcáján 

tipikus angol ikerházak váltják egy-

mást hol téglavörös, hol fehérre 

vakolt homlokzatokkal. Az utcakép 

szinte alig változik, az egész kisváros 

megőrizte a századeleji angol miliőt, 

ugyanakkor számos érdekesség is tar-

kítja, erősíti a romantikus hangulatot.

A High Street elejéhez érkezve találjuk 

az ominózus Lánchidat, ami egyéb-

ként pontosan úgy néz ki, mintha 

egy kevésbé ügyes kezű makettező 

építette volna meg a miénk kicsinyí-

tett mását. A híd előtt magasodik a 

Mindenszentek temploma, és e vik-

toriánus korban emelt templomtól 

nem messze találjuk a római katolikus 

Szent Péter templomot is, ahol St. Ja-

mes mumifikálódott jobb kezét őrzik 

szent relikviaként. 

A városkában 14 pub van, a High 

Streeten sétálva 4 percenként ta-

lálunk egyet. Ha jártunk már igazi 

„szőnyeges” londoni pubban, lehet 

róla fogalmunk, milyen legurítani egy 

csordultig töltött pintet egy angol 

Marlow – 
híd, ami összeköt
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kocsmában, de mindez a marlow-i 

kisváros hangulatával megspékelve 

sokkal nagyobb élmény. Marlow-ban 

senki nem siet, nem látni gondter-

helt arcokat: az itteni kocsmaélmény 

inkább a skót kisvárosok pubjaihoz 

hasonlítható, angolos felütéssel. El 

sem tudok képzelni jobbat Bucking-

hamshire-ben, mint este egy Fish & 

Chips a The Chequersben, leöblítve 

egy ciderrel a csapról (nagyon kedve-

lem Angliában, hogy mindenhol van 

csapolt cider). 

Mint már említettem, Marlow elké-

pesztően erős éttermekben is. Mivel 

a városka a mai napig a tehetősebbek 

kedvelt elvonulóhelye, a pubok mel-

lett számos felső kategóriás étterem 

található. Bár a két Michelin-csillagos 

étterem sokak számára elérhetetlenül 

drága, azért ha egyszer Marlow-ban 

jár az ember, érdemes betérni egy 

olcsóbb fine dining helyre, ugyanis 

az ilyen helyeken ismerhető meg az 

egyébként elég siralmas angol gaszt-

ronómia kifinomultabb arca. Például 

a The Ivy Marlow Gardenben, ahol 

egy festői kertben fogyaszthatjuk el a 

vacsoránkat, vagy a The Botanistban, 

ahol pénztárcabarátabb, de különle-

ges brit ételeket fedezhetünk fel. 

Ha egy kis nyugalomra vágynánk, ak-

kor a Higginson Parkot keressük: itt 

felváltva élvezhetjük a Temze-partot 

az örökké éhes hattyúkkal, és – a tél 

kivételével – minden évszakban szín-

pompás fákat, amelyek alatt az ember 

szíve szerint elolvasná a Jókai-összest 

is. Innen csodálatos látvány nyílik 

a városka életének legfontosabb 

rendezvényére, a nyaranta megren-

dezett marlow-i regattára is, ha éppen 

nem marad el egy világjárvány mi-

att. Érdemes úgy a városba látogatni, 

hogy egy napot elcsípjen az ember 

ebből a nyüzsiből is. 

Elsőre furán ízlelgettem, hogy az I. ke-

rületnek van egy testvérvárosa, vég-

tére is, egy kerületről beszélünk, de 

ahogy Marlow az ember szívébe fész-

keli magát, máris egyértelművé válik, 

hogy ez így van rendben. Marlow pont 

olyan gyöngyszem, mint az I. kerület, a 

város fölé tornyosuló Várral, megany-

nyi történettel és bájjal, no meg azzal 

a bizonyos Lánchíddal.     

Cs.P.
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Szeptemberben minden szerdán 

10.30-tól

LÉLEKSIMOGATÓ – MEMORITER-

FOGLALKOZÁS RÁK KATI SZÍNMŰ-

VÉSZNŐVEL

A belépés díjtalan, de regisztráció-

hoz kötött.

Szeptember 16., szerda, 18.30

BEETHOVEN, A SZIMFANATIKUS – 

A MÁSODIK AZ ELSŐ TÜKRÉBEN 

A Vízizene sorozat házigazdája: 

Eckhardt Gábor

Belépődíj: 1000 Ft, 

Budavári Önkormányzat Kerületkár-

tyával: 500 Ft.

Szeptember 17., csütörtök, 18.00

FULLAJTÁR ANDREA: VILLANÓFÉNY

Ha azt mondom, kortárs magyar iro-

dalom, bealszol? És ha azt mondom, 

Te vagy megírva és nem is tudsz róla? 

Fullajtár Andrea szubjektív válogatá-

sa 12 szerzőtől. Belépődíj: 1500 Ft, 

Budavári Önkormányzat Kerületkár-

tyával: 1000 Ft

Szeptember 22., kedd, 18.00

OPERAKLUB

Az Operaház óriási sikerű Verdi Fesz-

tiváljának Rigoletto előadását vetíti 

Csapó Zsuzsanna Paolo Gavanelli és 

Rost Andrea szereplésével, Rico Sac-

cani vezényletével.

Belépődíj: 1000 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával: 500 Ft

1011 Budapest, Iskola utca 28.
Nyitvatartás: a rendezvények ideje alatt, egyéb esetben a látogatás 
időpontjával kapcsolatban ajánlott előzetesen egyeztetni.
E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu
facebook.com/jokaiannaszalon

Jegyvásárlás: jegy.hu
Jegyrendelés és regisztráció: 
jokaiannaszalon@budavar.hu 

(Az előzetesen – legkésőbb az előadás 
előtti napig – megrendelt jegyeket a 

helyszínen lehet átvenni.)
A programokat a távolságtartási szabá-

lyok betartásával rendezzük meg.

VIRÁG BENEDEK HÁZ

1013 Budapest, Döbrentei utca 9.

Estek 
a diófa alatt
Szeptember 27., vasárnap, 17.00

HANGSZÍNHÁZ

SZAKADATLAN – Czető Bernát László 

vámpírkomédiája saját kisregényéből.

Szereplők: F. Nagy Eszter, Mesterházy 

Gyula, Rák Kati, Végh Judit, Kondákor 

Zsófi, Nagy Sándor, Köleséry Sándor, 

Demes Réka, Farkas Alpár. Zenei szer-

kesztő: Szeles Imre. Rendezte: Rák Kati

Belépődíj: 1500 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával: 1000 Ft

Jegyrendelés: jokaiannaszalon@buda -

var.hu. (Az előzetesen – legkésőbb 

az előadás előtti napig – megrendelt 

jegyeket a helyszínen lehet átvenni.) 

A programokat szabad téren, korláto-

zott nézőszámmal és a távolságtartási 

szabályok betartásával rendezzük meg. 

 
MEVE 
Magyar Emlékekért a Világban 
Egyesület
Szeptember 22-én (kedd): A trianoni 
békediktátum emlékezete (7.) Trianon 
hatása a vasúti közlekedésre: a hazai 
és a határokon túli nagy- és kisvasutak 
sorsára. A nagyvasutakról dr. Zsákai 
Tibor ny. MÁV főigazgató gondolatai 
alapján Závodszky Zoltánné, MÁV 
mérnök főtanácsos, a Keleti pu. 
egy kori állomásfőnöke, a trianoni 
határokon kívülre szorult kisvasutakról 
Bacsinszky Tibor a Kisvasutak Baráti 

Köre Közhasznú Egyesület elnöke szól, 
az előadók és Egly Tibor főszerkesztő 
vetített képeivel. 
Házigazda: Gáspár János MKKA 
ü.vezető, MEVE tag.
Helyszín: a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. Székháza, BETHLEN GÁBOR TEREM. 
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30–32. 
Ideje: 18.00 óra.

Budai 
Zeneszalon
2020. szeptember 8-án, kedden, 17 

órakor a Zenetudományi Intézetben 

(Budapest, I. ker.,Táncsics Mihály utca 

7.) Házigazda: Szilasi Alex Liszt-díjas 

zongoraművész. Kérjük, maszkot hoz-

zanak magukkal! 
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Nemzetiségi 
önkormány-
zatok
programjai
Irodalmi délután lesz a Virág Bene-

dek Házban (1013 Budapest, Döbren-

tei utca 9) 2020. szeptember 25-én 

(pénteken) 15:00 és 17:30 óra kö-

zött a Budavári Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat és a Budavári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat szerve-

zésében. Doncsev Toso „Egy bolgár 

vallomásaiból” c. könyvéből olvas 

fel, beszélgetőtársa  Mészáros Márton 

kulturális újságíró lesz. Bihari Zoltán 

szerkesztő most megjelenő „Mi svá-

bok” c., magyarországi németekről 

szóló történeteket tartalmazó könyve 

kerül bemutatásra. 

A belépés díjtalan, de regisztrációhoz 

kötött.  Regisztrálni Dóczi Dimitrova 

Evelina elnöknél (dd.evelina@gmail.

com, +36 20  243 6437) vagy Farkas 

Márta elnöknél (farkas.h.marta@gma-

il.com, +36 30 284 5410) lehet. Min-

denkit szeretettel várnak!

Budavári német emlékeket bemu-

tató sétát szervez a Budavári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 2020. 

szeptember 26-án (szombaton) 

15:00 órától. Gyülekező a Kapisztrán 

tér 1. szám előtt. 

A rendezvény ingyenes, de regisztrá-

cióhoz kötött. Jelentkezni Farkas Már-

ta elnöknél az alábbi elérhetőségeken 

lehet: farkas.h.marta@gmail.com vagy 

+36 30 284 5410. 

Mindenkit szeretettel várnak!

Orgonakoncert lesz Bán István orgo-

naművész közreműködésével a Buda-

vári Evangélikus Templomban 2020. 

szeptember 26-án (szombaton) 

16:30 órától a Budavári Német Nem-

zetiségi Önkormányzat szervezésé-

ben. A program a FER Rádió honlapján 

is elérhető.  

A belépés díjtalan, de regisztrációhoz 

kötött. Jelentkezni Farkas Márta el-

nöknél lehet  az alábbi elérhetősége-

ken: farkas.h.marta@gmail.com vagy 

+36 30 284 5410.

Kulturális 
Örökség 
Napjai
Az Országos Színháztörténeti Múzeum 

és Intézet (1013 Bp., Krisztina krt. 57.) 

idén is csatlakozik a Kulturális Örökség 

Napjaihoz. A Krisztina krt. 57 szám alatt 

található épület történetével és a gyűj-

temény becses darabjaival ismerked-

hetnek meg a vezetett sétára regiszt-

rálók. Az Országos Színháztörténeti 

Múzeum és Intézetnek harmonikus, 

klasszicista jellegű épület ad otthont. 

Az eredetileg földszintes, majd emele-

tessé átalakított palota Krisztinaváros 

egyik legjelentősebb történelmi épü-

lete. A 19. század negyvenes éveiben 

Áldásy Antal kapitány építtette. 1855 

és 1866 között ez az épület volt a 

család otthona a Lánchíd és az Alagút 

skóciai születésű angol építészének, 

a budai Áldásy családba nősült Adam 

Clarknak. 2020. szeptember 19-én és 

20-án vezetett sétákkal várjuk az ér-

deklődőket. Az épületbejáráson csak 

regisztráció után lehet részt venni. 

Mindkét nap 11 órakor és 13 órakor 

indulnak a kb. 90 perces vezetett sé-

ták. (Egy sétán 25 fő vehet részt.) 

Regisztrálni az oszmi@oszmi.hu 

e-mail -címen lehet. 

Szeptember 12., szombat, 11 órától  

A CSÁSZÁR ÚJ RUHÁJA 

mesés drámafoglalkozás 

(60 perc)

Ajánlott korosztály: 6–10 éves korig.

Szeptember 19., szombat 11 órától 

UNIKORNISOK ÉS SÁRKÁNYOK 

(120 perc)

Az unikornisok mindig is fontos szerep-

lői voltak a mítoszoknak és meséknek a 

jóság, a szépség és a varázslat megtes-

tesítőiként. A sárkányok hatalmas ere-

jükkel csodálatra méltóak. Engedd sza-

badon a fantáziádat, és gyere, készítsd 

el a saját mesebeli   lényedet a Me-

semúzeumban! Sokféle alapanyaggal 

dolgozhatsz: csuhé, gyapjú, különböző 

színes papírok. Minden kicsit és nagyot 

szeretettel vár Farkas Réka iparművész. 

Ajánlott korosztály: 5–12 éves korig.

Szeptember 26., szombat, 11 órától

DIAFILMVETÍTÉS 

Válogatás Csukás István meséiből 

(30 perc)

Amit mesélünk: Pom Pom meséi: Radír-

pók, Szegény Gombóc Artúr, Sün Balázs; 

Süsü, a sárkány. Ajánlott korosztály: 

4–8 éves korig.

Mesemúzeum
ROGRAMOK

1013 Budapest, Döbrentei u. 15. 

Telefon: +36 1 202 4020  

E-mail: mesemuzeum@pim.hu
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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.

ÚJ! RITMIKUS GIMNASZTIKA oktatása 

indul 4–7 év közötti kislányoknak. A 

foglalkozásokat Árkocsevics Boglárka 

és a korábbi magyar esztétikusgim-

nasztika-válogatott Berzéki Rebeka 

edző tartja. A kiemelten tehetséges 

kislányoknak versenyzési lehetőséget 

biztosítunk az Utánpótlás Akadémia 

KISTEXT SE színeiben.

Időpont: keddenként 17:00 és 17:50 

között. Az első foglalkozás időpontja: 

2020. szeptember 22.

A foglalkozás díja: 6000 Ft/fő/hó.

További információk: +36 30 611 8100 

vagy berzeki.rebeka@gmail.com, 

www.facebook.com/kistextrg 

 

ÚJ! IMPROVIZÁCIÓ SZÜLŐKNEK – 

péntek, 10:00–12:00

Én-idő (nem csak) szülőknek: ki-

kapcsolódás, felszadultág és tanu-

lás egyben, színházi improvizációs 

technikák segítségével. Játszunk, 

örömmel hibázunk, nevetünk és köz-

ben úgy fejlődsz, hogy minden percét 

élvezed! Bármelyik pénteken be tudsz 

csatlakozni, és az sem baj, ha nem 

mindig tudsz jönni.

Árak: 3000 Ft/alkalom (az első féláron)

Bérlet: 15 000 Ft/6 alkalom (egész 

tan évben érvényes)

Jelentkezés: info@grundszinhaz.hu 

ÚJ! HORVÁTH LILI – LILI-SULI   

A Jászai Mari-díjas színésznő által 

alapított és vezetett LILI-SULI foglal-

kozásai az I. kerületben.

Hétfő, 17.00–18.00: kézműves-fog-

lalkozás – AGYAGOZÁS fejlesztő jel-

leggel is 4 éves kortól Sztankay Bedők 

Bea keramikussal. Ára: 1500 Ft/óra + 

anyagköltség.

Kedd, 16.00–17.00: személyiség-, 

beszéd-, fantázia-, kreativitásfejlesz-

tő foglalkozás iskolásoknak Horváth 

Lilivel. Ára: 1500/óra.

Szerda, 16.00–17.00: Interaktív 

MESE ovisoknak Horváth Lilivel. 

Mondóka, vers, mese, mese, mese... Itt 

bármivé válhatsz: tündérré, sárkány-

nyá, királylánnyá. Ára: 1200 Ft.

Az első foglalkozás szept. 21-én lesz.

Jelentkezni szeptember 16-ig lehet: 

info@lilisuli.hu

SENIOR GERINCTORNA

Az órák fő célja a jó közérzet fenntartá-

sa. Nagy hangsúlyt fektetünk a helyes 

testtartás kialakítására, a testtudat 

fejlesztésére, az erő és a rugalmasság 

megőrzésére. Kellemes nyújtással és 

lazítással zárjuk az alkalmakat.

Időpontok: szeptember 15-től ked-

den és csütörtökön 9 és 10 órától.

A foglalkozás ára: 1000 Ft (Az önkor-

mányzat támogatást nyújt az arra jo-

gosultaknak.) Jelentkezni szeptember 

13-ig lehet: mandlimoni@gmail.com

ARANYCIPŐ SENIORTÁNC 

Senior táncos közösségünk szeretettel 

várja az újonnan csatlakozókat. Tán-

cok: chachacha, rumba, samba, jive, 

angolkeringő, tangó, bécsi keringő, 

slowfox, quickstep. Füleki Réka

A 4 alkalmas bérlet ára: 5000 Ft

Érvényes: 2020. szept. 16.–okt. 7.

Időpont: szerda 15:00–16:00

Elérhetőség: rfuleki@yahoo.com 

Vízivárosi Klub
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ÚJ! FIÓKA FOGLALKOZTATÓ 

Komplex élményprogram 2-3 éve-

seknek a zökkenőmentes óvodakez-

déshez szerdánként 10.00–11.30-ig.

Az irányított, vidám, közös tevékeny-

ségek a testnevelés, a kézműveske-

dés, az ének-zene, a mese-vers, a 

bábozás és a környezetismeret téma-

köreit ölelik fel. A közösségben még 

bizonytalan kicsik eleinte a szülővel 

együtt aktívan vesznek részt a foglal-

kozásokon, majd – ha a gyerek meg-

szokta a környezetet, a csoporttársa-

kat, pedagógust – a szülő és a gyerek 

együtt döntenek a leválás ritmusáról. 

Miután a gyermek már egyedül boldo-

gul a közösségben, lehetőséget bizto-

sítunk a szülő számára, hogy kamerán 

keresztül egy másik helyiségben fi-

gyelemmel kísérhesse csemetéje fej-

lődését. 

A programot minimum tíz jelentke-

ző esetén indítjuk és a koronavírusra 

való tekintettel igény esetén kültéren 

tartjuk meg.  

Díja: 2 500 Ft/gyerek, szülőknek/fel-

nőtt kísérőknek ingyenes.

Információ és jelentkezés: Körmen-

di Csilla +36 30  531 5577, bolcsba-

goly@index.hu 

BRIDZSKLUB

Örömmel értesítjük a kerület bridzs-

kedvelőit, hogy újraindul a bridzsklub. 

Szeretettel várunk mindenkit egy kel-

lemes délelőtti játékra, agytornára! (Itt 

tanfolyamot nem tartunk, de újrakez-

dőket szívesen fogadunk.)

Hétfőnként 9 és 12 óra között. 

Az első alkalom: szept. 14., hétfő 

9–12 óra. 

Jelentkezni szeptember 13-ig lehet: 

hegerferenc3@gmail.com

A részvétel ingyenes.

ÚJ! KVÍZKLUB – Szeretettel vár minden-

kit a szeptember 21-én 18:00-kor star-

toló kerületi Kvízklub. Célunk, hogy az 

összejöveteleinkre ellátogatók játékos 

formában bővítsék történelmi és kultu-

rális ismereteiket. Minden alkalommal 

vendégelőadók segítségével, előadá-

sok formájában végigvesszük a magyar 

történelem egy-egy periódusát. Az itt 

elhangzottak alkotják a következő al-

kalom kvízkérdéseinek a felét, a másik 

fele az általános műveltséget teszi pró-

bára. A győztest jelképes ajándékkal 

jutalmazzuk. Első alkalmunk témája: A 

magyar reformkor, amit egy általános 

„próbakvíz” követ. A kvízjátékon a rész-

vétel nem kötelező, szeretettel várjuk a 

Vízivárosi Klubba azokat is, akik csak az 

előadás iránt érdeklődnek. 

Időpont: kéthetente hétfőn: 18–20 óra. 

Jelentkezni szeptember 17-ig a ke-

ruletkviz@gmail.com email címen 

lehet. További információkról, és az 

aktuális vendégelőadó személyéről a 

www.facebook.com/keruletkviz ol-

dalon olvashatnak. 

A részvétel ingyenes. 

ÚJ! TÁBORTŰZ

Szimbolikus tábortűzhöz invitáljuk az 

I. kerületi ötvenes korosztályt, ahol az 

életszakaszra jellemző témákat, aktua-

litásokat beszéljük meg. Ezek megjele-

nítéséhez a művészet adta lehetősége-

ket hívjuk segítségül. Mivel a tartalom 

kerül fókuszba, a részvétel nem igé-

nyel művészeti előképzettséget.

Első alkalom: 2020. szeptember 24., 

csütörtök, 18–21 óra között.

Részvételi díj: 2500 Ft/fő/alkalom

Érdeklődni, jelentkezni Zathureczky 

György programvezetőnél lehet a 

zatu65@gmail.com email-címen, 

illetve a +36 20 334 0094-es telefon-

számon.

ÚJ! 6. VÍZIVÁROSI MŰVÉSZETTÖRTÉ-

NETI KÖR KATONA KATÁVAL

Ha érdekli a művészet, úgy a klasszi-

kus, antik világ, mint a kortárs alkotók 

által létrehozott és a bennünket is kö-

rülvevő alkotások világa, vegyen részt 

ön is a Vízivárosi Klub beszélgetésein, 

vetítésein! Minden hónap harmadik 

szerdáján 17–19 óráig művészettör-

téneti kör Katona Kata képzőművész 

vezetésével. A részvétel ingyenes.

Első alkalom: szeptember 16.

Jelentkezés: kata.katona.kata@gmail.

com

MERIDÁN 3–1–2 TORNA

Várunk minden érdeklődőt, életkortól 

és erőnléti állapottól függetlenül a 

meridián 3–1–2 tornára. Ez kb. 30 per-

ces tornasorból áll, amit kb. 10 perces 

szemmasszázs, a szem körüli akku-

punktúrás pontok stimulálása követ 

a jobb látás érdekében és 15–20 per-

ces fülmasszás. (Kényelmes öltözék és 

vastag zokni vagy tiszta talpú tornaci-

pő javasolt. A foglalkozás ingyenes.

Időpont: minden csütörtökön 17–18 

óra. Első alkalom: szept. 17.

Érdeklődni: Kiss Ágnes tornavezető, 

+36 70 210 4706, kagnes22@gmail.

com

ÚJ! FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TANFO-

LYAM (12 alkalmas) indul nyolca-

dikosoknak matematika és magyar 

tantárgyakból október 5-én.

Hétfőnként és csütörtökönként: 15.00–

17.00 (heti két alkalom, 2x50 perces 

blokk: a felvételi típusfeladatainak 

gyakorlása Tóth Emőke pedagógussal 

és egyénre szabott képességfejlesz-

tés, tudástárbővítés. Jelentkezés:  ko-

zepiskolai.elokeszito@gmail.com, 

+36 20 775 9086; Facebook: Felvételi 

előkészítő
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KONCERT 
SZÁJHARMONIKAKLUB A GRUNGING 
PIGS DUÓVAL 
Szeptember 18., péntek, 19.00
Hosszú várakozás után ismét Grunting 
Pigs koncert lesz a Budavári Művelő-
dési Ház színpadán. Pribojszki Mátyás 
szájharmonikás, dalszerző, valamint 
Szász Ferenc gitáros már alig vár-
ják, hogy újra felcsendüljön a jazz, a 
blues’n’roll a Bem6-ban!
Belépő: 1200 Ft 
Jegyek korlátozott számban kaphatók 
a Budavári Művelődési Ház jegypénz-
tárában és a www.tixa.hu oldalon.

ELŐADÁS 
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÉS ANDRÁSSY 
GYULA GRÓF – BARÁTSÁG VAGY 
SZERELEM? 
Szeptember 25., péntek, 18.00 
Sokan tényként kezelik azt, hogy Er-
zsébet osztrák császárné-magyar 
királyné és Andrássy Gyula között 
szerelem szövődött. Már életében 
is számtalan pletyka keringett arról, 
hogy a királyné negyedik gyermeke, 
Mária Valéria valójában nem Ferenc 
József császár, hanem Andrássy gróf 
leánya volt. A képekkel bőségesen il-
lusztrált előadásban a kapcsolatukból 
számtalan, kevésbé ismert, érdekes 
részlet fog kiderülni, amelyek telje-
sebb képet adnak a fenti kérdések 
megválaszolásához.
Belépő: 1000 Ft
Előadó: Káli-Rozmis Barbara, a király-
né kutatója.
Jegyek korlátozott számban kaphatók 
a Budavári Művelődési Ház jegypénz-
tárában és a www.tixa.hu oldalon.

VETÍTETTKÉPES ISMERETTERJESZTŐ 
ELŐADÁS 
Belépő: 100 Ft
Szeptember 15., kedd, 10.30 
Ipach Ildikó: Madagaszkár III. 
Szeptember 22., kedd, 10.30
Csordás Gábor: Kelet-Anatólia III. 

KLUBOK, KÖRÖK
FILMKLUB
Szeptember 25., péntek, 14.00 
Mindenki tudja (spanyol-francia-olasz 
dráma, misztikus thriller, 132 perc, 
2018)
A több évtizede működő Budavári 
Filmklub keretében a Budavári Mű-
velődési Ház a Tabán mozival együtt-
működve havi egy alkalommal az 
idősebb, elsősorban nyugdíjas kor-
osztályt várják ingyenes filmvetítésre. 
A filmről: a feszes thrillerben Laura (Pe-
nélope Cruz) testvére esküvőjére uta-
zik vissza családjával Buenos Airesből 
a spanyolországi szülőfalujába. Az este 
során azonban olyan események tör-
ténnek, amelyek alaposan felforgatják 
az életét, és választás elé kényszerítik 
férje (Ricardo Darín) és egykori szerel-
me (Javier Bardem) között.

IRKAKÖR – IRODALOMKEDVELŐK 
KLUBJA 
Csütörtök, 9.30–12.00
A klubtagok a „költészet lángját” 
élesztgetik csütörtök délelőttönként. 
Szeretettel várnak új jelentkezőket is, 
akik szívesen közreműködnének az 
irodalmi műsoraikban.
Klubvezető: Remes Ferenc.
Elérhetőség: remfer@t-online.hu

MOZGÁS
KISMAMATORNA – PREKANGA  
Kedd, 18.00–19.00 
A PreKanga kimondottan kismamák-
nak kialakított torna, amely könnyed 
kardiórészt, erőfejlesztő gyakorla-
tokat tartalmaz, és a medencefenék 
izmainak helyes edzését is lépésről 
lépésre tanulhatod itt meg.
Oktató: Nemes-Bukovszki Zsófia 
(kangatraining, RTM).
E-mail: zsofi@kangatraining.hu
Tel: +36 30 438 8554

SZENIOR ÖRÖMTÁNC
Péntek, 16.30–18.00 
A szeniortánc közösségi tánc, amely 
kíméletesen mozgatja át az izmokat, 
ízületeket, és kiválóan hat a memó-
riára. Ez a mozgásforma nem igényel 
táncpartnert, sem előzetes tánctudást. 
A szeniortánc nem más, mint öröm, 
mozgás, agytorna. 
Jelentkezés és további információ: 
Drimál Andrea.
Tel.: +36 30 231 2150
E-mail: adadrimal23@gmail.com

ALAKFORMÁLÓ KONDITORNA
Kedd és csütörtök 15.30–16.30 és 
16.30–17.30, 
Szerda és péntek 8.00–09.00 és 
09.00–10.00  
A jó erőnlét, a hajlékonyság, az egész-
ség és a harmónia érdekében külön-
féle izomgyakorlatok erősítését vé-
gezzük. Minden korosztályt várunk az 
órákra! Vezeti: Tóth Ildikó, Harangozó 
díjas táncművész. 
Belépő: 1000 Ft, 
nyugdíjasoknak: 900 Ft.
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GYEREKEKNEK
MULTITALENT MUSICALISKOLA
Szombat, 9.00–13.00
Hétéves kortól várunk minden olyan 
gyerkőcöt, akit érdekel a musical és 
a színház világa. Az iskola legfőbb 
feladata az ismert művek repertoárra 
vétele, valamint a saját zenés mesejá-
tékok, musicalek színpadra állítása és 
bemutatása.
Vezeti: Zezula Tibor.
További információ: zezula.tibor@
gmail.com

KLUBOK, KÖRÖK
TABÁN SPORTKÖR
Szeptember 24., csütörtök, 16.00 
- Kormos Vera: Hazai Túrák (2019–
2020)

ZENE
BUDAI GITÁRISKOLA
Folyamatos csatlakozási lehetőség!
A díjnyertes iskolában a képzés élet-
kortól és zenei előképzettségtől 
függetlenül folyik. A fiatal, képzett 
zenetanárok több stílust oktatnak: 
klasszikus gitárt, jazzt, bluest, rockot 
és egyéb könnyűzenei műfajokat.
Tanárok: Svajcsik Kristóf, Gajdacsi Gá-
bor.
Tandíj: 24 000 Ft/hó, 85 000 Ft/félév
Jelentkezés és további információk: 
info@budaigitariskola.hu,
telefonszám: +36 70 258 6938
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INGATLAN

II. ker., Bem József utcában, Duná-
hoz közel, földszinti, frissen, igényesen, 
modern stílusban felújított 50 nm-es, 
2 külön nyíló szobás, erkélyes lakás 48 
millió forintért eladó. BakosLak Ingat-
lan: 326 0618, 06 20 974 0571.

I. ker., Fazekas utcában igénye-
sen és teljeskörűen felújított, 5. eme-
leti (liftes házban) 36 nm-es, amerikai 
konyhás, egyszobás, erkélyes, hangu-
latos garzonlakás 40 millió forintért el-
adó. BakosLak Ingatlan: 326 0618, 06 
20 974 0571.

I. ker., Fő utcában Batthyány tér 
közvetlen közelében Duna mellett, 
liftes házban, PANORÁMÁS, ERKÉLYES, 
napfényes, 3. emeleti, teljeskörűen fel-
újított 117 nm-es, 3+1 fél szobás lakás 
93 millió forintért eladó. BakosLak In-
gatlan: 326 0618, 06 20 974 0571.

V. ker., Belvárosban, a Régi posta 
utcában, pár perc sétára a Duna Kor-
zótól és a sétálóutcától, kulturált, liftes 
társasház 3. emeletén 24,9 millió forin-
tért eladó 20 nm-es, teljesen felújított 
egyszobás stúdiólakás, teljes modern 
berendezéssel és gépesítve. BakosLak 
Ingatlan: 326 0618, 06 20 974 0571.

 A BAKOSLAK INGATLAN 

készpénzes ügyfelei részére 

eladó és igényes kiadó ingatlanokat  

keres azonnali fizetéssel. BakosLak 

Ingatlan, I. ker., Batthyány utca 32. 

Tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.

Teremgarázsban az I. ker., Gellért-

hegyen beállóhely hosszú távra kiadó. 

Négy méter hosszig ideális. Tel.: 06 20 

357 9842.

ÉLETJÁRADÉK

Cégünk életjáradéki és haszo-
nélvezeti szerződést kötne együdál-
ló hölggyel vagy úrral, házaspárral is 
közös megegyezés alapján. Gondozás, 
ápolás, takarítás. Kérem, hívjon biza-
lommal! További információ telefonon 
Balog Eszter: +36 70 397 2762. A hét 
minden napján hívható.

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. 06 70 673 7787.

Fiatal értelmiségi pár életjáradéki 
vagy eltartási szerződést kötne. Hív-
jon bizalommal: 06 70 259 7474!

Ön is vágyik harmonikus, terhek-
től mentes időskorra? Életjáradék, el-
tartási szerződés orvosi referenciával. 
Forduljon hozzám bizalommal!  Király-
né 06 20 933 3688.

Eltartási vagy életjáradéki szer-
ződést kötnénk belvárosi vagy budai 
lakásban élő idősekkel. Szívesen segí-
tünk és beszélgetünk is. Friss nyugdíjas 
házaspár vagyunk. Tel.: 06 30 977 2569.

Jómódú, egyedülálló hölgy élet-
járadéki, illetve eltartási szerződést 
kötne. A házimunkában és a teljes 
ellátásban tudok segíteni. Tel.: 06 20 
932 0983.

Megbízható hölgy eltartási vagy 
gondozási szerződést kötne idős úr-
ral vagy hölggyel bővebb ismeretség 
után. Főzés, takarítás, ágyban fekvő 
beteg gondozása is. Janovics Ottilia. 
Telefon: 06 30  589 6112.

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. Tel.: 06 20   
229 0986.

Cégünk életjáradéki és haszonél-
vezeti szerződést kötne egyedülálló 
hölggyel vagy úrral, házaspárral is, 
közös megegyezés alapján. Gondozás, 
ápolás, takarítás. Kérem, hívjon biza-
lommal! További információ telefo-
non. Balog Eszter: 06 70  397 2762. A 
hét minden napján hívható.

ADÁSVÉTEL

+ 5 000 FT-OT FIZETEK az újság 
felmutatásakor 40 000 Ft feletti vá-
sárlás esetén. Régiség felvásárlása 
készpénzért. 19. és 20. századi antik 
és modern festményt, régi bútorokat, 
fali-, asztali és álló órát, lakberendezé-
si tárgyakat, Zsolnay, Art deco és retro 
tárgyakat (hibásat is), asztali díszeket, 
ezüst gyertyatartót, cukordobozt, ha-
gyatékot. A kiszállás díjtalan. A hét min-
den napján hívható: +36 70 397 2762.

Színházak részére mindenféle 
régiség vétele készpénzben: búto-
rok, festmények, dísztárgyak, órák, 
szőnyegek, papírrégiségek, hangsze-
rek, csillárok. A kiszállás, szakbecslés 
díjtalan. Tel.:  06 30 419 2713.

Mária Terézia Galéria világpiaci ár 
felett vásárol tört-, illetve fazonarany 
ékszereket. 14 krt.: 9500–15 000 Ft, 
18 krt.: 12 000–20 000-ig, drágaköves 
ékszereket, valamint ezüst tárgyakat 
110–350 Ft/g-ig. Továbbá mindeféle 
régiséget, teljes hagyatékot, márkás 
órákat. Tel.: 06 20  229 0986.

Salom Magyar Antikvitás. Eladná 
régiségeit, örökölt hagyatékát? Ma-
gas áron, készpénzért, ingyenes ki-
szállással felvásárlom eladó tárgyait. 
Bútorokat (koloniált is), festményeket, 
ezüstöket (evőeszköz, cukrosdoboz, 
gyertyatartó stb.), órákat (fali, kar, zseb, 
asztali dísz), porcelán- és dísztárgya-
kat, padlóvázákat, üveget, bronzot, re-
zet, kerámiákat, ékszereket, bizsukat, 
borostyánokat, játékokat, fegyvereket, 
kardokat, sétapálcát, kitüntetéseket, 

VÁRNEGYED SZERKESZTŐSÉG 
ELÉRHETŐSÉGE:  

varnegyed@gmail.com
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pénzérmét. Mindennemű régiséget, 
varrógépet, zongorát, hangszereket. Te-
lefon: 06 70 673 7787. E-mail: antik@
magyarantik.hu.

Bécsi aukciósház kimagasló áron 
vásárol antik, modern festményeket, 
bútorokat, asztali, fali órákat, por-
celánokat, ezüst tárgyakat, bronz tár-
gyakat, zongorát, gyűjteményeket és 
teljes hagyatékot. Berger Ottó: 06 20   
474 0948.

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

GÁBOR ESZMERALDA  becsüs kész-
pénzért vásárol aranyat, ezüstöt, ne-
ves festményt, bútort, órákat, Heren-
dit, teljes hagyatékot múzeumok 
számára is. Tel.: 06 1 789 1 693, 06 30 
898 5720.

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

Festménygyűjtemény gyarapítá-
sa céljából megvételre keresek kész-
pénzért kiemelkedő kvalitású 20. 
századi magyar festményt. Árverésen, 
kiállításon szerepelt előnyben. Nemes 
Gyula, e-mail: gyulanemes70@gmail.
com, telefon: 06 30 949 2900.

 ZSIGMOND MIHÁLY HAGYA-
TÉKFELVÁSÁRLÓ azonnali 

készpénzfizetéssel vásárol. Antik 
bútorokat, festményeket, porcelá-
nokat, Herendit, Zsolnayt stb., 
órákat (kar, dísz, fali), szőnyegeket 
(kopottan, hibásan is), kitüntetése-
ket, érméket, bizsukat – borostyánt, 
ezüstöket, csipkéket, könyveket, 
hanglemezeket, mindenféle régisé-
get, hibásat is. A kiszállás díjtalan. 
Hívjon bizalommal a hét minden 
napján: 06 70 600 1727. Cím: I. ker., 
Karolina út 2/a.

Nerc-, róka-, nutria-, pézsma- és 
mindenféle szőrmebundát, műszörmét 
vásárolok magas áron, ill. teljes ruha-
nemű-hagyatékot, öltönyöket. Várom 
hívását. tel.: 06 20  229 0986.

SZOLGÁLTATÁS

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

Lakások, lépcsőházak takarítását 
vállalom. Őszi-tavaszi nagytakarítást, 
férfiingvasalást is. Kerületi 50 éves nő 
vagyok. Telefon: 06 70  230 4237.

 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, 
06 30 251 3800. 

Elérhetőség: +36 1 782 6620

• 24 órás vészhelyzeti 

  elérhetőség, éjszakai 

  ügyelet

•  Teljes körű  könyvelés az új 

  törvényi előírás szerint

•  Hatékony kintlevőség-

  kezelés

•  Műszaki problémák 

  kezelése – gondnoki 

  házfelügyelet

•  Társasház teljes körű 

  üzemeltetése

•  Felújítási munkák 

  előkészítése, lebonyolítása,  

    felügyelete

•  Alapító Okirat és 

  SZMSZ elkésztése, 

  karbantartása

•  Jogi problémák 

  megoldása

I. kerületi irodával rendelkező 
közös képviselet és társasházkezelés

FIGYELEM! Változások a közös képviseletre vonatkozó 
törvényi előírásokban 2020. januártól.     

Szolgáltatásaink: 
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A p r ó h i r d e t é s

Lakásfelújítás. Kőművesmunkák, 
szobafestés, hideg-meleg burkolás, 
villanyszerelés, vízszerelés. Ingyenes 
állapotfelmérés és árajánlat. Gyors, 
precíz, minőségi munka garanciával. 
Tel.: 06 30 359 4222. 

Várban élő fiatalasszony munkája 
mellett vállalja I. kerületi idős embe-
rek részére a heti bevásárlást: közért, 
piac, gyógyszertár, valamint közös sé-
tát, társalgást, felolvasást, rendrakást. 
Díjazás megegyezés szerint. Hívjon 
bizalommal! Telefon: 06 70 281 9261.

Villanyszerelés, felújítás lakások-
ban és irodákban, korrekt áron, rövid 
határidővel, tisztán, pontosan. Várom 
a hívását: 06 70 420 9892.

Régi bútorok felújítása, kárpitos- 
és asztalosmunkák, szállítással. Kiss 
Gábor, I. ker., Feszty Á. u. 2., az alagsor-
ban. Tel.: 214 8384, 06 20 345 9963.

Idős ember vagy iskoláskorú fel-
ügyeletét vállalom heti 3-4 alkalom-
mal 4-4 órában. Tel.: 06 30  934 7072.

EGÉSZSÉG

Teljes körű ellátás átmeneti 
vagy tartós bentlakásos elhelyezés-
sel, valamint kórházi utókezelés és 
rehabilitáció. 2700 Cegléd, Törteli út 
14. Telefonszám: 06 30 535 2505.

Házhoz megyek! Fogsor készíté-
sét, javítását vállalom garanciával, jár-
vány idején is biztonságban, az ottho-
nában. Hívjon bizalommal! Telefon: 06 
20  980 3957.

NŐI ÉS FÉRFI GYÓGYPEDIKŰR. A 
szolgáltatás a higiéniai előírásoknak 
megfelelően történik. Szeretettel vá-
rom a Showhaj Stúdióba! Mészáros 
utca 14., Szathmári Katalin Henrietta. 
Tel.: 06 70  422 8410.

A Budavári Polgárőrségbe várjuk büntetlen előéletű, 
Budavár közbiztonságát fontosnak tartó, és ennek fenntartá-
sáért, illetve javításáért tenni akaró önkéntesek jelentkezé-

sét, akik felelősséget éreznek a lakókörnyezetükért. 
Jelentkezni a polgárőrség e-mail címén lehet: 

budavaripolgarorseg@gmail.com.

Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészségvédő és Termé-
szetvédő Egyesület. 1016 Budapest, Mészáros u. 18.
Elnök: dr. Hegedűs György, Telefon: 36 30 621 4143

E-mail:  budavaripolgarorseg@gmail.com
Alelnök, polgárőrtagozat-vezető: Belényi István, Telefon:  36 

30 627 5195 • E-mail:  belenyi.istvan@gmail.com

 6 ÓRÁS MUNKAIDŐBEN

MŰSZAKI ISMERETEKKEL 

ÉS GÉPKOCSIVAL 

RENDELKEZŐ NYUGDÍJAS 

ÜGYINTÉZŐ 

 JELENTKEZÉSÉT VÁROM

HÁZGONDNOKI FELADATOK 

  ÉS KISEBB JAVÍTÁSOK

 ELLÁTÁSÁRA.

TEL.:  06 1 782 66 20






