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Köszöntő

Október 1.: az idősek világnapja 

Köszöntő
Szeretettel köszöntöm a kerület lakóit az idősek világ-

napján. Idén a járványhelyzet felülírta az ünnepeinket, 

ez az esemény sem bonyolítható le úgy, ahogy tervez-

tük, így a hajókirándulás és az ezzel kapcsolatos, meg-

szokott közösségi programok elmaradnak. 

De ha már nem tudunk találkozni, mégis szeretnénk 

köszönteni Önöket a világnap alkalmából. Ezért meg-

hívjuk Önöket egy jó kávéra és finom süteményre. A jár-

ványhelyzet miatt ez most úgy tud megvalósulni, hogy 

egy kupont postázunk, amelyet egyes kerületi vendég-

lőkben és cukrászdákban felhasználhatnak. 

Az ENSZ közgyűlése 29 éve, 1991-ben nyilvánította ok-

tóber 1-jét az idősek világnapjává, azért, hogy felhívják 

a figyelmet a méltóságteljes időskorra, és az idősek ak-

tív szerepvállalására a gazdasági életben.

Az I. kerület közel 26 000 lakosának 31,8%-a 60 éves 

vagy annál idősebb. Ez a nap kiváló alkalom arra is, 

hogy a köszöntés mellett számba vegyük, hogy mit tet-

tünk és mit tehetnénk a kerület idős lakóiért. 

Sokszor nehéz megszólítani egymást, és a generációk-

nak megtalálnia egymással a hangot. A különböző ge-

nerációk egymáshoz közelítése központi gondolata a 

kerület idősekről való gondoskodásának. Szervezünk 

közös programokat óvodások és idősek számára, közép-

iskolások tanítottak számítógép- és okoseszköz-hasz-

nálatot az Idősek Klubja tagjainak, családi napokat 

szervezünk, hogy a programokon találkozni tudjanak 

a különböző életkorú kerületi lakosok, és nyitottabbá 

váljunk egymás örömeire és nehézségeire.

Az idős emberek érdekeit képviselő és védő szerve-

zetek – társadalmi szervezetek, egyesületek, klubok, 

civil szervezetek – és a Budavári Önkormányzat együtt-

működésével szeretnénk megalapítani a kerületi Idős-

ügyi Tanácsot. Ennek előkészületei már megkezdődtek.

Az Idősügyi Tanáccsal a célunk az idős embereket érin-

tő gondok és problémák feltárása, megismerése és 

azok enyhítése, a vélemények és információk cseréje, 

és egyeztetése.

A Logodi utcában idősek otthonát létesítünk, hogy a 

rászoruló idősek biztonságban és a közösségből nem 

kiszakítva tölthessék a napjaikat.

A Budavári Önkormányzat színvonalas, sokszínű kul-

turális programokat szervez az intézményeiben (Virág 

Benedek Ház, Jókai Anna Szalon, Tér-kép Galéria, Vizi-

városi Klub, BEM6) az időseknek, ezekről a Várnegyed 

újságból és az önkormányzat honlapjáról www.budavar.

hu tájékozódhatnak.

Egyedi támogatási kérelem alapján támogatást nyúj-

tunk a tüdőgyulladás elleni védőoltás utólagos fi-

nanszírozásához, amely csökkenti az egyéb súlyos 

szövődményekkel járó tüdőgyulladás kialakulásának 

kockázatát.
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A Budavári Önkormányzat szociális támogatásokat nyújt 

a rossz anyagi és lakáskörülmények  között élő alacsony 

jövedelmű időseknek: eseti települési támogatás, szo-

ciális kártya, Budavári Egészségkártya (gyógyszertámo-

gatás), lakásfenntartási támogatás, lakbértámogatás, 

lakás-helyreállítási támogatás és adósságkezelési tá-

mogatás formájában, amelyeket a Népjóléti csoport-

tal konzultálva lehet igényelni. Támogatást tervezünk 

bevezetni a lakások akadálymentesítéséhez.

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási 

Központon keresztül biztosítunk családsegítést (egyéni 

esetkezelést, jogi és pszichológiai tanácsadást, csoport-

foglalkozásokat). Az intézmény Gondozási Központjá-

ban (1013 Budapest Attila út 8., telefonszám: 06 1 356 

6584) étkeztetést (napi egyszeri meleg étel), házi segít-

ségnyújtást (gondozó segít az idős otthonában a fürde-

tésben, etetésben, pelenkázásban, gyógyszerezésben, 

ügyintézésben, bevásárlásban, gyógyszerfelíratásban 

és -kiváltásban) és jelzőrendszeres házi segítségnyúj-

tást (24 órás szolgáltatás nyakba akasztható pánik-

gomb segítségével, amely rosszullét, elesés, betegség 

esetén nyújt segítséget). A kerületben 3 Idősek Klubja 

(Roham utca, Hattyú utca, Fő utca) várja a közösségre, 

támogatásra, biztonságra vágyó időseket hangulatos 

programokkal, odafigyeléssel. A Várban (Országház u. 

13.) kis könyvtárat tartunk fenn az idős, olvasni szerető 

lakosoknak.

Az idősek is sokat segíthetnek önkéntes munkával, ta-

pasztalataik átadásával nekünk. A Budavári Szociális 

és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ (kapcsolattar-

tó: Bikkes István, telefonszám: 06 1 356 6584, e-mail: 

bikkes.istvan@budavarszk.hu) várja olyan idősek je-

lentkezését, akik szívesen végeznének önkéntes mun-

kát a kerület lakóiért (pl. korrepetálás, kutyasétáltatás, 

beszélgetés, felolvasás) a jelenlegi helyzetben online, 

vagy a későbbiekben személyesen is.

Mindannyiunknak szükségünk van arra az élettapasz-

talatra, bölcsességre, amivel rendelkeznek, ezért is 

hirdettünk Élettörténeti alkotói pályázatot a Várnegyed 

újságban ebből az alkalomból a kerület 65. év feletti la-

kosainak. 23 színvonalas pályázat érkezett be, a díjazott 

pályaművek alkotóit megismerhetik majd a Várnegyed 

újságból.

Még egyszer köszöntöm Önöket az idősek világnap-

ján, jó egészséget kívánva és jelezve, hogy várjuk az 

ötleteiket, javaslataikat a kerülettel kapcsolatban!

V. Naszályi Márta polgármester
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Igazságos és hatékony 
lakásgazdálkodás a cél
A pandémia átírja az ünnepek forgatókönyveit, de az önkormányzat számára fontos, hogy méltóképpen emlékezzen meg 

az idősek világnapjáról – derül ki V. Naszályi Márta polgármester Várnegyednek adott interjújából.

Mivel készül az önkormányzat az ok-

tóber 1-jei idősek világnapjára?

– Eddig az volt a hagyomány, hogy 

az idősek világnapján egy hajókirán-

dulásra hívtuk a kerület idős lakóit, 

de ezt most a pandémiás helyzetben 

nem tehetjük meg. Mivel az ügy fon-

tos számunkra, ezért más lehetőséget 

kerestünk: meghívjuk egy kávéra és 

egy sütire az idős embereket. Persze 

ezt sem tehetjük meg úgy, hogy ösz-

szehívjuk őket egy időben egy helyre, 

ezért azt találtuk ki, hogy az érintettek 

levélben kapnak egy kupont, ami fel-

jogosítja őket arra, hogy a megadott 

vendéglátóhelyeken a kupon értéké-

ben egy kávét, süteményt egyenek- 

igyanak. Így időben is, és térben is 

eltolva mindenki oda mehet be egy 

kávéra, ahova szeretne, ahova sze-

ret járni, vagy éppen kipróbálhat egy 

olyan helyet, amit mindig szeretett 

volna, de még sose sikerült. Nagyon 

bízom benne, hogy ezzel örömet oko-

zunk az idős lakótársainknak. 

Az idősekhez kapcsolódik, hogy az 

önkormányzat Idősügyi Tanácsot hoz 

létre. Kikből áll majd ez, illetve mi 

lesz a feladata?

– Az önkormányzati törvény is előír-

ja, hogy legyen az önkormányzatnak 

Idősügyi Tanácsa. Eddig nem volt, de 

most létrehozzuk. Az idős kor prob-

lémarendszere összetett kérdéskör. 

Az ebben felmerülő problémák meg-

oldásában szeretne segíteni az ön-

kormányzat, ami ezzel a testülettel 

hatékonyabban megy majd. Maga az 

Idősügyi Tanács független szakembe-

rekből, az önkormányzat munkatársa-

iból és kerületi lakókból áll majd. Ez 

a grémium hivatott feltárni és bemu-

tatni az időseknek mint társadalmi 

csoportnak a helyzetét, a problémáit, 

ezekre az információkra alapozva pe-

dig az önkormányzat ki tudja dolgoz-

ni az idősügyi koncepcióját, illetve 

célzottan tud megoldásokat keresni a 

problémákra. A tanács október folya-

mán alakul meg – a pandémiás hely-

zet miatt várhatóan egy online ülés 

keretében –, és nyitott testület lesz. 

Vagyis nincs arról szó, hogy aki most 

kimarad, az soha többet nem vehet 

részt a munkában. 

Az idősek világnapját egy nappal 

előzi meg az önkormányzatok napja. 

Ön hogyan gondol erre az ünnepre?

– Azért szeptember 30. lett ez az ön-

kormányzatok napja, mert harminc 

éve, 1990-ben ezen a napon volt az 

önkormányzati választás első fordu-

lója. Ezzel az addigi tanácsrendszer 

alakult át önkormányzati rendszerré. 

A demokrácia ünnepének fogom föl, 

mert azt mutatta meg, hogy szükség 

van a helyi döntéshozatalra. Ezt nem 

tudja helyettesíteni semmilyen cent-

ralizált döntési mechanizmus. Egysze-

rűen arról van szó, hogy minden prob-

lémát azonnal, azon a legalacsonyabb 

szinten kell kezelni, ahol az jelentke-

zik. Lám, a pandémiás helyzet is meg-

mutatta, hogy amikor a kormány las-

san mozdult, tehetetlen volt, halogatta 
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a döntéseket, akkor az önkormányza-

tok gyorsan, rugalmasan, hatékonyan 

reagálva a helyi igényekre, olyan dön-

téseket hoztak, amelyek valódi segít-

séget nyújtottak a helyben élőknek. 

Sok önkormányzati vezető ugyanak-

kor úgy látja, hogy ezekhez a tevé-

kenységekhez nincs meg a szüksé-

ges kormányzati támogatás.

– Az nem volt véletlen, hogy a kormány 

az önkormányzatokra bízta a pandémi-

ás helyzetben például az idősek támo-

gatását. Nemcsak azért, mert le akarta 

rázni magáról ezt a problémát, hanem 

mert tisztában volt vele, hogy ez hely-

ben oldható meg – és meg is oldották 

az önkormányzatok. Az elmúlt tíz év-

ben viszont a törvényhozási és a kor-

mányzati gyakorlat folyamatosan építi 

le az helyhatóságokat. Gondoljunk 

csak arra, hogy az Alaptörvényben 

már nem szerepel az önkormányzati-

ság mint alapelv, ami pedig az Alkot-

mányban még benne volt. Emellett 

pedig folyamatosan szorítják vissza az 

önkormányzati forrásokat, a saját be-

vételt teremtő lehetőségeket. Én ezzel 

szemben azt gondolom, hogy az ön-

kormányzatiság mint elv és lehetőség 

támogatása nem lehet kérdés. 

Nagy érdeklődésre tart számot a ké-

szülő lakásrendelet is, ennek elfoga-

dása mikorra várható?

– Már van egy rendelettervezetünk, 

amelyen az utolsó simításokat végez-

zük. Ezzel párhuzamosan zajlik az eh-

hez kapcsolódó, egyéb előterjesztések, 

a vagyon- és lakáshasznosítási tervek, 

és a helyiséggazdálkodási tervek elő-

készítése. Reményeim szerint az októ-

ber 22-ei testületi ülésre már elő tud-

juk terjeszteni ezt a rendelettervezetet, 

amelynek elfogadása után kiírhatjuk a 

lakás- és helyiségpályázatokat is.

 

Milyen változást tapasztalhatnak 

majd a korábbiakhoz képest a kerü-

leti polgárok?

– Lesz szociálislakás- és szolgálatila-

kás-pályázat is. Eddig csak piaci ala-

púak voltak, de mi azért hirdetünk 

szociális lakáspályázatokat is, mert egy 

igazságos lakásrendszert szeretnénk 

kialakítani, amelynek keretei között 

mindenki biztonságban érezheti ma-

gát, biztonságban tudhatja a lakhatását. 

Szeretnék mindenkit megnyugtatni: 

nem az a cél, hogy bárkit is kiebrudal-

junk a lakásából, vagy bármi módon el-

lehetetlenítsünk. Viszont célunk, hogy 

rendezzük a pillanatnyilag rendezetlen 

helyzeteket, és felhívjuk a figyelmet 

a látványos jogszerűtlenségekre. Az, 

hogy húzzunk egy vonalat, és innentől 

kezdve igazságos, átlátható és haté-

kony lakásgazdálkodás folyjék. 

Alighogy átadták a felújított Tabánt, 

ahol már volt némi szerepe a közös-

ségi tervezésnek, fórumot tartottak 

a Gellért-hegyről, ahol szintén be-

vonják a civileket. (Beszámolónk a 

fórumról a 10-ik oldalon – a szerk.) 

Hol tart ez a folyamat, mikor kezdőd-

nek az ott tervezett beruházások?

– Itt több dolog is kapcsolódik: egy-

részt a kormány hozott egy hatá-

rozatot arról, hogy a Gellért-hegyi 

Citadella-pályázat is egy kiemelt 
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beruházás, ebben a Gellért-hegyi 

zöld terület megújítását is célként 

fogalmazta meg, másrészt a Fővá-

rosi Önkormányzat más területek 

mellett a Gellért-hegy zöld terüle-

teinek és élőhelyeinek gondozása 

és megújítása érdekében lakossági 

együttműködést kezdeményezett. A 

Fővárosi Önkormányzat egy LIFE pá-

lyázat keretében fordult az EU-hoz, 

együttműködve az I. kerületi önkor-

mányzattal, hogy a Gellért-hegy mint 

védett természeti érték, kiemelten 

fontos és értékes zöld terület, sok-

kal nagyobb figyelmet és gondosabb 

fenntartást kaphasson a jövőben. A 

Citadelláról nem tudok nyilatkozni, 

mert az kormányzati beruházás, de a 

Gellért-hegyi sikló építése akár már 

2021–2022-ben megkezdődhetne, 

és a LIFE pályázat is el tud indulni 

2021-ben. A Gellért-hegyi siklónál 

a kormány, a főváros és a kerüle-

ti önkormányzat között teljes körű 

egyetértés van abban, hogy a sikló 

haszna a Gellért-hegyi zöld felület 

fenntartását és megújítását szolgál-

ja. A Gellért-hegy kiemelt turisztikai 

célpont, de eddig csak hagyták a tu-

ristákat ráözönleni a hegyre és az ott 

lakókra. Ehelyett mi azt szeretnénk – 

bízva abban, hogy a turizmus is visz-

szatér –, hogy védjük meg az ottani 

környezetet és az ott élőket a túlzott 

terheléstől.

Hogyan lehet ezt elérni?

– Kezdeményeztük a Gellérthegy ki-

emelt parkolási övezetté nyilvánítá-

sát a fővárosi parkolási rendeletben. 

Ez lehetővé teszi a turistabuszok ke-

zelését, a le- és felszállás szabályozá-

sát, illetve azt is, hogy a parkolást az 

I. kerületi önkormányzat ellenőrizni 

tudja. Most nincsenek turisták, de ha 

lennének, látható lenne, hogy már a 

sikló megépülése előtt is látványosan 

csökkenni fog a turistabuszok okozta 

terhelés. Egy buszparkoló megépí-

tését tervezzük ugyanis a Déli pá-

lyaudvar felhagyott ipari területén, 

a Mészáros utca melletti szakaszon, 

ide kerül majd a gellérthegyi nagy tu-

ristabusz-forgalom. A Gellért-hegyre 

vagy a Várba érkező turistákat szállí-

tó buszok a leszálló- és felszálló-he-

lyeken állhatnak meg néhány per-

cig, parkolni pedig el kell menniük a 

Mészáros utcai buszpihenőbe. Ehhez 

kapcsolódva van egy olyan terv is, 

amely szerint kis, elektromos buszok-

ból álló körjárat üzemelne a bel-bu-

dai kerületekben, kiemelten az I. ke-

rületben, a Várban, a Gellérthegyen, a 

Duna-parton.

Rohamosan terjed a koronavírus. 

Van-e fejlemény az önkormányzat 

oltási programjában?

– Az ingyenesen vagy 50 százalékos 

támogatással elérhető Pneumococ-

cus-védőoltásnak a rendeletben meg-

nevezett hatóanyagáról, a Pneumovax 

23-ról többen jelezték, hogy hiány-

cikk vagy nehezen elérhető, ezért a 

kedvezményt ki fogjuk terjeszteni 

más hatóanyagokra is, hogy tényleg 

minden érintett korcsoport számára 

elérhető legyen a védőoltás. Ahogyan 

megyünk bele a járványba, egyre fon-

tosabbá válik az, hogy más, egyéb be-

tegségek ne gyengítsék le az emberek 

szervezetét, más megbetegedések 

miatt ne kelljen kórházi ellátásra szo-

rulniuk, mert a kórházak melegágyai a 

koronavírus terjedésének. 

Az, hogy a kormány ingyenessé teszi 

az influenza elleni védőoltást, meny-

nyire tehermentesíti az önkormány-

zatot?

– Valamekkora könnyebbséget jelent, 

de nyilván ez nem olyan nagy tétel, 

mint amit elvontak. Szeretném azon-

ban hangsúlyozni, hogy részünkről 

ez nem pénzügyi kérdés. A támogatá-

sok mellett az a legfontosabb célunk, 

hogy mindenki elmenjen, és beoltas-

sa magát, amihez mi minden segítsé-

get megadunk. 

-enzo-
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Milyen legyen 
a Gellérthegy?
A Gellért-hegyi beruházásokkal kapcsolatos stratégiai elképzeléseket szeptember 10-én, a Budavári Önkormányzat au

lájában, lakossági fórumon ismerhették meg az I. kerületi érdeklődők. A rendezvényen tájépítész szakemberek mutatták 

be az eddig kialakított elképzeléseket, míg V. Naszályi Márta, Budavár polgármestere és Kerpel-Fronius Gábor részvé

teliségért felelős főpolgármester-helyettes arra biztatták a helyieket és a budapestieket, hogy a saját tapasztalataik és 

igényeik alapján formálják a végleges változatot, bátran fogalmazzák meg a kérdéseiket és az esetleges kételyeiket. A 

fórumot Marikovszky Andrea, a részvételi demokrácia referense moderálta.

Tatai Zsombor tájépítész, a Budapest 

Főváros Városépítési Tervező Kft. 

iroda vezetője elmondta, hogy a fej-

lesztés stratégiai tervének kidolgo-

zását helyzetelemzéssel és parkhasz-

nálati felméréssel kezdték. Felvázolta 

a Gellért-hegy területének tulajdoni 

arányát, amely szerint 83% Budapest 

Főváros, 5,7% a Magyar Állam, 5,4% a 

XI. kerület, 4% az I. kerület, 1,25% fő-

városi gazdasági társaság, 0,3% privát 

gazdasági társaság és 0,3% egyházi 

tulajdonban van. A terv végső kialakí-

tása előtt minden szereplővel egyez-

tetnek, hiszen a park fejlesztése csak 

úgy képzelhető el, ha a tulajdonosok 

képesek együttműködni.

A jelenlegi helyzet elemzésekor a 

szakemberek számára szembetű-

nő aránytalanság mutatkozik a park 

egyes részeinek használata között. 

Tatai Zsombor tényként említette, 

hogy a Gellért-hegyi közpark lerom-

lott állapotú, ugyanakkor az egyik 

legnépszerűbb budapesti helyszín. A 

panorámautakról gyönyörű a kilátás, 

a lépcsőkön azonban kopott a burko-

lat, és gyakran hiányoznak a korlátok; 

több kilátópontot le kellett zárni. Ezek 

a problémák sürgős beavatkozást 

igényelnek. A sziklákon folyamatos 

az erózió, a csapadékvíz-elvezetést 

is meg kell oldani. Mindehhez figye-

lembe kell venni, hogy a Gellért-hegy 

országos védettségű természetvédel-

mi terület. A terület UNESCO-védett 

épített örökséggel rendelkezik. A fej-
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lesztés egyik irányaként a közösségi 

közlekedés fejlesztését említette, 

mert a Citadella megközelítése hosz-

szú gyaloglást igényel. Nem bizto-

sított az akadálymentes közlekedés 

sem. Mindemellett a hegyen parkolá-

si problémák és egyéb szolgáltatási 

gondok vannak, a Fővárosi Csatorná-

zási Művek például nem működteti a 

nyilvános wc-ket. Tatai Zsombor arról 

is beszélt, hogy a területen nemcsak 

a főváros, a kormány is fejleszteni 

kíván. Több olyan kormányhatározat 

született, amelyek kapcsán építési és 

szabályozási jogköröket vontak el a 

kerületi önkormányzattól. 

KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS
A lakossági elképzelések felmérésére 

készült kérdőívet a fórumig több mint 

5500-an töltötték ki. Eszerint a park-

használók elsősorban sétálni járnak a 

hegyre. A  városlakók legfőbb elvárása 

a zöldfelületek védelme, bővítése, a 

turistaforgalom környezetbaráttá té-

tele, a meglévő felületek megújítása 

és a közbiztonság javítása, kutyafut-

tató létesítése,  fitneszpark építése. A 

lakossági véleményeket összegezve a 

tájépítész úgy vélte, hogy a stratégiai 

tervet inkább a természetközeli, mint 

a turisztikai fejlesztések mentén kívá-

natos formálni.

Az elképzelések felvázolásából nem 

maradt ki a sikló sem, amely a Rác für-

dőtől a felszín alatt, majd a felszínen 

haladna, és amivel a jelenlegi buszfor-

galmat kívánják kiváltani. A fővárosnál 

jelenleg a sikló építéséhez szükséges, 

korábban készült engedélyezési ter-

vek felülvizsgálata történik. 

Tatai Zsombor végül arról számolt be, 

hogy megvizsgálták az Antal lépcső 

esetleges meghosszabbítását a Tabán 

felől a Citadelláig. Ezzel a megoldás-

sal új gyalogos kapcsolat jönne létre. 

A terv nagy támogatottságot kapott a 

szavazók körében. 

Bardóczi Sándor főtájépítész azzal 

egészítette ki az elhangzottakat, 

hogy a tervet a lakossági vélemé-

nyek figyelembevételével az év vé-

géig szeretnék eljuttatni a Fővárosi 

Önkormányzathoz. A Gellért-hegy 

rekonstrukciója több cikluson átíve-

lő folyamat, a megvalósításhoz idő-

re van szükség. A padok, a kukák, az 

utak és a világítás javítása, kiépítése 

– a nagyobb szabású tervek mellett – 

elindul, és minden évben megújulhat 

egy-egy szakasz.

Kerpel-Fronius Gábor részvételisé-

gért felelős főpolgármester-helyet-

tes hozzátette, hogy hasonló fóru-

mot rendeznek a XI. kerületben is, 

és a fejlesztések összehangolása 

érdekében egyeztetnek a kormány-

zati szervekkel. Az egyes szereplők 

között egyetértés mutatkozik abban, 

hogy a Gellért-hegyre irányuló jelen-

tős turistaforgalom bevételét a Gel-

lért-hegy fejlesztésre és fenntartásá-

ra fordítsák.
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KÉRÉSEK, AGGODALMAK, 
JAVASLATOK 
Nyilasi Attila hozzászólásában többek 

közt javasolta, hogy a turistaforgalmat 

ne tereljék be a lakóövezetbe, mert 

helyben lakóként tapasztalja, hogy 

a Bérc utcán, Orom utcán és az Antal 

lépcsőn közlekedők hajnaltól estig 

hangosak. A várhatóan magas jegyár 

miatt a sikló utasainak egy része lefe-

lé gyalogosan indul majd el. Az igazi 

segítség az lenne az ott élők számára, 

ha a sikló lefelé ingyen vinné a turis-

tákat, mert így csökkenne a gyalogo-

sáradat, mondta, és hozzátette, hogy 

nem támogatja az Antal lépcső meg-

hosszabbítását, mert az szintén a la-

kóövezeten halad keresztül. 

Bardóczi Sándor válaszában hangsú-

lyozta, hogy a lépcső folytatásának 

vonalában két önkormányzati telek 

található, ha azokon vezetnék tovább 

az Antal lépcső meghosszabbítását, az 

fölérkezne a jelenlegi buszparkolóhoz. 

Alternatív útvonalakon is gondolkod-

nak. Úgy vélte, hogy szükség lenne 

egy kijelölt útvonalra a hegy keleti 

oldalán is, ahol szerpentinutakon ba-

bakocsival vagy kerekes székkel is föl 

lehetne jutni a Citadelláig. Fontos üze-

meltetési kérdésként vetette fel, hogy 

a siklóra csak retúrjegyet lehessen vál-

tani. Az elképzelések között szerepel, 

hogy a nagy turistahajókról BKV-hajók 

szállítanák az utasokat a budai oldalra, 

ahonnan a csoportok gyalogosan jut-

hatnának el a hegy lábáig.

V. Naszályi Márta polgármester el-

mondta, hogy a Gellért-hegy fejleszté-

sének folyamata a Budapestre érkező 

óriási turistaforgalom (évi 5–7 millió 

látogató) kezelése érdekében kezdő-

dött. Az előre leszervezett csoportok 

három helyszínt biztosan érintenek: 

a Hősök terét, a budai Várat és a Gel-

lért-hegyet. E három centrumra irányu-

ló turistaterhelést kívánják széthúzni. 

A tervek szerint a Déli pályaudvar fel-

hagyott üzemi területén, a Mészáros 

utca mellett alakítanak ki egy jelentő-

sebb méretű buszpakolót, amely mind 

a várat, mind a Gellért-hegyet mente-

síti majd. A beruházás építésével egy 

időben megszüntetik a Dózsa György 

téri „virágágyásban” működő buszpar-

kolót. A Gellért-hegyre a turisták kör-

nyezetbarát busszal jutnak föl.

Szabó László tapasztalata szerint a tu-

risták és a lakók érdekei között anta-

gonisztikus ellentét feszül. A turisták 

vonulása a lakóövezeten keresztül ko-

moly problémát okoz az ott élők szá-

mára, „nem akarunk Spanyol lépcsőt 

az Antal lépcsőből” – mondta.

Kerpel-Florius Gábor válaszában ígé-

retet tett az álláspont figyelembevé-

telére, és úgy vélte, hogy ha a többi 

levezető út jó állapotban lesz, akkor 

nem feltétlenül akarja mindenki az 

Antal lépcsőt használni. 

Gelencsér Ferenc városfejlesztési és 

környezetvédelmi ügyekért felelős 

alpolgármester arról érdeklődött, fel-

merült-e a fővárosi önkormányzatnál, 

hogy a 75 éve épült, mai nevén Sza-

badság-szobrot, lecseréljék.

A főpolgármester-helyettes szerint a 

Gellért-hegy tetején álló szobor Bu-

dapest egyik ikonikus látványeleme. 

Időről időre felmerül a szobor lecse-

rélésének ötlete, de a városvezetés 

inkább átértelmezve meghagyná a 

szobrot. Amennyiben az alkotás nem 

a diktatúra kialakulását szimbolizálja, 

akkor nincs eltökélt szándék a cserére.

Koltai Tamás többek közt arról érdek-

lődött, hogy a sikló és a Gellért-hegy 

rehabilitációja vajon hány kivágott 

fába fog kerülni. Megjegyezte, hogy 

ha az állam kiemelt beruházássá teszi, 

akkor számos érdek sérülhet. 

A főtájépítész válaszában hangsú-

lyozta, hogy kész tervek nélkül nem 

lehet tudni, hogy mennyi fa esik majd 

a siklóépítés áldozatául, de amennyi-

ben megvalósul a beruházás, akkor 

jelentős mennyiségű fáról lesz szó. 

Ezt a tényt nem kívánják eltitkolni. A 

buszos turistaforgalom kiváltása a sik-

lóval azonban jelentősen csökkenti a 

környék terheit; ezt a két szempontot 

kell mérlegre tenni. A növényzet vesz-

teségeit vizsgálva mindenképpen fi-

gyelembe kell venni, hogy a fakivágás 

döntően az invazív (idegen) egyede-

ket érinti. A Gellért-hegy északi lejtő-

je a rácok idején sűrű beépítésű volt. 

Miután a városrészt eltüntették a föld 

színéről, a területen Réde Károly és 

Morbitzer Dezső székesfővárosi ker-
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tészeti felügyelők közparkegyüttest 

alakítottak ki. Ez a folyamat párhuza-

mosan zajlott az ott lévő szőlőültet-

vények filoxéra-fertőzésével. A hegy-

oldalon spontán erdősülés kezdődött, 

aminek következtében megnőtt az in-

vazív zöldjuhar-állomány. Az 1990-es 

évek közepén a Főkert és a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park természetrekonstrukci-

ós programot indított, amelynek célja 

az észak-amerikai fafajta kiszorítá-

sa. A kivágott zöld juharfák helyére a 

szőlőtelepítés előtti, őshonos, a he-

lyi ökológiai viszonyoknak megfelelő 

fafajokat és cserjéket ültetnek. Bár a 

zöldfelületi arány megváltozik, de a 

kivágásra ítélt fákat ökológiai szem-

pontból nem kell siratni. A siklóalagút 

építéséről szólva elmondta, tisztában 

vannak vele, hogy az még talán a fa-

kivágásnál is fontosabb probléma. A 

szabályozási terv jelenleg arra kény-

szeríti a tervezőket, hogy az Orom 

utcáig a felszín alatt vezessék a siklót. 

Előzetes geológiai vizsgálatok tárgya, 

hogy a felszín alatti szakasz okoz-e 

problémát a karsztban. Ha a fúrás ve-

szélyeket rejt, és nem történhet meg, 

akkor meg kell vizsgálni a felszíni le-

hetőségeket. 

Kerpel-Florius Gábor folytatva a vá-

laszadást elmondta, diákként maga is 

sok éven keresztül ült az Antal lépcső 

korlátján, jól ismeri a mikroklímát, és 

szívén viseli a környék sorsát. A ter-

vezők nem gondolkodnak mélygaráz-

sépítésében, olyan megoldást keres-

nek, amellyel nem terelik a forgalmat 

a Tabán, illetve a Rác fürdő környéké-

re. Tisztában van azzal, hogy az eset-

leges kiemelt kormányzati beruházás-

sá nyilvánítás szigorú jogi helyzetet 

eredményez, ezért igyekeznek olyan 

döntésekben megállapodni, amelyek 

minden érintett számára optimumot 

hoznak. Remélhetően senkinek nem 

lesz érdeke olyan helyzetet terem-

teni, amilyen a városligeti múzeumi 

negyedben kialakult. Elárulta, hogy 

a Gellért-heggyel kapcsolatos eddigi 

konfliktusok az elfogadható határo-

kon belül mozognak. A konkrét tervek 

elkészülte után a főváros ismét egyez-

tetni kíván a városlakókkal. 

Gelencsér Ferenc alpolgármester a 

turisták közlekedését megkönnyítő 

megoldásokat vázolta fel. A tervek 

szerint a Mészáros utcai parkolóban 

várakozó 14–16 fős elektromos kis-

buszok folyamatosan cirkulálnának 

a kiindulási helyük, valamint a Gel-

lért-hegy és a Vár között. A forgalom 

megfelelő kezeléséhez kb. 70 db 

buszra lesz szükség. A városüzemelte-

tési szakemberek bevonásával előze-

tesen szimulálni fogják az elképzelést.

Mezősi Tamás a sikló kapacitásáról 

érdeklődött, és hogy a sikló átadása 

után tervezik-e a Szirtes út felső sza-

kaszának, valamint a Citadella parko-

lójának lezárását. Kíváncsi volt arra 

is, hogy lesz-e közvetlen elektromos 

buszjárat a Citadellához. 

Bardóczi Sándor felidézte a Vitézy Dá-

viddal folytatott egyeztető tárgyalást, 

amelyen a BFK vezetője határozottan 

állította, hogy a sikló óránként 900 utas 

kiszolgálására képes. Egy szerelvény 

az alsó, egy a felső állomásról indul, és 

középen két önálló vágányra vezetik a 

forgalmat. A pályája hosszabb, de a se-

bessége gyorsabb, mint a vári siklóé. 

Kerpel-Florius Gábor elmondta, hogy 

a sikló üzembe helyezése nem jár 

együtt a parkolók lezárásával, de a 

terhelés jelentős csökkenése várható. 

A szakemberek nem tervezik a terü-

leten közlekedő teljes buszállomány 

cseréjét, mert a döntés a környezet-

szennyezés csökkentését megoldaná 

ugyan, a forgalomterhelésen azonban 

nem segítene. 

Szoboszlai István hozzászólásában a 

kelenhegyi víztározó alternatív hasz-

nosítására tett javaslatot. Elmondta, 

hogy a Fővárosi Vízművek korábban 

építészként kérte fel őt a ma már hasz-

nálaton kívüli, megrepedt vízmeden-

ce szakértői vizsgálatára. Véleménye 

szerint a hatalmas befogadóképes-

ségű, föld alatti helyiség urnatemető-

ként nyerhetne új funkciót. Ez a sze-
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rep jól harmonizál a zöld környezettel. 

Tatai Zsombor arról tájékoztatta a fó-

rum résztvevőit, hogy az egykori víz-

tározót a tulajdonosa hasznosítani 

kívánja, felmerült többek között, hogy 

a területet lakóterületté nyilvánítsák. 

A Fővárosi Önkormányzat úgy döntött, 

hogy az engedély a teljes területre ne 

vonatkozzon, és az ingatlan egy részét 

a Gellért-hegyi parkhoz csatolták. 

Jankó Géza a túlterhelt Hegyalja út 

problémáinak megoldásához kérte 

a döntéshozók segítségét. Mielőbb 

megoldást kellene találni az M7-es 

és M1-es autópályához kapcsolódó 

autóforgalom elterelésére. A Hegyalja 

útról a merőleges utcákból is ömlik a 

kipufogógáz, már a BKV-buszok meg-

állóiban várakozók számára is elvisel-

hetetlen a hétköznapi légszennyezés.

A főpolgármester-helyettes szerint 

a közelmúltban az M0-s híd műszaki 

rekonstrukciója miatt lehetett kiugró 

terhelése a Hegyalja útnak. Az ott fo-

lyó műszaki munkálatok a forgalmat 

beszorították a városba. Kerpel-Florius 

Gábor úgy vélte, hogy a problémára 

középtávon a már tervben lévő dél-bu-

dai híd nyújthat majd megoldást. A 

Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa már 

tárgyalta a koncepciót, és rögzítette, 

hogy a kormánnyal közösen kell töre-

kedni a megvalósításra. Az új Duna-híd 

egyik fő célja, hogy az Erzsébet és Pe-

tőfi hidat tehermentesítse, egy esetle-

ges alagútnak pedig nincs realitása. 

Szabadi Tibor kérdése arra vonatko-

zott, hogy a Gellért-hegy fejlesztése 

során terveznek-e vendéglátó egy-

séget. Arról számolt be, hogy a helyi 

lakosok rendszeres elszenvedői az 

illegális tűzijátékoknak és az illegális 

rendezvényeknek. Véleménye szerint 

a turistákat nem lehet kiszorítani a 

környékről, a programjukban a Vár és 

a Gellért-hegy is szerepel. Felvetette 

továbbá, hogy a Vuk játszótér látoga-

tottsága miatt a Bérc utcában kaotikus 

a parkolás. Az utca lakói képtelenek 

parkolóhelyet találni. 

A főpolgármester-helyettes válaszá-

ban elmondta, hogy az illegális közte-

rület-használat rendészeti kérdés. Az 

egységes fővárosi parkolási rendszer-

ről, a rövid és hosszú távú parkolás-

ról, valamint a díjszabásokról folynak 

az egyeztető tárgyalások. Igyekeznek 

védeni a helyben lakók érdekeit. A te-

rületen nem kívánják jelentősen gya-

rapítani a vendéglátóhelyek számát, 

de néhányat beengednek, hogy a pi-

henni vágyók és a turisták le tudjanak 

ülni egy kávéra. A közösségi tervezés 

során meghallgatják a különböző ér-

dekű közreműködőket. 

Bardóczi Sándor hangsúlyozta, a 

döntéshozók tisztában vannak azzal, 

hogy a Gellért-hegy természetvédel-

mi terület, és nem bulinegyed. Az új 

konstrukcióban a kávézó bérlője nem 

bérleti díjat fizet, hanem vállalja, hogy 

üzemelteti a nyilvános WC-t.

A lakossági fórum záró hozzászólása 

Dávid Klárától érkezett, aki 1985-től 

volt tanácstag, majd a rendszerváltást 

követően önkormányzati képviselő. 

Szóvá tette, hogy a Gellért-hegyről szó-

ló rendezvényt szerencsésebb lett vol-

na a Czakó utcai sportpálya területén 

megrendezni. Elmondta, hogy a siklóról 

1995-ben, a Műhely Kft. által készített 

rendezési terv kapcsán hallott először, 

és reméli, hogy a beruházás ezúttal 

megvalósul. Ezt követően felmutatott 

egy, az 1940-es években a Gellért-

hegyről és a Tabánról készült különle-

ges panorámafotót, amelyet felajánlott 

a Budavári Önkormányzatnak.

Marikovszky Andrea megköszönte és 

átvette a fényképet, és jó egészséget 

kívánt a kerület lakói körében ma is 

népszerű, Budavárért Emlékéremmel 

elismert Dávid Klárának. A rendez-

vény szervezőjeként elmondta, hogy 

a fórumot eredetileg a Czakó utcai 

Sport- és Szabadidőközpontban sze-

rették volna megrendezni, de az ottani 

előadóterem szűknek bizonyult volna 

a biztonsági szabályok betartásá-

hoz. Végül megköszönte a vendégek 

szakmai tájékoztatását, a résztvevők 

hozzászólásait és mindazok közremű-

ködését, akik a kérdőív kitöltésével 

hozzájárultak a Gellért-hegy fejleszté-

sének közösségi koncepciójához.

Rojkó A. 
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Pétanque a Vérmezőn
A 2024-es párizsi olimpia verseny

számai közé nem vették fel az egyik 

legnépszerűbb francia sportot, a 

pétanque-ot (ejtsd: petank), a hazai 

versenyzők számára azonban jó hír, 

hogy 2020. október 10-én a Vérme

zőn tartják az egyéni országos baj

nokságot. A szervezők tervei szerint 

a versenyt – ahová az érdeklődőket 

is várják – a higiéniás szabályokat 

betartva bonyolítják. A golyójátékról 

és a játszmák hangulatról a Budapest 

Pétanque Sportegyesület két alapító 

tagjával, Sombor Andrással és Badits 

Marcellal beszélgettünk.

Franciaországban még a legapróbb 

parkokban is ott vannak a golyódo-

bálók. Honnan ered ez a különleges 

játék?

S. A.: – A napóleoni háborúk idején, két 

csata között megpihentek a katonák. 

Ilyenkor pl. főztek maguknak, megbo-

rotválkoztak, és hogy elüssék az időt, 

golyókat – adott esetben ágyúgolyókat – 

dobáltak egy kijelölt pályán. A játéknak 

léteznek olyan variációi, ahol a dobást 

nekifutásból vagy ugrás közben kell 

teljesíteni, de a pétanque esetében álló 

helyzetből dobnak a játékosok.

B. M.: – Ezt a típusú játékot hadirok-

kant katonáknak találták ki, hiszen fél 

lábbal is játszható. Az elnevezése a 

francia pieds tanqués szavak összevo-

násából ered, magyarul mozdulatlan 

lábakat jelent. A szabályok szerint a 

körből nem szabad kilépni, fixen kell 

állni és dobni. Egy apró, fából eszter-

gált színes golyót, az „Öcsi”-t kell elta-

lálni a saját fémgolyókkal, miközben a 

másik játékosét ki kell lőni. 
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A magyarországi pétanque milyen 

hagyományokkal rendelkezik?

S. A.: – A Magyar Pétanqe Szövetség 

30 éve alakult; az országban össze-

sen két-háromszáz versenyzőt tarta-

nak számon, hobbiszinten ugyanakkor 

több ezer honfitársunk petanque-ozik. 

Vidéken több településen is működnek 

egyesületek, és a főváros több pontján, 

így a Városligetben, a Mechwart liget-

ben, a Bikás parkban, a Római-parton 

és a Vérmezőn játszanak kisebb tár-

saságok. Három évvel ezelőtt azzal a 

céllal alakítottuk meg a Budapest Pé-

tanque Sportegyesületet, hogy egye-

sítsük budapesti erőinket. Jelenleg 50 

tagunk van, de a létszám folyamatosan 

növekszik. Középtávon szeretnénk a 

főváros egész területét lefedő, 1000 

fő feletti egyesületté válni, ahol mind a 

hobbi- és tömegsport, mind a verseny-

sport kedvelői jól érzik magukat.

Miért a Vérmezőt választották az 

egyéni országos bajnokság helyszí-

néül?

S. A.: – A Vérmező sétánya jól bevált 

helyszínünk, ahová a bajnokság im-

már második alkalommal tér vissza. A 

pétanque-hoz nem kell más, csak egy 

golyókészlet és egy kavicsos sétány. 

Az árnyas fasorban madarak csicsereg-

nek, kellemes a hangulat. A Vérmező 

tökéletes helyszín, nagyon szeretjük! 

B. M.: – Tavaly a hatalmas parkban 

a bajnokság résztvevői 60 pályán 

játszhattak egyszerre. Egy pálya mé-

rete 15×4 méter, a versenyhez tehát 

nagy területre volt szükség. A sétány 

aprókavicsos burkolata sík, minimális 

lejtése van, nem gyűlik rajta össze az 

esővíz, így a felülete általában száraz. 

Tavaly óta néhányan már oda járnak 

hétvégenként játszani.

Kapcsolatban állnak a Budavári Ön-

kormányzattal?

B. M.: – Az eredeti tervek szerint a 

bajnokságot idén áprilisban ren-

deztük volna meg. Az előkészületek 

során felvettük a kapcsolatot Gelen-

csér Ferenc alpolgármester úrral, aki 

elmondta, hogy készek a párbeszédre 

a Budapest Pétanque SE-vel, érdekes, 

üde színfoltnak találja a Vérmezőn a 

pétanque megjelenését, ami a helyi 

lakosok számára új kikapcsolódási és 

közösségalkotó lehetőséget jelent-

het. Mivel a pétanque az idősebbek 

játéka is, és a budavári lakosság je-

lentős része ebbe a korosztályba tar-

tozik, az önkormányzat üdvözli a kez-

deményezést, és bízik benne, hogy a 

senior korosztály pozitívan fogadja 

majd. 

A pétanque mennyire a nyugdíjasok 

sportja?

M. A.: – Ez a játék demokratikus és 

kortalan. Idősek is játszhatják, és azok 

is, akik nehezen mozognak. Tavaly a 

II. kerületben Senior Pétanque Napot 

szerveztünk a kerületi nyugdíjas em-

bereknek és az idősotthonok lakóinak. 

Eljött többek között egy bekötött lábú, 

járókeretes bácsi, aki 10 perc után ját-

szani kezdett, ügyesen dobott, csillo-

gott a szeme, és nem hagyta, hogy a 

többiek fölvegyék neki a golyót. Erre a 

célra – hogy ne kelljen lehajolni – léte-

zik egy mágnesben végződő heveder, 

illetve madzag, amellyel fölemelhető 

a 70 dekás fémgolyó.

A pétanque egyénileg vagy ketten-ket-

ten, hárman-hárman egymás ellen is 

játszható. Lehetnek azonos nemű és 

vegyes csapatok is. Érdekes módon a 

női csapatok elsősorban a Távol-Ke-

leten erősek. A thaiföldi hadseregben 

egyébként kötelezően oktatják a pé-

tanque-ot, mert taktikai gondolkodásra 

és együttműködésre ösztönöz.

Önök hogyan váltak a pétanque hí-

veivé?

S. A.: – Én A San Tropez-i csendőr című 

Louis de Funès-film egyik vicces je-

lenetében láttam először a játékot, 

amiben a csendőrök pétanque-oznak. 

Személyesen Párizsban, egy hangu-

latos parkban figyeltem fel egy idős 

emberekből álló csoportra, akik oda-



S p o r t

17

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

hívtak, hogy játsszak én is. A bácsik 

közben beszélgettek, elszívtak egy-

egy szivart. Volt, aki kihozta a kutyá-

ját és kikötötte a padhoz, egy másik 

kihozta a kanáriját és a kalitkát letette 

a padra. Amikor hazajöttem, vettem 

magamnak egy pétanque-készletet. 

Nyaraláskor elvittem magammal a 

Balatonra, játszottunk a barátaimmal. 

Néhány éve összetalálkoztam a buda-

pesti pétanque-osokkal, akikkel ké-

sőbb közösen hoztuk létre a Budapest 

Pétanque Sportegyesületet.

B. M.: – Én 2005-ben Spanyolország 

egyik tengerparti kisvárosában megis-

merkedtem az akkori barátnőmmel, aki 

a saját társaságába hívott vacsorázni. 

Velük játszottam életemben először, 

ráadásul egy olyan pályán, ami alkal-

matlan volt a pétanque-ozásra, mert 

tele volt fűcsomókkal. Ennek ellenére 

olyan jól éreztem magam, hogy meg-

tetszett a játék. Pár évvel később egy 

barátommal a Római-parton bringáz-

tunk, amikor egy söröző mellett meg-

láttuk, hogy néhányan pétanque-ot 

játszanak. Megálltunk és néztük őket, 

majd megszólított egy idősebb úr, hogy 

álljunk be, mert mindkét csapatból hi-

ányzik egy-egy ember. A játék után to-

vábbmentünk, és kirándultunk. Aztán 

visszafelé újra beálltunk közéjük. Ezu-

tán a hétvégeken mindketten elkezd-

tünk kijárni a Rómaira, és amikor már 

kicsit ügyesebbek lettünk, vásároltunk 

egy profi szettet, és versenyeken is el-

indultunk. Egyre több sikerélmény ért 

minket. Akkoriban ismerkedtem meg 

Andrással és Molnár Csabával, akikkel 

hamarosan megalapítottuk a BPSE-t. 

Mik a tervek?

S. A.: – Szeretnénk kerületről kerület-

re elérni, hogy az emberek megismer-

jék a pétanque-ot. Ennek érdekében 

igyekszünk rendszeres játéklehető-

ségeket szervezni az érdeklődőknek. 

Marcellal az a víziónk, hogy új szín-

foltot varázsoljunk a parkokba. Régen 

a tereken sakkasztalok, a kiskocsmák 

kertjében tekepályák várták a szóra-

kozni vágyókat. A pétanque ugyanígy 

összehozza az embereket. Aki az élet-

kora vagy a fizikai állapota miatt abba-

hagyta a teniszt vagy a focit, és szeret-

né jól érezni magát a szabad levegőn, 

az bátran kezdje el a pétanque-ot!

Rojkó A.

PÉTANQUE-KISOKOS

Felszerelés: 1 apró célgolyó („Öcsi”, fá-
ból) golyókészlet (2-3 golyó/fő, fémből) 
dobókör (50 cm átmérőjű műanyag kari-
ka vagy egy kör a talajra rajzolva, erről a 
helyről dobunk).

A játék célja: hogy saját golyóink köze-
lebb legyenek az „Öcsi”-hez, mint az el-
lenfélé.

Helyszín: bárhol játszhatunk, ahol apró-
kavicsos a talaj: parkban, sétányon, kert-
ben stb. 

Előnye: gyermekkortól idős korig űzhe-
tő, izgalmas játék, és jót lehet közben 
beszélgetni.

Játékosok száma: 1 fő 1 ellen (egyéni) 
3-3 golyóval (összesen: 6 golyó), 2 fő 2 
ellen (duplett) 3-3 golyóval (összesen: 12 
golyó), 3 fő 3 ellen (triplett) 2-2 golyóval 
(összesen: 12 golyó).

A játék menete: 
a) Öcsi kidobása: a sorsolással kiválasz-
tott kezdő csapat játékosa eldobja az 
„Öcsi”-t. Az „Öcsi” a dobókörtől 6–10 mé-
ter távolságra, a pálya szélétől minimum 
1 méterre legyen. 
b) Kezdő dobás: a kezdő csapat játékosa 
eldobja az első golyóját, minél közelebb 
az „Öcsi”-hez. Dobás közben a játékos 
mindkét lábának a dobókörön belül, a 
talajon kell lennie – ez igaz minden do-
básra. 
c) További dobások: A másik csapat játé-
kosa megpróbálja a saját golyóját köze-
lebb dobni az „Öcsi”-hez; akár közelítés-
sel, akár kilövéssel is próbálkozhat. Ezt 
követően mindig a rosszabb (távolabbi) 
helyzetben lévő csapat következik a do-
bással, egészen addig, amíg vissza nem 
veszik a vezetést, vagy el nem fogynak 
a golyóik. Ha az egyik csapat összes go-
lyója elfogy, a másik csapat dobhat a ma-
radék golyóival. A kör addig tart, amíg 
elfogy a csapatok összes golyója. 

Pontszámítás: ha mindkét csapat eldobta 
a golyóit, jön a számolás. A győztes any-
nyi pontot kap, ahány golyója közelebb 
van az „Öcsi”-hez, mint az ellenfél leg-
jobb golyója. 13 pontig játszanak.



VÁRNEGYED • XXV. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM, 2020. SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK18

ö n k é n t e s e k

 „Inkább ő gondoskodott rólam” – 

így foglalná össze Nóri a kapcsolatát az 

egyetlen rászorulóval, akinek önkéntes-

ként segített, de neki hosszú heteken át, 

miközben különleges kötelék alakult ki 

kettőjük között. A kalandos életű Margit 

nénivel legalább annyi mindent osztott 

meg, mint fordítva. A spatial designerként 

dolgozó Nóri szerint az idős emberek 

„rengeteg bölcsességet hordoznak, és egy 

csomó malőrt nem követnénk el, ha többet 

beszélgetnénk velük”, és erősen emlékez-

tetik őt az alkotómunkája során is hasz-

nált régi, szebb korokat megélt, elfeledett 

bútorokra: „ezekre a tárgyakra általában 

a funkciójukon keresztül tekintünk, pedig 

érzéseknek az őrzői, pillanatokat, örömö-

ket, fájdalmat hordoznak”. Nóri ezzel a 

szemlélettel alkot a bútor- és tértervezés 

során. Célja, hogy a kreatív foglalkozáso-

kon keresztül a gyerekekhez is közelebb 

hozza ezt azt értéket, egy kerületi kortárs 

művészeti műhely létrehozásával.” 

Klára Csepelen lakik, de mivel a Magyar 

Állami Népi Együttes táncosa a Hagyomá-

nyok Házában, és az intézmény intenzív 

munkaközössége miatt gyakorlatilag több 

időt tölt az I. kerületben, mint bárhol 

máshol, ezért egyértelmű volt, hogy itt 

akar segíteni. Bár voltak negatív ta-

pasztalatai is, mint például az emberek 

fokozott bizalmatlansága a szórólap-osz-

togatással szemben, ám összességében 

pozitív élmény volt az önkéntesség: 

„nagyon jó csapatba kerültem, iszonyat 

segítőkész volt mindenki, lehetett tá-

maszkodni másokra, bármikor fel lehetett 

hívni a szervezőket bármivel”. Előfordult, 

hogy a 7 éves kislányát is magával vitte, 

akit különösen fontos volt lefoglalni az is-

kolai elfoglaltságok híján, és így láthatta, 

hogy milyen jó dolog másoknak segíteni. 

Közben feltárultak kerület rejtett szépsé-

gei: „olyan házakba, belső udvarokba ju-

tottam be, olyan csodákat láttam, amikre 

máshogy nem lett volna lehetőségem”.

  KLÁRA 

 NÓRA

Korábbi számunkban Nóra képe rossz szöveggel jelent meg, ezért az érintettektől és az olvasóktól elnézést kérünk

Akiknek a kerület az első
A tavaszi koronavírus-járvány önkéntesei.
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A Tabán évszázadai – 6. rész

A hanyatlás évtizedei 2.
A háború után új lendületet kapott a 

városfejlesztés. Egyre inkább kiépült 

a Gellérthegy, a Naphegy, Sasad, Né-

metvölgy, Mártonhegy és Farkasrét – 

a Tabán „szorítóba került”. Előbbiek 

jobb megközelíthetőségéért, a köz-

lekedés fejlesztésével új szerpentin-

utat terveztek. Csakhogy ez több ezer 

tabáni lakó kiköltöztetését igényelte 

volna, akik viszont ellenálltak. A fővá-

ros Budaörsi úti kislakásos bérházak-

ba költöztette volna át őket, de az itt 

lakóknak ez nem csupán az otthonuk, 

de egyben munkahelyük, megélheté-

sük helyszíne is volt, így nagyon ke-

vesen fogadták csak el az ajánlatot. A 

szerpentinút megépítése helyett vé-

gül egy alternatív útvonalat fogadtak 

el. A Döbrentei tértől a Hegyalja útig 

1932-ben meg is épült az új út. 1929-

ben megalakult az Országos Fürdő-

ügyi Bizottság – ez is jelezte, hogy az 

államnak és a fővárosnak nagy fürdő-

fejlesztési tervei voltak az útépítések 

mellett, és ez megint csak a régi házak 

elbontásának irányába mutatott. 

A város végül 1933. május elsejével 

„felmondott a tabániaknak”, elrendel-

ték a kiköltöztetésüket. Hatalmas vita 

indult városszerte a döntés kapcsán: 

a város fejlesztése mellett érvelők 

csaptak össze a Tabán romantikáját 

megőrizni akarókkal. De a tiltakozás 

hiábavaló volt, a döntéshozók kitar-

tottak a bontás mellett. Először az 

üresen maradt házakat bontották le, 

majd folyamatosan költöztették ki a 

lakókat, és bontották el a viskóikat. 

Márai Sándor írta Az Újságban 1933 

márciusában: a „Tabán már évek óta jó-

részt abból él, hogy lebontják; mint az 

üzletet, amely állandóan és visszavon-

hatatlanul végkiárusítást hirdet, Tabánt 

sem azért keresik fel a pesti látogatók, 

mert van, hanem azért, mert évek óta 

az a híre, hogy megszűnik.” A Tabánt 

ellepték a fotográfusok és a festők: 

mindenki látni akarta azt, ami éppen 

az enyészeté, a bontócsákányoké 

lett. Jött Végh Gusztáv grafikus, ipar-

művész és jött Zórád Ernő grafikus, 

karikaturista, maga is a Tabán egykori 

lakója is. 

A régi házak közül néhány műemlék 

épületet megkíméltek. Ma még eny-

nyit sem láthatunk: a második világ-

háború a még állva maradt kevés há-

zat is megtizedelte. Így tűnt el végleg 

Virág Benedek lakóháza is a második 

világháború után. A szerbek temp-

loma is komoly károkat szenvedett, 

ezt helyreállítás helyett 1949-ben 

inkább lebontották. A hajdani Rácvá-

rosból megmaradt a plébániatemp-

lom, Semmelweis szülőháza, a Szar-

vas-ház, az Apród utca 10–Döbrentei 

utca 9. alatti épület, a Döbrentei utca 

15. és 17., a Czakó utca 15. alatti kis 

ház, az Attila út 15. alsó szintjei. Sé-

rülten, de megmaradt a Rudas és a 

Rác fürdő, valamint több 20. század 

eleji bérház a Várkert rakpart és az 

Attila út mentén. Utoljára az Erzsébet 

híd 1964-es megépítése kapcsán volt 

komoly útépítés ezen a területen. Ak-

kor állították helyre a parkot. A Tabán 

azóta lényegében változatlannak 

mondható. 

A lebontott házak helyén 1936-ban 

ásatások folytak, amelyeknek során 

római kori és középkori épületmarad-

ványok kerültek elő – mint erről már 

olvashattunk e cikksorozat elején. A 

kutatások befejezésével a területet 

parkosították, hogy előkészítsék egy jó-

kora szálloda és fürdőközpont részére. 

A bontások előtt a dokumentáció sze-

rencsére nem maradt el: mint arról a 

Budapest újság hasábjain is beszámolt 

1972-ben, Dr. Grexa Gyula – a Főváro-

si Múzeum igazgatójának buzdítására 

– több mint 300 fényképfelvételen 

örökítette meg az egykori házakat, a 

helyszínek pontos megjelölésével. 

(folytatjuk)

A Tabán 1930 körül 

(fortepan.hu, adományozó: Pesti Brúnó)

A Rácz fürdő 1940 körül (kép: fortepan.hu)
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A gyufától az 
aszuesszenciáig
A régi váriak jól emlékezhetnek az Országház utcai kis közértre, hivatalos nevén 

a Kelenföldi Közért Vállalat 1432. számú fűszerboltjára, amely a rendszerváltást 

követően Dóczy Delicatesse-ként éledt újra. A csemegeboltot ma is ugyanaz a 

házaspár vezeti, mint annak idején, kiegészülve a fiukkal, ifjabb Dóczy Dénessel. 

A koronavírus-járvány kezdete óta hármuk közül ő viszi az üzletet reggeltől estig.

A Közért vállalat több mint fél évszáza-

da, 1969-ben helyezte ide az idősebb 

Dóczy Dénest és feleségét, Katalint, akik 

télen a fűtetlen üzlethelyiségben nagy-

kabátban és kucsmában szolgálták ki a 

vevőket. Hóeséskor maguk szórták fel 

fűrészporral a csempézett betont, hogy 

a vevők el ne csússzanak rajta.

Dóczyék ma már a Várnegyed jól is-

mert alakjai, a szívük másik fele azon-

ban Kispestért dobog.  Az üzletben a 

pult fölött diszkréten jelzi ezt a Hon-

véd labdarúgó csapatának kis zászla-

ja. – Ez a zászló még a régi egyesületé, 

a Budapesti Honvédé. A dédapám és a 

nagypapám a Ganz MÁVAG-ban dolgo-

zott, az egész család a Wekerle-telepen 

lakott – meséli az ifjabb Dénes.

A csemegeüzlet 1986-ban elnyerte „A 

fogyasztók kiváló boltja” elismerést, a 

tanúsítvány ott van a bejárati ajtó mö-

gött, az érmés telefonkészülék szom-

szédságában. Az üzlet jelenlegi veze-

tője már óvodás korában megismerte 

a bolt és a raktár minden zegét-zugát, 

szinte itt nőtt fel. Ma is emlékszik a 

hosszú pultra, amely a mostanira ép-

pen merőleges irányban állt, és az 

egykori törzsvevők gyerekeit sem fe-

lejtette el, akik mára szülőként térnek 

be hozzájuk a saját gyerekeikkel.

1991-ben az üzlet tulajdonjogának 

elnyeréséért ketten pályáztak, vé-

gül Dóczyék kaptak lehetőséget a 

privatizációra. Katalin lett a családi 

vállalkozás ügyvezető igazgatója. A 

negyvenes évei elején járó házas-

pár életében, éppúgy, mint a cse-

megebolt történetében, új fejezet 

kezdődött. – „Annak idején a szüleim 

végiglátogatták a leendő partnere-

ket. Számukra nagyon fontos volt a 

személyes kapcsolattartás.  Leutaztak 

Orosházára, ahol a márkás libamáj-

termékek készülnek, elmentek a Zwack 

Likőrgyárba, Kecskemétre a pálin-

kamanufaktúrába, Tokajba, Szepsy 

István pincészetébe, a Gundel–Lau-

der–Láng pincészetébe, és ugyanígy 

a sonkáshoz, a csokoládéüzem tulaj-

donosához és a többi termelőhöz is. 

Többségükkel marketingszerződést 

kötöttek” – meséli Dénes, aki az első 

három évben kétlaki életet élt. Nap-

pal a Transelekrto Külkereskedelmi 

Vállalatnál dolgozott, délután pedig 

följárt segíteni a boltba. A közgaz-

dász végzettségű fiatalember több 

mint tíz év után döntött úgy, hogy a 

németországi munkavállalási szerző-

dések elemzésénél nagyobb kihívást 

jelent számára a családi vállalkozás. 

A szülei elvárása volt, hogy továbbvi-

gye az üzletet.

Az 1990-es évek derekán látványosan 

föllendült az idegenforgalom, egyre 

több turista érkezett a Várba. Ifjabb 

Dóczy Dénes négy-öt nyelven beszél, 

így könnyen meg tudta szólítani az 

érdeklődő külföldieket. – „Oroszból 

érettségiztem, a feleségem bolgár, tőle 

megtanultam bolgárul, a németet a 

Goethe Intézetben sajátítottam el, ta-

nultam egy kis franciát is, az angol meg 

rám ragadt a rock zenével.” A forgalom 

50%-át a turisták, 50%-át a környé-

ken élő váriak tették ki, ezért szélesre 

kellett nyitni a választékot. –„Ahogy 

édesapám szokta mondani: »a gyufától 

az aszuesszenciáig mindent tartunk«.” 

Ez a mottó egészen idén márciusig 

igaz volt, de az elmúlt hónapokban a 

járvány miatt elmaradtak a külföldiek. 
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Már a koronavírus megjelenése előtt 

érzékelték a forgalom visszaesését. 

Dénesék a környékbeli szállodákkal 

és üzletekkel együtt azt tapasztalják, 

hogy mostanában a delegáló cégek 

által kifizetett 2-3 éjszaka mellett a 

külföldiek „lefogyasztják” a számlába 

foglalt szolgáltatásokat, de másra alig 

költenek. Az elmúlt években beveze-

tett biztonsági előírások sem kedvez-

nek az ajándékboltoknak, hiszen a 

repülőgépek fedélzetére ma már csak 

kézipoggyász vihető fel, és sokaknak 

ez az egyetlen csomagjuk. 

Dóczy úr profi idegenvezetőként, 

minden ről mesél valamit. – „A liba-

májnak mindig is megvolt a maga ke-

reslete és piaca, de amíg a rendszervál-

tás után idegenforgalmi húzótermék 

volt, ma már csak kiegészítő termék. 

Más lett az ára, és más lett az eljárás 

is, ahogy készítik, mert 30 évvel ezelőtt 

még nem léteztek állatvédelmi törvé-

nyek. Ma már csak a kíméletes tömést 

engedélyezik.” 

A tömeges turizmus inkább az olcsó 

borokat keresi, de tartanak drágáb-

bakat is. A pálinkákból, likőrökből 

és egyéb szeszesitalokból azonban 

kizárólag márkás brandeket árusíta-

nak. A kalocsai fűszerpaprika a leg-

népszerűbb, karácsonykor azonban a 

prémium cukrászdák magyar külön-

legességeit, a bejglit, a szaloncukrot 

és a kézműves bonbonokat is nagyon 

keresik a vásárlók.  

A járvány miatt sok üzletben 

lehúzták a redőnyt, a Dóczy 

csemegeüzlet azonban meg-

próbált talpon maradni. A for-

galom alaposan visszaesett. 

Tisztában voltak azzal, hogy az 

alapvető élelmiszereket a leg-

többen a nagyobb boltokban, 

olcsóbban szerzik be. A deli-

catesse ezért a váriak számára 

egyedi szolgáltatást hirdetett. 

Akik bevásárlólistával fordultak 

hozzájuk, azoknak olyan árufé-

leségeket (pl. lisztet, búzadarát 

stb.) is beszereztek, amelyeket 

a családi üzlet nem forgalmaz; 

a környék lakóinak házhozszál-

lítást is vállaltak. Megnövelték 

a vadhúsok és zöldségek vá-

lasztékát, nem kellett lemennie 

a piacra annak, aki karajt, tarját, 

lapockát, leveszöldséget, bor-

sót vagy fejtett babot kívánt 

vásárolni. A házias mangali-

cakolbászok és a libatepertő 

mellett konyhakész fagyasztott 

ételeket, szaravaspörköltet, cigánype-

csenyét és bécsiszeletet is árusítot-

tak. Dénesnek sikerült megtartania a 

törzsvásárlókat, sőt többen csak most 

fedezték fel a hangulatos cégérrel 

büszkélkedő kis csemegeüzletet. – „A 

járvány idején nagyon szomorú látvány 

volt, hogy elnéptelenedtek az utcák és 

megszűnt a nyüzsgés. A közönségünk 

iránti szeretet azt diktálta, hogy ilyen 

körülmények között is itt legyünk, és ki-

szolgáljuk a vásárlóinkat.” 

R. A.

DÓCZY DELICATESSE

1014 Budapest, Országház u. 16. 

Telefon: 06 1 212 3761

Nyitva: hétfőtől szombatig 10-től 17 

óráig; vasárnap 10-től 16 óráig.
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Minden szerdán 10.30-tól

LÉLEKSIMOGATÓ – MEMORITER-

FOGLALKOZÁS RÁK KATI SZÍNMŰ-

VÉSZNŐVEL

A belépés díjtalan, de regisztráció-

hoz kötött.

Szeptember 28., hétfő 18.00

KÖNYVEK DALLAMAI

Vers, próza, párbeszéd, zene, Benke 

László, Czigány György, Simon Erika 

műveinek bemutatásával 60 perc-

ben. Közreműködik: Dr. Szabó Győző, 

Szersén Gyula. A belépés díjtalan, de 

regisztrációhoz kötött.

Szeptember 30., szerda 18.00

LAJTHA TRIÓ: Ábrahám Márta – 

hegedű, Bolyki András – brácsa, 

Baranyai Barnabás – gordonka.

Műsor: Dohnányi: C-dúr szerenád op. 

10, Lajtha László: 2. vonóstrió

Belépődíj: 1000 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával: 500 Ft.

Október 1., csütörtök 17.00

MARMORSTEIN BERTA CSODÁLATOS 

ÉLETE

EGYSZEMÉLYES SZÍNJÁTÉK

Marmorstein Berta 1900-ban szüle-

tett, egyszerre a XX. századdal. Élete 

viharos és szenvedélyes volt. Valós 

alapú története a város, Budapest, és 

Magyarország történelmét alulnézet-

ből meséli, forradalmakkal, háborúk-

kal, válságokkal és örömökkel, mint-

ha nagyanyánk mondaná el életét.

Előadja: Rák Kati. Közreadta: Czető 

Bernát László. A belépés díjtalan, de 

regisztrációhoz kötött.

Október 8., csütörtök 17.00

OTTLIK GÉZA ÉS A CSILLAGOS ÉG

A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Mű-

vészeti Társaság programja. Előadó: 

Czigány György, költő, író. A belépés 

díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

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 – megren

delt jegyeket a helyszínen lehet 
átvenni.)

A programokat a távolságtartási 
szabályok betartásával 

rendezzük meg.

VIRÁG BENEDEK HÁZ 

ESTEK A DIÓFA ALATT

Szeptember 27., vasárnap 17.00

HANGSZÍNHÁZ – SZAKADATLAN

Czető Bernát László romantikus vámpír-

komédiája a hasonló című kisregényé-

ből. 1725. Fiatal magyar hadnagy ve-

zetésével granicsárok (szerb határőrök) 

kutatják a hóval borított délvidéki falva-

kat, de csak üres házakat, lakatlan tele-

püléseket találnak. Egy osztrák katonai 

bizottsághoz rendelték őket, aminek az 

a feladata, hogy kivizsgálja a vámpírhi-

edelmekről terjedő híreszteléseket. A 

bizottság a semmi közepén álló hajdani 

török fogadóban parasztasszonyokat 

hallgat ki. Balladisztikus történeteik 

elpusztult rokonokról, elcsábított sze-

retőkről, élőhalottakról szólnak.

Szereplők: Végh Judit, Mesterházy Gyu-

la, Rák Kati, Kondákor Zsófi, Nagy Sán-

dor, Hajnal János, Köleséry Sándor, De-

mes Réka, Farkas Alpár, F. Nagy Eszter.

Zenei szerkesztő: Szeles Imre

Rendezte: Rák Kati

Belépődíj: 1500 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával: 1000 Ft

Online jegyvásárlás: jegy.hu

Jegyrendelés: jokaiannaszalon@bu-

davar.hu (Az előzetesen – legkésőbb 

az előadás előtti napig – megrendelt 

jegyeket a helyszínen lehet átvenni.)

Helyszín: Virág Benedek Ház (1013 

Budapest, Döbrentei utca 9.) A prog-

ramot szabad téren és a távolságtartási 

szabályok betartásával rendezzük meg. 
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1016 Budapest, Czakó u. 2–4. 
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 07.00–
20.00, szombat: 08.00–20.00, 
vasárnap: 08.00–18.00

RE: BORN YOGA AND PILATES

Amennyiben szeretne valamit tenni 

egészsége érdekében, ott a helye a 

Hot Pilates és Vinyasa Flow és Ash-

tanga óráinkon. 

A Hot Pilates 60 perc magas intenzi-

tású intervall edzés, légzésszabályo-

zással, ezért rövid idő alatt látványos 

eredményt lehet elérni mind testileg 

mind mentálisan. 

Az Ashtanga és Vinyasa Flow óráink 

pedig olyan két jógairányzat, amely 

bár dinamikusabb, mégis tökéletesen 

lenyújtja tested izmait. 60–80 perc 

koncentráció az elme lecsendesítésé-

ért, a lélek nyugalmáért.  

Havi egyszer pedig tibeti hangtálas 

hangfürdőt tartunk, hogy tökéletes 

legyen a lelki kikapcsolódás.

1 alkalom: 2700 Ft

10 alkalmas bérlet: 24 000 Ft

I. kerületi lakosoknak 20% kedvez-

ményt adunk. Diákkedvezmény 25 

éves korig vehető igénybe. További 

információért, órarendért és árakért 

látogasson el a rebornyogaandpilates.

hu weboldalra. Minden kedves érdek-

lődőt várunk nagyon sok szeretettel!

NORDIC WALKING

A NORDIC WALKING egy pár speciá-

lis bot és különleges gyaloglótech-

nika segítségével űzhető sport-

ág. Kímélő módon fejleszti az 

állóképességet, erősíti az izmokat, 

javítja a mozgáskoor dinációt. Nagy 

előnye, hogy a szabadban zajlik. A 

természetben végzett mozgás minden 

érzékszervünkre hat, kiegyensúlyo-

zottá tesz. A rendszeres összejövete-

leken a foglalkozást vezető szakszerű 

irányításával megismerhetik a sportág 

alapjait. Igény szerint felszerelést tu-

dunk biztosítani. A részvétel az I. kerü-

leti lakosoknak ingyenes. 

További információ: +36 1 375 0336

Foglalkozás: hétfő 9.15–10.15

Találkozás: a Vérmező Széll Kálmán tér 

felőli részén, a fitneszeszközöknél

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Márai 
Sándor 
Könyvtára 
2020. szeptember 7-től a régi nyitva-

tartás szerint várja a látogatóit.  Hét-

főn, szerdán és pénteken 13–19 óráig, 

kedden és csütörtökön 10–16 óráig. 

Folytatódik a Budavári Önkormányzat 

és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

együttműködésével létrejött   „KÖNY-

VET HÁZHOZ” szolgáltatás.  Ennek ke-

retében az idős, beteg, mozgásukban 

korlátozott, otthonukhoz kötött kerületi 

lakosoknak viszünk olvasnivalót vagy 

hangoskönyvet a könyvtárunk állomá-

nyából, havonta egy alkalommal.  Je-

lentkezni személyesen, telefonon, vagy 

levélben lehet: 1016 Budapest, Krisz-

tina krt. 87-91.; tel.: (06-1) 356-4694; 

e-mail-címünk:  fszek0101@fszek.hu

Nemzetiségi 
önkormány-
zatok
programjai
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 ingye-

nes, de regisztrációhoz kötött. Jelent-

kezni Farkas Márta elnöknél az alábbi 

elérhetőségeken lehet: farkas.h.marta 

@gmail.com vagy +36 30   284 5410. 

Mindenkit szeretettel várnak!

Orgonakoncert lesz Bán István or-

gonaművész közreműködésével a 

Budavári Evangélikus Templomban 

2020. szeptember 26-án (szomba-

ton) 16:30 órától a Budavári Német 

Nemzetiségi Önkormányzat szerve-

zésében. A program a FER Rádió hon-

lapján is elérhető.  A belépés díjtalan, 

de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni 

Farkas Márta elnöknél lehet  az aláb-

bi elérhetőségeken: farkas.h.marta@

gmail.com vagy +36 30 284 5410.

Meve
Október 6-án (kedd): Nem vagyunk 

egyedül. A magyarság barátai: jeles 

külhoni tudósok, politikusok, alkotómű-

vészek emlékei a Kossuth-emigráció 

korától Trianonig. Meghívott előadónk: 

Dr. Frank Tibor professzor, az ELTE An-

gol-Amerikai Intézet volt igazgatója. Az 

előadáson diákok által tolmácsolt írás-

részletekkel és a tagság emlékhely-fel-

vételeivel is emlékezünk jeles külhoni 

személyekre. Helyszín: a Bethlen Gá-

bor Alapkezelő Zrt. székháza, I. ker. 

Gellérthegy u. 30–32., 18.00 órától.

Hahó, itt a Czakó!
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MINDENNAPI „ZÖLDSÉGEINK”

A Magyar Környezeti Nevelési Egye-

sület eseményei havi egy alkalom-

mal

Rácsodálkozunk-e vajon mindarra 

a természeti és épített örökségre, 

amely körülvesz bennünket? Ismerjük 

meg élményszerűen az erdőt, majd 

az építészet remekeit. A teremben 

előadás, a természetben gyakorlat és 

megtapasztalás. Ha velünk tart, meg-

ismerheti a rovarszálló készítésének 

alapjait. A rovarok – még ha csípnek 

is vagy félünk tőlük – fontosak, hogy 

legyenek énekes madaraink, be legye-

nek porozva gyümölcsfáink, virágaink. 

Akár karácsonyra is elkészíthetjük, 

mint sok más fenntartható ajándékot. 

Eltérünk a szokványos „papírgurigá-

ból ajándékot” felfogástól, kreatív és 

fenntartható ajándékok készítését 

mutatjuk meg. A téli estékre olvasni-

valót kínálunk, bemutatjuk közel 30 

éves egyesületünk kiadványait. Le-

rántjuk a leplet a mumusokról: meg-

mutatjuk, hogyan lehet beltéren, akár 

a konyhában is komposztálni. A kom-

poszt kihelyezését együtt tervezzük 

meg!

Sok szeretettel várja a Magyar 

Környezeti Nevelési Egyesület 

és kabalaállata, a PULI Budavár 

lakóit, pedagógusait, a kicsi-

ket-nagyokat!

Első alkalom: október 12. 

A további alkalmak időpontjait az 

egyesület, illetve az önkormányzat Fa-

cebook-oldalán tesszük közé.

A részvétel ingyenes.

A MAGYAR DIVAT SZÖVETSÉG 

EGYESÜLET KLUBJA

Minden hónap második péntekén 

17–19 óra között.

„HÖLGYEK ÖRÖME” címmel rendez 

divatos, beszélgetős eseményeket  a 

Magyar Divat Szövetség Egyesület, 

mindig az adott időszakra jellemző ér-

dekes tematikával. Az I. kerületi egye-

sület  célja a hazai divathagyományok 

őrzése, új trendek bemutatása, és 

ezek magas stílusértékű közvetítése a 

XXI. században. Szó lesz a divatikonok-

ról  és szerepükről,  a fenntartható di-

vatról, a tudatos fogyasztásról, vala-

mint karácsony előtt exkluzív pop-up 

store-al várjuk a különleges ajándé-

kok  szerelmeseit.

Első   eseményünk október 9-én, 

17  órától lesz ÜNNEPEINK ÖLTÖZÉ-

KEI  témában. Protokollszakértő és 

divattervezők mondják el, milyen el-

képzeléseik vannak a magyar ünnepi 

hagyományokról és azok megújításáról. 

Az esemény ingyenesen látogatható, 

de regisztrációhoz kötött. A férőhe-

lyek száma korlátozott! A regisztráció 

kezdetét és módját a Magyar Divat 

Szövetség Facebook-oldalán tesszük 

közzé.

Érdeklődés: anthony70@t-email.hu

A részvétel ingyenes.

ÚTKERESŐK

KREATÍV ÖNISMERETI MŰVÉSZETTERÁ-

PIÁS CSOPORT 17 ÉV FELETTIEKNEK. 

Októbertől minden pénteken 15–17 

óráig.

A foglalkozásokon a komplex művé-

szetterápia eszköztárát használjuk, a 

részvétel semmilyen előzetes tudást, 

ismeretet nem igényel. A csoportban 

az önismerettel és a pályaválasztás 

témájával foglalkozunk. Egy támoga-

tó, elfogadó közegben a csoporttagok 

által új szempontokat, perspektívákat 

kaphat a fiatal, ezáltal úgy tekinthet 

rá az életére és problémáira, amire 

egyedül nem lenne lehetősége. Kü-

lönböző művészetterápiás technikákat 

alkalmazunk, amelyek kimozdítanak a 

megszokott látásmódból és működés-

ből, ezáltal is elmélyítve az önismereti 

munkát. A csoport zárt jellegű, de az 

első három alkalom nyitott. 

A létszám korlátozott: minimum 6, 

maximum 12 fő. 

Részvételi díj: 3000 Ft/fő/alkalom

A foglalkozásokat Magdu Anita Lorella 

művészetterapeuta tartja.

Jelentkezés: magdu.anita@gmail.com

Első alkalom: október 2.

Vízivárosi Klub
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ARTMENŐK

Keddenként 18–20 óráig

Az ArtMan Egyesület 18–30 éves, fo-

gyatékossággal élő és ép fiatalokat vár 

újonnan induló mozgáscsoportjába. 

Csoportunkat azzal a céllal hívjuk élet-

re, hogy olyan előadóművészeti prog-

ramot biztosítson az érdeklődőknek, 

amelyben a látogatók jobban megis-

merhetik önmagukat a mozgáson ke-

resztül, kortárs közösségben lehetnek 

és gazdagodhatnak egymás tapaszta-

lataiból. Csoportvezetőink több éves 

tapasztalattal rendelkeznek különbö-

ző fogyatékossággal élő résztvevőkkel 

folytatott csoportmunkában. Az órák 

két részből épülnek fel, első fele moz-

gásos tréning, amely során a képesség-

fejlesztés kerül előtérbe, a második 

fele pedig a bennünk rejlő kreativitást 

támogatja az improvizáción keresztül. 

Gyere és próbáld ki! :)

Érdeklődés, jelentkezés Kopeczny Ka-

tánál: +36 30 307 8734; artman.dan-

ce@gmail.com (utánpótlás csoport 

tárgy megjelöléssel)

Az első foglalkozás időpontja: 

október 6.

A részvétel ingyenes.

VÍZIVÁROSI TÖRTÉNETEK 

KÖZÖSSÉGI ALKOTÓMŰHELY 

Kéthetente szerdán 18–20 óra 

között.

Októbertől májusig tartó, felnőttek-

nek szóló, hosszú távú közösségi alko-

tóműhely indul a Vízivárosi Klubban. 

A műhelyben drámás gyakorlatokkal, 

történetgyűjtéssel és különböző mű-

fajú közösségi alkotással foglalkozunk.

Mi a legmeghatározóbb emléked a 

rakpartról? Mikor voltál utoljára a Vár-

ban? Ismersz egy legendát a Király 

fürdőről? Ültél már az alagút tetején? 

Kire vártál a legtöbbet a Batthyány 

téren? Emlékszel a Jurányi Házra, ami-

kor még iskola volt? Van a kerületben 

törzs helyed? 

Melyik az a környékbeli helyszín, ami-

hez a legtöbb történeted kötődik?

A kerületi lakosokból álló csoporttal a 

saját élményeik mentén, és az általuk 

hallott, látott vagy gyűjtött, a környék 

emblematikus pontjaihoz kapcsolódó 

történetekből kiindulva alkotunk. 

A folyamat végén egy, a csoport ál-

tal létrehozott performatív közösségi 

eseményen mutatjuk be a műhely-

munkánk eredményét.

Ha többet tudnál meg a folyamatról, 

vagy érdekel, hogyan néz ki egy alkal-

munk, gyere el az első, ingyenes, nyílt 

foglalkozásunkra október 14-én, 18 

órára!

Részvételi díj: 2000 forint/alkalom

Korosztály: 16 év felett (felső korhatár 

nincs!)

A projekt vezetői: Fodor Fanni és Török 

Tímea, a Paralel Alkotócsoport dráma-

instruktorai.

További információ és jelentkezés: 

paralelcsoport@gmail.com

BULLYING AZ ISKOLÁBAN 

Minden hónap első szerdáján 17–19 

óráig.

Problémamegoldásra fókuszáló szak-

mai work  shop szülőknek, peda gó-

gusoknak, kiegészítő gyermekfoglal-

kozással. 

Bullying – mit is takar ez a kifejezés 

tulajdonképpen? 

Egyre többet beszélünk róla, de 

értjük-e pontosan, miről van szó? 

Körülvesz minket a hétköznapokban, 

de nem szívesen szembesülünk vele. 

Ha mégis, sokszor nem tudunk mit 

kezdeni a helyzettel. Közbelépjünk? 

Mit tegyünk és hogyan? A mi dol-

gunk  egyáltalán? Van közünk hozzá? 

Többek között ezekre a kérdésekre ke-

resünk közösen választ, illetve a részt-

vevők tapasztalataira és igényeire 

építve összegyűjtünk és kipróbálunk 

olyan, a gyakorlatban működő eszkö-

zöket és módszereket, amelyekkel fel-

fegyverkezve a hétköznapokban ma-

gabiztosabban reagálhatunk ezekre 

az összetett és érzékeny helyzetekre. 

A részt vevő szülők gyermekei a work-

shop ideje alatt kreatív foglalkozáson 

alkothatnak. 

A foglalkozásokat Dóczi-Vámos Gab-

riella pedagógiai szakértő-kutató, me-

diátor és Petrányi Nóra ifjúságsegítő 

vezeti.

Részletek, jelentkezés: 

Facebook – Agresszió, erőszak, bully-

ing, fegyelem az iskolában 

(www.facebook.com/groups/

agresszioeroszakbullyingfegyelem)  

e-mail: 

bullyingaziskolaban@gmail.com 

Tel.: 06 20  420 4045

Első alkalom: október 7. 

A részvétel ingyenes.
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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 ki-
rályné és Andrássy Gyula között szere-
lem szövődött. Vajon szerelmes volt-e 
Erzsébet az egykori forradalmárba 
– és viszont? A képekkel bőségesen 
illusztrált előadásból számtalan ér-
dekesség kiderül, amelyek teljesebb 
képet adnak a fenti kérdések megvá-
laszolásához.
Előadó: Káli-Rozmis Barbara 
Belépő: 1000 Ft 
Jegyek korlátozott számban, csak 
elővételben kaphatók a Budavári 
Művelődési Ház jegypénztárában és a 
www.tixa.hu oldalon. 

KONCERT 
HEINCZINGER MIKA: ÉGÁLLOMÁS 
Október 2., péntek, 19.00
Heinczinger Miklós (Misztrál Együttes) 
szerzői estje most már nemcsak igézi 
a fenti világot, de tábort is ver ott. Út-
mutatói: gitárok, furulyák, dorombok, 
költők, útkeresők. Népzene és kor-
társ muzsika a két erős, emelni kész 
szárny. Útitársai: a hallgatók.
Belépő: 1200 Ft 
Jegyek korlátozott számban, csak 
elővételben kaphatók a Budavári 
Művelődési Ház jegypénztárában és a 
www.tixa.hu oldalon.

VETÍTETTKÉPES ISMERETTERJESZTŐ 
ELŐADÁSOK 
Belépő: 100 Ft
Szeptember 29., kedd, 10.30 
Malomhegyi Imre: Az élet csodái (ter-
mészetfilm)
Október 6., kedd, 10.30
Ipach Ildikó: Nyugat-Kína (Tádzsikisz-
tán)

KLUBOK, KÖRÖK
FILMKLUB
Szeptember 25., péntek, 14.00: Min-
denki 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 korosz-
tályt várja az ingyenes filmvetítésre. 

IRKA KÖR – IRODALOM KEDVELŐK 
KLUBJA 
Klub: csütörtök 9.30–12.00
Előadás: október 1., csütörtök, 10.30: 
összeállítás vidám versekből 
Hétről hétre a költészet lángját éleszt-
getik újra az irodalomkedvelő klub-
tagok. Szeretettel várnak új jelent-
kezőket is: vers- és prózamondókat, 
autentikus zenész énekest, komolyze-
nei énekest, hangszeren játszót – akik 
szívesen közreműködnének irodalmi 
műsoraikban.
Klubvezető: Remes Ferenc
Elérhetőség: remfer@t-online.hu

BUDAVÁRI MOZGÁSSÉRÜLT-
SZERVEZET  
Október 7., szerda, 14.00–17.00
Az I. kerületi Mozgássérültek Klub-
ja minden hónap első keddjén tartja 
klubnapjait, amelyek lehetőséget te-
remtenek a tagoknak a kikapcsoló-
dásra. Egyesületük a mozgássérültek 
részére érdekvédelmi, szociális, kultu-
rális és rehabilitációs feladatokat lát 
el, támogatásokból tartja fenn magát.
Klubvezető: Dr. Szalkó Anna

MOZGÁS 
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 minőségi, a Kárpát-medence 
kincsestárából merített zenére. Min-
den korosztálynak! Vezeti: Tóth Ildikó, 
Harangozó-díjas táncművész. 
Belépő: 1000 Ft, nyugdíjasoknak: 900 Ft
Elérhetőség: +36 20 267 3788 

TAHITI TÁNC
Kedd 18.00–21.00,
csütörtök 18.00–21.00 
Ez a táncóra azoknak a nőknek szól, 
akik szeretnének a polinéz szigetvilág 
életvidám, energikus táncaival megis-
merkedni. A nőies szépség kifejezésé-
nek új nyelvét tanulhatja meg az, aki 
kitartóan jár az órákra. Vezeti: Végh 
Teodóra
Jelentkezés és további információ: 
www.tahititanc.hu, 
e-mail: info@tahititanc.hu



P r o gr a m o k

27

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu



VÁRNEGYED • XXV. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM, 2020. SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK28

A p r ó h i r d e t é s

INGATLAN

II. ker., Bem József utcában, Duná-

hoz közel földszinti, frissen, igényesen, 

modern stílusban felújított 50 nm-es, 2 

külön nyíló szobás, erkélyes lakás 45,6 

millió forintért eladó. BakosLak Ingat-

lan: 326 0618, 06 20 974 0571.

I. ker., Fazekas utcában igényesen 

és teljeskörűen felújított, 5. emele-

ti (liftes házban), 36 nm-es, amerikai 

konyhás, egyszobás, erkélyes, hangu-

latos garzonlakás 40 millió forintért 

eladó. BakosLak Ingatlan: 326 0618, 

06 20 974 0571.

I. ker., Fő utcában, a Batthyány tér 

közvetlen közelében, Duna mellett, 

liftes házban, PANORÁMÁS, ERKÉLYES, 

napfényes, 3. emeleti, teljeskörűen 

felújított 117 nm-es, 3+1 fél szobás 

lakás 93 millió forintért eladó. Bakos-

Lak Ingatlan: 326 0618, 06 20  974 

0571.

I. ker., Naphegyen csendes utcá-

ban téglaépítésű társasház 3. emele-

tén (nincs lift) 48 nm-es, napfényes, 

egyszobás (+ leválasztott hálóval), 

erkélyes, hangulatos lakás 43.9 mil-

lió forintért eladó. BakosLak Ingatlan: 

326 0618, 06 20 974 0571.

 BAKOSLAK INGATLAN kész

pénzes ügyfelei részére eladó 

és igényes kiadó ingatlanokat keres 

azonnali fizetéssel. BakosLak Ingat

lan, I. ker., Batthyány utca 32. Tel.: 

326 0618, 06 20 974 0571.

Biatorbágyon eladó családi ház, 

kerttel és parkolóval eladó.  78 nm, 

nappali, két hálószobás, irányár: 58,9 

M Ft. Érdeklődni Sághi Orsolyánál le-

het: 0630/642-8101.  www.studioho-

me.hu.

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!

Eltartási vagy életjáradéki szer-

ződést kötnénk belvárosi vagy budai 

lakásban élő idősekkel. Szívesen segí-

tünk és beszélgetünk is. Friss nyugdí-

jas 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.

Életjáradékot fizetne megbízható 

személy idős személy részére havon-

ta. Kérem, 18.00 óra után hívjon! Tel.: 

06 20  629 0916.

Hölgy életjáradéki ill. eltartási 

szerződést kötne hölggyel vagy úrral, 

jogosítvánnyal rendelkezem, étel- és 

gyógyszerellátásban segítenék: 06 20 

451 3019.

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 

minden 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 fazo-

narany ékszereket. 14 krt.: 9500–15 

000 Ft, 18 krt.: 12 000–20 000-ig, 

drágaköves ékszereket, valamint 

ezüst tárgyakat 110–350 Ft/g-ig. To-

vábbá mindeféle régiséget, teljes 

hagyatékot, márkás órákat. Tel.: 06 20  

229 0986.

PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, ké-

peslapot, papírrégiséget, régiségeket 

vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., 

Andrássy út 16. Tel.: 266 4154, H–Cs: 

10–17.
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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 49 2900.

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.

Nerc-, róka-, nutria-, pézsma- és 

mindenféle szőrmebundát, műszörmét 

vásárolok magas áron, ill. teljes ruha-

nemű-hagyatékot, öltönyöket. Várom 

hívását. tel.: 06 20  229 0986.

Salom Magyar Antikvitás. Eladná 

régiségeit, örökölt hagyatékát? Magas 

áron, készpénzért, ingyenes kiszál-

lással felvásárlom eladó tárgyait. Bú-

torokat (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, 

pénzérmét. Mindennemű régiséget, 

varrógépet, zongorát, hangszereket. 

Telefon: 06 70 673 7787. E-mail: an-

tik@magyarantik.hu.

 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.

SZOLGÁLTATÁS

Irodák, lépcsőházak, lakások 

napi takarítását, nagytakarítását vál-

lalom, közületeknek és magánsze mé-

lyeknek. Halász Tibor: 202 2505, 06 

30 251 3800.

Vízszerelés, villanybojlerek víz  kő-

telenítése, javítása, csapok, szifonok, 

vécécsészék, vécétartályok cseréje, 

javítása. Mosó-, mosogatógépek be-

kötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 

06 30 447 3603.

 Villanyszerelés azonnal! 

Hibaelhárítástól a teljes fel

újításig. Petrás József villanyszerelő 

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

246-9021. ELMŰ ügyintézés.

Lakások, lépcsőházak takarítását 

vállalom. Őszi-tavaszi nagytakarítást, 

férfiingvasalást is. Kerületi 50 éves nő 

vagyok. Telefon: 06 70  230 4237.

Lakásfelújítás. Kőművesmunkák, 

szobafestés, hideg-meleg burkolás, 

villanyszerelés, vízszerelés. Ingyenes 

állapotfelmérés és árajánlat. Gyors, 

precíz, minőségi munka garanciával. 

Tel.: 06 30 359 4222.

TELJES 
HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK, 

FESTMÉNYEK, 

PORCELÁNOK,

 ÓRÁK, CSILLÁROK,

SZŐNYEGEK,

EZÜST TÁRGYAK ÉS 

MINDENFÉLE MŰTÁRGY 

ADÁS - VÉTELE.

TELEFON: 

06 20 403 5271

VÁRNEGYED SZERKESZTŐSÉG ELÉRHETŐSÉGE:  
varnegyed@gmail.com
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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, 

06 30 251 3800. 

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.

Geronto-Med Idősek Otthona. 

Teljeskörű ellátás átmeneti vagy tartós 

bentlakásos elhelyezéssel, valamint 

kórházi utókezelés és rehabilitáció. 

2700 Cegléd, Törteli út 14.  Telefon-

szám: 06 30 535 2505.

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.

OKTATÁS

Ének, furulya, zongora és gitár 

oktatása otthonában, már 7 éves kor-

tól. Korszerű zeneórák akár hétvégén 

is, fiatal, lelkes és felkészült oktatók-

kal. Személyesen vagy online. Buda-

pesten házhoz megyünk! További in-

formáció: www.zeneotthon.hu

 6 ÓRÁS MUNKAIDŐBEN

MŰSZAKI ISMERETEKKEL 

ÉS GÉPKOCSIVAL 

RENDELKEZŐ NYUGDÍJAS 

ÜGYINTÉZŐ 

 JELENTKEZÉSÉT VÁROM

HÁZGONDNOKI FELADATOK 

  ÉS KISEBB JAVÍTÁSOK

 ELLÁTÁSÁRA.

TEL.:  06 1 782 66 20

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: 






