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ö n k o r m á n y z at

Megalakult az új Képviselő-testület

„Új időszakot nyitunk”

November 6-án tartotta ünnepélyes alakuló ülését a Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete. A képviselők és a polgármester eskütétele után Gelencsér Ferencet választották alpolgármesternek. Megalakult a Pénzügyi, Tulajdonosi és
Jogi Bizottság is, amelynek elnöke Molnárka Gábor.
Vendégek az alakuló ülésen, középen Csárdi Antal országgyűlési képviselő

Ezúttal nem a szokásos Képviselő-testületi teremben, hanem a Városháza
aulájában gyülekeztek a képviselők,
hiszen a nagy érdeklődésre való tekintettel itt tartották meg az alakuló ülést.
Az ünnepségen az intézményvezetők, a
kerületi kitüntetettek, valamint a helyi
szakmai és civil szervezetek képviselői
mellett számos itt lakó is részt vett.
Elsőként Pálffy László, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a választási eredményeket, majd feleskette a képviselőket és Váradiné Naszályi
Mártát, a kerület polgármesterét, aki
rövid beszédben foglalta össze polgármesteri hitvallását.
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– Új időszakot fogunk nyitni. Olyan

emberek feje fölött a fejlesztésekről,

kerületet teremtünk öt év alatt, ahol

hogy eszébe sem jut az itt élőket meg-

mindenki otthon érezheti magát, füg-

kérdezni. Ezen biztosan változtatni

getlenül attól, hogy idős vagy fiatal,

fogunk: hallatjuk majd a hangunkat –

szegény vagy gazdag, jobboldali vagy

emelte ki a polgármester.

baloldali; hogy a Várban, Tabánban,
Krisztinavárosban, Vízivárosban vagy

– Egy dolgot ígérhetek: az én ajtóm

a Gellérthegyen él - mondta köszön-

mindenki előtt nyitva áll majd, aki az I.

tőjében Váradiné Naszályi Márta. A

kerületért akar dolgozni! – zárta gon-

polgármester úgy fogalmazott, olyan

dolatait Váradiné Naszályi Márta.

önkormányzatot alakít ki, amely nem
néhány tucat, hanem huszonötezer

Az alakuló ülésen – a jogszabályi

kerületi ember érdekében dolgozik;

előírások alapján – sor került a pol-

amely nemcsak szavakban együttmű-

gármester illetményének és költség-

ködő, de valóban képes összefogni a

térítésének meghatározására. Vára-

közös célok érdekében, és amelyet

diné Naszályi Márta havi illetménye

egyetlen cél vezérel: a kerület érdeke.

Pálffy László, a HVB elnöke

A kerületiek gondozott parkokat, tisz-

Váradiné Naszályi Márta azt is hang-

ta utcákat, gyors és átlátható ügyinté-

súlyozta, hogy a Budavári Önkormány-

zést, igazságos lakáspolitikát, pezsgő

zatban minden ember egyenlő, nincs

Titkos szavazással, egyhangúlag meg-

és élő kulturális életet érdemelnek.

politikai vagy üzleti kivételezés. –

választották a kerület alpolgármes-

– Nem mások feje felett akarunk dön-

Lesznek kemény csaták. Nyilván sen-

terét, Gelencsér Ferencet is. (Gelen-

teni, hanem együtt azokkal, akikre a

ki sem lesz boldog, ha megszűnnek

csér Ferenc személyes érintettsége

döntések vonatkoznak. Ha valakinek

a csókosként kapott kedvezményei.

révén nem vett részt a szavazásban.)

van egy jó ötlete, forduljon hozzánk

Biztosan lesznek parázs viták a kor-

A főállású alpolgármester havi illet-

– mondta.

mánnyal is, amely úgy dönt a budavári

ménye – a jogszabályi előírások alap-

Egyházi vezetők gratulációja

997.200 Ft, költségtérítése pedig
149.580 Ft.

ján – 797.800 Ft, költségtérítése pedig
119.670 Ft. Gelencsér Ferenc a városfejlesztési és a környezetvédelmi
ügyekért felel majd. (Interjúnk a 6-8. oldalon). Váradiné Naszályi Márta polgármester jelezte, hogy az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása után az önkormányzat
még egy fő alpolgármestert választ
majd a soron következő ülésén.
Megalakult a Pénzügyi, Tulajdonosi és
Jogi Bizottság is, amelynek elnökévé
Molnárka Gábort választották. A testület tagjai: Varga Dániel, Timár Gyula,
Tölcsér Borbála képviselők, valamint
Gomilkó Henrik és Simon György külsős bizottsági tagok.
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Gelencsér Ferenc alpolgármester:

„A köz szolgálatát
tekintem feladatomnak”
Gelencsér Ferenc 1990-ban
született, tanulmányait az
ELTE nemzetközi tanulmányok szakán végezte. 2016ban részt vett a Momentum
megalapításában, majd az
I. kerületi alapszervezet
vezetője lett. Az önkormányzati választáson az 5.
számú választókörben nyert
mandátumot, a Képviselő-testület városfejlesztésért és környezetvédelemért
felelős alpolgármesternek
választotta.

Büszke Önre az édesapja?

dést jelent számára. Ő sok kérdésében

érintő problémákkal. Számomra meg-

- Bízom benne.

továbbra is a jelenlegi kormánypárto-

határozó „politikai élmény” volt 2006

kat támogatja, én sokkal kritikusabb

ősze. Akkor 16 éves voltam és hangot

Tudja, hogy miért kérdezem?

vagyok. A mi generációnk már nem azt

adtam a nemtetszésemnek. Ebből is

- Sejtem.

mondja, hogy volt már rosszabb is. Mi

adódóan 2010-ben a jelenlegi kor-

nem elégszünk meg ezzel, azt mond-

mánypártokat támogattam.

Többször is beszélt arról, hogy édes-

juk: legyen jobb! Ezért dolgozunk,

apja az MDF egyik alapítója, akit az

ezért alapítottuk meg a Momentumot.

Ön politikai szerepvállalása miatt tá-

2019-ben mégis a Momentum – DK
– MSZP – Párbeszéd – LMP – Jobbik –

madtak.

Akkor az alma nem esett messze a

Várunk Egyesület színeiben indult és

– Azért osztottam meg ezt a szemé-

fájától. Családi „hagyomány”, hogy

nyert az önkormányzati választáson.

lyes történetet, mert manapság - saj-

részt vesznek pártalapításban?

– Nem én változtam meg, hanem az,

nos - már mindennapos eset, hogy a

– Klasszikus jobboldali értékeket val-

amit a kormánypártok képviselnek. A

politikai ,,kultúra” családokat és barát-

ló, konzervatív családból származom,

Momentumot azért alapítottuk, mert

ságokat tesz tönkre. Édesapámat ma

ahol arra neveltek, figyeljek oda a kö-

a politikai elitből kiábrándulva valami

is sokan támadják, és ez komoly őrlő-

zügyekre, foglalkozzak a társadalmat

teljesen újat akartunk létrehozni. Úgy
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érzem, hogy a szüleink nem fejezték

Milyen tervekkel vág neki az új hiva-

tene. Miután itt a házak többségének

be azt, amit rendszerváltoztatás néven

tásának?

az önkormányzat a tulajdonosa, egy-

elkezdtek 30 évvel ezelőtt. 1989-ben

– Természetesen vannak elképzelé-

szerűbb adminisztrációval lehetne egy

történelmi lehetőség nyílt arra, hogy

sek és tervek, de a legfontosabbnak

ilyen kezdeményezést elindítani. A

Magyarország csatlakozzon oda, ahová

azt tartom, hogy a helyi ügyekről való

megtermelt áramot be tudnánk csator-

tartozik, ahol a helye van. Úgy tűnt, ez

gondolkodást, azaz a politikát újra el-

názni a lakókhoz, vagy az önkormány-

meg is valósul, hiszen 2004-ben, az

vigyük az emberek közé, akiket a dön-

zati intézmények energiaigényeit tud-

EU-csatlakozáskor nagy reményekkel

tések érintenek. Ne felülről mondják

nák belőle fedezni. Óriási előrelépés

tekintettünk a jövőbe. Eltelt 15 év, és

meg, mi jó az embereknek, hanem

és példamutató megoldás lenne, ha

azt látjuk, hogy a régió országai mind

pont fordítva. Az itt lakók mondják el,

itt, az ország közepén, mondjuk úgy, az

lehagynak minket. Én annak a generá-

mire van igényük, jelezzék az önkor-

ország „szívcsakrájában” ezt meg tud-

ciónak vagyok a tagja, amelyet ez bor-

mányzat felé, hogy segítséget tudjunk

nánk valósítani! Sokan azt mondják,

zasztóan dühít. A szüleink be voltak

adni a megoldásban. Én így tekintek az

hogy nagyon „vad” elképzelés, és mű-

zárva a vasfüggöny mögé, nem látták,

alpolgármesteri feladatomra. Ez egy

emléki környezetben egyáltalán nem

nem tapasztalták a különbségeket. Ők

munka, a köz szolgálata.

divat. Szerintem a trendet nem csak

azt mondták, ahogyan az előbb is em-

követni kell, hanem teremteni is.

lítettem: volt már rosszabb is. Nekünk

Azért konkrét feladatai is lesznek, hi-

már volt szerencsénk Nyugat-Euró-

szen Önhöz tartozik a városfejlesztés

Vannak további trend-teremtő elkép-

pában, vagy éppen a tengerentúlon

és a környezetvédelem. Látszólag el-

zelések is, amelyek egyszerre szolgál-

tanulni, dolgozni és láttuk a különb-

lentétes területek. Vagy mégsem? Le-

ják a városfejlesztést és a környezet-

séget. Ezt követően azonban hazajöt-

het úgy gondolkodni városfejlesztés-

védelmet?

tünk, mert Magyarország a hazánk, itt

ben, hogy az a klímavédelem ügyét is

– Tervezzük a szelektív hulladékgyűjtés

akarunk boldogulni és tele vagyunk

szolgálja?

bővítését: a használt olajat rendszere-

tenni akarással. Mi már jobbat akarunk.

– Miért ne lehetne? Számomra ez a

sen begyűjtenénk az itt élőktől. Gon-

két terület egyáltalán nem ellentétes.

dolkodunk azon is, hogy az üvegeket

Mivel foglalkozott eddig?

Sőt! Pont az a lényege a két terület

hogyan lehetne helyben szelektíven

– Nemzetközi kapcsolatok szakértője-

összekapcsolásának, hogy olyan meg-

gyűjteni. A jelenlegi hulladékgyűjtő

ként szereztem a diplomámat, továbbá

oldások szülessenek, amelyek meg-

pontok nagyon sok problémát vetnek

politológiát, valamint Párizsban bizton-

felelnek az itt élők igényeinek, a XXI.

fel, elhanyagoltak, ugyanakkor éppen a

ságpolitikát is hallgattam. Dolgoztam

század kihívásainak. A jelen egyik kihí-

szelektív hulladékgyűjtést nem segítik.

külföldön, többek között Brüsszelben

vása pedig pont az , hogy megőrizzük

és egy civil szervezet munkatársaként

az élhető világot, a tiszta levegőt, a vi-

A használt olaj begyűjtése akár már

Indiában is. Magyarországon – a meg-

zet a gyermekeinknek. Az utolsó utáni

a jövő évi költségvetésben is szere-

választásomig – egy multinacionális

pillanatban vagyunk, hogy megállítsuk

pelhet?

cégnél, azt megelőzően egy nagyobb

a klímakatasztrófát. Ezért meg kell ta-

– Igen, kezdeményezni fogom.

magyar vállalkozásnál voltam.

lálnunk a zöld megoldásokat. Most
például azt mérjük fel, hogy hogyan

Ha már a költségvetés szóba került:

Akkor a közigazgatás éles váltás lesz.

lehetne a Budai Várban lévő házak te-

milyen útfelújításokat terveznek jö-

– Igen, már az első munkanapokon ta-

tejére napkollektorokat, napelemeket

vőre?

pasztaltam, hogy egy egészen más tí-

telepíteni – természetesen a jogsza-

– Itt is egy új szemléletet vezetnénk be.

pusú kollektívából jövök. A következő

bályok és a műemléki előírások be-

Létrehozunk egy applikációt, amely-

fél évben a hivatalban is szeretném ra-

tartása, továbbá a lakók igényeinek fi-

nek segítségével az itt élők közvetle-

cionalizálni és kicsit pörgősebbé tenni

gyelembevétele mellett. Számításokat

nül jelezhetnék, ha kátyut észlelnek

a munkavégzést, tiszteletben tartva a

végzünk, hogy ez mekkora beruházást

az úton. A bejelentésre pedig záros

korábbi struktúrákat.

és mekkora energia-nyereséget jelen-

határidőn belül reagál az önkormány-
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zat. Fontosnak tartom, hogy a kerületi parkolásból befolyt

Az alpolgármesteri eskü

összeget az úthálózat karbantartására fordítsuk. Egyébként
a parkolás kérdését is szeretnénk rendezni.
Hogyan?
– Nézze meg az épületeket: mindenhol vastagon ül a szmog,
a korom. És ezt a levegőt szívjuk be. Ezért kezdeményezni
fogom, hogy csak olyan jármű hajthasson be a Budai Várba,
amely EURO5 vagy EURO6-os környezetvédelmi kategóriába tartozik. Ezek a tiszta gázüzemű, elektromos meghajtású vagy hibrid járművek, illetve a katalizátoros benzines
autók. Félreértés ne essék: a szabályozás nem a lakókra
vonatkozna. Hasonló megoldást tervezünk a Citadellára
is. Érdemes azon is gondolkodni, hogy a kerületen belül
alakítsunk ki olyan zónákat, ahová a dízel autók nem hajthatnak be. Modernizálni kell a parkolóórákat is. Azt szeretném, hogy olyan kerület legyünk, ahol az elektronikus fizetés élvez előnyt a parkolásnál is. Hiszen a készpénz olyan
eszköz, amelybe kódolva van a korrupció. Az esélyét sem
adhatjuk meg ennek. A bankkártyás vagy a mobiltelefonos
fizetés ma már egyre jobban elterjedt és kényelmes megoldás. Ezért szorgalmazni fogom azt is, hogy a kerületi üzletek is biztosítsák ezt a lehetőséget. Sokszor látom, hogy

vézó, esetleg lángosos. Ennek a bérleti díjából fedezni le-

a turisták bemennek boltokba, akár itt a Várban, és nem

hetne a parkfenntartás költségeit, például a parkőrt.

tudnak bankkártyával fizetni, forint nincs náluk, az eurót
pedig olyan árfolyamon váltják, ami felháborító. A legel-

Hasonló tervek vannak a Tabánnal kapcsolatban is?

szomorítóbb eset az volt, amikor egy svéd turista a buszon

– Szerintem a parkőr itt is jó megoldás lenne. Az adottságai

Revoluttal (telefonnal történő fizetés ahol a telefon PayPass

azonban a vendéglátást nem teszik lehetővé, de meg kell

bankkártyaként funkcionál – a szerk) akart fizetni a régi tí-

kérdezni a közelben élőket, a tabániakat, mit szeretnének.

pusú jegylyukasztónál.
A kerület harmadik nagy zöldterülete a Gellérthegy.
Választási programjában kiemelt helyen szerepelt a Vér-

– Ezt a területet elsősorban köztisztasági szempontból vizs-

mező fejlesztése. Milyen konkrét elképzelései vannak?

gáltuk. Most a legfontosabb, hogy megtisztítsuk az ott fel-

– A Vérmező jelenleg kihasználatlan közpark, amelynek hi-

halmozott szeméttől.

vatalosan a főváros a gazdája, de a valóságban inkább gazdátlan. Szemetes, elhanyagolt, nincs megfelelő közvilágítás

Egyszerre városfejlesztési és környezetvédelmi kérdés a

és a közbiztonság sem megnyugtató; rendszeresen hallani,

kerékpárút fejlesztése.

hogy mérgezik a kutyákat. A Vérmező tehát egy olyan prob-

– Egyetértek. Mindenképpen fejleszteni kell a kerületi ke-

lémagóc, amelyet mielőbb meg kell oldani. Akár úgy, hogy a

rékpárutakat. A Magyar Kerékpárosklubbal egyeztetünk,

kerület átveszi a parkot – ha a költségek ésszerű határon be-

meghallgatjuk a javaslataikat. Hamarosan megkezdődik a

lül maradnak. Kezdeményezem, hogy alkalmazzunk parkőrt,

Lánchíd felújítása, meglátjuk, hogy ezt hogyan tudja kezel-

aki odafigyel a köztisztaságra, a közbiztonságra. Ki kellene

ni a budapesti autósforgalom. Ha nem okoz nagyon nagy

találni a park funkcióját is. Tudom, hogy a környéken élők

problémát, akkor elképzelhető, hogy a Lánchidat a jövőben

szívesen használnának például futópályát. Hiányzik némi

csak a BKV járművei, a kerékpárosok és a gyalogosok hasz-

infrastruktúra is a parkból: egy fröccsöző vagy teraszos ká-

nálhatják. Ez is egy trendteremtő megoldás lehetne!
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F ogadóóra

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatai

Képviselői
fogadóórák

Dr. Sándor Péterné, az 1. választókörzet képviselője minden hónap harmadik csütörtökén 17.0018.00-ig tart fogadóórát.
Helyszín: Városháza épülete –
Kapisztrán tér 1.
I. számú Iroda
1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1. fszt. 10.
Telefon: (+36 1) 458-3030,
(+36 1) 458-3025
E-mail: ugyfelszolgalat@budavar.hu

Önkormányzati
zöld szám:
(+36) 80-204-275

II. számú Iroda
1013 Budapest, Attila út 65.
Telefon: (+36 1) 225-7276,
(+36 1) 225-7277

III. számú iroda
1011 Budapest, Iskola u. 16.
Telefon: (+36 1) 225-7271, (+36 1)
225-7272; Fax: (+36 1) 225-7273

Mindkét iroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 08.00 – 18.30 óra
Kedd: 08.00 – 16.00 óra
Szerda: 08.00 – 16.30 óra
Csütörtök: 08.00 – 16.00 óra
Péntek: 08.00 – 13.00 óra
Ebédidő: 12.00 – 12.30 óra között

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08.00 – 16.00 óra
Kedd: 08.00 – 16.00 óra
Szerda: 08.00 – 16.00 óra
Csütörtök: 08.00 – 16.00 óra
Péntek: 08.00 – 16.00 óra

Varga Dániel, a 3. választókörzet
képviselője Zsitnyák János önkormányzati képviselővel közösen
fogadóórát tart 2019. november
29-én (pénteken) 17.00-18.00 óra
között.
Helyszín: Városháza (Kapisztrán tér
1.) földszint 4.

NEMZETISÉGI KÖZMEGHALLGATÁS
A Budavári Bolgár Nemzetiségi Ön-

A Budavári Roma Nemzetiségi Ön-

kormányzat 2019. november 26-án,

kormányzat 2019. november 27-én,

kedden, 9.30 órától közmeghallga-

szerdán, 9:00 órától közmeghallga-

tást tart a Budapest Főváros I. kerület

tást tart a Budapest Főváros I. kerület

Budavári Polgármesteri Hivatal (1014

Budavári Polgármesteri Hivatal (1014

Budapest, Kapisztrán tér 1.) III. emelet

Budapest, Kapisztrán tér 1.) III. emelet

319/B. irodájában. Minden érdeklődőt

319/B. irodájában. Minden érdeklődőt

szeretettel várnak.

szeretettel várnak.

További információ: +36-1458-3068.

További információ: +36-1458-3068.

Molnárka Gábor, a 4. választókörzet képviselője 2019. november
29-én 17.00 órakor tart fogadóórát.
Helyszín: Bereg Cafe –
Batthyány utca 49.
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Faültetés a Naphegyen
A Budavári Önkormányzat is csatlakozott a 10 millió Fa elnevezésű civil
kezdeményezéshez: november 9-én,
az Élet Napján a Képviselő-testület
tagjai a Naphegy téren közösen ültettek fát, hogy felhívják a figyelmet a
zöldterületek fejlesztésének a fontosságára, a klímavédelemre, a klímabarát város kialakításának lehetőségeire.
– Környezetünk védelme ma élet-halál
kérdése, mindent meg kell tennünk
zöldterületeink fejlesztéséért. Nem
egy fát ültettünk, hanem a 10 millió
Fa elnevezésű programban ma elültetett számos fa közül az egyik, egy ja-

Az önkormányzat a lakók kérésére

kerületben hol és hogyan tud fákat ül-

pán akác, a mi kerületünket gazdagítja

megvizsgálja annak a lehetőségét,

tetni. A részletekről az önkormányzat

ezentúl – mondta Váradiné Naszályi

hogy ha valaki magánemberként is

Facebook oldalán is tájékozódhatnak

Márta polgármester.

csatlakozna a kezdeményezéshez, a

majd.

Billegballag a legkisebbeknek
Megújult a Fátyol parkban, a Mesemúzeum és az Elek apó

játszóteret Kányádi Sándor emlékére Billegballag játszópark-

kútjának szomszédságában lévő kis játszópark, ahová a leg-

nak nevezték el. Az egyedi megjelenésű játszóeszközök kü-

kisebb, még totyogós korban lévő gyermekeket várják. A

lönleges szín- és formavilága a költő gyermekverseit idézik.
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Összefogás a Dísz téri fákért
A Dísz tér utolsó fái is eltűnhetnek egy esetleges kormányzati beruházás miatt – a 2-es szám alatti, az egykori piac és
kirakodóvásár helyén levő fás telekre irodaépületet terveznek. Az építkezésről egyelőre keveset tudni, a szomszéd ház
óvodásai azonban már most rosszul jártak, a beruházás előkészítése érdekében elvették ugyanis az óvodához – félig
hivatalosan – tartozó játszóudvart.
A változtatás – érthető módon – elkeseríti az óvodások szüleit, akiknek
a gyerekei most a Csónak utcai Szaffi
játszótérre járnak le, meredek lépcsőkön le és fel, minden nap. A szülők
rendkívüli szülői értekezleten látták
vendégül a kerület polgármesterét,
hogy meghallgassák a kerület álláspontját és elmondják a véleményüket.
„Elszánt vagyok, hogy csak olyan beruházás valósuljon meg, amely valóban
szükséges, amely az itt élők jobb életminőségét szolgálja” – mondta Váradiné Naszályi Márta polgármester. Hozzátette: a világörökségi területen nincs
szükség irodaházra, miközben értékes

oktatási és kulturális tanácsadója sze-

óvoda környezetében. A szülők szerint

zöldterületet vonnának el a kerület la-

rint történelmi felelőssége az itt élők-

az óvodaudvar kiváltására nem alkal-

kóitól. Vámos Ágnes, az önkormányzat

nek, hogy megmaradjon a Dísz téri

mas a Szaffi játszótér, mert a kisgyere-

zöld terület.

kek nehezen közlekednek a forgalmas
úttesten a Hunyadi János úton és a

Váradiné Naszályi Márta azt is elmondta:

játszótérre vezető magas lépcsőn. A

az önkormányzat a közeljövőben felmé-

meredek hegyoldal adottságai miatt

ri az itt élők véleményét a kormányzati

maga a játszótér is balesetveszélyes,

beruházásokkal kapcsolatban. – Min-

hiszen nincs védőfal. Problémaként

den érintetett arra kérünk, hogy vegyen

jelezték azt is, hogy a játszótéren

részt ebben a folyamatban, mondja el a

délelőttönként a nem óvodába járó

véleményét, hallassa a hangját. Csak így

gyerekek is játszanak, sőt, állatok is

tudjuk képviselni az itt élők érdekeit –

be tudnak menni a területre, amely

emelte ki a polgármester.

egészségügyi kockázatokat is rejt.

Hozzászólásaikban a szülők elmond-

A Dísz térre tervezett kormányzati be-

ták: nem értenek egyet a térre terve-

ruházás részleteiről az Önkormányzat

zett építkezéssel, hiszen már most is

jelenleg is egyeztet a területért felelős

nehéz a közlekedés és a parkolás. Ha

Várkapitányság Nonprofit Zrt. veze-

irodaház épül az óvoda szomszédsá-

tésével. Amint többet tudunk a beru-

gában, akkor az tovább növeli a forgal-

házás részleteiről, tájékoztatjuk a Vár-

mat, és szennyezi a levegőt – éppen az

negyed olvasóit.
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Ingyen gyűjti össze
az önkormányzat a zöldhulladékot
A Budavári Önkormányzat újra Környezettudatossági Prog-

ről az ingatlanok elé kihelyezett fanyesedéket, ágakat, és a

ramot hirdet az őszi lombhullás időszakában: a kertekben

zsákokba (papír- vagy szemeteszsák) összegyűjtött avart és

összegyűlt zöldhulladékot, avart, gallyakat, vastagabb ága-

más zöldhulladékot. (A kihelyezés és az elszállítás időpontját

kat, bokrokról lenyírt gallyakat térítésmentesen elszállíttat-

lásd a mellékelt táblázatban.)

ják és együttesen komposztálják. A december elejéig tartó

Nincs szükség előzetes regisztrációra vagy bejelentkezésre,

program során az önkormányzat által megbízott cég előre

elegendő csak kikészíteni a megjelölt időpontra a zöldhul-

meghatározott időpontokban szállítja el egy-egy terület-

ladékot, amelyet térítésmentesen elszállítanak.

Figyelem!
A zöldhulladékot a mellékelt táblázatban feltüntetett, a lakókörzetükre érvényes elszállítási napon legkésőbb reggel
5 óráig, vagy a szállítást megelőző napon helyezzék ki. Ügyeljenek arra, hogy a zsákba kizárólag zöldhulladék (avar,
fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom) kerüljön. A vastagabb faágakat nem kell zsákba helyezni, de kérjük, azokat úgy
tegyék ki az ingatlanok elé, hogy ne zavarja a közlekedést.
KIKÉSZÍTÉS
IDŐPONTJA

ELSZÁLLÍTÁS DÁTUMA

HELYSZÍN

November 21-én este

November 22., péntek (2. ütem)

Attila út, Mikó utca, Pauler utca, Tábor utca, Szabó Ilonka utca, Donáti utca, Hunfalvy utca, Tárnok utca, Úri utca, Tóth Árpád sétány,
Táncsics Mihály utca, Országház utca

November 24-én este

November 25., hétfő (2. ütem)

Feszty Árpád utca, Kosciuszkó Tádé utca, Kuny Domokos utca,
Márvány utca, Roham utca, Hegyalja út

November 25-én este

November 26., kedd (2. ütem)

Ág utca, Aladár utca, Mészáros utca, Nyárs utca, Pálya utca, Tigris
utca, Zsolt utca, Győző utca, Róka utca

November 26-án este

November 27., szerda (2. ütem)

Gellérthegy utca, Váralja utca, Fenyő utca, Lisznyai utca, Naphegy
tér, Naphegy utca, Orvos utca

November 27-én este

November 28., csütörtök (2. ütem)

Czakó utca, Derék utca, Fém utca, Apród utca, Döbrentei utca,
Hadnagy utca, Kereszt utca

November 28-án este

November 29., péntek (2. ütem)

Alsóhegy utca, Avar utca, Csap utca, Piroska utca, Galeotti utca,
Harkály utca

November 29-én este

November 30., szombat (2. ütem)

Bérc utca, Gyula utca, Kocsány utca, Mihály utca, Orom utca, Sánc
utca, Szirtes út, Szirom utca, Számadó utca

December 1-jén este

December 2., hétfő (3. ütem)

Lovas út, Logodi utca, Várfok utca, Mátray utca, Fiáth János utca,
Hattyú utca, Batthyány utca, Fő utca

December 2-án este

December 3., kedd (3. ütem)

Attila út, Mikó utca, Pauler utca, Tábor utca, Szabó Ilonka utca, Donáti utca, Hunfalvy utca, Tárnok utca, Úri utca, Tóth Árpád sétány,
Táncsics Mihály utca, Országház utca

December 3-án este

December 4., szerda (3. ütem)

Feszty Árpád utca, Kosciuszkó Tádé utca, Kuny Domokos utca,
Márvány utca, Roham utca, Hegyalja út

December 4-én este

December 5., csütörtök (3. ütem)

Ág utca, Aladár utca, Mészáros utca, Nyárs utca, Pálya utca, Tigris
utca, Zsolt utca, Győző utca, Róka utca

December 5-én este

December 6., péntek (3. ütem)

Gellérthegy utca, Váralja utca, Fenyő utca, Lisznyai utca, Naphegy
tér, Naphegy utca, Orvos utca

December 6-én este

December 7., szombat (3. ütem)

Czakó utca, Derék utca, Fém utca, Apród utca, Döbrentei utca,
Hadnagy utca, Kereszt utca

December 8-án este

December 9., hétfő (3. ütem)

Alsóhegy utca, Avar utca, Csap utca, Piroska utca, Galeotti utca,
Harkály utca

December 9-én este

December 10., kedd (3. ütem)

Bérc utca, Gyula utca, Kocsány utca, Mihály utca, Orom utca, Sánc
utca, Szirtes út, Szirom utca, Számadó utca
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kerületi Karácsony
Meghívó - I. kerületi nagycsaládosok karácsonya
A nagycsaládos lét gyönyörű, sok örö-

Jelentkezés:
november 25-29.

met adó, de nehéz élet. Néha sok a
gond, a tennivaló, nagy a rohanás, de
emellett persze mindig ott áll az öröm,
a gyerekek, a család, a közösség okozta
boldogság. A Karácsony sok más mellett erről, a család összetartó erejéről
is szól. A Karácsonykor időnk van arra,
hogy az óvodába, iskolába rohanás,
munka és vásárlás helyett egymásra figyeljünk egy kicsit, megajándékozzuk
azokat, akik fontosak nekünk. A Budavári Önkormányzat most azoknak adna
egy kis ajándékot, akik rászoruló, vagy
nagycsaládban élnek.
Ezúton szeretnénk Önöket meghívni

Ha szeretnének részt venni a rendez-

Nyitvatartási idő hétfőtől csütörtökig

karácsonyi zenés, műsoros estünk-

vényen, akkor 2019. november 25. és

09.00 és 16.00 óra között, pénteken

re, amelyet 2019. december 21-én,

2019. november 29. között jelentkez-

09.00 és 12.00 óra között. Érdeklődni

szombaton, 11.00 órai kezdettel tar-

zenek személyesen a Budavári Szociá-

a +36-1-356-8363-es számon lehet.

tunk a Várkert Bazárban (1013 Buda-

lis és Gyermekjóléti Szolgáltatási Köz-

Budapest I. kerület Budavári

pest, Ybl Miklós tér 6.)

pontban (1013 Budapest, Attila út 89.).

Önkormányzat

Meghívó - Idősek karácsonya
Közeleg a Karácsony, a szeretet ünnepe, amely sok más

ton, 15.00 órai kezdettel tartunk a Várkert Bazárban (1013

mellett a gondoskodás fontosságáról és a közösség, a csa-

Bubapest, Ybl Miklós tér 6.).

lád összetartó erejéről is szól. A Karácsony minden évben
nagyszerű alkalom arra, hogy a hétköznapok rohanása,

Ha szeretnének részt venni a rendezvényen, akkor 2019.

tennivalói és gondjai helyett egymásra figyeljünk egy ki-

december 16. és 2019. december 19. között jelentkezze-

csit, ajándékot adjunk azoknak, és kapjunk és azoktól, akik

nek személyesen a Gondozási Központban (1013 Budapest,

a legközelebb állnak hozzánk. A Budavári Önkormányzat

Attila út 8.).

is egy kis ajándékkal szeretne kedveskedni a kerület idős,

Nyitvatartási idő hétfőtől csütörtökig 09.00 és 16.00 óra

nyugdíjas lakóinak.

között, pénteken 09.00 és 12.00 óra között. Érdeklődni a
+36-1-356-6584-es számon lehet.

Ezúton szeretnénk Önöket meghívni karácsonyi zenés, műsoros estünkre, amelyet 2019. december 21-én, szomba-

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
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BUDAVÁRI VIRGONCOK

FELHÍVÁS
Jelentkezzen
polgárőrnek!

Sok-sok móka, játék, nevetés, kalandokat, titkos küldetések, kirándulások és meglepetések. Ezekkel várja a

A Budavári Polgárőrségbe várjuk

8-11 év közötti budavári virgoncokat

büntetlen előéletű, Budapest I.

a Budavári Szociális és Gyermekjólé-

kerület Budavár közbiztonságát

ti Központ élmény- és kalandterápiás

fontosnak tartó és ennek fenntartá-

csoportja. A programokat kétheten-

sáért, illetve javításáért tenni akaró

te hétköznap délután és hétvégén

önkéntesek jelentkezését, akik

8szombat) szervezik.

felelősséget éreznek lakókörnyezetükért.

A Budavári Virgoncok programjairól
további információ:
Tarján Magdi
Tel.: +36-1-356-8363

MAMMOGRÁFIÁS VIZSGÁLAT
Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

Jelentkezni lehet a polgárőrség
e-mail címén:
budavaripolgarorseg@gmail.com
Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó, Egészségvédő és Természetvédő Egyesület
1016. Budapest, Mészáros u. 18.

Az I. kerületben lakó, 45-65 év közötti

Az idejében felismert melldaganat

Elnök: dr. Hegedűs György

asszonyok, akik utolsó mammográfiás

gyógyítható! A lehetőség adott, éljen

Telefon: +36-30-621-4143

vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló

vele!

E-mail: budavaripolgarorseg@

meghívót kapnak mammográfiás szű-

gmail.com

rővizsgálatra.

Tegyen eleget a meghívásnak, vegyen
részt a mammográfiás szűrővizsgála-

Alelnök, polgárőr tagozatvezető:
Belényi István

A vizsgálat helye és ideje:

Telefon: +3630-6275195

MAMMA EÜ. ZRT.

E-mail: belenyi.istvan@gmail.com

1027 Budapest, Kapás u. 22.

A szűrővizsgálat díjmentesen igénybe

Tel.: +36 (1) 489-0695

vehető.
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Attila99: az önkormányzat nem engedélyezi a ráépítést
Egy évvel ezelőtt cserélt gazdát az Attila út 99. szám alatti ingatlan, az egykori áramátalakító épületét a Budapesti
Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési
Nyrt. (BIF) vásárolta meg az ELMÜ-től.
A cég a múlt héten jelentette be, hogy
generálkivitelezői szerződést írt alá a
D.V.M. Construction Fővállalkozó Kft.vel az ingatlan átalakítási, kivitelezési,
szerelési munkáinak elvégzésére. A
tervek szerint az épületben luxus-lakásokat alakítanának ki.
Csány Éva, a kerület főépítésze érdeklődésünkre elmondta, hogy a tervezők
a helyi Tervtanácstól korábban konzultációs állásfoglalást kértek az átalakításra vonatkozóan. A terv – az eredeti
építészeti arculat megtartása mellett
– a lapostetőre, az utcavonaltól vis�szahúzva három új szint ráépítésére

tekintettel. Csány Éva hangsúlyozta, a

A belső átalakításra a tulajdonosnak

tett javaslatot. Ezt az elképzelést, azaz

Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) nem

a jogszabályok alapján lehetősége

a ráépítést a Tervtanács határozottan

engedélyezi az ilyen jellegű ráépítést,

van, ám a terület és a telek régészeti

elutasította városképi szempontok-

és az önkormányzat a KÉSZ felülvizs-

védettsége miatt régészeti engedélyt

ból, a környezetében lévő épületek

gálata során sem kívánja az épület

kell beszereznie a kerületi Kormány-

sokkal kisebb beépítési paraméterei-

jelenlegi magassági méreteinek sem-

hivataltól.

re és a világörökségi védettségre való

miféle növekedését engedélyezni.

Mikor nyit újra a közért a Krisztina téren?
Sok olvasónk kérdezte, hogy mikor lesz újra élelmiszerüzlet a Krisztina téren. Utánajártunk.
A Krisztina tér – Pauler utca sarkán

A leendő bérlő meg is kezdte a szüksé-

boltot, a kisebb zöldségeseket, péksé-

működött CBA a nyár elején zárt be

ges engedélyek beszerzését, a rendel-

geket és a szombatonként a Krisztinavá-

a Krisztina tér 1. számú épület födé-

tetésmódosítási eljárást a kijelölt ha-

rosi templom tövében működő termelői

mátépítése és a homlokzati felújítása

tóságnál, ám kérelmét a szakhatóság

piacot javasoljuk az itt élőknek.

miatt. A bérlő, a CBA már akkor jelezte,

elutasította. Így egyelőre nem tudni,

hogy a helyiség bérleti jogát átadná a

mikor nyit ki újra élelmiszerüzlet a

Az önkormányzat mindent megtesz

Spar-nak. Erről a Képviselő-testület is

Krisztina téren, illetve elképzelhető,

annak érdekében, hogy mielőbb meg-

döntött, előzetesen tudomásul vette a

hogy újra CBA üzletként fog működni.

nyugtatóan rendeződjön a környéken

változást.

Addig is az Ág utcánál lévő élelmiszer-

élők élelmiszer ellátása.
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Gál Kristóf színészetről, családról,
rendőrségről és a Budai Várról

Főszerepben
a rendőrségi
szóvivő

Régi álma teljesült, amikor fölvették a Színház- és Filmművészeti Főiskolára. 2003-ban Máté Gábor legendás osztályában végzett. Játszott többek között az Éjjeli menedékhelyben, az Oidipusban, a Hair-ben. Néhány év után azonban úgy
döntött, hogy megvalósítja másik gyerekkori álmát és nyomozó lesz. Ma az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Gál Kristóf rendőr alezredes az I. kerületben nőtt fel, szülei ma is a Várban élnek, gyerekei pedig idejárnak iskolába. Vargabetűs pályaválasztásáról és vári kötődéséről a Teve utcai „Rendőrpalotában” beszélgettünk.
Szüleit és testvéreit is nagyon sokan

én is, a nyolc gyerek közül máso-

zépiskolába mentem, mint a nővérem

ismerősként köszöntik a Várban, hi-

dikként a sorban. Amíg négyen nem

és néhány testvérem, hanem a Petőfi

szen családja generációk óta a Má-

lettünk, együtt laktunk a nagyszülők-

Sándor Gimnáziumot választottam. Öt

tyás templom közösségéhez tartozik.

kel. A legelső emlékképeim a Várból

perc alatt lesétáltam a Fehérvári kapu

Milyen emléket őriz a gyerekkoráról?

valók – nagyon szerethető emlékek

és az Alagút mellett a lépcsőn, és már

– Anyai nagyszüleim mindketten or-

ezek –, de később is a kerületen be-

ott is voltam egy saroknyira. Akkoriban

vosok voltak. A Móra Ferenc utcában

lül maradtunk. A Batthyány utcában

kezdett el számomra kinyílni a világ.

laktak, oda született édesanyám is.

kaptunk egy tanácsi lakást, ahonnan

A felvételi felé közeledve feltettem

Édesapám nagyon közel hozzájuk, az

a Toldy Ferenc utcai óvodába, majd

magamnak kérdéseket: biztos, hogy

Úri utcában nőtt fel, és anyukámmal

a Batthyány Lajos Általános Iskolába

minden úgy van jól, ahogy a nagyon

egy osztályba jártak a Táncsics ut-

jártam. Nagyapám halála után hármas

erős alapokkal rendelkező, vallásos

cai általános iskolába. A gimnáziumi

cserével kerültünk vissza a Móra Fe-

családomban szokás? Talán érdemes

évek alatt, a Mátyás templom ifjúsá-

renc utcai lakásba.

kipróbálnom, hátha az élet számomra

gi közösségének tagjaiként, a legen-

mást is tartogat. A színészi pálya von-

dás Honor atya köréhez tartoztak. A

Mikor kezdte vonzani a színház vilá-

zott, felvételiztem, de hogy biztosan

fiatalok között szerelem szövődött,

ga?

elkerüljem az akkoriban már demo-

később összeházasodtak és a nagy-

– Kamaszként már azzal is feszeget-

ralizált sorkatonaságot, beadtam a je-

szüleimhez költöztek. Ide érkeztem

tem a határokat, hogy nem egyházi kö-

lentkezésem a Zsámbéki Tanítóképző
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Főiskolára is. A rengeteg lány között

velünk, folyamatosan fejlődtem, a

A volt főnököm ajánlásával a megyei

egyedüli fiúként óvodapedagógusnak

negyedik évadomban mégis kezdtem

életvédelmi osztály gyilkossági nyo-

vettek föl. Azonnal beszippantott a

azt érezni, hogy zsákutcába kerül-

mozója lettem. Sokak szerint ez jelenti

főiskolai lét. A beszédtanárunk azon-

tem. Házas ember voltam, a második

a szakma csúcsát. Három évvel később

ban azt tanácsolta, hogy ha valóban

gyermekünk is érkezőben volt, de a

úgy alakult, hogy a megye két szóvivő-

színész akarok lenni, akkor az óvókép-

színház miatt hét estéből hatszor nem

jéből az egyik leszerelt, és házon be-

ző szak helyett menjek el stúdiósnak

voltam otthon. Hiányzott a család és

lülről kellett megoldani a pótlását. Azt

egy színházba, ott majd rájövök, hogy

elfogott a művészi bizonytalanság is.

mondták a főnökeim, hogy „van itt egy

tényleg ezt akarom-e csinálni. Meg-

Elmúlt a nagy szenvedély, ami koráb-

fiú, aki színész volt, beszélni talán tud,

fogadtam a tanácsát és a következő

ban a színpadhoz kötött és sok meg-

és nem rottyintja össze magát a kame-

évadot a Márta István vezette Új Szín-

keseredett középkorú színészt láttam

ra előtt. Kérdezzük meg!”. Volt bennem

ház Stúdiójában töltöttem. Nagyon iz-

magam körül. 27 évesen úgy gondol-

annyi kíváncsiság, hogy igent mond-

galmas időszak következett, többeket

tam, hogy váltanom kell. Kamaszként

tam. Kommunikációs tisztként sokkal

ott ismertem meg azok közül, akik a

a másik álmom az volt, hogy bűnügyi

több területet kellett ismernem, mint

következő évtől osztálytársaim lettek

nyomozó legyek, és bíztam benne,

amennyivel azelőtt foglalkoztam. Más-

hogy a pályamódosítás újra fel tudja

fél évvel később az ORFK hívott Bu-

lobbantani a lelkesedésemet.

dapestre 24 órás ügyeletre. Amikor a

a Színművészetin. Harmadszorra tehát
sikerült a felvételim, és a szabadság –
amibe beleszagoltam Zsámbékon, és

„

rendőrség akkori szóvivője kismama

Az I. kerületi rendőrkapitányságon eleinte úgy
néztek rám, mint egy
UFO-ra.

lett, arra kértek, hogy helyettesítsem.

tembe egy lány, akit hosszú távon tár-

A rendőrség hogyan fogadta a jelent-

– Rita Hajdú-Biharból való, ő is azt sze-

samként is el tudtam képzelni. Krucsó

kezését?

rette volna, hogy kisvárosban vagy az

Ritának hívják, akkoriban bábszakra

– Az I. kerületi rendőrkapitányságra

agglomerációban kezdjük el a közös

járt – ma bábművész –, és igen, ő lett a

kerültem, ahol eleinte úgy néztek rám,

életünket, így esett a választás Gyöm-

feleségem. A vele való találkozás kap-

mint egy UFO-ra: ilyen előéletű jelent-

rőre. Mind a ketten onnan ingázunk a

csán átgondoltam, hogy ki vagyok, mi-

kezővel még soha nem találkoztak. A

munkahelyünkre. Réka lányom azon-

nek fordítok hátat és miért. Nem biz-

vizsgálati osztályon közalkalmazott-

ban az I. kerületi Szent Gellért Álta-

tos, hogy minden rossz, amit otthonról

ként figyeltem a többieket, akik ismert

lános Iskolába, Peti fiam az Egyetemi

hozok, sőt! Végül szépen a helyére

tettesek által elkövetett ügyekben

Katolikus gimnáziumba jár. A szüleim

kerültek a dolgok.

nyomoztak. A főnököm hamar észre-

és testvéreim közül mindenki a Várban

amit stúdiósként még inkább éreztem
– a Színművészetin tetőzött.
Meddig tartott a lázadó korszaka?
– Egyszer csak belecsöppent az éle-

Így lettem előbb megbízott, majd kinevezett szóvivő.
Mennyire maradt hűséges a Várhoz?

vette, hogy komolyan érdekel ez a faj-

maradt, a kerülettel így ma is élő a kap-

A főiskola után hogyan alakult a színé-

ta munka. Miközben az átképzőre jár-

csolat. Ha a feleségemmel nem érünk

szi pályája?

tam, egyre komolyabb ügyeket kaptam

időben haza, akkor előfordul, hogy a

– Csizmadia Tibor igazgató hívására,

és egy évvel később hivatásos rendőr

gyerekek a nővéremhez vagy valame-

Máté Gábor 14 fős osztályából 5-en

lettem. A színészi empátiának és nyi-

lyik húgomhoz ugranak be. A karácso-

szerződtünk az egri Gárdonyi Géza

tottságnak nagy hasznát vettem a nyo-

nyok azonban mindig közösek, és év

Színházhoz. Egy pályakezdőnek sok-

mozások során. Három évet töltöttem

közben is akadnak olyan programok,

kal több lehetősége adódik vidéken,

ott, amikor a feleségemet a Budapest

amelyeken mindannyian ott vagyunk.

hiszen az operettől a klasszikus drá-

Bábszínházból a kecskeméti Cirókia

Néha előfordul, hogy csak a szűk csa-

mán át, a kortárs darabokig minden-

Bábszínházba hívták. Támogattam őt,

lád gyűlik össze, ilyenkor csak mi nyol-

ben kipróbálhatja magát. A színház-

és én is kértem az áthelyezésem a

can vagyunk együtt a szülőkkel, ahogy

ban nagynevű rendezők dolgoztak

Bács-Kiskun megyei főkapitányságra.

valaha régen.
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Rojkó Annamária

H e ly t ö r t é n e t

A Várbarlang első feltárásai
Folytatjuk a Várbarlangot bemutató sorozatunkat, ezúttal ez első komolyabb feltárásokat ismerhetik meg. Budapest történelmi negyedében, budai Vár utcái és terei alatt kb. 8-10 méter mélyen rejtőzik egy hatalmas barlangpince-rendszer.
Ez a barlangpince-rendszer csak töredékét képezi a Vár alatt lévő, mesterségesen épített földalatti tereknek.
A budai Várhegy belsejében lévő kb.

ről is pontos geodéziai felmérés ké-

hogy a Budavári Alagút csepegő vizei

31.000 m2 területű, különböző erede-

szült. A felmérések iratait Zádor Judit

a vári mélypincékből származnak. Erre

tű, változatos méretű és keletkezési

találta meg a Fővárosi Levéltárban.

utal az is, hogy az 1880-as évek elején

idejű, illetve eltérő rendeltetésű és

a Dísz tér körüli barlangpincékben lévő

használatú földalatti terek húzódnak.

Ezért az 1800-as évek végén az akkori

mésztufa alján Schafarzik Ferenc neves

Ezeknek a tereknek az idők folyamán

városi tanács úgy rendelkezett, hogy

geológus, a budai hévízforrások kuta-

igen sok és érdekes funkciója volt,

a vári barlangokat törmelékkel, sze-

tója olyan kőzeteket talált, amelyek

amelyekről számtalan feljegyzés is

méttel, földdel be kell tömni. Például

legalább 30 °C-os hőmérsékletű vízfel-

készült. Ám ezek az idők folyamán

a Bécsi kapu tér alatti járatokat való-

törés hatására alakulnak ki.

megsemmisültek vagy eltűntek.

színűleg 1894-96 körül (az evangélikus templom építésével egy időben)

Az első komolynak mondható ös�-

utászkatonák

szeírást és leírást Arányi Lajos orvos-

agyagos földdel betömték.

segítségével

fekete

Szabó Balázs
okl. építőmérnök, statikus
okl. mérnöktanár, tanársegéd

professzor készítette az üregekről,
amit egy cikkében meg is említ, de

1907-1908-ban Szontagh Tamás készí-

A szerző arra kéri az olvasókat, hogy

sajnos kézirata kiadatlan maradt és

tette el azt a nagyszabású tanulmányt,

amennyiben rendelkeznek a Vár föld-

nem lelhető fel, félő, hogy elveszett.

amely a Vár alatti alagút víztelenítési

alatti tereiről bármiféle leírással, do-

1884-ben Luka György a belügymi-

munkáit tűzte ki célul, ekkor a pincék,

kumentummal, térképpel, visszaemlé-

niszterhez intézett felirataiban szól

barlangok nagy részét be is járta. Ő és

kezéssel, vagy személyes élménnyel,

az Országház utca alatti barlang vizs-

bizottsági csapata a Schubert Ignác ko-

akkor hívják a következő telefonszá-

gálatáról. Felhívja a figyelmet a vári

rábbi felmérését használva kimutatta,

mot: +36-20-950-3025.

üregek rendezésének sürgősségére,
rámutatva károsodásukra és veszélytelenítésük fontosságára. Az omlásveszély miatt Schubert Ignác székesfővárosi mérnök volt az első (az 1880-as
években), aki - a főváros megbízásából - a Várhegyi pincékkel komolyan
foglalkozott.
Több helyen útbeszakadások történtek, néhol újabb üregek nyíltak meg.
Példáuil 1897-ben a Szentháromság
téren útbeszakadás történt, amelyről
pontos geodéziai felmérés is készült.
1899-ben a Szentháromság téren
újabb útbeszakadás történt, közel a
két évvel azelőtti beszakadáshoz. Er-
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Programok

Szent
Katalin és
az ő Tabánja

Itáliai
tájain

Sajdik
Ferenc
kiállítása
a Tér-Kép
Galériában

December 5-én, csütörtökön 18.00
órakor nyílik a Várnegyed Galéria új
kiállítása Itália tájain címmel. A tárlaton Madarassy István Kossuth-díjas
ötvös- és szobrászművész munkáival
ismerkedhet meg a budavári közönség. A kiállítást megnyitja: Kiss B: Atilla
Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes,
az Operett Színház főigazgatója. Köszöntőt mond: Váradiné Naszályi Márta, Budavár polgármestere. Közreműködik: Kathy Horváth Lajos Érdemes
és Kiváló hegedűművész.
A kiállítás megtekinthető 2020. január 25-ig, keddtől szombatig 11.00
-18.00 óra között.
Helyszín: Várnegyed Galéria –
I. Batthyány utca 67.

Ezzel a címmel nyílik kiállítás november 24-én 16.00 órakor a Virág Benedek ház galériájában (Döbrentei u.
9.). A Tabán hajdani két templomából
Alexandriai Szent Kataliné volt a szerencsésebb: a török dzsámi romjaira
épült katolikus istenháza túlélt tűz-

Január 10-ig várja a látogatókat Saj-

vészt, árvizeket, várostromot, átala-

dik Ferenc Budavári barangolás című

kításokat és bombázást. Ez a főleg

kiállítása. A tárlaton Kossuth- és Mun-

fényképekből összeállított anyag a

kácsy-díjas grafikusművész, karikatu-

közelebbi múltra és a hétköznapokra

rista a Bécsi kapu tértől a Dísz térig

összpontosít: hogy nézett ki, hogyan

kalauzolja a látogatókat, és a Budai

élt a templom és népe az utóbbi más-

Várat a tőle megszokott, hamisítatlan

fél évszázadban?

Sajdik-stílusban, sok-sok humorral fű-

A kiállítást megnyitja: Hegyi Balázs

szerezve mutatja meg.

plébános. Kurátor: Saly Noémi iroda-

A kiállítás ingyenesen látogatható

lom- és helytörténész.

2020. január 10-ig keddtől szombatig

A tárlat ingyenesen megtekinthető

12.00-18.00 óráig.

2020. január 31-ig, keddtől-szomba-

Helyszín: Tér-Kép Galéria –

tig, 14.00-18.00 óra között.

Krisztina körút 83-85.
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Jókai
Anna

Szalon
P RO G R A M O K

KVARTETTEK E-MOLLBAN

díj: 1500 Ft, Budavári Önkormányzat

November 27., szerda 19.30

Kerületkártyával a belépődíj: 1000 Ft.

Műsoron: Gabriel Fauré: e-moll vo-

Jegyvásárlás: www.jegy.hu, jegyrende-

nósnégyes, op. 121; Giuseppe Verdi:

lés: jokaiannaszalon@budavar.hu.

KÖNYVBEMUTATÓ

e-moll vonósnégyes, Ludwig van Bee-

November 25., hétfő 18.00

thoven: e-moll vonósnégyes, op. 59,

AZ ÖRÖKSÉG KÖTELEZ!

Maderspach Kinga Időhidak – Mader-

no. 2 („Razumovszkij”). Közreműködik

– avagy Beethoven keze nyoma Liszt

spach Károly élete és a Maderspach

a Classicus Quartet: Rácz József (he-

ujjai között

család története a 13. századtól című

gedű), Baksai Réka (hegedű), Tornyai

December 4., szerda 18.30

könyvét bemutatja: Dr. Hermann Ró-

Péter (brácsa), Zétényi Tamás (cselló).

Közismert Beethoven és Liszt kapcso-

bert történész, egyetemi tanár. A be-

A belépés díjtalan, de regisztrációhoz

lata. Na persze! Az állítólagos bee-

lépés díjtalan.

kötött. Regisztrálni a jokaiannasza-

thoveni csók! Amire Liszt mindig úgy

lon@budavar.hu e-mail címen lehet a

hivatkozott, mint zenésszé válásának

December 3., kedd 18.00

program és az időpont megjelölésé-

pecsétjére. Egy ritkán játszott átirat

Patak Márta Mindig péntek című köny-

vel.

adja a műsor keretét, melynek szólis-

vének bemutatója. A szerzővel beszél-

tája a Vízizene sorozat házigazdája,

get: Száraz Miklós György József Atti-

VERS PINGPONG

Eckhardt Gábor, aki közvetlenségével,

la-díjas író. A belépés díjtalan.

November 29., péntek 19.00

vetítéssel fűszerezett mesélésével és

Lutter Imre és Takács Bence versben

zongorajátékával készül elkényeztetni

SÁRKÖZI MÁTYÁS

beszélgető improvizatív estje. A kö-

a közönséget.

November 26., kedd 18.00

zönség dobja be a labdát: a kitalált

Belépődíj: 1000 Ft, Budavári Önkor-

A friss Prima-díjas szerzővel Csűrös

témára mond verset az egyik előadó,

mányzat Kerületkártyával a belépődíj:

Csilla

ősökről,

s ezzel tovább üti a labdát a másik

500 Ft. Jegyvásárlás: www.jegy.hu,

barátokról, Londonról, Budapestről,

újságíró

beszélget

művésznek, aki az elhangzó versre

jegyrendelés:

Provence-ról és természetesen köny-

reagál, újabb költeménnyel. Belépő-

davar.hu.

vekről: Vészi Margitról írt könyvéről, a

díj: 2000 Ft. Diák és Budavári Önkor-

Levelek Zugligetből új, magyar és an-

mányzat Kerületkártyával a belépődíj:

gol kiadásáról. A belépés díjtalan.

1000 Ft. Jegyvásárlás: www.jegy.hu,

MÁSODIK HOBBI ZONGORISTA
ÉS KAMARAZENEI SZALON

jegyrendelés:

December 5., csütörtök 19.00

jokaiannaszalon@bu-

jokaiannaszalon@bu-

Szeretettel várnak mindenkit, aki hob-

davar.hu.

biból klasszikus zenét (vagy annak ha-

MÁRAI ÉS A GASZTRONÓMIA

tárterületeit, pl. filmzenét) zongorázik,

„Egy kenguru-uszályt méltóztassék!”

vagy más hangszeren játszik és kedve

December 2., hétfő 19.00

van ezt a tudását mások előtt megmu-

Márai Sándor Estek Hirtling István és

tatni, kamarapartnerekre találni. A be-

Mészáros Tibor előadásában. Belépő-

lépés díjtalan.

Nyitva tartás: a rendezvények ideje alatt, egyéb esetben a látogatás időpontjával kapcsolatban

JÓKAI ANNA SZALON
I. Budapest, Iskola utca 28.

ajánlott előzetesen egyeztetni.
E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu www.jokaiannaszalon.hu
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Márai
Szalon

Könyvtári
programok

Koncert
November 23. 18.00.
Kalotaszegi évszakok. Keresztury-Al-

November 23. 17.00

November 26. 16.00

bert Zsolt szerzői estje. Elhangzik:

Pannonhalma szelleme címmel rende-

A könyvklubban Lévai Katalin mutatja

Magyarbődi trilógia, Post impressio c.

zik meg a novemberi szalont. Vendé-

be Bábel – Budapest című könyvét. A

zongoraciklus, Kalotaszegi évszakok

gek: Dr. Várszegi Asztrik OSB c. culusi

belépés ingyenes.

Km. Richter Anna Zsófia, Albert Béla,

püspök, Liptai Zsolt, a Pannonhalmi

Dobozy Ágoston, Györffy Katalin kóru-

Apátsági Pincészet borásza. Házigaz-

November 27. 17.00

sa. A belépés ingyenes.

da: Szigethy Gábor. Helyszín: Budavári

Grimm mesék vetítése a kicsiknek. A

Helyszín: Zenetudományi Intézet –

Önkormányzat Díszterme – Úri utca

belépés ingyenes. Helyszín: Fővárosi

Táncsics Mihály utca 7.

58. I. em.

Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtár – Krisztina krt. 87-91.

Zeneszalon
December 10. 17.00

Magyar
emlékek

Táncház

Házigazda: Szilasi Alex Liszt díjas-zon-

December 7., 14.,19.00

December 3. 18.00

goraművész, aki dr. Horváth Attila

Minden szombaton 19 óra és hajnal

A Magyar Emlékekért a Világban Egye-

alkotmányjogásszal együtt ismét ér-

2 között táncház a Hagyományok Há-

sület rendezvénye Rákóczi- és kuruc

dekes élményben részesíti a résztve-

zában. Az érdeklődők több hónapon

emlékek nyomában… (IX. rész) címmel.

vőket. Helyszín: Zenetudományi Inté-

keresztül, kiváló oktatóktól tanulhat-

Rákóczi és a kuruc-kor emlékeinél Tö-

zet – Táncsics Mihály utca 7.

ják egy-egy tájegység táncát. A ciklu-

rökországban – Nikomédiától Rodos-

sok zárásait bállal ünnepelik meg, és

tóig. Dr. Hóvári János és Pintér Tamás

minden alkalomra meghívják az adott

előadása, az előadók és a tagság vetí-

Kézfogás

tájegységről származó helyi zenésze-

tett felvételeivel.

December 12. 16.00

ket is. Helyszín: Hagyományok Háza

Helyszín: Bethlen Gábor Alapkezelő

A Kézfogás Testvérvárosi Egyesület

– Corvin tér

Zrt. székháza – Gellérthegy u. 30-32.

vendége ezúttal Szabados Tamás, számos TV-film és sorozat operatőre, rendezője; többek között t a „Másfélmillió

Ady-est

Tartásunkért 60 felett

lépés Magyarországon” című soroza-

December 9. 18.00

té. Előadásának címe: A képnek is van

Lázár Csaba Kazinczy-díjas előadómű-

csendje. A program ingyenes. Helyszín:

vész „Így nem fogok sohse meghalni”

Hétfő 11.00-12.00,

Várnegyed Galéria – Batthyány u 67.

című, Ady verseikből összeállított mű-

szerda 9.00-10.00

sora a Szilágyi Dezső téri református

Tartásjavító, kondicionáló torna senior

gyülekezetben. A műsor időtartama:

korosztálynak. Részvételi díj: 5 főig

Lánchíd Kör

kb. 50-55 perc. A prózai részeket Né-

900 Ft/alkalom, 6 főtől 700 Ft/alka-

December 11. 16.30 óra

gyessy Katalin cselló játéka gazda-

lom. Információ: mozduljtudatosan@

A Lánchíd Kör hagyományos adventi

gítja. A belépés ingyenes. Helyszín:

gmail.com vagy a helyszínen.

műsora. Fellépnek: a Budavári Általá-

Szilágyi Dezső tér 3. Nagyterem (a

Helyszín: II. számú Idősek Klubja –

nos Iskola tanulói.

templom mögött).

1013 Budapest, Roham utca 7.

Helyszín: Budavári Művelődési Ház
nagyterem – Bem rkp. 6.
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Budavári Művelődési Ház

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

budavarimuvelodesi.haz

SZÁJHARMONIKA KLUB

budavarimuvelodesihaz

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK

KÖRTÁNC

November 22. péntek 19.00

November 26. kedd 10.30		

Páros héten hétfőn 18.00-19.30-ig

Pribojszki Mátyás – az egyik legismer-

Óvári Árpád: Fjordok és gleccserek kö-

Különböző népek, tájak szépséges

tebb kortárs magyar szájharmonikás

zött II. Vetítettképes ismeretterjesztő

zenéire, változatos körtáncokat tán-

– és zenekara az igényes élőzenét sze-

előadás. Belépő: 100 Ft.

colunk könnyed, barátságos hangulat-

retnék életben tartani. Belépő: 1200

December 3. kedd 10.30		

ban. A táncok előtt együtt megtanul-

Ft. Jegyek már kaphatók a jegypénztá-

Malomhegyi Imre: Magyar tájak.

juk a lépéseket, tánctudás és partner

runkban és a tixa.hu oldalon is.

Vetítettképes ismeretterjesztő előa-

nem szükséges. Amit érdemes hozni:

dás. Belépő: 100 Ft.

kényelmes, táncra alkalmas cipő, laza

REGEJÁRÓ MISZTRÁL

ruházat. Vezeti: Stern Szilvia. Belépő:

MŰVÉSZETI KLUB

TABÁN SPORTKÖR

November 24. vasárnap 19.00

December 5. csütörtök 16.00

Az este vendége ezúttal a Lámpaláng

Kormos Vera: Hazai túrák színe java.

együttes lesz. Belépő: 1000 Ft. Jegyek
már kaphatók a jegypénztárunkban és
a tixa.hu oldalon is.

1.500 Ft / alkalom.
GERINCTRÉNING
Kedd 19.30 - 20.30

LOVÁSZ IRÉN DALOLÓKÖRE

A tánc és jóga elemeivel gazdagított

December 10. kedd 17.00

könnyen követhető gerinctorna. Kö-

A dalolás testi-lelki öröméért, egész-

zepesen dinamikus, egyszerű moz-

SEBŐ-KLUB ÉS TÁNCHÁZ

ségünk és harmóniánk fenntartásáért,

dulat-kombinációkkal erősítjük meg

December 7. szombat 19.00

az ősök hagyatékának megismeré-

a hát, has, far izomzatát. Ajánlott öl-

Az esteket vetítéssel kezdjük, majd ze-

séért, a hagyományainkban rejlő ér-

tözet: kényelmes sport ruházat, cipő

nészbarátok és a Sebő-együttes tagjai

tékek felfedezéséért, kincseink újra

nem szükséges. Vezeti: Szabó Niko-

lépnek a színpadra. A táncházi muzsi-

birtokbavételéért. A kör nyitott, szíve-

lett. Jelentkezés és további informá-

kát Mihó Attila és bandája biztosítja,

sen látunk közös daltanulásra, együtt

ciók: niki@hawaiihulatanc.hu. Utolsó

tánctanárunk Csatai László „Csidu”.

éneklésre! Vezeti: Lovász Irén népda-

alkalom: december 10.

Belépő: 1200 Ft. Jegyek már kaphatók

lénekes, egyetemi docens. További

a jegypénztárunkban és a tixa.hu ol-

információ: www.lovasziren.hu.

dalon is.

Belépő: 1000 Ft.

ALAKFORMÁLÓ KONDITORNA
Kedd

és

csütörtök

és 16.30-17.30,

ADVENTI KÉZMŰVES MŰHELY
November 29. péntek 18.00
Hangolódj velünk az ünnepekre, és készíts különle-

15.30-16.30

szerda és péntek

07.30-08.30 és 08.30-09.30
Vezeti: Tóth Ildikó, Harangozó-díjas
táncművész. Belépő: 1000 Ft, nyugdíjasoknak: 900 Ft.

ges adventi koszorút a Budavári Művelődési Házban! Idén is jó hangulattal, kellemes zenével és
forralt borral várunk benneteket! Amit hozz

SZENIOR ÖRÖMTÁNC
Péntek 16.30 – 18.00

magaddal: 4 db gyertya, esetleg nem hasz-

A szeniortánc közösségi tánc, mely

nált apró karácsonyi díszek, csillag, gyöngy

kíméletesen mozgatja át az izmokat,

vagy amit szeretnétek. Belépőjegy: 2500

ízületeket és kiválóan hat a memóri-

Ft. Jegyek már kaphatók a jegypénztá-

ára. Ez a mozgásforma nem igényel

runkban és a tixa.hu oldalon is.

táncpartnert, sem előzetes tánctu-
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dást. A szeniortánc nem más, mint öröm, mozgás, agytorna.
Jelentkezés és további információ: Drimál Andrea; tel.: +3630-231-2150; e-mail: adadrimal23@gmail.com.
NÉPTÁNC OKTATÁS GYEREKEKNEK
Minden hétfőn: 17.15-18.30-ig, minden szerdán: 16.3018.30-ig
A Bartók Táncegyüttes 1958-ban alakult. Zene- és táncrepertoárja felöleli az egész Kárpát-medence folklórhagyományát.
Az együttesben tudatos utánpótlás nevelőmunka folyik: rendszeresen ifjúsági csoport dolgozik a felnőtt együttes mellett.
Tanítók: Molnár Enikő, Markót Levente. Tanfolyami díj: 5000
Ft/hó. Információ: www.bartoktancegyuttes.hu.
PÉNTEK ESTI KÖTŐKLUB (PEKK)
Péntek 16.00 – 18.00 (November 29-én elmarad az óra!)
Kötetlen foglalkozás, közös kötés kezdőknek, újrakezdőknek
és haladóknak. Szuper lehetőség a fejlődéshez, elleshetsz
egy-két fortélyt a gyakorlottabb kézimunkázóktól. Hozd el aktuális kézimunkád, megbeszéljük, ha elakadtál. Csatlakozási
lehetőség bármikor. Vezeti: Erdei Gyöngyvér, +36-20-3337503. Díja: 2000 Ft. Ha kevesebb, mint 2 órát tudsz velünk
lenni 1500 Ft.
FERENCZY ISTVÁN VIZUÁLIS MŰHELY
Hétfőtől - csütörtökig 17.30-20-30
Korrepetitorok: Imre Mariann Munkácsy-díjas képzőművész,
Wachter Ákos, Barcsay-díjas festőművész. További információ: www.ferenczyrajziskola.hu. Telefonszám: +36-201-0324.
Részvételi díj: napijegy 3000 Ft, heti jegy (4 alkalom) 8000 Ft,
havi bérlet 18 000 Ft.
BUDAI GITÁRISKOLA
Hétfőtől péntekig órarend szerint
A díjnyertes iskolában a képzés életkortól 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 Gábor. Tandíj: 19.000 Ft/hó, 75.000 Ft/félév. Jelentkezés és további információk: e-mail: info@budaigitariskola.
hu. Telefonszám: +36 70 258 6938. Folyamatos csatlakozási
lehetőség!
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Vízivárosi Klub
1015 Bp. Batthyány u. 26. • Telefon: +36-20-232-9018, +36-1-780-7660 • E-mail: vizivarosiklub@budavar.hu
Nyitva tartás: a programokhoz igazodóan változó.

KÖZÖSSÉGI
BETLEHEMÁLLÍTÁS
November 30-án,
szombaton 14.00
órától.
Szeretettel hívjuk a
környék lakóit, hogy
idén is együtt készítsük el közös betlehemünket az itt lakók és az erre járók
örömére. Részletek a Vízivárosi Klub
facebook oldalán!

HÉTFŐ:
10.00-10.30 „Kökörcsin” babás játszó

SZERDA:
10.30-12.00 Közép-budai baba-ma-

és táncház 1-3 éves korú gyermekek és

ma és hordozós klub. Ha (ki)kapcso-

szüleik részére. Részvételi díj: 1000 Ft/

lódnál vagy szabadon beszélgetnél

alkalom (egy gyermek + egy felnőtt).

egy támogató és biztonságot nyúj-

Információ: Márton Piroska táncos,

tó közegben, itt bátran kérdezhetsz!

óvodapedagógus,

Cserélj tapasztalatot másokkal a kis-

mozgásterapeuta.

piroska.marton.tanc@gmail.com.

gyermekes lét örömeiről, kihívásairól,
és hozd el magaddal babádat is! A

16.30-17.30 Ingyenes jogi tanács-

klubot vezeti: Jezsek Klaudia, édes-

adás. Bejelentkezés szükséges a dr-

anya, hordozási tanácsadó. Facebook:

boross@borossiroda.hu címen, vagy a

Közép-budai baba-mama és hordozós

klub elérhetőségein.

klub. Részvételi díj: 500 Ft. Minden
hónap negyedik szerdáján a klubban

ADVENTI DEKORÁCIÓ- ÉS

17.00-18.00 Ingyenes, önszervező-

szoptatást támogató baba-mama cso-

AJÁNDÉKKÉSZÍTŐ MŰHELY

dő angol társalgókör. Bármikor lehet

porttalálkozó van. Következő alkalom:

December 7-én, szombaton 15.00-

csatlakozni a csoporthoz. A nyelv kö-

november 27.Vezeti: Wouters Krisztina

18.00 óráig Kézműves Kinga veze-

zépszintű ismerete ajánlott!

LLL szoptatási tanácsadó, három gyer-

tésével. Részvételi díj: 1000 Ft, Kerü-

mek édesanyja. A részvétel ingyenes.

letkártyával 700 Ft. Bejelentkezés a

KEDD:

klub elérhetőségein.

8.00-9.00 Senior gerinctorna. Rész-

15.30-16.30 „Aranycipő”-senior tár-

vételi díj: 700 Ft/alkalom. Bejelentke-

sastánc tanfolyam, I. kerületi nyugdí-

zés szükséges a mozduljtudatosan@

jasoknak ingyenes. Folyamatos csatla-

gmail.com címen.

kozási lehetőség!

FELNŐTT SZÍNJÁTSZÁS ÉS
IMPROVIZÁCIÓ
Kéthetente csütörtökön 19.30-tól.
Érdeklődés: Patocskai Katalin, patocs-

CSÜTÖRTÖK:

katica@gmail.com, 0620 770 8679.

9.00-10.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Bejelentke-

INGYENES GERINCTORNA I. KE-

zés szükséges a mozduljtudatosan@

RÜLETI NYUGDÍJASOK RÉSZÉRE

gmail.com címen.

Kedden 9.00-10.00 és 10.00-11.00
óráig,csütörtökön 8.00-9.00 óráig.

18.00-19.00 Funkcionális tréning és

Bejelentkezés minden alkalommal

mobilizáció. Nyújtó és mobilizációs

szükséges, amelyet hétfőn és szer-

gyakorlatok az ízületi mozgásterjede-

16.00-17.00 Orosz társalgókör. Ér-

dán, 10.00-12.00 óra között a 06-1-

lem növelésére, valamint egyensúly-

deklődés: László Ludmilla, +36-20-

780-7660-as telefonszámon, vagy

fejlesztés a testtudatos mozgásért.

918-1438.

személyesen a Vízivárosi Klubban

Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom; 4600

tehetnek meg.

Ft/4 alkalom. Bejelentkezés szüksé-

17.00-18.00 Meridián torna. A gya-

ges a mozduljtudatosan@gmail.com

korlatok mindennapos végzésével so-

címen.

kat tehetünk egészségünk javításáért,
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9.00-10.00 Gerinctorna minden kor-

lekre és a szellemre is. A torna ingye-

PÉNTEK:
8.00-15.00 Termelői piac a klub előt-

nes, folyamatosan lehet csatlakozni a

ti téren

alkalom. Bejelentkezés szükséges a

mivel jótékonyan hatnak a testre, a lé-

csoporthoz.

osztálynak. Részvételi díj: 700 Ft/
mozduljtudatosan

8.00-9.00 Senior gerinctorna.

@gmail.com

cí-

men.

18.00-19.00 Funkcionális tréning

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom, 4600

lentkezés szükséges a mozduljtudato-

10.00-11.00

Ft/4 alkalom. Bejelentkezés szükséges

san@gmail.com címen.

társastánc tanfolyam. Részvételi díj:

a mozduljtudatosan@gmail.com címen.

Hahó,

itt a Czakó!
1016 Budapest, Czakó u. 2-4.
Nyitvatartás: Hétfő – péntek: 07.00 –
20.00. Szombat: 08.00-20.00. Vasárnap: 08.00 – 18.00
CSALÁDI DÉLUTÁN – ÜNNEPI
KÉSZÜLŐDÉS
November 29. péntek 17.00 – 18.30
Szeretettel várják az I. kerületi kisgyermekes családokat november utolsó
péntekjén 17.00 – 18.30 óra között a
Sportközpont Közösségi helyiségébe!
Program: Kézműves foglalkozás – ünnepi apróságok készítése. A belépés
ingyenes. További információ: +36-1375 0336; +36-20-232-8111.

KREATÍV MŰHELY
November 23. szombat, december
15. vasárnap 10.00 – 12.00 óráig
Kézművesek irányításával karácsonyi
dekorációk készítése közösen és adventi virágvásár. Részvételi díj 4.500
Ft, amely tartalmazza az elkészített,
hazavihető dekorációk költségét. Érdeklődni lehet: +36-20-442-4605.

senior

500 Ft.
NORDIC WALKING
Hétfő 09.00 – 10.00.
Találkozó a Vérmezőn, a Széll Kálmán
tér felőli részen lévő fitnesz eszközöknél. A részvétel I. kerületi lakosoknak ingyenes. További információ:
+36-1-375 0336.

is. A havi tandíj: 5000 Ft. Testvér
kedvezmény: 4500 Ft/fő. További
információ: Nemesfalvi Alexandra;
n.alexandra96@gmail.com; tel: +3620/599-2666

ÚJRA JÉGPÁLYA!

JÓGA
Hétfő, szerda 18.00 – 19.30 a Sportközpont Közösségi helyiségében.
Részvételi díj: I. kerületi lakosoknak
1.500 Ft/alkalom, kerületen kívüli
érdeklődőknek 2.000 Ft/alkalom. További információ: Szadai Kriszta +3670-636-6869; szadai.kriszta@ gmail.
com.
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ SZENIOR
TÁNC
Kedd 11.00 – 12.00 a Sportközpont
Közösségi helyiségében. Nem kell
hozzá partner, sem előzetes tánctudás. A részvétel I. kerületi lakosoknak
ingyenes. További információ: +36-1375 0336.
DANCE SHOW
Szerda 15.00-16.00 általános iskola
felsősök és középiskolások, 16.1517.00 ovisok, 17.00-18.00 általános
iskola alsósok. A Dance Show egy
hip-hop alapokra épülő dinamikus,
vagány táncműfaj, amelyben megtalálhatóak a show-tánc, a latin tánc,
a jazz tánc, a street dance elemek

Megnyitott a Czakón a jégpálya! Korcsolyára fel! A kerületi iskolák diákjai
tanítási időben, szervezett csoportokban továbbra is ingyenesen korizhatnak a pályán testnevelésóra
keretében. Csak a korcsolya bérlésért
kell fizetni, ha a gyermeknek nincs
korija.
Közönségjég időpontja:
csütörtök-péntek: 18.00-20.00
szombat: 10.00-20.00
vasárnap: 10.00-18.00
Jegyárak:
14 éves korig: 1300 Ft
14 év felett: 1800 Ft
Korcsolyabérlés: 1000 Ft/alkalom
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I

NGATLAN

A kerületben 23 éve muködő WÁGNER ÉS TÁRSA Ingatlaniroda Attila út 12. (okmányiroda
mellett) folyamatosan keres ügyfelei
számára ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT.
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK bérleti
jogának cseréje és jogi ügyintézése. Telefon: +36-30-509-2665, 2122136, www.ingatlanwagner.hu, e-mail: wagnera1@chello.hu.
Budai várban a Dísz téren reprezentatív palotaház földszintjén lévő
52 m2-es, jó állapotú, csendes belső
kert felé nyíló, földszinti, hangulatos
dongaboltozatos, korszerű cirkófűtéses önkormányzati lakás örökölhető
bérleti joga átadó. Csereirányár: 23,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136,
0630/509-2665.
Budai várban a Dísz téren a Tóth
Árpád sétány felé nyíló 100 m2-es
dongaboltozatos, felújítandó önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga
átadó vagy kisebb budai várban lévő
önkormányzati lakásra cserélhető.
Csereirányár: 49,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-2136, 0630/509-2665.
I. Budai várban az Úri utcában
bruttó 90 m2-es 3,5 szobás, I. emelet+
tetőtér, belső 2 szintes, 2 fürdőszobás, hangulatos, gázcirkó fűtéses önkormányzati lakás örökölhető bérleti
joga átadó. Csereirányár: 49,9 M Ft.
tel.: 0630/509-2665.
I. Úri utcában a Tóth Árpád sétány
felé is nyíló 80 m2-es 2 szoba hallos,
cirkófűtéses, földszinti, átlagos állapotú önkormányzati lakás örökölhető
bérleti joga átadó. Csereirányár: 39,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136,
0630/509-2665.
II. Pasaréti úton reprezentatív 5 lakásos kertes bauhaus villaház I. eme-
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letén lévő 117 m2-es 3 szobás összkomfortos villalakás + 15 m2 terasszal
eladó. Irányár: 135 M Ft Wágner Iroda,
tel.: 212-2136, 0630/509-2665.
I. Budai Várban patinás műemlék
épület földszintjén lévő 57 m2 dongaboltozatos, felújítandó, csendes belső
udvar felé nyíló 2 szobás önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 19,8 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-2136, 0630/509-2665.
Budai várban az Úri utcában reprezentatív házban 80 m2-es felújítandó dongaboltozatos földszinti összkomfortos, galériázott önkormányzati
lakás örökölhető bérleti joga átadó.
Csereirányár: 32,9 M Ft Wágner Iroda,
tel.: 212-2136, 0630/509-2665.
I. Tárnok utcában 102 m2-es, Duna
felé nyíló emeleti, teljes felújításra
szoruló 2 szoba hallos, nagy étkező
konyhás önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár:
53 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136,
0630/509-2665.
I. Csap utcában bruttó 70 m2-es III.
emeleti, 1 nappali + 2 hálószobás belső
kétszintes, jó állapotú, cirkófűtéses önkormányzati lakás bérleti jogát kisebb
I. kerületi önkormányzati lakásra cserélnék. Csereirányár: 29,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-2136, 0630/509-2665.
Budai várban a Táncsics Mihály utcában reprezentatív műemlék épület
földszintjén lévő 41 m2-es, 1.5 szobás,
felújított, hangulatos, dongaboltozatos, cirkófűtéses önkormányzati lakás
örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 23 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-2136, 0630/509-2665.
II. Mechwart liget közelében, Bajvívó utcában csöndes, első emeleti,
egyszobás 28 nm-es igényesen felújított garzonlakás 29 millió forintért
eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618,
06 20974 0571
II. Zöldlomb utcában 65 nm-es
csúszózsalus, 3. emeleti (nincs lift) 3

szobás kiváló elosztású lakás 53 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20974 0571.
II. Pasaréten csendes utcában 3
emeletes téglaépítésű, 6 lakásos társasház földszintjén hangulatos, 53
nm-es másfél szobás, nagy erkélyes
lakás garázzsal 52 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20974 0571.
II. Lepke utcában Bauhaus jellegű
6 lakásos társasház első emeletén
csöndes, napfényes, 82 nm-es 3 szobás, erkélyes, duplakomfortos lakás
eladó. Amerikai konyhás nappali étkezővel + 2 hálószoba. Irányár: 89,5
millió forint. BakosLak Ingatlan 326
0618, 06 20974 0571.
II. Gyöngyvirág utcában, hűvösvölgyi zöldövezetben eladó földszinti, gyönyörűen felújított 63 nm + 10
nm teraszos, 2 szobás lakás. Villamos
megálló pár perc sétára. Irányár: 63
millió Ft. BakosLak Ingatlan 326 0618,
06 20974 0571.
II. Vérhalom tér közelében 2015ben épült liftes társasház első emeletén 105 nm-es 4 szobás 2 erkélyes, 2
fürdőszobás modern lakás 147 millió
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326
0618, 06 20974 0571.
XII. Fodor utcában 3 lakásos társasház földszintjén frissen és igényesen felújított 96 nm-es 3 szobás,
terasz-és kertkapcsolatos, panorámás
lakás saját 240 nm-es kertrésszel, garázzsal és kerti szaunával 108 millió
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326
0618, 06 20974 0571.
Budakeszin Fő utcához közel 504
nm-es telken 2 generációs, zöldövezeti, 2 önálló épületből álló egyszintes családi ház eladó. A nagyobbik ház
90 nm-es 4 szobás, a kisebb 52 nm
és 2 szobás. Önálló garázs, pázsitos
gondozott kert, jó környék. Irányár: 72
millió Ft. BakosLak Ingatlan 06 20368
7777.
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II. Tárogatón gyönyörű zöldövezetben ősfás 950 nm-es telken 3
szinten 400 nm-es, 3 külön lakrészes
többgenerációs 7 szobás villa 210
millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20974 0571

rendező vásárolok készpén-

tuk! Műtárgyak, festmények

zért magas áron antik bútorokat,

adásvételével, szakbecslésével fog-

koloniált is, magyar vagy külföldi

lalkozunk. Ingatlanügynöki tevékeny-

festményeket, minden típusú dísz-

séget is folytatunk jogi ügyintézéssel,

vitrin és lakberendezési tárgyakat,

kedvező

BAKOSLAK INGATLAN Kp-es

antik ill. márkás karórákat, órákat,

Galéria, Dísz tér 9. (Bejárat: Móra Fe-

Budai József műértő-lakbe-

GALÉRIÁNKAT újra megnyitot-

feltételekkel.

Napkereszt

ügyfelei részére keres eladó

bizsuneműket, ezüstneműket, köny-

renc utca 2/a) Telefon: +36-30-231-

és igényes kiadó ingatlanokat azon-

veket, varrógépet, zongorát, teljes

8309, +36-30-555-7436

nali fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I.

hagyatékot.

Batthyány utca 32. Tel. 326 0618,

partnert. Telefon: 06-70-673-7787,

06 20 974 0571.

e-mail: antik@magyarantik.hu.

Adás-vétel

Hívja

a

megbízható
KÖNYV! Mi nem csak telefonszám, üzlet is vagyunk! Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Ve-

Műteremlakást vagy ilyen célra
alkalmas nagy alapterületű, nagy helyiségekből álló, lehetőleg felső emeleti lakást vásárolnék a kerületben saját célra. muteremlakas2019@gmail.
com. +36 20 458 8656 (csak SMS).

É

LETJÁRADÉK

Egyedülálló, kedves fiatalember
eltartási illetve életjáradéki szerződést kötne idős úrral, hölggyel, akinek
segítségre lenne szüksége. megegyezés alapján, 100%-os eltartás. Biztos
és biztonságos, szép, stabil időskort
nyújtok. telefon: 06-70-673-7787.
Eltartási illetve életjáradéki szerződést kötnék idős hölggyel, úrral,
akiknek segítségre lenne szükségük.
Aki egyedül érzi magát, hívjon. 06-70381-8029.

A

DÁS-VÉTEL

HENK ANTIQUITAS Krisztinaváros Mészáros u. 8. Nyitva:
H-P 10-18 óráig. Telefon: 06-20/9331413, henkvilmos@gmail.com
Antik és használt KÖNYVEK, teljes könyvtárak, hagyatékok vásárlása.
Oskola Antikvárium Buda, Maros u. 12.
Nitsovits Iván 06-20-23-10-725.

ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK

szünk könyveket, könyvtárakat, régi

FELVÁSÁRLÓ azonnali kész-

térképeket, kéziratokat, képes-leve-

pénz fizetéssel vásárol! Antik búto-

lező lapokat, plakátokat, fényképe-

rokat, festményeket, porcelánokat,

ket, egyéb papírrégiséget. Díjtalan

Herendit, Zsolnayt és stb., órákat (kar,

kiszállás, készpénzfizetés. Tel./Fax:

dísz, fali), szőnyegeket (kopottan, hi-

212-8909, e-mail: kriszt.ant@gmail.

básan is), kitüntetéseket, érméket,

com. nyitva: h-p 10-18 óráig.

bizsukat – borostyánt, ezüstöket,
csipkéket, könyveket, hanglemezeket, mindenféle régiséget, hibásat
is. Hívjon bizalommal a hét minden
napján, díjtalan kiszállással. Telefon:
06-70-600-1727.
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
vásárolok bútoro
kat, festményeket,
bronz tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margitot, régi álló-, fali-, asztali
díszórákat (hibásat is), csillárt, 6-12
személyes ezüst étkészletet, tálcát
stb. Könyveket, régi katonai kitüntetések tárgyait és teljes hagyatékot.
Első vevőként a legmagasabb áron.
Üzlet telefonszám: 06-20-280-0151,
herendi77@gmail.com.
Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, régiségeket
vásárolunk és árverésre átveszünk.
VI. Andrássy út 16. 266-4154 Nyitva:
H-SZ: 10-17, Cs: 10-19.
Terhessé vált cégét megvásároljuk! Magas házipénztár és tagi kölcsön nem akadály! Céges problémák
megoldása: 30/345-4724.
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F

Festés-mázolás,

ESTMÉNY

burkolás,

homlokzati szigetelés, javítás, gipszkartonozás, villanyszerelés,

FESTMÉNYGYŰJTEMÉNY gya-

teljes lakásfelújítást vállal cégünk,

rapítása céljából megvételre

ingyenes felméréssel 22 éves refe-

keresek

készpénzért

kiemelkedő

renciával! 06-70/432-4222 szakem-

kvaliitású magyar festményt. Árveré-

berszolgaltato@gmail.com,

sen, kiállításon szerepelt előnyben.

szakemberszolgaltato.hu

www.

Nemes Gyula, telefon: 06-30-94929-00, e-mail: gyulanemes@gmail.
com

S

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

Vízszerelés, villanybojlerek vízkő
telenítése, javítása, csapok, szifonok,
vécécsészék, vécétartályok cseréje,
javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon:
06-30-447-3603.
Festés-mázolás-tapétázás,
kisebb munkák vállalása is. Gipszkartonozás, kőműves-javítások, bontás,
sitt-elszállítás. Kovács Gergely, telefon: 06-30-5686-255.
Lakásfelújítás!

Szobafestés,

mázolás, tapétázás, parketta

ZOLGÁLTATÁS

Irodák, lépcsőházak, lakások
napi takarítását, nagytakarítását vállalom, közületeknek és magánszemé
lyeknek. Halász Tibor. Telefon: 2022505, 06-30-251-3800.

Villanyszerelés azonnal! Hi-

lerakás, -javítás, -csiszolás,

baelhárítástól a teljes felújí-

relés,

csempézés,

vízsze-

villanyszerelés,

tásig. Petrás József villanyszerelő

ajtó- és ablakcsere, kőműves és

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

asztalosmunkáK, takarítás, garanciá-

246-9021. ELMÜ ügyintézés.

val. Halász Tibor. Telefon: 202-2505,
0630-251-3800.

I. kerületi irodával rendelkező
közösközös képviselet és társasházkezelés

ENERGIA-STOP Kft.
2094 Nagykovácsi,
Kossuth u. 119.
Telefon: 06-26/376-031,
06-30/655-655-2

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

Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és
szúnyoghálóval!
Kőműves munkával,
a kibontott anyagok
elszállításával,
7 év granciával!

Szolgáltatásaink:

Bútorok, konyhabútorok
valamint fa nyílászárók,
redőnyök, árnyékolástechnikai
eszközök gyártását és
beépítését vállaljuk.
Miklós Csaba,
tel: +36-70-586-0116
e-mail: miklosbutor@gmail.com

• 24 órás vészhelyzeti

• Társasház teljes körű

		 elérhetőség, éjszakai

		 üzemeltetése

		 ügyelet

• Felújítási munkák

• Teljes körű könyvelés az új

		 előkészítése, lebonyolítása, 		

		 törvényi előírás szerint

felügyelete

• Hatékony kintlevőség-

• Alapító Okirat és

		 kezelés

		 SZMSZ elkésztése,

• Műszaki problémák

		 karbantartása

		 kezelése - Gondnoki

• Jogi problémák

		 házfelügyelet

		 megoldása

Elérhetőség: +36-1-782-6620

VÁRNEGYED SZERKESZTŐSÉG: E-mail: varnegyed@gmail.com • Telefon: +36-1-355-0139
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Lakásfelújítás! Minőségi kőműves
munka, burkolás, parkettafelújítás,
szobafestés. Gyorsan, szakszerűen,
precízen! Lukács Zsolt: 0630/3594222.
Kárpitos és asztalos munkák, nádazás, gyéké
nyezés munkával, szállítással. Kiss Gábor, I. ker., Feszty Á. u.
2., az alagsorban. telefon: 214-8384,
06-20-345-9963.

E

Á

LLÁS

Takarító hölgyeket keresek XII.
kerületi iskolába délutáni munkavégzésre. Jövedelem-kiegészítés akár
nyugdíjasok részére! Telefon: 0670/679-9304.

Az I-II-XII. kerületben hajnali hírlapkézbesítőket, valamint nappali újságkihordókat keresünk. Főállásban
és részmunkaidőben is végezhető tevékenység. Jelentkezés a 06/20-9691562-es telefonszámon.

A CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

TAKARÍTÓT
GÉSZSÉG

JÓGA - ősi indiai módszer. Az
egész testet átmozgató egyszerű gyakorlatok erősítik, nyújtják, ellazítják az
izmokat, feloldják az idegi feszültségeket, szoromgásokat és feltöltenek
energiával. Minden korosztály számára ajánlott. Hétfőn és szerdán 18.0019.30-ig. Budavári Általános Iskola.
Tárnok u. 9-11. Érdeklődni: 06-30402-4657.

keres teljes munkaidőben, határozatlan idejű jogviszonnyal.
Munkakezdés: 2020. január 1-től.
Feladatok:
az intézmény helyiségeinek, területének rendben tartása, takarítása.
További információ: Vékásné Dobos Zsuzsanna intézményvezetőnél
a +36-1-375-0336-os telefonszámon vagy személyes a Sportközpontban
(I. Czakó utca 2-4.).

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán
10.00-15.00 óráig a szerkesztőségben
(I. ker., Országház utca 15., Telefon: +36-1-355-0139)

A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

HIRDETÉS FELÜLETEK

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS (20 szóig): 1.500 forint/megjelenés; keretes: 2200 forint/megjelenés
KÖZÜLETI APRÓHIRDETÉS (20 szóig): 2.500 forint/megjelenés; keretes: 3.000 forint/megjelenés
Telefon: +36-1-355-0139, E-mail cím: varnegyed@gmail.com
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A Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat lapja.
Megjelenik kéthetente.
Kiadó: Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.
Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15.
Telefon: +36-1-355-0139
e-mail: varnegyed@gmail.com.
Főszerkesztő: Blázsovics Lívia.
E-mail: blazsovics.livia@budavar.hu
Fotó: Fűrjes Viktória.

Nyomás: Pharmapress Kft.
Terjesztés: Jetpressz Kft.
A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon: +36-80-204-275.

Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem őrzünk
meg és nem küldünk vissza! A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget.
ISSN 2060-6303.
XXIV. évfolyam, 20. szám, 2019. november 21.

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

PROGRAMOK
November 23., szombat 11 órától
TARISZNYAMESÉK –
MESÉS DRÁMAFOGLALKOZÁS

Hantos Násfa, Kemény Rozi, Lukács
László, Mayer Zita, Mózes Zoltán.
Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig.
60 perc.
November 30., szombat 11 órától
MESÉS ÓRA – ADVENTI MESÉLÉS

A Kompánia Színházi Társulat népmesékkel teli tarisznyájából mindig újabb történetek kerülnek elő,
mindig új hősökkel, új feladatokkal és
kalandokkal találkozhatsz! Segíts nekünk átkelni a kerek erdőn és kiderül,
mi van „túl, túl messze túl, mi van a
hegyen messze túl”! Közreműködik:

Szeleczki Mónika, mesemondó a vendégünk. Amit mesél: A három hattyú,
Világszép Sárkány Rózsa, Ajánlott
korosztály: 5-10 éves korig, 30 perc

December 7., szombat 11 órától
PAPÍRSZÍNHÁZ MESÉK
A Japánból eredő és igen népszerű
Papírszínház, a Kamishibai a mesekönyveket mintegy színházzá alakítja. A fakeretben mozgatható nagyméretű lapok segítségével a mesélő, a
gyerekekkel szembefordulva, a lapok
mozgatásával, az ebből eredő játékkal és ennek drámai hatásával igazi
színházi élménnyé változtatja a hagyományos meseolvasást.
Amit mesélünk: Csipkerózsika, A kiskakas gyémánt félkrajcárja, A só.
Ajánlott korosztály: 5-10 éves korig.
30 perc.

