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Lakásügynökség a kerületiekért
Lapunk megjelenésével egy időben kezdi meg munkáját az önkormányzat által alapított Budavári Lakásügynökség. A nonprofit vállalkozás a budapesti kerületek között elsőként jött létre. Dr. Szente András ügyvezetőt kérdeztük a cég terveiről
és tevékenységéről.
– Milyen céllal alapította a Budavári

– A tulajdonosok hogyan vehetik fel

újításokat a Budavári La
kásügynökség

Önkormányzat az ügynökséget, illet

a kapcsolatot a lakásügynökséggel,

végezteti el, a cég a beruházásokat a

ve mi a különbség egy üzleti alapon

illetve milyen módon történik a bérle

felújítási alapból finanszírozza. A mun-

működő ingatlaniroda és a nonprofit

ti díj megállapítása?

kálatok, illetve a ráfordítások értékét

vállalkozás között?

– A tulajdonos telefonon vagy e-mail-

további kedvezmény formájában kap-

– A lakásügynökség alapvetően azzal

ben is megkereshet minket. Természete-

juk vissza a tulajdonostól. Említek egy

a céllal jött létre, hogy az I. kerületi,

sen felvesszük vele a kapcsolatot, majd

példát: ha a tulajdonos egy 100 000

üresen álló, magántulajdonú lakásokat

munkatársunk megtekinti a lakást. Ezt

Ft-os havi piaci bérleti díjú lakást ad át

olyan módon hasznosítsa, hogy azok

követően elküldünk számára egy aján-

az ügynökségnek, akkor azt a cégünk

lakottá váljanak. Elsőként a bérbeadók

latot, ami formailag egy szerződésterve-

alapesetben 75 000 Ft-ért veszi át.

számára kínált előnyökre szeretném

zet. A hasznosításról szóló, részletesen

Amennyiben az ingatlan felújításra szo-

felhívni a figyelmet. A Nonprofit Kft.

kidolgozott, ügyvéd által is megvizsgált

rul, akkor a javítási költségeket elosztjuk

vállalja, hogy a kerületben lakástulaj

dokumentumban megjelöljük az álta-

arra az időtávra, amelyre a tulajdonos

donnal rendelkező magánszemélyek

lunk reálisnak ítélt árat is. Itt az olvasók

bérbeadásra átadja nekünk. (Ilyen eset-

től, illetve cégektől, akik, illetve ame-

kedvéért tennék egy kis kitérőt. Azért a

ben a szerződést a lejárati idő előtt nem

lyek a lakásukat üresen tartották,

biztonságért cserébe, amit egy 100%-

lehet felbontani!) Ezzel további kedvez-

ingatlanjukat hasznosításra átveszi.

os önkormányzati tulajdonú nonprofit

ményt kapunk abból a díjból is, amit már

Több oka is lehet annak, hogy egy lakás

kft. nyújt a lakástulajdonosoknak (tehát

kedvezményesen vettünk igénybe. Gya-

hosszabb ideje üresen áll. Előfordul

a bérleti és a közüzemi díjak megfize-

korlatilag a felújítási költség apránként

például, hogy a lakás felújításra szorul,

tését határidőre vagy a lakás megfelelő

kerül vissza a felújítási alapba.

de a tulajdonos nem tudja finanszíroz-

állapotának garantálását a bérleti idő

– Milyen időtávra tudják bérbe adni

ni a javítást vagy az átalakítást. Olyan

végén), vagyis ezekért a garanciákért, a

ezeket a lakásokat?

eset is lehetséges, hogy a tulajdonos

piaci árhoz képest kedvezményt kérünk

– Nincs kötelező kifutási időhatár, min-

külföldön él, és nincs ideje az itthon

a bérleti díjból. E kedvezmény mértéke

den esetben megállapodás kérdése,

hagyott lakás sorsának rendezésére.

változó, de legalább a piaci ár 20–25%-a,

hogy hány évre írjuk alá a szerződést.

És akad olyan eset is, amikor valaki

ezt a kedvezményt ugyanakkor majd a

Egy évnél rövidebb időszak nem jöhet

korábban kiadta a lakást, de a bérlő

bérlő számára is biztosítjuk.

szóba, számunkra természetesen a kö-

nagyobb tartozást hagyott maga után,

– Mi történik azokkal a felajánlott laká

zép- vagy hosszú távú szerződések a

és a tulajdonos még egyszer nem kí-

sokkal, amelyek felújításra szorulnak?

kedvezőek. Úgy gondolom, hogy a jel-

ván ilyen helyzetbe kerülni. A lakástu-

– Jelentősebb felújítást igénylő lakást

lemző bérleti időszak 2-3 év lesz.

lajdonosok többsége az ilyen jellegű

nem hirdetünk meg a bérlők számára.

– Hogyan választja ki a lakásügynök

félelmei miatt inkább hozzánk fordul-

Ilyenkor vagy a tulajdonos vállalja a

ség a bérlőket?

nának, mint a magánpiachoz. Korábbi

munkálatok elvégzését még a szerző-

– A Budavári Lakásügynökség nem

felhívásaink és hirdetéseink nyomán

déskötés előtt, vagy a lakásügynökség –

nyereségorientált cég. Nem azért dol-

eddig tíz olyan jelentkezőnk volt, aki-

részben vagy egészben – átvállalja a fel-

gozunk, hogy haszonra tegyünk szert a

vel érdemben tárgyaltunk; többségük

újítást. A bérlő csak úgy kaphatja meg az

bérbeadások során. A célunk egyrészt

az imént említett aggodalmak miatt

ingatlant, ha az beköltözhető állapotban

az, hogy a lakástulajdonosok elégedet

választana minket.

van. Amennyiben a kisebb-nagyobb fel-

tek legyenek, másrészt, hogy a kerü-
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den pályázó számára alkalmas a beköltözésre. A hatályban lévő lakástörvény
meghatározza, hogy jogosultság esetén
a házastárs, a gyermek és a felmenők
költözhetnek azonos ingatlanba, míg a
Budavári Önkormányzat szociális lakásrendelete szabályozza, hogy egy adott
négyzetméteres lakóterületű lakásba
hány személy költözhet be. A lakásügynökség ugyanezt a szabályozást érvényesíti, tehát például egy 40 m2-es lakásba nem költözhetnek be tízen.
– A Budavári Lakásügynökség mikor
kezdheti meg a működését?
– Szeptemberben a képviselő-testület
létrehozta a lakásügynökséget, és a
cégbírósági bejegyzéshez már elkészítettük a szükséges iratokat. Reményeletben dolgozó közalkalmazottak, ön-

vasható, a Budavári Lakásügynökség az

ink szerint az interjú megjelenésekor

kormányzati vagy állami alkalmazottak

I. kerületben dolgozó önkormányzati és

már rendelkezünk majd adószámmal,

a piaci bérleti díjnál olcsóbban jussa-

állami alkalmazottak, köztisztviselők (pl.

és el tudjuk kezdeni a tulajdonosokkal

nak bérlakáshoz. Emellett számukra

óvónők, védőnők, pedagógusok vagy

az első előszerződések megkötését.

plusz garanciát jelent, hogy a lakást

akár a helyi tűzoltóság, rendőrség mun-

A lakáshasznosítási igények elbírálása

nem egy magánszemélytől bérlik, aki

katársai) számára kívánja bérbe adni a

jelenleg is zajlik, és hamarosan meg-

gyakorlatilag bármikor felmondhatja a

lakásokat.

kezdjük azoknak a pályázatoknak a ki-

szerződést és kirakhatja őket az utcára.

– Az érdeklődők egyszerre több lakás

írását, amelyekre előszerződést kötünk.

Cégünk szerződésben vállalja, hogyha

ra is benyújthatják a pályázatukat?

A pályázatok elbírálása várhatóan né-

a lakástulajdonosnak bármilyen oknál

– Nincs korlátozás, bárki pályázhat

hány hét alatt lezárul, és novemberben

fogva szüksége van a lakására, akkor a

akár az összes lakásra is mindad-

már szerződést tudunk kötni az első

lakásügynökség a bérlő számára keres

dig, amíg egyet el nem nyer. Most, a

bérlőkkel. A lakástulajdonosokkal akkor

egy másik lakást, ahol ő addig az ideig

nonprofit kft. alakulásakor különleges

tudunk végleges szerződést kötni, ami-

lakhat, amíg az eredeti szerződése szól.

helyzet állt elő, hiszen jelenleg tíz

kor megtaláltuk a bérlőt az adott lakásra.

A bérlakások iránt érdeklődők min

lakásról tárgyalunk, ezek közül végül

– Magyarország hány településén mű

den egyes felkínált lakás eseté
ben

várhatóan kb. hét tulajdonossal kö-

ködik hasonló lakásügynökség?

nyilvános pályázaton indulhatnak.

tünk szerződést. A jövőben – előzetes

– Vidéken, Szombathelyen, Veszprém

A bérlőjelölteknek egyfajta feltétel

várakozásaink szerint – az lesz a jellem-

ben és Miskolcon már működik lakás

rend
szer
nek kell megfelelniük; a kri-

ző, hogy havonta 2-3 lakást ajánlanak

ügynökség. A fővárosban – a miénktől

tériumok és az azokhoz kapcsolódó

fel a tulajdonosok. Ezekre az ingatla-

eltérő céllal – létezik egy független

pontrendszer szintén nyilvánosan elér-

nokra folyamatosan hirdetünk pályáza-

lakásügynökség is, amelyet az Utcáról

hető lesz a honlapunkon. A lakásokról

tokat. A pályázók számára – a lakás tu-

Lakásba Egyesület több mint egy éve

szóló pályázati kiírásokat minden ön-

lajdonosával egyeztetve – megtekintési

sikeresen működtet. Budapesten azon-

kormányzati in
tézményhez eljuttatjuk

időpontot jelölünk meg, amikor minden

ban mi vagyunk az elsők, amelyet Bu-

annak érdeké
ben, hogy az érintettek

érdeklődő személyesen felkeresheti

dapesten kerületi önkormányzat ala

könnyen tájékozódjanak. Ahogy a web-

az adott ingatlant. Érdemes szem előtt

pított.

oldalon és a hirdetményeinkben is ol-

tartani, hogy egy adott lakás nem min-

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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Új alapokon a kerületi
szociális támogatás
Az élelmiszer-támogatástól az ingyenes oltásokon át az ünnepi támogatásokig több ponton is módosította a szociális
rendeletét a Budavári Önkormányzat képviselő testülete. A különböző ellátási formákat érintő változtatásokról és
igénybevétel lehetőségeiről Szincsák Istvánt, az I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Szociális és Intézménytámogatási Iroda vezetőjét kérdeztük.
– Mindenekelőtt arra kérem, sorolja

20%-a. Rendszeres havi kiadást jelent

– A rendkívüli gyermekvédelmi támo-

fel azokat a legfontosabb módosításo

többek között a víz-, a villany- vagy gáz-

gatás egyértelműen ezek közé tartozik.

kat, amelyek a kerületi lakosok nagy

számla, a közös költség, a telefon- és a

Ennél a támogatási formánál a rendele-

részét érintik, és alapvetően eltérnek

biztosítási díj, a gyógyszerköltség, vala-

talkotó megemelte a jövedelemhatárt,

a korábbi támogatási formáktól.

mint a hitel törlesztőrészlete.

ezért valószínűleg a korábbinál több

– Elsőként azokra a jelentős változá-

– A korábbi lehetőséghez képest az új

lesz a támogatott személy. Önkormány-

sokra szeretném felhívni a figyelmet,

rendeletben miért kellett szigorúbb

zati segítségre ez esetben az az egye-

amelyek a tartósan rendkívüli élethely-

feltételeket bevezetni?

dülálló szülő jogosult, akinek az egy

zetben lévők élelmiszer-támogatásra

– Egyes ellátások esetén pozitív változ

főre jutó havi jövedelme nem haladja

való jogosultságára vonatkoznak. Az új

tatásról döntött a képviselő-testület,

meg az öregségi nyugdíj mindenkori

rendelet hatályba lépésével a családa-

más támogatásoknál a gyakorlati tapasz

legkisebb összegének 450%-át (koráb-

lapú támogatást felváltotta a háztartá-

talatok alapján módosítani kellett a jo

ban ez az arány 400% volt). Család ese-

salapú támogatás. Ez azt jelenti, hogy

gosultsági feltételeket. A korábbi szociá

tén a korábbi 300%-ot az új rendelet

a benyújtott kérelmek mellé az adott

lis rendeletből hiányoztak bizonyos

350%-ra emelte. A rendkívüli gyermek-

lakásba bejelentett és életvitelsze-

szabályzók. Egy év alatt tizenkétszer ti

védelmi támogatás összege ugyancsak

rűn ott élő személyek (hozzátartozók,

zenötezer forint támogatás összességé

emelkedett. Eddig e támogatás egy-

nagyszülők stb.) jövedelemigazolását is

ben jelentős segítség egy háztartás szá-

szeri összege nem haladhatta meg az

csatolni kell. Mindemellett a háztartás

mára, ugyanakkor a támoga
tottak egy

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

minden tagjának ki kell töltenie egy-egy

része nagyon alacsony összegű rend

összegének 120%-át, az új hatályos

vagyonnyilatkozatot, mert az igénylés

szeres, havi költséget tudott csak iga

rendelet ezt a plafont 150%-ra emelte.

elbírálásakor jövedelem- és vagyonvizs

zolni. Akadtak kérelmezők, akik rendsze

Számszerűsítve: eddig egy alkalommal,

gálatot végzünk. A polgármesteri hivatal

res, havi kiadásukról ötezer–nyolcezer

egy gyermekre a támogatás maximális

az érintettek rendelkezésére bo
csátja

forint összegű számlát nyújtottak be,

összege 34 200 Ft volt, ami 42 750 Ft-

a szükséges adatlapokat, amelyek le-

így nehezen tudták igazolni, hogy tartó-

ra emelkedik.

tölthetők a honlapról, illetve az ügy

san rendkívüli élet
helyzetben vannak.

Ugyancsak nőtt az iskolakezdési tá-

félszolgálati irodáinkon is átvehetők.

A rendszeres havi kiadások megfelelő

mogatás összege. A korábbi szociális

Mindezek mellett, az élelmiszer-támo-

iga
zo
lásával és a vagyonnyilatkozattal

tanulmányi ösztöndíjat a rendeletmó-

gatásra való jogosultság feltétele, hogy a

jobban alátámasztható a rászorultság

dosítást követően „jó tanulók szociális

havi lakásfenntartással kapcsolatos költ-

ténye.

támogatásának” nevezik. A támogatás

ségeknek, rendszeres havi kiadásoknak

– Folytassuk azokkal a támogatásokkal,

jogosultsági feltételei kedvezőbbek,

el kell érniük egy bizonyos határt. Ez az

amelyekben pozitív jellegű elmozdulás

hiszen megemelkedett az egy főre jutó

arány az egyedülállók esetében a havi

történt, tehát szélesebb kör számára

jövedelemhatár, valamint a jogosultak

jövedelmük legalább 15%-a, míg csalá-

nyújthatók, vagy az összegük emel

életkorát is kitolták. Ha a diák nappali ta-

dok esetén az összjövedelem minimum

kedett.

gozaton tanul, 23 éves korig igényelhető
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az ösztöndíj. A jövő tanévtől igényelhető

ködésével létesítette a lakásbérleti jog-

így ellenőrizni tudják, hogy a kérelme-

mértéke 11 400 Ft-ról havi 15 000 Ft-ra

viszonyát, és alacsonyabb jövedelem-

ző lakóhelye valóban az I. kerületben

emelkedik.

mel rendelkeznek.

van-e.

– A módosított rendelet tartalmaz-e

– A szociális rendelet természetbeni

– Melyek a szociális támogatások

olyan szabályozást, amit a korábbi vál

támogatásokat is meghatároz. Melyek

igénylésének legegyszerűbb ügyin

tozathoz képest teljesen átalakítottak?

ezek, és hogyan módosultak?

tézési módjai?

– A korábban „időszaki támogatásként”

– A családok számára az oltási támoga-

– Ügyfeleink közül az idősebb korosz-

ismert anyagi segítséget – amit húsvét

tás bizonyára kiemelten fontos. A Bu-

tály tagjai elsődlegesen a személyes

és karácsony előtt nyújtott az önkor-

davári Önkormányzat ezt a programot

ügyintézést választják, a kérelmek

mányzat – a módosítást követően a

többfajta oltás ingyenes igénybevételi

több mint 90%-a papír alapon érkezik

megújított rendelet „ünnepi támogatás-

lehetőségével biztosítja. Ebben az eset-

hozzánk. Az önkormányzat mindkét

nak” nevezi. Fontos változás, hogy ezt a

ben a támogatás mértéke az oltás vagy

ügyfélszolgálati irodáján – a Kapisztrán

támogatást az önkormányzat az előző

az oltássorozat teljes ára, amelyet nem

téren és az Attila úton is – benyújtha

években automatikusan nyújtotta, ami

készpénzben, hanem ellátásként kap

tók a nyomtatványok. Kollé
gánk a

azt jelentette, hogy nem kellett kérel-

meg az igénylő.

szükséges adatlapok kitöltéséről tá

met benyújtani az igénybevételéhez.

Újonnan került a szociális rendeletbe

jékoztatást adnak, elmondják, hogy az

A polgármesteri hivatal megvizsgálta,

a kullancsok csípésével terjedő egyik

űrlapok mellé milyen dokumentumo

hogy kik azok a kerületi lakosok, akik

legveszélyesebb megbetegedés, a víru-

kat kell becsatolni, és átveszik a kérel-

az egyszeri 8000 Ft-os összegre jogo-

sos agyvelőgyulladás elleni védőoltás,

meket.

sultak. A jogosultságról évente mintegy

amelyet az első életévüket betöltött, de

Gyakran előfordul, hogy a szociális és

2200-an kaptak tájékoztató levelet,

a 18. életévüket be nem töltött gyere-

intézménytámogatási irodát telefonon

majd elküldtük számukra a támogatást.

kek és fiatalok kaphatnak.

azzal a kéréssel keresik meg az ügyfe-

A rendeltmódosítást követően azonban

Ugyancsak igényelhető a csecsemők

lek, hogy a szükséges nyomtatványokat

kérelmet kell benyújtani az ünnepi tá-

hasmenéssel, hányással járó megbe-

postán küldjük el a címükre a szükséges

mogatás megállapítása iránt. Ezúton

tegedéseinek leggyakoribb okozója, a

nyomtatványokat, amit természetesen

szeretném felhívni az olvasók figyel-

rotavírus elleni oltás. A korábbi hathe-

teljesítünk.

mét, hogy a karácsonyi ünnep alkal-

tes és nyolchónapos kor közötti idő-

A hatályos jogszabály alapján a ké-

mából adható támogatás esetében az

szakot – szakemberekkel konzultálva

relmek Ügyfélkapun keresztül, elektro-

ünnepi támogatás megállapítása iránti

– a döntéshozók kitolták a gyermek 2.

nikus úton is benyújthatók. Emellett a

kérelem október 15-től december 1-ig

életévének betöltéséig. Új lehetőség

budavar.hu honlapon, az „ügyintézés”

nyújtható be.

az agyhártyagyulladás elleni védőoltás,

menüpont alatt található a „Szociális és

– A módosított szociális rendelet új tí

amelyet a hathetes kort betöltött, de a

gyermekjóléti pénzbeli és természetbe-

pusú támogatásokat is tartalmaz?

2. életévüket be nem töltött gyerekek

ni támogatások” linkje, amelyre kattintva

– Az érintett kerületi lakosok két új tá-

számára igényelhetnek.

az érdeklődők megtalálhatják a támo-

mogatási forrást vehetnek igénybe: az

Az önkormányzat által támogatott

gatások felsorolását. Ha rákattintanak

akadálymentesítési, valamint a lakás-

oltások igénylése esetén nincs jövede

a szükséges támogatási nyomtatvány

bérleti támogatást. A fogyatékkal élők

lemhatár, és nincs szükség jövedelem

címére, akkor a dokumentum Word for-

az otthonuk átalakításához, akadály-

igazolásra. A polgármesteri hi
vatal

mátumban letöltődik a számítógépükre.

mentessé tételéhez kaphatnak segítsé-

számára csak a kérelemnyomtatványt,

Felhívnám azonban a figyelmet arra,

get, a lakásbérleti támogatásra pedig az

va
lamint a háziorvos javaslatát kell

hogy a többféle lehetőség mellett az

jogosult, aki az I. kerületben lévő, lakha-

benyújtani a védőoltásra. A lakcímkár

e-mailben megküldött igény – a hatá-

tását szolgáló lakás bérlője és az önkor-

tyára sincs szükség, mert a szociális és

lyos jogszabály alapján – nem minősül

mányzat 100%-os tulajdonában lévő,

intézménytámogató iroda munkatársai

kérelembeadásnak, elektronikus levél

ingatlanok hasznosításával foglalkozó

jogosultsággal rendelkeznek a szemé-

alapján nem indulhat eljárás.

nonprofit gazdasági társaság közremű-

lyi- és lakcímnyilvántartás adataihoz,

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

R. A.
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Tájékoztató
képviselő-testületi ülésről

Közmeghallgatás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

A képviselő-testület a következő ülését

képviselő-testülete 2021. november 18-án,

2021. október 21-én (csütörtökön)

csütörtökön 17 órai kezdettel a polgármesteri

15 órakor

hivatal aulájában tartja az éves közmeghallga-

tartja a Polgármesteri Hivatal földszinti,

tását. Az írásban feltett kérdéseket, javaslatokat

testületi üléstermében.

személyesen a polgármesteri hivatal ügyfél-

A nyilvános ülésén megtárgyalandó

szolgálati irodáin (Kapisztrán tér 1., Attila út

előterjesztések az alábbi linken,

65.), illetve e-mailen a kozmeghallgatas@

az „október 21” fülre kattintva érhetők el:

budavar.hu címen 2021. november 12. (pén-

https://doc.budavar.hu/

tek) 12.00 óráig lehet benyújtani.

Képviselői fogadóórák
						
GELENCSÉR FERENC

MOLNÁRKA GÁBOR

Minden második hétfőn 16.30–18.30 között.
Helyszín: Kapisztrán tér 1., bejelentkezés szükséges.
Tel.: +36 20 461 3043,
korsos.borbala@budavar.hu

Minden hónap első péntekén 17–18 óra
között.
Helyszín: Fő utca 10. Tel.: +36 20 339 7660

GULYÁS GERGELY KRISTÓF

Minden szerdán 17 és 18 óra között
a Fidesz Fő utca 28. szám alatti irodájában.
Tel.: +36 20 620 7295,
gulyas.gergely@budavar.hu
KOVÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY

Minden hónap első szerdáján 17:00 órától.
Helyszín: Képviselői iroda, Döbrentei utca 19.
Előzetes bejelentkezés alapján:
Tel.: +36 30 372 0373,
kovacslaszlo11@gmail.com
DR. KUN JÁNOS

Előzetes megbeszélés alapján és minden hónap
második szerdáján 17 és 18 óra között.
Helyszín: Kapisztrán tér 1.
Tel.: +36 20 569 5161,
kun.janos@budavar.hu
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REMENYIK ILDIKÓ

Előzetes bejelentkezés alapján.
Helyszín: 1013 Bp., Krisztina krt. 73.
Tel.: +36 20 535 1400.
DR. SÁNDOR PÉTERNÉ

Fogadóóra időpontja: megbeszélés szerint
Helyszín: Városháza, Kapisztrán tér 1.
Telefon: +36 20 339 6306
TÖLCSÉR BORBÁLA

Minden páros kedden 18–19 óra között.
Helyszín: Fő utca 10.,
bejelentkezés szükséges.
Tel.: +36 20 228 8853.
VARGA DÁNIEL

Fogadóóra: nov. 17. (szerda) 17:00
Helyszín: Franklin utca 2.

MARSCHALL MÁTÉ

ZSITNYÁK JÁNOS

Időpont: megbeszélés szerint.
Helyszín: Budavári Polgári Szalon, Fő utca 28.
marschall.mate@budavar.hu

Fogadóóra: okt. 29., 16 óra
Helyszín: Franklin utca 2.
zsitnyak.janos@budavar.hu
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TISZTELT BUDAVÁRIAK!
A Budavári Önkormányzat 2021. október 23-án 9.00 órakor a Széna téri 1956-os emlékműnél koszorúzással emlékezik meg a forradalom és szabadságharc 65. évfordulójáról.
A megemlékezésre szeretettel várjuk önöket is!
Az ünnepség gördülékeny lebonyolítása érdekében koszorúzási szándékukat (szervezet, név és titulus
megjelölésével) legkésőbb 2021. október 21-ig szíveskedjenek jelezni az info@budavar.hu e-mail-címen.
Kérjük, hogy a koszorúról minden szervezet maga gondoskodjon.
Rendkívül fontos, hogy a járványhelyzetre való tekintettel mindvégig fokozottan ügyeljünk a megfelelő
távolság tartására.
Október 23. mindenkié. Azé is, aki nem tud eljönni koszorúzni. Emlékezzünk közösen az ’56-os hősökre, és
arra, hogy egykor az egész ország együtt mozdult! Égjen minden ablakban mécses október 23-án este, világítsa meg a forradalom lángja az ablakokból az egész kerületet!

Köszönettel:
Budavári Önkormányzat

Ünnepi támogatás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselő-tes-

b) aki a tárgyév december 31. napjáig a 65. életévét betölti,

tülete a 2021. szeptember 30. napján megtartott ülésén mó-

és a húsvéti ünnep alkalmából nyújtható támogatás esetén

dosította a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni

tárgyév március 1-jén, a karácsonyi ünnep alkalmából nyújt-

és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015.

ható támogatás esetén tárgyév november 1-jén

(II. 27.) önkormányzati rendeletét. A rendeletmódosítás érin-

ba) élelmiszertámogatásban, vagy

tette az időszaki támogatásra vonatkozó rendelkezéseket

bb) gyógyszertámogatásban, vagy

is, amely alapján az időszaki támogatás elnevezése ünnepi

bc) adósságcsökkentési támogatásban vagy

(karácsonyi, húsvéti) támogatásra változott. A legfontosabb

bd) lakásfenntartási támogatásban részesül,

változás, hogy az ünnepi támogatást az önkormányzat nem

c) aki a tárgyévben rendkívüli gyermekvédelmi támogatás-

hivatalból nyújtja, hanem benyújtott kérelem alapján állapít-

ban részesült, vagy

ja meg a jogosultságot és a támogatást. Az ünnepi támoga-

d) aki a húsvéti ünnep alkalmából nyújtható támogatás

tás kérelem alapján évente két alkalommal, a karácsonyi és

esetén a tárgyév március 1-jén, a karácsonyi ünnep alkal

a húsvéti ünnep alkalmából nyújtható. A karácsonyi ünnep

mából nyújtható támogatás esetén tárgyév december

alkalmából nyújtható ünnepi támogatás megállapítása irán-

1-jén a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról

ti kérelem tárgyév október 15-től december 1-ig, a húsvéti

szóló törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ünnep alkalmából nyújtható ünnepi támogatás megállapítása

ményre jogosult gyermeket nevel a családjában vagy a 18.

iránti kérelem a húsvéti ünnepet megelőző 60 napon belül,

életévét betöltötte, és saját jogán rendszeres gyermekvé-

de legkésőbb a húsvétot megelőző 10. napig nyújtható be.

delmi kedvezményre jogosult.

Az ünnepi támogatásra az a kérelmező jogosult,
a) aki a 80. életévét betöltötte vagy a tárgyév december 31.

Az ünnepi támogatás összege alkalmanként és családonként

napjáig a 80. életévét betölti,

8 000 Ft.

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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Őszi zöldhulladék-begyűjtési
program
2021. október 13.–december 3. (az időjárás függvényében meghosszabbodhat!)
A rendszeres csütörtöki begyűjtéssel viszik el az FKF-s zsákokban kihelyezett lomb- és aprítottfa-hulladékot.
A hagyományos zöldhulladék-begyűj

kok mellé. Az ennél vastagabb ágakat

fáknak szükségük van. Komposztáljunk!

tési programunkat idén is a BKM Zrt.

nem szállítjuk el.

Avar égetése a kerületünkben is szigo-

FKF Köztisztasági Divíziójával szo
együttműködve

• A lebomló zsákok szavatossági ideje

rúan tilos, és szabálysértési eljárást von

szervezzük

– az anyagukból adódóan – rövidebb,

maga után.

meg. A lakóházak számára az FKF által

ezért javasoljuk, megvásárlás után mi-

Köszönjük az együttműködésüket!

rendszeresített zsákot biztosítjuk térí-

előbb használják fel.

rosan

tésmentesen. A zsákokat a Budapest

• A begyűjtött zöldhulladékból komposz

További zsákok igénylése esetén kérjük,

Főváros I. kerület Budavári Polgármes-

tálási technológiával minősített, en

jelezze igényét a darabszám megadásá-

teri Hivatal ügyfélszolgálati irodáiban

gedéllyel rendelkező talajjavító anyag

val a következő e-mail-címen:

lehet átvenni. A jogosultság igazolásá-

készül, ezért nagyon fontos a hulladék

varosuzemeltetes@budavar.hu

tisztasága.

További információ az önkormányzat

hoz lakcímkártya vagy a közös képviseleti megbízás igazolása szükséges.

• Ügyeljen arra, hogy a zsákba kizárólag

honlapján és a Facebook-oldalán!

Az FKF tájékoztatása:

zöldhulladék kerüljön. Amennyiben

• A zöldhulladékot (lomb, fa- és bokor-

munkatársaink a zöldhulladékos zsá

nyesedék, nyírt fű, gyom) bezsákolva

kokban háztartási hulladékot vagy

helyezze ki az ingatlan elé.

egyéb, nem odavaló anyagot találnak,

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

a zsákot nem szállítják el.

1012 Budapest, Attila út 65.

• Kizárólag az FKF logójával ellátott
KERTI ZÖLDHULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁK

• Kérjük, hogy a zöldhulladékot az el

feliratú, lebomló hulladékgyűjtő zsá

szállítási napon legkésőbb reggel 5

kokat szállítjuk el, egyéb zsákokban

óráig helyezze ki az ingatlan elé.

kihelyezett zöldhulladékot nem.
• A zsákokon kívül elszállítjuk a kisebb,
maximum 10 cm átmérőjű faágakat,

• A zsákokat minden esetben jól látható,
járműveinkkel megközelíthető helyre
helyezze ki.

gallyakat is, amelyek kb. egyméteresre

A komposztálás visszajuttatja a talajba

darabolva, megfelelő vastagságú zsi-

az onnan felszívott tápanyagot, ásványi

neggel kötegelve helyezhetők ki a zsá-

elemeket, amelyekre a levelüket hullató

Ügyfélszolgálati irodák:

Ügyfélfogadás az ügyfélszolgálati
irodáinkon:
Hétfő: 8.00–18.30
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 8.00–16.30
Csütörtök: 8.00–16.00
Péntek: 8.00–13.00
Ebédidő: 12.00–12.30

VÁ R N EGY E D • 2021. évi megjelenési dátumok
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LAPSZÁM

LEADÁSI HATÁRIDŐ

MEGJELENÉS

19.

OKTÓBER 27.

NOVEMBER 4.

20.

NOVEMBER 10.

NOVEMBER 18.

21.

NOVEMBER 24.

DECEMBER 2.

22.

DECEMBER 7.

DECEMBER 16.
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Mi történik a Várban?
Hivatalos közlés szerint a következő

Mi történik most?

dik században egy többszáz termes

években 340 milliárd forintot költ a kor

Ezek az épületek „eredeti” formájuk-

királyi palota helyreállítása, ami-

mány a Vár újjáépítésére.

ban, aránytalanul magas költséggel

ben soha nem lakott király (Nem-

visszaépülnek korszerű szerkezetekkel,

zeti Galéria).

Mit jelent ez az újjáépítés, ami megala

magasszínvonalú technikai-technológi-

8. Ezért kell a városban igen jól mű-

po
zott szakmai vélemény, lakossági

ai felszerelésekkel (mintha vadonatúj

ködő minisztériumok elhagyott, ki-

nyilvánosság és vita kizárásával, a

autókat oldtimer ruhába öltöztetnék a

ürült épületeinek újrahasznosításá-

kiemelt beruházások jogi védőhálója

tervezők).

ra rengeteg pénzt költeni.

alatt történt és történik?

9. Ezért nem lesz a Vár igazi vidám,

A Várat a háborús rombolások után ko-

Az eredmény?

moly szakemberek közreműködésével

1. Ezért naponta több ezer hivatalnok

10. Ezért kell elbontani a modern épí-

újjáépítették. Az újjáépítésnek két fon-

és ügyfél fog feljárni az új épüle-

tészet egyik ikonikus épületét a

tos szempontja volt:
1. A Vár a kultúra, a lakossági lét és a tu
rizmus helyszíne legyen.
2. Mivel a háborús pusztítás okán lehe
tőség nyílt erre, cél volt, hogy azokat

tekbe.

Szentháromság téren.

2. Ezért ezek az irodaházak hétvége-

11. Ezért kell visszaépíteni a Levéltár

ken zártságukkal, méreteikkel, biz-

soha meg nem épült, gigantikus mé

tonsági őreikkel teljesen idegenek a

retű szárnyát a toronnyal, ami a Széll

Vár vágyott légkörétől.

Kálmán tér felől leuralja a Magdolna

az épületeket, amelyek a Vár történeti

3. Ezért kell/kellett a szükségessé váló

lép
tékét meghazudtoló mértékben

több száz parkoló okán a Várhegy

magasodtak ki a Vár sziluettjéből

amúgy is üregekkel teli tömbjén ter

(Szentháromság tér, a volt Magyarok

élettel teli közösségi hely.

mészetellenes sebeket ejteni.

torony és a Bécsi kapu téri templom
tornyának látványát.
Amikor az ország lakóinak nem kis ré

Háza) „lecsendesítsék” vagy meg

4. Ezért kell sok-sok fát kivágni a tabáni

sze él a létminimumon, amikor az ok

szüntessék. Ezek az épületek kivétel

hegyoldalon és áltörténelmi okok-

tatás-, egészségügy segítségért kiált,

nélkül a Monarchia utolsó évtize

kal magyarázni, mézesmadzagként

amikor a környezetvédelem a padló

dei
ben épültek, hatalmi és állam

elhúzni egy gazdátlan, árnyéktalan

alatt van… biztos, hogy jó ez az út?

igazgatási célt szolgáltak (külügy

szőlőskert vízióját a lakosság orra

Mi lesz a több ezer köbméter beton

minisztérium, belügyminisztérium,

előtt.

sorsa, ami most felkerül a Várba?

pénzügyminisztérium, az őrség épüle

5. Ezért kellett lezárni a Miniszterel-

te, József főherceg palotája, lovarda).

nökség előtti legszebb kilátású sé-

Miért a múltat építjük, miért nem a

tányt az emberek előtt.

jövőt?

A Várat ebben az állapotában az
Unesco Világörökségi területnek minősítette.

6. Ezért rombolták le a Szent György
téren nemrég létesült szép sé-

A huszonkettesek építészcsoport ne-

A palota a kultúra székhelye lett, a

tányt, ami folytatása lett volna a

vében:

polgárváros foghíjtelkei magas színvo

Tóth Árpád sétánynak, hisz útjá

Winkler Barnabás, Vincze László, Su-

nalon beépültek, virágzott a turizmus.

ban volt a József főhercegi rezi

gár Péter, Sylvester Ádám, Roth János,

En
nek ellenére mindenki számára vi

denciának, ami szintén hivatalno-

Pethő László, Perényi Tamás, Pelényi

lá
gos volt, hogy bár az irány helyes,

kok ott
ho
na lesz (ami mellesleg

Margit, Nobik Orsolya, Molnos Attila,

rengeteg tennivaló maradt. Sok-sok

az itt álló patinás Teleki-palota

Magyari Éva, Koszorú Lajos, Kamarás

elbontásával járt).

Bálint, Kalmár László, Jahoda Maja,

pá
lyázat foglalkozott a témával. Ezek
eredményét sutba dobva, távlatos szak

7. Ezért fog a Ligetbe még egy felesle-

Golda János, Csomay Zsófia, Bujdosó

mai tervek nélkül elkezdődött az „újjá

ges épület kerülni, mert feltétlenül

Győző, Batár Attila, Kertész András,

építés”.

szükségesnek látszik a huszonegye-

Pazár Béla, Németh Katalin építészek

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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Lengyel
függetlenségi
futás

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2021.
(X. 6.) önkormányzati rendelete Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021.
évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2021. (X. 6.)

A Budavári Lengyel Önkormányzat

önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és

2021. november 7-én, vasárnap 10.30-

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati

tól 1918 méteres jelképes távon len

rendeletének módosításáról

gyel függetlenségi futást szer
vez a
Tóth Árpád sétányra.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (X. 6.)

A lengyel függetlenségi futások 2018.

önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem la-

óta zajlanak világszerte, minden évben

kás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II.23.)

a lengyel függetlenség 1918. november

önkormányzati rendelet módosításáról

11-i visszaszerzésének emlékére – a
lengyel államot ugyanis a vele határos

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021.

három hatalom (orosz, porosz és Habs-

(X. 6.) önkormányzati rendelete a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Kép-

burg birodalom) 123 évre letörölte Eu-

viselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) ön-

rópa térképéről, felosztotta egymás kö-

kormányzati rendelet módosításáról

zött és 1918-ig megszállás alatt tartotta.
Nem versenyről van szó. A részvétel

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2021. (X. 6.)

és az ügy (a nemzeti függetlenség ügye,

önkormányzati rendelete az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának

a lengyel–magyar barátság ügye, a két

és a várakozási hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.)

nemzet egymásért való kiállásának

önkormányzati rendelete módosításáról

ügye) iránti elkötelezettség a fontos.
Mindenkit szeretettel látunk Budapest-

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021.

ről, aki lengyelnek vallja magát, illetve

(X. 6.) önkormányzati rendelete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által

a családjának lengyel gyökerei és/vagy

ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köréről, valamint a feladatellátás for-

tagjai vannak. Azokat is várjuk, akik a

májáról, módjáról és mértékéről

lengyelekkel és a lengyel–magyar barátság ügyével szimpatizálnak.

A rendeletek teljes szövege a https://budavar.hu/rendeletek/ címen olvasható.

A futás 10.30-kor indul a Hadtörténeti
Múzeum sétány felőli oldalán, és oda is
érkezik vissza, gyülekezni is ott lehet.

Tisztelt görög honfitársaink!

A részvételi szándékát kérjük, a Budavári

Szeretnénk meghívni önöket és kedves családjukat egy évzáró

Lengyel Önkormányzat Facebook-olda-

vacsorára, hogy közelebbről megismerkedhessünk

lán levő regisztrációs link használatával

és beszélgethessünk az elkövetkező, közös programokról.

vagy a lengyelonkormanyzat@budavar.hu

Kérjük, hogy részvételi szándékukat

címre küldött e-mailben jelezze.
A regisztrált jelentkezők az élményen
túl színvonalas ajándékot is kapnak a

a szofoklesz@gmail.com e-mail-címen jelezzék.
Dátum: 2021. 12. 12. (A pontos időpont és a helyszín még nem végleges.)
A vacsora ideje alatt zenés-táncos műsorral kedveskedünk a vendégeknek.

futást követő állófogadás során.
Mindenkit szeretettel várunk!
Budavári Lengyel Önkormányzat
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Elhunyt Marosi Miklós építész
A Budavári Tervtanácsból – a nemrég elhunyt Ráday Mihály művészettörténész után – ismét egy meghatározó szakember távozott. Október 8-án, életének 79. évében elhunyt Marosi Miklós Széchenyi-díjas építész, a hazai középület-tervezés kiemelkedő alkotója, a magyarországi építészközélet meghatározó személyisége.
Marosi Miklós Miskolcról indult, majd a
diplomáját 1965-ben Budapesten vette
át az Építőipari és Közlekedési Műszaki
Egyetemen. A Középülettervező Intézet (KÖZTI) a pályájának meghatározó
helyszíne volt. 1970-től tervezőként,
később műteremvezetői, építészosz
tály-vezetői, stúdióvezetői, vállalati fő
építészi beosztásban dolgozott az iro
dában. 1973-ban elvégezte a Magyar
Építőművészek Szövetségének (MÉSZ)
Mesteriskoláját. A rendszerváltás után,
1996-ban az immár magáncégként mű
ködő zrt. igazgatótanácsának elnökévé
nevezték ki.
Kórházépítészként, neves városi szállodák, irodaépületek tervezőjeként, mű
Fotó: Lugosi Lugó László

emléki felújítások építészeként egya
ránt kiemelkedő munkát végzett. Tervei

központjának ad otthont – ugyancsak az

dott, sosem ütött meg személyeskedő

szerint valósult meg például a KÖZTI

ő nevéhez fűződik.

hangot.

1993-ban elkészült saját irodaépü

Csány Éva, az I. kerület főépítésze, Ma-

Csány Éva Marosi Miklós kivételes

lete, a ma Allée-ként ismert Újbuda

rosi Miklóst lapunknak az építészszak-

szak
mai tisztességére és megingatha-

Bevásárlóközpont (1998), a nagykörúti

ma véleményformáló vezéregyénisége-

tatlan erkölcsi alapállására emlékezte-

Corinthia Grand Hotel Royal (2002),

ként jellemezte. A számos elismeréssel

tett. A neves építész az elmúlt évben a

a Dohány utcai Soho Boutique Hotel

(többek között Ybl- és Podmaniczky-dí-

Magyar Művészeti Akadémia alelnöke

(2008) vagy a 2018-ban elkészült Klap-

jal) kitüntetett szakember szívesen járt

ként szembeszállt azzal a politikai el

ka Központ is. Kórházépítészetében ki-

fel a tervtanács (amelynek 15 éven

várással, hogy lebontásra ítéljék a Bu

emelkedő az Uzsoki Kórház új manuális

keresztül volt tagja) üléseire. Rengeteg

davári Országos Villamos Teherelosztó

tömbje (2002), a Kecskeméti Megyei

elfoglaltsága volt, mégis kedvelte a jó

Nándor utcai épületét. Nem ismert

Kórház épületegyüttese (1980–1983),

hangulatú, helyi szintű értekezleteket.

megalkuvást, szakmai álláspontját han

a budapesti Rottenbiller és Péterfy Sán-

A tervtanácsban képviselt értékítéletét

goztatva küzdött és konfrontálódott a

dor utca sarkán épült egészségügyi köz-

– ismertsége és elfogadottsága okán –

Virág Csaba tervezte Teherelosztó meg

pont vagy a Szegedi Tudományegyetem

akkor is tiszteletben tartották a terve-

mentése érdekében. Sajnos hiába.

Szent
györgyi Albert Klinikai Központ

zők, ha a szakvéleménye adott esetben

Marosi Miklós távozása nemcsak az

Sürgősségi Centrum eredeti épülete és

komoly bírálatot tartalmazott. Szigorú

építésztársadalomnak fájdalmas vesz-

annak felújítása. A 2020-ben megnyílt

volt, aki, ha szakmaiatlan tervet látott,

teség: a Budavári Tervtanács is az egyik

Eiffel Műhelyház – amely a Magyar Álla-

keményen fogalmazott. Kritikája azon-

legmeghatározóbb tagjától búcsúzik.

mi Operaház új logisztikai és művészeti

ban kizárólag a szakterületre korlátozó-

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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Kis csodákból áll az élet
Remes András munkahelye 1984 óta a polgármesteri hivatal. Akik e sorokat olvassák, biztosan sokszor hallották már,
amikor fölveszi a kagylót és így szól: „Budavári Önkormányzat, jó napot kívánok!” A Városháza telefonközpontos munkatársával a munkájáról és az élettapasztalatairól beszélgettünk.
vágytam, ám végül hegedűre választottak ki.
– Hallás után tanult meg játszani?
– Elsősorban Braille-írásba átírt kottából és hallás után tanultuk a műveket.
Szerencsésnek mondhatom magam,
mert a zenetanárom és karnagyom
Kés
már
ki György volt, aki korábban
itt a kerületben, a „Kosci”-ban tanított. Tagja lettem az iskolai énekkarnak, majd az országos hírű Homérosz
Kórusnak is, amellyel többek között
Finnországba is eljutottunk. Az iskolában négyen-öten megalapítottuk a
Landini együttest, amellyel barokk és
reneszánsz dallamokat játszottunk.
2013-ig rendszeresen összejártunk,
– Felidézné, hogy annak idején hogyan

Főváros I. Kerületi Tanácsnál, a Krisztina

munka után tartottuk a próbákat.

lett önből tanácsi dolgozó?

körút 61. szám alatt. (A rendszerváltás

A Ma
gyar Vakok és Gyengénlá
tók

– Ma is érdekes a történet, mert ezt a le-

után az épületet visszakapta a katolikus

Orszá
gos Szövetsége szervezésében

hetőséget a Batthyány téri Szent Anna

egyház, ma a Farkas Edith Szeretetott-

nagyon sok helyen felléphettünk. Az

templom közösségétől kaptam. A plé-

hon működik benne.)

egyik célunk az volt, hogy „falakat

bánián bibliaoktatást tartottak a látás

– Hol nőtt fel?

bontsunk” – ezt ma érzékenyítésnek

sérültek csoportjának, néhányan rend

– 1957-ben születtem. Koraszülött vol-

nevezik.

szeresen jártunk ebbe a körbe. Akkor

tam, és ameddig lehetett, nevelőszü-

– Az iskola befejezése után, családi

még a Május 1. úton, a Vakok Intézeté-

lőknél laktam. Abban az időben Csepe-

támogatás nélkül, hogyan sikerült to

nek felnőtt kollégiumában laktam, on-

len, egy szép kis kastélyban működött

vábblépnie?

nan utaztam át hetente Budára. A Szent

a Gyengénlátók Általános Iskolája. Kis-

– 1976 szeptemberétől az Angyalföldi

Anna templom az életemben majdnem

gyerekként 25 dioptriás szemüvegem

Hőerőműnél telefonkezelőként dol

mindennek az origója volt. 1983-ban

volt, de megtanultam írni és olvasni. Ké-

goztam, és mellette esti tagozaton el

ott ismerkedtünk meg a jövendőbeli

sőbb az egyik szememet baleset érte,

végeztem a középiskolát. Emellett az

feleségemmel, és ott tartottuk az eskü

a másikat 11 éves koromban retinale-

országos hírű szakembertől, Táncos

vőnket is. Egy alkalommal üzenet érke

válás miatt operálták. Lassan-lassan

Lajostól zongorahangolást tanultam.

zett az I. kerület akkori vezetésétől,

elvesztettem a látásom, ami döntően

Ő volt az, aki gyakorlatra küldött, majd

hogy szeretnének fölvenni egy telefo-

változtatta meg az életemet. Átkerül-

ellenőrizte is a munkámat.

nos munkatársat. A közösség tagjai en-

tem a vakok iskolájába, ahol sikerült

– Ezek szerint abszolút hallása van?

gem javasoltak. 1984 tavaszán kezdtem

megtanulnom a pontírást, és nagyon

– Nevezzük inkább kifinomult hallásnak.

az – akkori hivatalos nevén – Budapest

megszerettem a zenét. Zongorázni

A zongorahangolás valójában művészi
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mesterség. Ez a tevékenység együtt jár
a hangszer karbantartásával, szerelésével, a billentyűzet beállításával és a mechanikák javításával, amelyekben csak
ritkán vettem részt. Öt éven keresztül
rengeteg helyen jártam, sok zongorát
hangoltam, és számtalan szép élményben volt részem.
– Melyik volt közülük a legemlékeze
tesebb?
– Egyszer épp aznap hangoltam föl a
zon
gorát egy családnál, amikor a kis

bás lakást a gazdagréti lakótelepen;

binál sokkal több automata bemon-

lánynak születésnapja volt. Miután el

Luca, a lányunk már oda született. Ak-

dó-tájékoztató szöveg és önkiszolgáló

készültem, engem is megkínáltak a

koriban még nyoma sem volt fáknak,

továbblépési lehetőség várja az ügyfe-

születésnapi tortából, ami nagyon meg

csak a békák kuruttyoltak a környéken.

leket. Ma már minden részleg, csoport

hatott.

Mire azonban beköltöztünk, elindult a

és munkatárs közvetlenül elérhető. Ha

– Miért hagyta abba a zongorahango

139-es buszjárat, amivel könnyen elju-

az ügyfelek esetleg eltévednek a labi

lást?

tottam a Krisztinába.

rintusban, a hívásuk végül hozzám ér-

– Őszintén szólva jólesett, ha elégedet-

– Az idők során hogyan változtak a

kezik.

tek voltak a munkámmal, és egy-két év

technikai feltételek a telefonközpont

– Úgy tapasztalom, hogy kiváló a me

múlva visszahívtak a korábbi helyszí-

ban, és hogyan változott az ön feladat

móriája, fejből tudja a rendeletszámo

nekre, ám úgy éreztem, hogy a munkám

köre?

kat, és afféle előretolt ügyfélszolgá

minősége nem tökéletes. Épp jókor ér-

– Az 1980-as évek közepén még me-

latként segíti az érdeklődőket.

kezett az I. kerületi tanács állásajánlata.

chanikus, kulcsos rendszerrel dolgoz-

– A látássérültek jegyzettömbje a me-

– Hogyan változott az élete a házasság

tam; apró bábukat kellett mozgatni,

móriájuk. Amikor a hivatal felköltözött

kötés és a családalapítás után?

így lehetett fogadni és kapcsolni a hí-

a Várba, kaptam egy számítógépet, és

– Hamarosan megtapasztaltuk, hogy kis

vásokat. A központ tíz vonallal és száz

hozzá internetkapcsolatot. Akkoriban

csodákból áll az élet. Megismerkedé

mellékkel működött. A légkör a szó

fejlesztették a JAWS programot, ami fel-

sünk idején Cili, a leendő feleségem

szoros értelmében családias volt, hi-

olvassa az írott szöveget. Autodidakta

csecsemőgondozóként a próbaidejét

szen a közvetlen vonal hiánya miatt az

módon megtanultam a használatát, és

töltötte a Vakok Batthyány-Strattmann

ott dolgozók és a családtagjaik csak a

amikor belejöttem, nézelődni kezdtem

László Gyermekotthonában. Nagyon

központon keresztül érték el egymást.

a honlapon. Azóta elolvasom a tájékoz-

sokat köszönhetek neki, korábban so

A polgármesteri hivatal 1998-ban köl-

tatókat, a rendeleteket, határozatokat

ha nem gondoltam volna, hogy teljes

tözött fel a Kapisztrán térre. Ide már egy

és a felhívásokat is, mert azokból is sok

életet élhetek. Az esküvőnk után a

jóval korszerűbb központot építettek,

minden megtanulható.

szakszervezet segítségével kaptunk egy

amit egyetlen kis dobozban helyeztek

A Várnegyed újságot is rendszeresen

alacsony bérű, átmeneti szuterénlakást

el. Sokkal több szolgáltatást nyújtott, és

elolvasom. Az ügyfeleknek megpróbá-

a Csalogány utcában, így egy rövid ide-

másképp szólt a búgó hang. Ma már a

lok a legjobb tudásom szerint segíteni

ig kerületi lakosok voltunk. A kisfiunk,

telefonközpont a legújabb, internet ala-

és megoldást nyújtani a problémájukra.

Bálint születését követően a KÖJÁL

pú számítógépes rendszeren keresztül

Sokan emlékeztetnek, hogy a Krisztina

megállapította, hogy a penészedő fa-

működik.

körútról ismerjük egymást. Ezúton is

lak és a beszivárgó benzingőz miatt az

A Városházán ezekben a hetekben ér

szeretném megköszönni a hivatal mun-

ményeink tarthatatlanok. Vééletkörül

véget a tesztelési időszak, ezt követik

katársainak és a kerület lakosaink a bi-

gül 1987-ben a kerületi tanács kiutalt

majd a finomhangolások és a további

zalmát, türelmét és szeretetét.

számunkra egy új építésű, másfélszo-

fejlesztések. Az új hálózaton a koráb-

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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Szecesszió az egykori háremben
Milyen út vezetett a Teleki térről a Belvároson keresztül a budai Várba; miként lett egy szabadfogású birkózóból
Tiffany-lámpa-készítő és -kereskedő; festő és restaurátor; egy francia politikus, Talleyrand elkötelezett híveként műfordító, valamint művészeti író. Milhoffer Kázmérral, az art nuoveau legismertebb alkotásainak parafrázisait üvegre
álmodó mesterrel, a Tárnok utcai Szecessziós bolt tulajdonosával beszélgettünk.
– A felmenői és rokonai is olyan színes

átadták a műhelytitkokat. Abban az

az akvarell is örök szerelem maradt. Ez

életpályát futottak be, mint ön?

időben én voltam az egyetlen a Belvá-

utóbbival nagy szerencsém volt, mert

– Vegyes családból származom. A nagy-

rosban, aki maga által készített tárgya-

összebarátkoztunk Zórád Ernővel, aki

apám alapította a kecskeméti Plattner

kat árusított. Amikor összegyűlt egy kis

megmutatta a történelmi akvarellfestés

gyárat, és a barackpálinka-főzde első

pénzem, kitanul
tam az antik képres

technikáját. Mindezek mellett címergra-

részvényese volt. A háború után tel-

taurálást. Néhány gyerekkori barátom

vírozással és Tiffany-lámpa-készítéssel

jesen tönkrementünk. A Teleki téren

a párizsi „Tangóról” hozott pár sérült

is foglalkoztam.

nőttem fel, ahol az Aranycsapatból is-

műtárgyat javításra. A „vizsgamunkám”

– Az 1970-es évek derekától Pesten

mert Kocsis Sanyi rúgta vissza nekem a

egy 1830-as években festett, átlőtt

is divatba jött a Tiffany-lámpa. Annak

labdát, és ettem abból a csokoládéból,

kép volt. Amikor el
készültem vele, a

idején egyszerűen csak ráérzett, hogy

amit a 6:3-as győzelem után Angliából

barátom nem találta a lyuk nyomát. Ké-

ez piacképes lehet?

1969-ben Pistával együtt nyitottunk

sőbb elsajátítottam a 20. század elején

– Az ólomkristály lassan kiment a di-

egy üvegműves üzletet a Régiposta

kedvelt, ún. „diamond point” technikát,

vatból, és egyre kevesebben rendeltek

utcában, amelyet a halála után, har-

amellyel egy-egy portrét tízezernyi apró

már címergravírozást. Rájöttem, hogy

minc éven keresztül én vittem tovább.

gyémántpontból gravíroztam külön-

váltanom kell. Akkor már egyre több

Egy idő után elhatároztam, hogy ma-

böző üvegtárgyakra. Közben folyama-

Tiffany-lámpát hoztak be külföldről,

gam is elsajátítom az üvegfestő szak-

tosan festettem, és tanulmányokat ké-

úgyhogy kutatni kezdtem a szecesszi-

mát. A legnagyobb műhely akkoriban a

szítettem azokról a híres olajképekről,

ós világítótestek történetét. Rengeteg

32-esek terén működött. Eljárogattam

amiknek az eredetijét szívesen kitettem

könyvet gyűjtöttem a témáról, és elké-

oda, majd fölvettem két embert, akik

volna az otthonom falára. A festés és

szítettem az első néhány darabot. Nem-

hozott. 1956-ban, 13 évesen éltem át
a 072-es számú T–34-es 9 belövését.
Anyám a Belvárosban, a Párisi utcai
férfifodrászatban dolgozott. Gyakran
be
jártam hozzá, ott voltam a Mézesmackó születésénél, és törzshelyem
lett a Molnár Gábor-féle trafik a Váci
utcában.
– Ebből a miliőből hogyan vezetett az
út a kereskedelem és a művészi alko
tások felé?
– Némi hányattatás után kooperátor
(vállalati szervező) lettem, majd Kozma Pista barátom, a későbbi olimpiai
baj
nok birkózó egyszer levitt magával egy edzésre, és ottragadtam. Tíz
éven át szabadfogású birkózó voltam.
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csak színes üveggel, hanem opállal is
dolgoztam. A legelső példányt Árkus József, a Ludas Matyi főszerkesztője vette
meg, aki egy kedves hangulatú cikkben
írta meg, hogy a lámpa alatt piheni ki az
egész napot.
– Az art nouveau és a francia kultúra
mintha különösen közel állna önhöz.
A francia nyelvben is ennyire járatos?
– 1964-ben, a sorkatonaság után megfogadtam, hogy attól kezdve csak a
kultúrának élek. Itt a Várban lakott a
barátnőm, akit megkértem, hogy keressen számomra egy franciát oktató
nyelvtanárt. Miklódy Júlia – aki Babits
Mihálynak és Passuth Lászlónak is unokatestvére volt – az Úri utcai „oroszlános házban” lakott. Az idős hölgy hét
nyelven beszélt; ő ismertette meg velem a francia irodalmat. Tíz évig voltam
a tanítványa, tőle tanultam meg angolul
és németül, majd a testvérétől spanyo-

melvények Alfonz Mucha életéből cím

tettem színvázlatokat, de az eredmén

lul. Francia olvasmányélményeim közül

mel. Végül a 11-12. századi óangol

nyel sohasem voltam elégedett. Arra

kiemelkednek Talleyrand művei. Kutat-

tündérmitológiát megidéző Tündérvi-

gondoltam, hogy kipróbálom, mi törté-

ni kezdtem az életét; a híres mondásait,

lág, ahogyan bennem él című nagyala-

nik, ha üveglapra dolgozom. A kísérlet

aranyköpéseit már lefordítottam, jelen-

kú kötet, a saját rajzaimmal. Sajnos a

nagyon jól sikerült, megtetszett ez a

leg a négykötetes memoárjának fordítá-

második rész kiadására várni kell, mert

technika. Molnár C. Pál festőművész

sán dolgozom.

a koronavírus-járvány miatt minden

arra biztatott, hogy készítsek parafrá-

– Miért hagyta ott a Belvárost, és mi

tartalékom leapadt. Három barátom-

zisokat. Az ő egyik híres képét újraál-

vonzotta a Várba?

nak: Riskó Juditnak, Szilvási Katalinnak

modtam, azután pedig jött Mucha és

– A 90-es évek végére a Váci utca, Ré-

és Wende Tamásnak köszönhetem,

Klimt, a szecesszió nagymesterei. Az

giposta utca környéke teljesen átala-

hogy nem kellett végleg bezárnom,

eljárást 22 év alatt saját recept szerint

kult, bennem pedig élt a nosztalgia a

ők támogattak és segítettek az elmúlt

fejlesztettem, ma már domború, relief

Vár iránt. 2002-ben költöztem föl az Úri

másfél évben.

szerű képek születnek. Szerencsére

utcába, akkor nyitottam meg a Tárnok

– Az üzletében a sok személyes doku

néha akad egy-két tanítványom, akik-

utcai üzletet. Ma már úgy érzem, eleve

men
tum között bekeretezett sze

nek átadhatom a pályám során gyűj-

itt kellett volna kezdenem. Olyannyira

cessziós üvegképek fogadják az ér

tött tapasztalatokat.

megérintett a hely szelleme, hogy kiku-

deklődőt. Hogyan találta meg ezt a

tattam, ebben a házban a török időkben

technikát?

hárem működött. Amióta itt vagyok,

– Egy-egy Tiffany-lámpát ma is készí-

Szecessziós bolt

három könyvem is megjelent. Elsőként

tek még, emellett a magam örömére

1014 Bp. Tárnok utca 6.

az Olvasónapló, amelyben nagy írók és

fes
tek és fordítással is foglalkozom.

Telefon: +36 70 274 8165

gondolkodók bölcs sorait idézem. Má-

Az art nuoveau képek története úgy

Nyitvatartás:

sodikként egy gyönyörűen illusztrált

kezdődött, hogy a nagyobb ólom-

hétfőtől vasárnapig

album, A dekoráció nagymestere – Sze-

üveg-rendeléseknél rendszeresen fes

10 és 17 óra között.

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

Rojkó A.
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Kéményből torony, gépházból
étterem
A Várbazár déli végénél álló különös épületet a nagy mesternek, Ybl Miklósnak köszönhetjük.
A Várhegy ivóvízellátásának külön tör
ténelme van. Az első szerkezet, amelyről tudomásunk van, 1414–1416 között
Luxemburgi Zsigmond uralkodása alatt
készült Hartmann nürnbergi csőkovács jóvoltából. A vizet ólomcsöveken
át szivattyúzták fel a hegyre, ahol egy
csatornáskútba gyűjtötték. Aljában egy
1414 előtt épült bástya is állt akkoriban. A csöveket a déli kortinafal vízszállító folyosójában helyezték el.
Ezt a legelső vízvezetéket akarta hely
reállíttatni az 1686-os ostrom után a
bécsi kamara, de az ostrom során való
színűleg teljesen elpusztult, mert a rá
következő évben már nyomát sem lel
ték. Helyére Grassalkovits Antal kama
raelnök készíttetett új vízművet, amely
facsöveken juttatta fel a vizet a királyi
palotába. Dunai szivattyúját 1777-ben
a sakkautomatájával híressé lett Kempe
len Farkas újíttatta fel, aki ak
koriban
udvari tanácsnok volt. A királyi vízmű
épülete a déli kortinafal alsó végében
állt, előtte aknában volt a régi „nádori”
vízmérce. Ezt 1817-ben modernizál
ták, így beindulhatott a rendszeres
vízállásjelentés is a hírlapokban. 1857Klöſz György felvétele az egykor gépházként működő épületről

ben új vízvezetéki épületet adtak át,

Forrás: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára

ebben Wurm mechanikus tervei szerint
készült gőzgépet, víztartályt, szűrőt he

vasszal kezdődött meg. A kivitelezést az

funkciója: itt nem egy díszes tornyot,

lyeztek el.

1876-os nagy árvíz hátráltatta, így csak

hanem egy díszes kéményt látunk

1873-ban rendezési terv született a

1877 júliusában üzemeltethették be a

tulaj
don
képpen. Ybl nagyságát mu-

Várkert előtti Duna-partra. Ennek nyo-

gépeket, és 1879-re készült el teljesen

tatja, hogy ezt olyan ügyesen tudta

mán épült meg Ybl díszes alkotása, a

az épület.

megoldani, hogy nem érte kritika ezt

Vár
bazár, és ehhez kapcsolódott egy

Középen egy torony nyúlik a magas-

a „csalást” – ellentétben az Országos

gép
házkioszk is. A terveket 1874–75

ba. Ha jobban szemügyre vesszük a

Levéltár toronynak álcázott kémé-

fordulóján hagyták jóvá, az építkezés ta-

tetejét, csak akkor tűnik fel az eredeti

nyével.
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Az épület a Várbazár felé néző végén
földszintes, túlsó végén két szint magas. Amíg a fák meg nem nőttek és az
épület előtt fel nem állították Ybl szobrát, addig sokkal hangsúlyosabb volt a
téren a loggia, amely – Ybl Ervin leírása
szerint – úgy zárta le a teret, mint a fi
ren
zei Loggia dei Lanzi másolataként
fel
épült müncheni Feldherrn Halle a
Ludwigstrassét. A loggia első része három, hátsó része öt ívből áll, boltíves
mennyezetét kiváló sgrafittók díszítik.
A loggia mögött egytengelyes szárnyakkal szélesedik ki az épület, háromszögű
orom
zattal. Ehhez csatlakozik az alacsony emelettel bíró gépház, amelyet
egy kissé beljebb tolt összekötő épületrész csatol a többihez. Az épület hátsó

A sgrafittós mennyezet részlete. (A szerző felvétele)

ol
dalán timpanon díszíti a kiugratott

világháborúban szenve
dett el, amikor

rátaláltak a vízmű épületéhez kapcsoló

A kétszintes hátsó épületrészben volt

a Várnegyed a bombázások célpontjává

dó ciszternákra. Összesen hat terem

a gépház. Az ebben elrejtett gőzgépek

vált. Az ötvenes években zenés-táncos

épült annak idején a felszín alatt, ezek-

a 9,5 kilométer hosszú csőhálózaton át

szórakozóhely lett, még Cziffra György

ben kavicsrétegen keresztül tisztították

naponta 24 ezer akó (1 akó = 53,72 li-

zongorajátékát is élvezhették a bri

meg a Duna vizét, hogy aztán a szivat�-

ter) vizet tudtak juttatni a Várba.

dzselni összejáró budapestiek. Ezután

tyúk a Várba emelhessék.

középrizalitot.

Ybl persze nem juthatott volna ilyen

a Dél-budai Vendéglátóipari Vállalat

A kaszinó 2007-ben bezárt, az épü-

magasra, ha nincsenek remek művészi

hasznosította, de az előírt felújítást

let az ingatlanpiacra került. 2015-

kapcsolatai. A loggia sgrafittóit Scholz

nem végeztették el. 1972-ben az Állami

ben a Pallas Athéné Domus Innova-

Róbert, a szobrászati munkákat Schröffl

Budapest Tánc
együttes próbatermévé

tionis Alapítvány tulajdonába került

György és Ármin készítették. 1896-ban

vált, akkor néhány halaszthatatlan mun-

10,5 millió euróért (bő 3 milliárd

állították fel a kioszk elé a mester, Ybl

kálatot elvégeztek rajta, de átfogó, nagy

forintért) az épületre vételi opció-

Miklós szobrát, ez Mayer Ede alkotása.

felújítása elmaradt, így az egyre romló

val rendelkező társaság megvásár-

Csakhogy az évek teltek-múltak, és a

állagú épületet 1973-ban teljesen be-

lásával. Akkor azt közölték, hogy az

gőzgépes szerkezetű nagy kazán idejét

zárták. A feltámadás 1990-ben jött el,

Ybl Vízházra átkeresztelt köz
pont

múlttá, ezáltal pedig az épület funkcióját

amikor kaszi
nó céljára szerezték meg

tudományos konfe
renciáknak, ren

vesztetté vált. 1905-ben Stobbesdolf

és újították fel az épületet. Érdekesség,

dezvényeknek és kortárs képzőmű

építőmester vezényletével kávéházzá

hogy Baliga Kornél, a felújítás tervezője

vészeti kiállításoknak adhat otthont.

építették át – ez a funkcióváltás men-

Scholz Róbert egy másik díszítőmunká-

A 2018-ban megnyitó kulturális köz-

tette meg a lebontástól. 1913-ban ze-

ját, az Andrássy út elején álló Saxleh

pont azonban meglehetősen rövid

nepavilonná alakították volna át, de ez

ner-palota díszítményeit is tanulmá-

életűnek bizonyult: 2020 novembe-

a terv az első világháború kitörése mi

nyozta – az ott talált minták is segítették

rében zárt az utolsó kiállítás. 2019-

att a fiókban maradt. A húszas évektől

a hiteles helyreállítást. A loggia szép

ben luxusétterem nyílt az épületben,

özvegy Forgó Károlyné, majd Kikakker

sgraf
fi tóit csak restaurálni kellett.

amelyet Ybl Miklós egyetlen fia után

Boldizsár vezetésével kávéházként mű-

Nagy felfedezés volt, amikor 2009-

ködött. Súlyos károkat csak a második

ben, az új budai főgyűjtő kiépítésekor

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

Félixnek neveztek el.
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Mintha az idő ide-oda múlna
A címet: Hiányzásra kijelölt hely – Tan-

teremre járva követheti jelenléteit, azt

irodalom története során gyakran ide-

dori Dezső jelenléte(i) Tóth Ákos iroda-

a különleges mutatványt, hogy miként

oda tologatott határait; átrajzolta az

lomtörténész adta, aki Kokas Nikolett

változtatta jelenlétét hiányzássá, de

írás mint tevékenység és a befejezett

művészettörténésszel együtt a kiállítás

hiányzásában hogyan jelent ő meg. És

írásmű közti konvenciók határait, és át-

kurátora, rendezője. Aki belép a Virág

hogy halála hogyan tette visszavonha-

járhatóvá tette a nyelvi és képi jel közti

Benedek Házba, joggal gondolhatja,

tatlanná a hiányzását, de épp különle-

választóvonalat.

hogy ez a hét terem, amelyben most
Tandori Dezső kéziratai, rajzai, személyes tárgyai, Tandori Ágnessel közös otthonuk néhány bútora látható, maga a
hiányzásra kijelölt hely. És ez így is van,
hiszen ő maga nincs itt.
Másrészt azonban a „hiányzásra kijelölt hely” idézet, amely Tandorinak az
Élet és Irodalom 2007. december 21-i
számában megjelent, azonos című írásából származik. Egy műtét miatt kórházba kellett befeküdnie. Indulás előtt
mintha még visszanézett volna az ajtóból: milyen lesz „kiszakítva itthoni mindenemből, ami nekem nem tkp., hanem
tényleg a mindenem, a kötődés, könyvhalmok, többé nem használható, nem is

Fotó: Várnagy Tibor

használandó kézirat- és folyóirathalmok,
dossziék, medvéim, a kártyabajnokság

ges mutatványával a jelenléteit is. Ezen

Az olvasó legélesebben a befogad-

füzetei, minden mindenestül”. Kilátásait

a paradoxonon dolgozott egész életé-

hatóság határainak tágítását észlelte.

mérlegelve előbb arra jut, hogy a „ha-

ben. Amikor az 1970-es években kivo-

Tandori életműve az Egy talált tárgy

lál előszobájában él”, és ezért – csupa

nult a világból, egyidejűleg megtöbb-

megtisztítása után olyan sebességgel

nagy kezdőbetűvel – „ez itt egy Hiány-

szörözte a jelenlétét. Hérakleitoszon

kezdett növekedni, hogy a legelszán-

zásra Kijelölt Hely”. A hiányzásra kije-

és Wittgensteinen iskolázott filozófiai

tabb híveit is zavarba hozta. Mintha

lölt hely tehát a lakása, a Lánchíd utca

észjárása, a gombfocin, sakkon, Koala

valami élethosszig tartó performanszt

23. De ha elmegy hazulról, ha bárhová

Kártyabajnokságokon fejlesztett kom

mutatott volna be, amelyben az írás-

megy, ott lesz ez a hely, ahol éppen van.

bina
torikai készsége paradoxonok és

tevékenység gyakorlása lett maga a

Innen már csak egy lépés a konklúzió,

rejtvények egymásra utaló sorozatából

mű. Ez magyarázza az egyik legszélső-

hogy „e világ spec egy hiányzásra kije-

építette fel az életművét.

ségesebb és egyben igen mulatságos

lölt hely”. Ha az egész világ hiányzásra

Hogy mifélékből, jól szemlélteik a

eljárását. Ha a mű azonos a megalko-

kijelölt hely, hol vannak Tandori Dezső

sakkversei. 2002 körül rajzban és sza-

tásának folyamatával, akkor a hibái

jelenlétének helyei?

vakkal számtalan variációt készített a

is részét képezik, hiszen azok is az

Ugyanott. Azaz itt is, ahol most állunk.

„Mi lesz a 65. mező?!” témájára. Egy zárt

írástevékenység során keletkeznek.

Hiszen Tandori, ki vonhatná kétségbe,

rendszer határainak átlépése izgatta.

A mennyezet és a padló (44)-es számú

egyáltalán nem hiányzik innen, ellenke-

Tandori határokat nyitott egymásba.

szonettjében ez még szorongást kel-

zőleg, megjelenik. A látogató teremről

Egybenyitotta életnek és írásnak az

tett:
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INGYENES
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
Amennyiben úgy érzi, hogy segít
ségre van szüksége, a hét minden
munkanapján kérhet támogatást.
Aki azt tapasztalja, hogy eluralkodik rajta a félelem, szorongás,
pánik, frusztráció, düh, kontrollvesztés és a negatív gondolatok,
vegye fel velünk a kapcsolatot,
hívjon telefonon, segítünk! Szol
gáltatásunk segítő, támogató be
szélgetésre ad lehetőséget szak
emberekkel.
„Nagyon szépen köszönöm a sikert,

a műveknek szereplője és társszerzője

tudom, milyen kétes eredetű.

lett, és aki osztozott ebben a – bizonyá-

Elég ha rosszul jön ki egy betű,

ra nem könnyű – életkísérletben.

és a hibát radír nem törli el.”

Tandori olyan következetességgel
emelte be az élete eseményeit az írá

Tizenöt évvel később a Koppár köl-

saiba, hogy gombfocicsapata, medvéi,

düsben ugyanez már poétikai szervező-

kártyapaklija, madárkalitkái, állólám

elv. A félreütések, szövegrontások mint

pá
ja, karosszéke, a madártollak, és

a nyomtatásban megjelent, tehát lezárt

mindaz, amit az olvasói olyan meghit-

mű részei önálló életre kelnek, a szöveg

ten ismernek a műveiből, a legkevésbé

több elemével együtt esztétikai jelen-

sem hatnak kultusz- vagy fétistárgyak

tést kapnak.

nak. A látogató aligha jön zavarba, hogy

A művek bősége és egy részüknek

illetlenül betolakodott a költő intim

radikálisan nyitott szerkezete akkora

szférájába. Tandori ugyanis maga szá

figyelmet követelt, amekkorát aligha

molta fel a határait. De miközben az ol

várhat el egy szerző az olvasóitól. De

vasójával közeli magánviszonyt alakí

többnyire azok is, akik időhiány miatt

tott ki az írás folyamatában, ő maga

vagy elvi alapon nem követték folya-

egyre távolodott, majd szavait hátra-

matosan kísérleteinek szerteágazó út-

hagyva megfoghatatlanná vált, eltűnt.

jain, elismerik, hogy bárhol beleolvas-

Maradt azonban még egy kérdés a

nak, sziporkázó elmeműködése mindig

végére. Ki jelölte ki a hiányzás helyét,

meglepetéseket tartogat. És ami ugyan-

amelyet Tandori Dezső jelenlétei be-

csak magával ragadó: írásainak lapjairól

töltenek? Erre könnyű a válasz, Tandori

kifogyhatatlan derű árad. Tandori sze-

maga adta meg:

retetre méltó ember volt, legnagyobb
testi nyomorúsága idején is átlelkesült

A Semmi Kéz,

hangon fejtegetett abszurd elméleti

„mely nem mutat se innenre, se túlra

kérdéseket, kezdett nagyívű irodalmi

nem kerül, el se vész,

elemzésekbe. Milyen jó, hogy a kiállítás

mintha az idő ide-oda múlna.”

Tandori Ágnesnek is emléket állít, aki

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

Elérhetőségük:
Reményik Ildikó,
tanácsadó szakpszichológus:
Tel.: 06 20 535 1400,
hétfő 11:00–13:00,
kedd: 11:00–13:00,
péntek: 14:00–15:00
Kiri Edit Anna,
klinikai szakpszichológus:
Tel.: 06 70 234 9401,
péntek: 12:00–14:00

KÖNYVTÁR
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Márai Sándor Könyvtára
(I. Krisztina krt. 87–91.)
Hétfőn, szerdán és pénteken
13–18 óráig, kedden
és csütörtökön 10–16 óráig
várjuk látogatóinkat.
Új könyveinkről Facebookoldalunkról is tájékozódhatnak:
facebook.com/Fszekmarai
Októberben Dragomán György
Rendszerújra című kötetét fogjuk
megbeszélni.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Ferencz Győző
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Jókai Anna Szalon
1011 Budapest Iskola utca 28. | jokaiannaszalon@budavar.hu
facebook.com/jokaiannaszalon

Október 28. csütörtök, 18.00

Október 28. csütörtök, 10.30

CSALÁDBAN MARAD
– MÉCS ANNA ÉS MÉCS IMRE

IRKA KÖR
– JUHÁSZ GYULA ÉLETE
ÉS KÖLTÉSZETE

Új sorozatunkban olyan családtagokat
ültetünk egymás mellé, akik közül le-

Az Irka kör nyugdíjas irodalmi

galább az egyikük irodalommal foglal

klub a magyar költészet megőr

kozik, és a másik családtag is sokszor

zésén és népszerűsítésén mun

kerül reflektorfénybe. Most Mécs Anna

kálkodik.

és Mécs Imre lesz a vendégünk, az egyik

Idei első előadásuk témája

izgalmas apropója, hogy Mécs Anna

Juhász Gyula élete és költésze

éppen egy, az édesapja történetéhez is

te lesz.

erősen kötődő regényen dolgozik.
A belépés ingyenes.

A programra a belépés in
gyenes.

márai sándor művelődési ház
1013 Budapest, Krisztina tér 1. | https://www.facebook.com/
maraisandorkult.kozpont

Október 28. csütörtök, 18.00

mái merre vezetik hőseinket. Borbély

HANGSZÍNHÁZ:

László sorra jelenteti meg regényeit,

FINITA LA COMMEDIA
– ŐSBEMUTATÓ

publikál irodalmi lapokban (Országút,
Lyukas óra stb.), egyre elismertebb író.
Finita la com
media című kisregénye

Borbély László írása:

a hasonló című kötetben jelent meg.

„1950-es évek. Egy bábu elmeséli

Hangszínházi előadásunk egyben ’56-

hasbeszélő gazdája romantikus törté

ról szóló megemlékezés is.

netét. Lassan kikopnak a mutatvá
Szereplők:

nyosok, ar
tisták a népligeti vurstliből. Átköltöznek a Vidámparkba, a

Bodor Géza, Nagy Sándor, F. Nagy Esz-

Bábszínházba, más munkát keresnek,

nul vissza, más a rendszer ellen lázad,

ter, Mesterházy Gyula, Köleséry Sán-

új életet kell kezdeniük az új világ-

megint más a Fradi focicsapatának

dor, Dóka Andrea, Farkas Alpár

ban, mert a hatalom nem tűri szabad

imádatába menekül.

életvitelüket. Ki-ki másként éli meg a

El
jön ’56 októbere, amikor meg

változást. Van, aki a magánéletbe vo-

mu
tat
ko
zik, hogy az ellenállás for-
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Rendező: Rák Kati
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Október 29. péntek, 19.00

Belépőjegyek a Tixán elővételben

KOLLÁR-KLEMENCZ KAMARAZENEKAR
– KONCERT

4000 Ft-ért, a koncert napján a helyszí

Az Ég az erdő című új Kollár-Klemencz

2021. november 3. szerda, 19.00

album (CD formában) 2020 őszén jelent meg, a dalszerző-író-énekes 2008-

AKARSZ-E JÁTSZANI?
– MÁTÉ GÁBOR

ban kiadott szólólemezeinek negyedik

ÉS A KALÁKA EGYÜTTES

darabjaként. Személyes hangvételű,

KOSZTOLÁNYI-ESTJE

nen 4500 Ft-ért kaphatók.

mély érzelmekkel telített, balladisz
tikus dalok a természetből – az erdő

Összeállítás Kosztolányi versekre írott

közepén élő alkotótól – és vonószene

(a Hangzó Helikon sorozatban megje-

karától: Kollár-Klemencz László da
lai

lent) dalokból és Kosztolányi Dezső

az erdő mélyéről. Az új lemez dalai ös

publicisztikájából, a Nyelv és lélek című

vények a mindennapjainkban, amelyek

kötet írásaiból. Kosztolányi Dezső ver-

közelebb visznek az elveszített ártat

sei dalokként szólalnak meg, Máté Gá-

lanságunkhoz. „Soha semmi nem érde

bor pedig a prózai írásaiból válogat,

kelt annyira, hogy csak azt az egyet

megmutatva Kosztolányi írásművésze-

csináljam. Talán mégis egyetlen dolog:

tének több fontos elemét, aspektusát.

menni az erdőben, bele a sűrűbe, a

Előadják: Becze Gábor, Gryllus Dáni-

messzeségbe árkon-bokron át, mindig

el, Gryllus Vilmos, Radványi Balázs és

csak beljebb és beljebb.”

Máté Gábor.

Kamarazenekar:

A programot az érvényes járványügyi

Kollár-Klemencz László – ének, gitár;

szabályok betartásával rendezzük meg.

Mákó Kató – ének, archaikus ütőhang

Belépő: 2500 Ft. A kerületkártya fel-

szerek; Valkó Béla – cselló; Ónodi Lász-

mutatásával az első kerületi lakosok a

ló – brácsa; Vajdovich Árpád – bőgő;

helyszínen kedvezményes, 2000 Ft-os

Csernovszky Márk – zongora.

jegyet vásárolhatnak.

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

HIVATALOS FELHÍVÁS
LAKÁSTULAJDONOSOK
RÉSZÉRE
Üresen áll a lakása?
Nem meri kiadni magánszemélynek?
Nem tudja kiadni, mert külföldön 		
tartózkodik?
Nem tudja kiadni, mert nem áll
a rendelkezésére a felújításhoz,
átalakításhoz szükséges összeg?
A Budavári Önkormányzat egy 100%ban önkormányzati tulajdonú lakás
ügynökség, a Budavári Lakásügynökség
létrehozásáról döntött, és ehhez a kerü
letben üresen álló lakások tu
laj
do
no
saival szeretné felvenni a kapcsolatot.
A lakásügynökség úgy venné bérbe
a jelenleg üresen álló lakásokat, hogy
azt viszontbérletbe adná a kerületben
dolgozó közalkalmazottaknak, közszol
gáknak, köztisztviselőknek – azaz olyan
bérlőknek, akik az I. kerületért dolgoz
nak, de nem engedhetnek meg maguk
nak piaci árú albérletet a kerületben.
A lakásügynökség megbízható bérlő:
nem halmoz fel tartozást, vállalja az ere
deti állapot fenntartását, kezeskedik a
lakás állapotának megőrzéséért. Az ön
kormányzati tulajdonban álló lakásügy
nökség a biztonságos bérbeadás szino
nimája.
Programunk beindítása érdekében
tesszük most közzé az alábbi felhívást:
Amennyiben ön rendelkezik hasz
nálható vagy felújítással használhatóvá
tehető lakóingatlannal, keressen min
ket bizalommal!
Amennyiben ön nem, viszont a la
kótársa, ismerőse rendelkezik ilyennel,
kérjük, hogy tájékoztassa őket erről a
felhívásról! Mindannyiunk érdekét és
biztonságát szolgálja, ha kerületünk la
kásai nem üresen állnak, hanem meg
bízható, a kerületért dolgozó bérlők
laknak bennük.
Együttműködésüket köszönjük, a to
vábbi információkért kérjük, keresse
nek minket az alábbi elérhetőségeken:
weboldal: https://budavar.hu/
budavari-lakasugynokseg/
email: lakasugynokseg@budavar.hu
telefon: +36 20 314 5434
Üdvözlettel:
Szente András,
a Budavári Lakásügynökség
megbízott vezetője
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Várnegyed Galéria
1015 Budapest, Batthyány u. 67. | +36-1-214-4450
https://www.facebook.com/varnegyedgallery

Nyitvatartás: szerda–szombat 14.00–18.00. A programokat az érvé-

Kapcsolódó előadás:

nyes járványügyi szabályok betartásával rendezzük meg.

2021. október 29. 16–18 között:

Október 9.–október 31.
„KÉZFOGÓ” – A KÉZIMUNKA

Kapcsolódó workshopok:

A városi kézművesség újrafogalmazása

2021. október 22. 16–20 óra között:

a 21. század új esélye. Ki a kézműves

AKADÉMIA KIÁLLÍTÁSA

3D alapú gyöngygyűrű készítése.

és ki nem az? Mi a kézművesminőség?

A kézművesség mint üzlet

ÉS WORKSHOPSOROZATA

2021. október 23. 16–20 között:

Szó lesz közösségi műhelyekről, vál

Aranyhímzett bársonytűpárna készítése.

lalkozási lehetőségekről, jövőt ígérő

Kiállítással egybekötött programso

2021. október 30. 14–16 között: Pi

megoldásokról. Kézműves vállalkozók

rozat, ahol a kéz mint a kreatív elme

pacskitűző készítése, gyerekekkel lá

nak és a kézművestermékek rajongói

záloga kerül előtérbe. A látogatók pró

togatható program. A workshopok az

nak egyaránt ajánljuk.

bára tehetik a kezük ügyességét, okos

I. kerületiek számára 20%-os kedvez

Az előadás ingyenes, de regisztráció

sá
gát és nélkülözhetetlenségét. Min

ménnyel vehetők igénybe. Regisztrálni

hoz kötött. A regisztrációt e-mailen a

denki kipróbálhatja magát a kézműves

a kezimunka-akademia Facebook-ol

kezimunkaakademia@gmail.com címre

szabadulópályán (ingyenes).

dalon, az egyes programoknál lehet.

várjuk.

. 06. 03.
. 06. 03.
. 06. 03.
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Virág Benedek Ház
1013 Budapest, Döbrentei u. 9. | viragbenedekhaz@budavar.hu
https://www.facebook.com/pg/viragbenedekhaz

A kiállítás nyitvatartása:
szerda–péntek 14.00–18.00, szombat 10.00–18.00
A programokat az érvényes járványügyi szabályok betartásával
rend ezzük meg.
2021. október 1.–2022. január 29.

2021. október 2.– 2022. április 10.

(földszinti kiállítótér)
NÉGYSZÖGLET – BUDAPEST

(emeleti teremsor)

FOLYAMATBAN FORRAI FERENCCEL
– KIÁLLÍTÁS

TANDORI JELENLÉTE(I)
– EMLÉKKIÁLLÍTÁS

HIÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY –

Kiállításunk nehéz összesítést vállal:

Október 29. péntek,

80 életév és legalább 60 alkotással

18.00–21.00 között

töltött esztendő számbavételét. Kü
lönleges élményt kínálunk a Tando

JENGA
– ÉPÍTSD VELÜNK ÖNMAGAD!

ri-életművel találkozni vágyóknak, hi

– FIATALOK KLUBJA FIATALOKNAK

szen a tárlat hét termében követhetik
végig a költő művészi pályájának „fel
tételes megállóit”, mindemellett be
tekintést nyerhetnek a Tandori-élet
műtől elválaszthatatlan Lánchíd utcai
A Négyszöglet sorozat formákból és
színekből szerveződő sajátos kód

mikrokozmoszba is.
A belépés ingyenes.

rendszere városunkat az irodalmán
keresztül rajzolja meg. Alapszínek és
színterek, vonalak, metszéspontok: ez
a mi geometriánk. Nyolcvan ma
gyar

I. kerületi egyetemisták, Barna és

író és költő Budapestre vonatkozó so

Domos kezdeményezésére fiatalok-

rai szí
nekként és formákként ele
ve

nak indul klubsorozat kéthetente a

nednek c a képeken, objekteken.

Vi
rág Benedek Ház nagytermében.

A belépés ingyenes.

Min
denkit szeretettel vár a pénteki
Jenga klub, aki a középiskolás vagy

Október 22. péntek, 18.30

egye
temi korosztályhoz tartozik, és

TALÁLKOZÁS AZ ALKOTÓVAL, Forrai

szívesen hallgat meg tartalmas elő

Ferenccel, aki maga kalauzolja a lá

adásokat, vesz részt slam-poetry vagy

togatót a Négyszöglet –Budapest vi

standup versenyen, vagy éppen kez

lágában.

dő zenekarként mutatkozna be.

A belépés ingyenes.

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

A belépés ingyenes.
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Vízivárosi Klub
1015 Budapest, Batthyány u. 26. | http://www2.budavar.hu
info.vizivarosi.klub@gmail.com | https://www.facebook.com/vizivarosiklub

Hétfő 17.00–18.00
AGYAGOZÁS GYEREKEKNEK
A foglalkozást Sztankay Bedők Bea
keramikusművész vezeti. A részvétel
négyéves kortól ajánlott.
Részvételi díj: 1500 Ft/óra + anyag
költség.
Jelentkezés: info@lilisuli.hu,

kislányoknak versenyzési lehetőséget

Hétfő 18.00–20.00

+36 30 982 0392

biztosítanak a Dél-Budai SC színeiben.
Ajánlott életkor: 4–7 év.

ÚTKERESŐK
– KREATÍV ÖNISMERETI CSOPORT

Kedd 9.30–10.15

Részvételi díj: 8000 Ft/hó.

FIATALOKNAK

BABAMASSZÁZS

Jelentkezés: +36 30 709 8136,
„Mit csináljak? Merre induljak? Hogyan

veres.lilla@delbudaisc.com

találjam meg az utamat?” – többek köSzerda 16.30–17.15

zött ezekre a kérdésekre segít választ

JÓGA-MÓKA

találni a foglalkozás, módszerként a
komplex művészetterápia eszköztárát

A gyermekjóga a mozgás–játék–relaxá-

használva.

ció hármasa révén nyújt aktív kikapcso

Vezeti: Magdu Anita Lorella pedagógus,

lódást gyermekének. Az órán nincs

művészet- és szocioterapeuta.

szük
ség jógás tapasztalatra. Ajánlott

Részvételi díj: 4500 Ft/ alkalom, amely

A kiscsoportos foglalkozáson kellemes

életkor: 5–7 év.

a szükséges anyagok és eszközök költ-

hangulatban, okleveles babamasszázs-

Részvételi díj: 1300 Ft/alkalom.

ségeit is tartalmazza.

oktató útmutatásával részesítheti gyer

Jelentkezés: +36 30 225 8873

Következő alkalom: október 25.

mekét a masszázs áldásos hatásaiban.

Jelentkezés: magdu.anita@gmail.com,

Ajánlott életkor: 0–9 hónap.

+36 70 535 7287

Részvételi díj:
1200 Ft/alkalom.

Minden hónap hó 2. és 3. szerdája,

Jelentkezés:

17.30–19.30

ahama.masszazs@gmail.com

BULLYING AZ ISKOLÁBAN

Kedd 16.30–17.30

Problémamegoldásra fókuszáló szak-

RITMIKUS GIMNASZTIKA

mai workshop szülőknek, pedagógusoknak.

A foglalkozásokat Veres Lilla korábbi

Vezeti: Dóczi-Vámos Gabriella pedagó-

magyar esztétikusgimnasztika-váloga

giai szakértő-kutató, mediátor és Petrá-

tott tartja. A kiemelten tehetséges

nyi Nóra ifjúságsegítő.
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November 10.:

Jelentkezés: Kopeczny Kata, +36 30

Vezeti: Mándli Monika sportoktató.

Téma: Zaklató, áldozat, szemlélő, védel-

307 8734, artman.dance@gmail.com

Jelentkezés:

mező – melyikké válhat a gyermekem?

A részvétel ingyenes.

mandlimoni@gmail.com – regisztráció

November 17.:

minden alkalommal szükséges!

Esetelemzés, saját tapasztalatok.
Jelentkezés a Facebookon:

Csütörtök 17.00–18.00
MERIDIÁN 3 – 1 – 2 TORNA

Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom.
Csütörtök 14.00–17.00

agresszió, erőszak, bullying, fegyelem az

BRIDZSKLUB

iskolában,

A gyakorlatok rendszeres végzésével

e-mail: bullyingaziskolaban@gmail.

sokat tehetünk az egészségünk javítá

com, tel.: +36 20 420 4045.

sáért, mivel jótékonyan hatnak a testre,

A klubba új tagok jelentkezését is vár-

a lélekre és a szellemre is.

juk. A játékszabályok ismerete szük

Kedd 18.00–20.00

Folyamatos csatlakozási lehetőség!

séges!

„ARTMENŐK”

További információ:

A részvétel ingyenes.

https://www.312.hu/

Jelentkezés:

Innformáció:

hegerferenc3@gmail.com

Kiss Ágnes, +36 70 210 4706,
kagnes22@gmail.com
A részvétel ingyenes.
Szerda, péntek 9.00–10.00
és 10.00–11.00
Fotó: Jókuti György

GERINCTORNA IDŐSEKNEK

Az ArtMan Egyesület 18–30 éves, fo-

Az órák fő célja a helyes testtartás ki-

gyatékossággal élő és ép fiatalokat vár

alakítása, a testtudat fejlesztése, az erő

újonnan induló mozgáscsoportjába.

és a rugalmasság megőrzése.

A JÁRVÁNYHELYZET
MIATT
A PROGRAMOKAT
A MINDENKORI AJÁNLÁSOK,
ILLETVE SZABÁLYOK
BETARTÁSÁVAL
RENDEZZÜK MEG.

H a hó, i T T a Cz a kó!
N Y I T VATA RTÁ S

INFORMÁCIÓK

Április 1.–október 31.:

• a nordic walking foglalkozásunk
bizonytalan ideig szünetel;

Hétfő–csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

7.00–21.30
7.00–21.00
8.00–20.00
8.00–18.00

November 1.–március 31.:
Hétfő–péntek:
Szombat:
Vasárnap:

7.00–20.00
8.00–20.00
8.00–18.00

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

Czakó utcai
Sport- és
Szabadidőközpont

• A Sportközpontba keresünk
2 fő pályamunkást és
1 fő állandó délutános
műszakban dolgozó takarítót.
Érdeklődni a Sportközpontban lehet
Vékásné Dobos Zsuzsanna
igazgatónál.
Tel.: +36 20 953 0880.
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PROGRAMOK

tér-kép galéria
1016 Budapest, Krisztina körút 83–85. | terkepgaleria@budavar.hu
https://www.facebook.com/pg/terkepgaleria
Nyitvatartás: szerda–péntek 12.00–18.00, szombat 10.00–18.00
A programokat az érvényes járványügyi szabályok betartásával
rendezzük meg.
„EZ+AZ” – GRELA ALEXANDRA

Gye
rekkönyv Fórum által 2021-ban

ILLUSZTRÁTOR KIÁLLÍTÁSA

neki ítélt „Év Illusztrátora” díj fémjelzi

(október 30-ig)

a lengyel származású festő és illuszt
rátor eddig munkáját.

A 2019-es I. Budapesti Illusztrációs

A kiállítás több mint félszáz alko

Fesztivál fődíja és a HUBBY – Magyar

tást – eredeti illusztrációkat és mű

vészi nyomatokat – mutat be. A képek
a leg
közvetlenebb rezdüléseket is
visszaadó hagyományos eszközökkel
– tempera, ceruza és színes ceruza,
papír – jöttek létre. A válogatásban
helyet kapnak a gyer
mekeknek ké
szült szerzői és szépirodalmi illusztrá
ciók is, valamint a művész egyik kedvenc műfaja, a „papírszínház”.
Október 22. péntek, 18.00
55×ADY
– KÖNYVBEMUTATÓ
ÉS DEDIKÁLÁS
A Tér-Kép Galéria kiállításán láthatja először a közönség a Déri Múzeum
gondozásában 2021 őszén megjelenő
55×Ady című kötetet, Grela Alexandra
ötvenöt Ady Endre-vershez készült il
lusztrációjával.
A könyvet bemutatja:
dr. Lakner Lajos irodalomtörténész, a
kötet szerkesztője. Az illusztrátorral
Révész Emese művészettörténész be
szélget.
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., május 27., június 10., június 24., július 8., július 22., szeptember 9.,
23., október 7., október 21., november 18., december 2. december 14.
m)
Szeretettel várjuk azokat a
Szeretettel
várjuk énekelni,
azokat a
játszani, táncolni,
játszani,
táncolni,vágyó
énekelni,
kézműveskedni
kézműveskedni
vágyó
gyerekeket és szüleiket, akik
gyerekeket
szüleiket, akik az
szeretnénekésmegismerkedni
szeretnének
megismerkedni
az
évkörhöz tartozó
ünnepeink és
évkörhöz
tartozó
ünnepeink és
jeles napjaink
szokásaival!
jeles napjaink szokásaival!

m mérethelyesen megjeleníteni, azonban Word dokumentumban készült.
dai előkészített anyagot a megjelenés előtt szíveskedjenek részemre
ellenőrzés céljából.

özpont Kft.
a utca 5/A. alagsor 2.
2-41

Táncházunkba és tánctanfoTáncházunkba
és tánctanfolyamunkra szeretettel
várjuk
lyamunkra
szeretettel
a teljesen kezdőket
és várjuk
az
aújrakezdőket
teljesen kezdőket
és
az
is! Felhőtlen
újrakezdőket
is! Felhőtlen
kikapcsolódás!
kikapcsolódás!

tánctanítás
tánctanítás

kérőt a fenti adatokkal
info@homnex.hu e-mail címre és
mielőbb
aprókaztánca
tánca
táncház
aprók
és
táncház
ldeni.

s 25.

MINDEN PÉNTEKEN
PÉNTEKEN
MINDEN
17.00-18.30
17.00-18.30

Tisztelettel:

MINDEN SZOMBATON
SZOMBATON
MINDEN
19.00-02.00
19.00-02.00

HAGYOMÁNYOK HÁZA
HÁZA
HAGYOMÁNYOK

dr.1011
Borbola
Péter
Budapest,
Corvin tér 8.

| www.hagyomanyokhaza.hu. | jegy@hagyomanyokhaza.hu
1011 Budapest, Corvin tér 8. | www.hagyomanyokhaza.hu. | jegy@hagyomanyokhaza.hu

„KÖZVETÍTŐK KÍMÉLJENEK!”
HA ÖN INGATLANKÖZVETÍTŐ NÉLKÜL
SZERETNÉ ÉRTÉKESÍTENI INGATLANÁT,
azonban sikere és biztonsága érdekében:
- professzionális hirdetési kampányt,
- folyamatos szakértői támogatást,
- leinformált, fizetőképes érdeklődőket,
- stabil ügyvédi hátteret, valamint
- HOMNEX jogi garanciát szeretne, akkor

HÍVJON BIZALOMMAL EGY INGYENES,
KÖTETLEN KONZULTÁCIÓRA!

DR. BORBOLA PÉTER

ingatlanforgalmi szakjogász,
személyi ingatlanstratéga,
20 év tapasztalattal.

+36-30/992-6075

1,5%+Áfa (bruttó 1,9%) sikerdíj

ügyvédi munkadíjjal, hitelügyintézéssel.
Kedvezményes energetikai tanúsítvány.
Iroda: Bp., XII. ker., Városmajor utca 15.
E-mail: info@homnex.hu

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK:

www.homnex.hu

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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APRÓHIRDETÉS
INGATLAN

A BakosLak Ingatlan készpénzes

Szabó Balázs vállalja kémények béle

sárlás, ápolás, gondozás, takarítás – le-

lését, építését, kondenzációs kazánok

gyen szó bármiről, én segítek önnek!

telepítését teljeskörű ügyintézéssel. 06

Részletes információ: 06 70 723 8434.

20 264 7752.

RÉGISÉG

ügyfelei részére eladó és igényes,
kiadó ingatlanokat keres azonnali

Lakásfelújítás: szobafestés, mázolás,

fizetéssel.

tapétázás, parkettalerakás, -javítás,

Régiség felvásárlása készpénzért.

BakosLak Ingatlan,

-csiszolás, vízszerelés, csempézés, vil

Régi bútort, antik és modern

I. Batthyány utca 32.

lanyszerelés, ajtó- és ablakcsere, kő

festményeket, álló és asztali órákat,

Tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.

műves- és asztalosmunkák, takarítás,

kar- és zsebórát, lakberendezési

Halász Tibor, telefon: 202 2505, 06 30

tárgyakat (art decót is), mindenféle

251 3800.

ezüst dolgokat (hibásat is) veszek,

XII. ker. Kissvábhegy csendes zöld
ö

és teljes hagyatékot. A kiszállás

vezeti utcájában az 1970-es években
épült 2-emeletes társasház földszintjén

díjtalan. Az újság felmutatásakor

EGÉSZSÉG

+ 5000 forintot adok az első

eladó kiváló elosztású 50 m2-es, 1+2
félszobás, erkélyes, összkomfortos la

Szakápolás, gyógytorna, rehabilitáció,

vevőnek. Markó István, a hét minden

kás. BakosLak Ingatlan, I. Batthyány utca

gondozás, akár 24 órában, az otthoná

napján hívható: 06 70 428 7664.

32. Tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.

ban. Tel.: 06 30 870 5287, info@meo
Henk Antiquitas Krisztinaváros, Mé

apolas.hu
INGATLANIRODÁNK eladó lakásokat
keres. Jutalék: 3,5%, az ügyvéd

száros u. 8. Nyitva: H–P 10–18h. TeleGyógypedikűr a Showhaj Stúdióban.

ingyen, külföldi vevők elérése.

Sze
retettel várom önt esztétikai és

Tel.: 06 20 960 0600.

gyógypedikűr-szolgáltatásaimra. Szath

SZOLGÁLTATÁS

fon: 06 20 933 1413, henkvilmos@
gmail.com

mári Katalin Henrietta: 06 70 422 8410,

Készpénzért vásárolnék festménye

Mészáros utca 14.

ket, porcelánokat, kerámiákat, szobrokat, órákat, ezüstöt, könyveket, varró

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás

Kundalini jóga privát óra,

gépet, valamint teljes hagyatékot. Az

tól a teljes felújításig. ELMÜ-ügyintézés.

különösen ajánlott Neked,

értékbecslés díjtalan. Hívjon bizalom-

Petrás József villanyszerelő mester. Tel.:

ha felismered: ADHD,

mal! Kollár István: 06 20 472 5952.

06 20 9344 664, 246 9021.

diszlexia, depresszió, bipoláris zavar,
fóbiák, stressz, függőségek.

Vízszerelés, villanybojlerek vízkőtele

www.gaborjulia.com/kundalini-yoga,

nítése, csapok, szifonok, wc-tartályok,

e-mail: julia.gabor@gmail.com.

csészék cseréje, javítása – anyagbeszer

Tel.: 06 70 559 8393

zéssel. Tel.: 06 30 447 3603
Need a gardener? Call Andy: +36 30

ÉLETJÁRADÉK

311 4865.
Leinformálható,

bejegyzett

könyv

Könyveket, könyvtárakat, műtárgyakat,

vizsgáló életjáradéki szerződést köt

papírrégiségeket, 1945 előtti fotókat,

ne, ottlakás nélkül, biztos anyagi hát

képeslapokat vásárol a Vértes Antikvá

térrel. Tel.: 06 30 990 0053.

rium, díjtalan kiszállással. Vírus idején
maszkban, kesztyűben. Tel.: 06 20 425

Az életjáradék segíthet visszazökken

6437, www.vertesiantikvarium.hu

ni a mindennapok élvezetébe! Bevá
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Tájékoztatjuk kedves hirdetőinket, hogy
csak olyan kereskedelmi közleményt (hirdetést) áll módunkban elfogadni, amely
nem sérti a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól,
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint a sajtószabadságról
és a médiatartalmak alapvető szabályairól
szóló törvény előírásait. Politikai hirdetéseket kizárólag a hivatalos kampányidőszakban jelentetünk meg. A kiadó fenntartja
magának a jogot, hogy egyes hirdetések
megjelenését indoklás nélkül megtagadja.

Hirdetésfelvétel kizárólag:
varnegyed@gmail.com
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