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KONCERTEK

A VÁROSHÁZÁN

2021. november 28. (vasárnap) 16:00
Tavasz Nőikar

2021. december 5. (vasárnap) 16:00
Makám Együttes

2021. december 12. (vasárnap) 16:00
Fülei Balázs zongoraművész előadása

2021. december 19. (vasárnap) 16:00
Budapesti Monteverdi Kórus

Az előadásokat élőben közvetítjük a Budavári Önkormányzat Facebook oldalán.
facebook.com/budavarionkormanyzat

A rendezvény megtartása az adott időpontban hatályos kormányzati intézkedéseknek 
megfelelően történhet meg.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Közmeghallgatás 

„Az itt élőkkel együtt döntünk” 
Sok kérdésben választ kaptak az érdeklődők az I. kerületi önkormányzat közmeghallgatásán. Szó esett például bérla-

kástörvény változásairól, az önkormányzati kiadások és bevételek változásának okairól, a különféle szociális támoga-

tásokról, a pályázatokról és a decemberben nyíló Krisztina téri Spar áruházról is.   

A közmeghallgatás elején képekkel il-

lusztrált prezentációval számolt be az 

önkormányzat elmúlt évéről V. Naszá-

lyi Márta polgármester. „Elkötelezettek 

vagyunk abban, hogy a kerületet érintő 

ügyekben az itt élőkkel együtt döntünk, 

ezért összesen 12 tematikus lakossági 

fórumot szerveztünk, amelyeken a la-

kásrendelettől kezdve a kerületi kutya-

tartók problémáin át a nyugati Várlejtő 

beépítéséig a legégetőbb kérdésekről 

mondták el az itt lakók a véleményüket, 

és nagy örömömre lelkesen vettek részt 

ezeken az eseményeken” – mondta.

Nincs információhiány

Ezenkívül minden hétfőn online fo-

gadóórán várták a kerületi lakók hoz-

zászólásait és véleményét, havonta 

pedig személyes fogadóórát tartot-

tak külső helyszíneken, és szintén 

havi egy napon, előzetes egyeztetés 

alapján, a kerületieknek személyesen 

is lehetőségük van megkeresni a pol-

gármestert.

Az is jelzi, hogy a transzparencia, 

a kerületi lakók pontos informálása 

külön figyelmet kap az önkormányzat 

részéről, hogy az új honlapra felkerült 

a kerület költségvetésének átlátható, 

könnyen érthető, interaktív verzió-

ja. Ugyancsak a honlapon, könnyen 

visszakereshetően érhető el minden 

nyilvános önkormányzati irat. A kép-

viselő-testületi ülések élő közvetí-

tésen követhetők az önkormányzat 

Facebook-oldalán, a felvételek pedig 

a honlapon visszanézhetők.   

A pandémia miatt szűkültek az önkor-

mányzat lehetőségei, de így is sor került 

fejlesztésekre is. Megújult a Hattyú utca 

a Fiáth János és Kapás utca között, meg-

említette a Táncsics Mihály utca út- és 

járdafelújítását, valamint a Batthyány 

téren megkezdett munkákat. Az önkor-

mányzati tulajdonú épületekben és la-

kásokban végzett munkák nagyságát jól 

érzékelteti, hogy egyebek mellett tető-

felújítást, 9 teljes körű fűtéskorszerűsí-

tést, 33 kazáncserét és 52 kéménybé-

lelést végeztek el. Több mint 200 millió 

forinttal – a kiadások kétharmadával 

– támogatták a Közép-Budai Tankerüle-

tet, ennek köszönhetően nyolc kerületi 

iskolában és a Fővárosi Pedagógia Szak-

szolgálat épületében is fűtéskorsze-

rűsítést, homlokzatfelújítást és egyéb 

munkákat végeztek el. Harmincmillió 

forintot fordíthattak az iskolák arra, 

hogy a diákoknak különleges segítséget 

adó munkatársakat vegyenek fel. Remé-

nyük szerint, a pénzügyi lehetőségek 

függvényében, ez a program ebben a 

tanévben is folytatódik – tette hozzá.

Az egészségügyi fejlesztések a pan-

démia időszakában még fontosabbak, 

így az is, hogy idén átadták az Attila úti 

új háziorvosi rendelőt, a Csalogány ut-

cai rendelő felújítása pedig december 

31-ére készül el. V. Naszályi Márta el-

mondta azt is, hogy a munkálatokra az 

Egészséges Budapest Program kereté-

ben 617 millió forint támogatást kapott 

a kerület a Fővárosi Önkormányzattól. 

Itt említette meg, hogy az önkormány-

zat júliusban antitestszint-mérést biz-

tosított a 60 éven felüli lakóknak, 366 

főnek 5,4 millió forint értékben adott 

támogatást a pneumococcus-oltáshoz 

és a II. kerülettel közösen ingyenes an-

tigéntesztelést végzett.

Kulturális téren az idei év egyik leg-

nagyobb sikere, hogy megnyílhatott a 

Márai Sándor Művelődési Ház, amelyet 

2 milliárd forintból újítottak fel. „Na-

gyon szép lett, most az a feladatunk, 

hogy programokkal töltsük meg. Az 

épület alsó szintjén pedig december-

ben megnyílik a bolt, amit sokan vár-

nak már” – mondta V. Naszályi Márta.

Szolidáris kerület

Az önkormányzati munka fontos alap-

elve a szolidaritás. Ennek jegyében 

módosították a szociális rendeletet, 

és emelt szintű települési támogatást 

vezettek be azok számára, akik a pan-

démia miatt nehéz helyzetbe kerültek. 

Ezen a címen 50 millió forintot megha-

ladó értékben támogattak több mint 

470 családot. A fogyatékkal élő lakók-

nak a lakásuk akadálymentesítéséhez 

– az országban az első önkormányzat-

ként – támogatást adnak, illetve idén 

már másodszor írtak ki pályázatot az 

I. kerületi gyermekek táboroztatására. 

Kiosztottak 48 db szén-monoxid-mé-

rőt is a kerületieknek.
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Szintén országos szinten úttörő kez-

de ményezés a lakásügynökség bein-

dítása, ami iránt nemcsak más ön kor-

mány zatoktól érdeklődnek, hanem 

kül   földről is. Évtizedek óta először 

szo ciá lisbérlakás-pályázatot írt ki az 

önkor mányzat, hat azonnal beköltöz-

hető la  kásra. Az igény nagyságát jelzi, 

hogy 211 pályázat érkezett. „Jövőre 

folytatjuk” – ígérte a polgármester. A 

lakásukat fel újító önkormányzati bér-

lők számára lehetővé tették, hogy a 

felújítás összegét a bérleti díjból le-

vonhassák.

Mindezeken túl több olyan fejlesz-

tésről számolt be a polgármester, amely 

javítja az I. kerületiek életminőségét. 

Ilyenek például a veszélyes hulladékok 

ingyenes begyűjtése, a társasház-felújí-

tásra 125 millió, a kerületi lakások és 

bérlemények energiahatékonyságának 

javítására több mint 100 millió, a hom-

lokzati zöldfal kialakítására 15 millió, 

a kertszépítésre 20 millió forintos ke-

retösszegben kiírt pályázatok vagy az 

ingyenes komposztgyűjtő zsákok és a 

környezetbarát útszóró anyag biztosí-

tása a kerületieknek, valamint az új és 

visszaszerelt hulladékgyűjtők. Egyedül-

álló program volt, hogy a II. és XII. kerü-

lettel közösen emlékeztek a budapesti 

ostrom lezárulására, a katonai és civil 

áldozatokra.

Kormányzati úthenger a Várban

A közmeghallgatás következő részében 

V. Naszályi Márta kérdésekre válaszolt. 

Horváth Attiláné például afelől érdeklő-

dött, hogy mi az oka a Csalogány utca 

38-as szám alatt álló telek elhanyagolt 

állapotának. A polgármester elmond-

ta, hogy ezt az ingatlant még az előző 

önkormányzat adta el pályázat útján. 

A 2018-as értékesítés feltétele volt az 

ingatlan beépítése, és az új tulajdonos 

2019-ben építési engedélyt szerzett 

egy ötszintes szálláshely-szolgáltató, 

a földszinten és az I. emeleten pedig 

gyógyászati funkciójú épületre, viszont 

a beruházás a járványhelyzet miatt még 

nem kezdődött el. Horváth Attiláné 

beadványa alapján önkormányzatunk 

felszólította az Csalogány 38 Medical 

Center Kft.-t, hogy az ingatlan karban-

tartásáról és a telek rendezett állapotá-

ról folyamatosan gondoskodjon.

Kuti Zoltán írásban jelezte, hogy a 

kormányzati építkezések élhetetlenné 

teszik a Dísz tér környékét, valamint 

kérte, hogy az önkormányzat gyakorol-

jon nagyobb nyomást az illetékesekre 

a kerületben élők érdekeinek védel-

mében. V. Naszályi Márta erre válaszul 

elmondta, hogy ez teljesen jogos fel-

vetés, de ez kormányzati kompetencia. 

„Az önkormányzattal nem egyeztettek, 

ráadásul minden alkalommal, amikor 

nyomást akartunk gyakorolni, törvény-

nyel írták felül az önkormányzatunk 

döntéseit” – mondta. Több példát is fel-

hozott erre, így köztük azt, hogy amikor 

a Dísz tér 2-nél nem adtak fakivágási 

engedélyt, a Fidesz törvénybe iktatta, 

hogy nem kell a kiemelt kormányzati 

beruházásokhoz fakivágási engedély.  

Yadav András a Gellért-hegyi zöld-

terület hiányos takarításának okait 

fir tatta, amire az a válasz, hogy ez a 

Fő városi Önkormányzat tulajdonában 

van, az érintett zöldfelületek takarí-

tása pedig Főkert Zrt. fenntartásában 

történik. Az I. kerületi önkormányzat 

Főkerttel és az FKF Zrt.-vel is folyama-

tosan egyeztet az esetleges takarítási 

prob lémákról.  

Az üzlethelyiségeket nem kell eladni

Raffael Ibolya azt kérdezte, hogy a 

műemlékvédelmi területen lévő bérla-

kások elidegenítésére vonatkozó tör-

vénymódosítás csak a lakásokra vagy az 

üzlethelyiségekre is vonatkozik-e? A vá-

lasz szerint az Országgyűlés által 2021. 

november 9-én elfogadott törvény csak 

a világörökségi helyszínen és védőö-

vezetében található önkormányzati és 

állami tulajdonú lakásokra vonatkozik. 

Tehát más rendeltetésű ingatlanokra, 

üzlethelyiségekre nem.  

Virágh István azt kérdezte, hogy 

kap hatnak-e kedvezményt a kerületi 

nyugdíjasok az Oxygen Wellnessben, 

tekintve, hogy erre volt ígéret, az in-

tézmény árai pedig nagyon magasak. 

Ezt a helyzetet válaszában V. Naszályi 

Márta is elfogadhatatlannak nevezte, 

de mint mondta, sajnos az előző ön-

kormányzati vezetés olyan szerződést 

kötött az Oxygen Wellness-szel, ami az 

önkormányzatra és az itt lakókra néz-

ve egyaránt rendkívül hátrányos. Ezért 

új tárgyalásokat kezdeményeztek az 

Oxygen Wellness-szel, amelyek jelen-

leg is zajlanak. A cél, hogy olyan meg-

egyezés szülésen, amely ténylegesen 

szolgálja a kerületben élő nyugdíjasok 

érdekeit.

Bejcziné Gulyás Anna azt kérdezte, 

hogy várható-e a turistabuszok által 

okozott környezet- és forgalomterhe-

lés kérdéskörének rendezése, amire 

válaszul a polgármester elmondta, 

hogy szemben a korábbi kerületve-

zetés semmittevésével, a mostani ön-

kormányzat a Mészáros utcai parkoló 

tervével állt elő, ami egyszer s min-

denkorra rendezte volna a turistabu-

szok kezelésének kérdését. Ezt a la-

kosság egy része elutasította, s mivel 

nem akartak semmilyen megoldást 

ráerőltetni a kerületiekre, ezért ettől 

a tervtől elálltak. Jelenleg a Fővárosi 

Önkormányzattal egy fővárosi szintű 

koncepción dolgoznak, ami a vázolt 

célt szolgálja. 
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Közmeghallgatás szereptévesztéssel

A fideszes Gulyás Gergely Kristóf képvi-

selő több kérdést is feltett írásban: 

– Mennyi pénze és mekkora adóssága 

van jelen pillanatban az önkormány-

zatunknak? 

– Az elmúlt 2 évben mennyivel növe-

kedtek a kiadások; ha növekedtek, 

annak mi az oka? 

– Az elmúlt 2 évben hogyan változtak a 

bevételek, pontosan mennyivel nőt-

tek vagy csökkentek? 

– Milyen ügyvédi irodákkal, mennyiért 

és milyen időintervallumba kötöttek 

megállapodásokat a vári lakások ér-

tékbecslése ügyében?

V. Naszályi Márta válaszában kitért arra, 

hogy Gulyás – a szintén kérdéseket fel-

tevő frakciótársával, Marschall Mátéval 

együtt – feltehetően szereptévesztés-

ben ül a közmeghallgatáson. Az ugyan-

is arról szól, hogy az itt élő emberek 

tesznek fel kérdéseket, nem pedig 

azok a képviselők, akik ezt bármilyen 

tes tületi ülésen megtehetik szóban és 

írásban is. Ennek ellenére válaszolt a 

kérdésekre, és elmondta, hogy jelen 

pillanatban a Budavári Önkormányzat-

nak nincs adóssága, a hitelállománya 

pedig 0 forint. Az önkormányzat 2021. 

november 17-ei pénzeszköz-állománya 

4 milliárd 985 millió forint, további 2,5 

milliárd forintot pedig átmenetileg sza-

bad pénzeszközként betét formájában 

kötöttek le. A kiadásokról idén csak há-

romnegyed éves adatok állnak rendel-

kezésre, amely alapján az önkormány-

zat költségvetési kiadásai 2,9 milliárd, 

az önkormányzati intézményeknek áta-

dott fenntartói támogatás pedig 4,048 

milliárd forint volt. Az 2020. év azonos 

időszakához viszonyítva a költségvetési 

kiadások 3,12 százalékkal növekedtek, 

ami az inflációval indokolható. Az in-

tézményi finanszírozás a 2021. szep-

temberi adatok szerint 1,43 százalékkal 

csökkent az előző év azonos időszaká-

hoz képest.

Az elmúlt két év bevételváltozásairól 

pedig a polgármester elmondta, hogy 

a szeptemberi adatok alapján az idei 

költségvetési bevételek 4,648 milliárd 

forint összegben teljesültek, ami 9,27 

százalékos csökkenést jelent a 2020. év 

azonos időszakához képest.

Arra a kérdésre pedig, hogy mi az oka 

az önkormányzati bevételek csökkené-

sének és a kiadások növekedésének, 

V. Naszályi Márta azt válaszolta: „A be-

vételek csökkenése kapcsán érdemes 

lehet az ön párttársaihoz kérdéseket in-

tézni. Miért vonták el az önkormányza-

toktól a gépjárműadót? Miért emelték 

meg a „szolidaritásinak” csúfolt önkor-

mányzati különadót? Miért vonták el az 

iparűzési adó egy részét és az idegen-

forgalmi adót, miért tették ingyenessé 

a parkolást és a közterülethasználatot a 

kiemelt beruházásoknak?”  

Az ingatlan-értékbecslő kiválasztásá-

ra pedig zajlik a közbeszerzési eljárás, a 

nyertes kiléte még nem ismert.

Gulyás Gergely Kristóf az írásbeli kér-

déseire kapott válaszok után is feltett 

volna kérdéseket, de V. Naszályi Márta 

emlékeztette, hogy neki a képviselő-

testületi üléseken minden lehetősége 

adott a kérdések feltevésére, a közmeg-

hallgatáson ő inkább a kerületi lakók-

nak adna lehetőséget arra, hogy felte-

hessék kérdéseiket.  

A kérdezők között volt olyan – Sza-

bó Imréné –, aki megköszönte, hogy 

gondoskodnak a szépkorúakról, és 

hogy a pandémia idején az önkor-

mányzat és az önkéntesek sok se-

gítséget nyújtottak számukra. Azt is 

megkérdezte, mi lesz a Gellérthegy 

utcában lebontott volt iskolaépü-

lettel, és elpanaszolta, hogy az épít-

kezés nagy porral és piszokkal jár. A 

polgármester válaszában elmondta, 

hogy Gellérthegy utcában a kérdéses 

helyen lakás és iroda épül, és ígéretet 

tett arra, hogy ellenőrzik, mennyire 

tartják be az utcatakarítást.   

Vagyonhasznosítási koncepció készül

Tóth Istvánné szerint méltánytalan, 

hogy a 80. életévüket betöltött kerületi 

lakosoknak kérelmezniük kell az ünnepi 

támogatást – amiről szerinte sokan nem 

is tudnak, így lemaradnak róla. V. Na-

szályi Márta válaszában kifejtette, hogy 

azért változtattak a rendszeren, mert 

legutóbb 2200 támogatásból 500-at 

nem vettek át, őket nem is tudták el-

érni, noha 2-3 alkalommal ismételten 

megpróbálták a kézbesítést – ami je-

lentős költség és munkateher az ön-

kormányzatnak. Az egyszerűsítés része 

az is, hogy aki hozzájárul, és megadja 

számlaszámát, annak utalni fogják a tá-

mogatást. Minden érintett névre szóló 

levelet kap, amelyben az igénylőlap is 

mellekélve van, csak ki kell tölteni, és 

visszaküldeni. 

Elhangzott egy kérdés arról is, hogy 

tervezik-e a bérlakások lakásbérleti 

díjának emelését, ahogyan azt tavaly 

ősszel kommunikálták. Válaszul a pol-

gármester elmondta, hogy a Budavári 

Önkormányzat nem tervezett bérleti-

díj-emelést, hanem a törvényben elő-

írt kötelessége szerint a költségelvű 

lakbért szerette volna megállapítani. 

A most elfogadott lakástörvény alap-

ján meg kell hozni a szükséges dön-

téseket, jogharmonizációt, de előtte 

megalapozó vizsgálatokkal vagyon-

hasznosítási koncepciót készítenek 

elő, amely alapján új lakásrendelet is 

készül majd. 

-enzo-
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Képviselői fogadóórák
GELENCSÉR FERENC 

Minden második hétfőn 16.30–18.30 kö zött.
Helyszín: Kapisztrán tér 1., bejelentkezés szükséges. 
Tel.: +36 20  461 3043, 

 korsos.borbala@budavar.hu 

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

 MARSCHALL MÁTÉ

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

MOLNÁRKA GÁBOR 

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

REMENYIK ILDIKÓ 

Előzetes beje lentkezés 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: dec. 15. (szerda) 17:00 
 Helyszín: Franklin utca 2.
 varga.daniel@budavar.hu

 ZSITNYÁK JÁNOS 

 Fogadóóra: dec. 10., 16 óra
 Helyszín: Franklin utca 2.
 zsitnyak.janos@budavar.hu

 

A Budavári Önkormányzat készen áll a 

2021. november 18-án hatályba lépett 

Lakástörvény módosításából származó 

feladatainak ellátására. 

A törvénymódosítás értelmében azon 

magánszemélyek jogosultak bérelt la-

kásuk megvásárlására, akik teljesítik az 

alábbi feltételeket: 

·  2020. december 31. napján hatály-

ban lévő határozatlan idejű, legalább 

öt éve fennálló bérleti jogviszonnyal 

rendelkeznek;

·  az ingatlan világörökségi helyszínen 

vagy védőövezetben lévő önkor-

mány  zati bérlakás; 

Tájékoztató az önkormányzati lakások megvásárlásáról
·  a megvásárolni kívánt ingatlan mű-

emléképületben lévő lakásnak mi-

nősül, vagy elidegenítési és terhelési 

tilalommal terhelt lakás volt, vagy 

az önkormányzat 1994. január 1-jét 

megelőzően hozott döntése alapján 

átalakításra, korszerűsítésre, felújítás-

ra, bontásra kijelölt épületben volt 

vagy az épület a település rendezési 

ter ve alapján rehabilitációra kijelölt 

területen volt

Jogosult nem gyakorolhatja vételi jo-

gát, amennyiben 2021. november 18-

át megelőző évben három havi lakbért 

meghaladó bérleti díj tartozása állt fenn.

Jogosult csak tartozása rendezését 

kö vetően élhet vételi jogával, amennyi-

ben adó- vagy adók módjára behajtan-

dó köztartozása, a társadalombiztosítási 

alap javára teljesítendő tartozása, vagy 

a tulajdonos állam vagy önkormányzat 

felé bármilyen jogcímen lejárt és ki nem 

egyenlített tartozása áll fenn.

A szabályozásról, valamint a kérelme-

zés folyamatáról részletesen az alábbi 

ol dalon tájékozódhat: https://budavar.

hu/tajekoztato-lakastorveny-modositas/

A kérelmezéssel kapcsolatban fordul-

jon hozzánk bizalommal: 

lakaseladas@budavar.hu
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A kísérlet célja: „Állampolgári Tanács” 

felállítása a kerületben, a műhelyso-

rozat – amely már megvalósításában 

is követte egy működő állampolgári 

tanács elveit – sikerrel zárult. Az előké-

szítő tanács elkészítette azt az ajánlást, 

amely alapján – az aktuális magyar ön-

kormányzati törvénynek is megfelelően 

– rendelettervezet készíthető, amely-

nek elfogadása esetén felállhat és el-

kezdheti munkáját egy állampolgári 

tanács a kerületünkben.

Joggal merül fel a kérdés az olvasó-

ban, hogy mi is az állampolgári tanács, 

és miért jó a kerületnek, ha működik 

ilyen az önkormányzat segítségével.

2019-ben új vezetést szavazott meg 

a kerület polgársága. V. Naszályi Márta 

polgármester programjában kiemelt 

sze repet kapott a részvételiség, a rész-

vé teli demokrácia elve.

Azonban nincsen részvételi demok-

rácia részvételi eszközök bevetése 

nélkül. Ha ilyen eszközök nem intéz-

ményesülnek az önkormányzatok kor-

mányzásának eszköztárában, akkor 

nem marad más, mint a „mi mindent 

megbeszélünk közösen” üressége. Már 

az is előrelépés az elmúlt évtized 

gyakorlatához képest, hogy az új ön-

kormányzati vezetők meghallják az 

állampolgárok hangját. Erre jó példa, 

hogy ke rületünkben a képviselő-tes-

tület Szer vezeti és Működési Szabály-

zatába bekerült egy módosítás, amely 

lehetőséget biztosít a nyílt ülésen ven-

dégként résztvevő hallgatóságnak a 

napirendhez legfeljebb 2 percben hoz-

zászólni, illetve, hogy a polgármester 

minden hétfőn fogadóórát tart.

A részvételi demokrácia eszközei 

A vezetői változásoknak köszönhető en 

2019 óta egyre több részvételi esz közt 

alkalmaznak az ellenzéki önkormány-

zatokban. Csak Budapesten, 2021-ben 

négy kerületben találunk részvételi költ-

ségvetést (a kerület lakói közvetle nül 

döntenek, mire költse az önkormány zat 

a költségvetés egy részét). A XIX. kerület-

ben, ahol a legrégebben mű ködik rész-

vételi költségvetés, a XXII. ke rületben 

2019 óta, a III. kerületben 2020 óta, a II. 

kerületben, ahol idén indult, és ha nincs 

pandémia, akkor már a VIII. kerületben is 

megvalósult volna az első kör, de jövőre 

ott is beindul. Ne feledkezzünk meg a 

fővárosi részvételi költségvetésről sem, 

amelynek éppen most zajlik az újabb öt-

letgyűjtő fázisa. Emellett a főváros már 

a második állampolgári gyűlésére ké-

szül (lakók nagyobb csoportja ajánlást 

ad az önkormányzatnak egy hosszabb 

távú, stratégiai kérdésben), és éppen 

most zárult az első ilyen Miskolcon. Az 

ezeknél kisebb léptékű, egy-egy specifi-

kus fejlesztéssel kapcsolatos közösségi 

tervezéseket is érdemes megemlíteni: 

ha megnézzük a Budapest Dialóg hon-

lapját (budapestdialog.hu), akkor több 

mint 50, már megvalósult önkormány-

zati közösségi tervezést találunk. 

Mi az állampolgári tanács?

Az állampolgári tanács remek eszköz 

arra, hogy biztosítsa a helyi polgárok 

közvetlenebb beleszólását a közügyek-

be, és a mára bürokratikussá, az állam-

polgárok számára pedig átláthatatlanná 

– és így elidegenítővé – vált helyi szintű 

döntéshozatalt megpróbálja közelebb 

hozni. Ideális esetben olyan kerületi 

fórum és intézmény lehet, amelynek 

munkáját az ön kor mányzat elismeri, 

ahova becsatorná zódhat a lakosság 

véleménye az őt érintő kérdésekben. 

E kérdések a megtárgyalásuk során le-

hetőséget biztosítanak a demokratikus 

párbeszédre, vitára és a konszenzusos 

döntéshozatalra. A Tanács tagsága álta-

lában 15–35 fő, összetételében törek-

szik az érin tett terület lakosságának de-

mográfiai reprezentativitására. A tagság 

időtartama állandó, általában 1 vagy 2 

év, majd újraindul a toborzás folyamata, 

és új tagok veszik át a régiek helyét.

Mire jó ez?

Működése során éppen a demokratikus 

párbeszéden, a vitán és a konszenzusos 

döntéshozatalon van a hangsúly. Ezt a 

párbeszédet, vitát a szakirodalom deli-

beratív demokráciának hívja, amelyet 

talán a legjobban vitázó demokráciának 

fordíthatunk. Pataki György Bölcs Lai-

kusok – Társadalmi részvételi technikák 

a demokrácia szolgálatában című cik-

kében így határozza meg a deliberatív 

demokráciát: „A deliberatív demokrácia 

szerint a politika lényege nem a politi-

kai érdekcsoportok versenye, hanem 

a közjóról alkotott eltérő elképzelések 

köré szerveződő nyilvános, társadalmi 

vita. Ahol a vita szabályait és módsze-

Az állampolgári tanácsról 
2020-ban érdekes és újító kísérlet megvalósításába kezdett a Budavári Önkormányzat a részvételi demokrácia terü-

letén, amelynek legkézzelfoghatóbb eredménye az a négy alkalomból álló műhelysorozat volt, amely idén november 

13-án zárult. 
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reit úgy igyekszünk kialakítani, hogy 

az ne hozzon előnyös vagy hátrányos 

helyzetbe semmilyen társadalmi vagy 

állampolgári csoportot. S ahol a vita 

az érvek és értékek föltárására, lehető-

leg a konszenzusra törekszik, de adott 

esetben a szükségszerű konfliktusokkal 

való szembenézést sem akarja megta-

gadni vagy elnyomni.”

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 

adott egy település lakóinak egy cso-

portja, amely összetételében tükrözi 

annak teljes lakosságát, és akik a je-

lentkezőkből véletlenszerűen kerülnek 

be a tanácsba, ezzel biztosítva, hogy 

az egyetlen érdekcsoportnak se legyen 

kiszolgáltatva. Jelen van minden kor-, 

társadalmi, településen belül lakhely 

szerinti csoport. A tagokon keresztül 

minden nézet, élethelyzetből adódó 

egyéni érdek megjelenik, és a vita so-

rán ezeket a csoportokat képviselve 

vitatkoznak az állampolgárok egy helyi 

közügyről, ilyen értelemben végső so-

ron politizálnak, amennyiben politika 

alatt annak klasszikus definícióját ért-

jük: közösen dönteni közös ügyeinkről.

A demokrácia tanulásának folyamata

Ha végiggondoljuk a deliberatív de-

mok  rácia módszertanát, és meg pró-

bál juk magunkat beleképzelni egy 

mű   kö   dő tanácsba, akkor nem is olyan 

ne  héz megér teni, miért nevezhetjük a 

fo   lyamatot demokráciatanulásnak. Fo-

lya   matosan szem besülünk mások vé le-

mé  nyével, azok kal szemben kell a saját 

„igazunkat” védeni, és mivel ideális 

esetben a végén konszenzus jön lét-

re, valójában a különböző álláspontok 

be fogadásával a miénk is módosulni, 

fi nomodni fog, és végül olyan döntés 

születik, amelyben a tagokon keresztül 

megjelenik minden helyi vélemény.

Azonban tanúi lehetünk egy másodla-

gos tanulási folyamatnak is, amely szo-

rosan kapcsolódik a demokratikus vita 

során megtárgyalt helyi közügyhöz: a 

folyamat során nő a tanácstagok tárgyi 

tudása is. Természetesen nem várható 

el egyetlen település laikus lakójától 

sem, hogy értsen a városüzemeltetés 

vagy a klímaszabályozás kérdéseihez. 

Ezért elengedhetetlen a vitát támoga-

tandó külső, független szakértők be-

vonása ahhoz, hogy a folyamat végén 

valóban megalapozott és jól informált 

döntést tudjanak hozni a résztvevők. Az 

adott ügy megvitatása során nemcsak a 

saját, személyes tapasztalataikat osztják 

meg a tagok, ezzel olyan nézőpontokkal 

gyarapodva, amelyekre a saját élethely-

zetükben nem feltétlenül gondolnak, de 

a független szakértőkön keresztül to-

vább mélyíthetik ezt a tudást. Ráadásul, 

ahogy a tagok a mindennapi kapcsola-

taik során párbeszédet kezdenek a kör-

nyezetükkel, óhatatlanul is továbbadják 

a tanács ülésein szerzett tudást, ilyen 

értelemben az egész közösség tanul és 

gyarapodik a településével, annak mű-

ködésével kapcsolatos tudással.

A tanácsnak közösségteremtő ereje 

is van: a tanács ülésein végzett hosz-

szabb távú közös munka közelebb hoz-

za az embereket. Éppen a véletlen sze-

rű kiválasztás biztosítja azt, hogy nem 

a megszokott környezetünkkel lépünk 

kapcsolatba, hanem olyan – egyébként 

velünk közös településen, kerületben 

élő – emberekkel beszélgetünk, akikkel 

a modern világ elidegenítő légkörében 

normál esetben nem keverednénk pár-

beszédbe. Ilyen értelemben ezeken az 

emberi kapcsolatokon keresztül erősíti 

a helyi társadalom szövetét is.

Természetesen mindez nem olcsó és 

nem gyors folyamat, de a végeredmény 

egy sokkal megalapozottabb, a helyi 

tár sadalom egészének véleményét sok-

kal jobban tükröző döntés, mintha csak 

egy közvélemény-kutatást végeznénk 

az adott kérdésben. Fontos az is, hogy 

a folyamat végén létrejövő ajánlás a szó 

szoros értelmében nem egy döntés: nin-

csen kötelező ereje a tényleges döntés-

ho zókra, a választott képviselőkre. Ilyen 

értelemben a részvételi demokrácia 

ezen eszköze nem is helyettesítheti a 

képviseleti demokrácia intézményrend-

szerét, azonban nagyban segítheti a vég-

ső döntéshozókat, támogathatja a jobb 

közpolitikai döntések, szakpolitikák lét-

rehozását, hiszen a tanácsban résztvevő 

tagok éppen azok a helyi állampolgárok, 

akiknek mindennapi életét meghatároz-

zák a képviselők által hozott döntések. 

Bihari György civil referens,

Budavári Önkormányzat
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Támogass egy 
rászorulót, 
családot, 
karácsonykor!

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti 

Szol gáltatási Központ decemberben 

cél  zott gyűjtést szervez rászorulók és 

gyer  mekes családok számára.

Az I. kerületben ugyanúgy élnek ne-

héz körülmények között élő családok, 

nyug díjasok, rokkantsági ellátásban 

ré szesülő, többféle betegséggel, ne-

héz anyagi helyzettel küzdő embe-

rek, mint a szegénynek tartott tele-

püléseken.

A szolgáltatási központ honlapján (www.

budavarszk.hu) 2021. december 6.-tól 

elérhető lesz egy táblázat, amely ben a 

név nélkül, de az alapvető jel lem zőket 

bemutatva (pl. 2 gyermekes csa lád, 

gyerekek 2 és 6 évesek) sze repel nek 

rá szorulók, megjelölve mellettük, hogy 

milyen tárgyi adomány (tartós élelmi-

szer, zöldség, gyümölcs, édesség, pe-

lenka, bébiétel, jó állapotú használt 

ruha, jó álla potú használt játék, könyv) 

jelent a szá mukra nagy segítséget és 

örömet.

Az adományokat a Budavári Szociális 

és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 

Gondozási Központjában (1013 Buda-

pest, Attila út 8.) Bikkes István család se-

gí  tőnél (telefonszám: 06-20 428 43 79) 

lehet leadni, aki eljuttatja az adományt 

az érintetteknek.

Kérjük, akinek módjában áll, segítsen a 

rászorulókon!

  

Síkosságmentesítés 

A síkosságmentesítés kerületünkben 
ki zá rólag zeolit alkalmazásával tör-
té nik. Elő segítve a lakosok kötele-
zett sé gének tel jesítését*, 10 kg-os 
ki  szerelésben té rítésmentesen biz  to-
sí tunk zeolitot azok nak a lakóközös-
sé   geknek, amelyek igény  lik ezt. A 
sí  kosságmen te sítő anya got 2021. no
vem ber 25.től csü törtö ki na  pokon 
10.00 és 14.00 között a GAMESZ te
lep helyén (1011 Budapest, Tol  dy Fe-
renc utca 22-24) veheti át az in  gatlan 
tulaj donosa vagy meghatalmazás alap-
ján annak képviselője, illetve tár sas -
házak esetén a közös képviselettel 
megbízott személy vagy annak meg-
ha tal mazottja. A közös képviselettel 
történő megbízás szerződéssel vagy 

közös képviselői megbízással iga zol-
ható.
* A köztisztasággal és a települési 

hul ladékkal összefüggő tevékeny-
ségekről szóló 1/1986 (II. 21.) 
ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-a 
kimondja:

 „(1) Ha a jogszabály eltérően nem 
rendelkezik, a tulajdonos köteles 
gondoskodni 

a. az ingatlan előtti járdaszakasz (jár-
da hiányában egy méter széles te-
rületsáv, illetőleg, ha a járda mellett 
zöldsáv is van, az úttestig terjedő 
teljes te rület) tisztán tartásáról, a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulla-
dékok eltávolításáról”.

Ügyfélszolgálati irodák működése

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 

a Polgármesteri Hivatalban a Kapisztrán 

téri ügyfélszolgálati irodán és az Attila 

úti ügyfélszolgálati irodán kizárólag 

időpontfoglalás alapján van lehetőség 

ügyintézésre.

Ez idő alatt személyes ügyfélfoga-

dás, kérelmek benyújtása, lakossági 

vá rakozási hozzájárulások kiadása ki-

zá rólag a Kapisztrán tér 1. szám alatti 

ügyfélszol gá lati irodán történik idő-

pontfoglalással.

Időpontfoglalás: idopont.budavar.hu

Fontos:

• A Polgármesteri Hivatal épületeiben 

kötelező a maszk használata. 

•  Belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő 

használata és az ott-tartózkodás során 

legalább 1,5 méter távolság tartása.

•  Egy időponttal egy ügy intézésére 

van lehetőség.

•  Személyes ügyfélfogadás kizárólag az 

ügyfelek fogadására rendszeresített 

ügyfélfogadó térben (ügyfélszolgálati 

irodán) történik.

•  Az Attila út 65. sz. alatti ügyfélszolgá-

lati irodán általános ügyintézésre van 

lehetőség. Egyeztetésre a szakiroda 

ügyintézőjével kizárólag a Kapisztrán 

tér 1. sz. alatt van lehetőség. Kérjük, 

időpontfoglaláskor szíveskedjen ezt 

figyelembe venni.

•  Amennyiben nem az ügyfélszolgálati 

irodához kér időpontot, vagy nem oda 

tartozó ügyet intéz, akkor az ügyfél-

szolgálati munkatárs szól az illetékes 

irodán dolgozó ügyintézőnek, aki le-

jön az ügyfélhez. 

•  Az ügyfélszolgálati iroda helyiségé-

ben ügyintézéskor egyidejűleg maxi-

mum 1 ügy intézésével kapcsolatban 

tartózkodhatnak.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 

mint Kiíró nyilvános pályázatot hirdet

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 

1015 Budapest, Batthyány utca 18. szám alatti, Budapest I. kerület, belterület 

14017/0/A/8 hrsz.-ú, 51 m2 területű, az ingatlan-nyilvántartás szerint 

„műhely” megnevezésű pin  ceszinti in gatlan (továbbiakban: In gatlan)

bérbeadására és az ingatlanban kerékpárkölcsönző 
üzemeltetésére 5 (öt) év határozott időtartamra

Induló (minimális) bérleti díj: 119 387 Ft + áfa/hó, bruttó 151 621 Ft/hó.

A helyiségben kizárólag 

kerékpárkölcsönző üzemeltetési tevékenység gyakorolható.

Természetes személy csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény rendelkezési szerinti vállalkozásként pályázhat.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2021. december 20. (hétfő).

A pályázati felhívás teljes szövege, valamint a pályázat beadásához 

szük    séges adatlap az alábbi címen ér   hető el, illetve tölthető le:

 https://budavar.hu/tenders/kerekparkolcsonzo-uzemeltetese/

A pályázattal kapcsolatos kérdé sekre 

a Budapest Főváros I. ke rület Budavári Polgármesteri Hi vatal 

Vagyon hasz  no  sítási Iro  dájának munkatársai 

a 458-3024-es vagy a 458-3059-es te  le fon számon válaszolnak.

A képviselő-testület döntése alapján a 

Budavári Önkormányzat „Zöldfal-kiala-

kítás 2021” címmel innovatív pályáza-

tot hirdet épületek zöldhomlokzatának 

kialakítására.

A pályázat célja az I. kerület 

Fenntartható Energia- és Klíma ak ció-

ter vében megfogal mazottak sze rint az 

energiahatékonyságot ja vító beruházá-

sok támogatása. 

Mik a zöldfal előnyei? 

A zöldfal kialakítása a szigetelést, ár nyé-

kolást segíti. A növényzet a téli fűtési 

igény csökkentése mellett hatékony 

se gítséget nyújt a nyári hűtési energia 

mér séklésében is: télen fűt, nyáron hűt 

– ezzel csökkentve a fogyasztást.

Mekkora támogatásra lehet pályázni? 

30–300 000 Ft közötti összegre, amely 

a projekt összköltségének legfeljebb 

50%-a lehet.

Benyújtási határidő: december 16.

További információk: 

https://budavar.hu/tenders/

zoldfal-kialakitas-2021/ 

Újszászi Györgyi

ujszaszi.gyorgyi@budavar.hu

+36 20 353 9336

Izgalmas, 
új zöldpályázat 
az I. kerületieknek

KÖZMEGHALLGATÁSOK
A Budavári Roma Nemzetiségi Önkor

mány   zat 2021. december 6-án (hét-

főn) 14.00 órá tól közmeghallgatást tart 

a Bu da  pest Fő város I. kerület Budavári 

Pol gár mes teri Hi va tal (1014 Budapest, 

Ka pisztrán tér 1.) III. emelet 319/B. irodá-

já ban. Információ: Nagy Sándor elnök, 

alex great.nagy935@gmail.com, tel.: 06 

20 460 0010.

A Budavári Görög Nemzetiségi Ön

kormányzat 2021. december 11-én 

(szombaton) 15.00 órától közmeghall-

gatást tart a Márai Sándor Művelődési 

Házban (1013 Budapest, Krisztina tér 

1.). Minden érdeklődőt szeretettel vár-

nak. Információ: Nikákisz Szofoklész el-

nök, szofoklesz@gmail.com, tel.: 06 20 

287 6647.
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Egy szívbéli díjról és sok 
szomorúságról 
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem az idén novemberben Csomay Zsófiának és posztumusz Reimholz Péternek ítélte 

a Moholy-Nagy-díjat. Az építészházaspár nem csupán alkotóként, hanem a jövő generációk mestereként, egyetemi 

tanáraként is jelentős pályát futott be. Az elismerés kapcsán Csomay Zsófiával a Várban folyó állami építkezésekről és 

egy készülő albumról is beszélgettünk.  

– A MoholyNagydíjat az egyetem rek

tora által vezetett kuratórium ítélte 

önöknek. Alkotó építészként és tanár

ként mekkora jelentőséget tulajdonít 

a kitüntetésnek? 

– Az összes eddigi díjhoz képest, ame-

lyeket a pályánk során kaptunk, illetve 

kaptam, ez a kitüntetés egy szívbéli 

díj, hiszen olyan közösség jutalmazott, 

akik között élek. Péterrel mindketten 

itt végeztünk, egy évfolyamra és egy 

csoportba jártunk. Ő a diploma átvéte-

le után nagyon hamar elkezdett taníta-

ni, és a rektorhelyettesi címig vitte. Én 

1985-ben vagy ’86-ban mentem vissza 

az egyetemre, amikor a gyerekeink már 

nagyobbak lettek. Ketten összesen 75 

évet tanítottunk; ebből Péter 40-et tel-

jesített, én most a 36. évnél tartok. Isten 

ajándékának tekintem, hogy ugyanab-

ban az épületben, sőt, jelenleg ugyan-

abban a teremben dolgozom a hallga-

tókkal, mint amikor diákként idejártunk. 

Bevallom, nagyon jólesett az elismerés, 

de úgy gondolom, hogy az érdem dön-

tően Péteré, mert az iskola fejlődési 

irányainak és szellemiségének kijelölé-

sében – Kopek Gábor korábbi rektorral 

együtt – oroszlánrésze volt. A kampusz 

két épületét én terveztem. Hálás vagyok 

a sorsnak, hogy ott, ahol magam is tanul-

tam, házat építhettem a közösségnek.

– Köztudott, hogy a kollektíva na

gyon fontos önnek. Nemcsak a tanít

vá  nyok, hanem a Várban élők is. Fi

gye   lemre méltó, hogy a grandiózus 

kor    mányépít kezések helyett ön sok 

kö  zösségi teret képzelt el. 

– A jelenlegi helyzet nagyon szomorú 

számomra, mert a Vár az egész orszá-

gé, szűkebben a budapestieké, és még 

szűkebben véve a vári és várkörnyéki 

lakosoké. Ennek a területnek közösségi 

helynek kellett volna maradnia. A szo-

cia lizmus időszakában funkcionálisan 

ezt a szerepet szánták a Várnak, és va-

lóban kulturális, illetve tudományos 

intézetek költöztek ide. Vendéglők és 

kávézók nyíltak, a fenti rész minden 

szegletét be lehetett járni. Napjaink-

ban az építészetet és a társadalmat 

az egész világon az a szándék hatja át, 

hogy az ilyen típusú helyek közössé-

gi térré váljanak. Nálunk mindez nem 

így valósul meg, és akkor az építésze-

ti minőségről még nem is beszéltünk. 

Az utóbbi 25 évben a Szent György tér 

és a Dísz tér rendezésére legalább öt 

alkalommal írtak ki pályázatot, amikre 

számos kifogástalan terv készült. Eze-

ket sajnos mind elsöpörték, és végül 

a politikai vezetés egy olyan beépítés 

mellett döntött, ami korábban nem volt 

tervbe véve. Ráadásul olyan előzetes 

terv sem készült, ami a vár beépítését 

a városi összefüggésekkel együtt vizs-

gálja. A Hauszmann Bizottságból annak 

Csomay Zsófia a Moholy-Nagy-díjjal
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idején azért léptünk ki két kollégám-

mal, mert a kérdéseinkre nem kapunk 

választ, és úgy éreztük, hogy csak bio-

díszletnek hasz nálnak.

– Véleménye szerint egy politikai for

dulat esetén a jelenlegi építkezéseket 

le lehetne állítani?

– A várba költöző négy minisztérium 

építési munkái az utóbbi időben érzé-

kelhetően felgyorsultak, ezeket le-

hetetlen leállítani. A József főhercegi 

palota az egyetlen, amelynek a munká-

latai még alig kezdődtek el, ezért fűz-

hetünk némi halvány reményt a projekt 

megszüntetéséhez. Ami személyesen 

nagy szomorúságot okoz nekem, hogy 

a Lánchíd fölötti sétány – ahol néhány 

éve még a gyerekeinket és a kutyáin-

kat sétáltattuk, ami tehát a miénk volt 

–, most egy zárt kormányzati kert, aho-

vá be sem mehetünk. Ez olyan negatív 

szimbólum a szívemben, ami nagyon 

el keserít. 

– Néhány hete három civil szakmai 

szervezet tiltakozást szervezett a 

Dísz térre a vári építkezésekkel kap

csolatban. Milyen visszajelzések ér

keztek a kormánytól, illetve a kerüle

tiektől?

– A november 5-i demonstrációt a Hu-

szonkettesek építészcsoport, a Stop 

Kiemelt Beruházások Akciócsoport és a 

Civilkollégium összefogásával szervez-

tük. A kormánytól semmilyen reakció 

nem érkezett. V. Naszályi Márta pol-

gármester sajtótájékoztatón és a tün-

tetésen is kiállt mellettünk. Komoly, 

tiszta szándékú, elkötelezett beszédet 

mondott, de közismert, hogy az önkor-

mányzattól elvették ezeket a területe-

ket, és az építkezéseket kiemelt nem-

zeti beruházássá minősítették.

A visszajelzések szerint a vári lakosok 

egy része mellettünk van, mások azon-

ban inkább annak örülnek, hogy vissza-

épülnek régi házak. Sajnos a többségük 

nincs tisztában azzal, hogy ezek az épü-

letek már a keletkezésük pillanatában 

is egy elavult stílust képviseltek, és 

az akkori építész-művészettörténész 

szakma körében is kemény kritikáknak 

voltak kitéve. A minisztériumok 1910 

körül épültek, amikor Otto Wagner és 

Adolf Loos már szecessziós stílusban 

alkotott. Ráadásul a kormányépületek 

magassága másfélszerese annak, amit 

a vár léptéke elvisel. Márai Sándor egy 

1944-ben megjelent cikkében arról ír, 

hogy szerinte mely épületeket kellene 

lebontani, és az írás pontosan azokat a 

házakat említi, amiket most visszaépí-

tenek. A másik probléma, hogy az „új” 

épületekben közel 5000 ember fordul 
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meg naponta. Fölhoznak több ezer 

tonna betont a vár tetejére, hogy a 

habos-babos díszes homlokzatok mö-

götti vasbeton épületekben 21. szá-

zadi környezetben dolgozzanak majd 

a hivatalnokok. Azt senki sem vizsgál-

ta meg, hogy mindez milyen további 

problémákat idéz elő. Sokak szemében 

a vár túloldalán létesítendő szőlőskert 

is jó ötletnek tűnik, amit valójában 

azért telepítenek, hogy feltűnés nélkül 

kivághassák a fákat egy újabb, a vár 

gyomrába fúrt mélygarázs érdekében. 

Szerintem ez környezetvédelmi szem-

pontból is elfogadhatatlan. 

– Az utóbbi időben azt beszélik, hogy a 

Szentháromság téri, Jánossy György és 

Laczkovics László által tervezett épü

let is veszélybe került, hamarosan el

bontják. A szakma is értesült a hírről?

– Az 1970-es évek végén magam is 

bábáskodtam az épület születésénél. 

Jánossy György mesteriskolás tanítvá-

nyaként rajzolgattam az 1:200-as ará-

nyú terveket. Az épület eredetileg a 

kü lügyminisztérium vendégháza volt, 

amelyet később szállodává alakítot-

tak – ak kor került a sarokra a bejárat. 

A közelmúltban az épületet a Magyar 

Nemzeti Bank egyik alapítványa sze-

rezte meg, és úgy tudjuk, hogy már 

be is nyújtották a bontási engedélyt. 

A Jánossy-féle házra rásütötték, hogy 

„szocmodern”, ami természetesen nem 

igaz! Ez egy nagyon különleges, érzé-

keny épület, amelynek olyan a hom-

lokzata, mintha gótikus támpillérek 

tartanák. A tervező egy történelmi mo-

tí vumot alkalmazott a házon úgy, hogy 

meghagyta a régi telekosztást is. Az 

épület védelmében a Magyar Építész 

Kamara a Magyar Építőművész Szö-

vetséggel közösen kiadott egy dekré-

tumot arról, hogy a házat nem szabad 

lebontani. Jánossy György tanítványai 

aláírásgyűjtő akcióba kezdtek, és a 

Széchenyi Akadémia is megfogalmaz 

egy nyilatkozatot. Nagyon remélem, 

hogy a házat közös erővel sikerül meg-

menteni.

– Lapunk korábban hírt adott arról, 

hogy a Márai Sándor Kulturális Köz ala

p ít vány támogatásával megjelenik egy 

reprezentatív album Reimholz Péter 

munkásságáról. Mikor lát napvilá got a 

kötet? 

– Hálás vagyok, hogy a Márai-alapít-

vány a kerület kulturális értékének 

tekinti, hogy Péter itt született a Toldy 

Ferenc utcában, ahol a közös életün-

ket is töltöttük. A férjem már a dip-

lomamunkáját is a kapucinus temp-

lom mögötti vároldalra tervezte, és 

halála előtt három évvel ugyanezt a 

helyet használta a Szalag utcai lak ó-

együtteshez. Több éve készül a kötet, 

amelyet egy korábbi tanítvá nyommal 

és a legnagyobb gyerekem mel közö-

sen szerkesztünk. A Terc Kia dónál 

meg jelenő, nagy alakú könyvben sok 

fotóval és rajzzal mutatjuk be Péter 

legismertebb, illetve az általunk leg-

jobbnak tartott épületeit. A kísérő-

szövegek azon ban nem az adott épü-

letek leírá sai, hanem az azokhoz illő 

szakmai, el méleti szövegrészletek. A 

könyv le zá rásaként összegyűjtöttük az 

általa ter vezett ös szes épület adatait. 

Az albu mon már grafikus dolgozik, a 

meg jelenés feb ruárban várható.

Rojkó Annamária

A karácsonyi támogatások igénylésé

nek beadási határidejét 2021. decem

ber 15ig meghosszabbítottuk. 

A támogatásra továbbra is jogosult – 

jövedelmi és vagyoni feltételek vizsgá-

lata nélkül – minden 80 év feletti I. ke-

rületi polgár, aki benyújtja a támogatási 

kérelmet – ehhez semmilyen igazolást, 

iratot nem kell csatolni. 

Az igénylés határideje: december 15. 

Miért van szükség külön kérelem be-

nyújtására?

Korábban a jogosultak közül több szá-

zan nem vették át a támogatást, mert 

épp nem tartózkodtak otthon. Szá muk-

ra a tájékoztató levelek, valamint ünne-

penként több alkalommal a támogatás 

postai kiküldése rengeteg adminiszt-

rációs és anyagi terhet jelentett az ön-

kor mányzatnak, valamint késleltette 

a támogatás eljuttatását azok részére, 

akik évek óta rendszeresen átveszik 

azt. Továbbá a nyomtatványon a bank-

számlaszám megadásával lehetővé vá -

lik a támogatás egyszerűbb és gyor-

sabb folyósítása is.

A kérelem benyújtásával a tényle-

gesen az I. kerületben élő, szépkorú 

személyek ünnepi előkészületeihez 

szeretnénk hozzájárulni.

További információkat az igénylésről 

itt talál: https://budavar.hu/unnepi-ta-

mogatas-tajekoztato/ 

Amennyiben a támogatás igénylésé-

vel kapcsolatban segítségre van szük-

sége, vagy felvilágosítást, tájékoztatást 

szeretne kérni, a 06 1 458 3051-as 

vagy a 06 1 458 3033-as telefonszá-

mon kol lé gáink készséggel állnak a ren-

del ke zésére.

Az ünnepi támogatás összege alkal-

manként és családonként 8 000 Ft. 

Kellemes adventi készülődést kívá-

nunk!

Emlékeztető az ünnepi támogatásról 
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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-
ügy  nökség, a Budavári Lakás ügy nök ség létrehozásáról döntött, és ehhez a ke-
rü letben üresen álló lakások tu laj do no sai val szeretné felvenni a kap cso la tot.

A lakásügynökség úgy venné bérbe a jelenleg üresen álló lakásokat, hogy 
azt viszontbérletbe adná a kerületben dol  gozó közalkalmazottaknak, köz szo l  -
gáknak, köz tisztviselőknek – azaz olyan bér lőknek, akik az I. kerületért dol   goz-
nak, de nem engedhetnek meg ma  guk nak piaci árú albérletet a ke rü let   ben.

A lakásügynökség megbízható bérlő: nem halmoz fel tartozást, vállalja az 
ere  deti állapot fenntartását, kezeskedik a lakás állapotának megőrzéséért. Az 
ön kor   mányzati tulajdonban álló la kás ügy nök  ség a biztonságos bér be adás 
szi   no ni   mája.

Programunk beindítása érdekében tesszük most közzé az alábbi fel hívást:
Amennyiben ön rendelkezik hasz nál  ható vagy felújítással használhatóvá 

te   he tő lakóingatlannal, keressen min ket bizalommal!
Amennyiben ön nem, viszont a la kó  társa, ismerőse rendelkezik ilyen nel, 

kér  jük, hogy tájékoztassa őket erről a fel  hívásról! Mindannyiunk érdekét és 
biz  tonságát szolgálja, ha kerületünk la ká   sai nem üresen állnak, hanem meg-
bíz   ható, a kerületért dolgozó bérlők lak    nak bennük.

Együttműködésüket köszönjük, a to váb bi információkért kérjük, ke res se-
nek min ket az alábbi elér he tő sé ge ken:
weboldal: https://budavar.hu/budavari-lakasugynokseg/
email: lakasugynokseg@budavar.hu
telefon: +36 20 314 5434

Üdvözlettel: Szente András, 
a Budavári Lakásügynökség megbízott vezetője

Tisztelt görög honfitársaink!
Szeretnénk meghívni önöket és kedves családjukat egy évzáró va csorára, 

hogy közelebbről meg is  merkedhessünk és beszélgethes sünk az elkövetkező, 
közös prog   ramokról. Kérjük, hogy részvételi szándékukat 

a szofoklesz@gmail.com e-mail-címen je lezzék. 
Dátum: 2021. 12. 12. (A pontos időpont és a helyszín még nem végleges.)

A vacsora ideje alatt zenés-táncos műsorral kedveskedünk a vendégeknek.
Üdvözlettel: Nikákisz Szofoklész

Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat
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Szabad gondolatok a klubban 
A Virág Benedek Házban két egyetemista fiatalember vezetésével október közepén indult a Dzsenga klub. A dzsenga 

kifejezés szuahéli nyelven azt jelenti: építeni, amely ezúttal nem az ismert társasjátéknak, hanem egy fiataloknak 

szóló önfejlesztő szellemi körnek kölcsönzi a nevét. Szekeres Domonkossal és Haimann Barnabással a programokról 

és a célokról beszélgettünk.

– Miért a Budavári Önkormányzatot 

ke resték meg?

Sz. D.: – I. kerületi vagyok, a Várnegyed-

ben lakom a családommal. Nap mint 

nap élvezem a Várból lefutó lépcső-

sorok hangulatát, a környék varázsát. 

Szeretek itt élni. Amikor kitaláltuk a 

Dzsenga klubot, helyszínként azonnal a 

ta báni Virág Benedek Ház jutott eszem-

be. Ez a hely befogadó, és alkalmas a 

fiatalok szabad, kreatív gondolatcseré-

jére, a szí nes és tartalmas programok 

beépítésére.

– Az „ifjúság” kategórián belül melyik 

korosztályt szeretnék aktivizálni? 

Sz. D.: – Elsősorban a kerületi 16 és 25 

év közöttiek – középiskolások és egye-

temisták – számára szervezzük a prog-

ramokat, mi is ehhez a generációhoz 

tartozunk, de a résztvevők korhatára 

természetesen nincs kőbe vésve.

– Ketten vállalkoztak arra, hogy len

dületbe hozzák a többieket. A barát

ság vagy az érdeklődési kör köti össze 

önöket?

H. B.: – Gyerekkorunk óta ismerjük egy-

mást. Ugyanabba az általános iskolába 

jártunk, majd különböző gimnáziumo-

kat választottunk ugyan, de barátok 

maradtunk. A Dzsenga klub egyik célja, 

hogy a régen látott ismerősöket vissza-

hozzuk a társaságunkba, újraépítsük a 

közösséget, és közösen bővítsük a kört 

újabb tagokkal. 

– A mai húszévesek többsége péntek 

esténként másfajta közösségi életet 

él, nem klubokba, hanem szórakozó

helyekre jár. Önök ehhez képest mi

lyen alternatívát kínálnak?

Sz. D.: – Ismerjük a budapesti szóra-

kozóhelyeket, mi is jártunk már majd-

nem mindegyikben. Ezzel együtt úgy 

gondolom, hogy a tartalmas program 

napjainkban nemcsak a péntek es-

téből hiányzik. Rengeteg fiatal teng-

leng, mert nem mutatnak nekik más 

utakat vagy eszközöket arra, hogyan 

szórakozhatnának tartalmasabban. A 

klubunk fontos célja, hogy mindenki 

alkosson, és a személyiségét is fejlesz-

sze egy kicsit.

– Mind a ketten bölcsészek?

H. B.: – Egyikünk sem. Én a Budapes-

ti Gaz dasági Egyetem Pénzügyi és 

Számvi teli Karán tanulok, de attól, 

hogy egész nap számokkal dolgozom, 

még az érdeklődési körömbe tartoznak 

az olyan humán, önfejlesztő progra-

mok is, ame lyekben a műveltségemet 

gaz dagítom. 

Sz. D.: – Bennem mindig volt humán 

érdeklődés. Édesapám filmrendező és 

író, aki édesanyámmal közösen dol-

gozik. A bölcsész beállítottságot tőlük 

örököltem. Ennek ellenére én üzleti 

tanulmányokat folytatok, másodéves 

hallgató vagyok az IBS-en (International 

Business School). Mindig közösségi em-

ber voltam, szeretem a csapatépítést, 

és bevallottan a meghatározó szerep is 

fontos számomra. Valójában ez adta a 

Dzsenga klub ötletét is.

– Az első összejöveteleket már meg

tartották; milyenek a kezdeti tapasz

talatok?
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H. B.: – Első alkalommal egy profi 

animátor, Nemes Márk segítségével 

létrehoztunk egy különleges, saját 

világot. A jelenlévők még soha nem 

vettek részt hasonló programban. A 

résztvevők gondolatai, ötletei alapján 

teremtettük meg ennek a világnak a 

szereplőit, szabályrendszerét és tör-

vényeit. Az összejövetel után renge-

teg pozitív visszajelzést kaptunk, és – 

nem utolsó sorban – mindannyian jól 

éreztük magunkat.

Sz. D.: – Én örömmel vettem észre, hogy 

kreatívabbak lettek az emberek. Márk 

mindenkit bevont a játékba, de úgy 

kérdezgetett, hogy az egy pillanatig 

se legyen kínos a résztvevőknek. Na-

gyon meglepődtem, mert több olyan 

barátunk is jelen volt, akit a közösségi 

rendezvényeken határozottan passzív-

nak tartok. Róluk azt gondoltam, hogy 

egész este a telefonjukat nyomkodják 

majd, ehelyett komolyan vették a játé-

kot, és új oldalukat mutatták meg.

– A slam poetry az utóbbi évek un

derground költészetielőadói műfaja, 

amit élőszóban adnak elő, így a leg

inkább hatásos. Átlagemberek aktuá

lis, hétköznapi témáit dolgozza fel, 

beszéltnyelvi stílusban, hétköznapi 

em bereknek szánva.  November 19én 

slamestet rendeznek a klubban. Önök 

is szlemmelnek?

H. B.: – Én gyakran járok ilyen estekre, 

de csak a közönség soraiból élvezem, 

még soha nem adtam elő. Egyszer biz-

tosan kipróbálom majd, de ennek még 

nem jött el az ideje.

Sz. D: – Én nagyon élvezem. Nemes 

Márk maga is szlemmer, a novembe-

ri rendezvényünket ő moderálja, mi 

pedig hallgatjuk a babzsákokról. Ez a 

műfaj arról szól, hogy a világról, a po-

litikáról, a társadalomról alkotott vé-

leményét elmondja az ember, és el-

gondolkodtatja a hallgatóságát is. Az 

összes eseményünk fő célja, hogy 

egy szabadgondolkodó fia tal társaság 

együtt lehessen.

– Mit értenek szabadgondolkodón?

H. B.: – Elképzeléseink szerint a klub 

az eszmecserék helyszíne. Az ide járó 

fiatalok szabadon megoszthatják egy-

mással a világról, a politikáról, a gaz-

daságról vagy bármilyen művészeti 

ágról alkotott nézeteiket. Fontos, hogy 

ne alakuljanak ki konfliktusok; és ha 

két markánsan elkülönülő oldal alakul 

ki, akkor is találják meg a középutat. 

Sz. D.: – Egyetértek Barnával, csupán 

annyit tennék hozzá, hogy a fiatalokban 

legyen meg vagy alakuljon ki a kritiká-

ra való igény, és tudjanak racionálisan 

érvelni az álláspontjuk mellett. A sza-

badgondolkodó jelzőn azt értem, hogy 

a társaság tagjai – ha van tudásuk hozzá 

– bátran kérdőjelezzenek meg jelensé-

geket, helyzeteket, és javasoljanak új 

megoldásokat.

– Milyen gyakran és mennyi ideig tart 

egy foglalkozás?

Sz. D.: – Kéthetente pénteken találko-

zunk este 6 és 9 óra között. A Dzsen-

ga nonprofit program, tehát a belépés 

ingyenes. Italt és ételt behozni nem 

lehet, de minden alkalommal beren-

dezünk egy kis büfét, ahol becsület-

kassza működik. A Facebook-esemé-

nyünkön folyamatosan olvasható a 

program, aki pedig szívesen előadna 

a novemberi 19-i slam-poetry-verse-

nyen, kérjük, jelentkezzen a dzsengak-

lub@gmail.com e-mail-címen. Min-

den fiatalt várunk a Dzsenga klubba, 

amelynek szlogenje: „Építsd velünk 

ön  magad”. 

Rojkó A.

INGYENES LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
Amennyiben úgy érzi, hogy se gít   ségre 
van szüksége, a hét min  den mun  ka-
napján kér  het tá  mogatást. Aki azt ta-
pasztalja, hogy eluralkodik raj ta a fé-
le lem, szo  rongás, pánik, fruszt   rá ció, 
düh, kontrollvesztés és a negatív 
gondola tok, ve gye fel velünk a kap-
cso la tot, hív  jon te lefonon, se    gí tünk! 
Szol gá  ltatásunk segítő, tá   mogató 
be   szél getésre ad lehető séget szak-
em  berekkel. 

Elérhető ségünk: 
Remenyik 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

A Várbarátok Köre Egyesület tiszt-

újító közgyűlése 2021. decem-

ber 8-án 16 óra kor lesz a Litea 

Könyvesboltban. Amennyiben a 

köz gyűlés nem hatá ro zat képes, 

a megismételt közgyűlés új idő-

pontja: 2021. december 8-án 16 

óra 15 perc, változatlan helyszí-

nen. Min den kit szeretettel várunk.  

Patai Katalin elnök

Tisztújító 
közgyűlés



VÁRNEGYED • XXVI. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM, 2021. DECEMBER 2.18

H E LY T Ö R T É N E T

Klösz György 1890 után készült felvételén még látszik a Duna menti házsor • Forrás: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára

A Lánchíd utca eltűnt házai (1. rész)
A kerület és Budapest egyik legkellemesebb része a Lánchídtól a Várbazárig vezető Lánchíd utca. Az erre sétálók zöme 

nem is sejti, hogy egy komplett házsor hiányzik belőle. 

A dunai oldalon 18. század elején 

épültek az első lakóházak, akkor még 

meg le  hetősen szerény kivitelben. 

Ezt a ház  sort a híres 1810-es tűzvész 

(lásd: Vár  negyed, 2020/13.) söpörte 

el. Ezután újjáépült az utca, az 1860-

as évektől már fényképek is tanús-

kodnak az újabb házsorról. A kiegye-

zés után felí ve   lő gazdaság persze itt 

sem hagyta érin  tetlenül a városképet, 

a következő év  tizedekben újabb, na-

gyobb házakat e meltek a korábbiak 

helyére. 

Ha lenne még ilyen, a Lánchíd utca 

2. alatt az 1870-es években emelt 

Barber-Klusemann-házat láthatnánk. 

Há zuk helyén korábban egy katonai 

rak tárépület állt. Klusemannék a ma-

lom i parban tevékenykedtek, övék volt 

a Lujza gőzmalom részvénytársaság 

Óbuda-Újlakon. Klusemann Ottó fe-

lesé gét pedig Barber Henriette-nek 

hív ták. A ház a húszas években a nép-

jó léti minisz térium kezelésébe került, 

majd így, állami tulajdonként lebontot-

ták a há ború után.

Mint a térképen is látható, e ház után 

egy kis köz nyílt, a Lánchíd köz. (Itt le-

hetett felsétálni az Öntőház utcához, 

amelynek nyugati oldalán épült fel 

1866-ra a vízivárosi zsinagóga.) A 

köz másik oldalán két nagyobb és egy 

kisebb ház sorakozott. 1870 elején 

már közös volt a tulajdonosuk Lipthay 

Adalbert személyében. Nem véletlenül 

vásárolta fel a három házat: lebontásuk 

után nagy, reprezentatív palotát álmo-

dott a remek kilátással bíró Lánchíd 

utca 4. alatti telekre. Tervezését Unger 

Emil kezdte, majd halálát követően Ybl 

Miklós vette át. 1872-ben adták át. A 

rusztikus hatású földszinti sáv felett 

az emeleteket övpárkányok választot-

ták el, felül hangsúlyos párkány zárta 

le a homlokzatot. Az első emeleti dísz-
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Korabeli térkép részlete • Forrás: Budapest főváros tervrajza, Dobrowsky és Franke, 1885

teremben a Lotz Károly festette meny-

nyezetkép Galathea diadalát ábrázolta, 

míg az oldalfalak mezőiben az olimpo-

szi istenek és mitológiai alakok voltak 

láthatók. A háznak volt egy bérházként 

működő szárnya is, ennek egy időben 

híres lakója volt az akkor már nyugdíjas 

Reitter Ferenc. A Vár közelsége nem sok 

szerencsét hozott: a második világhá-

ború végén a második emeletig pusz-

tított a levegőből érkező bombatalálat. 

Az első emelet reprezentatív helyiségei, 

így a nagyterem és a díszterem viszony-

lag sértetlenek maradtak, bár a bútorok 

zömét elhordták. A sérült házat 1949-

ben teljesen elbontották.

A ház déli szomszédságában két ala-

csonyabb ház következett. Ezek helyé-

re valamikor az 1870-es években már 

az arisztokrácia építkezett. Széchenyi 

István mostohafia, Zichy Rudolf és 

Réchy Jacqueline házasságából 1867-

ben születetett meg Eleonóra nevű le-

ányuk. Eleonóra előbb Andrássy Tiva-

darral házasodott össze, majd miután 

megözvegyült, ifjabb gróf Andrássy 

Gyula lett második férje. Eleonóra nő-

vérét, Zenaidét, Almásy György vette 

feleségül – 1900-ban már az övé a rak-

parti palota. Épületét a háború után, 

1949-ben bontották le. 

Szomszédjuk sem volt kicsiny elő-

kelőség. Ha állna, a Lánchíd utca 8–10. 

alatt találnánk Széchenyi István ki-

sebb fiának, Bélának a palotáját. Felte-

hetően Ybl Miklós tervezte, késő rene-

szánsz stílusban. Építésének évét nem 

tudjuk, de 1873-ban már említik. A 

ház idővel továbbhagyományozódott, 

lakott itt a legnagyobb magyar testvé-

rének, Lajosnak Bertalan nevű unokája 

is, akit egzotikus utazásairól ismerünk. 

Az ő egyszülött fia, Márton már a rak-

parti aranyifjúság példájaként vonult 

be a történetírásba. A palota méretére 

utal, hogy korábban öt kisebb ház állt 

a helyén. 

A sor végén is nagyobb épület állt: a 

Lánchíd utca 12.-t keresve találhatunk 

rá, de már csak levéltári és egyéb gyűj-

teményekben. Erről mesélünk a folyta-

tásban. 

PG

Lipthay báró egykori palotája • Forrás: Fortepan/Budapest Főváros Levéltára/Klösz György fényképei
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Buda felett az ég
Városi felhőjáték Forrai Ferenccel   

A Virág Benedek Ház a kortárs szépirodalom budai centrumává vált az elmúlt hónapokban – és ez nem kis részben 

Forrai Ferenc grafikusművésznek köszönhető. Ő a látványtervezője a Tandori házaspárra emlékező, kivételesen gaz-

dag tárlatnak – és saját, önálló kiállítással is megörvendeztetett minket. A Négyszöglet – Budapest a tiszta színekből, a 

legegyszerűbb formákból épít rendszert, de mindenekelőtt az alkotó érzéseit fejezi ki, így egy belső utazással is felér. 

A tárlat terében beszélgettem Forraival, aki régi alkotótársam és barátom – az interjúból hamar VIP tárlatvezetés és 

közös gondolkodás lett, hiszen az alkotás sosem ér véget… 

– Mitől négyszöglet a négyszöglet? 

– Ezek kerek szögletek – kezdi Forrai a 

bemutatást. – Síkidomokkal ábrázolom 

a mindennapokkal kapcsolatos érzé-

seimet, és szubjektív, saját irányomból 

építem ezt a sorozatot. Az én szemszö-

gemből alakul. A sorozatba beemeltem 

irodalmi művek feldolgozását, a most 

látható, kimondottan erre a helyszínre 

adaptált Négyszöglet gerincét ezek, az 

olvasmányélményekből született kom-

pozíciók alkotják.

A visegrádi országok kapcsán kezd-

tem a sorozatot kidolgozni. Hangsú-

lyozom, hogy nem az országok politikai 

vagy gazdasági történései érdekelnek 

– ezek a témák távol állnak tőlem. El-

lenkezőleg, a kulturális egyezőségek, a 

mindennapokhoz kapcsolódó helyek 

és helyzetek foglalkoztatnak, amelye-

ket mindannyian megélünk, földrajzi 

helytől és hovatartozástól függetlenül. 

Azt nézem, ami összeköt, a metszetek, 

átfedések érdekelnek. Persze nem azo-

nosan mélyek az ismereteim a visegrádi 

országokról – nyilván Budapest a legki-

dolgozottabb, de Prágában is sok időt 

töltöttem. Szeretnék mindenhol kutatni, 

élményeket szerezni.

Az adott ország fővárosai a kiinduló-

pontok, ezekre a pontokra függőleges 

és vízszintes vonalakat húztam, ezek 

met széspontja adja ki az alapvető négy-

szög  letet. Ezeket a négyszögleteket 

csúsz tattam el, igazából öt négyszög-

let keletkezett, a négy országból és a 

met szetből – ez az összetettebb forma 

aztán egy még részletesebb rácsszerke-

zetet eredményez. És egy jelábécét, 

jel készletet – innen a párhuzam a szép-

iroda lommal.

– Mindez színekben ölt testet…

– Persze a színeknek is jelentőségük 

van – az alapszínek közül Budapest lett 

a zöld, ez a trikolórban is szerepel; és az 

első budapesti vers, amit választottam 

Tóth Esztertől, szintén meghatározta, 

hogy milyen színt válasszak:

„ha kinézünk a túlsó partra,

Buda szelíden köszön át,

és karját lágyan fűzi karba

Pesttel az Erzsébet-hídon.

A Gellérthegy felől a zöldek

szürkét ezüstbe simitón

jönnek, – s az egész egyre zöldebb.”

– Olyan benyomásom van, mintha a 

síkból is kitörnél. Egy mozgó, fejlődő 

rendszert látok, szinte lélegezni akar.

– A négyszöglet-univerzum születé-

se, fejlődése végigkövethető a tárla-

ton. Számos vertikális továbbbővítést, 

anyag- és technológiai kísérletet is be-

Forrai Ferenc grafikusművész (jobbról) a szerzővel
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épí tettem a kiállított tárgyak sorába. És 

a rendszer továbbépül, tavasszal lesz 

majd egy nagy kiállításom a Faur Zsófi 

Galériában, ahol nem a síkgrafikáké lesz 

a főszerep, hanem a térbeli objekteké. 

De ezekből is láthatunk itt ízelítőt. Dol-

gozom alumíniummal, tűzzománccal, 

üveggel, fával, plexivel… „Térbeli grafi-

káknak” nevezem őket, de ezek szobor-

ként építik a Négyszögletet.

– A plexi alkotás különösen izgalmas 

szá momra, mintha Budapest abszt

rakt, felülnézeti térképe lenne… Tér

jünk is rá Budapestre, te miként kö

tődsz Budapesthez, Budához?

– Szekszárdon születettem – mint a 

Krisztinavároshoz kötődő Babits Mihály 

is, akinek művét feldolgoztam az egyik 

képen. Huszonegy éve élek Budapes-

ten, Budán. A második kerületben la-

kom, a műtermem pedig a XI. kerület-

ben van, az Artus stúdióban. Naponta 

szelem át Budát a biciklimmel, ezernyi 

élmény, benyomás köt ide.

– Hány budapesti képed van?

– Már száznál is több, ebből most 88-at 

hoztam el. Elsősorban ún. giclée nyoma-

tokat, ezek időtálló, művészi nyomatok. 

Remélem, ez egy nagy utazás lesz a lá-

togatóknak is, túlnyomórészt versek, de 

prózai művek révén is – és persze az én 

műveimen keresztül. Kicsit a „felhőjá-

tékhoz” tudnám hasonlítani az élményt: 

amikor heversz egy mezőn, és formákat, 

történeteket álmodsz a felhőbe. Az én 

színes felhőalakzataim feladványt je-

lentenek a nézőnek is, de számomra is 

minden egyes alkalommal kihívás volt 

megalkotni őket.

– Említsünk meg néhány művészt, aki

nek az írásaiból kép született.

– Tandori Dezsőt nemcsak az emele-

ten látható életmű-kiállításon idéztük 

meg, de itt is látható egy neki szentelt 

munka a Kis örökválasz című műve 

nyomán. De Tandorit idézi Kántor Pé-

ter is, egy „közös sétájuk” is szerepel 

az egyik képemen. „Repült a hajnal 

városába” – ezt a kis szövegtöredéket 

Papp Tibortól idézem (minden képen 

olvasható egy ilyen kulcsidézet, amely 

egységet alkot a színekkel, alakzatok-

kal). Kányádi Sándor is megihletett, 

Petri György is – és még hosszan so-

rolhatnám. Tőled is szerepel egy vers, 

az Üzenet 1.

– Szeretem ezt a képet, amennyire 

szeretem ezt a várost. Látni vélem a 

képeden a sárga villamost – és a lány 

ülés alá rejtett rágógumiján a fog

nyomot, mint egy szerelmes lyuksza

lagkódot. Ezekben az idézetekben a 

színeknek mindig kiemelt szerepük 

van. Keresed őket, a színes költői ké

peket?

– Inkább fordítva mondanám: ők találnak 

meg. Ez egy találkozás. Egy ilyen nagy 

találkozást örökít meg a Nemes Nagy Ág-

nes művéből készült nyomatom is. 

– Absztrakt, azaz elvont, de egyértel

mű is: szinte látom a Krisztina téri 

temp lomot. 

– Igen, ez szándékos. Van egyértelmű-

ség: élmény, látvány, amit én átéltem 

– és ezért rezonáltam rá az olvasás köz-

ben. Ez egyértelműen jelenik meg. De a 

rejtvény, a többértelműség mindig ott 

van – és a nézőnek is szabad a játék.

– És olykor az írók, költők is lehetnek 

nézők?

– Igen, sokukkal levelezésben vagyok, 

sokan meglátogattak a kiállításon – 

van, aki tárlatvezetést is tart, mint pél-

dául Simon Márton – vagy te fogsz, de-

cember 2-án. 

Van, aki magánemberként jön el, cso-

dálkozik, beszélgetünk… Az egyik ked-

venc művem, kapcsolódásom Juhász 

Ferenchez fűz: „Babonák napja csütör-

tök”. Vele nem találkozhatunk már, de 

a lánya, Juhász Anna támogatásával a 

szerzők felolvasásai között szerepelhet 

édesapja hangja. Ez kivételes, mert a 

legtöbb felolvasás kimondottan a felké-

résemre születik: ez is egy hozzáadott 

érték, az egyik teremben a képeket a 

szerzők előadásában elhangzó művek 

teszik teljessé. 

Szeretném, ha sokan meghallgatnák, 

megnéznék ezt a budapesti iden titást 

erősítő kiállítást. Ha többet fog nak ol-

vasni és sétálni utána, akkor meg érte.

Képes Gábor
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2021. december 5. vasárnap, 10.00   

KÁRÁSZ ESZTER ÉS AZ ESZTER-LÁNC 

MESEZENEKAR 

interaktív Mikulásműsora   

Hol van már a Mikulás?

Az Eszter-lánc mesezenekar mese-

erdő közepébe invitál. A sűrű, téli erdő 

ezer nyi titkot, hangot és varázslatot rejt, 

és a havas mesében a Mikulás nyomai-

val is találkozunk. A koncerten a gyere-

kek segítségével együtt indulunk a tél 

titkainak nyomába. Reméljük, új zeneka-

ri tagokat is talá lunk a gyerekek körében, 

akik beszál lnak a közös muzsikálásba.

Jegyek elővételben a TIXA oldalán, 

illetve az esemény napján a helyszí-

nen, készpénzért válthatók.

Belépő: 1500 Ft, kerületkártya fel-

mutatásával az első kerületi lakosok 

a helyszínen kedvezményes, 1000 Ft-

os jegyet vásárolhatnak.

A belépés 2 éves kor alatt ingyenes!

2021. december 9. csütörtök, 19.00    

ZENE SZÓVAL

A WH zenekar koncertje

A WH (Sena/Márkos/Gryllus/G Sza-

bó/Varga) a mába emeli át Shakes-

peare szonettjeit és dalait. A meg-

nevezés egy monogramot takar: 

Sha kes  peare a nyomtatásban megje-

lent szonettjeit egy titokzatos Mr. W. 

H.-nak ajánlotta, akinek kiléte – akár-

csak a szonettek tartalma – mindmá-

ig viták tárgyát képezi. 

A WH Márkos Albert csellista és 

zeneszerző kezdeményezésére ala-

kult, tagjai a magyar zenei élet nép-

szerű szereplői: Sena Dagadu (az Irie 

Maffia dívája), Márkos Albert, Gryllus 

Samu és G. Szabó Hunor.

A koncerteken keveredik az abszt-

rakt hip-hop, a modern jazz, a spoken 

word, a kortárs improvizatív zene, a 

klangfarbe musik, a free jazz. A külön-

böző zenetörténeti utalások, a rene-

szánsz emberének íródott szókimon-

dó, sokszor szexualitással áthatott 

szövegeken pedig a jelek szerint nem 

fogott az eltelt közel 450 év.

Dagadu Veronika Sena – ének

Márkos Albert – cselló

Gryllus Samu – basszusgitár

G. Szabó Hunor – dobok, basszusgitár

Varga Vince – látvány

Belépőjegy: 2500 Ft, elővásárlás a 

Tixa oldalon. I. kerületi lakosok a hely-

színen készpénzért kedvezményes, 

2000 Ft-os jegyet válthatnak.

2021. december 11. szombat, 17.00     

BOLGÁR-GÖRÖG KONCERT 

Két órás zenés program a Budavári Bol-

gár és a Budavári Görög Nemzetiségi 

Önkormányzat szervezésében a Má-

raiKultban. A bolgár Malko Teatro Kurt 

Weill zeneszerző dalait adja elő, míg 

görög részről A mai magyarországi gö-

rög zene címmel Cleo Mitilineou ének-

művész, valamint Zeys és barátai köz-

reműködésével hangoznak el dalok.

 

A belépés ingyenes!

A rendezvényt támogatja:

Budavári Önkormányzat és a Beth-

len Gábor Alapkezelő Zrt.

2021. december 17. péntek, 19.00     

KARÁCSONYI ÖRÖMZENÉLÉS 

A GRUNTING PIGS DUÓVAL

Hozd a hangszered!!!

Szeretettel várjuk a jelentkezőket 

erre a különleges alkalomra!

A saját hangszereddel (lehet fúvós, 

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

Programjainkat a hatályban lévő járványügyi szabályoknak megfelelően tartjuk meg.
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vonós, pengetős...) próbálhatod ki 

magad ebben a zenei stílusban, és 

kapcsolódhatsz be Pribojszki Mátyás 

szájharmonika- és Szász Ferenc gi-

tárformációjába.

Várjuk a muzsikálni vágyó gyereke-

ket is, számukra a belépés ingyenes.

A műsoridő miatt a vendégfellé-

pők létszáma korlátozott, így kérjük, 

előze tesen írjanak e-mailt a ber tok.

zsuzsa@maraikult.hu címre „Örömze-

ne” tárgy meg jelöléssel, hogy milyen 

hang szer rel érkeznek!

Belépő: 1800 Ft

Jegyek elővételben a Tixa oldalán 

kap  hatók.

2021. december 19. vasárnap, 

11.00 óra      

BEETHOVEN+

A decemberi Beethoven+ koncert té-

mája a játék lesz: a Fantasia egy imp-

rovizáció lejegyzett változata, amely 

betekintést ad a zeneszerző gondol-

kodásába. A csellóra és fortepianóra 

íródott variációk megmutatják, mi-

lyen sokszínű ez a két hangszer. 

Ahogy ezt már megszokhatta a kö-

zönség, izgalmas ismertetőkkel vá-

runk minden generációt az egyórás 

műsorra, ahol Fejérvári Zoltán (for-

tepiano) lesz Rohmann Ditta (cselló) 

partnere. A hangszereket a koncert 

után ki is lehet próbálni.

A koncertek az MMA támogatásá-

val jöttek létre.

Belépő: 3000 Ft.

2021. december 19. vasárnap, 

19.00 óra      

A VÁRAKOZÁS ZSOLTÁRA 

Sudár Annamária és a Misztrál 

együttes adventi estje

A Jékely Zoltán egyik versének címét 

viselő összeállításban szépirodalmi 

részletek, megzenésített versek és 

népdalfeldolgozások segítségével a 

mindannyiunk életében közös, hét-

köznapi értelemben vett várakozás-

ról és az adventi időszak befelé for-

duló figyelméről, a hűvösödő, színeit 

és fényét vesztő napok csendjében 

megszülető reményről szeretnénk 

beszélni.

Az esztendő legsötétebb napjai-

ban a fény megszületésére, a világ 

vi lágosságára, a Gyermekre várunk. 

A keresztény ember számára szent 

idő szak ez, úrjövet ideje: „Fénnyel 

telt téli sötét”.

Belépő: 1800 Ft

December 5én és 12én 9.00–14.00      

KÉZMŰVES KARÁCSONY

Helyi kézművesek vására 

a MáraiKultban 

A programot koncertek és worksho-

pok egészítik ki.

December 5.:

10.00: Kárász Eszter és az Eszter-lánc 

mesezenekar interaktív Mikulás-mű-

sora

12.00–13.00: üveglencsés ékszerké-

szítő workshop

13.00–14.00: karácsonyfadísz-készí-

tő workshop

December 12.:

10.00 Gryllus Vilmos: Téli dalos-

könyv

12.00–13.00: fürdősó- és testradírké-

szítő workshop

13.00–14.00: dióhéjbölcső karácsonyi 

dísz és őrangyalnyaklánc készítése

A belépés a vásárra ingyenes, a 

work  shopok belépődíjasok (600–

1500 fo rint között) és regisztrációhoz 

kö  töt tek. 

Regisztráció: a krisztinaskezmuve-

sek @gmail.com. 
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December 9. csütörtök, 18.00   

PETERSPLANET KÖNYVKLUB   

A decemberi PetersPlanet Könyvklub 

ezúttal Indiába repít minket. Szűcs 

Péter bemutatja, hogy mi inspirálta 

Dharma című regényének indiai epi-

zódjait, emellett a gyakorlatban is 

igyekszik meg találni a dharmát, még-

pedig Jay Shetty könyvének a segít-

ségével. A Gondolkodj úgy, mint egy 

szerzetes cí mű kötet szintén egy nagy 

utazást ígér – önmagunk legbensőbb 

berkeibe. 

A belépő: 1000 Ft. 

Jegyvásárlás online elővételben a 

tixa.hu weboldalon, valamint az ese-

mény napján a helyszínen kizárólag 

készpénzben lehetséges.

December 11. szombat, 11.00    

MESEDÉLELŐTT BAJZÁTH MÁRIÁVAL    

Az öt érzék (látás, hallás, szaglás, íz le-

lés és tapintás) elképzelése Arisz to-

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

telészig nyúlik vissza. Ebből az ó kori 

listából azonban hiányzik a fáj da lom, 

az egyensúly, a veszély érzé ke lése 

éppúgy, mint az intuíció vagy a térér-

zékelés.

Mesefoglalkozásainkon a felsorolt 

té       mákat járjuk körbe a magyar mesék 

mel   lett a világ mesekincstárból vá lo -

ga tott történetekkel, dalokkal, ze nék-

kel, já   tékokkal, rejtvényekkel, ta lá lós-

kér  dé sek   kel.

Foglalkozás 6–10 éves gyerekeknek.

Az esemény ingyenes, de regisztrá-

ció    hoz kötött.

Regisztráció: nszekeres@gmail.com

December 16. csütörtök, 

10.30–13.00   

ADVENTI MŰSOR    

Az Irka-kör karácsonyi és újévi vers-

műsora után a Vox Hungarica Nőikar 

énekel Döbrössy János vezetésével. 

A belépés díjtalan. 

„Karácsonyfa minden ága

csillog-villog: csupa drága

szép mennyei üzenet:

Kis Jézuska született.”

(Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony)

December 17. péntek, 19.00    

HÁRMAS KÖNYVBEMUTATÓ     

A Tabán a világ közepe című kötet egy 

kivételes jelentőségű budapesti vá-

ros részt jár be. Szabó Zoltán Attila 

kultúrtörténeti-helytörténeti ér dekes-

ségekkel, tényekkel és legen dák kal, 

sze mélyes élményekkel fű sze rezett, 

egyedi bemutatásában. 

Kálloy Molnár Péter pedig sikerei-

ről, kudarcairól, gyerekkorról és fel-

nőt té válásról mesél Szabó Zoltán 

Attila interjúkötete, a K.Ö.R. – Kálloy 

Összes Rövidítve kapcsán, miközben 

egy barátság képe elevenedik meg a 

la  pokon – a színészkönyv tradícióját 

is újragondolva. 

A közönség megismerheti az Új-

nyu gat Antológia kiadványt, amely a 

Nyu gat Plusz folyóiratban megjelent 

mű vek összegzése. 

Az eseményen Kálloy Molnár Pé-

ter nek köszönhetően kis zenei beté-

tet is hallhat a közönség. 

A belépés díjtalan. 

Programjainkat a hatályban lévő járványügyi szabályoknak megfele-

lően tartjuk meg.
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2021. december 10.

–2022. január 22.    

ÜNNEPRE HANGOLÓDVA
– AVAGY „VISSZA A JÖVŐBE”   

Bolgár képzőművészek csoportos ki-

ál lítása a Bolgár Nemzetiségi Ön kor-

mányzat ajánlásával.

A kiállítás nemcsak képek és al ko-

tások puszta tárháza, hanem egyfajta 

fi gyelemfelhívás is arra, milyen fon-

to sak az ünnepek, és hogy találkozni 

tud  junk újra, különösen az adventi idő-

szak ban. Jöjjenek el, hogy együtt ün ne -

pelhessünk, beszélgessünk!

Kiállító művészek: Gendova Mirolju-

ba, Vladimirova Milena, Ullmann Katalin, 

Lukács Péter, Mladenova Milena, Csörgey 

Turi Mária, Balkanski Nenko, Kneisz Esz-

ter, Kozsuharov Ognian, Orosz Klaudia, 

Hrisztova Diljana, Koncz Borjána

A belépés ingyenes.

Nyitvatartás: csütörtök–szombat péntek 14.00–18.00

A kiállítótér a hatályban lévő járványügyi szabályok betartásával láto-

gatható.

Várnegyed  Galéria
1015 Budapest, Batthyány u. 67.  |  +36-1-214-4450 
https://www.facebook.com/varnegyedgallery

A kiállítás nyitvatartása: szerda–péntek 14.00–18.00, szombat 10.00–18.00. 

További információk: a Virág Benedek Ház Facebook-oldalán Programjain-

kat a hatályban lévő járványügyi szabályoknak megfelelően tartjuk meg.

2021. október 1.–2022. január 29. 

(földszinti kiállítótér)   

NÉGYSZÖGLET – BUDAPEST 

Folyamatban Forrai Ferenccel 

(kiállítás)

Forrai Ferenc grafikus kiállítása. A Négy -

szöglet sorozat összetartozást jel  ző 

szim bolika. Itt élünk, városunk ré gi és 

új történetei itt hagynak nyo mot Bu-

dapest négyszögletében. A so rozat for-

mákból és színekből szer veződő sajátos 

kódrendszere vá ro sunkat az iro  dalmán 

keresztül raj zol ja meg. Városunk négy-

szö ge síté se, kö zös halmaza. Alap színek 

és színterek, vonalak, met szés pontok: 

ez a mi geo  metriánk. Nyolc van magyar 

író és költő Budapestre vonatkozó sorai 

szí  nekként és for mákként elevenednek 

meg képeken, illet ve objektekben.

A belépés ingyenes.

2021. október 2.–2022. április 11. 

(emeleti teremsor)  

HIÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY 

Tandori jelenléte(i) (emlékkiállítás)

Tandori 2019-es halálát követően az 

egyik első, jelentősebb emlékállítás 

nehéz összesítést vállal: 80 életév és 

legalább 60, alkotással töltött eszten-

dő számbavételét. Kettős kalauzolást 

kínálunk a Tandori művészetével talál-

kozni vágyóknak: egyrészről végigkö-

vethetik az életút és a vele összefüggő 

művészi pálya állomásait a tárlat 7 ter-

Virág  Benedek  Ház
1013 Budapest, Döbrentei u. 9. | viragbenedekhaz@budavar.hu
https://www.facebook.com/pg/viragbenedekhaz
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mében, másrészt egy-egy motívumhoz 

kapcsolódva betekintést nyerhetnek 

Tandori gondolkodásába közé. 

A legismertebb, Tandorihoz kapcsoló-

dó elemek (madarak, játékmackók, sakk, 

lóverseny) mellett feltárul az író valódi 

hátországa: bepillanthatunk a hétköz-

napok, az otthon világába, a legendás 

Lánchíd utcai lakás falai közé, és kicsit 

jobban megismerhetjük Tandori Ágnest, 

az író feleségét és művei ben halhatat-

lanná tett játszó- és alkotótársát.

December 8. szerda, 17.00     

A vízre írt név – In memoriam Tandori 

Dezső (filmpremier)

Papp Gábor Zsigmond filmrendező 

1996-ban készítette el a Tandori cí-

mű dokumentumeszközökkel is élő 

portréfilmjét. 25 évvel később ké-

szült második Tandori-filmjét a költő 

szü letésnapján vetítjük.

  

A vetítés után Tandori Dezső pálya-

társaival, Háy János és Marno János 

költőkkel György Péter esztéta be-

szélget. 

December 17. péntek, 18.00     

DZSENGA – ÉPÍTSD VELÜNK ÖNMAGAD! 

Fiatalok klubja fiataloknak

I. kerületi egyetemisták, Barna és Do-

mos kezdeményezésére fiataloknak 

indult klubsorozat kéthetente a Virág 

Benedek Ház nagytermében. A pénte-

ki Dzsenga klubba szeretettel várnak 

olyan 18 év feletti fiatalokat, akik szí-

vesen hallgatnak meg tartalmas elő-

adásokat, vesznek részt slam poetry 

vagy stand up versenyen, kezdő zene-

karként bemutatkoznának, vagy csak 

szívesen töltenék az idejüket egy jó 

helyen, fiatalok között. 

További információ a Dzsenga klub 

– építsd velünk önmagad! Facebook-ol-

dalon.  A belépés ingyenes. 

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

A programokat a járványhelyzet miatt a mindenkori ajánlások, illet-

ve szabályok betartásával rendezzük meg.

A klub nyitvatartása a programokhoz igazodva változik.

Minden hónap 2. és 3. szerdáján 

17.30–19.30   

BULLYING AZ ISKOLÁBAN    

Problémamegoldásra fókuszáló szak-

mai workshop szülőknek, pedagó gu-

sok nak.

Bullying – mit is takar ez a kifejezés 

tu   lajdonképpen? Körülvesz minket a 

hétköznapokban, de nem szívesen 

szem   besülünk vele. Ha mégis, sokszor 

nem tudunk mit kezdeni a helyzettel. 

Köz belépjünk? Mit tegyünk, és ho-

gyan? A mi dolgunk egyáltalán? Van 

kö zünk hozzá? Többek között ezekre 

a kérdésekre keresünk választ közö-

sen, illetve a résztvevők tapasztalata-

ira és igényeire építve összegyűjtünk 

és kipróbálunk olyan, a gyakorlatban 

mű ködő eszközöket és módszereket, 

amelyekkel felfegyverkezve a hétköz-

na pokban magabiztosabban reagál-

hatunk ezekre az összetett és érzé-

keny hely zetekre.

December 8., téma: A cyberbullying. 

Hogyan védhetem meg és segíthetem 

a gyermekemet a digitális világban?

December 15.: konkrét esetek cso-

portos esetelemzése saját tapasztala-

tok felhasználásával.

A foglalkozásokat vezeti: Dóczi-Vá-

mos Gabriella pedagógiai szakértő-ku-

tató, pedagógus, mediátor és Petrányi 

Nó ra pedagógiai szakértő, ifjúságsegí-

tő, mediátor.

Érdeklődés, jelentkezés: bullyingaz is-

ko  laban@gmail.com, +36 20 420 4045.
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K Ö N Y V T Á R
A Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár 
Márai Sándor Könyv tára 

(I. Krisztina krt. 87–91.)
 
Hétfőn, szer dán és pén teken 

13–18 óráig, 
ked den és csü törtökön 

10–16 óráig 
vár juk lá to ga   tó inkat.   

Új könyveinkről 
Fa ce  book -oldalunkról 

is tá jé ko    zód hatnak: 
face book. com/Fszekmarai   

Minden érdeklődőt 
sze re  tettel várunk!

December 10. péntek, 18.00   

A MAGYAR DIVAT SZÖVETSÉG EGYE-

SÜLET KLUBESTJE: A STÍLUS EREJE    

Mi a divat és a stílus közötti különb-

ség, és mi a közös bennük? Hogyan 

alakítsuk személyes stílusunkat? Szí-

nek, alkatok, trendek jól funkcionáló 

összességéről Bucsuházy Piroska öl-

tözéktervező és stílustanácsadó tart 

interaktív előadást.

Az eseményeken a részvétel ingye-

nes, de előzetes regisztrációhoz kötött, 

divatszovetsegmagyar@gmail.com. 

Regisztrálni december 8-ig tudnak 

az érdeklődők. 

December 17. péntek, 16.00   

A BUDAVÁRI KÉZFOGÁS TESTVÉR-

VÁROSI EGYESÜLET ESEMÉNYE   

Éves közgyűlés

Napirenden a kerület testvérváro sai-

val való kapcsolatépítés beszámo lója 

és jövő évi tervezete.

Az eseményre szeretettel várják az 

érdeklődőket az egyesület tagjai.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Hétfő 10.00–12.00   

BUDAI BABA-MAMA KLUB   

Újra a Vízivárosi Klubban a budai 

baba-mama klub! Ha szabadon be-

szélgetnél egy támogató közegben, itt 

minden hétfőn 10 és 12 óra között 

bátran kérdezhetsz, legyen szó baba-

hordozásról, szoptatásról, mosható 

pe  lenkázásról vagy a szülői lét örö-

meiről, kihívásairól.

Hétfő 17.00–18.00   

AGYAGOZÁS GYEREKEKNEK  

A foglalkozást Sztankay Bedők Bea 

ke     ramikusművész vezeti. A részvétel 

négy     éves kortól ajánlott.

Részvételi díj: 1500 Ft/óra + anyag-

költség.

Jelentkezés: info@lilisuli.hu, +36 30 

982 0392

Hétfőnként 17.00–18.00   

ANGOL TÁRSALGÓKÖR  

Ingyenes, önszerveződő társalgókör. 

Az angol nyelv középszintű ismere-

te aján lott.

Kedd 18.00–20.00    

ARTMENŐK  

Az ArtMan Egyesület 18–30 éves, fo-

gya tékossággal élő és ép fiatalokat vár 

a mozgáscsoportjába. 

Jelentkezés: Kopeczny Kata, 

+36 30 307 8734, artman.dance@

gmail.com 

A részvétel ingyenes.

Csütörtök 17.00–18.00    

MERIDIÁN 3 - 1 - 2 TORNA  

A gyakorlatok rendszeres végzésével 

sokat tehetünk egészségünk javításá-

ért, mivel jótékonyan hatnak a testre, 

a lélekre és a szellemre is. 

Folyamatos csatlakozási lehetőség!

További információ: 

https://www. 312.hu/

Érdeklődés: Kiss Ágnes, +36 70 210 

4706, kagnes22@gmail.com

A részvétel ingyenes.

Szerda, péntek 10.00–11.00    

GERINCTORNA időseknek  

Az órák fő célja a helyes testtartás kia-

la  kítása, a testtudat fejlesztése, az erő 

és rugalmasság megőrzése. 

Vezeti: Mánd  li Monika sportoktató. 

Jelentkezés: mandlimoni@gmail.com 

Regisztráció minden alkalommal szük    -

séges! 

Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom. 

Csütörtök 14.00–17.00    

BRIDZSKLUB   

A klubba új tagok jelentkezését is 

vár  ják. 

A játékszabályok ismerete szük sé ges.

A részvétel ingyenes.  

Jelentkezés: hegerferenc3@gmail.com
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Tájékoztatjuk kedves hirdetőinket, hogy csak olyan kereskedelmi közleményt (hirdetést) áll módunkban elfogadni, 

amely nem sérti a gazdasági reklám te vé kenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, a médiaszolgálta tá sok ról és 

a tömegkommunikációról, valamint a sajtószabadságról és a médiatar talmak alapvető szabályairól szóló törvény elő-

írásait. Politikai hirdetéseket kizárólag a hi vatalos kampányidőszakban jelentetünk meg. A kiadó fenntartja magának a 

jogot, hogy egyes hirdetések megjelenését in dok lás nélkül megtagadja.

Hirdetésfelvétel kizárólag: 
varnegyed@gmail.com

Nyitvatartás: szerda–péntek 12.00–18.00, szombat 10.00–18.00. További 

információk: Tér-Kép Galéria Facebook-oldala. A kiállítótér a hatályban 

lévő járványügyi szabályok betartásával látogatható.

2021. december 10.– 2022. január 22.   

„RENDES LÉGY”

Nagy Gabriella festőművész 

kiállítása

Nagy Gabriella a figuratív festészet 

al kotója. A finoman abszurd és a va-

ló ságot megkérdőjelező szürreális 

ele meket vegyíti vásznain a klasszi-

kus realista ábrázolással. Főként táj-

ké peket fest, amelyeket az utóbbi 

időben műtermi környezetbe he-

lyezve, csendéletekké alakítva al-

kot újra, a klasszikus műfajt kortárs 

módon je lenítve meg. A természet, 

a mitikus, vizuális összefüggések 

foglalkoz tatják, amiket érzéki látvány-

nyá, koncentrált képi világgá form ál 

át. A kiál lított anyag saját festmé-

nyeinek új rahasznosítása. Ez rész-

tér-kép galéria
1016 Budapest, Krisztina körút 83–85. | terkepgaleria@budavar.hu
https://www.facebook.com/pg/terkepgaleria

ben a koráb bi korszakok integrálása, 

részben ironikus önreflexió. A fest-

ményeken rasz terhálóban megje-

lenő rovarok il luzórikus térélményt 

hoznak létre. Nem csak a vásznat 

hasznosítja újra, hanem a régi festé-

szeti elképzeléseit, valamint a trom-

pe-l’oeil ábrázolást is. Így a tájkép és 

csendélet mint műfaji meghatározás 

egybeolvad, és értelmezhetővé válik 

Peter Weibel idézete szó szerint és 

ironikus értelemben is: „Minden kép 

mögött van egy másik kép”.

A belépés ingyenes.
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Tisztelt Keruletiujsag.hu!

Kérem, hogy az alábbi hirdetést az I. kerületi (Várnegyed) Újságban szíveskedjenek 
megjeleníteni!

Méret: 1/8 (50 x 102,5 milliméter)

Megjelenés: május 13., május 27., június 10., június 24., július 8., július 22., szeptember 9., 
szeptember 23., október 7., október 21., november 18., december 2. december 14.
(13 lapszám)

A hirdetést igyekeztem mérethelyesen megjeleníteni, azonban Word dokumentumban készült. 
Kérem, hogy a nyomdai előkészített anyagot a megjelenés előtt szíveskedjenek részemre 
megküldeni egy utolsó ellenőrzés céljából.

Számlázási adatok:

HOMNEX Ingatlanközpont Kft.
1136 Budapest, Tátra utca 5/A. alagsor 2.
Adószám: 25481620-2-41

Kérem, hogy a díjbekérőt a fenti adatokkal az info@homnex.hu e-mail címre mielőbb
szíveskedjenek megküldeni.

Budapest, 2021. április 25.
Tisztelettel:

dr. Borbola Péter

„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 

NYITVATARTÁS
November 1.–március 31.:  

Hétfő–péntek: 7.00–20.00 
Szombat: 8.00–19.00 
Vasárnap: 8.00–18.00 

• a nordic walking foglalkozásunk bi zony   talan ideig szü-
netel;

• A Sportközpontba 1 fő pályamunkást és 1 fő állandó dél-
utános műszakban dolgozó takarítót keresünk.

Czakó utcai Sport és Szabadidőközpont

Hahó, iT T a Czakó!

Ér  deklődni a Sportközpontban lehet 
Vé kásné Dobos Zsuzsanna igazgatónál.  
Tel.: +36 20 953 0880
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INGATLAN

I. ker. Attila úton, az Alagút utcánál eladó 

6. emeleti, budai Várra és a Gellért-hegy-

re panorámás 56 nm-es, 2 szo  bás, erké-

lyes, összkomfortos lakás. Ba kosLak In-

gatlan, I. ker. Batthyány utca 32. Tel.: 326 

0618, 06 20 974 0571. 

A BakosLak Ingatlan készpénzes 

ügy  felei részére keres eladó és igé-

nyes, kiadó ingatlanokat azonnali 

fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I. ker. 

Batthyány utca 32. Tel.: 326 0618, 06 

20 974 0571.

Két szakértő hölgy (építész és ingatlan-

szakértő) keres ügyfeleinek nívós el

adó, kiadó régi és új építésű ingatlano-

kat. BUDA-HOME ingatlanforgalmazás, 

tel.: 06 20 946 8383; 06 20 414 9644.

Kertet gondozni vágyó fiatal pár nyara

lót/hétvégi házat venne a Balatonon 

vagy a Dunakanyarnál 28 millió Ft-ig. 

Tel: 06 20 4549 152.

Ingatlanirodánk eladó lakásokat ke-

res. Jutalék: 3,5%, ügyvéd ingyen, 

kül földi vevők elérése. Tel.: 06 20 

9600 600.

Keresünk ősfás hétvégi házat, nyara

lót a Börzsönyben természetszerető 

családunknak. Folyóvizes fürdőszobás, 

wécés, 2 szobás házikó az álmunk, nem 

felújítandó. Tel.: 0670 3255 444, bor-

zsonylak@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhá rí  tás -

tól a teljes felújításig, ELMÜ- ügy  in té zés. 

Petrás József villany sze re lő mester. Tel.: 

06 20 9344 664, 246 9021.

Vízszerelés, villanybojlerek víz kő    te le -

nítése, csapok, szifonok, wc- tar tá lyok, 

csészék cseréje, javítása – anyag be szer-

zés  sel. Tel.: 06 30 447 3603.

Bejárónőt felveszek napi 6 vagy 8 órás 

munkaidőre, Batthyány térhez közeli 

lakásba. Tel.: 06 30 900 71 62.

Kéménybélelés szakvéleményezéssel, 

mag fúrás: 06 70 382 1465, víz, gáz., 

köz pontifűtés-szerelés, fürdőszoba-fel-

újítás: 06 70 227 3040.

Lakások kis és nagytakarítását válla-

lom; gyors, precíz munkavégzés. Oltás-

sal rendelkezem. Ónodi Szilvia, tel.: 06 

30 090 5448.

Keresek használt Zepter Bioptron lám-

pát, színterápiát, légterápiát és Ceragem 

ágyat készpénzért! Érdeklődni: 06 20 

529 9861.

Régi bútorok felújítása, kárpitos és 

asztalos munkával, szállítással: Kiss Gá-

bor, I. ker. Feszty Árpád utca 2., tel.: 214 

8384, 06 20 345 9963.

Lakásfelújítás: szobafestés, má zo-

lás, ta    pétázás, parkettalerakás, -ja ví-

tás, -csi        szo lás, vízszerelés, csem pé zés, 

vil          lany      sze relés, ajtó- és ab  lakcsere, 

kő  mű  ves- és asztalosmun kák, takarí-

tás, garanciával. Ha lász Ti  bor, telefon: 

202 2505, 06 30 251 3800.

RÉGISÉG

Almási Katalin bútorokat, festménye-

ket, dísztárgyakat, órákat, csillárt, por-

ce  lánokat, kristályokat, könyveket, 

sző  nyegeket, hanglemezeket, csipké-

ket, bizsukat, kitüntetést, régi pénzt, 

tel jes hagyatékot vásárol magas áron, 

ér tékbecsléssel, díjtalan kiszállással. 

Tel.: 06 30 308 9118.

Régiség felvásárlása készpénzért. 

Régi bútort, antik és modern fest mé -

nyeket, álló és asztali órákat, kar- és 

zsebórát, lakberendezési tár  gyakat 

(art decót is), mindenféle ezüst 

dolgokat (hibásat is) veszek, és teljes 

hagyatékot. A kiszállás díj  talan. Az 

újság felmutatásakor + 5000 forintot 

adok az első vevőnek. 

Mar  kó István, a hét minden napján 

hív ható: 06 70 428 7664.

Henk Antiquitas Krisztinaváros, Mé-

szá  ros u. 8. Nyitva: H–P 10–18h. Tel.: 06 

20 933 1413, henkvilmos@gmail.com

A Nemes Galéria fest mény gyűj  te mé-

nyek részére magyar, kü lön leges, va -

lamint ritka és modern fest mé nyeket 

vá  sá rolna. Tel.: 30 949 2900, e-mail: 

nemes.gyula@ne mes ga leria.hu.

EGÉSZSÉG

Szakápolás, gyógytorna, rehabilitá ció, 

gondozás, akár 24 órában, az ottho ná  -

ban. Tel.: 06 30 870 5287, info@meo -

apo las.hu

ÉLETJÁRADÉK

Az életjáradék segíthet visszazökkenni 

a mindennapok élvezetébe. Bevásárlás, 

ápolás, gondozás, takarítás, legyen szó 

bármiről, én segítek önnek! Tel.: 06 70 

723 8434.

Leinformálható, bejegyzett könyvvizs-

gáló életjáradéki szerződést kötne, ott-

lakás nélkül, biztos anyagi háttérrel. Tel.: 

06 30 990 0053.
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2021. 06. 03.

Anyáim 
története
közönségtalálkozóval egybekötött vetítés

december 17. 17.00 
Belépés a moziban váltott ingyenes 
jeggyel lehetséges.

HeLyár:  1500 Ft | DiáKJeGy 1200 Ft | 60 éV FeLett 1200 Ft | AJánDéKJeGy: 1600 Ft
i. KerüLeti DiáKoKnAK és i. KerüLeti 60 éV FeLettieKneK 50% KeDVezmény 17:59-iG

tABAnArtmozi.Hu | FAceBooK.com/tABAnArtmozi |  i. KrisztinA Körút 87-89. 
A műsor VáLtozás JoGát FenntArtJuK.
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Ünnepváró Vásár

2021. 
december 10–12.

Hagyományok Háza  
1011 Budapest, Corvin tér 8.

www.hagyomanyokhaza.hu

hiteles hely Buda szívében!
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A kupon 3 dl forraltbor vásárlása esetén 10 % kedvezményre  
jogosít. Egy kupon egy forraltbor vásárlásakor váltható be.  
A kuponok nem összevonhatók.

budapestikaracsony.hu

Adventi vásár 

 a Vörösmarty téren

2021.11.19 - 2021.12.31.

A vásár kizárólag védettségi igazolvánnyal látogatható!

Forraltbor kupon  –1 %
✂
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