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Egyeztetések a főpolgármesterrel
November 5-én a Városházán fogadhattuk Karácsony Gergely főpolgármestert!
A megbeszélés során a fővárost és az I.
kerületet egyaránt érintő fejlesztésekről volt szó:
• a Lánchíd felújításáról, a lezárás után
kialakult forgalmi helyzetről;
• a fővárosi turistabusz-koncepcióról,
ezen belül a Budai Vár és a Gellérthegy turistabusz-mentesítéséről;
• a 16-os autóbusz sűrítéséről, és arról,
hogy Pestre is átmenjen;
• a Batthyány tér felújítását fedező
TÉR–KÖZ-pályázatról;
• a Fő utca felújításának terveiről;
• a Szentháromság téri tervpályázatról
és
• a Vérmező megújításának ügyéről is.

Felhívás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat szeretettel meghívja
az I. kerületi önkormányzat által támogatott

kerületi családokat és a nagycsaládosokat
a karácsonyi zenés műsorára
2021. december 18-án 11.00 órai kezdettel
a Budavári Önkormányzat aulájában
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Köz
pont a következő időpontokban tudja fogadni a jelentkezőket:
2021. november 29.–december 03.,
Hétfőtől csütörtökig: 9.00
és 17.00, pénteken 9.00 és 12.00 között
Helyszín:
Budavári Szociális és gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
(1012 Budapest Attila út 89.)
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A járványhelyzetre tekintettel kétféle jelentkezésre van
lehetőség:
• a karácsonyi műsoron való részvétel és az ajándékutalvány átvétele,
• a jelentkezés helyszínén 2021. 12. 20. és 2021. 12. 22.
között 9-től 15 óráig az ajándékutalvány átvétele.
Szeretettel várjuk a jelentkezésüket!
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
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A lakástörvényről
A héten elfogadta a parlament fide

nak, ahogyan mi kezdtünk hozzá a

Ez a törvény kivégzi a tulajdonjo-

szes többsége a lakástörvény módo

lakások felújításához, valamint a bér-

got Magyarországon. Az önkormány-

sítását. Egyetlen jó eleme van: az,

lők által végzett felújítások támoga-

zatunkat ugyanis arra kötelezi, hogy

hogy akik 1995 novembere előtt is

tásához is.

áron alul adjon el milliárdosoknak (is)

bérlők voltak, kedvezményes, 15%-

Az önkormányzati tulajdonú mű

lakásokat, a befolyó bevételt pedig

os áron vehetik meg a lakásukat – ez

emléklakások megvásárlásának rész

kizárólag felújításra költhetjük, arra

az, amit mi is kezdeményeztünk, mi-

leteiről csak a törvény kihirdetése

nem, hogy például a kerületi taná-

vel jelenleg nem adhatjuk el nekik a

után tudunk információt adni.

roknak, orvosoknak, tűzoltóknak vagy
ápolóknak megfizethető bérlakásokat

lakásokat, így ez régi adósságot ren-

A Fidesz megijedt, és kapkodva

dez. A kerület előző vezetése ugyanis

elfogadott egy törvényt. Ami persze

25 év alatt sem akarta megoldani a

mélyen igazságtalan: lehetővé te-

Összességében tehát a kerületün-

rendszerváltás utáni privatizációból

szi például, hogy a lakáscsere-trük-

ket többmilliárdos vagyoni kár éri,

kimaradt bérlők helyzetét, mi viszont

közéssel vári bérleményhez jutók

miközben az igazságtalanságok csak

felvállaltuk, hogy lépni kell. Mi kezd-

35–50%-os áron vegyék meg a budai

egy nagyon kis szeletét orvosolja az

tük el a gyanús lakáscsere-szerződé-

Vár védett műemléki lakásait az ön-

új törvény – viszont annál többet te-

sek felülvizsgálatát, és mi raktuk ki

kormányzattól. Semmiféle közérdek

remt. Remélem, a tulajdonjog durva

az önkormányzati lakásban airbnb-ző

nem fűződik ahhoz, hogy nem rászo-

korlátozását a köztársasági elnök nem

„szociális bérlőket” is. Ugyancsak mi

ruló emberek közpénzből gazdagod-

írja alá.

írtunk ki szociálisbérlakás-pályázatot

janak, hogy a nemzeti örökségünket

a kerületben élő rászoruló családok-

kiárusítsuk.

vásárolhassunk.

V. Naszályi Márta
polgármester

Ügyfélszolgálati irodák működése
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket,

Fontos:

re van lehetőség. Egyeztetésre a

hogy a Polgármesteri Hivatalban a

• A polgármesteri hivatal épületeiben

szakiroda ügyintézőjével kizáró-

Ka
pisztrán téri ügyfélszolgálati iro-

kötelező a maszk használata.

dán 2021. november 8-tól, az Atti-

mód. Kérem, hogy időpontfoglalás-

la úti ügyfélszolgálati irodán 2021.

• Belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő

november 15-től kizárólag időpont

használata és az ott-tartózkodás során

foglalás alapján van lehetőség ügy

legalább 1,5 méter távolság tartása.

intézésre.

kor szíveskedjen ezt figyelembe
venni.
• Amennyiben nem az ügyfélszolgála-

• Egy időponttal egy ügy intézésére
Ez idő alatt személyes ügyfélfoga-

lag a Kapisztrán tér 1. sz. alatt van

van lehetőség.

dás, kérelmek benyújtása, lakossági

ti irodához kér időpontot, vagy nem
oda tartozó ügyet intéz, akkor az
ügyfélszolgálati munkatárs szól az

várakozási hozzájárulások kiadása ki

• Személyes ügyfélfogadás kizárólag

zárólag a Kapisztrán tér 1. szám alatti

az ügyfelek fogadására rendszere-

ügyfélszolgálati irodán történik idő-

sített ügyfélfogadó térben (ügyfél-

pontfoglalással.

szolgálati irodán) történik.

illetékes irodán dolgozó ügyintézőnek, aki lemegy az ügyfélhez.
• Az ügyfélszolgálati iroda helyiségében ügyintézéskor egyidejűleg maxi-

Időpontfoglalás:
idopont.budavar.hu

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

• Az Attila út 65. sz. alatti ügyfélszolgálati irodán általános ügyintézés-

mum 1 ügy intézésével kapcsolatban
tartózkodhatnak.
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Amikor az önkormányzattal nem
egyeztet a kormány...
November 5-én építészekkel, civilek

nem szabad tetősíkú ablakot elhelyez-

ezt sosem fogjuk megtudni. Aki fejlesz-

kel együtt tüntettünk a kiemelt kor

ni, a miniszterelnöki munkahellyé tett

tésellenességgel vádol minket, annak

mányberuházások ellen. Az építkezés,

Karmelita kiegészítő épületén viszont

azt javaslom, gondoljon bele, hogy csak

amit a kormány „kiemeltté” nyilvánít

sorban fekszenek a tetőablakok. Ez a

a pénzügyminisztérium épületének 72

– ilyenek lettek a Budai Vár területén

helyben élők arculcsapása: nekik nem

milliárdos költsége is sokszorosa a kerü-

zajló építkezések is –, azt jelenti, hogy

szabad, de a Fidesznek igen.

let éves költségvetésének. Ez azt jelenti,

a kormány rendeletben, az önkormány

Amikor a kiemelt beruházásokat a

hogy az összes I. kerületi, önkormányzati

zat, a lakók, az építésügy és a szakma

kormány kiveszi az építési szabályok

tevékenység a szakrendelőktől a házior-

bevonása nélkül dönthet az építkezés

alól, azzal azt üzeni nekünk: nem fon-

vosig, az összes kerületi dolgozó, óvoda

ről. Eltüntetheti a kilátást, lebetonoz

tos, hogy egy épület tartós legyen, nem

és bölcsőde, az összes önkormányzati

hatja a teret, újraépítheti a negyvenes

fontos, hogy egy épület illeszkedjen a

felújítás és munka évekig tudna működ-

évek szimbólumait, titkosíthatja a szer

környezetébe, és az sem, hogy megfe-

ni egyetlen, a Fidesz-kormány által fel-

ződéseket, amikkel tízmilliárdokat költ

leljen a műszaki követelményeknek.

újított épület költségéből.

el a mi pénzünkből.

De ennél többet is üzen a Fidesz az itt

Ezért kell leállítani a kiemelt kormány

Abszurd helyzet az, hogy a kormány

lakóknak: azt, hogy a beruházások mel-

zati beruházásokat. Ezért értek egyet az

a jelenlegi szabályok szerint atomhul-

lett élőknek nincs joguk az egészséges

építészszakmával és a civilekkel, akikkel

ladék-temetőt is építhetne a budai Vár-

környezethez, és nem fontos a nem-

november 5-én együtt tilta
koz
tam, és

ba, és nemcsak hogy nem lenne bele-

zeti örökségünk sem: amit az apánk, a

akikkel tovább folytatjuk a harcot egé-

szólásunk, de nem is tudnánk róla. De

nagyapánk és az őseink építettek ide,

szen addig, amíg újra nem tervezhetjük

hogy valós példákat említsek: beépítik

és amit mi, kerületi lakók meg akarunk

a gigaépítkezéseket úgy, ahogy azok az

az óvodáink ablakát, és ha szólunk,

őrizni az unokáink számára.

itt lakók érdekeit szolgálják.

törvényt módosítanak. Jó példa az is,

És eközben persze milliárdok is eltűn-

Váradiné Naszályi Márta

hogy a Várban, utcáról látható helyen,

hetnek: mivel a szerződések titkosak,

polgármester

Emlékeztető az ünnepi támogatásról
A támogatásra továbbra is jogosult – jö-

penként több alkalommal a támogatás

További információkat az igénylésről

vedelmi és vagyoni feltételek vizsgála-

postai kiküldése rengeteg adminiszt-

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

ta nélkül – minden 80 év feletti I. ke

rációs és anyagi terhet jelentett az ön

mogatas-tajekoztato/

rületi polgár, aki benyújtja a támogatási

kor
mányzatnak, valamint késleltette

Amennyiben a támogatás igénylésé-

kérelmet – ehhez semmilyen igazolást,

a támogatás eljuttatását azok részére,

vel kapcsolatban segítségre van szük-

iratot nem kell csatolni.

akik évek óta rendszeresen átveszik

sége, vagy felvilágosítást, tájékoztatást

azt. Továbbá a nyomtatványon a bank-

szeretne kérni, a 06 1 458 3051-as vagy

számlaszám megadásával lehetővé vá

a 06 1 458 3033-as telefonszámon kol

Az igénylés határideje: december 1.
Miért van szükség külön kérelem be-

lik a támogatás egyszerűbb és gyor-

lé
gáink készséggel állnak a ren
del
ke

nyújtására?

sabb folyósítása is.

zésére.

Korábban a jogosultak közül több szá

A kérelem benyújtásával a tényle-

zan nem vették át a támogatást, mert

gesen az I. kerületben élő, szépkorú

épp nem tartózkodtak otthon. Számuk

személyek ünnepi előkészületeihez

ra a tájékoztató levelek, valamint ünne-

szeretnénk hozzájárulni.
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Az ünnepi támogatás összege alkalmanként és családonként 8 000 Ft.
Kellemes adventi készülődést kívá
nunk!
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Zöldhulladék

zöldhulladék-begyűjtési programunkat

A közterületekre kihelyezett zöldhul

Új átvételi hely

a BKM Zrt. FKF Köztisztasági Divíziójá-

ladékokat hetente egyszer – csütörtö

val (FKF) együttműködve október 13.

könként – szállítják el a Fővárosi Közte

és december 3. között veheti igénybe

rület-fenntartó Zrt. munkatársai. Kérjük,

a lakosság.

hogy a zöldhulladékokat legkésőbb

A díjmentesen igényelhető zöldhulladékos zsákokat a járványügyi intézke-

Az akció keretén belül az önkormány-

csütörtök reggel 5 óráig járművekkel

dések miatt kizárólag a Kapisztrán téri

zat 5 db biológiailag lebomló zöldhul

megközelíthető, jól látható helyre he

ügyfélszolgálati irodán tudják átvenni.

ladék-gyűjtő zsákot térítésmentesen

lyezzék ki.

(Cím: 1014 Budapest, Kapisztán tér 1.)

biztosít az ingatlanok tulajdonosainak,

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az avar

A zsákok átvételéhez előzetes időpont-

kezelőinek, hogy az ingatlanok előtti

égetése kerületünkben is szigorúan tilos

foglalás nem szükséges.

közterületek és ingatlanok, belső udva

és szabálysértési eljárást von maga után!

A Budavári Önkormányzat az előző
évekhez hasonlóan idén is megrendezi

rok rendben tar
tá
sáról gondoskodni

A zöldhulladékok begyűjtésről a
https://www.fkf.hu/kerti-zoldhulla

tudjanak.

a lakossági, őszi zöldhulladékgyűjtési

Amennyiben további zsákokra volna

akciót annak érdekében, hogy a közte-

szükségük, jelezzék az igényüket a név,

rületek és az ingatlanok rendezett álla-

cím és darabszám megadásával a varo

potának fenntartását elősegítse. Az őszi

suzemeltetes@budavar.hu email címen.

dek-gyujtes oldalon kaphatnak bővebb tájékoztatást.
Köszönjük az együttműködésüket!

Felhívás

Síkosságmentesítés
A síkosságmentesítés kerületünkben ki
zárólag zeolit alkalmazásával történik.
Elősegítve a lakosok kötelezettségének
tel
jesítését*, 10 kg-os kiszerelésben
térítésmentesen biztosítunk zeolitot
azoknak a lakóközösségeknek, amelyek
igénylik ezt. A síkosságmentesítő anya
got 2021. november 25.-től csütörtö
ki napokon 10.00 és 14.00 között a

GAMESZ telephelyén (1011 Budapest,
Toldy Ferenc utca 22-24) veheti át az in
gatlan tulajdonosa vagy meghatalmazás
alapján annak képviselője, illetve tár
sasházak esetén a közös képviselettel
megbízott személy vagy annak meghatalmazottja. A közös képviselettel történő megbízás szerződéssel vagy közös
képviselői megbízással igazolható.

* A köztisztasággal és a települési hulladékkal ös�szefüggő tevékenységekről 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 (járda hiányában
egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes
terület) tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról”.

Felhívás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat szeretettel meghívja az I. kerület

idős, nyugdíjas polgárait karácsonyi zenés műsoros estjére
2021. december 18-án 14.00 órai és 16.00 órai kezdettel a Budavári Önkormányzat aulájában
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
a következő időpontokban tudja fogadni a jelentkezőket:
2021. november 29. – december 03.,
Hétfőtől csütörtökig: 9.00–15.00 és,
Pénteken: 9.00–12.00 között.
Személyesen:
I. sz. Idősek Klubja (1015 Budapest Hattyú u. 16.) vagy a
II. sz. Idősek Klubja (1013 Budapest Roham u. 7.) vagy a
III. sz. Idősek Klubja (1011 Budapest Fő u. 31.) és a
Gondozási Központ (1013 Budapest Attila út 8.)

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

A járványhelyzetre tekintettel kétféle jelentkezésre van
lehetőség:
• a karácsonyi műsoron való részvétel az időpont megjelölésével és az ajándékcsomag átvétele,
• a jelentkezés helyszínén 2021. 12. 20. és 2021. 12. 22.
között 9-től 15 óráig az ajándékcsomag átvétele.
Szeretettel várjuk a jelentkezésüket!
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
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MEGHÍVÓ
A budavári nemzetiségek tisztelettel meghívják önt és hozzátartozóját
a budavári nemzetiségi kultúrák bemutatójára
2021. november 27-én, szombaton, 15 órára.
A rendezvény helyszíne: Márai Sándor Művelődési Ház, Budapest, I. kerület Krisztina tér 1.
15.00–15.30: A magányos misztikus – Naregi Szent Gergely-oratórium (részlet) | ANI – Budavári Örmény Színház
15.30–16.00: T’rakija zenekar | Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
16.00–16.30: Kathy-Horváth Lajos és együttese | Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
16.30–17.00: szünet
17.00–17.30 Zeusz és barátai zenekar | Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat
17.30–18.00: Sax Buam Sax Norbert harmonikaművész és családja | Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat
18.00–19.00: nemzetiségi ízek bemutatója

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Képviselői fogadóórák
						
GELENCSÉR FERENC

MOLNÁRKA GÁBOR

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

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

GULYÁS GERGELY KRISTÓF

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

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

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

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

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

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

VARGA DÁNIEL

MARSCHALL MÁTÉ

ZSITNYÁK JÁNOS

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

Fogadóóra: nov. 26., 16 óra
Helyszín: Franklin utca 2.
zsitnyak.janos@budavar.hu

Fogadóóra: dec. 15. (szerda) 17:00
Helyszín: Franklin utca 2.
varga.daniel@budavar.hu
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Lezárult a Szabó Ilonka utcai
konzultáció
A Közösen Vízivárosért Egyesülettel
együttműködve október folyamán kon
zultációt kezdeményeztünk. Ennek ke
re
tében a Szabó Ilonka utca lakosait
arról kérdeztük, mit gondolnak az utca
lehetséges forgalomtechnikai módosí
tá
sairól, valamint milyen megoldatlan
problémákat látnak még a lakókörnye
zetükben.
Az online és papíralapon visszaküldött konzultációs ívek eredményeit
összesítettük és kiértékeltük. Mindezek
alapján a lakosság 50-50%-ban megosztott abban a kérdésben, hogy az
útszakaszt egyirányúsítani kellene vagy

Külön problémaként körvonalazódott

ségvetésében kezdeményezni fogom,

elengedő lenne kihelyezni egy szembe-

a Szabó Ilonka utca végének Ostrom és

hogy rendelkezésre álljon olyan keret

jövő forgalom elsőbbsége táblát. Abban

Fiáth János utca közötti szakasza. Itt,

összeg, amely lehetővé teszi a víziváro-

viszont mindenki egyetért, hogy a nagy

egyeztetve a hivatalunk szakembere-

si térfigyelő kamerarendszer mielőbbi

forgalom csökkentése érdekében lépni

ivel, arra jutottunk, hogy a szakasz mi-

bővítését, hogy az kiterjedhessen a

kell valamit.

előbbi egyirányúvá tétele érdekében

Szabó Ilonka utcára is.

Az eredmények tükrében ezért kez-

egyeztetünk a Budapest Közút Zrt. szak-

A konzultációból kiderült továbbá,

deményezem, hogy a szembejövő for-

embereivel, és amennyiben szakmai

hogy az utca lakosait leginkább a nagy

galom elsőbbsége táblákat kihelyez-

egyetértés van az ügyben, megkezdjük

forgalom (47%), valamint a nagy zaj

zük az utcába, ennek következtében

a forgalomtechnikai tervezést.

(27%) zavarja. Bízom abban, hogy a fen-

a Hunyadi út felől érkezők elsőbb-

Az eredményeket vizsgálva megál-

ti intézkedések hatására e problémák

séget élveznek majd a Fiáth János

lapítható, hogy az utca lakosságának

megoldásában is sikerül előrelépnünk.

utca irányából érkezőkkel szemben.

62%-a úgy érzékeli, hogy a 30 km/órás

A lakosságtól számos észrevétel,

A forgalomtechnikai módosítás hatá-

sebességkorlátozást sokan nem tartják

ötlet és javaslat is érkezett, amiket –

sát folyamatosan figyelemmel fogjuk

be, ezért örülnének neki, ha bizonyos

figyelembe véve a megvalósíthatósá-

kísérni, valamint ezzel párhuzamosan

időközönként a rendőrség sebesség-

gukat – a jövőben igyekszem beépíte-

a jövő év elején konzultációt indítunk

mérést végezne. Éppen ezért levélben

ni a városfejlesztési elképzeléseimbe.

a Toldy Ferenc utca lakosai között is.

fordulok az I. kerületi rendőrkapitány-

Köszönöm mindenkinek, hogy el-

Ugyanis, ha a most bevezetett intéz-

sághoz, és kezdeményezem a sebes-

mondta a véleményét, és arra bíztatom

kedés nem hoz forgalmi javulást, ak-

ségméréseket.

önöket, hogy továbbra is forduljanak

kor a Szabó Ilonka utca esetleges egy-

A válaszadók kétharmada úgy nyi-

hozzánk bizalommal, hiszen mind egy

irányúsítása csak abban az esetben

latkozott, hogy szükségesnek tartja

célért dolgozunk – közösen Vízivá

képzelhető el, ha a vele párhuzamos

térfigyelő kamerák kihelyezését a Sza-

rosért.

Toldy Ferenc utca ellentétes irányban

bó Ilonka utca egyes pontjaira. Ennek

Varga Dániel

lesz egyirányú.

érdekében kerületünk 2022-es költ-

önkormányzati képviselő

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat mint Kiíró
nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező, alábbiakban meghatározott,
nem lakás céljára szolgáló helyiségek határozott idejű bérleti jogának elnyerésére
Pályázaton meghirdetésre kerülő helyiségek
Cím

Helyrajzi szám

Terület (m2)

Megnevezés*

Induló (minimális)
havi bérleti díj

Attila út 71. ajtó: 3.

7109/0/A/4

17

üzlethelyiség

56 851 Ft

Attila út 77. földszint

7113/0/A/1

38

üzlethelyiség

127 078 Ft

Attila út 77. földszint

7113/0/A/3

32

műhely

107 013 Ft

Dísz tér 16.

6470/0/A/6

26

iroda

76 085 Ft

Fő u. 3. (Bem rkp. 2.)

14403

277

-

844 077 Ft

Hegyalja út 3. földszint 3.

7396/8/A/6

15

üzlethelyiség

50 163 Ft

Mészáros u. 2.

7541/0/A/5

21

műterem

70 228 Ft

Országház u. 8.

6663

36

-

150 498 Ft

Országház u. 10.

6662

209

-

830 044 Ft

Országház u. 16.

6647

34

-

142 137 Ft

Szilágyi Dezső tér 3. pinceszint

14275/0/A/2

84

műhely

196 637 Ft

Táncsics Mihály u. 17.

6553/1

22

-

91 971 Ft

Úri u. 26–28. földszint 3.

6491/0/A/3

59

üzlethelyiség

246 650 Ft

Úri u. 34.

6679

41

-

171 401 Ft

*Önálló helyrajzi számon – önálló albetétként – nyilvántartott helyiségek tulajdoni lapon feltüntetett megnevezése.
A helyiségekben kizárólag kereskedelmi, vendéglátóipari, szolgáltató, irodai, raktározási, gépkocsitárolási tevékeny
ség gyakorolható.
A helyiségekben vendéglátóipari tevékenység 23.00 óra után nem folytatható, azzal, hogy 22.00 óra utáni nyitvatar
tás esetén a bérlőnek teljes körű akusztikai szakvéleményt kell készíttetnie a saját költségén.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 04. (kedd).
A beérkezett pályázati anyagok felbontására 2022. január 6. (csütörtök) napján 10.00 órakor közjegyző jelenlétében kerül
sor. A pályázatokról a Tulajdonosi Bizottság dönt.
Nyertes pályázó az, aki az összességében legelőnyösebb, érvényes pályázatot nyújtja be.
A pályázati felhívás teljes szövege, valamint a pályázat beadásához szükséges adatlap az alábbi címen érhető el, illetve tölthető
le: https://budavar.hu/tenders/5467/
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Irodájának munkatársai a 458 3024-es vagy a 458 3059-es telefonszámon válaszolnak.
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A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
mint Kiíró nyilvános pályázatot hirdet

Izgalmas, új
zöldpályázat
az I. kerületieknek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező,

A képviselő-testület döntése alapján a

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

Budavári Önkormányzat „Zöldfal-kiala-

14017/0/A/8 hrsz.-ú, 51 m területű, az ingatlan-nyilvántartás szerint „műhely”

kítás 2021” címmel innovatív pályáza-

megnevezésű pinceszinti ingatlan

tot hirdet épületek zöldhomlokzatának

2

(továbbiakban: Ingatlan)

kialakítására.
A pályázat célja az I. kerület Fenntart-

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

ható Energia- és Klímaakciótervében
megfogalmazottak szerint az energiahatékonyságot javító beruházások tá-

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

mogatása.
Mik a zöldfal előnyei?
A zöldfal kialakítása a szigetelést, ár

A helyiségben kizárólag

nyékolást segíti. A növényzet a téli fűté-

kerékpárkölcsönző üzemeltetési tevékenység gyakorolható.

si igény csökkentése mellett hatékony

Természetes személy csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

segítséget nyújt a nyári hűtési energia

törvény rendelkezési szerinti vállalkozásként pályázhat.

mérséklésében is: télen fűt, nyáron hűt
– ezzel csökkentve a fogyasztást.

A pályázat benyújtásának határideje:

Mekkora támogatásra lehet pályázni?

2021. december 20. (hétfő).

30–300 000 Ft közötti összegre, amely
a projekt összköltségének legfeljebb

A pályázati felhívás teljes szövege, valamint a pályázat beadásához szükséges

50%-a lehet.

adatlap az alábbi címen érhető el, illetve tölthető le:

Benyújtási határidő: december 16.

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

További információk:
https://budavar.hu/tenders/zoldfal-ki-

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre
a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Vagyonhasznosítási Irodájának munkatársai
a 458-3024-es vagy a 458-3059-es telefonszámon válaszolnak.

alakitas-2021/
Újszászi Györgyi
ujszaszi.gyorgyi@budavar.hu
+36 20 353 9336

KÖZMEGHALLGATÁ SOK
A Budavári Örmény Nemzetiségi Önkor-

A Budavári Roma Nemzetiségi Önkor

A Budavári Görög Nemzetiségi Önkor-

mányzat 2021. november 27-én (szom-

mányzat 2021. december 6-án (hétfőn)

mányzat 2021. december 11-én (szom-

baton) 14:30-tól közmeghallgatást tart a

14.00 órától közmeghallgatást tart a Buda-

baton) 15.00 órától közmeghallgatást

Márai Sándor Művelődési Házban (1013

pest Főváros I. kerület Budavári Polgármes-

tart a Márai Sándor Művelődési Házban

Budapest, Krisztina tér 1.). Minden érdek-

teri Hivatal (1014 Budapest, Kapisztrán tér

(1013 Budapest, Krisztina tér 1.). Minden

lődőt szeretettel várnak. Információ: Vára-

1.) III. emelet 319/B. irodájában. Információ:

érdeklődőt szeretettel várnak. Informá-

dy Mária elnök, varady.maria@freemail.hu,

Nagy Sándor elnök, alexgreat.nagy935@

ció: Nikákisz Szofoklész elnök, szofoklesz

tel.: 06 20 911 3162.

gmail.com, tel.: 06 20 460 0010.

@gmail.com, tel.: 06 20 287 6647.

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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Hamarosan megszűnhet a budapesti
rollerkáosz
Készülő, egységes szabályozás

hozott intézkedéseivel. Véleményem

a járművek számát. Amennyiben a szol-

szerint az egységes fővárosi szabályo-

gáltatást igénybe vevők magukra nézve

A városszerte népszerű, környezetba-

zás után a kerület lakosai várhatóan ér-

nem tekintik kötelezőnek a rendelet be-

rát közlekedési eszközökből már közel

demi változást nem fognak érzékelni. A

tartását, a kerületi közterületfelügyelők

másfél száz jármű bukkan fel naponta

főváros – a nálunk meghonosított és jól

hatósági bírságot szabhatnak ki rájuk.

a kerületben. Az itt élőknek októbertől

működő rendszerhez hasónlóan – mik-

Ugyanakkor az újonnan belépő cég ki-

már a második elektromosroller-típus,

romobilitási pontokat kíván kijelölni.

emelt figyelmet fordít arra, hogy meg-

a TIER is könnyen elérhető. A közössé-

Fontos azonban, hogy ezek a pontok

feleljen az I. kerületi szabályozásnak,

gi járművek használatáról hamarosan

jelenleg csak virtuálisan léteznek a ke-

ezért 0–24 órás szolgáltatást tart fenn

a Fővárosi Önkormányzatban is meg-

rületben. A lerakópontok fizikai kijelö-

annak érdekében, hogy a rollerek min-

születhet a szabályozás, amely számos

lésével megvárjuk az egységes fővárosi

dig a megfelelő pontokra kerüljenek. A

ponton követi majd a Budavári Önkor-

arculat megszületését, hiszen a készülő

TIER egyébként számos új technológiai

mányzat által kidolgozott követelmény-

szabályozás várhatóan ajánlásokat tesz

megoldást is alkalmaz annak érdeké-

rendszert. A közeljövő terveiről és a

arról, hogy milyen piktogramokkal és

ben, hogy kényelmes és biztonságos

most bemutatkozó eszközökről Varga

felfestésekkel lássuk el ezeket a ponto-

eszközöket szolgáltasson az itt élőknek,

Dániellel, a Városfejlesztési és Környe-

kat. Azért döntöttünk a várakozás mel-

és a kerületi rendelet minden követel-

zetvédelmi Bizottság elnökével beszél-

lett, mert elkötelezettek vagyunk ab-

ményének megfeleljen.

gettünk.

ban, hogy a fővárosi városkép egységes

– Akármilyen kényelmes és gyors uta-

legyen, és a felhasználók is egyértelmű

zást biztosítanak a közösségi rollerek,

jelzések alapján tudják használni a rol-

használatuk Budapest számos pontján

lerállomásokat.

kaotikus állapotokat teremt. A sajtó-

– Egy korábbi interjúban elmondta la-

Az iskolakezdéssel egy időben, a pesti

ból tudható, hogy készül a fővárosi

punknak, hogy a kerületben jelenleg

oldal után Budán is megjelentek a TIER

szabályozás. De vajon ez mennyire

tesztüzemben működik a közösségi

közösségi rollerszolgáltató járművei.

lesz összhangban az I. kerület jelenle-

jármű-szolgáltatás. Milyenek az eddi-

Lendvai Tímeával, a német cég ma-

gi rendeletével?

gi tapasztalatok?

gyarországi képviselőjével nemcsak az

Robusztus, biztonságos
és világít

– Az egységes fővárosi szabályozás kap

– Információink alapján sikeresen mű-

innovatív technológiáról, hanem az I.

csán több hete folynak a tárgyalások

ködik az általunk kidolgozott rendszer,

kerület lakóinak és a közszféra itt dol-

a Budapesti Közlekedési Központtal.

ám ahol szükséges, ott rövidesen sor

gozó munkatársainak nyújtott kedvez-

A BKK a Fővárosi Önkormányzattal kö

kerül a finomhangolásra is. A közelmúlt-

ményekről is beszélgettünk.

zösen igyekszik olyan szabályozási

ban egy újabb rollermegosztó céggel

– Mennyire volt újdonság önöknek,

környezetet kialakítani, amely minden

sikerült megállapodást kötnünk. Az eu-

hogy a Budavári Önkormányzat ko-

kerület igényét figyelembe veszi. Ha-

rópai alapítású TIER – az év végéig tesz-

moly feltételeket szab a közösségijár-

marosan a közgyűlés elé kerülhet, és

tüzemmódban – 60 eszközzel a kerület

mű-szolgáltató – robogó- és rollerme-

nagy valószínűséggel néhány hónapon

28 mikromobilitási pontján nyújt szol-

gosztó – cégeknek?

belül életbe is léphet a rollerkáoszt

gáltatást. Annak érdekében, hogy a kije-

– Amikor az elmúlt nyáron azzal keres-

kezelő és rendező fővárosi rendelke-

lölt közterületeken elférjenek az eszkö-

tük meg az önkormányzatot, hogy a ke-

zés tervezete. Reményeink szerint a

zök – mivel a TIER mellet más cégek is

rületben is szeretnénk üzemelni, Varga

Budapest egészére kidolgozott szabály

jelen vannak az eszközeikkel – az egyes

Dániel képviselő úr felvette velünk a

összhangban lesz az I. kerület már meg-

pontokon 6 darab rollerben maximáltuk

kapcsolatot. A tárgyalások során meg-
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ismertük azokat a képviselő-testület

teljes mértékben nyitottak vagyunk az

kanyarodáshoz irányjelzőt is használhat

által meghatározott peremfeltételeket,

I. kerület által meghatározott keretekre.

az utazó, így nem kell karjelzést hasz-

amelyeknek figyelembevételével rolle-

– Milyen módon tudják garantálni,

nálnia, amikor valahová be szeretne

reket telepíthetünk a kerületbe. A TIER

hogy a felhasználók nem egy általuk

fordulni. Az index a kormány két végén,

– amely Európa vezető mikromobilitási

választott helyen hagyják gazdátlanul

valamint a roller hátsó kereke fölött is

szolgáltatója, és 2020 januárja óta klí-

a rollert, hanem a 28 kijelölt közterü-

villog, így a közlekedésben részt vevő

masemlegesen üzemelteti járműparkját

let egyikén?

más szereplők is láthatják, hogy a rolle-

– kiemelten fontosnak tartja azt a cél-

– A bérlőknek GPS (globális helymeg-

rező merre kíván haladni. A TIER roller

kitűzést, hogy szolgáltatásait az önkor-

határozó rendszer) segítségével, a saját

éppen az előbb említett okok miatt sok-

mányzatokkal együttműködésben való-

szoftverünk támogatásával ki tudjuk

kal stabilabb utazást biztosít a felhasz-

sítsa meg. Számunkra komoly működési

jelölni azt a területet, ahol a rollerek

nálónak, mint a könnyebb rollerek. Ha-

alap, hogy az I. kerület városvezetése a

letehetők. A mobilitási pontokat húsz

sonló standardja – kitámasztója – van,

saját elképzelései szerint kívánja hozzá-

négyzetméteres zóna veszi körül. Ha

mint a robogóknak, elinduláskor a rol-

férhetővé tenni a mikromobilitási szol

valaki nem ebben a meghatározott kör-

lert kicsit fel kell emelni és a támaszt ki

gáltatásokat az itt lakóknak.

ben hagyja a rollert, akkor az eszközt

kell mozdítani alóla. A felhasználóinkat
minden alkalommal arra kérjük, hogy a
lehető legkörültekintőbben parkolják
le a rollereket. Cégünk klímasemleges,
amit úgy tudtuk elérni, hogy cserélhető
akkumulátoros rendszert vezettünk be.
Ez azt jelenti, hogy a járgányok folyamatosan kint vannak a városban, csak
a bennük elhelyezett akkumulátorukat
cseréljük. Amikor az eszköz jelzi a központunknak, hogy az aksi a lemerüléshez közeli állapotban van, akkor kiviszünk egy újat a rollerhez, és cseréljük.
Az áramforrást biztosító dobozokat a
saját raktárunkban töltjük fel.
– Milyen előnyöket biztosít az önkor-

Fotó: Németh Bence

mányzattal kötött megállapodás a ke-

– Kellett-e változtatniuk a más telepü-

nem tudja lezárni. Ez gyakorlatilag azt

rületieknek?

léseken alkalmazott működtetési ren-

jelenti, hogy amíg az utas nem jut be

– Örömmel vállaltuk, hogy nem csupán

den a helyi szabályozás miatt?

valamelyik zónába, addig folyamatosan

a kerületi lakosoknak, hanem a közszfé-

– Az I. kerület elsősorban abban tér el a

növekszik a fizetendő bérleti díja.

ra itt dolgozó munkavállalóinak is 15%

többi budapesti városrészben kialakí-

– A TIER rollermegoldásai miben kü-

kedvezményt adunk a roller bérleti díjá-

tott rendszertől, hogy konkrét mikromo-

lönböznek a többi városi rollerétől?

ból, ezt az alkalmazáson belül a BUD15

bilitási pontokat jelölt ki, és csak ezeken

– A mi járművünk robusztusabb, mint a

kuponkód beírásával tudják érvénye-

a helyeken lehet lerakni a járműveket.

budapesti piacon elérhető más szolgál-

síteni. Január végén – a budapesti rol-

Ez a szabályozás számunkra azonban

tatók kétkerekűi. Egy-egy eszköz 34 kg.

lerszabályozás bevezetésével egy idő-

nem volt újdonság, hiszen a TIER Európa

Ennek fontos szerepe van a közlekedés-

ben – a kerület és a TIER szakemberei

és a Közel-Kelet 159 városában üzemel,

biztonságban, ez adja a menet közbeni

megosztják egymással a jelenleg is futó

pl. Párizsban és Londonban, ahol hason-

stabilitást. A biztonságos közlekedés

tesztidőszak tapasztalatait, és várható-

lóan szigorú üzemeltetési szabályozás

érdekében a rollereinken első és hátsó

an új megállapodást kötünk egymással.

érvényes. Megállapodtunk tehát, és

helyzetjelző lámpa működik, valamint a

R. A.
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Mi lesz veled, Déli pályaudvar?
Újra és újra felmerül a kérdés: mi legyen a Déli pályaudvar sorsa, jövője? Az alábbiakban az elmúlt időszak vitái, sajtó
hírei kapcsán tekintjük át az épület lehetséges jövőjét.
Az előző lapszámban olvasható cikkben
(Indóháztól pályaudvarig: a Déli) áttekintettük a Déli Vasút és a Déli pályaudvar
történetét. Most a közelebbi múltban
kalandozunk, azt vizsgálva: mikor milyen jövőt vázoltak fel a remek lokációval bíró épületegyüttesnek?
A pályaudvar kétségkívül több szempontból elmaradottá vált. Nagyon hi
ányzik már egy átfogó, alapos felújítás, egyes funkciók újragondolásával.
A ha
talmas váróterem fantasztikus
panorámát kínál, de egyértelműen
túlméretezett a mai igényekhez képest.
A gasztronómia, a vendéglátás kritikán
aluli, bádogvárosszerű, miközben az
egykor kifejezetten magas színvonalon
megépített Utasellátó hosszú évek óta

Utasellátó étterem a hetvenes években • Fotó: fortepan.hu/Bauer Sándor

üresen omladozik az emelet végében.

da nélküli, hisz a WestEnd is ráépült a

MÁV és az állam kezében van. A gondo-

Hiányzik a mozgólépcső, a lift. Elmaradt

Nyugati pályaudvar egyes vágányaira,

latot támogatók néhány éve már azzal

a vágányokén túl a peronok lefedése is.

a bécsi Ferenc József pályaudvar fölé

is érvelhetnek, hogy Kelenföldön jelen-

A korszerű tervezés mellé annak idején

pedig egy egyetemi és egy banképü-

tős fejlesztések valósultak meg: elérte

sajnos gyenge kivitelezés párosult, és

letet emeltek. A fedés a Márvány utcai

az 1-es villamos, és megépült a 4-es

ennek mára láthatóvá váltak a rossz kö-

felüljárótól borítaná a síneket. Ezzel ju-

metró, amivel jelentősen javult a térség

vetkezményei: a 2015 nyarán leomlott

tott volna forráshoz a MÁV a Déli felújí-

közlekedése. Csakhogy Kelenföld átme-

korlátelemek, a lemállott homlokzati

tásához. Lakásokat nem, csak irodákat,

nőpályaudvarnak épült ki, nem végál-

kőlapok alól elővillanó rozsdás vasak,

üzleteket építettek volna a sínek fölé.

lomásnak, ezért a szerelvények kisebb

a folyamatos beázások ennek a tünetei.

Az ötlet már a harmincas években is

javítására, tárolására ott nincs érdemi

A korábbi parkoló helyére irodaházat

felmerült, de akkor a mérnökök nagyon

infrastruktúra, de a vonatok visszafordí-

építettek, így a pályaudvar autós meg-

problémásnak találták.

tása sem oldható meg nagy tömegben.

közelítése, a parkolási lehetőségek sem
megfelelők.
De hogyan reagáljunk ezekre a hibák-

A Déli bezárásával a 2-es metróhoz való
2. Váltsa ki a Délit Kelenföld

vasúti kapcsolat is megszűnne.

A Déli pályaudvar felújítását is régóta

2016 elején parkot álmodtak a pá-

hátráltatta, hogy újra és újra felmerül az

lyaudvar helyére – talán az adta ehhez

az opció is, hogy a Déli pályaudvar egy-

az ihletet, hogy 2015-ben egy időre

1. Legyen pláza

szerűen szűnjön meg, a vonatok végál-

le kellett zárni a pályaudvart, mivel az

2006-ban Krikovszky Péter vezetésével

lomása legyen Kelenföldön. 2011-ben

alagútnál a rézsű megcsúszása omlás-

elvi engedélyezési terv készült a sínek

a főváros akkori vezetése is támogatta

hoz vezetett. Bár a járatok egy részét

lefedésére. Az ötlet nem teljesen pél-

a gondolatot, de a döntés valójában a

sem a Keleti, sem Kelenföld nem tudta

ra? Lebontással vagy felújítással?
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2015-ben nyilatkozta a MÁV az iho.hu közlekedési portálnak: „A budapesti
fejpályaudvarok (Keleti, Nyugati, Déli) a vasúti személyszállító vonatok leköz
lekedtetése és az érkező-induló utasforgalom céljára épültek, így ezen állomások tároló vágányain zajlik (üzemi vágányokon) a vonatok szerelvényeinek
tárolása, felkészítése (takarítás, vízfeltöltés stb.), kisebb javítása (például féktuskócsere). Ennek a feladatnak az elvégzésére Kelenföld állomás vágányhálózata nem alkalmas, és ezenkívül ez az állomás a nyugati (dél-nyugati) vasúti
összeköttetések egykapus kiszolgálója is jelentős tehervonat-forgalommal.
Továbbá az őrmezői oldalon tervezett P+R parkoló építése miatt az állomás
eredetileg 28 vágányos vágányhálózata 20 vágányra korlátozódott, amely az
állomás átbocsátó képességét jelentősen csökkentette.”

foglalása szerint komoly veszélyeket
rejt magában a pályaudvar tervezett
megszüntetése. 2016 augusztusában a
kormányzat is ejtette a Déli bezárása körüli terveket. (Előálltak egy olyan tervvel
is, hogy a Testnevelési Egyetem bővítésének második ütemében sport céljára
hasznosítanák a Déli feladandó üzemi
területeit, de ezt hamarosan elvetették.)
3. Legyen helyette vasúti alagút
A Budapestet átszelő vasúti alagút ötlete sem mai. Hogy csak egy példát említ-

átvenni, így ezeket (naponta 12 százha-

az is, hogy az új járműveknek, a felújí-

sünk: a huszadik század elején Zielinski

lombattai és 26 martonvásári vonatot)

tott pályaszakaszoknak köszönhetően

Szilárd javasolt egy vasúti alagutat a

törölni kellett, egyes források szerint

a balatoni forgalom az elmúlt években

Nyugati pályaudvar és Kelenföld között.

kormányzati körökben mégis újra fel-

emelkedő tendenciájú volt – a járványt

Persze akkor még nem volt sem négy

merült a pályaudvar teljes megszün-

nem számítva.

metróvonalas helyi hálózat, se Trianon

tetése. A Déli pályaudvar 10–12 000,

2016-ban az is felmerült, hogy az

a kelenföldi állomás 8–10 000 utast

akkor még (és azóta is) csak a fejekben

A mostani tervek az ötlet szintjén

fogadott naponta a 4-es metró átadása

létező szuperkórház helye legyen a Déli

már 2018-ban is léteztek, de csak

előtt. Ebből is látható, hogy a Déli be-

pályaudvar területe. De felmerült ak-

2021-re kaptak nagyobb nyilvános-

zárásával hatalmasat ugrana Kelenföld

kortájt olyan változat is, hogy a sínek

ságot, váltak hivatalossá, kormányzati

forgalma, amit nyilvánvalóan nem tud-

helyén P+R parkoló, a pályaudvar he-

szintűvé. A Déli pályudvart egy felszín

nának kezelni – hacsak fel nem építe-

lyén park legyen. (Más kérdés, hogy P+R

alatti állomás váltaná ki, kijárattal a

nek egy új, a jelenleginél jóval nagyobb

parkolót nem a belvárosi területekre,

Déli pályaudvar és a Széll Kálmán tér

utáni, kisebbre szabott Magyarország.

felé is. Az alagút másik végén, a Nyugati téren, a pályaudvar Podmaniczky
utca felőli oldalán jönnének létre új
vágányok, miközben a csarnok végállomási funkciója is megmaradna. 2020
nyarán pályázatot írtak ki egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére.
Nem nehéz belátni, hogy a felszín alá
vitt vasúti pályával, az átmenő rendszeDéli pályaudvar, 1973. • Fotó: Fortepan/Chuckyeager tumblr

rű közlekedéssel a Déli pályaudvar épülete feleslegessé válna. Amiről nincs

Kelenföldit. Ehhez képest az őrmezői

hanem a város szélére szokás telepíte-

szó, az az, hogy mindez mennyi pénzbe

parkolóhelyek bővítésekor a vágányok

ni, hiszen ott kell átszállási lehetőséget

fog kerülni, és mennyi pénzbe kerülné-

számát 28-ról 20-ra csökkentették. Azt

biztosítani a városba bejövőknek. De

nek az alternatív megoldások. Arról sem

is érdemes hozzátenni, hogy a 4-es

még ha ide is épülne a P+R, a vágányok

szólnak a tanulmányok, hogy a Rákos-

metró átadását követően sem tűnt el

fölé, nem lenne sokkal hasznosabb egy

rendezőn, a Nyugatinál és a Délinél fel-

az utasforgalom a Déliből, azaz a 2-es

ilyen parkoló egy vasúti kapcsolat mel-

szabaduló területeket ki és milyen célra

metróra való átszállási lehetőséget nem

lett, és nem helyett?) A Magyar Mérnöki

hasznosíthatja majd.

váltja ki a 4-es metró. Ehhez hozzájárul

Kamara Közlekedési Tagozatának állás-

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

PG

15

MAGAZIN

Igazából Nagykarácsony
Mindannyian évek óta ismerjük a tévécsatornák karácsonyi műsorát. Szinte bárhová kapcsolunk, egymást váltja az
Igazából szerelem, a Reszkessetek betörők és a Muzsika hangja. Az idén azonban e témában elkészült egy új magyar
közönségfilm, amit itt forgattak az I. kerületben. A Nagykarácsony című alkotás rendezője a Naphegy lakója. Tiszeker
Dániellel a budai életérzésről és a november 25-én mozikba kerülő filmről beszélgettünk.
– A kerület kultikus helyszínei több-

film mennyire összekovácsolta a stáb

ször is megjelennek a filmjeiben.

tagjait és a művészeket.

Gyakran hosszabb jelenetekben, más-

– Mit rejt magában a „karácsonyi film”

kor csak felvillanásokban látszik, hogy

műfaja, és milyen mindez magyar vál-

itt készültek a felvételek. Hogyan fe

tozatban?

dezte fel a környéket?

– A Nagykarácsonyt nem szeretném be-

– Középiskolásként naponta feljártam a

skatulyázni a romantikus vígjátékok ka-

Ferencvárosból a Budapesti Egyetemi

tegóriájába. Az úgynevezett karácsonyi

Katolikus Gimnáziumba, a 16-os bus�-

film kifejezés hallatán sokan azonnal

szal utaztam a váron keresztül. A Szabó

kedvet kapnak ahhoz, hogy beüljenek a

Ilonka utca és a várszoknya már diák-

moziba. Az angolszász országokban, va-

koromban elvarázsolt. Azután évekkel

lamint az olaszoknál, a lengyeleknél és

később találtam egy albérletet a Nap-

a cseheknél ez egy bevett filmes műfaj.

hegyen, és a környék a szívemhez nőtt.

Attól különleges, hogy a történet abban

Most már 16 éve, hogy itt lakom; szere-

a naptári időszakban játszódik, amikor

tem a csöndes zöld zugait, ugyanakkor

szerelmesek és boldogok, magányosak

nincs messze a Belvárostól. Ha egyszer

vagy boldogtalanok egyaránt lehetünk.

valamilyen csoda folytán megenged-

A karácsony a sokszínű lelki tartalom

hetem magamnak, akkor lakást is itt

miatt válik jó filmes alapanyaggá. Mi oly

szeretnék venni. Pestiből lassan budai

van köztük olyan is, amelyiket Európa

módon szerettünk volna megfelelni en-

lettem, és eddigi munkáim központi

legszebb vásárává választottak.

nek a műfajnak, hogy ne az angolszász

helyszíneként is gyakran javasoltam,

– Úgy terveztük, hogy a Bazilikánál vagy

mintát másoljuk, hanem a történetben

hogy forgassunk a Várban, a Tabánban

a Vörösmarty téren januárban kibérel-

sok néző magára ismerhessen, jól szó-

vagy a Gellért-hegy oldalában; nagy

jük a pavilonokat, és valós díszletek

rakozzon és kellemesen kikapcsolód-

rajongója lettem a kerületnek. A #So-

között forgatunk. A koronavírus-járvány

hasson. Adta volna magát, hogy több

havégetnemérős című első nagyjátékfil-

miatt azonban tavaly nem rendeztek

önálló sztoriból összeálló szkeccsfilmet

mem egyik epizódja a Várkert Bazárban

vásárokat. Így történt, hogy végül egy

forgassunk – készült is olyan forgató-

készült. A Várkert Bazár attól kezdve a

fantasztikus hangulatú saját vásárt

könyv-verzió, amelyben hat kis törté-

filmjeink meghatározó helyszíne lett.

varázsoltunk a Várkert Bazár Öntőház

netet fűz egybe a film –, de végül úgy

2020 telén, amikor a Nagykarácsony

udvarára. Az egyik oldalról a várfal ha-

éreztük, hogy annyira erős az alaptör-

című filmhez kerestünk a karácsonyi

tárolja – ami kissé archaikus hangulatot

ténet, hogy azt kell teljessé fejleszteni.

vásárhoz alkalmas környezetet, ez az

sugall –, míg a másik oldalon gyönyörű a

A nyugati változatok jómódú hőseivel

épületegyüttes már ismerős terepként

kilátás a Dunára és Pestre. Minden adott

ellentétben a mi főszereplőnk, Eszter

merült fel.

volt ahhoz, hogy a bódékkal berende-

egy alsós tanító néni – akit Zsigmond

– Az adventi időszakban akármerre

zett udvar egy karácsonyi film mesebeli

Emőke, az Örkény Színház művésze

jár az ember Budapesten, mindenütt

helyszíne legyen. Érdekes személyes

játszik –, míg férfi főhősünk, Arnold tűz-

karácsonyi vásárokba botlik. Ráadásul

élményem, hogy a Covid alatt forgatott

oltó, az ő szerepét Ötvös András – az
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Fotó: Takács Attila

Orlai Produkciós Iroda társulati tagja

közönség is ismer. Egy-egy jelenetre

dalaira épült, a Nagykarácsonyhoz kik

– alakítja. Gyakorlatilag úgy írtuk a for-

felvillan többek között Hernádi Judit,

írták a zenét?

gatókönyvet, hogy ők ketten tündököl-

Csuja Imre, Szabó Kimmel Tamás, Orosz

– Alkotócsapatunk számára a színé-

hessenek a főszerepekben.

Ákos és Mészáros Máté is. Pali – akit

szek mellett a zene a másik főszerep-

– Mi az alaptörténet?

Scherer Péter alakít – a karácsonyi vá-

lő, a dalok szinte végigkísérik a filmet.

– Arnold, a film elején a karácsonyt na-

sár fő bóvliárusa. Tipikus, leleményes

Nosztalgiadallamok, feldolgozások és

gyon kedvelő, romantikus férfi, aki saját

magyar vállalkozó, aki egy hónap alatt

új szerzemények egyaránt felcsendül-

tűzoltócsapatának legnagyobb hőse.

megkeresi az éves bevételét. A fakanál-

nek benne. Balázs Ádám filmzeneszerző

Eltervezi, hogy egy emelőkosaras ko-

tól az üveggömbig mindent árul, amit

több mint 45 dalt írt a filmhez, de meg-

csiból megkéri a barátnője – akinek a

csak az ember el tud képzelni. Szered-

jelenik benne a Blahalouisiana, és köz-

szerepét Rujder Vivien alakítja – kezét.

nyey Béla egy sültgesztenye-árust ját-

reműködik pl. a Bagossy Brothers Com-

Felemelkedik hozzá a 3. emeletre, be-

szik, aki dickensi figuraként mintha a

pany és a Wellhello is. Feldolgozásban

néz az ablakon, és rajtakapja a lányt egy

18. századi Angliából érkezett volna a

hallhatjuk a Koncz Zsuzsa által énekelt

másik férfival. A történet onnan indul,

21. századi vásárba. A történetben ő

Betlehemi királyokat és az LGT Eljönnek

ahogy Arnold kiszédül a kosárból, lezu-

a mesebeli karácsony megtestesítője.

az angyalok című számát.

han, de nem sérül meg. Azonban akko-

Pokorny Lia, a filmben egy betleheme-

– Hol mutatják be a Nagykarácsonyt,

ra sokkot kap, hogy traumás tériszonya

ző kisfiú édesanyja, számomra az egyik

és kiket várnak a mozikba?

lesz. A főnöke lefokozza, és elküldi egy

legcsodálatosabb meglepetés volt a

– Mindent megtettünk annak érdeké-

karácsonyi vásárba tűzvédelmi elle-

forgatás során. Heteken keresztül fa-

ben, hogy a filmünk valóban közönség-

nőrnek. Ebből a megalázó helyzetből

gyoskodtunk a -20 fokban, de amikor

film legyen, biztos vagyok abban, hogy

kell újból felállnia. Elárulhatom, van rá

Lia megjelent, bármilyen hideg volt is,

ha nem tért volna vissza a járvány, és

esély, hogy ez sikerül neki, és megtörté-

akkora szeretet áradt belőle, hogy fel-

nem lennének korlátozások, akkor az

nik a karácsonyi csoda.

töltött mindenkit.

emberek megtöltenék a mozikat, és a

– Kik játszanak még a filmben?

– A karácsonyi filmeknél mindig meg-

Nagykarácsony óriási siker lenne. A fi-

– A fiatalok törtnetét segítő legtöbb

határozó a zene. A korábbi filmjében

münk november 25-én kerül a mozikba.

szereplő olyan színész, akit a széles

az egész történet a Wellhello zenekar

Rojkó Annamária

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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Világsztárok a kerületi nemzetközi
orgonafesztiválon
Jubileumi Bach-fesztivál
November 23. és december 15. között immár a tizedik Bach-fesztivált, annak keretében pedig világhíres orgonaművé
szek közös játékát élvezhetik az érdeklődők a budavári evangélikus templomban. Az esemény méltó Budavár páratlan
ékességéhez, hazánk legnagyobb barokk orgonájához.
közreműködő maga dönti el, kivel vagy

A nemzetközi porond talán két legke-

mivel párosítja a mester műveit, ami

resettebb koncertorgonistája, Thomas

évről évre különlegesen színes műsort

Ospital (Párizs, Saint-Eustache) és Matt

eredményez.

hias Havinga (Amszterdam, Koepelkerk)

A zenekari nyitókoncert ünnepélyes

is részt vesz a fesztiválon, valamint a

felütése a jubileumi sorozatnak. Orgo-

világ két leghíresebb barokk orgonájá-

nánk valódi kuriózum, hisz ez az egyet-

nak orgonistái, Albrecht Koch (freibergi

len nagyorgona a régióban, aminek

dóm – Silbermann-orgona, 1714) és

415 Hz-es hangolása eredményeként

Gerhard Löffler (hamburgi Szent Ja-

a korabeli, bachi előadási gyakorlatnak

kab-templom, Arp Schnitger-orgona,

megfelelően tud együtt zenélni szintén

1693). Két kiváló művésznő is megtisz-

mélyebb hangolású barokkzenekarok-

teli jelenlétével az eseménysorozatot:

A budavári evangélikus templom egy-

kal. Bach csembalós concertóit most

Suzanne Z’Graggen Svájcból (luzerni

házzenei tradíciója messzire nyúlik

Borsányi Márton orgonán adja elő,

jezsuita templom) és Mari Fukomoto, a

vissza, a 70-es években pedig Peskó

pluszként pedig Nagy Csaba lantelő

weimari Liszt Akadémia tanára. A fesz-

György, a templom legendás orgonistá-

adásában Vivaldi-concertók csendül-

tivál művészeti vezetője, Bán István

ja hazánkban először itt adta elő Bach

nek fel. A Bach Akadémia zenészeit Bán

orgonaművész Bach-műsorát a Bach

összes orgonaművét. 2017 új színt ho-

István vezényli.

Akadémia énekesei színesítik. A feszti-

zott mind a magyar régizenei életbe,
mind a templom mindennapjaiba. A

Bán István orgonaművész, karmester

vál ideje alatt a templomtér kiállítássá
is átalakul: Eifert János fotóművész és

reformáció emlékévében J. S. Bach fel-

Kiss Viktor szakrális témákat feldolgozó

jegyzései alapján megépült új orgona

festőművész alkotásai tekinthetők meg.

azóta nemcsak az istentiszteletek li-

A koncertek ingyenesek.

turgiájának ünnepélyességét emeli – a
gyülekezet örömére –, de hatalmas az

Fővédnökök:

érdeklődés iránta a szakma és a kulturá-

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök

lis élet részéről is. Az orgona így „maga

és V. Naszályi Márta polgármester.

hívta életre” a budavári Bach-feszti-

Támogatók:

vált, amelyből évi kettőt rendezünk:

Budavári Önkormányzat,

pünkösd környékén a Bach-műsoré

Budavári Evangélikus Egyházközség,

a főszerep – igen változatos előadói

Márai Közalapítvány,

körrel; ősszel pedig az orgonáé – egy

a Németországi Szövetségi

nemzetközi orgonafesztivál keretében.

Köztársaság Budapesti

Utóbbi mottója „Bach+1”, azaz minden

Nagykövetsége, NKA.
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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
ügynökség, a Budavári Lakásügynökség létrehozásáról döntött, és ehhez a ke
rületben üresen álló lakások tulajdonosaival szeretné felvenni a kapcsolatot.
A lakásügynökség úgy venné bérbe a jelenleg üresen álló lakásokat, hogy
azt viszontbérletbe adná a kerületben dolgozó közalkalmazottaknak, közszol
gáknak, köztisztviselőknek – azaz olyan bérlőknek, akik az I. kerületért dolgoz
nak, de nem engedhetnek meg maguknak piaci árú albérletet a kerületben.
A lakásügynökség megbízható bérlő: nem halmoz fel tartozást, vállalja az
eredeti állapot fenntartását, kezeskedik a lakás állapotának megőrzéséért. Az
önkormányzati tulajdonban álló lakásügynökség a biztonságos bérbeadás
szinonimája.
Programunk beindítása érdekében tesszük most közzé az alábbi felhívást:
Amennyiben ön rendelkezik használható vagy felújítással használhatóvá
tehető lakóingatlannal, keressen minket bizalommal!
Amennyiben ön nem, viszont a lakótársa, ismerőse rendelkezik ilyennel,
kérjük, hogy tájékoztassa őket erről a felhívásról! Mindannyiunk érdekét és
biztonságát szolgálja, ha kerületünk lakásai nem üresen állnak, hanem meg
bízható, a kerületért dolgozó bérlők laknak bennük.
Együttműködésüket köszönjük, a további információkért kérjük, keresse
nek minket az alábbi elérhetőségeken:
weboldal: https://budavar.hu/budavari-lakasugynokseg/
email: lakasugynokseg@budavar.hu
telefon: +36 20 314 5434
Üdvözlettel: Szente András,
a Budavári Lakásügynökség megbízott vezetője

Tisztelt görög honfitársaink!
Szeretnénk meghívni önöket és kedves családjukat egy évzáró vacsorára,
hogy közelebbről megismerkedhessünk
és beszélgethessünk az elkövetkező, közös programokról.

NYITVA
NYITVA
VAGYUNK!
VAGYUNK!
AAkörnyéken
hiánypótló
környéken hiánypótló
ebédmenüvel
ebédmenüvel
várjuk
az
várjuk az
Attila
út
99.
alatt!
Attila 99. alatt!
Leves: 1 200
Leves:
200Ft
Ft
Főétel: 2
Főétel:
2 100
100Ft
Ft
Leves
+
főétel:
2
900
Leves + főétel: 2 900Ft
Ft

Kérjük, hogy részvételi szándékukat a szofoklesz@gmail.com
e-mail-címen jelezzék.
Dátum: 2021. 12. 12. (A pontos időpont és a helyszín még nem végleges.)
A vacsora ideje alatt zenés-táncos műsorral kedveskedünk a vendégeknek.
Üdvözlettel: Nikákisz Szofoklész
Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

MARISCHKA
MARISCHKA
1012 Budapest,
Attila út 99.
1012 Budapest,
99.
Nyitva
minden napAttila
11:00 –út24:00
Nyitva
mindeninfo@marischka.hu
nap 11:00 – 24:00
Asztalfoglalás:
Asztalfoglalás:
info@marischka.hu
Telefon: +36
30 978 3858

Telefon: +36 30 978 3858

keruleti_50x210.indd 3

keruleti_50x210.indd 3
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Jókai Anna Szalon
1011 Budapest Iskola utca 28. | jokaiannaszalon@budavar.hu
facebook.com/jokaiannaszalon

A rendezvény a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletben foglalt hatályos
járványügyi előírások betartásával, védettségi igazolvánnyal látogatható.
November 18., 18.00

November 19. péntek, 19.00

ESTI ISKOLA
– TÖRTÉNELEM MÁSKÉPP

A ZENETÖRTÉNET TÖRTÉNETEI
– ISMÉTLÉS A ZENE ANYJA
A zenetörténet nem egyirányú utca,
hanem mindenféle sikátorral van tele.
Ezek megismerésében és bejárásában
lesz segítségünkre Pintér Tibor zeneesztéta, író.
Zenehallgatással, beszélgetéssel vagy
éppen meghívott zenészek játéká
val

Jeney Zoltán moderálása mellett Ab-

színesített előadásai során kultikussá

Mesefoglalkozásainkon a fájdalmat,

lonczy Balázs beszélget a Véres vá-

vált szerzők történetei, illetve korukban

az egyensúlyt, a veszély érzékelését,

ros. Fegyveres ellenállás Budapesten,

ünnepelt, de mára elfeledett zeneszer-

az intuíciót és térérzékelést járjuk kö-

1944–1945 című könyv szerzőjével,

zők nyomába eredünk.

rül a magyar és a világ mesekincstár-

Bartha Ákossal. A Jaffa Kiadó gondo
zásában most megjelent kötet széles

Téma: a variációk. Kallai Nóra: viola da

ból válogatott történetekkel, dalokkal,
zenékkel, játékokkal, rejtvényekkel,

gamba; Győri István: lant.

találós kérdésekkel.

forrásbázison mutatja be a német

A belépés ingyenes, de védettségi

megszállás alatti budapesti fegyveres

igazolványhoz kötött, és kérjük, viseljen

Az esemény ingyenes.

ellenállás fordulatokban és pálfordu-

maszkot!

Regisztráció: nszekeres@gmail.com

lásokban gazdag, sokáig agyonmanipulált történetét. Bartha munkájából

November 23. kedd, 18.00

kiderül, hogy a második világháború

PETERSPLAMET KÖNYVKLUB
– UBUNTU

alatt Budapesten (is) működő német- és náciellenes erők zavarba
ejtően sokféle ideológiai háttérrel

A klub Afrikába hív, az apropót egy új

és motivációval rendelkeztek; találni

könyv megjelenése adja, aminek címe:

köztük cionistákat, konzer
vatívokat,

November 20., 11.00

Ubuntu – Boldogság afrikai módra. A

legitimistákat, liberális demokratákat,

bantu nyelvekben gyökerező kifejezés

kommunistákat, sőt radikális jobbol

MESEDÉLELŐTT BAJZÁTH MÁRIÁVAL
– FOGLALKOZÁS

daliakat is.

6–10 ÉVES GYEREKEKNEK

kar, amelynek középpontjában a mások
iránt tanúsított emberségesség áll, és

A könyv a helyszínen megvásárol
ható.
Regisztráció:
jokaiannaszalon@budavar.hu
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tradicionális afrikai életszemléletet ta-

Az öt érzéket (látás, hallás, szaglás, íz

amelynek üzenete a következőképpen

lelés és tapintás) Arisztotelész hatá-

foglalható össze: „Az ember csak mások

rozta meg.

által válik emberré.” A könyv a békés
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egymás mellett éléshez és a nyitott-

ajándékozták meg a gyerekeket, és mi-

November 27. szombat 9.30

sághoz segít hozzá. Az Afrika-élmény-

ként díszítették fel a karácsonyfát?

és november 28. vasárnap 10.00
III. FUVOLA MESTERKURZUS

hez vendégünk, Valiskó Gyöngyi segít
közelebb kerülni, aki a legtöbb afrikai
országban járt már, és a PetersPlanet

November 26. péntek, 18.00
JASZ JAZZ KLUB – CANARRO JAZZEST

Dömötör Johanna, a linzi Bruckneruniversität fuvolaprofesszora és Simon

Könyvklubba Csádból fog megérkezni.
Belépő: 1000 Ft.

A Canarro magával ragadó zenéje a ma

Dávid, a Magyar Rádió Szimfonikus

Jegyek elővételben a Tixa oldalán

nouche swing köré épül. Különle
ge
s

Zenekarának fuvolaművésze tart kur-

sége a Django Reinhardt által méltán el-

zust november 27-én és 28-án a Jókai

híresült stílus és a békebeli magyar jazz

Anna Szalonban. A mesterkurzus jó

ötvözete. A tagok szinte egye
düliként

lehetőséget kínál intenzív szakmai fel-

képviselik hazánkban ezt a műfajt. Izgal-

készülésre, továbbképzésre, elsősor-

mas zenei utazásban varázsolják elénk

ban zeneművészeti szakközépiskolá-

a 20-as, 30-as évek swing- és jazz-zené-

soknak és főiskolásoknak. Szeretettel

jét, dinamikus, improvizatív és felemelő

várnak minden érdeklődőt! A növen-

dallamokon keresztül.

dékek a hétvégén nemzetközileg elis-

kaphatók.

Belépődíj: 1200 Ft, I. kerületi lakosoknak 800 Ft.

mert művésztanárokkal dolgozhatnak
együtt, tetszés szerinti programmal, a

Jegyek a helyszínen vásárolhatók.

kurzus végén pedig felléphetnek az

Regisztráció: jokaiannaszalon@bu-

esemény zárókoncertjén.

davar.hu

Jelentkezés: november 12-ig.

November 25. csütörtök, 18.00
„A KIRÁLYÉK MEGINT

KÖNYVTÁR

ITTHON VANNAK!”
– AZ ANDRÁSSYAK KARÁCSONYA

A Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár
Márai Sándor Könyvtára

Karácsonyi előadás könyvbemutatóval.
A Habsburg-család és az arisztokrácia 19. századi ünnepeiről mesélnek

(I. Krisztina krt. 87–91.)

a budapesti utcák. Karácsonyi előadásunkban feltárul a reformkor, majd

Minden szerdán 10.30

a boldog békeidők és a két világháború közötti időszak téli világa. A ha-

LÉLEKSIMOGATÓ
– MEMORITERFOGLALKOZÁS

vas pest-budai utcák, a fiákerstandok

RÁK KATI SZÍNMŰVÉSZNŐVEL

a régi Városház vagy Gizella téren,
a karácsonyi bevásárlásokat intéző

Szeptembertől újraindult Rák Kati mű-

polgárok hada, a királyi család kará-

vésznő programja, ahol játékos gya-

csonyestéi, a katonazenekar melódiája,

korlatok kíséretében, egymásról és

a városligeti korcsolyapálya, az udvari

magunkról beszélgetve együtt, közös-

bálba igyekvő főúri családok sora az

ségben juthatunk még közelebb tör-

Albrecht úton és az elsőbálozó lányok

téneteinkhez. Egy szellemi közösség

készülődése az életük legemlékezete-

jó gyakorlatokkal és emlékek felidézé-

sebb napján.

sével a gondolkodás, a memória és a

Hogyan ünnepelte Andrássy Gyula
gróf és családja a karácsonyt? Mivel

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

beszédkészség karbantartására.

Hétfőn, szerdán
és pénteken
13–18 óráig,
kedden és csütörtökön
10–16 óráig
várjuk látogatóinkat.
Új könyveinkről
Facebook-oldalunkról
is tájékozódhatnak:
facebook.com/Fszekmarai
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

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

2021. november 19., péntek,

A Beethoven+ sorozat novemberi ese

nek világzenei irányzatokkal is. A ki-

19.00

ményén – a fortepiano és cselló mel-

magasló vokális képességű, számos

PRIBOJSZKI MÁTYÁS

lett – a klarinét ősével ismerkedhet

akusztikus hangszert megszólaltató

SZÁJHARMONIKAKLUB

meg a közönség. Egri Márton rengeteg

együttes tagjai különböző zenei ér

Házigazda: Grunting Pigs

munkát fektetett abba, hogy felkutas-

deklődésűek. Ez a színesség az ősisé

son XIX. századi műveket, és hangsze-

get idéző motívumoktól a kortárs

re eredetét megismerje. Erről a kon-

hangzásig terjed, és az együttes vers

certen mesélni is fog, amellett, hogy

választásaiban fontos szerepet játszik

a műveket is bemutatjuk. A jól ismert

az európai és a magyar történelem

Beethoven klarinéttrió mellett Ferdi

iránti érdeklődés is.

nand Ries triója lesz a műsor kurió

Vendég: Huzella Péter

zuma. Berecz Mihály, a fortepiano

Jegyek elővételben a Tixa oldalán

szakavatott ifjú mestere és Rohmann

1800 Ft-ért, a koncert napján a hely-

Ditta mint házigazda várja szeretettel

színen készpénzért kaphatók.

az ifjú és a lélekben fiatal közönséget
erre az egyórás eseményre.
Művészek: Egri Márton – historikus
klarinét, Berecz Mihály – fortepiano,
Rohmann Ditta – cselló.
Műsoron:
Ferdinand Ries: g-moll trió
Szeretettel várunk mindenkit a Grun-

Beethoven: B-dúr trió

ting Pigs, azaz Pribojszki Mátyás száj-

Jegyek 3000 Ft-ért kaphatók a Tixa

harmonikás, dalszerző és Szász Ferenc

oldalon elővételben és a koncert nap-

gitáros koncertjére a MáraiKult dísz

ján a helyszínen.
2021. november 24., szerda,

termébe.
Vendég: Fábián László – melódiák
szájharmonikán

November 21. vasárnap, 19.00
REGEJÁRÓ – Misztrál művészeti klub

18.00 óra
ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTŐ
WORKSHOP

Belépő: 1800 Ft
Jegyek elővételben a Tixa oldalán

Az 1997-ben alakult Magyar Örökség

és a koncert napján, a helyszínen

Díjas Misztrál együttes a magyaror-

November végéhez közeledve kez-

készpénzért válthatók.

szági zenei élet egyik népszerű for-

detét veszi a karácsonyi készülődés.

mációja.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt

2021. november 21., vasárnap,

Magyar és külföldi költők versei,

egy kreatív estre, ahol adventi koszo-

11.00

valamint népdalfeldolgozások szere

rút készíthetnek a résztvevők. A prog-

BEETHOVEN+

pel
nek repertoárjukon. Megzenésí

ramon minden kellék biztosított, de

Ferdinand Ries: g-moll trió,

téseik for
rása a magyar népzenei

ha valaki úgy érzi, hogy szeretne saját

Beethoven: B-dúr trió

hagyomány, amelyet gyakran ötvöz-

gyertyákat, szalagokat vagy éppen ra-
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Az I. kerületi lakosok a kerületkártyájukat felmutatva kedvezményes je
gyet (1000 Ft) vásárolhatnak.

Hol van már a Mikulás?
Az Eszter-lánc mesezenekar mese
erdő közepébe invitál. A sűrű, téli

2021. december 02. csütörtök,
19.00 óra
ZENE – SZÓVAL
gasztópisztolyt hozni, természetesen

– Jónás Vera és Závada Péter

megteheti. Jó hangulattal, kellemes
zenével és forralt borral várjuk.

Jónás Vera és Závada Péter estje. Zene

Helyek korlátozott számban van-

és irodalom. Két külön világ, számos

nak. Jegyvásárlás online elővételben

találkozási ponttal. Jónás Vera éne-

a tixa.hu weboldalon.

kes-dalszerző és Závada Péter „újonc”

Belépő: 2500 Ft

költő közös előadása hátat fordít a hagyományos zenés versfelolvasásnak:

erdő ezernyi titkot, hangot és varázs-

2021. november 25. csütörtök,

kísérletezik, kockáztat, próbára tesz mű-

latot rejt, és a havas mesében a Miku-

18.00 óra

fajt, előadót és hallgatót egyaránt.

lás nyomaival is találkozunk. A kon-

ZENE SZÓVAL
– SZABADULÓGYAKORLATAINK

Jegyek elővételben a TIXA oldalán és

certen a gyerekek segítségével együtt

az esemény napján a helyszínen, kész-

indulunk a tél titkainak nyomába. Re-

Gyimesi Emese és Szabó T. Anna

pénzért kaphatók.

méljük, új zenekari tagokat is találunk

irodalmi estje
Gyimesi Emese irodalomtörténészi
érdeklődésének homlokterében el
sősorban a tizenkilencedik századi
írónők, és különösen Szendrey Júlia
írásai állnak, úgyhogy jól ismeri a
korabeli „tövises ösvény” szúrásait,
nehézségeit, az akár máig húzódó-ismétlődő irodalmi és társadalmi vitákat. Szabó T. Anna alkotóként napjaink
írónőinek kihívásait éli, de intenzíven
foglalkoztatja őt a női irodalmi hagyomány története és az újabb kori
írópárok dinamikája is. Kettejük beszélgetése a szövegek és szerepek

Belépő: 2500 Ft, kerületkártya fel-

újraértelmezésére és újbóli átélésére

mutatásával az első kerületi lakosok a

hív, és miközben a mindenkit érintő

helyszínen kedvezményes, 2000 Ft-os

problémákról szól, ismeretlen terü-

jegyet vásárolhatnak.

letekre is elkalauzol, tanulságos és

a gyerekek körében, akik beszállnak a
közös muzsikálásba.
Jegyek elővételben a TIXA oldalán,
illetve az esemény napján a helyszínen, készpénzért válthatók.

izgalmas kalandozásra hív a tüskés-il-

2021. december 05. vasárnap,

latos irodalmi rózsalugasba.

10.00 óra

mutatásával az első kerületi lakosok

KÁRÁSZ ESZTER ÉS AZ ESZTER-LÁNC

a helyszínen kedvezményes, 1000 Ft-

ben a Tixán, illetve az esemény napján

MESEZENEKAR

os jegyet vásárolhatnak.

a helyszínen készpénzért is kaphatók.

interaktív Mikulás-műsora

Belépőjegyek 1500 Ft-ért elővétel-

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

Belépő: 1500 Ft, kerületkártya fel-

A belépés 2 éves kor alatt ingyenes!
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Várnegyed Galéria
1015 Budapest, Batthyány u. 67. | +36-1-214-4450
https://www.facebook.com/varnegyedgallery

Nyitvatartás: szerda–péntek 14.00–17.00
Programjainkat a hatályos járványügyi szabályok betartásával tartjuk meg.
2021. október 9.–november 30.

A kézimunkaakadémia két alapító-

A Kézimunka Akadémia

ja (Springer Orsolya és Körtvély Ad

kiállítása és workshopsorozata

rienne) a worshopra előadásokkal is
készül, amelyek a kéz szerepét he-

A kézimunkaakadémia Könnyű kézzel

lyezik a mentális egészségmegőrzés

című kiállítását meghosszabbítjuk: ok

fókuszába.

tóberben egy kamarakiállítással egé

A workshop napjain újabb különle

szül ki a kézművesség történetéről,

ges díszítő- és hímzőtechnikákat is

rangjáról és 21. századi szerepéről.

merhetnek meg a jelentkezők.

Az érdeklődők továbbra is kipróbál-

Az előadásokról és workshopokról

hatják finommotorikus készségüket a

a Várnegyed Galéria Facebook-olda

kézműves szabadulópályán.

lán található bővebb információ.

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

A kiállítás nyitvatartása: szerda–péntek 14.00–18.00, szombat 10.00–
18.00. Aktuális programjainkról további információk a Virág Benedek
Ház Facebook-oldalán olvashatók.
2021. október 1. – 2022. január 29.

formákból és színekből szerveződő

(földszinti kiállítótér)
NÉGYSZÖGLET – BUDAPEST

sa
játos kódrendszere városunkat az

Folyamatban Forrai Ferenccel –

sunk négyszögesítése, közös halmaza.

kiállítás

Alapszínek és színterek, vonalak, met

irodalmán keresztül rajzolja meg. Váro-

széspontok: ez a mi geometriánk.
A Négyszöglet sorozat összetartozást

Nyolcvan magyar író és költő Buda-

jelző szimbolika. Itt élünk, városunk

pestre vonatkozó sorai színekként és

régi és új történetei itt hagynak nyomot

formákként elevenednek meg képe-

Budapest négyszögletében. A sorozat

ken, illetve objektekben.
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KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK:

2021. október 2.–2022. április 10.

A könyvről a kötet szerkesztője és a

(emeleti teremsor)

Tandori-életmű elismert szakértői be-

November 25. csütörtök, 19.00

HIÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY

szélgetnek. A belépés ingyenes.

TÓTH RÉKA ÁGNES ÉS SIMON MÁRTON

TANDORI JELENLÉTE(I)

KÖLTŐK FELOLVASÓESTJE

– emlékkiállítás

Az költőpár szubjektív tárlatvezetése

Tandori 2019-es halálát követően az

– IN MEMORIAM TANDORI DEZSŐ

a Négyszöglet – Budapest kiállításon;

egyik első, jelentősebb emlékállítás

című film premierje

a város és Budapest kapcsolódásának

nehéz összesítést vállal: 80 életév és

képzőművészeti feldolgozása.

legalább 60, alkotással töltött esztendő

Papp Gábor Zsigmond filmrendező

számbavételét. Kettős kalauzolást kíná-

1996-ban készítette el a Tandori című

lunk a Tandori művészetével találkozni

dokumentumeszközökkel is élő port-

vágyóknak: egyrészről végigkövethetik

réfilmjét. Most a 25 évvel később ké-

az életút és a vele összefüggő művészi

szült, második Tandori-filmjét vetítjük a

pálya állomásait a tárlat 7 termében,

költő születésnapján.

December 8. szerda, 17.00
A VÍZRE ÍRT NÉV

A belépés ingyenes.

másrészt egy-egy motívumhoz kapcso-

A vetítés után Tandori Dezső pálya-

lódva betekintést nyerhetnek Tandori

társaival, Háy János és Marno János köl-

gondolkodásába közé. A legismertebb,

tőkkel György Péter esztéta beszélget.

Tandorihoz kapcsolódó elemek (madarak, játékmackók, sakk, lóverseny) mel-

December 3., péntek 19:00

lett feltárul az író valódi hátországa: be-

MÉG 1 MESÉT AKCIÓCSOPORT:

pillanthatunk a hétköznapok, az otthon

PUTTONY

December 2. csütörtök, 19.00

világába, a legendás Lánchíd utcai lakás

Improvizációs színház előadás

„SZERETEM EZT A VÁROST”

falai közé, és kicsit jobban megismer-

– Képes Gábor tárlatvezetése

Tele a puttony. De mivel?

Képes Gábor költő évek óta működik

a múlt sötét képeivel, szép emlékekkel,

Terhekkel, örömökkel, új élményekkel,
együtt Forrai Ferenc grafikussal; közös,

fájó igazságokkal, felszabadító felisme-

budai sétáik, beszélgetéseik eredménye

résekkel, meg nem hozott döntésekkel,

pedig Forrai több tipografikai kiállítá-

új kezdetekkel, beteljesült álmokkal,

sának tablóján is visszaköszön. Képes

sóvár vágyakkal? Mit tennél le, mit hor-

közösségi ember, a Víziváros költője, aki

hetjük Tandori Ágnest, az író feleségét

dozol szívesen, mit adnál tovább? Mire

Írás a kézfejeden című, legújabb verses-

és műveiben halhatatlanná tett játszó-

lenne most nagy szükséged? S te mivel

kötetében is számos, a kortárs magyar

és alkotótársát.

ajándékoznád meg a világot?

KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK:

MI IS AZ A PLAYBACK IMPROVIZÁCIÓS

szépirók számára is fontos városrészben
játszódó verssel örvendezteti meg olvasóit a Négyszöglet – Budapest kiállításon.
A rendhagyó tárlatvezetés bemutatja

SZÍNHÁZ?
November 26. péntek, 17.00

Képes kötődését Forrai absztraktan ér-

FELPLUSZTULÁS, LEPLUSZTULÁS

Ez a műfaj az ún. „nem írott” színházi for-

zelmes világához és a városhoz, amely-

Tandori Dezső „utolsó” könyvének

mák közé tartozik, vagyis az előadásnak

nek utcáin örök szomszédaink, Tandori

bemutatója

nincs előre gyártott forgatókönyve, nincsenek előre megírt szövegei és nincse-

és a többiek nyomában járunk. Képes
Gábor verseit a költő tolmácsolásában

A 2019-ben lezárt kézirat 2021 szep-

hallhatjuk.

temberében jelent meg a szegedi Ti

A belépés ingyenes.

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

szatáj Kiadó gondozásában.

nek előre kiosztott szerepek sem.
A színészek ebben a műfajban a nézők által mesélt saját, személyes tör-
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téneteket játsszák el (erre utal tehát

os kedvezmény a helyszínen, csak

klubsorozat kéthetente a Virág Benedek

a playback=visszajátszás, újrajátszás

készpénzes fizetési lehetőséggel.

Ház nagytermében. A pénteki Dzsenga

szó). A mesélő történetét egy játékmester foglalja össze, aki közvetít a
nézők, a színészek és a mesélő kö-

klubba szeretettel várnak olyan 18 év
November 19. és 26. (péntek,) 18:00
DZSENGA – SLAM KLUB

feletti fiatalokat, akik szívesen hallgatnak meg tartalmas előadásokat, vesznek

zött. A színészek a történetet rögtön-

részt slam poetry vagy stand up verse-

zéssel, előzetes megbeszélés nélkül

nyen, kezdő zenekarként bemutatkoz-

jelenítik meg. Az előadást zenész(ek)

nának, vagy csak szívesen töltenék az

is kíséri(k).

idejüket egy jó helyen, fiatalok között.

Mesélj nekünk magadról, vagy merülj

További információ a Dzsenga klub

bele nézőként mások inspiráló történe-

– építsd velünk önmagad! Facebook-ol-

teibe, amelyeket könnyen magadénak

dalon.

is érezhetsz! Gyere, és éld át a követke-

A belépés ingyenes.
Programjaink a hatályban lévő jár

ző előadásunkon!
Belépőjegy elővételben a Tixa.hu

I. kerületi egyetemisták, Barna és Domos

ványügyi szabályok betartásával való

oldalon 2500 Ft. Kerületieknek 50%-

kezdeményezésére fiataloknak indult

sulnak meg.

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, illetve szabályok betartásával rendezzük meg.
November 19. péntek, 16.00
NILS HOLGERSSON NYOMÁBAN

A részvételi szándékot kérjük jelezni
a vizivarosiklub@budavar.hu címen.

– A Budavári Kézfogás
Testvérvárosi Egyesület

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

klubdélutánja
Hétfő 10.00–12.00
Harrach Ágnes vetített képes előadása

BUDAI BABA-MAMA KLUB

Selma Lagerlöf földrajzkönyvéről.
A részvétel ingyenes.
zásról, szoptatásról, mosható pelenkáNovember 27. szombat, 15.00

zásról vagy a szülői lét örömeiről, kihí-

KÖZÖSSÉGI BETLEHEMÁLLÍTÁS

vásairól.
Hétfő 17.00–18.00

Az elmúlt évek hagyományához híven

AGYAGOZÁS GYEREKEKNEK

idén is várják a szervezők a környék la-

Újra a Vízivárosi Klubban a budai ba-

kóit, hogy a Vízivárosi Klub előtti téren

ba-mama klub! Ha szabadon beszél-

felállított betlehem figuráit együtt ké-

getnél egy támogató közegben, itt min-

A foglalkozást Sztankay Bedők Bea

szítsék el, Csíki Virág és Kohut József

den hétfőn 10 és 12 óra között bátran

keramikusművész vezeti. A részvétel

kézművesek segítségével.

kérdezhetsz, legyen szó babahordo-

négyéves kortól ajánlott.
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Részvételi díj: 1500 Ft/óra + anyag-

A kiemelten tehetséges kislányoknak

költség. Jelentkezés: info@lilisuli.hu,

versenyzési lehetőséget biztosítanak a

+36 30 982 0392

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

Hétfő 17.00–18.00
ANGOL TÁRSALGÓKÖR

Részvételi díj: 8 000 Ft/hó.
Jelentkezés: +36 30 709 8136, veres.lilla@delbudaisc.com

Az alkalmakra bármikor be lehet csatlakozni. A nyelv középszintű ismerete

Kedd 18.00–20.00

ajánlott. A részvétel ingyenes.

ARTMENŐK

Kedd 16.30– 17.30

Az ArtMan Egyesület 18–30 éves, fo-

Csütörtök 17.00–18.00

RITMIKUS GIMNASZTIKA

gyatékossággal élő és ép fiatalokat vár

MERIDIÁN 3 - 1 - 2 TORNA

Fotó: Jókuti György

a mozgáscsoportjába.
A foglalkozásokat Veres Lilla korábbi
magyar esztétikusgimnasztika-váloga
tott tartja.

Jelentkezés: Kopeczny Kata, +36 30
307 8734, artman.dance@gmail.com
A részvétel ingyenes.

A gyakorlatok rendszeres végzésével
sokat tehetünk egészségünk javításáért,
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 kialakítása, a testtudat fejlesztése, az
erő és rugalmasság megőrzése. Vezeti:

INGYENES LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
Amennyiben úgy érzi, hogy se
gít
ségre van szüksége, a hét minden
munkanapján kérhet támogatást. Aki
azt ta
pasztalja, hogy eluralkodik
rajta a félelem, szorongás, pánik,
frusztrá
ció, düh, kontrollvesztés
és a negatív gondolatok, vegye fel
velünk a kapcsolatot, hívjon te
lefonon, segítünk! Szolgáltatásunk
segítő, támogató beszélgetésre ad
lehetőséget szakemberekkel.

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

Mándli Monika sportoktató.
Jelentkezés: mandlimoni@gmail.com
Regisztráció minden alkalommal
szükséges!
Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom.
Csütörtök 14.00–17.00
BRIDZSKLUB
A klubba új tagok jelentkezését is várják. A játékszabályok ismerete szükséges! A részvétel ingyenes.
Jelentkezés:
hegerferenc3@gmail.com

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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tér-kép galéria
1016 Budapest, Krisztina körút 83–85. | terkepgaleria@budavar.hu
https://www.facebook.com/pg/terkepgaleria
Nyitvatartás: szerda–péntek 12.00–18.00, szombat 10.00–18.00
Az aktuális programokról további információk a Tér-Kép Galéria Facebook-oldalán olvashatók. Programjainkat a hatályos járványügyi szabályok betartásával tartjuk meg.
2021. november 04.–2021. decem-

Árvai György a Magyar Képzőművésze-

ber 4.

ti Egyetemen folytatott tanulmányai

ÁRNYÉK – IDŐ,

óta az általa alapított Természetes Vé

Árvai György kiállítása

szek Kollektíva performance-színházi
csoporttal az ember, a tárgy, a tér és a
jelenlét időkapcsolatát kutatja.
1985 óta tervez látványt, díszletet,
installációt színházi előadásokhoz, fil
mekhez, kiállításokhoz.

min
dezek látszólagos és valóságos

Rendszeresen vesz részt nagyméretű

ellentmondásai. A képek üressége, ha

hang- és fényinstallációival, fikciós

tetszik, az elmúlás mauzóleummá ne

térplasztikáival, magyar és kül
földi

mesíti az általa ábrázolt tereket, a vá

csoportos és egyéni kiállításokon.

kuum és az elhagyatottság szelleme

A 2018 óta készült fikciós térvízióit

kísért bennük.

2D-be, azaz két dimenzióba redukálva,

Az alkotó színházi és filmes látvány-

festményein jeleníti meg. A képsoroza

ként létrehozott, többnyire metafizikus

tai minden esetben 100×100 cm-es

tértervei hatottak a képzőművészeti

méretűek, monokrómok, fekete-fehér-

munkáira. „A „kutatás” tehát az antimű-

szürkék. A festmények analizált témái

vészet illúzióit és utópiáit teszteli: mi-

leginkább a tér filozófiája, a stílus

nél hibátlanabbul működik a tökéletes-

em
lé
ke
zete, a táplálék enyészete, a

ségig megkonstruált logisztikája, annál

dermedés felülete külső-belső részle

pontosabban dekonstruálja azt, amit

ti
nek összefüggése, léptékváltása, és

maga is tesz.

Tájékoztatjuk kedves hirdetőinket, hogy csak olyan kereskedelmi közleményt (hir
detést) áll módunkban elfogadni, amely nem sérti a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkom
munikációról, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályai
ról szóló törvény előírásait. Politikai hirdetéseket kizárólag a hivatalos kampányidő
szakban jelentetünk meg. A kiadó fenntartja magának a jogot, hogy egyes hirdetések

Hirdetésfelvétel
kizárólag:
varnegyed@gmail.com

megjelenését indoklás nélkül megtagadja.
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., május 27., június 10., június 24., július 8., július 22., szeptember 9.,
23., október 7., október 21., november 18., december 2. december 14.
m)

H a hó, i T T a Cz a kó!

m mérethelyesen megjeleníteni, azonban Word dokumentumban készült.
dai előkészített anyagot a megjelenés előtt szíveskedjenek részemre
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont
ellenőrzés céljából.

NYITVATARTÁS

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

November 1.–március 31.:
Hétfő–péntek: 7.00–20.00
Szombat: 8.00–19.00
Vasárnap: 8.00–18.00

kérőt a fenti adatokkal az info@homnex.hu e-mail címre mielőbb
• a nordic walking foglalkozásunk bizonytalan ideig szü
ldeni.
netel;

s 25.

Tisztelettel:
dr. Borbola Péter

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

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

HÍVJON BIZALOMMAL EGY INGYENES,
KÖTETLEN KONZULTÁCIÓRA!

DR. BORBOLA PÉTER

ingatlanforgalmi szakjogász,
személyi ingatlanstratéga,
20 év tapasztalattal.

+36-30/992-6075

1,5%+Áfa (bruttó 1,9%) sikerdíj

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

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK:

www.homnex.hu

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

Megnyitottuk az üzletünket! Vásárolunk

Könyveket, könyvtárakat, műtárgyakat,

írógépeket, varrógépeket, könyveket, régi

papírrégiségeket, 1945 előtti fotókat,

V. ker.-ben, a Régi posta utcában, a Váci

bundákat, festményeket, porcelánokat,

képeslapokat vásárol a Vértes Antikvá-

utca sarkán, eladó első emeleti, másfél

karórakat-zsebórákát, aranyékszereket,

rium, díjtalan kiszállással. Vírus idején

szobás, 40 m2-es, utcára néző, összkom-

ezüsttárgyakat. Teljes körű hagyaték-fel

maszkban, kesztyűben. Tel.: 06 20 425

fortos lakás. BakosLak Ingatlan, I. ker.

számolása. II. kerület, Török utca 4. Tel.:

6437, www.vertesiantikvarium.hu

Batthyány utca 32. Tel.: 326 0618, 06

06 20 231 0572, 06 20 324 6562.
Arany, ezüst, régiség, karóra felvásárlása

20 974 0571.
Lakásfelújítás: szobafestés, má
zo

készpénzért! Bp. 12. ker. Böszörményi út

A BakosLak Ingatlan készpénzes ügy

lás, tapétázás, parkettalerakás, -javí

16/b. Tel.: 06 70 407 3898, info@bo

felei részére keres eladó és igé
nyes,

tás, -csiszolás, vízszerelés, csempézés,

szormenyiaranyhaz.hu.

kiadó ingatlanokat azonnali fizetéssel.

villanyszerelés, ajtó- és ablakcsere,

BakosLak Ingatlan, I. ker. Batthyány utca

kőműves- és asztalosmunkák, takarí-

Almási Katalin bútorokat, festménye

tás, garanciával. Halász Tibor, telefon:

ket, dísztárgyakat, órákat, csillárt, por

202 2505, 06 30 251 3800.

ce
lánokat,

32. Tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.
Két szakértő hölgy (építész és ingatlan
szakértő) keres ügyfeleinek nívós el-

kristályokat,

könyveket,

szőnyegeket, hanglemezeket, csipké-

EGÉSZSÉG

ket, bizsukat, kitüntetést, régi pénzt,

adó, kiadó régi és új építésű ingatlano-

teljes hagyatékot vásárol magas áron,

kat. BUDA-HOME ingatlanforgalmazás,

Szakápolás, gyógytorna, rehabilitáció,

ér
tékbecsléssel, díjtalan kiszállással.

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

gondozás, akár 24 órában, az otthoná

Tel.: 06 30 308 9118.

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

SZOLGÁLTATÁS

apolas.hu

ÉLETJÁRADÉK

Villanyszerelés azonnal! Hibaelhárítás

Házhoz megyek! Fogsor készítését,

Az életjáradék segíthet visszazökkenni

tól a teljes felújításig. ELMÜ-ügyintézés.

javítását vállalom garanciával. Hív-

a mindennapok élvezetébe. Bevásárlás,

Petrás József villanyszerelő mester. Tel.:

jon bizalommal! Telefon: 06 20 980

ápolás, gondozás, takarítás, legyen szó

06 20 9344 664, 246 9021.

3957.

bármiről, én segítek önnek! Tel.: 06 70

Vízszerelés, villanybojlerek vízkőtele

RÉGISÉG

723 8434.
nítése, csapok, szifonok, wc-tartályok,
csészék cseréje, javítása – anyagbeszer
zéssel. Tel.: 06 30 447 3603.

Leinformálható, bejegyzett könyvvizsRégiség felvásárlása készpénzért. Régi

gáló életjáradéki szerződést kötne, ott-

bútort, antik és modern festményeket,

lakás nélkül, biztos anyagi háttérrel. Tel.:

álló és asztali órákat, kar- és zsebórát,

06 30 990 0053.

Bejárónőt felveszek napi 6 vagy 8 órás

lakberendezési tárgyakat (art decót is),

munkaidőre, Batthyány térhez közeli

mindenféle ezüst dolgokat (hibásat is)

Háromgyerekes házaspár életjáradéki

lakásba. Tel.: 06 30 900 45 61, e-mail:

veszek, és teljes hagyatékot. A kiszállás

szerződést kötne a gyermekei számá-

kutfurasmail@gmail.com

díjtalan. Az újság felmutatásakor + 5000

ra hosszú távú befektetésnek. Minden

forintot adok az első vevőnek.

megoldás érdekel. Kérem, hívjon biza-

Markó István, a hét minden napján hív

lommal. Tel.: 06 20 916 6468.

Kedves szülők és diákok! Juhász Ág
nes vagyok, középiskolásokat ok
ta
tok online matematikára. További in
formáció: www.maths.care, Tel.: +36
30 222 7156 (visszahívom, ha nem
tudom felvenni).
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ható: 06 70 428 7664.
Fiatal hölgy életjáradékot, illetve eltarHenk Antiquitas Krisztinaváros, Mé

tási szerződést kötne megegyezés sze-

száros u. 8. Nyitva: H–P 10–18h. Tel.:

rinti havi fizetéssel. Bevásárlás, gondo-

06 20 933 1413, henkvilmos@gmail.

zás, ápolás, takarítás. Bizalmát előre is

com

köszönöm. Tel.: 06 20 536 5299.
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HAGYOMÁNYOK HÁZIKÓJA | A MŰVÉSZET MENŐ
Karsai Zsigmond
festőművész kiállítására épülő
gyermekfoglalkozásra hívjuk az
5-12 éves gyerekeket.
A tokaji táj szépségére alapozva
együtt ismerjük meg a művészt,
mindezt játékos formában,
izgalmasan, kreatívan.

HAGYOMÁNYOK HÁZA | NOVEMBER 20. SZOMBAT 15:30
1011 Budapest, Corvin tér 8. | www.hagyomanyokhaza.hu | jegy@hagyomanyokhaza.hu
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X. BUDAVÁRI BACH FESZTIVÁL
Budavári Evangélikus Templom 2021. nov. 23. – dec. 15.
NEMZETKÖZI ORGONAFESZTIVÁL „BACH + 1”
BACH + CONCERTÓK
NOVEMBER 24. 19 ÓRA
BORSÁNYI MÁRTON - orgona, NAGY CSABA - lant
BACH AKADÉMIA BUDAPEST, vezényel: BÁN ISTVÁN
BACH + SKANDINÁVIA
NOVEMBER 28. 19 ÓRA
SUZANNE Z’GRAGGEN (Jesuitenkirche, Luzern)
BACH + SWEELINCK
DECEMBER 2. 19 ÓRA
MATTHIAS HAVINGA (Koepelkerk, Amszterdam)
BACH + KORÁLÉNEK
DECEMBER 5. 19 ÓRA
BÁN ISTVÁN (Budavár, Budapest)
BACH AKADÉMIA BUDAPEST énekesei
BACH + KARÁCSONY
DECEMBER 7. 19 ÓRA
ALBRECHT KOCH (St. Marien Dóm, Freiberg)
BACH + DE GRIGNY
DECEMBER 9. 19 ÓRA
THOMAS OSPITAL (St. Eustache, Párizs)
BACH + ÉSZAK-NÉMETORSZÁG
DECEMBER 11. 19 ÓRA
GERHARD LÖFFLER (St. Jacobi, Hamburg)
BACH + BUXTEHUDE
DECEMBER 15. 19 ÓRA
MARI FUKUMOTO (Tokió / Weimar)
LEÁRADÓ FÉNY
NOVEMBER 23. 19óra (megnyitó) – DECEMBER 15.
EIFERT JÁNOS - fotóművész és KISS VIKTOR - festőművész
tárlata a templomtérben, látogatható a koncertek előtt

Budai Vár (Buda Castle) 1014, Bécsi kapu tér
A belépés díjtalan, kedves adományaikat a
fesztivál támogatására a fellépő művészek és a
szervezők nevében köszönettel fogadjuk.
Kérjük a hatályos járványügyi rendelkezések
betartását és az egymásra való odafigyelést.

Fővédnökök: Dr. Fabiny Tamás, elnök-püspök, MEE
V. Naszályi Márta, polgármester, I. kerület
Főtámogató: I. kerület Budavári Önkormányzat
Fesztivál-igazgató: Bán István - bachorgona@gmail.com
Budavári Bach Fesztivál
–2021

Médiapartnerek:
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