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Megújult a Csalogány utcai rendelő
Január 17-én hivatalosan is megnyílt a felújított Csalogány utcai háziorvosi rendelő. A Budavári Önkormányzat az elmúlt évek során egymás után korszerűsítette a Zsolt utcai, a Tárnok utcai, az Attila utca 63. szám alatti rendelőket, és
utolsóként a sorban, a Csalogány utcait is. A költözésről és az átalakításról dr. Bodroghelyi László főorvost, a Budavári
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Szakorvosi Rendelőintézet vezetőjét, háziorvost kérdeztük.
– Mennyi időt vett igénybe a felújítás,
és hogyan zajlott a költözés?
– Az építkezés idejére tavaly július közepén átköltöztünk az Attila utca 35.
szám alatti – az Attila út 63. szám alatti
új rendelő átadásának köszönhetően – ,
megüresedett háziorvosi rendelőbe, és
az elmúlt fél évben ott fogadtuk a betegeinket. „Ideiglenes állomáshelyünkön” január 12-én, szerdán tartottuk az
utolsó rendelést, a csütörtöki és pénteki napot a költözésnek, a bútorösszeszerelésnek és a berendezkedésnek
szenteltük. 17-én, hétfőn, már ismét a
régi helyszínen, a Csalogány utca 22–
24. szám alatt vártuk a betegeket.
– Milyen átalakításokat végeztek a

torzatot kicserélték, de néhány beren-

láthatja el a betegeit. Nevezzük az

helyiségekben, és az önkormányzat

dezési tárgyat átmentettem magamnak

egyik szobát A-nak, a másikat B-nek. A

mekkora összeget fordított a felújí-

a régiek közül. Az átépítés során a két

délelőttös orvos az A szobában rendel,

tásra?

műszakban itt dolgozó hat háziorvos

és ezzel párhuzamosan az asszisztens

– Teljes gépészeti felújítás történt, töb-

(dr. Antal Dániel/dr. Asztalos Csaba, dr.

B szobában akár egy másik páciens-

bek között kiépült a váró hőcserélős

Magyarosy Eszter, dr. Mezősy Károly,

sel foglalkozhat. Ha szükséges tehát,

szellőztetőrendszere, valamint a nyári

dr. Nagy Ágnes, dr. Zempléni Tibor és

mindkét rendelőt használhatják. A má-

melegben klimatizálás is lesz. Egyes

jómagam), valamint az asszisztensek

sik műszaké a B szoba, akik az A-t hasz-

válaszfalak áthelyezésével megválto-

számára 3×2 rendelőt alakítottak ki,

nálhatják kisegítő funkcióra. A felújítás

zott a rendelők elosztása is. A teljes bú-

így minden orvos dupla helyiségben

nagyságrendileg 161 millió Ft-ba került,
és a beruházás után egy valóban kor
szerű rendelőbe költözhettünk vissza.
– Jelenleg milyen szabályok szerint
fogadják a betegeket?
– Telefonon egyeztetett időpontban
fogadjuk őket; az egyes orvosok elérhetősége a marosrendelo.hu honlapon
az Alapellátás – Felnőtt háziorvosok almenenüjében található. Az eddig megszokott telefonszámok nem változtak.
A koronavírusos betegek ellátása kapcsán a médiában legtöbbször a kórházakról esik szó, pedig a covidosok több
mint 90%-át a háziorvosok látják el. A
járvány ötödik hulláma ezekben a napokban csúcsokat döntöget, ezzel a fel-
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Mi változott?
Az Egészséges Budapest Program keretein belül az Attila úti
rendelő után a Csalogány utcai
háziorvosi rendelő felújítása is
elkészült.
Milyen változásokon ment ke
resztül a rendelő?
• 6 praxis létesült az eddigi 5 helyett.
• Minden rendelőt és a várót kliadataink is soha nem látott mértékben

matizáltunk, ezenkívül a váró-

nőttek meg. A telefonos és e-mailes be-

ban gépi légcserélő is épült.

tegellátás időigénye sokszor megdup-

• A régi terasz mellvédfala hőszi-

lázza a rendelési időt! A járványhelyzet

getelést és külső színezést ka-

miatt a telefonos leterheltségünk is hatalmas, ezért, ha nehezen érnek el, az
nem azt jelenti, hogy a lábunkat lógat-

pott.
• Az álmennyezetet statikailag
megerősítettük.

juk, hanem azt, hogy éppen valaki más

• Kiépült egy teakonyha.

bajával foglalkozunk telefonon vagy

• Megújultak a vizesblokkok.

személyesen. Ezzel együtt a légúti pa-

• A gázkonvektoros fűtést gázka-

naszokkal rendelkező, lázas, orrfolyós,

zános központi fűtésre cserél-

torokfájós Covid-gyanús betegeknek

tettük.

azt tanácsoljuk, hogy mindenképpen
telefonáljanak a háziorvosuknak, és

• A rendelők korszerű világítástechnika épült ki.

kövessék az utasításait. Segítsünk egy-

• A beépített bútorzat a korábban

másnak ezekben az embert próbáló

felújított rendelők tapasztalatai

időkben!

alapján készült, igényes, az or-roj-

vosi ellátást segítő pultok kialakításával.
Finanszírozás:
Egészséges Budapest Program

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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A harmadik oltás fontos
A kerület szinte minden lakója a saját bőrén érzi a kampányidőszakot. Nem a választásit, hanem az oltásit. Dr. Bodroghelyi László főorvost, a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Szakorvosi Rendelőintézet vezetőjét,
háziorvost a tapasztalatairól és az emlékeztető oltás jelentőségéről kérdeztük.
– Tavaly tavasszal sokkal több volt az

vírussal szemben, mint a védettséggel

rekek oltását döntően a kórházi oltó-

oltásra jelentkező, mint az oltóanyag.

rendelkezők. Látjuk, hogy egészséges

pontok szakemberei végzik, a fővárosi

Jelenleg mekkora az oltás iránti ér-

sportolók is az életükért küzdenek. Ma

kerületek közül mindössze négy vállalt

deklődés a kerületben?

még megjósolhatatlan, hogy az oltatla-

szerepet az óvodások és kisiskolások

– A Maros utcai Egészségügyi Szolgá-

nok közül ki az, akinek a szervezetében

oltásában, ezek egyike az I. kerület. Az

lat munkatársaival és a háziorvosokkal

csak enyhe tünetek jelentkeznek, és ki

oltáshoz regisztrálni kell, de nagyon

a 2021 húsvétján meghirdetett első

az, aki válságos állapotba kerül. Senki

hamar elfogynak az időpontok. Január

akció óta gyakorlatilag folyamatosan

nem lehet biztonságban. Mindenkit, aki

17-ére például 200 adag oltóanyagot

részt veszünk az oltási kampányban.

négy-öt hónapnál régebben vette föl a

kaptunk, de már öt nappal korábban

Ezekben a hetekben két kiemelt cél-

második oltást, arra biztatunk, hogy je-

betelt a táblázat. Egy nap alatt három

csoportunk van. Egyrészt a kétszer

lentkezzen a harmadikért.

oltóponton adtuk be a teljes mennyisé-

oltottaknak a harmadik oltást adjuk,

A Maros utcai szakrendelőben egész

get. A gyerekeket a védőnőink hathatós

másrészt néhány hete megkezdődött

januárban csütörtöktől vasárnapig a

segítségével az iskolaorvosok, a gyer-

az 5–11 éves gyerekek oltása is.

város minden pontjáról, regisztráció

mek háziorvosok oltják; immár a má-

A harmadik oltás jelentőségét nem

nélkül fogadtuk az oltásra jelentkező-

sodik körnél tartunk. Az iskolaorvosok

lehet elégszer hangsúlyozni. Tapaszta-

ket, emellett időpontfoglalás alapján

és a védőnők a mindennapi feladataik

lati tény, hogy a Covid-fertőzést – így

is felvehető az oltás. A háziorvosi ren-

mellett teljes erőbedobással kiveszik

a legújabb változatot, az omikront is

delők is egy-egy hétvégén tartottak

a részüket az oltással járó feladatokból

– az emlékeztető oltás felvétele után

oltónapot. A befutott adatok alapján a

is, az iskolákban és az oltópontokon is

is el lehet kapni, de ebben az esetben

kerületi lakosok inkább a háziorvosuk-

vállalják a szolgálatot. Jelenleg az ol-

többnyire csak enyhe tünetek jelent-

kal adatták be a vakcinát.

tásra váró gyerekek, illetve szüleik ke-

keznek, ugyanakkor a vakcina több

– A vírus omikron válfaja elsősorban

rültek olyan helyzetbe, mint egy évvel

hónapos védelmet nyújt a koronavírus

a fiatalokat és gyerekeket támadja.

ezelőtt a felnőttek, mert nagyobb az

súlyos szövődményei ellen. Egyáltalán

Mennyire vált sikeressé az 5–11 éve-

igény, mint az oltóanyag-mennyiség. A

nem mindegy, hogy valaki néhány nap

sek oltási kampánya?

felnőtteknél már nincs ilyen gond, szé-

alatt átvészeli ezt a betegséget vagy

– Az akcióban való részvétel számom-

les a választék, akárcsak a vegyesbolt-

védettség hiányában kórházba kerül.

ra is izgalmas vállalkozás, hiszen úgy

ban. Ma már adott a lehetőség, csak

Sajnos az oltatlanok sokkal rosszabb

látom, hogy a szülők körében a kez-

élni kell vele!

esélyekkel veszik fel a harcot a korona-

deményezés nagyon népszerű. A gye-

r.

Önkormányzati rendeletek
Budapest I. kerület Budavári Önkor

2021. (XII. 21.) önkormányzati rendele-

de
lete az I. kerület közterületein a

mányzat Képviselő-testületének 31/

te a helyi adókról és az önkormányzati

járművel várakozás díjának és a vára

2021. (XII. 21.) önkormányzati ren

adóeljárásokról szóló 23/2015. (XI.

kozási hozzájárulás kiadásának szabá

delete az önkormányzat vagyonáról,

19.) önkormányzati rendelete módosí-

lyozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) ön-

a vagyontárgyak feletti tulajdonosi

tásáról szóló 29/2021. (XI. 29.) rende-

kormányzati rendelet módosításáról

jo
gok gyakorlásáról szóló 16/1995.

let egyes rendelkezéseinek hatályba

szóló 23/2021. (X. 6.) önkormányzati

(XI. 30.) önkormányzati rendelet mó

nem lépéséről

rendelet egyes rendelkezéseinek ha-

dosításáról

Budapest I. Kerület Budavári Ön-

tályba nem lépéséről

Budapest I. kerület Budavári Önkor

kormányzat Képviselő-testülete 33/

A rendeletek teljes szövege a bu-

mányzat Képviselő-testületének 32/

2021. (XII. 21.) önkormányzati ren

davar.hu/rendeletek címen olvasható.
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Február 11., 12., 13.

Ostrom 77 – az áldozatokra emlékezünk
A 77 évvel ezelőtt véget ért hadművelet következtében Budapest nagy része romba dőlt, több tízezer lakosa vesztette életét, sokakat elhurcoltak. Az 1944–45-ös ostrom a legvéresebb városostromok közé tartozik. Buda történelmének ostromai közül a legszörnyűbb. A budapesti német sereg utolsó kétségbeesett akciója az 1945. február 11–13.
között történt kitörési kísérlet volt, amelyben katonák és ismeretlen számú civil is részt vett. Az ostrom súlyos következményeire, áldozataira emlékezünk minden évben ezeken a napokon. A nem felejtés egyúttal emlékeztetés
a civilizáció, az emberi közösségek, országok, városok békéjének megóvására. Egyúttal egyértelmű elutasítása e
múltbéli tragikus események kisajátításának.
Február 11-én, pénteken 17.30-kor

12-én 17.30 és 19.30 óra között meg-

án és az Átrium színészeinek közremű

a Kapisztrán téren Váradiné Naszályi

ismétlünk. A Magdolna-torony apszisá-

ködésével.

Márta, az I. kerület polgármestere, Őrsi

ban lehetőség van az emlékezés mé

Gergely, a II. kerület polgármestere,

cseseinek meggyújtására is.

A Kapisztrán térre visszatérve 15.30kor vezetett séta keretében meg
te

valamint Pokorni Zoltán, a XII. kerület

Február 13-án 14 órakor a Kapisztrán

kinthető a Városháza épülete alatt

polgármestere közösen emlékeznek az

téren Ungváry Krisztián történésszel

1939–42 között kiépített barlangter-

1944. november vége és 1945 febru-

közösen kerül sor egy megemlékezés

mekből és az azokat összekötő folyo-

ár 13. közötti budapesti ostrom lezá

re, amelyet egy háromhelyszínes moz

sókból álló, kb. 500 fő befogadására

rulására, a katonai és civil áldozatokra.

gó túra követ a Kapisztrán tér, a Bécsi

alkalmas légvédelmi óvóhely. A 8–10

Február 11-én 17.30–19.30 között

kapu tér és az első bástya útvonalán.

méter mélységben lévő boltíves jára-

a Magdolna-toronyra vetített vizuális

Az út során a történelmi esemény-

tokban néhol látható a természetes

emlékezés látványos fényfestésként

hez kapcsolódó emberi történetek is

barlangfal is. (Az óvóhely nem aka-

jelenítődik meg, amit másnap, február

felelevenednek majd Ungváry Kriszti-

dálymentes.)

Tovább szépül az I. kerület
Az idei szezonban 2500 db tulipán
hagymát ültettünk el. A 6-7-féle tulipán
tavaszi virágzása színesíti majd a kerület életét a következő helyszíneken:
• Fazekas utca kiemelt növényágy
• Batthyány utca–Hattyú utca kiemelt
növényágy
• Fátyol park
• Mátray utcai buszmegálló, virágágy
• Ostrom utcai virágágy
• Földanya szobor
• Gránit lépcső, Brunszvik szobor előtti
terület
• Pálya utca
• Corvin tér
Ahogy 2021-ben, idén is szeretnénk,
ha köztereink, parkjaink kellemes élményt nyújthatnának. Nagyon örülünk,
hogy a GAMESZ és a BUJSZ munkája
nyomán egyre szebbé válik a kerület.

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

Mik történtek 2021-ben?
• Saját kézbe vettük a kerületi parkok
fenntartását.
• Felújítottuk a Csalogány utcai kutya-

• 30 millió forint értékű, célzott támogatást nyújtottunk a Vérmező zöldfelületi és parkfenntartási munkálatainak segítésére.

futtatót.
• Átadtuk a Lisznyai parkot.

Vigyázzunk közösen a köztereinkre!
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Budavári Szomszéd-ON

Számítástechnikai ismeretek időseknek
Lehetőséget kínálunk 65 év feletti, I. kerületi lakosok számára gyakorlatot szerzésére a számítógép-használatban
és az online kapcsolattartásban. Az oktatáshoz, szükség
szerint, korlátozott számban felszerelt és folyamatosan
karban tartott asztali számítógépet is tudunk biztosítani.
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ 2021 decemberében indította a 65+ éves korosztály számára számítógép-használat, internet időseknek
programját, a Budavári Szomszéd-ON-t.
Az oktatás a jelentkező otthonában történik, kollegáink
személyesen biztosítják az órákat. Tapasztalt és megbízható segítő szakemberek gondoskodnak az anyag elsajátításáról. A részvételhez előzetes ismeretek nem szükségesek, a képzés személyre szabott. Olyanok jelentkezését is
várjuk, akik nem tudják elhagyni az otthonukat – ezáltal a
résztvevő idősek az intézményünkben létrehozott online
mentálhigiénés szolgáltatásokat is igénybe tudják venni.
Milyen számítógépes képességek megszerzésében
tudnak segíteni a képzett kollegáink?
• kapcsolattartás a családdal, barátokkal:
levelezés, videóhívások, fényképek küldése és fogadása;
• szórakozás, információk a nagyvilágból:

zenék, filmek, hírek, játékok
és információk keresése;
• mindennapi szükségletek kielégítése:
információgyűjtés, bevásárlás, stb.
A résztvevőket továbbá megismertetjük az internet veszélyeivel, és azok kivédésére is felkészítjük őket.
Az oktatás a jelentkező saját ütemében, követhető tempóban, szükség esetén gyakori ismétléssel, lépésről-lépésre halad.
Jelentkezni telefonon
a 356 6584 vagy a 06 20 428 4379 számon lehet
Bikkes István családsegítőnél.
A beérkező igények elbírálását követően 9 db asztali
számítógépet tudunk kihelyezni a kerület idős, 65. életét
betöltött lakosai otthonába. Olyanok is jelentkezhetnek,
akik rendelkeznek saját számítógéppel, de szeretnének
részt venni az oktatásban. Az internetkapcsolatot minden
esetben a jelentkezőnek kell biztosítani. A kihelyezett számítógépeket a jelentkezők megállapodási szerződés keretében vehetik igénybe díjmentesen, 1 éves időtartamra.

Képviselői fogadóórák
						
GELENCSÉR FERENC

MARSCHALL MÁTÉ

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

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

Minden hónap első péntekén 17–18 óra
között.
Helyszín: Fő utca 10. Tel.: +36 20 339 7660
REMÉNYIK 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.
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Apró polgárőrök a Tárnok utcában
Különös átalakulás részesei lehettek január 11-én délelőtt a Budavári Általános Iskola 3. b osztályos diákjai. A 4. óra
elején még kisiskolások voltak, de kicsöngetéskor már sárga láthatósági mellényt és sapkát viselő „apró polgárőrök”.
A rendhagyó osztályfőnöki óráról dr. Hegedűs Györgyöt, a Budavári Polgárőrség elnökét kérdeztük.
– Egy, a közelmúltban adott interjúban elnök úr bemutatta olvasóinknak
a kerületi polgárőrök rendkívül sokrétű tevékenységét. Miért vállaltak fel
most egy újabb feladatot?
– Az Országos Polgárőr Szövetség az
„Egy iskola – egy polgárőr” mozgalom
keretében, a közbiztonság – elsősorban a közlekedésbiztonság – oktatása
és megerősítése érdekében indította
el az „Apró polgárőr” ismeretterjesztő programot. Szervezetünk az OPSZ
és a Budapesti Polgárőr Szövetség
tagjaként 2021-ben csatlakozott e
hasznos, a gyermekek és a felelősen
gondolkodó szülők számára fontos
polgári kezdeményezésű programhoz. A 9–11 éves korú iskolások köz

Fotó: Draskóczi Anett

lekedésbiztonságra nevelése össz
tár
sadalmi érdek, ehhez kértük a

– Hogyan sikerült a találkozás a gyere-

különösen a kerékpáros és a gyalogos

kerületben működő általános iskolák

kekkel?

közlekedés szabályai, és azok betartási

együttműködését.

– Megkeresésünkre elsőként a Budavá-

kötelezettségei. Röviden bemutattuk a

– Milyen ismereteket oktatnak a kis

ri Általános Iskola nevében Nagy Ildikó

felnőtt polgárőrök kerületben végzett

diákoknak?

intézményvezető asszony vállalta a

munkáját, a rendőrök feladataiban vál-

– Minél több I. kerületi általános isko-

programban való részvételt. Draskóczi

lalt segítő szerepet. A gyerekek nagy

lába szeretnénk eljutni annak érdeké-

Anettel, az iskola intézményvezető-

érdeklődéssel hallgatták az előadást,

ben, hogy csoportos foglalkozás kere-

helyettesével történt megbeszélésünk

és a témához kapcsolódó kérdéseket

tében, játékos formában segítsünk a

nyo
mán a 3. b osztályos kisdiákokat

tettek fel. Számunkra is igazán érdekes

KRESZ, a biztonságos gyalogos, illetve

vontuk be a programba. Január 11-én

volt a rendhagyó osztályfőnöki óra. Jó

ke
rékpáros közlekedés szabályainak

jómagam a Budavári Polgárőrség elnö-

hangulatban telt, amelynek a végén

elsajátítását és alkalmazását.

keként egy polgárőr munkatársammal

a gyerekek valóban kiérdemelték az

– Az elméleti oktatás után az „apró

kerestem fel a Tárnok utcai iskolát. A

„apró polgárőröknek” ajándékként át-

polgárőrök” a gyakorlatban is bizo

gyerekekkel osztályfőnöki óra kere-

adott sárga láthatósági mellényeket,

nyíthatnak?

tében, interaktív módon először arról

sapkákat és a lábra vagy csuklóra erő-

– A meghatározott ismeretanyag elsa-

a kapcsolatról beszélgettünk, amely

síthető fényvisszaverő szalagokat. Arra

játítása után, a képzésben részt vett

közösséget hoz létre. Szó esett töb-

kértük a kisdiákokat, hogy biztonságos

alsósok – szülői engedéllyel – a regge-

bek között a közösséget alkotók egy-

közlekedésük érdekében a mindenna-

li iskolakezdés előtt, illetve a tanórák

máshoz és más közösségekhez való

pok során használják az eszközöket.

befejezését követően a felnőtt vagy

viszonyáról, a társadalom magatartási

Szívből remélem, hogy programunknak

ifjú (középiskolás) polgárőrök segítő-

szabályairól, azok követéséről, és a

lesz folytatása, hiszen a közlekedés- és

jeként vehetnek részt a közterületek

bizalomról, amely a szabálykövetés

a közbiztonság alapjainak elsajátítása

biztonságos közlekedésének támoga-

révén alakul ki. E felvezetés után ke-

mindannyiunk érdeke.

tásában.

rültek szóba a biztonságos közlekedés,

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

r.a.
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Az állampolgári tanácsról
Az I. kerületi Állampolgári Tanács a polgárok önkéntesen működő, független csoportja, amelynek célja, hogy befolyásolja az önkormányzat terveit és döntéseit, hidat képezzen a helyi polgárok és az önkormányzat között, és függetlenül képviselje a helyi polgárok érdekeit és igényeit a döntéshozatalok során. Az ÁT előkészítésében résztvevő
kerületi lakosokat kérdeztük a tapasztalataikról.
Horváth Franciska:

telnek ezt a lehetőségét, vagyis nem

nyílt, toleráns és kulturált

volt tudomásom arról, hogy más orszá-

párbeszéd folyt

gokban, más városokban milyen hason-

„Három és fél éve van kutyám, vele

ló kezdeményezések voltak, és azoknak

szoktam nagyokat sétálni a kerület-

mik a tapasztalatai. A műhelymunkát

ben, és így folyamatosan figyelemmel

előkészítő kutatóktól azonban nagyon

tudom kísérni a környék változásait,

jó információs anyagokat kaptunk,

fejlődését” – adott egy újabb érvet az

amelyekkel ezt a hiányosságot lehetett

1982 óta az I. kerületben lakó 68 éves

pótolni, és amelyek nagyon informatí-

Horváth Franciska arra, hogy mindig

vak voltak számomra” – mondta. Az ál-

érdemes nyitott szemmel járni. Építész

lampolgári tanács majdani munkájának

mér
nökként végzett, diplomája mellé

tárgyaként felvetett témák közül nem

Nottinghamben szerzett ingatlanos má-

szeretne kiemelni egyet sem, mert a

soddiplomát, ennek megfelelően „ál

zöld területektől a kutyások problémá-

talában az ingatlanbizniszben dolgoz

in és a helyi közlekedésben szükséges

tam”, most pedig már nyugdíjas. A ku

változtatásokon át egészen a szociális

tyások közösségének tagjaként nem

ellátásokig mindegyiket olyannak ta-

vé
letlen tehát, hogy „a polgármes
ter

kezdeményezés, és ezért is vonzott”. Az

lálta, amelyik valóban fontos a kerület

asszonyról is akkor hallottam először,

előkészítő műhelymunkában való rész-

lakói számára.

amikor ugyan még nem is volt polgár

vétel „kifejezetten pozitív tapasztalat

Megjegyezte azt is, hogy az önkor-

mester, de a kutyások ügyeiben szere

volt számomra, nagyon élveztem. Be-

mányzat nagyon aktívan és nagyon

pet vállalt”.

vallom, nem igazán számítottam arra,

konstruktívan vett részt a műhely mun

Az állampolgári tanács megalakulá-

hogy ennyire jó lesz. Sokféle ember

kájában, és ennek következtében az is

sát előkészítő műhelyről a Várnegyed-

gyűlt össze, és mindegyiküket értel-

tisztázódott, hogy mik lehetnek majd

ben olvasott. „Azért jelentkeztem, mert

mes, nyílt, toleráns, kulturált beszédre

a határai a majdan megalakuló tanács

gondoltam, hogy valami többet is lehet

alkalmas

ismertem

beleszólási lehetőségének. „Fontos,

tenni, mint hogy csak nézni-menni és

meg. Ahhoz, hogy a közös gondolkodás

hogy az ember tudja, hogy addig nyúj

magamban megjegyzéseket mormog-

ilyen előremutató módon teljesedjen

tó
zkodjon, ameddig a takarója ér”

ni. Úgy éreztem, aktívabban is be lehet-

ki, nagyban hozzájárult a moderátor

– hozott egy közmondást hasonlatul

ne kapcsolódni a helyi közösség életé-

csapat közreműködése, akik – mint ki-

a tanács munkájának korlátaihoz, hoz-

be, és amúgy is eléggé érdeklődöm a

derült – az egész projekt kezdeménye-

zátéve, hogy „bár a megbeszélések

társadalmi kérdések iránt” – foglalta

zői voltak. Úgy irányították a beszélge-

során felvetődtek távolabb nyúló el-

össze, mi vitte rá a jelentkezésre.

téseket és terelgették az embereket,

képzelések is, amelyek már nem is az

személyiségnek

Korábban ugyanakkor nem volt jelen

hogy a kitűzött cél irányába haladjunk.

önkormányzat, hanem a főváros vagy

az életében ez a civil aktivitás, „nem

Az is nagyon szimpatikus volt, hogy

a kormány hatáskörét érintették volna,

mentem utána, és nem jött szembe,

rögtön az elején felállíttatták a cso-

de úgy tűnik, hogy ezeket a korlátokat

ez pedig most szembejött, ez is szim-

porttal, a belső szabályokat, különösen

sikerült is nagyjából mindenkiben tu-

patikus volt benne”. Ezt azzal is kiegé-

a döntések, hozzászólások rendjét és

datosítani”. Ő maga viszont ezek között

szítette, hogy „pártszinten nem is volt

stílusát” – ami engedett némi betekin-

a határok között is sok értelmét látja az

kedvem sehova sem elköteleződni, de

tést a műhelymunka kulisszái mögé.

állampolgári tanács működésének.

az állampolgári tanács úgy tűnt, mint

„Bevallom, korábban nem kísértem

Azzal kapcsolatban azonban vannak

egy teljesen politika- és pártsemleges

figyelemmel a közéletben való részvé-

kételyei, hogy ha majd tényleg megala-
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kul az állampolgári tanács, akkor ho-

Bár a társadalmi kérdések foglalkoz-

Az előkészítő ülések szervezését

gyan lesz képes igazán úgy működni,

tatták, és megvolt benne az érdeklő-

profinak találta: „adtak nekünk több

hogy valóban a lakosság szócsöve le-

dés, korábban a civil tevékenységek

dokumentumot, elmondták, hogy mi az

gyen az önkormányzat felé. Különösen

nem ragadták magukkal, mert „erre

állampolgári tanács, hogyan működik

azzal kapcsolatban bizonytalan, hogy

nem volt időm, annyit dolgoztam” –

egy önkormányzat. Megbeszéltük, más

miként lehet az emberek véleményét

mondja, hozzátéve, hogy önmagát

országokban hogyan működnek ezek

begyűjteni, milyen csatornákon, milyen

tipikusan az atomizálódó társadalom

a tanácsok, beszélgettünk elvekről és

módon, „ezen a téren azért is nem látok

tagjának tartja, aki dolgozott, haza-

arról, hogy mi, itt, Budapest I. kerületé-

még tisztán, mivel engem mint kerületi

ment, aludt, és a közösségi kapcsola-

ben, 2021-ben mit gondolunk erről, mi-

lakost még soha senki nem keresett

tai hiányoztak. „Erre a Covid rátett egy

lyen elvek szerint működjön egy ilyen

meg azzal, hogy mondjam el adott

lapáttal, elkezdtem kérdezgetni az

tanács. Ezeket leírtuk, vitáztunk róluk,

dolgokról a véleményem. Ezért úgy

embereket, például a játszótéren az

ez alapján létrejön egy dokumentum,

látom, ez úttörő munka lesz. Minden-

anyukákat, hogy kinek mi erről a véle-

amit beterjesztenek az önkormányzat-

képpen szükség lesz a tanács tagjai

ménye, és mindenki ugyanazt mond-

nak” – foglalta össze, mit hozott össze

nak személyes aktivitására is, de még

ta, vagyis, hogy maximum két-három

húsz ember a négy alkalommal tartott

ennél is több kell ahhoz, hogy való-

emberrel tartja a kapcsolatot.”

üléseiken.

ban hatékony legyen a testület mű-

Bár az üléseken pártállástól függet-

ködése” – írta körül a leendő tagok

lenül nagyon jól elbeszélgettek, de

számára fennálló feladatot, hozzáté-

mindig benne volt a levegőben, hogy

ve, hogy örömmel venné, ha a majd

„egyfajta szakszervezetszerű rendszert

kiírandó pályázat alapján őt is jelöl-

hozunk létre, ami odakoppint majd az

nék tagnak, de annyi biztos, hogy je-

önkormányzatnak, és egyfajta ellen-

lentkezni fog.

pólust jelent” – emelt ki egy számára
fontos elemet a sok közül, ami azért is

Papp Róbert:

volt neki meghatározó, mert ő nem ilyet

a viták hozzák elő a jó ötleteket

szeretne, de a végül kialakult konszen-

„Több mint tíz éve élek a Víziváros-

zusban az „ment át”, amit ő is szeretett

ban, az I. és II. kerületi oldalán laktam

volna. „Partnerséget hozunk létre, egy

ez idő alatt” – nevezte meg I. kerüle-

tanácsadó, javaslattevő testületet, hogy

ti kötődését a 37 éves Papp Róbert.

a döntéshozóknak kitáguljon a világké-

Egyébként Mátészalkán nőtt fel, majd

pük, kapjanak információt nyugdíjastól,
családosoktól és a többi rétegről, ame-

Debrecenben végzett vidékfejlesztő agrármérnökként. „A társadalmi

Az állampolgári tanácsot egy na-

lyek mind képviselettel rendelkeznek a

egyenlőtlenségek, a vidék lemara-

gyon progresszív dolognak tartja: „az

tanácsban, és az onnan érkező plusz in-

dottsága mindig foglalkoztatott” –,

olyan projektek nagyon érdekelnek,

formációk alapján tudjanak majd dön-

Budapestre kerülve pályázati pro-

amelyek próbálnak valamit változtat-

teni” – foglalta össze, hogyan látja most

jektmenedzserként dolgozott tíz évig,

ni”. Szerinte ez egy igazi, innovatív

a majdani tanácsot. Javaslattevő, „helló,

„de hamar kiderült, hogy ha pénzt

vállalkozás, de nagyon nehéz, nem

ezek és ezek a problémáink típusú szer-

akarok keresni, akkor a vidékfejlesz-

látványos, és a legtöbben legyinte-

vezet”, amelynek lehetnek jó javaslatai,

tési projektek mellett mással is kell

nek rá. „Bitang nehéz dolog a meglévő

de elképzelhető, hogy valamilyen – akár

foglalkoznom”. Kutatás-fejlesztéshez,

struktúrákat átalakítani és jobbá tenni,

politikai vagy jogi – oknál fogva az nem

technológiafejlesztéshez és megújuló

különösen ma, amikor a világban a de-

kivitelezhető, de a tanács által felvetett

energiához kapcsolódó pályázati pro-

mokrácia is egy kicsit válságba került,

irányokat ettől még szem előtt tarthatja

jektek voltak a portfóliójában, aztán

de ha nehéz is, lehet ezt alulról is, meg

az önkormányzat” – egészítette ki azzal,

elege lett a nagy pörgésből, megszü-

fölülről is valahogy úgy megreformál-

ami számára az állampolgári tanács iga-

letett a gyereke, „így most két éve a

ni, hogy valahogy frissüljön a dolog” –

zán szimpatikus szerepe lehet.

családdal vagyok, mivel a feleségem

jelzi, hogy tisztában van vele, milyen

Külön kiemelte, hogy hiányoznak a

a tavalyi év második felében vissza

kemény fába vágta a fejszét ő is, és a

mai létünkből a közösségek, amelyek

tudott menni dolgozni, immár hivata-

tanács előkészítésében részt vállaló

például egy kisvárosban vagy egy fa-

losan is gyesen”.

többiek is.

luban számonkérték az önkormány-

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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zati képviselőket akár az utcán, akár

nak, a Virág Benedek Háznak és Márai

gyon kulturáltan, politikamentesen si-

a boltban. Szerinte hatalmas különb-

Sándor Művelődési Háznak, a Csa-

került az érdekeinket közös nevezőre

ség van aközött, ha például telefonos

ládsegítő és Gyermekjóléti Központ

hozni.”

interjúkkal kérdezik meg a lakosság

eseményeinek, és programokra viszi

Szerinte ez nagyon jól sikerült az elő-

véleményét egy ügyben, vagy pe-

a gyerekeit a Várkert Bazárba vagy a

készítő műhelyvitában, vagyis a külön-

dig létrehoznak egy barátságos teret,

Hauszmann terv keretében nyílt Lo-

böző érdekeket és értékeket sikerült

ahol lehet vitázni, mert így a tanács-

vardába is.

pontokba szedni, és lefektetni, hogy

ban tényleges, többnapi munka által

ezekkel kapcsolatban milyen komp-

formálódnak a vélemények. Utóbbi

romisszumokat szeretnének, hogy az

sokkal okosabb javaslatokat hoz ki az

önkormányzaton keresztül esetleg az

emberekből, mint egy sima telefonos

egyéb intézmények bevonásával, pél-

interjú – ami szintén az állampolgári

dául a Várkapitánysággal pozitív irány-

tanács mellett szól.

ba tudjon tovább fejlődni a kapcsolat,
amelybe a lakosság is nagyobb szere-

Varga Csilla:

pet, bevonást kaphat.

sikerült az eltérő érdekeket

Azt is pozitívumnak tartja, hogy a

közös nevezőre hozni

vitában nem csupán az idősekről vagy

„A férjem és az anyósom laktak itt a

az anyukákról volt szó, hanem sokan

kerületben az elmúlt évtizedekben. Az-

megemlítették a gyerekeket is. „Kis

után költöztünk be a három gyerekünk-

csoportokban lerajzoltuk az ideális és

kel és a férjemmel ide, a Várba, hogy

boldog vári polgárt. Nagyon hasonló

az anyósom elhunyt” – árulja el Varga

Az Állampolgári Tanács vagy Ál-

volt mindenkinek az elképzelése, ami

Csilla, aki végzettsége szerint bizton-

lampolgári Testület elképzelt műkö-

a rajzok apró szimbólumaiban meg-

ságpolitikai szakértő, haditechnikával

désével kapcsolatban azt mondta:

jelent. Minden rajzon voltak gyerekek

foglalkozik, de a honvédséggel is szer

„amikor ide költöztem, elkezdtem

is.” „Óbudán elvittem a gyerekeket

ződésben áll.

összehasonlítani korábbi tapasztala-

egy-egy közösségi fórumra, és bár az

A helyi közéletben való részvétel vi-

taimmal az ittenieket, és mivel min-

ő véleményüket nem lehet leírni úgy,

szont egyáltalán nem újdonság számá-

denhol vannak pozitív és negatív

mint a sajátunkat, én tolmácsolhat-

ra. Óbudán élt 25 évig, ahol polgárőr-

dolgok is, azt gondolom, hogy a pozi-

tam, mert fontosnak gondolom, hogy

ként is tevékenykedett, klubvezető volt

tívat próbáljuk meg áthozni máshon-

a gyerekeket is hallgassuk meg, hogy

az egyik közösségi házban, illetve az

nan, mert az visz előre”. Javaslatai is

ők mit szeretnének csinálni, milyennek

Otthon Segítünk Alapítvány kuratóri-

innen eredtek, amelyet motivációs

képzelik az ideális környezetüket, lak-

umi tagjaként is szívén viselte a helyi

levelében a jelentkezéséhez csatolt.

helyüket” – hozta elő egyik szívügyét,

családok életének javítását – mindeze-

Nagy örömére szolgált, hogy az elő-

hozzátéve, hogy tízéves kortól fölfelé

ket társadalmi munkában, ellentétele-

készítő műhelyvitán ez találkozott a

már problémát jelent, hogy kevés a ka-

zés nélkül.

többség gondolataival, így megerő-

maszoknak kínált elfoglaltság.

„Magánemberként is és hivatásom-

sítette abban, hogy érdemes ezekkel

A XII. kerületben van erre jó példa,

ból adódóan is elkötelezett vagyok

a kérdésekkel foglalkozni ezen az új

egy ifjúsági közösségi tér, ahová az I.

a biztonságért, legyen az környeze-

platformon.

kerületi családsegítő egy kamaszcso-

ti, társadalmi, egészségügyi, katonai

A kerületi állampolgári tanácsot

portot kísért el nemrég. „Én szélesíte-

vagy gazdasági. Tartalékos tisztként a

előkészítő üléseken pedig „az nagyon

ném az ilyen lehetőségek körét, mert

hazámat szolgálom. A doktori érteke-

tetszett, hogy minden korosztály és

a kis- és nagykamasz gyerekeknek

zésemet civil–katonai kapcsolatokból

minden társadalmi csoport képvisel-

– földrajzilag és anyagilag – elérhető

írom” – érzékeltetve, hogy nem csak

tette magát, és a kerületrészek is rep-

foglalkozásokra lenne szükségük, ami

egy múló hobbiról van szó.

rezentáltak voltak. A sikeresnek mond-

túlmutat az iskolai szakkörökön, tehát

Civil aktivitása a Várnegyedbe köl-

ható eredményhez vezető út tele volt

a szünetekben, délután, hétvégén is

tözéssel sem lankadt, részt vesz helyi

élményekkel, tapasztalatokkal, amely

lenne rá igény.” Másrészről ők a jövő

közéleti eseményeken, követi az on-

az előkészítő munka során ért. Annak

állampolgárai, egy igazi részvételi

line fórumokat, rendszeres látogatója

ellenére, hogy természetesen voltak

demokráciában őket is bevonhatjuk,

a sportrendezvényeknek, múzeumok-

nézeteltéréseink, esetleg vitáink, na-

hogy mondják el a véleményüket.
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Megemlítette azt is, hogy nem min-

Mert bár érti, hogy „az önkormányzat

gári tanácsba is, mert automatikusan

denben értettek egyet. „Vitát generált,

lakcímkártya alapján tud valamiféle

az előkészítő műhelyvitáról senki sem

hogy mit értünk állampolgár alatt,

kontrollt gyakorolni, de ez nem mutat-

megy a jövőbeni tanácsba teljes jogú

mert ezt lehet szűken és tágan értel-

ja mindig a valóságot”.

meznünk. Nézetem szerint a lakcím-

Egyébként valószínűleg tagnak je-

kártyához kötött értelmezés elavult”.

lentkezik majd a megalakuló állampol-

tag
ként. Néhányan tanácsadóként
azonban igen.
-enzo-
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Célba értek a kívánságcsomagok
December elején lapunk is helyt adott annak a felhívásnak, amelyben egy magánszemély a Budavári Szociális és
Gyermekjóléti Központtal összefogva a kerületben élő rászoruló családok számára adománygyűjtő akciót szervezett.
Ennek kapcsán a kezdeményezést elindító Kreizinger-Panák Fannival és Bikkes István szociális munkással motivációjukról és a karácsonyi csomagok sorsáról beszélgettünk.

– Miért jutott eszébe, hogy az ünne-

amelyek a szerény anyagi körülmé-

– Váratlanul érte a kezdeményezés?

pek előtt közösségi adománygyűjtés-

nyek között élő családok számára

Mire gondolt, amikor Fanni a segítsé-

be kezdjen?

fontos szükségleti cikkekből állnak.

gét kérte?

Kreizinger-Panák Fanni: – 18 éves ko

Pár hónapja a Facebookon alapí-

Bikkes István: – Őszintén örültem az

romig az édesanyámmal és a két test

tottam egy baba-mama csoportot,

ötletnek. Tudtam, hogy a megvalósí-

véremmel az anyukám nagynénjénél

amelyben a kerületben élő anyukák

tás munkával jár, de szociális mun-

laktunk a Tigris utcában. Anyának

egymás között gyerekruhákat, -bú-

kásként a közösségépítés szívügyem.

nem volt könnyű három gyereket

torokat vagy -játékokat csereberél-

Az ünnepektől függetlenül nagyon

egyedül eltartania. A kisebbik öcsém

hetnek. Ebben a körben, illetve az I.

fontosnak tartom, hogy az itt élők

Down-szindrómás, talán emiatt is

kerületi anyukák csoportjában is ér-

kommunikálni kezdjenek és segítsék

lettem az átlagosnál érzékenyebb

deklődtem arról, hogy tudnak-e olyan

egymást. Véleményem szerint erre a

szociálisan. Később elkerültünk in-

kezdeményezésről, ami az itt élő,

jövőben nemcsak a közösségek szem-

nen, de a gyerekkori emlékek miatt

nehezebb helyzetben élő emberek

pontjából, hanem szociális téren is

szerettem vol
na visszatérni a kör-

támogatását szolgálja adományok-

szükség lesz. A civilek összefogása az

nyékre. Több mint két évvel ezelőtt

kal. Nemleges választ kaptam, ezért

itt élőknek és a kerületben dolgozó

a férjemmel és az akkor 3-hónapos

fölhívtam a védőnői szolgálatot. A vé-

szociális szakembereknek egyaránt

kislányunkkal költöztünk újra a Nap-

dőnők tovább irányítottak a Budavári

nagy segítség lehet. Minden energi-

hegyre, és azóta született még egy

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat-

ámmal próbáltam tehát csatlakozni a

kislányom.

hoz, ahol megadták Bikkes István el-

kezdeményezéshez. A családsegítő-

érhetőségét. Istvánnal villámgyorsan

ként dolgozó munkatársaim kulcssze-

sikerült fölvennem a kapcsolatot.

repet játszottak az akció sikerében.

Néhány éve olyan ajándékcsomagokat állítok össze karácsony előtt,
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Ők kérdezték meg az ügyfeleiket,

A mosógép elszállításában a férjem

hogy mire vágynak, mire lenne szük-

és a testvérem segítettek, egy nagyon

ségük. Végül tizenkét család (kb. har-

kedves anyuka ismerősömnek, Wasz-

minc ember) számára sikerült örömöt

lavik Enikőnek pedig szintén köszö-

szerezni.

nettel tartozom, mert a saját ismerősi

– Milyen módon oldották meg, hogy

körét megmozgatva számos felajánlás

a megajándékozottak neve titokban

érkezett be még az utolsó napokban

A Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár
Márai Sándor Könyvtára

maradjon?

is. A legnagyobb érdeklődés a gyerek-

B. I.: – A családok a „Nagyifőztjétől”

ruhák és a játékok iránt mutatkozott.

(I. Krisztina krt. 87–91.)

a „Delfinen” keresztül a „Kismanó-

Az egyik családnak az egy-két hónapra

ig” különböző jeligéket választottak

elegendő tűzifa volt a legfőbb vágya,

maguknak. A szolgáltatási központ

és ezt a kérést is sikerült teljesíteni.

informatikusa nyitott egy felületet a

B. I.: – Hozzá kell tennem, hogy tűzi-

honlapunkon, ahol a jeligék mellett

farendelésben nem volt gyakorlatunk.

föltettük a családi kívánságlistákat.

Azt gondoltuk, hogy telefonon meg-

Az adományozók így digitális mó-

rendeljük és házhoz szállíttatjuk az

don „lestoppolhatták”, hogy kinek

adott mennyiséget, de ez az út nem

és mivel szeretnének segíteni. Eköz-

volt járható. Az összegyűlt pénzből

ben Fanni létrehozott egy zárt Face-

végül egy budakalászi barkácsáruház-

book-csoportot annak a nyolcvan

ban sikerült megvásárolni egy kisebb

embernek, akik előzetesen jelezték,

adag tűzifát és a gyújtóst, amiket a

hogy részt vennének az ajándéko-

családsegítő autójával szállítottunk

zásban. A csoport tagjai számára

el. A le- és berakodásnál a kollégáim

láthatóvá váltak a jeligékkel ellátott

segítettek, a vásárlást pedig nyugtával

kérések. Bejegyzésekben és hozzá-

igazoltuk az adományozók számára. A

szólásokban lehetőségük nyílt arra

felajánlások azonban ezt követően is

is, hogy többen is összefogjanak

folyamatosan érkeztek, ezért úgy dön-

egy-egy család nagyobb ajándékának

töttünk, hogy januárban megismétel-

támogatására. Akadtak, akik pénzzel

jük a tüzelőbeszerzést. A jeligés csalá-

segítették a kezdeményezést, mások

dok visszajelzéseit és köszönő szavait

a kéréseknek megfelelően különböző

ugyancsak feltettük a honlapunkra.

eszközöket, tárgyakat ajánlottak fel.

K.-P. F.: – Magam is csodálkoztam,

Amikor virtuálisan már összeálltak

hogy István és a kollégái milyen

a csomagok, a támogatók felvették

gyorsan segítettek a kezdeményezés

velem a kapcsolatot. Három-négy

elindításában. Öt nappal a beszélge-

napon keresztül egyfolytában özön-

tésünk után már elkészült a digitális

löttek hozzánk az adományok. Min-

felület, a Várnegyed újságban megje-

den mozzanatot dokumentáltunk, és

lent a felhívásunk, és az ajándékozá-

a jeligés pakkokról készített fotókat

si akció két és fél héttel később már

föltettük a honlapunkra.

le is zárult. Jó érzés, hogy az érintett

– Milyen kérések érkeztek a családok-

családokat és a kerületieket sikerült

tól? Olyan is akadt közöttük, amely-

közelebb vinni egymáshoz. Néhány

nek teljesítése nehézséget okozott?

adományozó említette nekem, hogy

K.-P. F.: – Többen háztartási tisztító-

a jeligés családokat nem csupán az

szert, mások gyümölcsöt és minősé-

ünnepnapokon, hanem a továbbiak-

gi élelmiszereket kértek, de akadt

ban is szívesen támogatnák. Bennem

olyan is, aki kizárólag édességet

is felmerült hasonló gondolat, ezért

szeretett volna. Párna, paplan, szék,

Istvánnal hamarosan egyeztetni sze-

porszívó, tv és mosógép is szerepelt

retnénk a lehetőségekről.

a listákon.
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KÖNYVTÁR

Hétfőn, szerdán
és pénteken
13–19 óráig,
kedden és csütörtökön
10–16 óráig
várjuk látogatóinkat.
Új könyveinkről
Facebook-oldalunkról
is tájékozódhatnak:
facebook.com/Fszekmarai
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

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

r.a.
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A süteményeknek is van lelkük
A Tabán apró cukrászdája különleges találkahely; ahogy a tulajdonosa fogalmaz: „egy nyitott nappali a város szívében”. A régi bútorok között, egy kávé vagy sütemény mellett minden korosztály jól érzi magát. Hétköznaponként
törzsvendégek beszélgetnek a finom édességek között, a vasárnap délután azonban a Budapesten élő külföldi egyetemistáké. A cukrászda műhelytitkairól és egy jól sikerült karácsonyi meglepetésről Lelkes Virággal, az Asztalka
tulajdonosával beszélgettünk.
– megkóstolva a süteményeimet – arra
biztattak, hogy saját vállalkozásban
kezdjek el rétest sütni. Nagy kedvvel
fogtam volna hozzá, de a férjem hallani
sem akart ilyesmiről. Később elváltunk,
hazajöttem, és elhelyezkedtem egy
cégnél, de nem tettem le róla, hogy
megvalósítsam a tervem. Az ismeretségi körben már vállaltam tortarendeléseket, és végül apám biztatására 2013ban beiratkoztam egy cukrásziskolába.
– A saját munkamódszeréhez és receptjeihez képest mennyire volt más,
amit a mesterektől tanult?
– Egy cukrászüzemben tanultam a
szakmát, ahol fokozatosan minden
– Már a bejárat előtti hangulatos te-

– A sok művész között eredetileg is

munkafolyamatot elsajátítottam. Nem

rasz maga is egy tabáni időutazás, ám

ezt a mesterséget választotta?

volt könnyű, mert eleinte nagyon sok

aki átlépi a küszöböt, az tényleg az

– Én tudatosan más irányba mentem,

kritikát kaptam, de lassan ellestem a

„ántivilágba” csöppen. A hely szelle-

mert láttam, hogy a művészek egyik

mesterfogásokat is. Megtanultam, hogy

me magával ragadó.

napról a másikra élnek. Az anyai nagy-

mit érdemes készíteni, és azt is láttam,

– Művész családból származom. Nagy-

mamám kereskedői vénával megáldott,

hogy mi az, amit nem. Amikor az ember

papám, Lelkes István és a nagyma-

talpraesett asszony volt, én az ő útján

azon gondolkodik, hogy milyen lesz

mám, Dergács Mária festőművészek

indultam el. Kisebb-nagyobb cégeknél

majd a saját kis üzlete, akkor fejben

voltak. Öt gyermekük mindegyike mű

értékesítőként, valamint marketing és

megálmodja minden részletét. Jártam

vészi pályát választott; édesapám, dr.

logisztikai területen dolgoztam. Örülök,

a várost és néztem a különböző he-

Lelkes Péter Munkácsy-díjas forma-

hogy így alakult, mert sokféle dologhoz

lyiségeket. Épp ebben az időszakban

tervező iparművész. A testvéreimmel

értek, így, ha a vállalkozásomban átme-

adódott a lehetőség, hogy a cukrászda

mi is folytattuk a tradíciót, a bátyám

netileg kiesik egy pillér, képes vagyok

alapítójától, Berke Mártától egyéves

szobrász, a nővérem tervezőgrafikus,

azt saját erőből pótolni.

működés után átvegyem az Asztalkát.

az egyik húgom formatervezést tanult,

A cukrászat felé egy vargabetű ve-

Amikor először léptem be az ajtón, rá-

a másik ugyan teológiát végzett, de

zetett. Egy alkalommal a régi iskolai

jöttem, hogy ez a hely pont olyan, ami-

mindannyiunkat jó rajzkészség jelle-

kórusommal vendégszereplésre hívtak

lyet elképzeltem magamnak – egyszeri-

mez. A szépérzék és a maximalizmus –

minket Csehországba. A csoportun-

ben megvalósult az álmom.

ami néha áldás, máskor átok – nálunk

kat kísérő cseh fiú udvarolni kezdett,

– Hogyan változtatott a berendezé-

családi adomány. Azt hiszem, hogy

közel kerültünk egymáshoz, és ös�-

sen, és miként fejlesztette az üzletet?

bizonyos szempontból a cukrászat is

szeházasodtunk. Átköltöztem Csehor-

– Február 1-én lesz öt éve, hogy itt va-

az alkotóművészethez sorolható. Az

szágba, ahol kreatív kézműves mun-

gyok. A cukrászda otthonos belső be-

Asztalkának egyedi arculata van, ahol

kát végeztem: gyertyaöntéssel, házi

rendezését Berke Mártiéktól örököltem,

kizárólag saját receptek alapján dol-

szappankészítéssel, ékszerkészítéssel

és ma is ez adja a cukrászda miliőjét.

gozunk.

foglalkoztam. A helyi baráti kör tagjai

Időközben kicsit átrendeztem a teret,
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de eszembe sem jutott lecserélni a bútorokat. Épp úgy hozzánk nőttek ezek
a tárgyak, mint az Asztalka név. Talán
kevésbé közismert, de ez az elnevezés
nem
csak a kisasztal szinonimája, hanem az angol „talk”, azaz beszélgetés
kifejezésre is utal. Szerintem ez a név
nagyon is meghatározza a hely szellemét. Tapasztalatunk szerint az Asztalkának olyan bűvköre van, hogy az itt
találkozó ismeretlenek előbb-utóbb
beszélgetni kezdenek egymással. Nemrég fölfedezett minket néhány külföldi
egyetemista. Először csak hárman jöt-

– A minőségi alapanyagok mellett a

tarte. A cukrászatot azért tartom művé-

tek, kint ültek a teraszon, vettek egy-egy

szívünket is beletesszük a tortákba.

szetnek, mert egy torta is úgy épül fel,

sütit. Később kértek még egyet. Most

Komolyan hiszem, hogy a sütemények-

mint egy festmény. Elkezdődik valahol,

már ott tartunk, hogy vasárnaponként

nek is van lelkük. Nálunk nincsenek

és szépen lassan kirajzolódik. Végül

szinte a fél egyetem nálunk tölti a dél-

túlzselatinozott torták, a cukormennyi-

az íz adja meg azt az érzelmi élményt,

utánt, és beszélgetnek. Hűségkártyát is

ség minimális, sokkal inkább érezhető

amit egy festmény látványa nyújt.

kértek mindannyian, amivel tíz süti után

a túró és a gyümölcstartalom. Emellett

– Honnan jött az ötlet, hogy december

a 11-diket ingyen kapják.

ragaszkodunk a „krémesség” megtartá-

24-én délután az Asztalkában magá-

Öt év alatt nagyon megnőtt a meg-

sához is. Az új receptek alapján készült

nyos, idős embereket lásson vendégül?

rendelések száma, ezért gyakorlatilag

édességekről rendszeresen kikérjük a

– Nevezhetjük isteni sugallatnak is. A

kinőttük a felső konyhát. A ház szeren-

törzsvendégeink véleményét, és na-

karácsonyi hajtásban az járt a fejem-

csére kiadta nekünk az alsó szint egyik

gyon komolyan vesszük az ítéletüket.

ben, hogy nagyon sokan egyedül ma

helyiségét, így a műhelyt átköltöztet-

Valójában rengeteg recept születik, de

rad
nak az ünnep idején. A Budavári

tük, ma már a munka legnagyobb része

sok kerül a süllyesztőbe, mert csak azt

Ön
kormányzathoz

ott zajlik.

tartjuk a kínálatunkban, amelyikre azt

tudnak-e olyan idős emberekről, akik-

– Mitől különlegesek az Asztalka sü-

mondják a vendégeink, hogy mennyei

nek senkije nincs, és aki szívesen le-

teményei, és melyek a legnépszerűbb

és varázslatos. A népszerűségi lista első

sétálna hozzánk egy süteményre és

édességek?

helyén az Asztalka-krémes áll. Tudomá-

egy kávéra vagy teára. Arra gondoltam,

sunk van róla, hogy többen is másolják,

hogy aki eltölt nálunk egy-másfél órát,

de az eredeti kizárólag nálunk kapható

annak aznap este a karácsonyról talán

2017-óta. E gasztronómiai csodának

már nem az jut eszébe, hogy magányos.

egy mandulás habcsók az alja és a te-

Végül minden szerencsésen alakult, az

teje, amelyek közé tejszínhab és főzött

önkormányzat nagyon gyorsan reagált,

madagaszkári vaníliaréteg kerül. Sokan

és a közösségi hálóra feltett felhívásom

szeretik az Imagine túrótortát, ami –

nyomán többen is apró ajándékokat

akár egy kaméleon – a szezonnak meg-

küldtek a meghívottaknak. Ezek az apró

felelően változtatja a tetejét. Egyszer

gesztusok is nagyon sokat jelentettek.

csokis tetőt kap, máskor barackosat

Egy kedves ismerősöm önkéntes segí-

vagy málnásat. Nagy kedvenc a tripla

tőnek jelentkezett, ketten szolgáltuk

csokis és a fehércsokis málnás tarte,

ki a vendégeket. Végül 14-en jöttek el,

ezek receptjét még Mártiéktól örököl-

akadt, aki senkit sem ismert az alkalmi

tem. Szívesen merítünk a bajor recep-

társaságból. Az Asztalka bűvköre azon-

tek köréből, ezek közé tartozik az Alma-

ban hatással volt rájuk is. Ahogy ez a

bor- és a Himmelreich torta, de olyan

kedves, uzsonnázó vendégsereg be

süteményt is tartunk, amit egy vendé-

szélgetni kezdett egymással, a délután

günkkel közösen találtunk ki. Így szüle-

igazi karácsonnyá változott.

Fotó: Lelkes Bernadett

tett a Sós karamellás-körtés-pisztáciás
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fordultam,

hogy

Rojkó A.
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Lesz-e Gellért-hegyi sikló?
Korábban már beszámoltunk a Rác fürdő újjáépítésének sok éve húzódó kálváriájáról (ld. 2021/13. szám). Akkor már
szó volt arról is, hogy a fürdőprojekthez kapcsolódóan épüljön meg egy sikló is a Gellért-hegyre.
2007-ben a korábbi tervezőktől Dévé-

liárd forint körülire, a megtérülését há-

nyi Tamás építész vezetésével vették át

rom-négy évre becsülték.

a fürdő felújításának tervezését, ezzel

Bár 2018-ban már arról beszéltek,

párhuzamosan pedig Roth János épí-

hogy megkezdődtek a területen a régé-

tész folytatta a Gellért-hegyi sikló épí-

szeti feltárások, az építkezés továbbra

tészeti tervezési munkáit, aki Lasztóczi

sem indult el. Igaz, a helyzetet akkor

Pétert (Roth Építészműterem), Kamarás

már az építőipar nehézségei, a munkaerőhiány is súlyosbította. Ehhez képest

Bálintot és Molnos Attilát (TAAT Építészműterem) vonta be társtervezőként.
A Rácz fürdőt a Citadellával össze-

Látványterv 2009-ből • Forrás:
http://magyarepitomuveszet.mm-art.hu/

2019 októberében is csak az ígérgetést
hallhattuk, miszerint most már tényleg

kötő új pályára korábban 40 fős kabint

állomás részben a felszín alá rejtve, a

csak néhány hónap van a beruházás el-

(összevetésül: a Budavári sikló kocsija

Hegyalja út alatt kapna helyet. A régi

indulásáig.

24 fős), egy oda-vissza fordulóra pedig

siklóhoz képest a pálya nem két teljes

2020 júliusáig csak a háttérben folyt

7 percet terveztek. Az alsó állomásnál

sínpárral, hanem a pálya közepén egy

az áttervezés, az egyezkedés a továb-

nagy parkolót terveztek a fürdő mellé,

kitérő beiktatásával épülne. Az év vé-

biakról, a sajtóba semmilyen lényeges

hisz az egész projekt azzal a céllal in-

gére az engedélyeket is beszerezték,

új információ nem jutott ki. Akkor jelent

dult, hogy a turistabuszok ne menjenek

abban reménykedve, hogy az építkezés

meg a Magyar Közlönyben a kormány-

fel a Citadelláig, forgalmukkal ne ter-

bő egy év alatt véget is érhet. 2014-

határozat, miszerint megépül a sikló, és

heljék a Gellért-hegyet.

ben azonban csak a cég nevét változ-

megvizsgálják egy drótkötélpálya meg-

A korábbi tervek szerint egy kör ala-

tatták meg Gellérthegyi Sikló Kft.-re, az

építését a Citadella és a Vár között. A

kúra tervezett, fordítókorongos busz

építkezés nem indult el. A háttérben

szakmai koncepció és a megvalósítha-

parkolóban 13 busz parkolhatott volna

– az Index egy 2017-es cikke szerint

tósági tanulmány elkészítésére 2021.

az alsó állomáson. A Magyar Beutaztatók

– több érdeklődő, köztük Tiborcz Ist-

június 30-i határidőt szabtak a Fővárosi

Szövetsége korábban ezt is keveselte,

ván és Mészáros Lőrinc körei, de „egy

Önkormányzatnak és a Budapest Fej-

legalább 40 beállóhelyet javasolva. Az

nagyon gazdag kínai néni” is fantáziát

lesztési Központnak (BFK). Az építkezés

idén év eleji, legújabb építési engedély-

látott a beruházásban. A projektben

kezdete 2022-re, a tervezett átadás

ben viszont nem szerepel buszparkoló.

három magánszemély is felbukkant a

2024-re tolódott ki. A kivágott kb. 100

A beruházás céljára létrehozták a

beruházók között: Walton Imre építész,

fát a Gellért-hegy, illetve a Tabán zöld-

Rác Sikló Kft.-t, amelynek a Budapest

Horváth Gábor kajakozó és Einspach

területein többszörösen is pótolják, a

Gyógyfürdői és Hévízei Rt. (BGYH) ke-

Gábor műtárgyszakértő. (Később ez

hegy utcáit terhelő buszforgalmat pe-

zében lévő 25%-nyi résztulajdonát a

adás-vételek útján átrendeződött, Hor-

dig erősen korlátozhatják. A terveket

BKK vásárolta meg 2013-ban, az épít-

váth Gábor mellett Bató Csaba banki

2021 nyarán a Gellérthegyi Sikló Kft.

kezés közlekedésszakmai kapcsolatára

szakember lett a másik vállalkozó. Ké-

aktualizálta, az újabb engedélyeket pe-

hivatkozva. A 300 méter hosszú pályát

sőbb Kreinbacher József pezsgőgyáros,

dig 2021 novemberéig begyűjtötte, így

az Orom utca vonaláig a hegy belse-

építési vállalkozó is belépett ebbe a

ez sem akadályozza a kivitelezést. (Az I.

jében haladva tervezték meg. Az alsó

körbe.) A költségeket akkortájt 4,5 mil-

kerületi önkormányzat, bár még perelt
is miatta, végül teljesen kívül maradt

A Gellért-hegy tetejére vivő sikló álma már Széchenyi gróf korában is
felmerült, de az akkori tervek a fiókban maradtak. 1906-ban már engedélyt is kapott egy újabb siklóépítési terv, de a megvalósítás akkor is
elmaradt. 1991-ben került csak érdemben újra az asztalra a terv, akkor
1996-os megvalósítással számoltak, de ahogy az Expo, ez is elmaradt.

ezen az engedélyeztetési folyamaton.
A kormányhivatal álláspontja szerint
az önkormányzatnak nincs közvetlen
érintettsége az ügyben.) Világörökségi
hatástanulmányt is készíttetnek, amely
többek között megmutatja a sikló látványát is a város különböző pontjairól.
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A műszaki tartalom is tovább fejlődött az évek során: immár 2-3 percenként közlekedő, másfél perces menet-

zó, félköríves teraszt, ún. kilátóhurkot
is – a szerk.).
Hogy miért húzódhatott el ennyi

idejű, 40 helyett 52 utas befogadására

éven át a beruházás? A válasz elsősor-

kész kocsikat mozgató változat meg-

ban a nyereségességben kereshető:

építését tervezik. Ezzel óránként akár

több üzleti kör is szeretett volna a „hú-

1200 utas is eljuttatható a korábbi

sos fazékhoz jutni”, hisz a beruházás

tervhez képest alacsonyabb fekvésű,

– hasonlóan budavári társához – nyere-

A sikló frissített látványterve
Forrás: Gellérthegyi Sikló Kft. / KÖZTI

így a látványba kevésbé belezavaró

ségesen üzemeltethető. (Igaz, manap-

felső állomásra. Ez nagyban hozzájá-

ság már 17–20 milliárd forintra tehető

és Horváth üzletrészét – ez persze még

rulhatna a koronavírus-járvány előtti,

a költség, így a megtérülési idő is 17–

csak a magánbefektetők köre, akiknek

napi 300–400 turistabusz jelentette

18 évre növekedett.) Amíg tehát a turis-

a fővárossal és a kormánnyal is közös

forgalmi terhelés visszaszorításához.

taforgalomban érdekeltek és a főváros

álláspontot kell kialakítaniuk. Hogy ez

(A Budavári Önkormányzat kérésére

lakossága csak a projekt halogatását

a folyamat véget ért-e, vagy az építési

az építésziroda módosított a projekt

tapasztalhatta, a háttérben a beruházói

engedélyek meghosszabbítása, a ter-

műszaki tartalmán, hogy még környe-

érdekek ütköztetése zajlott. Az, hogy az

vek frissítése kapcsán újabb érdekel-

zetkímélőbbé tegyék a beruházást. A

ügy 2020-ban újra napirendre kerül-

lentétek alakulnak-e ki, az a következő

fentebb is említett új terv már tartal-

hetett, annak is volt köszönhető, hogy

évek zenéje. Reméljük a legjobbakat.

maz egy, a felső állomáshoz csatlako-

Kreinbacher hajlandó kivásárolni Bató

PG

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete pályázatot hirdet
a Budavári Kulturális Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetői tisztségének betöltésére
Kivonat. A teljes pályázati szöveg a www.maraikult.hu/karrier oldalon olvasható.
A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) főtevékenysége:
művészeti létesítmények működtetése.
Az ügyvezető feladatai:
Az ügyvezető az alapító okirat és az egyéb, jogszabályok
által meghatározott keretek között – figyelembe véve a
Társaság belső szabályzatait és határozatait is – intézi a
társaság ügyeit. Dönt és intézkedik minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály vagy az alapító okirat nem utal a tag
hatáskörébe. Önállóan jogosult a társaság képviseletére
és a cégjegyzésre.
Felügyeli a Társaság kulturális programtervét, költség
vetését, kommunikációs stratégiáját, valamint gondosko
dik ezek megvalósításáról.
Az ügyvezető feladatát képezi különösen:
• bejelentést tesz a cégjegyzékbe való bejegyzés és köz
zététel céljából a Cégbírósághoz;
• vezeti a Társaság tagjegyzékét, a bekövetkező változá
sokat is bejelenti a Cégbírósághoz;

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

• gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű
vezetéséről;
• önállóan képviseli a Társaságot;
• teljesíti a Társaság szolgáltatásainak igénybevételé
vel, az iratbetekintési jog gyakorlásával és a beszá
molók nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos
feladatokat;
• vezeti a határozatok könyvét;
• biztosítja a korszerű, magas színvonalú, a jogszabályi
előírásoknak megfelelő szakmai munkát;
• biztosítja a rendelkezésre álló anyagi és tárgyi eszkö
zökkel történő célszerű és felelősségteljes gazdálkodást;
• gondoskodik a köztulajdonban álló gazdasági tár
saságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvényben foglalt adatok közzétételéről és ja
vadalmazási szabályzat cégiratok közé történő letétbe
helyezéséről.
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Göncz Árpád közelgő századik
születésnapja elé
Kedves budavári lakosok!
Február 10-én lenne Göncz Árpád író, műfordító, 1990 és 2000 között két cikluson át a III. Magyar Köztársaság első
elnöke. Egykori munkatársakén megtisztelő számomra, hogy a kerület lapjában felidézhetem az emlékét.
Göncz Árpád a XX. századi magyar de-

követően indul saját írói munkássága.

mokratikus

Közben a szegedi egyetemen a tol-

mozgalmak

kiemelkedő

szereplője. 1922-ben született, egész

mács- és műfordítóképzés közkedvelt

élete a demokráciáért folytatott követ

professzora is. A Magyar Írók Szövet-

kezetes küzdelem jegyében telt. Az

ségében 1981-től a műfordítói szak-

1989-90-es közép-kelet-európai de

osztály elnöke, majd 1989-től 90-ig

mokratikus változások tevékeny része-

a szövet
ség elnöke. A demokratikus

se, aki a XX. század mindkét totalitárius

ellenzék tevékenységében kezdetektől

rendszerével, a fasizmussal és a kom

részt vesz, 1990-ben a szabad válasz-

mu
nizmussal is szembeszegült. Élet-

tások után a Magyar Köztársaság első

pályája szinte összefoglalja a magyar

elnöke (1990–1995, 1995–2000). Köz-

20. század történetét. A magyar prog

vetlen személyisége, rendkívüli nyitott-

ressziónak nemigen akadt olyan fonto-

sága, megalkuvás nélküli, kikezdhetet-

sabb csoportja, amellyel ne lett volna

len erkölcsi tartása, feleségével, Göntér

kapcsolatban. A magyar demokrá
cia

Zsuzsannával közös mély, szociális ér

megteremtésére és védelmére irányu-

Fotó: Korniss Péter

ló erőfeszítéseknek nemigen akadt

zékenysége állnak máig töretlen nép
szerűsége mögött.

olyan fontos eseménye, amelyből ne

munkásként dolgozik. Az 1956-os for-

A mai, roppant egymásnak feszülé

vette volna ki részét.

radalom után a Bibó-per másodrendű

sekkel teli világban fontosnak tartom,

Fiatalemberként, frissen végzett jo

vádlottjaként életfogytiglani börtönre

hogyan vélekedtek róla utódai:

gászként részese a nyilasok elleni

ítélik. 1963-ban amnesztiával szaba-

fegyveres ellenállásnak, 1945-től a

dul. Fordítóként kezd új pályát, az an-

Mádl Ferenc

kisgazda pártban kezdi a politikai tevé

gol-amerikai iro
dalom egyik legneve-

„Göncz Árpád (...) nem könnyű években,

kenységét. A párt betiltása után fizikai

sebb fordítójaként válik ismertté. Ezt

embert próbáló küzdelmekben, meg-
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A Göncz Árpád Alapítványt, amely most a Centenáriu-

ségével és családjával 1947-től 1990-ig élt, emlékhelyet

mi megemlékezések összefogója, 2012. novemberében

nyitunk, a Belvárosban, a Városháza parkjában pedig ki-

Göncz Árpád négy gyermeke hozta létre, hogy elősegít-

állítás mutatja be majd 14 tablón az életét és munkássá-

sék Göncz Árpád életének, munkásságának bemutatását,

gát, a Fesztivál Zenekar koncertet ad tiszteletére. Nagy

tanulmányozását, az 1956-os forradalom emlékének

élménynek ígérkezik a Márai Sándor Művelődési Házban

ápolását, valamint a magyar demokratikus és szabadelvű

február 10-én sorra kerülő Göncz Árpád emlékest.

hagyományok ápolását. Kuratóriumának tagjaiul ifj. Bibó

A Várnegyedhez Göncz Árpádnak sok gyermek- és ifjú-

Istvánt, Gulyás Andrást és Rainer M. Jánost kérték fel.

kori emléke fűződik. A Vérmező túloldalán, az egykori

Az Alapítvány honlapot működtet: www.gonczarpad.hu,

Bors, most Hajnóczy utcában élt a nagyszüleivel, a Széll

előadásokat, kiállításokat szervez, elősegíti Göncz Ár-

Kálmán téri korcsolyapályára járt a barátaival és Gön-

pád művei, valamint róla szóló művek megjelenését.

tér Zsuzsával, a Werbőczy (mai Petőfi) Gimnáziumban

A megemlékezések sorában a Bécsi úti házban, ahol fele-

érettségizett.
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szenvedett hitével, nagy általános és

a 90-es éveknek az egyik szimbóluma.

irodalmi kultúrájával, írói tehetségével,

(...) Óriási jelentősége van, hogy az első

politikai műveltségével és sokéves po-

elnöke ennek az új államnak egy 56-os

litikai erőfeszítéseivel, alkotmányos el-

volt. (...) Gyakran kiállt a szabadságjo-

veink és intézményrendszerünk kiépí-

gok mellett, (...) minden politikai vitát

tésének küzdelmes dialógusával, bölcs

alkotmányos mederben tartott.”

Borsos Miklós
-emlékszoba
látogatása

belátással, nemzetközi szereplésével,
elmélyült szociális felelősségtudatával,

Áder János:

beszédeivel és meleg szavaival (...) tel-

„Göncz Árpád életét a szabadság és a

jesebbé és gazdagabbá tette az ország

demokrácia eszméinek szentelte, és ez

és valamennyiünk életét.”

az értékrend rendszerváltó politikusok
egész nemzedékeinek jelent követen-

Sólyom László

dő példát.”

„Göncz Árpád (...) ennek a rendszernek

Budapest,

az első 10 évében tevékenyen és meg-

2022. január 18.

határozóan részt vett kialakításában, és

Borsos Miklós szobrász, éremművész,
Gulyás András

grafikus élete utolsó éveit a Budai Vár-

kább megmarad elnök úr arca, mosoly-

kuratóriumi elnök

ban, az Úri utca 6. szám alatt lévő lakás-

gósan, kötetlenül, mint ennek a kornak,

Göncz Árpád Alapítvány

ban töltötte. 84. évében, 1990. január

most, hogy visszatekintünk, egyre in-

27-én Budapesten hunyt el. A művész

Göncz Árpád emlékest

halálát követően felesége, Kéry Ilona
kérésére emlékszobát alakítottak ki a
művész szobájának berendezési tár-

2022. február 10. csütörtök, 18 óra

gyaival és alkotásaival. Az örökösök

Márai Sándor Művelődési Ház díszterme

később ezeket a tárgyakat a Budavári

(1013 Budapest, Krisztina tér 1.)

Önkormányzatnak adományozták. Jelenleg látogatható a Borsos Miklós ha

A Göncz Árpád 100. emlékévhez csatlakozva a Budavári Önkormányzat

gyatéktárgyai
ból berendezett emlék

emlékesttel tiszteleg a demokratikus Magyarország első köztársasági el

szoba.

nöke, a József Attila-díjas író és műfordító előtt. Születésének 100. évfor-

Cím: 1014 Budapest, Úri utca 6. (12-es

dulóján kiemelkedő egyéniségére, sokoldalú munkásságára emlékeznek

kapucsengő, majd az udvarból nyíló

vissza pályatársai, barátai és a család részéről meghívott vendégek.

hátsó lépcsőházon keresztül I. emelet,
12-es ajtó).

Az est vendégei:

Látogatási idő:

Dr. Fried István és Füzessy Tamás irodalomtörténészek, Demszky Gábor

szerdánként 12 és 16 óra között. Az em-

és Kőszeg Ferenc politikusok, pályatársak, a család részéről pedig Be-

lékszoba látogatásához előzetes idő-

nedek Márton.

pont-egyeztetés szükséges: e-mailen:

A beszélgetést Rainer M. János történész moderálja (Göncz Árpád Ala-

hétfőtől csütörtökig 10–15 óra között:

pítvány).

+36 1 381 8111

borsoskiallitas@gmail.com, telefonon

Látogatási időn kívül, előre egyezKözreműködik:

tett időpontban a kutatók számára

Molnár Piroska színművésznő és Nagy Zsolt színművész.

lehetőség van a hagyatékban őrzött

Az est házigazdája Váradiné Naszályi Márta, az I. kerület polgármestere.

dokumentumok, művészeti alkotások
ta
nulmányozá
sára is egy külön, erre

A belépés ingyenes.

fenntartott helyiségben.

Közösségi tereinkben és programjainkon az orrot és a szájat eltakaró

A látogatóknak be kell tartaniuk az

maszk viselése kötelező. A programjaink kizárólag érvényes védettségi

aktuális járványügyi szabályokat. Erről

igazolvánnyal látogathatók.

a bejelentkezés során kapnak további
tájékoztatást.
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Pelevin a Balatonon
Interjú Nagy Gabriella festőművésszel
– Ha valaki eljön a kiállításra, a kirakatban lát egy képet egy rókáról.
Belépve pedig szokatlanul a kép hátulja is láthatóvá válik a kép címével
együtt, ami az orosz kortárs irodalom
egyik meghatározó alakját, Viktor
Pelevint idézi meg (Pelevin a Balatonon). Mi a kapcsolat a kép és Pelevin
között?
– A róka a kapcsolat. Az első könyv, amit
olvastam Pelevintől az A Metamor Szent
Könyve volt, és a mai napig az a kedvencem. A róka miatt jutott eszembe
Pelevin, de állandóan ott van a fejemben, és keresem az alkalmat, hogy hogyan tudom bevonni motívum szinten.
– Hoztam néhány Pelevin-könyvet: A

egy állati ént feltételez. Ahogy te is

következtetni, mintha egy rejtett va

rovarok élete, A Metamor Szent Köny-

mondtad, játszik a valóság és az érzé

lóságot szeretnél megmutatni. Ka

ve, Empire V, Apollo Batman, A rette-

kelés különböző aspektusaival. Azért

pukat nyitni a valóságok között. Ez

net sisakja. Mi jut eszedbe róluk, mi a

tartom érdekesnek ezt a párhuzamot,

határozottan pelevini szemlélet. Volt

közös bennük?

mert a te képeiden is érezni valami

ilyen szándékod?

– Nekem egyértelműen a buddhista

hasonlót. Az egyik kép címe például

– Persze, azért is tartok ki ilyen hosszú

tanítóbeszéd, ami minden könyvből a

Egyenlő szárú szerelmi háromszög.

ideje a realista ábrázolásmód mellett.

legjobban megragad. Valamint a regé-

Nyilvánvalóan három cinkéről nem a

Én is arra a fikcióra építek, mint tulajdon

nyek felépítése. Ahogy felépül egy ab-

szerelmi háromszögre asszociálunk,

képpen Pelevin, megpróbálom meg-

szurd orosz, általában kortárs – de nem

teljesen egyértelmű, hogy ez egy em-

kérdőjelezni, hogy a valóság valójá

mindig – science fiction, furcsa, kicsit

beri jellemző. Ez tudatos?

ban valóság-e. Az-e a valóság, amit ér

nyo
masztó, elveszi az ember kedvét.

– Tudatos. Emberi dolgokról akartam

zékelünk? Ez képekben könnyű, hiszen

Hosszan leírja, hogy mi a valóság, elhi

beszélni. A síró birka motívumával –

nyilvánvaló, hogy ez egy festmény,

szem, elkeseredek, és az utolsó olda-

ami számomra valóságos dolog, mert

tehát nem a valóság. De realista mó

lon van egy feloldozás, ami egyszerűen

a nagypapám szerint némelyik birka

don próbálom ábrázolni, amit látunk,

bravúros. Engem a legjobban ez a felol

sírt levágás előtt – a fájdalom és a fáj-

tehát ez egy áttét, és a képen belül is

dozás vonz a könyveiben. Ahogy egy

dalomtól való megszabadulás folya-

próbálok képezni egy áttétet, ami el

nagyon egyszerű motívummal, néhány

matát szerettem volna megjeleníteni.

bizonytalanítja a nézőt. Olyan valós

egyszerű mondattal vagy egy nagyon

Úgy éreztem, ha állatokkal csinálom

ké
pet próbálok festeni, ami igazából

egyszerű képpel teszi, ami borzasztóan

ezt, az jobban átmegy az embereknek,

nincsen, de első ránézésre valóságos-

erős, és azt tartalmazza, ami szerintem

mert akkor nincs akkora ellenállás, mint

nak tűnik. Ugyanakkor csak egy nagyon

von
zó lehet a buddhizmusban: egy

mondjuk egy portrénál, ami túl szemé-

kicsi elbizonytalanító tényező legyen

ígéretet arra, hogy azért mégsem ez a

lyes. A bárány igen sokrétegű szimbó-

benne, ami nem olyan egyértelmű, ami

valóság. Az, ahogy ezt csinálja, nagyon

lum, és úgy éreztem, hogy ez a megol-

csak elindítja az ember gondolkodási

ügyes. Emiatt tartom őt nagyon jó író-

dás, ami átvezet.

folyamatát.

nak.

– Az egész kiállításon két fő tematika

– Mint mondjuk a viharos képek, ahol

– A könyvek, amiket kiválasztottam

vonul végig: állatok és megfordított

van egy táj, látunk egy villámot, tehát

és idehoztam, abban is közösek még

képek. Azt az érzetet keltik bennem,

vihar van, de az esőcseppek azok nem

mindemellett, hogy mindegyikben

és az előző gondolatod is erre enged

a viharban jelennek meg, hanem egy
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sokkal közelebbi képsíkban, mintha
egy lencsén vagy ablakon át néznénk.
Mintha az ok és okozat nem egymásból következne a néző számára.
– Igen. A műtermi jeleneteknél tudtam
a legjobban megcsinálni, mert olyan,
mintha egy realista csendélet lenne, de
nem az. A kis medve a csendélet része
lett, pedig korábban a teljes kép egyik
motívuma volt. Az is a címe, hogy A képről lemászó motívum.
– Vizuális művészként mit jelent számodra a látszat és a tartalom közötti
különbség? Pelevini szóhasználattal
élve a glamour és a diskurzus? Ros�szul gondolom, hogy íróként több
lehetőséged van a mélyre menni és
ironizálni?
– Szerintem vizuálisan sokkal kön�nyebb. A szavak jelentése elég konk-

– Érdekes, hogy ezt mondod. A másik

na átfolyni magán ezt a magas szintű

rét, annak ellenére, hogy mondjuk a

művészeti ág, amiről ezt mondják, az

spirituális lényeget.

magyar nyelv dúskál a többjelentésű

a zene.

– Milyen képzőművészek hatnak rád?

szavakban (fantasztikus címeket lehet

– Abszolút. Igen. A zene az érzelmeket

– Főleg amerikai és inkább fiatal kali-

adni). Viszont egy vizuális motívum úgy

kezdi el működtetni. És az érzelmek

forniai festők, akik nagyon személyes

többjelentésű, hogy mindig tartalmaz

tudnak leggyorsabban kapcsolódni a

topikokat dolgoznak föl.

tudatalatti jelentésréteget, és ez nem

nem tudatos tartalmakhoz. A zenével

– Miközben te pedig még az embere-

feltétlen feltárható, de nagyon erős

ellentétben a vizuális tartalomnak las-

ket sem feltétlenül akarod megjelení-

hatású. Ez a tudatalatti mintha jobban

sú, folyamatos a hatása.

teni a képeiden.

kapcsolódna ahhoz a réteghez, amire

– Más művészeti ágakból is inspirá-

– Mindig kacérkodom ezzel az emberi

Pelevin is utal. És ezt szerintem a vi-

lódsz, például a zenéből?

vonallal.

zuális tartalmak sokkal könnyebben

– Bach a csúcs. Bach számomra olyan,

– Említetted, hogy Pelevin mindig ad

elérhetik.

mintha teljes egészében hagyta vol-

feloldozást. A kiállítás címe Rendes
Légy. Kétértelműségében is pozitív.
Miért?
– Mert a rovarok be vannak lőve egy
rácsba, akár a rovargyűjteményben,
miközben én a geometria miatt hasz
nálom ezt a rácsszerkezetet, mert a
geometria is kapcsolódik a természet
univerzális törvényeihez.
Fodor Balázs
Rendes Légy
– Nagy Gabriella kiállítása
Megtekinthető:
2021. 12. 10.–2022. 01. 22.
Helyszín:
Tér-Kép Galéria,
1016 Budapest, Krisztina krt. 83–85.
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Tájékoztató a parkolási engedélyek kiadásáról
2022. január 31. napján lejár a 2021. évre kiadott engedélyek érvényessége.
Az előző évhez hasonlóan a Budavári Önkormányzat azoknak a természetes személyeknek,
akik a 2021. évben rendelkeztek érvényes parkolási engedéllyel, a 2022. évre vonatkozóan is automatikusan
meghosszabbítja a parkolási engedélyük érvényességét (2023.01.31. napjáig), tehát nekik teendőjük nincs.
Az alábbi esetekben a lakossági várakozási hozzájárulá-

C) Egészségügyi hozzájárulások

sok kiváltása mindenképpen ügyintézést igényel:

• saját gépjármű esetén az I. pontban felsoroltak,
• munkáltató által kizárólagos használatba kapott gép

A) a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gép-

jármű esetén az A. pontban felsoroltak.

jármű esetén,
B) gazdálkodói hozzájárulások,

D) Második autóra vonatkozó szabályok:

C) egészségügyi hozzájárulások,

Az előző évhez hasonlóan lakásonként a második autó-

D) második gépjárműre vonatkozó, valamint

ra vonatkozó hozzájárulás kiváltása várakozási díj meg-

E) a méltányossági kérelmek alapján kiadott enge

fizetéséhez kötött.
A várakozási övezetekben a várakozási díj kiszámításá-

délyek.

nak alapja a BKV Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy
I.) A személyes ügyintézéshez minden (A)-E)) esetben
szükséges:

árának megfelelő összeg, amelynek mértéke előreláthatóan 2022. január 1-től változatlanul 350 Ft marad.

• a személyi azonosító okirataikat (személyi igazolvány és lakcímkártya),

A különböző díjtételű területeken, a különböző járműfajták után óránként fizetendő várakozási díj összegét

• a gépjármű forgalmi engedélyét,

a BKV jegy ára, valamint a területekre a fővárosi ren-

• a 2000 forintos költségtérítési díjat/gépjármű.

deletben (30/2010 VI. 4.) megállapított számegységek
szorzata adja.

A) A munkáltatótól kizárólagos használatba kapott

A második autó költsége az 1. díjtételű területen: 131

gépjárműre vonatkozó parkolási engedélyek esetében

250 Ft; a 2. díjtételű területen: 109 375 Ft; a 3. díjté-

a fentiek mellett kérjük, hogy az ügyintézéshez hozzák

telű területen: 87 500 Ft.

magukkal:
E) A méltányossági kérelmek alapján kiadott engedélyek

• a munkáltatói cégkivonatot,
• a „munkáltató” képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát,

érvényessége 2022. január 31. napján lejár, automatikusan nem hosszabbodik meg, azokat ismételten kérel-

• a gépjárműre vonatkozó kizárólagos használati en-

mezni kell.

gedélyt,
• bérelt, lízingelt gépjármű esetén a lízingelést, bérletet igazoló dokumentumot.

Online ügyintézésre a következő esetekben van lehetőség:
1. I. kerületi állandó lakos és új gépjárművet vásárol, vagy
2. munkáltatótól kizárólagos használatban kapott, az

B) Gazdálkodói hozzájárulások

adott lakcímen első számú gépjármű.

• cégkivonat,

Online ügyintézésre a https://ugyfelablak.budavar.hu/lo-

• aláírási címpéldány.

gin felületen van lehetőség.

A parkolási engedélyekkel kapcsolatosan további részletes információért kérjük,
forduljanak ügyfélszolgálati irodánk munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken:
Kapisztrán téri ügyfélszolgálati iroda telefonszámai: 458 3025, 458 3030
Attila úti ügyfélszolgálati iroda telefonszáma: 225 7276
E-mail: ugyfelszolgalat@budavar.hu
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Márai Sándor Művelődési Ház
1013 Budapest, Krisztina tér 1. | https://www.facebook.com/
maraisandorkult.kozpont | Információ: 06 20 264 1134

Magyarország első köztársasági

REGEJÁRÓ MISZTRÁL

elnöke, József Attila-díjas író

MŰVÉSZETI KLUB

Fotó: Bácsi Róbert László

2022. január 30. vasárnap, 19.00

és műfordító. Lenyűgöző egyéniségére,
sokoldalú munkásságára emlékeznek
vissza pályatársai, barátai és a család
részéről meghívott vendégek.
Fotó: Szeidl Mariann

Résztvevők: Demszky Gábor
és Kőszeg Ferenc politikusok,
pályatársak, Fried István és Füzessy

Az Ég az erdő című Kollár-Klemencz

Tamás irodalomtörténészek, a család

album hanghordozón 2020 őszén

részéről pedig Benedek Márton.

látott napvilágot, a dalszerző-íróénekes 2008-ban indult
szólólemezek negyedik darabjaként,

vasárnapján Regejáró Misztrál

rajta személyes hangvételű, mély

Művészeti klub!

érzelmekkel telített, balladisztikus

Az 1997-ben alakult Magyar Örökség

dalok a természetből,

díjas Misztrál együttes a magyarországi

az erdő közepén élő alkotótól

zenei élet egyik népszerű formációja.

és vonószenekarától.

Magyar és külföldi költők versei,

A Kollár-Klemencz Kamarazenekar

valamint népdalfeldolgozások

koncertjei személyes és intim

Fotó: Szilágyi Lenke

Januártól minden hónap utolsó

szerepelnek a repertoárjukon.
Megzenésítéseik forrása a magyar
népzenei hagyomány, amelyet
gyakran ötvöznek a ma divatos
világzenei irányzatokkal.

hangvételűek, a természet szeretete
és jelenléte itt is meghatározó,
amelyet a fellépő zenészek
és az akusztikus hangzás még
hitelesebbé tesz.

Az együttes versválasztásaiban

A kerekasztal-beszélgetést Rainer M.

A Kamarazenekar tagjai:

fontos szerepet játszik az európai

János, a Göncz Árpád Alapítvány

Kollár-Klemencz László –

és a magyar történelem iránti

történésze moderálja. Közreműködik

ének, gitár

érdeklődés.

Molnár Piroska Kossuth- és Jászai

Mákó Kató – ének,

Belépőjegy: 1800 Ft, jegyek

Mari-díjas színművésznő, valamint

archaikus ütős hangszerek

elővételben a Tixán kaphatók, illetve

Nagy Zsolt színművész.

Valkó Béla – cselló

az előadás napján a helyszínen,

A belépés ingyenes.

Ónodi László – brácsa

készpénzért válthatók.

Az esemény kizárólag védettségi

Vajdovich Árpád – bőgő

A rendezvény kizárólag védettségi

igazolvánnyal látogatható!

Csernovszky Márk – zongora

igazolvánnyal látogatható.

Belépő:
2022. február 11. péntek, 19.00

4500 Ft online elővételben

2022. február 10. csütörtök, 18.00

ÚJRA! KOLLÁR-KLEMENCZ

a Tixa oldalán,

EMLÉKEST GÖNCZ ÁRPÁD

KAMARAZENEKAR – koncert

illetve az előadás

SZÜLETÉSÉNEK
100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

napján a helyszínen,
A nagy sikerű, teltházas október

készpénzben 5000 Ft.

végi koncert után a Kollár-Klemencz

Az esemény kizárólag

100 éve, 1922. február 10-én

Kamarazenekar újra a díszteremben

védettségi igazolvánnyal

született Göncz Árpád, a demokratikus

muzsikál!

látogatható!

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK

klubnapjait. Az alkalmak remek

A koreográfiák egyszerűek,

lehetőséget teremtenek

könnyen megjegyezhetők,

Hétfőnként 9.00–10.00

a kikapcsolódásra. Az egyesület

nincsenek bennük hirtelen

SZENIORTORNA

érdekvédelmi, szociális, kulturális

mozdulatok.

NEMCSAK SZENIOROKNAK!

és rehabilitációs feladatokat lát el

Kíméletes mozgásforma, amely

a mozgássérültek részére.Kerületi

figyelembe veszi a korosodó

Gerinctorna alapú mozgástréning

szervezeti vezető: dr. Szalkó Anna.

szervezet sajátosságait.

a 60 feletti életkor tipikus

Elérhetősége: dr.szalko.anna@gmail.com

Az örömtánchoz nem szükséges

betegségeinek figyelembevételével.

táncpartner, sem előzetes tánctudás.
Keddenként 09.00–10.00
RTM – HASIZOM-REGENERÁLÓ

Folyamatosan, bármikor lehet

megőrzésére, a keringés javítására,
a csontritkulás lassítására fókuszál.

TRÉNING

Bővebb információ:

Különösen az izomtömeg

csatlakozni.

Kellemes tempójú, erősítő, mobilizáló

Drimál Andrea, +36 30 231 2150.

torna, amely a különböző

Bejelentkezés: zsofi@kangatraining.hu

mozgásformák (jóga, gimnasztika,

vagy a +3630 438 8554

Péntekenként

természeti táncok, funkcionális

telefonszámon.

KEREKÍTŐ FOGLALKOZÁS
VAJAI FLÓRÁVAL

tréning) számos elemét felhasználja,
a tempótés erősséget a résztvevők

Kedd és csütörtök 17.00–18.00;

fittségi és ügyességi állapotához

szerda és péntek 9.00–10.00

10.30 Kerekítő Manó torna

igazítva.

ALAKFORMÁLÓ KONDITORNA

(1–3 éveseknek)
11.30 Kerekítő mondókás móka

Oktató: Szabó Nikolett személyi edző,
gerinc és pre-postnatális tréner

A jó erőnlét, a hajlékonyság,

(0–3 éveseknek)

(szülés előtt-után), jóga-

az egészség és a harmónia érdekében

A Kerekítő Manó torna (1–3 éveseknek)

és polinéztánc-oktató.

különféle izomcsoportok erősítését

40–45 perc. Kerekítő Manó bábos

Minden alkalommal bejelentkezés

végezzük minőségi, a Kárpát-medence

jelenete, majd a korosztály igényeihez

szükséges. Bejelentkezés

kincsestárából merített zenére.

igazodó mondókák, játékok után

és információ: szaniki@gmail.com/

Minden korosztálynak! Vezeti: Tóth

a foglalkozást tornaszeres játéktérrel

vagy +3670 624 6083.

Ildikó, Harangozó Gyula-díjas

zárjuk, ami olyan új dolgok

táncművész. Belépő: 1500 Ft

kipróbálására alkalmas,

Kezdő szintű órák

amelyekre otthon nem biztos,

hétfőnként 18.00–19.30,

Csütörtökönként 18.30–19.30

hogy lehetőség nyílik.

szerdánként 19.30–21.00

HATHA JÓGA A 40+ KOROSZTÁLYNAK

A Kerekítő mondókás móka

TAHITI TÁNC

(0–3 éveseknek) 30 percnyi
Minden ember megérdemli

mókázós foglalkozás népi

Ez a táncóra azoknak a nőknek szól,

a testi- lelki nyugalmat, az erőt,

mondókáink, dalaink és játékaink

akik szeretnék a polinéz szigetvilág

amit a jóga gyakorlása által szerez.

felelevenítésével.

életvidám, energikus táncait

A követők idős korban is hajlékony,

Kerekítő Manóval itt is találkozhattok.

megismerni, és a női szépség

egészséges testnek örvendhetnek.

Erre a foglalkozásra szeretettel várjuk

kifejezésének új nyelvét megtanulni.

A test a lélek temploma, vigyázni kell rá!

a legkisebb, pár hónapos babákat

Belépő: 3500 Ft/alkalom

Óradíj: 2000 Ft

és szüleiket is.

Bővebb információ:

Bővebb információ: Hidvégi Eszter

Bejelentkezés és további részletek:

info@tahititanc.hu és www.tahititanc.hu

jógaoktató, + 36 30 971 0055

vajai.flora@gmail.com
A foglalkozásra csak a legelső

2022. február 1. kedd, 14.00–16.00

Péntekenként 16.30-–18.00-ig

meglátogatott alkalom előtt

A BUDAVÁRI MOZGÁSSÉRÜLTEK

ÖRÖMTÁNC IDŐSEKNEK

szükséges bejelentkezni.

SZERVEZETÉNEK KLUBNAPJA

– „A zene örök, a tánc öröm”

Árak: 1900 Ft/alkalom,
8500 Ft/5-alkalmas bérlet,

Az I. kerületi mozgássérültek klubja

Az örömtánc nem társastánc

2 vagy több gyermek esetén

– akadálymentesített környezetben

időseknek, nem is tánciskolai tánc,

testvérjegy váltható

– minden hónap első keddjén tartja

hanem közösségi társasági tánc.

900 Ft-os áron.
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Jókai Anna Szalon
1011 Budapest Iskola utca 28. | jokaiannaszalon@budavar.hu
facebook.com/jokaiannaszalon

2022. január 27. csütörtök, 18.00

A klub vendége ezúttal Vörös Eszter,

PETERSPLANET KÖNYVKLUB
– KOLUMBIA

A Nagy Parranda – Történetek Gabriel
García Márquezről című
dokumentumfilm készítője.
Belépő: 1000 Ft. Online elővételben
a Tixa oldalán, illetve az esemény
napján a helyszínen, készpénzben.
Az esemény kizárólag védettségi
igazolvánnyal látogatható!
Péntekenként 10.30-tól 12.00-ig
LÉLEKSIMOGATÓ – FOGLALKOZÁS
Rák Kati színművésznő programja,
ahol játékos gyakorlatok kíséretében,

A januári PetersPlanet könyvklub

egymásról és magunkról beszélgetve

Kolumbiába invitál, mégpedig

együtt, közösségben juthatunk még

Gabriel García Márquez regényeinek

közelebb történeteinkhez.

helyszíneire.

A belépés ingyenes.

Ingyenes
lelkisegély-szolgálat
Amennyiben úgy érzi, hogy se
gít
ségre van szüksége, a hét min
den
munkanapján kérhet támogatást. Aki
azt tapasztalja, hogy eluralkodik rajta
a félelem, szorongás, pánik, frusztrá
ció, düh, kontrollvesztés és a negatív
gondolatok, vegye fel velünk a kap
csolatot, hívjon telefonon, segítünk!
Szolgáltatásunk segítő, támogató be
szélgetésre ad lehetőséget szakembe
rekkel.
Elérhetőségünk:
Reményik Ildikó,
tanácsadó szakpszichológus:
Tel.: 06 20 535 1400,
hétfő 11:00–13:00,
kedd: 11:00–13:00,
péntek: 14:00–15:00

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

2021. október 2.–2022. április 10.

2022. február 13., vasárnap, 16:.00

HIÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY
– TANDORI JELENLÉTE(I) kiállítás

„MINDEN. MEG: VOLT.” HAGYATÉK
– ÖRÖKSÉG – BEFEJEZETTSÉG?
Beszélgetés a Tandori-hagyatékról

Irodalmi Múzeum) munkatársaival,
a téma szakértőivel.

Tandori Dezső 2019-es, majd felesége

A belépés ingyenes.

és alkotótársa, Tandori Ágnes 2020-as
halála után az egyik legnagyobb

2022. február 11. péntek, 18.00 óra

és legfontosabb kérdés Tandori
művészeti hagyatékának sorsát érin-

DZSENGA
– ÉPÍTSD VELÜNK ÖNMAGAD!

tette: hová és hogyan kerülhet

Fiatalok klubja fiataloknak

a XX. századi magyar irodalom egyik
A magyar irodalom és kultúra ötven

legfontosabb irodalmi életművét

I. kerületi egyetemisták, Barna és

éven át tartó kiemelkedő életművét

felölelő együttes?

Domos kezdeményezésére fiataloknak

mutatja be a közelmúltban elhunyt

Hogyan őrizhető meg a Tandori

indult kéthetente klubsorozat a Virág

Tandori Dezső és Tandori Ágnes

sokirányú és több évtizeden át

Benedek Ház nagytermében. A pénteki

első retrospektív kiállítása.

egyforma intenzitással művelt

„Dzsenga klub”-ba mindenkit

Az egymásba nyíló terekbe

tevékenységeit dokumentáló

szeretettel várnak, aki a középiskolás

installált tárlaton keresztül

örökség egysége, hitelessége,

vagy egyetemi korosztályhoz tartozik,

a költő életművének

egyedisége?

és szívesen hallgat meg tartalmas

„feltételes megállóiba”,

A Tandori-hagyaték sorsáról

előadásokat, vesz részt slam-poetry

és a világtól elzárt Lánchíd utcai

beszélgetünk a befogadó intézmények

vagy standup versenyen, kezdő

lakása mikrokozmoszába nyer

(az írói könyvtárat befogadó Apor

zenekarként bemutatkozna, vagy

betekintést a látogató.

Vilmos Katolikus Főiskola, valamint

csak szívesen töltené az idejét egy

A belépés ingyenes.

az irodalmi hagyatékot gondozó Petőfi

jó helyen, fiatalok között.

Hahó, iT T a Czakó!
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont
NYITVATARTÁS
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November 1.–március 31.:

• a nordic walking foglalkozásunk bizonytalan ideig szünetel;

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

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

2022. február 11. péntek, 17.00

Hétfőnként 17.00–18.00

A MAGYAR DIVAT SZÖVETSÉG

AGYAGOZÁS GYEREKEKNEK

EGYESÜLET KLUBESTJE
A foglalkozást Sztankay Bedők Bea
A Magyar Divat Szövetség Egyesület

keramikusművész vezeti.

2020-ban alapított Hölgyek öröme

A részvétel négyéves kortól ajánlott.

klubja Valentin nap előtt pár nappal

Részvételi díj: 1500 Ft/óra

kerül megrendezésre a Vízivárosi

+ anyagköltség.

Klubban RanDivat, avagy Szerelem

Jelentkezés: info@lilisuli.hu,

a gardróbban címmel.

+36 30 982 0392.

Stylisttippeket adunk a jó
randiruhatárhoz, kiállítással

Keddenként 18.00–20.00

és beszélgetéssel készülünk.

„ARTMENŐK”

az egészségünk javításáért, mivel
jótékonyan hatnak a testre, a lélekre

A rendezvény látogatása ingyenes,
de regisztrációhoz kötött.

Az ArtMan Egyesület 18–30 éves,

és a szellemre is. Folyamatos

Regisztrálni

fogyatékossággal élő és ép fiatalokat

csatlakozási lehetőség! További

a divatszovetsegmagyar@gmail.com

vár mozgáscsoportjába. A foglalkozás

információ: https://www.312.hu/

címen lehet 2022. február 8-ig.

célja, hogy olyan előadó-művészeti

Infó: Kiss Ágnes, +36 70 210 4706,

programot biztosítson az érdeklődőknek,

kagnes22@gmail.com

miáltal – a mozgáson át – a látogatók

A részvétel ingyenes.

jobban megismerhetik önmagukat,
kortárs közösségben lehetnek

Minden szerdán és pénteken

és gazdagodhatnak egymás

10.00–11.00

tapasztalataiból.

GERINCTORNA IDŐSEKNEK

Jelentkezés: Kopeczny Kata,
+36 30 307 8734,

Az órák fő célja a helyes testtartás

artman.dance@gmail.com

kialakítása, a testtudat fejlesztése,

A részvétel ingyenes.

az erő és rugalmasság megőrzése.
Vezeti: Mándli Monika sportoktató.

Csütörtökönként 17.00–18.00
MERIDIÁN 3 – 1 – 2 TORNA

Jelentkezés:
mandlimoni@gmail.com
Regisztráció minden

o
O FM
H
varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

A gyakorlatok rendszeres

alkalommal szükséges!

végzésével sokat tehetünk

Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom.

Hirdetésfelvétel
kizárólag:
varnegyed@gmail.com

j o
F

V
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APRÓHIRDETÉS

INGATLAN

generálkivitelező, telefon: 06 1 202
2505, 06 30 251 3800.

Fiatal pár legalább 2-szobás, emeleti
lakást vásárolna. Erkély előny.

Gyönyörű, középbarna, félhosszú,

Tel.: 06 30 373 7378.

teljesen új, klasszikus fazonú
nercbunda eladó. Méret: M –L.

A BakosLak Ingatlan készpénzes
ügyfelei részére eladó és igényes,

Tetődoktor: régi, hajlott tetők

kiadó ingatlanokat keres azonnali

javítása, cseréje, beázás elhárítása,

fizetéssel. BakosLak Ingatlan,

bádogozás, Lindab tető, új tető

I. ker. Batthyány utca 32.

cserepezése, kisebb javítások,

Tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.

SOS munkák: 06 30 622 5805,

KÖSZÖNTŐ

■ HUSZÁR
BEMUTATÓ
2022.
FEBRUÁR
19.

06 20 492 4619.

SZOLGÁLTATÁS
Ha ön magányos, nincs senkije, akkor
rám van szüksége. Fiatal hölgy vállal
idősgondozást, takarítást, bevásárlást,
orvoshoz kisérést és minden mást,
amire szüksége van. Amiben tudok
segítek önnek. Várom hívását.
Elérhetősége: 06 70 338 1276.
Villanyszerelés azonnal!

■ BELICZAI
BALÁZS
KIRÁLYI
LOVARDA
■ KÖSZÖNTŐ

2022.
FEBRUÁR
HUMORISTA
MŰSORA19.
■ HUSZÁR
BEMUTATÓ
■ KÖSZÖNTŐ
KIRÁLYI
LOVARDA
■
SVÉDASZTALOS
2022.
FEBRUÁR
BELICZAI
BALÁZS 19.
■■HUSZÁR
BEMUTATÓ

RÉGISÉG
Zsigmond Mihály, az ön megbízható
partnere készpénzért felvásáról
antik bútort, festményt, herendit,
Zsolnay porcelánt, könyveket,
hanglemezeket, bizsukat, órákat,
szőnyegeket, retro tárgyakat,
mindenféle lakásdekorációs
tárgyakat, hagyatékot – felújítandót
is, legmagasabb áron, diszkrécióval.
Tel.: 06 70 600 1727.

Hibaelhárítástól a teljes felújításig,
Elmű-ügyintézéssel.
Petrás József villanyszerelő mester.
+36 20 934 4664, 246 9021.

PEST-BUDA
POLGÁRI
PEST-BUDA
PEST-BUDA
BÁL
POLGÁRI
PEST-BUDA
POLGÁRI
PEST-BUDA
BÁL
POLGÁRI
BÁL
2022.
FEBRUÁR 19.
POLGÁRI
KIRÁLYI
LOVARDA
BÁL
2022.■ FEBRUÁR
BÁL 19.
KIRÁLYI LOVARDA

HENK ANTIQUTAS, Krisztinaváros,
Mészáros u. 8. Nyitva: H–P 10–18h
Tel.: 06 20 933 1413, henkvilmos@
henkvilmos@gmail.com

■VACSORA
KÖSZÖNTŐ
KIRÁLYI
LOVARDA
HUMORISTA
MŰSORA
■ BELICZAI
BALÁZS

NYITÓTÁNC
■
HUSZÁR
BEMUTATÓ
■■
SVÉDASZTALOS
HUMORISTA
MŰSORA
■ KÖSZÖNTŐ
■ VACSORA
TOMBOLA
■
BELICZAI
BALÁZS
■
SVÉDASZTALOS
■ HUSZÁR BEMUTATÓ
MŰSORA
■ NYITÓTÁNC
VACSORA
AZHUMORISTA
ESTE
FOLYAMÁN
ZENÉL
■ BELICZAI
BALÁZS
■
SVÉDASZTALOS
■
TOMBOLA
■ NYITÓTÁNC
HUMORISTA
MŰSORA
A PESTY
PARTY
VACSORA
■ FOLYAMÁN
TOMBOLA ZENÉL
■SHOWBAND
SVÉDASZTALOS
AZ ESTE
■
NYITÓTÁNC
VACSORA
programok:
ATovábbi
PESTY
PARTY
AZ ESTE
FOLYAMÁN
ZENÉL
Kártyaszalon
■ Kvízasztal
TOMBOLA
■■NYITÓTÁNC
SHOWBAND

A PESTY
PARTY
Gasztronómiai
kaszinó
■ Fotósarok
AZ ESTE
ZENÉL
További
programok:
■ FOLYAMÁN
TOMBOLA
SHOWBAND
Kártyaszalon ■ Kvízasztal
ATovábbi
PESTY
PARTY
programok:
AZ ESTE
FOLYAMÁN
ZENÉL
Gasztronómiai
kaszinó
■ Fotósarok
Kártyaszalon
■ Kvízasztal
SHOWBAND
A
PESTY
PARTY
Gasztronómiai
■ Fotósarok
Fővédnök:
Továbbikaszinó
programok:
SHOWBAND
Kártyaszalon
■ Kvízasztal
BÖRÖCZ
Továbbikaszinó
programok:
Gasztronómiai
■ Fotósarok
Fővédnök:
LÁSZLÓ
Kártyaszalon ■ Kvízasztal
országgyűlési
Gasztronómiai kaszinó
■ Fotósarok
Fővédnök:
BÖRÖCZ
képviselő

LÁSZLÓ
BÖRÖCZ
országgyűlési
Fővédnök:
LÁSZLÓ
képviselő
országgyűlési
BÖRÖCZ
Fővédnök:
képviselő
LÁSZLÓ
BÖRÖCZ
országgyűlési
képviselő
LÁSZLÓ

Kertet gondozni vágyó, fiatal pár
nyaralót/hétvégi házat venne

országgyűlési
képviselő

HAGYATÉK

a Balatonon vagy Szentendre/
a Dunakanyar térségében 28 m Ft-ig.

Nerc, róka, mindenfajta szőrmebundát

Tel.: 20 454 9152.

vásárolok, teljes ruhanemű hagyatékot,
kiegészítőket. 06-20 229-0986.

VILLANYSZERELÉS: elektromos

EGÉSZSÉG
Házhoz megyek! Fogsor készítését,

06 30 235 34-11.

javítását vállalom garanciával.
Hívjon bizalommal!
Telefon: 06 20 980 3957.

tapétázás, mázolás, parkettalerakás,

Gyógypedikűr. Szeretettel várom

-javítás, -csiszolás, vízszerelés,

esztétikai vagy gyógypedikűrre.

csempézés, villanyszerelés, ajtó-,

Szathmári Katalin Henrietta,

ablakcsere, kőműves-,

tel.: 06 70 422 8410

asztalosmunkák, takarítás –

Showhaj Studio szépségszalon,

garanciával. Halász Tibor

Mészáros utca 14.
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Fejlődő Városi
Főszervező:
Közösségekért
Fejlődő Városi
Alapítvány
Főszervező:
Közösségekért
Fejlődő
Városi
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Alapítvány
Közösségekért
ÉS JEGYVÁSÁRLÁS:
Főszervező:
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Alapítvány
Fejlődő Városi
WWW.PESTBUDABAL.HU
ÉS JEGYVÁSÁRLÁS:
Főszervező:
Közösségekért
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
WWW.PESTBUDABAL.HU
Fejlődő
Városi
Alapítvány
ÉS JEGYVÁSÁRLÁS:
Közösségekért
WWW.PESTBUDABAL.HU
TOVÁBBI
INFORMÁCIÓK
Alapítvány
ÉS JEGYVÁSÁRLÁS:
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
WWW.PESTBUDABAL.HU
ÉS JEGYVÁSÁRLÁS:

WWW.PESTBUDABAL.HU

MÁCIÓK
LÁS:

ggyűlési országgyűlési
iselő
képviselő

RÖCZBÖRÖCZ
SZLÓLÁSZLÓ

Lakásfelújítás: szobafestés,

Főszervező:

AL.HU
TBUDABAL.HU

fi-relé beépítése stb.), hibaelhárítás:

si
jlődő Városi
rt
zösségekért
apítvány

kisebb munkánk (pl. lámpák cseréje,

szervező:

hálózat kiépítése, korszerűsítés,
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2022. február 20-án
A virágvásáron való részvétel regisztrációköteles.
Regisztálni a regisztracio@budavar.hu emailcímen és
személyesen a Városháza ügyfélszolgálati irodájában
ügyfélfogadási időben lehet.
Pontos részletek egy későbbi időpontban kerülnek
meghirdetésre!

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

BUDAPEST100@KEK.ORG.HU
BUDAPEST100@KEK.ORG.HU
+36 20 341 66 88
+36 20 341 66 88

Idén a Várnegyedbe érkezik a
élők történeteit a Bécsi kaputól a Dísz
Budapest100.
A
KÉK
Kortárs
Építészeti
térig, aélők
Tóthtörténeteit
Árpád sétánytól
falak a Dísz
Idén a Várnegyedbe érkezik a
a Bécsiakaputól
Központ
2022. májusA14-15-én
rendezi
kanyargó
lépcsőkig,
és aztais,falak
Budapest100.
KÉK - Kortárs
Építészetimentén
térig,
a Tóth Árpád
sétánytól
meg aKözpont
Budapest100-at,
amelyhez
várjuk
a modern
élet az lépcsőkig,
évszázadosés azt is,
2022. május
14-15-én
rendezi milyenmentén
kanyargó
a Várnegyedben
található épületek
falak között.
meg a Budapest100-at,
amelyhez várjuk
milyenAaprogramokat
modern élet önkéntesek
az évszázados
lakóinak
csatlakozását. A
nyitott épületek és a lakók
szervezzük,önkéntesek
a Várnegyedben
található
falakbevonásával
között. A programokat
házak lakóinak
hétvégéjének
szervezése
egy
legyenésazaháztörténeti
kiállítás,szervezzük,
piknik,
csatlakozását.
A nyitott
lakók bevonásával
lakótalálkozóval
kezdődik,
ahol
közösen
közös
mesélés,
koncert
az
udvaron
házak hétvégéjének szervezése egy
legyen az háztörténeti kiállítás, piknik,
tervezzük
és szervezzük kezdődik,
a Budapest100
vagy akár
lépcsőházban,
épp
lakótalálkozóval
ahol közösen
közösa mesélés,
koncertvagy
az udvaron
fesztivált.
Az
egy
hétvégén
át
tartó
városi
az
épületet
és
a
környéket
bejáró
tervezzük és szervezzük a Budapest100
vagy akár a lépcsőházban, séta.
vagy épp
ünnepfesztivált.
célja, hogy
bemutassa
azát
itttartó városi
Az egy
hétvégén
az épületet és a környéket bejáró séta.
ünnep célja, hogy bemutassa az itt

