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A KÉK szervezésében

Ünnepeljünk 
együtt!

Idén a Várnegyedbe érkezik a Budapest100. A KÉK - Kortárs Építészeti Központ 
2022. május 14-15-én rendezi meg a Budapest100-at, amelyhez várjuk a Várnegyedben található 
épületek lakóinak csatlakozását. A nyitott házak hétvégéjének  szervezése egy lakótalálkozóval 
kezdődik, ahol közösen tervezzük és szervezzük a Budapest100 fesztivált. Az egy hétvégén át 
tartó városi ünnep célja, hogy bemutassa az itt élők történeteit a Bécsi kaputól a Dísz térig, a Tóth 
Árpád sétánytól a falak mentén kanyargó lépcsőkig, és azt is, milyen a modern élet az évszáza-
dos falak között. A programokat önkéntesek és a lakók bevonásával szervezzük, legyen az ház-
történeti kiállítás, piknik, közös mesélés, koncert az udvaron vagy akár a lépcsőházban, vagy épp 
az épületet és a környéket bejáró séta.
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Február 10.  

Göncz100 emlékest 
Göncz Árpád születésének 100. évfordulója alkalmából tartott február 10-i megemlékezésen Molnár Piroska és Nagy 

Zsolt színművészek elképesztő energiával töltötték meg Göncz Árpád sorait: a volt köztársasági elnök saját művei-

ből, a Sarusokból és a Magyar Médeiából, illetve műfordításából, J. R. R. Tolkien Gyűrűk Ura c. könyvéből olvastak fel 

részleteket.

Köszönjük az irodalmi gyorstalpalót dr. Fried István és Füzessy Tamás irodalomtörténészeknek, illetve a személyes 

történeteket Göncz Árpád unokájának, Benedek Mártonnak, valamint pályatársainak, Demszky Gábornak és Kőszeg 

Ferencnek.
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Február 13. 

Ostrom77 
„Ami itt történt, az szervezett, felülről elrendelt értelmetlen tömeggyilkosság” – foglalta össze a 77 évvel ezelőtti ese-

ményeket Ungváry Krisztián. 

A történész hangsúlyozta, hogy az áldozatok története nem fekete-fehér. Nem csupán egy tömeges tragédia történt 

1945-ben, ahol húszezer ember tűnt el, hanem az ostrom húszezer özvegy és húszezer árva története is. 

A sétával egybekötött megemlékezés végén ez alkalommal megtekinthető volt a budavári városháza alatti, egyéb-

ként nem nyilvános területen lévő óvóhelye.
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Február 15. 

Farsang az idősek klubjában 
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ II. sz. Idősek Klubjának farsangi rendezvényén, 2022. 02. 

15-én, a klub tánccsoportja tartott bemutatót. A tavalyi évben elmaradt a farsangi rendezvény, így különösen jó volt 

újra összejönni és együtt lenni, nevetni.

Az idősek különböző táncokat adtak elő műsorukban: countryt, keringőt, görög táncot, latin táncot és a Jerusalemát, 

az összefogás táncát.

A fellépőkön kívül a klubtagok közül is sokan jelmezbe öltöztek. 

A rendezvényt farsangi fánkkal és teával zártuk, vidám hangulatban.
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Február 17. 

Emléktáblaavatás a Hess András 
téren 
A Budavári Iskola 1994-es évfolyamának tanulói egy tölgyfát ültettek az iskola eredeti helyszínén, a Hess András té-

ren, az új helyen felépített iskola átadásának 25. évfordulóján. Akkor 465 tanuló járt az iskolába. A faültetés ötlete a 

2020-ban Virág Benedek-díjjal jutalmazott Lányi Tamás igazgatóé volt.

Az azóta daliássá nőtt kocsányos tölgyhöz most egy emléktáblát helyeztünk el, hogy ily módon is hangsúlyozzuk az 

oktatás fontosságát, és hálánkat fejezzük ki az iskola pedagógusainak.
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Tesztüzemben a rollerdokkolók 
Az utóbbi időben a mezei gyalogosoknak is olyan új fogalmakkal kell megismerkedniük, mint a mikromobilitás, az 

e-roller vagy a járműmegosztó (sharing) szolgáltatás. Budapesten az I. kerület mindezekben valóban az első, hiszen a 

Budavári Önkormányzat még a fővárosi rendelet megalkotása előtt részletesen szabályozta az eszközök használatá-

nak módját. Néhány hete, egy startup cég fejlesztése révén, ismét egy technikai újdonság, a rollerterminál tesztüzeme 

kezdődött meg a kerületben. A dokkoló és töltő fejlesztőinek elsődleges célja az, hogy fenntarthatóbbá tegyék a vá-

rosi közlekedést. A találmányról és az eddigi tapasztalatokról Déri Hubával, a Rollin Technologies ügyvezetőjével és 

Varga Dániellel, a Budavári Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának elnökével beszélgettünk. 

– Az elektromos rollerek terjedésé-

vel újabb kényelmetlenséget okoz a 

város lakóknak az eszközök parkolása. 

Az önök fejlesztése miben jelent új

don ságot? 

Déri Huba: – A roller kitűnő közleke-

dési eszköz, amellyel rendkívül kis 

energiabefektetéssel, nagyon gyorsan 

lehet A pontból a B pontba jutni. Két-

ségtelen, hogy az akkumulátorgyártás 

nem környezetbarát, de a közlekedési 

eszköz energiahatékonysága egyes 

elemzők szerint a metróénál is alacso-

nyabb.

Cégünk a megosztott elektromos 

rol lerek számára olyan töltőállomást 

fej lesztett, amely egyben dokkolja is 

a rollereket. Ez a megoldás elsősorban 

azért hasznos, mert a megosztott rol-

lerek üzemeltetése általában rendkí-

vül költséges. Az egyes szolgálta-

tóknak ugyanis a töltéshez naponta, 

két naponta össze kell gyűjteniük a 

rol lereket vagy az akkumulátorokat. 

Ehelyett a mi megoldásunk lényege, 

hogy a rollerek töltőállomását a köz

te rületeken kijelölt mikromobilitási 

pontokra telepítjük. Terveink szerint 

az általunk fejlesztett töltőállomások-

ból hálózatot hozunk létre, elsőként a 

rol lerek, a későbbiekben más elektro

mos járművek számára is. Jelenleg 

azon dolgozunk, hogy az elektromos 

autó kéhoz hasonló rollertöltő háló-

zatot alakítsunk ki. Ez a módszer a 

hagyományos megoldásnál jóval ke-

vesebb CO2-kibocsátással jár, hiszen 

nincs szükség begyűjtő gépjárműre.

– A különböző márkákhoz tartozó 

elek tromos rollereknek egyforma mó  

don lehet tölteni az akkumulátorát?

– Igen, mindegyik típus azonos ká-

belcsatlakozóval rendelkezik. A fel-

használó, illetve a cég alkalmazottja 

a leparkolt rollert egyszerűen rácsat-

lakoztatja a töltőre, ezzel megindítja 

a töltést. A forgalomban lévő verziók 

eltérő feszültségszinten működnek, 

más-más típusúak az akkumulátorok, 

de a töltőállomások elektronikája ér-

zékeli a különböző paramétereket, és 

a Budapesten elérhető összes rollertí-

pust képes feltölteni. 

– Egyegy mobilitási ponton hány rol-

lert lehet egyszerre tölteni?

– A tervek szerint egy töltőállomásra 

egyszerre 10 roller csatlakoztatható. 

– A projektjük saját fejlesztésű tech-

nológián alapul? 

– Ez egy nagyon friss piaci terület. A 

rollerek – az e-gépkocsikhoz hasonló-

an – litiumionakkumulátorokkal mű-

ködnek. Az eredeti terveink indukciós 

energiaátviteli állomásokról szólnak, 

de a chiphiány miatt nagyon megdrá-

gultak az ilyen típusú, saját gyártású 

berendezések. Ezért átálltunk egy 

sokkal egyszerűbben terjeszthető töl-

tőtípusra, a kábeles állomásra. Rend-

szerünkkel 3–6 óra a teljes töltési idő, 

míg a gyors töltés csupán 2 órát vesz 

igénybe.

2019-ben született az ötlet, egy 

évvel később kezdtünk együtt dol-

gozni a csapattal, és megalapítottuk 

a céget. A Rollint hárman hoztuk létre. 

Én két évvel ezelőtt járműmérnökként 

végeztem a műegyetemen, Dominkó 

Dániel technológiai vezetőnk gépész

mérnökként a közelmúltban fejezte 

be a mesterképzést. Üzletfejlesztési 

menedzserünk, Bertalan Rusz az Ut-

rechti Egyetemen szerzett diplomát. 

Rajtuk kívül villamosmérnökökkel és 

két szoftverfejlesztővel dolgozunk 

együtt, illetve két gépészmérnök kol-

léga is besegít.

Először elnyertük a Hiventures be-

fektetését, később a rollerdokkoló és 

töltő ötletével beneveztünk a Magyar 

Villamos Művek Edison startup verse-

nyébe. Az Edisont megnyertük, azóta 

az MVM SFL Zrt. a szakmai partnerünk 

és befektetőnk; Budapesten a követ-

kező időszakban velük tervezzük a 

Rollin Technologies bővítését.

– Miért éppen az I. kerületet válasz-

tották partnerüknek az együttműkö-

déshez?

– Döntésünk annak köszönhető, hogy 

a Budavári Önkormányzattal gyorsan 
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és jól tudtunk kommunikálni, tárgya-

lásaink eredményesen végződtek. 

Varga Dániel képviselő rendkívül nyi-

tottnak mutatkozott e városi problé-

ma megoldására. Az együttműködés 

keretében az I. kerületben kezdtük 

el az eszközök budapesti telepítését. 

A tesztidőszakban fel tudjuk mérni a 

telepítés esetleges technikai problé-

máit, illetve utcai környezetben mű-

ködtetjük az állomásokat. Mindezért 

természetesen közterület-használati 

díjat fizetünk a kerületnek.

Az idei évben szeretnénk kiépíteni 

egy 3040 töltőállomásból álló háló-

zatot, amelyet további két éven belül 

150, később – országos szinten – több 

száz állomásos hálózattá tervezünk 

bővíteni.

– Mikor és hol lesz az első olyan dok-

koló, amely egyben töltőállomás is?

– Az I. kerületben – a Batthyány té-

ren, a Szilágyi Dezső téren, a Lánchíd 

mellett a Jeruzsálem parkhoz vezető 

lépcsőnél, a Jeruzsálem parkban és 

az Ybl Miklós téren – eddig öt darab 

terminált helyeztünk el. Lassan halad 

az áramszolgáltatóval történő megál-

lapodás és a hálózathoz csatlakozta-

tási folyamat, de a Batthyány téri és 

a Jeruzsálem parki eszköz hamarosan 

megkezdi a töltést is.

– A szolgáltatás érdekében a különbö-

ző rollercégekkel is meg kellett álla-

podniuk?

– A Limemal és a Birddel előrehala-

dott tárgyalást folytatunk, mindkét 

cég igénybe kívánja venni az állomá-

sainkat. A mi cégünk a töltés meny-

nyisége után számláz majd ezeknek 

a szolgáltatóknak. A tesztüzem alatt 

mindhárom szolgáltató használhat-

ja az állomásokat, de tölteni csak az 

fog tudni, akivel megállapodunk. A 

rollerek típusát egy mesterséges in-

telligenciát felhasználó kamera vagy 

RFIDolvasó ismeri fel. 

– A Budavári Önkormányzat miért 

tartja kiemelt jelentőségűnek a meg-

osztott közösségi járművek közleke-

désének szabályozását?

Varga Dániel: – Büszkék vagyunk arra, 

hogy a mikromobilitási szabályozások 

területén élen járunk, és ezt a közle-

kedésben érintett különböző társasá-

gok is észreveszik. Nem véletlen, hogy 

a közösségi közlekedésben érintett 

startup cégek a budapesti kerületek 

közül minkent keresnek meg. Ezúttal 

az újdonság abban áll, hogy nálunk 

a mikrobmobilitási eszközök számára 

már biztosított a szabályozott kör-

nyezet. Ez lehetőséget kínált a Rollin 

Technologies számára, hogy belépjen 

az I. kerületi piacra, és velünk egyez-

tetett helyszíneken helyezze el az ál-

lomásait. Az itt szerzett tapasztalatok 

alapján ezek a vállalkozások később 

a fővároson, az országon belül, illetve 

külföldön is szeretnének terjeszked-

ni. A Budavári Önkormányzat ebben 

a projektben országos partnerként 

jelenik meg, és az együttműködés ke-

retében mi is népszerűsítjük a startup 

vállalkozást. 

– Milyen következtetések vonhatók le 

a már telepített rollerparkolók hasz-

nálata alapján?

– A kerület 33 mikromobilitási pontját 

a rollerszabályozásunk keretén belül 

határoztuk meg. Ezek közül tavaly év 

vége óta öt helyen üzemelnek dokko-

lóállomások. A felhasználók kizárólag 

ezeken az állomásokon tudják elhe-

lyezni a rollereket. Az a tapasztalunk, 

hogy a szolgáltatás beindítása óta 

nemcsak a dokkolókat használják, 

ha  nem amikor azok megteltek, akkor 

sza bályosan a terminálok mellé állít-

ják az eszközöket. Azokon a pontokon, 

ahol tárolóhelyek működnek, a ren-

dezettség jóval nagyobb, mint a többi 

mik romobilitási ponton. Számunkra 

ez rendkívül pozitív tapasztalat.

R.A.
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Képviselői fogadóórák

GELENCSÉR FERENC 

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

 korsos.borbala@budavar.hu 

GULYÁS GERGELY KRISTÓF 

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

KOVÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY

Minden hónap első szerdáján 17.00 órától.
 Helyszín: Képviselői iroda, Döbrentei utca 19.
 Előzetes bejelentkezés alapján: 
 Tel.: +36 30 372 0373, kovacslaszlo11@gmail.com

 DR. KUN JÁNOS

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

 MARSCHALL MÁTÉ
    

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

 

MOLNÁRKA GÁBOR 

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

REMÉNYIK ILDIKÓ 

Előzetes beje lentkezés alapján. 
Helyszín: 1013 Bp., Krisztina krt. 73. 
Tel.: +36 20  535 1400. 

 DR. SÁNDOR PÉTERNÉ

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

TÖLCSÉR BORBÁLA 

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

VARGA DÁNIEL

Helyszín: 
 1016 Budapest, Franklin utca 2. 
 Időpont: 2022. 03. 16. 17.0018.00

      

LAKÁSTULAJDONOSOK RÉSZÉRE
A Budavári Önkormányzat 2021-ben létrehozta a 100%-ban 
ön kor mány zati tulajdonú Budavári Lakásügynökséget, amely a 
kerületben – és a közeli kerületekben – üresen álló lakások tu laj-
do no saival sze retné felvenni a kapcsolatot.

A lakásügynökség úgy veszi bérbe a jelenleg üresen álló la ká -
sokat, hogy azt viszontbérletbe adja a kerületben dolgozó köz al-
kalmazottaknak, közszolgáknak, köztisztviselőknek – azaz olyan 
bér lőknek, akik az I. kerületért dolgoznak, de nem engedhetnek 
meg ma guknak piaci árú albérletet a kerületben.

A lakásügynökség megbízható bérlő: nem halmoz fel tartozást, 
vál lalja az eredeti állapot fenntartását, kezeskedik a lakás álla po-
tának meg őrzéséért. Az önkormányzati tulajdonban álló la kás
ügy nökség a biz tonságos bérbeadás szinonimája.

Amennyiben ön vagy lakótársa, ismerőse rendelkezik hasz
nálható vagy kisebb felújítással használhatóvá tehető la kó in gat
lan  nal, kérjük, ke ressenek minket bizalommal!

Mindannyiunk érdekét és biztonságát szolgálja, ha kerületünk 
la kásai nem üresen állnak, hanem megbízható, a kerületért 
dolgozó bér lők laknak bennük.

Együttműködésüket köszönjük, a további információkért kér
jük, ke ressék fel a honlapunkat, illetve keressenek minket a lenti 
elér  he tőségeken:
weboldal: https://budavar.hu/budavari-lakasugynokseg/

LAKÁSBÉRLETET KERESŐK RÉSZÉRE
Ha ön állami vagy önkormányzati intézményben dolgozik, és 
az I. kerületben található a munkahelye, akkor önnek is ér de-
mes felke resnie a Budavári Lakásügynökség honlapját, illetve 
az ingatlan.com portált, ahol a lakáspiaci bérleti díjakhoz ké pest 
ked vezményes dí ja kon kínálunk lakásokat hosszú távú bér be vé-
tel re, pályázat útján.

Honlapunk elérhetősége:
https://budavar.hu/budavari-lakasugynokseg/

Az ingatlan.com portálon a Budavári Lakásügynökség hir de té-
sei az aláb bi linken érhetők el:
https://budavarilakasugynokseg.ingatlan.com/
Várjuk a jelentkezésüket pályázatainkra! 
További in for mációkért kérjük, keressenek minket az alábbi 
elér hető ségeken:
email: lakasugynokseg@budavar.hu
telefon: +36 20 314 5434

Szente András, 
a Budavári Lakásügynökség vezetője

FELHÍVÁS
Üresen áll a lakása? Nem meri kiadni magánszemélynek? Nem tudja kiadni, mert külföldön tartózkodik?

Nem tudja kiadni, mert nem áll a rendelkezésére a felújításhoz, átalakításhoz szükséges összeg?
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Gyászhír 

Elhunyt dr. Kárpáti Éva háziorvos 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy dr. Kárpáti Éva, I. kerületi felnőtt háziorvos 2022. február 1-én végleg elhagyott ben-

nünket. Szeretett kollégát, kiváló szakembert vesztettünk el, akire betegei mindig számíthattak.

Orvosi diplomáját a Semmelweis Or-

vos tudományi Egyetemen szerezte, 

ahol nagy szorgalommal és jeles ered -

ménnyel készült hivatására. Már ha -

todéves korában elkezdte az önálló 

gyó  gyító munkát, amikor a Mentők-

nél a sürgősségi ellátásból szerzett 

ta pasztalatot. Az Uzsoki Kórházban 

kezdte pályafutását belgyógyászként, 

majd az I. kerületbe került felnőtt házi

orvosként. Először a Dísz téri rende

lőben dolgozott, majd évti ze deken 

át az Attila úton rendelt. E hosszú idő 

alatt családok generációit gyógyította, 

kezelte. Háziorvosi munkája mellett 

fog   lalkozás-egészségügyi orvosként 

is több cég munkavédelmét erősí-

tette. Folyamatosan továbbképez te 

ma gát.

Szerette az irodalmat, a történel-

met, a színházat, a társaságot, az uta-

zást, a balatoni nyaralót.

Orvosként tisztában volt hirtelen 

meg jelent, gyógyíthatatlan beteg sé-

gé  vel. Betegei iránti elkötelezettsé gé-

re, áldozatkészségére jellemző, hogy 

csö k kenő erejével még bejárt a ren

de  lőbe.

LAPSZÁM LEADÁSI HATÁRIDŐ MEGJELENÉS

4. MÁRCIUS 2. MÁRCIUS 10.

5. MÁRCIUS 16. MÁRCIUS 24.

6. MÁRCIUS 30. ÁPRILIS 7.

7. ÁPRILIS 20.          ÁPRILIS 28.

8. MÁJUS 4. MÁJUS 12.

9. MÁJUS 18.           MÁJUS 26.

10. JÚNIUS 1. JÚNIUS 9.

11. JÚNIUS 15.          JÚNIUS 23.

12. JÚNIUS 29.             JÚLIUS 7.

13. JÚLIUS 13.           JÚLIUS 21.

14. JÚLIUS 27.          AUGUSZTUS 4.

15. AUGUSZTUS 31. SZEPTEMBER 8.

16. SZEPTEMBER 14. SZEPTEMBER 22.

17. SZEPTEMBER 28. OKTÓBER 6.

18. OKTÓBER 12. OKTÓBER 20.

19. OKTÓBER 26. NOVEMBER 3.

20. NOVEMBER 9. NOVEMBER 17.

21. NOVEMBER 23. DECEMBER 1.

22. DECEMBER 7. DECEMBER 15.

VÁRNEGYED •  2022. évi meg jelenési dátumok
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Országgyűlési választás 
és országos népszavazás 2022 

Magyarország köztársasági elnöke 

2022. április 3. napjára tűzte ki az or 

szággyűlési képviselők általános vá

lasztását, és a Kormány által kez demé-

nyezett népszavazási kérdésekben 

2022. április 3. napjára tűzte ki az or

szágos népszavazást.

Magyarországi lakcímmel rendelke-

ző választópolgárként ön kérelmet 

nyújthat be egy adott választáshoz kap-

csolódóan, vagy igénybe veheti a fo-

lyamatosan benyújtható kérelme ket. A 

folyamatosan benyújtható ké rel mek az-

tán a soron következő vá lasz tások min

degyikére érvényesek lesz nek, amíg 

nem módosítja vagy tör li ezeket.

A Nemzeti Választási Iroda név-

re szóló küldeményében értesíti a 

vá  lasztópolgárokat, hogy szerepel-

nek a névjegyzékben. Az értesítők 

pos  tázása a január 26-i névjegyzék 

alap ján kezdődött meg. Amennyiben 

nem kapta meg a Nemzeti Választási 

Iro da által kiküldött értesítőt, a He-

lyi Választási Irodától kérheti annak 

pót lását. Az értesítő a választópolgár 

sze mélyes adatait tartalmazza, illetve 

a szavazás helyét, idejét és azt, hogy 

a választópolgár melyik választókerü-

letben, településen gyakorolhatja vá-

lasz tójogát, továbbá hogy a szavazó-

kör akadálymentesített-e.

Benyújtható kérelmek (a benyújtás 

sza bályairól és lehetőségeiről részle-

tesen a tájékoztató végén található 

linken olvashat):

• Nemzetiségi névjegyzékbe vétel. 

• Személyes adatok kiadásának til tása. 

• Segítség a fogyatékossággal élők 

sza vazásához. 

• Más EUtagállam polgárainak vá

lasz  tói névjegyzékbe vétele az Eu-

rópai Parlament tagjainak válasz

tá sá  ra.

Az átjelentkezési kérelem 
be nyúj tá sá nak szabályai

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az 

a lakcíme szerinti szavazóköri név jegy -

zék ben szereplő választópolgár nyújt

hat ja be, aki a szavazás napján Ma gyar-

or szág területén, de a magyarországi 

lak  címe szerinti szavazókörtől eltérő 

sza vazókör területén tartózkodik.

Átjelentkezésre irányuló kérelme a 

közös eljárásban lebonyolított mind-

két választásra, így az országgyűlési 

képviselőválasztásra és az országos 

népszavazásra is vonatkozik egyszer-

re, nem kell különkülön kérelmet be

nyúj tania.

A kérelemben feltüntetett adatai-

nak meg kell egyezniük a lakcímkár-

tyán feltüntetett adatokkal, ellenkező 

esetben a helyi választási iroda a ké-

relmet elu tasítja.

Átjelentkezni bármelyik magyaror-

szá gi településre (budapesti kerületbe) 

lehet.

Minden településen (budapesti ke-

rületben) csak egyetlen szavazókört 

je lölnek ki az átjelentkezéssel sza-

va zók részére. (Az átjelentkezéssel 

sza vazásra szolgáló szavazóhelyiség 

pon tos címét megtalálja a tájékoztató 

vé gén található linken.)

Átjelentkezés esetén mozgóurna 

is igényelhető, ha egészségi állapota 

vagy fogva tartás miatt nem tud meg-

jelenni a szavazóhelyiségben.

A kérelem benyújtása során lehe-

tőség van olyan értesítési cím (akár 

külföldi cím) megadására is, ahová a 

helyi választási iroda megküldi a dön-

tésről szóló értesítést.

(Az átjelentkezésre vonatkozó határ-

időkről, a benyújtás szabályairól és 

le hetőségeiről részletesen a tájékoz-

tató végén található linken olvashat.) 

A külképviseleti névjegyzékbe 
való felvételére irányuló kérelem 
benyújtásának szabályai

A külképviseleti névjegyzékbe való 

fel vételére irányuló kérelmet a sza-

vazóköri névjegyzékben szereplő, a 

szavazás napján külföldön tartózkodó 

választópolgár nyújthat be.

A külképviseleti névjegyzékbe való 

felvételére irányuló kérelem a kö

zös eljárásban lebonyolított mind-

két vá lasztásra, így az országgyűlési 

kép  viselőválasztásra és az országos 

nép  sza vazásra is vonatkozik egyszer-

re, nem kell különkülön kérelmet be

nyúj tania.

A kérelemben feltüntetett adatai-

nak meg kell egyezniük a lakcímkár-

tyán feltüntetett adatokkal, ellenkező 

esetben a helyi választási iroda a ké-

relmet elutasítja.

(A külképviseletek listáját részlete-

sen a tájékoztató végén található lin-

ken olvashatja.) 

Felhívjuk a választópolgárok figyel

mét, hogy a koronavírus-világjárvány ra 

tekintettel a helyi járványügyi elő írások 

a külképviseleti szavazás meg tartását 

befolyásolhatják vagy akár el is lehe-

tetleníthetik.

A kérelem benyújtása során lehető

ség van olyan értesítési cím (akár 

kül földi cím) megadására is, ahová a 

helyi választási iroda megküldi a dön-

tés ről szóló értesítést.

A külképviseleti névjegyzékbe való 

fel vételére irányuló kérelem benyúj-

tására vonatkozó határidőkről, a be-

Általános tájékoztató
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nyújtás szabályairól és lehetőségeiről 

részletesen a tájékoztató végén talál-

ható linken olvashat.)

A mozgóurna iránti kérelem 
benyújtásának szabályai

A mozgóurna iránti kérelmet a szava-

zóköri névjegyzékben szereplő, moz 

gásában egészségi állapota vagy fo -

gyaté kossága, illetve fogva tartása miatt 

gá tolt választópolgár nyújthat ja be.

A mozgóurna iránti kérelem a kö-

zös eljárásban lebonyolított mind-

két választásra, így az országgyűlési 

képviselőválasztásra és az országos 

népszavazásra is vonatkozik egy-

szerre, nem kell különkülön kérel-

met benyújtania.

A kérelemben feltüntetett adatai-

nak meg kell egyezniük a lakcímkár-

tyán feltüntetett adatokkal, ellenkező 

esetben a helyi választási iroda a ké-

relmet elutasítja.

A kérelemnek tartalmaznia kell a moz-

góurna-igénylés okát, valamint, ha nem 

a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, 

ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

Ha

• a választópolgár olyan címre kér 

moz góurnát, amely nem abban a 

sza vazókörben található, amelynek 

a névjegyzékében szerepel, illetve

• az átjelentkező választópolgár o lyan 

címre kér mozgóurnát, amely nem 

azon a településen található, amely-

nek a névjegyzékében szerepel,

a kérelmét egyben átjelentkezésre 

irányuló kérelemnek is kell tekinteni.

Ebben az esetben – attól függően, 

hogy a kérelmet hova nyújtották be 

– a választópolgár lakcíme szerint il-

SZAVAZÓKÖR SZÁMA SZAVAZÓKÖR CÍME

1 Úri utca 38. (önk. intézménye)

2 Tárnok utca 9–11. (Budavári Ált. Isk.)

3 Bem rkp. 2. (önkormányzati helyiség)

4 Fő u. 31. (III. sz. Idősek Klubja)

5 Toldy F u. 9. (Toldy F. Gimnázium)

6 Toldy F u. 66. (Vízivárosi Óvoda)

7 Batthyány u. 8. (Batthyány L. Ált. Isk.)

8 Hattyú u. 16. (I. sz. Idősek Klubja)

9 Attila út 135–137. (Kosztolányi Dezső Gimn.)

10 Attila út 135–137. (Kosztolányi Dezső Gimn.)

11 Attila út 89. (Szociális Szolg. Kp.)

12 Attila út 43. (Petőfi Sándor Gimnázium)

13 Mészáros u 5–7. (Szilágyi E. Gimnázium)

14 Mészáros u 5–7. (Szilágyi E. Gimnázium)

15 Attila út 43. (Petőfi Sándor Gimnázium)

16 Nyárs utca 2–4. (Nyárs utcai Óvoda)

17 Lisznyai utca 40–42. (Lisznyai utcai Ált. Isk.)

18 Döbrentei u. 15. (Mesemúzeum)

19 Zsolt utca 6/A. (orvosi rendelő)

20 Tigris utca 58–60. (Tigris utcai Óvoda)

letékes helyi választási iroda vagy a 

mozgóurna kivitelére illetékes szava-

zatszámláló bizottság illetékességi te-

rületén működő helyi választási iroda 

dönt az átjelentkezés és a mozgóurna 

iránti kérelemről is.

A szavazás napján a szavazatszám-

láló bizottság két tagja felkeresi önt a 

lakóhelyén vagy az ön által megadott 

más címen (pl. kórházban) annak ér-

dekében, hogy szavazatát a mozgóur-

nába dobja be.

Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a 

sza vazókörben „hagyományos módon”, 

azaz személyesen nem szavazhat.

(A mozgóurna-igénylésre vonatkozó 

határidőkről, a benyújtás szabályairól 

és lehetőségeiről részletesen az aláb-

bi linken olvashat.) 

https://budavar.hu/valasztasok/or-

szaggyulesivalasztas/
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Májusban beveszik a Várat! 
A Budapest100 városi fesztivált 2011-ben – talán nem véletlenül – egy vári lakos, Tamási Miklós indította el. Ez a 

„bennfentes információ” február 8-án azon az izgalmas estén hangzott el, amelyen először találkoztak egymással a 

rendezvényre nyitott vári lakosok, a program önkéntesei és a szervezők. Az összejövetellel megkezdődött a május 

14–15-i nyitott házak hétvégéjének előkészítése, amikor az itt élők beszélgetésekkel, lépcsőházi kiállításokkal, épü-

letsétákkal, alkalmi koncertekkel és egyéb meglepetésekkel várják majd a Bécsi kapu és a Dísz tér között barangoló-

kat. A belépés mindenhová ingyenes.

A városháza aulájában tartott találko-

zón a KÉK – Kortárs Építészeti Központ 

– és a Budavári Önkormányzat kez-

deményezésére sokan eljöttek azok 

közül, akik vállalják a programokban 

való aktív közreműködést. A KÉK ön-

kéntesei prezentálták a Budapest100 

történetét, amelyből egyegy színes 

eseményt felvillantva arra biztatták 

a jelenlévőket, hogy merítsenek a ko-

rábbi, jól sikerült programokból, vagy 

bátran kezdeményezzenek újfajta 

kul turális és közösségteremtő ese mé

nye  ket is.

A Budapest100 az első években 

valóban a százesztendős épületek és 

lakóik történeteiről szólt, majd 2015

től – a megváltozott tematika jegyé-

ben – a kiemelkedő jelentőségű útvo-

nalak (a Nagykörút, a dunai rakpartok 

és a terek) kerültek sorra. A külön-

leges hétvége 2019-ben a Bauhaus 

centenárium jegyében zajlott, a ju-

bileumi tizediket pedig a lakóközös-

ségek ünnepeként is szervezték, hi-

szen bármelyik ház csatlakozhatott a 

kezdeményezéshez. Az elmúlt évben 

az „újratervezés” jegyében az 1921–

1930 és 1945–1957 között épült há-

zak kerültek sorra.

A találkozó házigazdája, Bihari 

György civil kapcsolatokért felelős re

ferens úgy fogalmazott, hogy a lakó-

közösség, a helyi építészet és kultúra 

a Budavári Önkormányzat számára 

egyaránt kiemelt fontosságú ügy, 

ezért együttműködést kezdeményez-

tek a KÉK-kel, amelynek eredménye, 

hogy 2022-ben a Budapest100 a Vár-

negyedre fókuszál. 

A szervezők hangsúlyozták, hogy 

a májusi hétvégét idén is az eredeti 

célok jegyében rendezik. A főváros 

értékei iránt érdeklődők számára 

bemutatják a házakat, ismerkedési 

lehetőséget kínálnak a lakókkal, hoz-

zájárulnak az új kapcsolatok kialaku-

lásához. A Várnegyed esetében ter-

mészetesen felhívják a figyelmet az 

egyedülálló építészeti örökségre, és 

a napjainkban zajló változásokra is. 

A Budapest100-ra készülve a pol-

gárváros 183 épületének lakóközös-

ségét, illetve intézményfenntartóját 

keresik meg, lehetőséget kínálva 

számukra arra, hogy csatlakozzanak 

a fesztiválhoz. (A jelentkezéseket a 

budapest100.hu oldalon fogadják.) A 

tapasztalatok alapján arra számíta-

nak, hogy a programban végül mint-

egy 40-50 helyszín lesz látogatható. 

Elhangzott, hogy a májusi hétvége si-

keres lebonyolításához mintegy 200 

önkéntes ajánlotta fel a munkáját. 

Lesz közöttük, aki a helyszínen segít 

majd, mások a házak történetének 

kutatásában vagy a programszerve-
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zésben vesznek részt. Az épületku-

tatáshoz nem csupán a levéltárakban 

őrzött dokumentumok feltárása lehet 

izgalmas feladat, hanem a Várnegyed 

házaiban élt emberek, a lakók törté-

nete is. Hajdani kereskedőkre, ipa-

rosokra, kézművesekre, művészekre 

emlékezhet ily módon a jelenlegi kö-

zösség.

Polinszky Tibor, az önkéntes fotó-

sok koordinátora arra kérte az itt élő-

ket, hogy a következő hetekben segít-

sék a fotográfusok tevékenységét és 

– előzetes egyeztetés után – nyissák 

meg előttük a házakat annak érdeké-

ben, hogy a készülő programfüzet-

ben, a Budapest100 honlapján és kö-

zösségi oldalán megfelelő minőségű 

felvételek jelenhessenek meg.

A tájékoztatón elhangzott, hogy a 

különböző programok megtervezése 

és megszervezése nem feltétlenül a 

ház lakóinak feladata. Remélhetően 

akad majd közöttük, aki udvari kon-

certet ad, vezetést tart az érdeklő-

dőknek vagy mesél a régi lakókról, de 

ha a lakóközösség csupán azt vállalja, 

hogy az említett hétvégén – megha-

tározott időkeretek között – nyitva 

tartja a kaput, már ezzel a gesztussal 

is támogatja a rendezvényt. Az ön-

kéntesek örömmel segítenek abban, 

hogy a helyszínre „varázsoljanak” egy 

kamarakórust vagy összeállítsanak 

egy kvízt a betérő érdeklődőknek. A 

programleadás határidejét március 

20.ában szabták meg a szervezők. 

A városházi találkozó második fe-

lében minden résztvevő feltehette 

a kérdéseit és megoszthatta gondo-

latait a többiekkel. A polgárváros la-

kói közül jónéhányan jelezték, hogy 

korábban több alkalommal látoga-

tóként vagy önkéntesként vettek 

részt a Budapest100 rendezvényein, 

és örömmel nyitnák meg a házat a 

látogatók előtt. Többen megemlí-

tették, hogy lakótársaik közül néhá-

nyan bizalmatlanok, és elzárkóznak 

az idegen emberek beengedése elől, 

mert „ez egy politikailag érzékeny 

időszak, amikor a vári lakások eladá-

sáról még nem született döntés, és a 

fesztivál ürügyén némelyek esetleg 

az otthonaikat kívánják felmérni”. A 

Budapest100 szervezői igyekeztek 

mindenkit megnyugtatni, hogy szó 

sincs a lakások megnyitásáról, az ér-

deklődők csupán a házak, az udvarok, 

a kertek, esetleg a lépcsőházak és a 

pincék hangulatára kíváncsiak. A ren-

dezvényhez csatlakozó helyiek közül 

mind az idősebb, mind a fiatalabb 

generációból jó néhányan eljöttek a 

találkozóra. Az Országház utca több 

lakóval is képviseltette magát, de jöt-

tek a Táncsics Mihály, az Úri, a Tárnok 

utcából és a Dísz térről is. Bemutat-

kozott többek között egy építész, egy 

fotós és egy programszervező, akik 

budai polgárként és egyben önkén-

tesként is közreműködnek az idei 

Budapest100on. Egy itt élő úr a saját 

példáján többeket arra biztatott, hogy 

ha a lakóközösségük mellett más há-

zakkal is van kapcsolatuk, kérjék fel 

őket is a nyitott házak hétvégéjén 

való részvételre.

Rojkó A.
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Nem kell hozzá nagyharang 
A jó párkapcsolat olyan, mint az aranyszínű, illatos húsleves. Léteznek hozzá régi receptek, mégis akkor a legfino-

mabb, ha a hozzávalókat és a fűszereket közösen tesszük a fazékba azzal, akivel majd együtt kanalazzuk. A KétIgen 

Alapítványt néhány évvel ezelőtt – több szakemberrel együtt – egy többgyermekes házaspár hozta létre. A Márai  

Sándor Művelődési Házban működő párkapcsolat-gazdagító műhelyük nem csupán az esküvőre készülődőknek vagy 

a már házasságban élőknek segít, hanem azoknak is, akik az együttjárás vagy az együttélés kulisszatitkaira kíváncsiak. 

Kigyóssy-Bózsó Andreával és Kigyóssy Örssel a tapasztalataikról beszélgettünk.

– Mi az eredeti hivatásuk, mivel fog-

lalkoznak a hétköznapokon? 

Örs: – Eredeti szakmám szerint épí-

tész vagyok, de hosszú évek óta be-

ruházás-szervezéssel foglalkozom. A 

telekvásárlástól és tervezéstől kezdve 

a banki finanszírozáson és a kivite-

lezésen keresztül az értékesítésig, a 

marketingig nagy léptékű ingatlan-

fejlesztések teljes folyamatát kísérem 

végig.

Andrea: – Jogászként végeztem, és 

másfél évig dolgoztam azon a pá-

lyán. Miután összeházasodtunk, egy-

más után születtek a gyerekeink. Öt 

gyermekünk közül a legidősebb 16, a 

legkisebb 5-éves. A velük töltött évek 

alatt jutott időm arra, hogy átgondol-

jam, mivel is szeretnék szívből foglal-

kozni. A jogászi hivatást nem éreztem 

a sajátomnak, ezért elvégeztem a lel-

kigondozó szakot, majd a pár- és csa-

ládterapeuta képzést, amelyből már 

csak egyetlen vizsgám maradt hátra.

– Miért érezték szükségét annak, hogy 

a szabadidejükben teljesen idegen 

embereknek párkapcsolatgazdagító 

műhelyt indítsanak?

Ö.: – Az volt a vágyunk, hogy a párok 

élményeket és tudást szerezzenek 

arról, miként ápolhatják a párkapcso-

latukat. Nagyjából tíz évvel ezelőtt 

érezni kezdtük, hogy megszürkült a 

kapcsolatunk. Szerettük egymást, de 

a gyerekek születésével robotszerű en 

zajlottak a hétköznapok. Nem történ-

tek drámák, nem veszekedtünk egy-

mással, de a barátaink is észrevették 

raj tunk a fásultságot. Szerencsére 

több közösségtől kaptunk segítsé-

get, tippeket és trükköket, hogy mit 

te gyünk azért, hogy újra lendületet 

vegyünk. Végül részt vettünk egy pár-

kapcsolat-gazdagító hétvégén, ami 

annyira jól sikerült, hogy újból sze-

relmesek lettünk egymásba. Ezután 

néha mi is tartottunk ugyanilyen hét-

végéket másoknak, és a siker nyomán 

elhatároztuk, hogy a tudást és az él-

ményt megosztjuk mindazokkal, akik 

ezt igénylik.

A.: – Ekkor kezdtünk el pár- és csa-

ládterápiát tanulni. Először én, azután 

Örs is. Pszichológusok és családte-

rapeuták bevonásával 2018 elején 

létrehoztunk egy munkacsoportot, 

belemélyedtünk a friss kutatásokba, 

a nemzetközi programokba és a szak-

irodalomba. Az Egyesült Államokban 

több hasonló tematikájú iskola műkö-

dik, az amerikai családterápiás egye-

sület kidolgozott egy szakmai kon-

szenzuson alapuló javasolt tematikát, 

a saját programunk megalkotásakor 

mi ezt tekintettük kiindulási alapnak. 

Hamar rájöttünk, hogy a pároknak 

nem a krízisük közepén kellene ta-

lálkozniuk a párkapcsolatokról fellel-

hető tudással, hanem a kapcsolatuk 

elején, amikor még nem jelentkeznek 

a problémák. A KétIgen kifejezetten 

párkapcsolatgazdagító műhely, ami 

nem a válságban lévő pároknak szól. 

Az alapítvány munkáját 12 mentorpár 

segíti.

Ö.: – A párkapcsolat kapcsán gyakran 

eszembe jut egy hasonlat. Autós kö-

rökben nagyon naivnak néznék azt az 

embert, aki azt mondaná, hogy ő olyan 

minőségű autót vett, amit soha nem 

kell szervizbe vinni; egyetlen olajcse-

rére, kerékcserére sem lesz szüksége, 

sőt még benzint sem kell bele tölteni, 

és ez a kocsi mindig menni fog. Sokan 



M A G A Z I N

17varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

azt gondolják, hogy a szerelem, 

a kezdeti szikra egy életen ke-

resztül kitart. A romantikus re-

gények és hollywoodi filmek 

üzenete ellenére a valóság 

nem ilyen. A pároknak érteniük 

kell, hogy mi vár rájuk, és nem 

árt, ha tudják, hogy mit tehet-

nek a jó kapcsolat megőrzése 

érdekében. A műhelymunká-

val leginkább azt szeretnénk 

megerősíteni, hogy ők ketten a 

kapcsolatuk szakértői, és nincs 

olyan kötelező érvényű sza-

bály, olyan megoldókulcs, ami-

vel bebiztosítható a boldogság. 

Keretet, illetve témákat adunk 

számukra, amelyek segítségé-

vel újfajta nézőpontot szerez-

hetnek egymásról. Ezt jelenti a 

„gazdagítás” kifejezés. A „mű-

helyben” pedig megkapják az 

alapanyagokat és eszközöket, 

ami hosszú távon segítheti őket.

– Milyen tematika szerint segítik a pá-

rokat?

A.: – A műhelymunka programja hét 

témát ölel fel. Minden egyes alkalom 

egy 30-40 perces összefoglalóval 

indul, majd a párok kis csoportban 

mentorpár vezetésével dolgoznak, 

ketten vagy egyéni munkával. Az első 

téma „a család, ahonnan jövök”. Ennek 

azért van jelentősége, mert tisztában 

kell lenniük a gyökereikkel. Felmerül 

a kérdés, hogy milyen hagyományo-

kat hoz valaki, és melyeket szeretné 

ezekből továbbvinni. A második téma 

az önismeretről szól: ki vagyok én, mi-

lyen a személyiségem. A harmadik a 

kommunikáció, ahol a legfontosabb 

kérdés, hogy miként folytassunk pár-

be szédet a párunkkal, és hogyan fo-

gadjuk az ő mondanivalóját. A ne gye

dik a konfliktuskezelés. Sokan már a 

mű helymunka elején jelzik, hogy ép-

pen e témakör miatt jelentkeztek. Az 

ötö dik téma az intimitás fontossága, 

a ha todik az anyagiak, az erőforrások 

és mind az, amiről egyezkedni kell. 

Végül az utolsó témakör a célokról és 

az elköteleződésről szól. Jellemzően 

egy kurzuson 10 párt tudunk fogad-

ni, őket egy előadó és két mentorpár 

támogatja. 

– Az eddigi tapasztalatok szerint kik 

je lentkeznek párkapcsolatgaz da gí

tás ra?

Ö.: – Nagyon változó életkorú párok-

kal találkozunk. Sok a házasság előtt 

álló fiatal, és azok is nagy számban 

jönnek, akiknél szó sincs esküvőről, 

de időt szánnak arra, hogy tegye-

nek valamit a kapcsolatukért. Akad-

nak, akik mögött már van egy válás, 

és egy újabb házasságra készülnek. 

A Két Igen nem házasságelőkészítő 

vagy -tanácsadó tanfolyam, ide azok 

is jöhetnek, akik nem akarnak össze-

házasodni.

– A munkájuk és az alapítványi felada-

taik egyaránt idő és energiaigényes 

tevékenységek. Jut elég idejük a saját 

gyerekeikre? 

Ö.: – A gyerekek alapszükséglete, hogy 

a szüleik jó kapcsolatban legyenek 

egymással. Alapvető biz ton  ságér ze

tet ad nekik, ha a szü leiket sze-

relmesnek látják. „A legjobb, 

amit adhatsz a gye rekeidnek, 

hogy szereted a házastársad” – 

tartja a mondás, és mi Andreá-

val valóban jól vagyunk. Közös 

munkánk a pár kapcsolatunkra 

is jótékonyan hat.

– A KétIgennel hogyan találtak 

otthonra a Márai Sándor Műve-

lődési Ház ban?

Ö.: – Amikor létrehoztuk az ala-

pítványt, úgy gondoltuk, hogy 

tevékeny ségünkkel a közgon-

dolkodást is for málnunk kell. 

A jelenlegi népese dés politika 

számára mintha fontosabb 

lenne az, hogy sok-sok gye-

rek szülessen, mint az, hogy a 

gyerekek milyen párkapcsolat-

ba születnek. Ez még visszaüt 

majd! Párterápiás tapasztala-

taink szerint nagyon szomorú 

helyzeteket teremt, amikor a krízis-

helyzetben azt mondják egymásnak 

a felek, hogy mi igazából azért háza-

sodtunk össze, mert így magas állami 

támogatást kaptunk. A KétIgenben 

azonban azt kívánjuk hangsúlyoz-

ni, hogy aki gyereket vállal, az nem 

mindegy, hogy milyen elvárásokkal, 

gondolatokkal, felkészültséggel in-

dul el. Kopogtattunk tehát minde-

nütt, ahol úgy gondoltuk, hogy ez 

az ügy fontos. Az I. kerület nagyon 

pozitívan reagált, és befogadta a 

műhelyt. Szeretnénk, hogy anyagi 

okokból ne maradjon ki senki, ezért a 

résztvevők adományozhatnak többet 

és kevesebbet is. 

– Az érdeklődők hogyan jelentkezhet-

nek a kurzusra?

– Honlapunkon (ketigen.com) és Face-

book-oldalunkon folyamatosan fris    -

s ítjük az információkat. Hét alka lom

mal – kéthetente csütörtökön – műkö-

dő csoportos műhelyünk legkö ze lebb 

március 17-én 18.30-kor indul a Krisz-

tina tér 1. szám alatt.

Rojkó A.
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Értékes volte a Burg Hotel? 
A MAVIR épületének lebontása után újabb épület kapcsán merül fel a kérdés: hogyan értékeljük a második világhá-

ború utáni helyreállítás során emelt várbeli épületeket? A kor neves építészei által magas színvonalon megálmodott 

épületek idejétmúltak, vagy olyan értékek, amelyeket ma nem tartunk sokra, de néhány évtized múlva majd igen? 

A Szentháromság tér 7–8. és Szent-

háromság utca 1–3. alatti telekre 

Laczkovics László és Jánossy György 

terveztek diplomata lakóházat. Akkor 

tehát még nem szállodára, hanem dip-

lomaták elszállásolására szólt a terve-

zési program.

Valamikor három kisebb ház állt 

az egymás melletti telkeken. A má-

sodik világháborús bombázások a 

házak helyén csak romokat hagytak. 

A régészeti kutatások számos koráb-

bi épület és átépítés nyomait tárták 

fel. A maradványokból csak a pince-

szinten volt helyreállítható egy kis 

méretű dongaboltozatos helyiség. 

Az új épület tervezésekor ezeknek a 

maradványoknak az elhelyezkedését 

is figyelembe vették. Így került be a 

Szentháromság téri homlokzatba egy 

törés, jelezve a középkori telekhatár, 

a korábbi épületek határát. Így idéz-

ték meg a korábbi hangsúlyos sarkot 

a ház sarkának levágásával és a bejá-

rat ide helyezésével – ez a megoldás 

a szemközti egykori budai városháza 

sarkának szoborfülkéjére is rímelt. 

Az épület magassága is igazodott a 

szemközti épület magasságához és 

a környező házak épületmagasságá-

hoz. A fehérre mázolt téglahomlok-

zatok rusztikus hatásával 

más várbéli újjáépítésnél 

is találkozhatunk, így Já-

nossy Tóth Árpád sétányon 

álló lakóházánál is. Apró 

gesztusként a telek északi 

határán az egykor ott hú-

zódott sikátort is „helyre-

állították” az 1979–81 kö-

zötti építkezés során.

A pinceszinten raktárak, 

mosókonyhák, gépészeti 

helyiségek kaptak helyet. 

A földszintre a bejárathoz 

kapcsolódó fogadóhelyi-

séget, egy kis kiállítóhe-

lyet és üzlethelyiséget 

is álmodtak a tervezők. 

(Végül az Interpress üzle-

te került ide a nyolcvanas években.) 

Az emeleti szinteken alakították ki a 

lakásokat. Az eredeti elképzeléshez 

képest a kedvezőbb bérbeadási le-

hetőségek érdekében néhány lakást 

összevontak. A második emeleti la-

kások kétszintesek volta, ezt jelezte a 

tér felőli oldalon a tetőablakok sora. 

Az eredetileg diószínűre festett abla-

kok sorai egységes ritmust adtak a fe-

hérre kent téglafalas homlokzatnak. A 

tér felőli oldalra Makrisz Agamemnon 

hírnökszobra került díszítményként.

Ha közelebbről is szemügyre vesz-

szük a téglahomlokzatot, észreve-

hetjük, hogy emeletenként egy tég-

lasornyival beljebb ugrik. Ez további 

plasztikai mélységet adott a hom-

lokzatnak: szemből nézve az épület 

nem nehezedett a szemlélőre, hisz 

felfelé haladva inkább „eltávolodik” 

a homlokzat. A tetőpárkány is csak a 

szükséges legkisebb mértékben kiug-

ratott. A legfelső ablaksor felett szán-

dékosan maradt el az összeköttetés, 

az ablakok közötti fehér falszakaszok 

így az ég felé mutattak. A fehér szín és 

a homlokzat szerény mértékű kiugra-

tása a pilléreknél azt is eredményezi, 

hogy az egyébként nem éppen nap-

fényes tájolású téri oldal legalább a 

tükröződő napfény segítségével vilá-

gosabb belső tereket kaphasson.

Vitathatóbb elem a tetőablakok 

sora. A vári lakóházakra nem jellemző 

a tető síkjából kiemelkedő tetőablak. 

Itt különleges megoldásban, nem 

„kutyaólszerűen”, hanem élesen fel

metsz ve helyezték el a három oldal-

ról üvegezett tetőablakokat – laká-

„A múlt vallatásában a hivatásos kutató Lócsy Erzsébet mellett sokat 

segített Thurszky Béla kollégánk, ki a romok felmérése közben a gazdag 

múltra utaló több, szépen faragott középkori követ talált, másodlagos 

beépítésben. Ezek azonban az építési huzavona közben sajnos eltűntek, 

így nem kerülhettek a vágyott udvari kőtárban bemutatásra. Thurszky 

Béla és Kriszt György tanácsait felhasználva végezhettük el az egyetlen 

középkori emlék, egy dongaboltozatos pincehelyiség helyreállítását.” 

(Laczkovics László, a Magyar Építőművészetnek adott interjúban, 1983)

A Szentháromság térről 1906 körül készített fotó részletén 

még három ház sorakozik  

• Forrás: fortepan.hu / Kurutz Márton
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A még működő szálloda 2019-ben  • a szerző felvétele

sonként kettőt. Ennek az oka igazán 

belülről szemlélve lenne érthető: 

ebből a magasságból már nemcsak 

a templomra, a térre és a Halászbás-

tyára, de a pesti oldalra is gyönyörű 

kilátás nyílik, a tetőablakok tehát af

féle kilátópontként is szolgáltak.

A ház végében egy kis kapu állt – 

ezzel a középkori sikátort „helyreállí-

tották”, újra átjárót nyitva a kis belső 

udvar felé. A ház rendeltetése – dip-

lomaták otthona – azonban elzárta 

azt a lehetőséget, hogy a nagyközön-

ség által is igénybe vehető funkció 

kerülhessen ide.

Jánossyék egy vállaltan szerény, 

tömegformálásában, színhasználatá-

ban is visszafogott, a környezetéhez 

illeszkedő, ugyanakkor a hamis histo-

rizálást is elvető házat terveztek a te-

lekre. A sok kötöttség, adottság elle-

nére olyan épületet terveztek, amely 

csupán az idő múlásával, az anyagok 

kopásával nem bírt el, szellemi tartal-

mában friss, a 21. században is vállal-

ható maradt.

Az 1990-es években funkciót vá ltó, 

a koronavírus-járványig szállo da ként 

üze melő ház sorsa mégis meg pecsé

te lődött. 2021 szeptembe rében meg 

kezdődött a bezárt Burg Hotelből a 

kirámolás, miután 2019-ben állami 

tu lajdonba került. 2020–2021 fordu-

lóján versenyeztetés nélkül eladták a 

Magyar Nemzeti Bank egyik alapítvá-

nyának, a Domus Meritinek (PADME). 

Innen a PADME által tulajdonolt Opti

mum-Omega Ingatlanbefektetési 

Kft.-hez került tovább. A 24.hu-nak 

októberben azt nyilatkozták, hogy 

a cél egy tudományos konferencia-

központ kialakítása az épületben. 

2021. novemberében a ház sorsáért 

aggódó Magyar Építész Kamara ál-

lásfoglalást adott ki a ház értékeinek 

megóvása érdekében. Érdemi vissz-

hang helyett a bontócsákány csatto-

gása következett. Február elejére az 

épületet a földdel tették egyenlővé. 

Az új látványtervek szerint a külső 

falaiban a régi házakra utaló, de mo-

dern nyílászárókkal és belső térrel 

kivitelezendő épület kerülhet a te-

lekre.

Pedig, ha van olyan várbéli ház, 

amely 1945 után épült, és érdemes 

lett volna arra, hogy átvészelje azo-

kat az évtizedeket, amikor már nem 

hat az újdonság erejével, de még 

nem elég régi, nem elég történelmi 

ahhoz, hogy a széles közvélemény 

is megóvandónak tartsa, akkor ez 

egyértelműen az.  

PG

Tájékoztatjuk kedves 
hirdetőinket, hogy csak olyan 

kereskedelmi közleményt 
(hirdetést) áll módunkban 
elfogadni, amely nem sérti 

a gazdasági reklám te vé kenység 
alapvető feltételeiről 
és egyes korlátairól, 

a médiaszolgálta tá sok ról 
és a tömegkommunikációról, 
valamint a sajtószabadságról 
és a médiatar talmak alapvető 

szabályairól szóló törvény 
elő írásait. 

Politikai hirdetéseket 
kizárólag a hi vatalos
 kampányidőszakban 

jelentetünk meg. 
A kiadó fenntartja magának 

a jogot, hogy egyes hirdetések 
megjelenését in dok lás nélkül 

megtagadja.

KÖNYVTÁR
A Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár 
Márai Sándor Könyv tára 

(I. Krisztina krt. 87–91.)
 

Hétfőn, szer dán 
és pén teken 
13–19 óráig, 

ked den és csü törtökön 
10–16 óráig 

vár juk lá to ga   tó inkat.   

Új könyveinkről 
Fa ce  book -oldalunkról 

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

Minden érdeklődőt 
sze re  tettel várunk!
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Arti begurul 
Dávid Ádámot sokan ismerik a Várnegyed lakói közül, hiszen családjával a Dísz téren él. Apukaként gyakran megfordul 

a Mátyás király játszótéren, a kisgyerekes szülők a környéken jól tudják, ki ő. Ám még a váriaknál is sokkal többen 

ismerik a nevét mese- és ifjúsági regényíróként, szerkesztőként; modern nyelvezetű, gyakran szójátékokat rejtő tör-

ténetei rendkívül népszerűek a gyerekek körében. 

Legfrissebb kötete, az Arti be

gurul címmel jelent meg a 

Pagony Kiadónál. Főhőse az 

ötéves Markó, akit születés-

napján Artúrral, a robottal lep-

nek meg a szülei. Artúr – be-

cenevén Arti – saját bevallása 

szerint egy multifunk cionális 

android prototípusa. A világ 

valamennyi nyelvén be szél, 

ismeri a számítógépes prog-

ram nyelveket, de készítője 

– Lukács bácsi – érzelmeket 

lát  szólag nem táplált a kere-

ken gu ruló robot kockafejébe. 

A „bá dogember” hasa egy kis 

hűtő szekrényt rejt különfé-

le színű ször pökkel, tu dását 

ro bot net se gít ségével frissí-

ti, 3Ds nyom tatót használ, 

ugyan  akkor tej színhabot is tud ké-

szí teni, és tüzet is olt.  

Markó és barátja, Kíra (karjában 

Csöpivel, az elmaradhatatlan csivavá

val), ka lan dos körülmények között tesz-

telik a lakásban és a kertben a kere-

keken köz le kedő gépgyereket. Markó 

leg főbb vágya a repülés. Ar tira – akinek 

a neve nem vé letlenül utal a Star Wars 

ked ves ro botjára, R2D2re – átragad a 

lelkesedés, de hogy eljutnak-e a 

Holdra, az ma radjon titok.

Markó életből ellesett fi gu rája 

éppoly változékony ter mé szetű, 

akár egy nagycsoportos óvo-

dás. Alapvető en vidám, kíváncsi 

kisfiú, de néha türelmetlen, más-

kor megsértődik, sőt egyszer 

kétszer előfordul, hogy új   donsült 

robotbarátjával, az az „roborát-

jával” igazság ta lan. Szerencsére 

ezt ő ma ga is gyorsan belátja, és 

a négy fejezetből álló mese vé  

gére Arti megtelik érze lem   mel: 

fején kigyullad a zöld lámpa, átö-

leli Markót és ne  vetni kezd.

Dávid Ádám meséihez Monsz  

port Vi vien készített színes il-

lusz t   rációkat. A gyerekek világá-

hoz kö  zel álló rajzok va lódi 

kie gészítői a szö  vegnek. A színes me

se könyv az Artisorozat első kötete, 

amellyel Arti – vár  hatóan – begurul az 

óvodások kedvenc könyvei közé.

r.a.

NYITVATARTÁS
Hétfô–péntek: 15:00–21:00
Szombat–vasárnap: 10:00-21:00

KORCSOLYÁZZ KEDVEZMÉNYESEN!
Jegyárak:
I. kerületi 18 év alatti gyermekjegy: INGYENES
I. kerületi felnôttjegy: 750 Ft
Normál gyermekjegy: 1000 Ft
Normál felnôttjegy: 1500 Ft

Helyszín:
Czakó utcai Sport- 
és Szabadidôközpont
I. kerület, Czakó utca 2–4.
Telefonszám: +36 70 672 0787
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E. Kovács Éva emlékére 
E. Kovács Éva mozdulatművész, -pedagógus, koreográfus 100 éve, 1922. 

február 14-én született az I. kerület, Mészáros utca 4. számú házban. Szülő-

házát és a kerületet nem hagyta el élete 96 éve során. 1945-ben alapította 

meg mozdulatművészeti iskoláját, a későbbi I. kerületi Művészi Torna Mun-

kaközösséget, a „Mészi”-t, ahol több mint 60 éven át tanította az esztétikus 

mozgást, adta át a test és lélek egységének fontosságát, a zene és a mozgás 

harmonikus kapcsolatát gyerek és felnőtt tanítványainak.

Tanártársai voltak: Berczik Sára mozdu-

lat művész, pedagógus, koreográfus; 

Dé vény Anna gyógytornász; Tass Olga 

tor nász olimpiai bajnok.

A művészi torna sportág életre hí-

vásának tevékeny résztvevője volt, 

az iskola növendékei a budapesti és 

országos versenyeken sok elismerést 

hoztak az I. kerületnek. Munkásságá-

nak elismeréseként 2008-ban a Magyar 

Táncművészek Szö vetsége életműdíjjal 

tüntette ki.

Szeretnénk remélni, hogy a tőle ka-

pott életfilozófia, életszeretet nyomot 

hagyott az egykori tanítványokban, 

akik anyaként, nagyanyaként tovább-

adják azt!

 Emlékét őrző tanítványai

 A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Márai Sándor Könyvtára rajz-

pályázatot hirdet Nemes Nagy 

Ágnes születésének 100. évfor-

dulója alkalmából. A költő két 

verséhez várjuk az illusztrációkat. 

Örülnénk, ha a gyerekek lerajzol-

nák a Mennyi minden című vers-

ben megjelenő dolgokat vagy a 

saját kincseiket.  

A Mi van a szobában című vershez 

pe  dig szintén nemcsak a vers so-

rokban leírt tárgyak megjele ní   tését 

várjuk, hanem szívesen lát   nánk az 

őket körülvevő, nekik ked  ves búto-

rok, tárgyak képét is. A sa  ját környe-

zetüket, ahogy ők lát ják. 

Beadási határidő: március 25. 

Cím: 1016 Bp. Krisztina krt. 87–91. 

Az eredményhirdetés áprilisban 

lesz a könyvtárban. 

Rajzpályázat 
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Az ötös lottó születésnapi kiállítása 
a Városházán 
1957. március 7-én volt az első modernkori ötös lottó sorsolása Budapesten A 65 éves ötös lottó több szállal is 

kötődik az I. kerülethez. Itt nyomtatták, a mai Városháza épületében 1993-ig működő Állami Nyomdában az első 

lottószelvényeket. A legismertebb hirdetési plakátokat a kerületben született Macskássy testvérek tervezték. Az első 

budai lottósorsolásra pedig 1770. szeptember 2-án a Felső piactéren (későbbi Bomba, ma Batthyány tér) került sor. 

A modern, heti sorsolású, 65 éves lot-

tót és annak 500 éves történetét is 

felidézi a 3 hétig nyitva tartó kiállítás. 

200 éves magyar, külföldi lottósors-

jegyek, sorsjegyek, 50–100 éves pla-

kátok, szakkönyvek, relikviák mutatják 

a lottó vonzerejét. A leghíresebb lot-

tóplakátok többsége a kerületünk-

ben született, lakott, tanult, dolgozott 

Macskássy testvérek zsenialitását bi-

zo nyítja. Macskássy Gyula és János 

a szerencsejátékok több típusához 

ké szített grafikát, plakátokat, hirde

tése ket. A negyvenes évekből az osz

tály sorsjáték, az Újjáépítési Állami Sors-

játék, a totó népszerűsítését szol g áló 

plakátjaikat is bemutatjuk. 

Érdekességek:

• 1530-tól 250 éven át a lottó volt a 

parlamenti képviselő kiválasztásának 

eszköze Itáliában. A XVI. század köze-

pén a legtöbb városállamban évente 

12 alkalommal 90 képviselőjelölt-

ből sorsoltak ki 5öt, akik a városi 

tanács új képviselői lettek. A XVI. szá-

zad végétől a városállamok lakóinak 

többsége már nemcsak szurkolt, de 

pénzét is kockára tette (azaz lottóra 

tette). Ha a megfogadott képviselő-

je bekerült a kisorsolt 5 képviselő 

közé, akkor a fogadó nyert, tétjének a 

többszörösét. A lottójáték 1620-ban 

Benedetto Gentile, genovai szenátor 

jóvoltából intézményesített formát 

öltött. 1750-re már minden itáliai ál-

lamban lottóztak, kivéve Szardíniát.  

• Az itáliai lottó európai elterjedését 

1732. február 14.től, a XII. Kelemen 

pápa áldásával szervezett lottósor-

solástól datálják. 1771-ben már 29 

lottóvállalat működött Európában. 

• Az 1762. március 26.-án kelt császá-

ri pátens (rendelet) engedélyezte és 

honosította meg a genovai rendszerű 

lottót Magyarországon.  

• Az 1770. szeptember 2.-án, a bu-

dai Felső piactéren megtartott első 

budai lottósorsolást követően 127 

éven át havi 2-3 sorsolást szervez-

tek Budán. 

• Az 1897-ben Magyarországon is be -

vezetett osztálysorsjáték utolsó sor-

solási sorozata 1950. április 19.-én 

kezdődött.
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• 1956. december 28-án lakásépítést 

támogató számsorsjáték bevezeté-

séről szóló kormányhatározat szüle-

tett. Az első lottósorsoláson, 1957. 

március 7.én a budapesti Jókai ut-

cai MEDOSZ székházban kisorsolták 

a 16, 61, 71, 77, 89-es számokat. 

• 1957. április 5.től havi tárgynyere-

mény-sorsolás kísérte a heti pénz-

nyereményeket szolgáltató lot tó-

  sor  solást. Az áruhiány időszaká-

ban havonta ezernyi, nehezen be-

sze     rezhető nyereménytárgy kö  zött 

6–54 lakásos lottóházbeli örök la -

 kás volt a főnyeremény. A 24 lot tó ház 

kö  zül 9 ház az 1. kerületben épült fel.

Pálffy László

Kiállítás:

65 éves az ötöslottó 

Megnyitó: 

2022. március 7., hétfő 18:30

Helyszín: 

I. kerületi Városháza aula, 

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A kiállítást Orosz István Kossuth-

díjas grafikusművész, a Nemzet 

Művésze nyitja meg.

A tárlat ingyenesen megtekinthető 

hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra, 

pénteken 8 és 13 óra között.

A megnyitón játékos sorsolásra 

invitáljuk a látogatókat, ahol 

a nyertesek tárgynyereményként 

könyve ket vi hetnek magukkal.

A kiállítás kere té ben 

kísérő prog   ram  ként Pálffy Lász ló 

játék fej lesz tő tart tár  lat veze tést, 

fel  ele ve nít ve a ha zai 

sze  ren cse já té kok em   lékezetes 

tör  té ne  teit. Bizo nyá  ra so   kan 

vagyunk, akik szívesen 

meghall gatjuk ked ves vá ri 

szom szédunk sze ren cse   történe tét. 

Sze  re tettel várjuk azo kat, 

akik szí  vesen be szélnek 

a sze ren cse élmé nye  ik  ről.

Lottóház, Galeotti utca 8. • Fotó: Bankó Gábor
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2022. február 27. vasárnap, 19.00      

REGEJÁRÓ MISZTRÁL 

MŰVÉSZETI KLUB  

Januártól minden hónap utolsó 

vasárnapján a MáraiKultban

Vendég: Krulik Zoltán

Az 1997-ben alakult Magyar Örökség 

Díjas Misztrál együttes 

a magyarországi zenei élet egyik 

népszerű formációja. 

Magyar és külföldi költők versei, 

valamint népdalfeldolgozások 

szerepelnek a repertoárjukon.

Megzenésítéseik forrása a magyar 

népzenei hagyomány, amelyet 

gyakran ötvöznek a ma divatos 

világzenei irányzatokkal is. 

Az együttes versválasztásaiban 

fontos szerepet játszik az európai 

és a magyar történelem iránti 

érdeklődés.

Belépőjegy: 2000 Ft, 

jegyek elővételben a Tixa.hu oldalon 

kaphatók, illetve az előadás napján 

a helyszínen készpénzért válthatók.

A rendezvény kizárólag védettségi 

igazolvánnyal látogatható.

2022. március 8. kedd, 19.00      

MADOKE-FILMKLUB: 

Cseke Eszter–S. Takács András:

Születési helye: Auschwitz 

(Born in Auschwitz) 

(film, 2020, 80 perc)

4 női rendező – 4 érzékeny 

történetA Nemzetközi Nőnap 

apropóján március 8-án 4-részes 

sorozat indul a Magyar 

Dokumentumfilmesek 

Egyesületével (MADOKE) 

együttműködésben. 

Minden hónap első keddjén női 

dokumentumfilmrendezők egyegy 

érzékeny, személyes története látható. 

A filmválasztás fontos szempontja, 

hogy a népszerű nevek mellett 

a nézők megismerkedhessenek 

a kevésbé ismert dokumentumfilm 

rendezők olyan alkotásaival is, 

amelyek méltán járultak hozzá 

a hazai és nemzetközi 

dokumentumfilmes sikerekhez.

A vetítéseket minden alkalommal 

beszélgetés követi az alkotókkal.

Első alkalommal az On the Spot 

párosának, Cseke Eszternek 

és S. Takács Andrásnak a – több mint 

ötéves munkájuk eredményeként – 

nemzetközi koprodukcióban készült 

első, egész estés dokumentumfilmje 

tekinthető meg. A film azt a kérdést 

járja körül, hogyan öröklődnek 

a családi traumák generációról 

generációra, és vajon meg lehet-e 

szabadulni tőlük.

A belépés ingyenes.

A rendezvény kizárólag védettségi 

igazolvánnyal látogatható.

2022. március 9. szerda, 19.00      

LÁTÓKÉP ENSEMBLE: 

Egy százalék indián

(Színházi produkció, 

85 perc – szünet nélkül)

  

Írta és rendezte: Hajdu Szabolcs

„Rendezőként, az elmúlt évek igazi 

felismerése az volt számomra, 

hogy az emberi magatartásnak 

és cselekvésnek nincs túl sok 

mintázata, nagy vonalakban mindenki 

Márai  Sándor  Művelődési  Ház
1013 Budapest, Krisztina tér 1. | https://www.facebook.com/
maraisandorkult.kozpont | Információ: 06 20 264 1134
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ugyanolyan koreográfia szerint halad 

végig az életen. Az elejétől a végéig 

ugyanaz a néhány alapvető dolog 

határoz meg egy férfi–nő vagy egy 

szakmai kapcsolatot. 

Viszont végtelen sok árnyalat van, 

és ezekben az összetéveszthető 

árnyalatokban van valahol a saját 

identitásunk. A tervezett új Látókép 

produkció is kiváló lehetőséget ad 

arra, hogy bebarangoljuk ezeket 

az árnyalatokat és időnként 

feloldódjunk bennük. 

Az alkotás végül is nem más, 

mint nyomozás, önazonosítás.” 

Hajdu Szabolcs

A Látókép Ensemble színházi 

és filmes alkotóközösségének 

legújabb produkciója a csapat előző 

két színdarabjával – az Ernelláék 

Farkaséknál és a Kálmánnap című 

előadásokkal –együtt akár 

egy színházi trilógia utolsó 

részének is tekinthető.

A történetek főhősei középkorú párok, 

akik a lehető leghétköznapibb, 

de az adott életszakaszban mégis 

megoldhatatlannak tűnő 

problémákkal küzdenek. 

Ez a tehetetlenség ingerültséget, 

kétségbeesést szül, és a színdarabok 

során rendszerint párkapcsolati 

válságot idéz elő.

Az Egy százalék indián 

az identitás, az örökölt magatartási 

modellek, hímsovinizmus, 

feminizmus és a modern kori 

nemi szerepek 

kérdéskörére fókuszál.

Jegyárak: felnőtt – 2500 Ft, 

diák/nyugdíjas – 1500 Ft., 

I. kerületi kártyával a helyszínen 

készpénzben 2000 Ft.

A rendezvény kizárólag védettségi 

igazolvánnyal látogatható.

Állandó programok 

2022. március 1., 14.00–16.00     

BUDAVÁRI MOZGÁSSÉRÜLT 

SZERVEZET KLUBNAPJA  

Az I. kerületi Mozgássérültek Klubja 

– akadálymentesített környezetben 

– minden hónap első keddjén tartja 

klubnapjait. Ezek az alkalmak 

lehetőséget teremtenek a tagok 

számára, hogy sorstársaikkal 

kikapcsolódhassanak. 

Egyesületük a mozgássérültek részére 

érdekvédelmi, szociális, kulturális 

és rehabilitációs feladatokat lát el.

Kerületi szervezeti vezető: 

dr. Szalkó Anna

Elérhetősége: 

dr.szalko.anna@gmail.com

Hétfőnként 9.30–10.30      

SZENIORTORNA 

NEM CSAK IDŐSEKNEK  

Gerinctorna alapú mozgástréning 

a 60 feletti életkor tipikus 

betegségeinek figyelembevételével, 

kiemelten az izomtömeg megőrzését, 

a keringés javítást, a csontritkulás 

lassítását megcélozva. Kellemes 

tempójú, erősítő, mobilizáló torna, 

amely a különböző mozgásformák 

(jóga, gimnasztika, természeti táncok, 

funkcionális tréning) számos elemét 

felhasználva, tempóban 

és erősségben a résztvevők fittségi 

és ügyességi állapotához adaptálva. 

Oktató: Szabó Nikolett személyi edző, 

gerinc- és pre-postnatális (szülés 

előttiutáni) tréner, jóga 

és polinéztánc-oktató.

Minden alkalommal bejelentkezés 

szükséges. 

Bejelentkezés és információ: 

szaniki@gmail.com vagy 

36 70 624 6083.

Hétfőnként kezdő szintű órák 

18.00–19.30, 

szerdánkét haladó 19.30–21.00      

TAHITI TÁNC  

Ez a táncóra azoknak a nőknek szól, 

akik szeretnének a polinéz szigetvilág 

életvidám, energikus táncaival 

megismerkedni. A nőies szépség 

kifejezésének új formáját tanulhatja 

meg az órákra kitartóan járó. 

Árak: 3500 Ft/alkalom 

Bővebb információ: 

info@tahititanc.hu 

és www.tahititanc.hu

Keddenként 09.00–10.00     

RTM – HASIZOM-REGENERÁLÓ 

TRÉNING   

Bejelentkezés: 

zsofi@kangatraining.hu 

vagy a +3630 438 8554 

telefonszámon. 

Kedd és csütörtök 17.00–18.00, 

szerda és péntek 9.00–10.00     

ALAKFORMÁLÓ KONDITORNA   

A jó erőnlét, a hajlékonyság, 

az egészség és a harmónia érdekében 

különféle izomgyakorlatok erősítését 

végezzük minőségi, a Kárpátmedence 

kincsestárából merített zenére. 

Minden korosztálynak! 

Vezeti: Tóth Ildikó, Harangozó díjas 

táncművész.

Belépő: 1500 Ft

Csütörtökönként 18.30–19.30     

HATHA JÓGA A 40+ KOROSZTÁLYNAK  

Minden ember megérdemli 

a testilelki nyugalmat, az erőt, 

amit megkaphat a jóga

gyakorlása által. A követők idős 

korban is hajlékony, egészséges 
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testnek örvendhetnek. A test a lélek 

temploma, vigyázni kell rá!

Óradíj: 2000 Ft

Bővebb információ: Hidvégi Eszter 

jógaoktató, + 36 30 971 0055.

Péntekenként      

KEREKÍTŐ FOGLALKOZÁS 

VAJAI FLÓRÁVAL:  

10.30 Kerekítő Manó torna 

(1–3 éveseknek)

11.30 Kerekítő mondókás móka 

(0–3 éveseknek)

A Kerekítő Manó torna 

40-45 perc foglalkozás 

1–3 éveseknek. 

Kerekítő Manó bábos jelenete, 

majd a korosztály igényeihez igazodó 

mondókák, játékok után a foglalkozást 

új dolgok kipróbálására alkalmas, 

tornaszeres játéktérrel zárjuk. 

A Kerekítő Mondókás móka 

30 percnyi foglalkozás, mókázás népi 

mondókáink, dalaink és játékaink 

felelevenítésével, 0–3 éveseknek. 

Kerekítő Manóval itt is lehet találkozni. 

Erre a foglalkozásra szeretettel várjuk 

a legkisebb, pár hónapos babákat 

és szüleiket is.

Bejelentkezés és további információk: 

vajai.flora@gmail.com

A foglalkozásra csak a legelső alkalom 

előtt szükséges bejelentkezni.

Belépő: 1 900 Ft/alkalom; 

8 500 Ft/5 alkalmas bérlet

2 vagy több gyermek esetén 

testvérjegy váltható 900 Ft-ért.

Péntekenként 16.30–18.00ig     

ÖRÖMTÁNC SZENIOROKNAK 
– „A ZENE ÖRÖK, A TÁNC ÖRÖM”  

A örömtánc nem társastánc 

időseknek, nem is tánciskola, 

hanem közösségi társasági tánc. 

A koreográfiák egyszerűek, 

könnyen megjegyezhetők, 

I. kerületi irodával rendelkező
közös képviselet és társasházkezelés

Elérhetőség: +3617826620

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

Szolgáltatásaink:

• 24 órás vészhelyzeti

 elérhetőség, éjszakai 

 ügyelet

• Teljes  körű könyvelés az új 

törvényi előírás szerint

• Hatékony kintlévőség

 kezelés

• Műszaki problémák

 kezelése – gondnoki

 házfelügyelet

• Társasház teljes körű 

üzemeltetése

• Felújítási munkák előkészítése, 

lebonyolítása, felügyelete

• Alapító Okirat és

 SZMSZ elkészítése,

 karbantartása

• Jogi problémák megoldása

• pályázatok előkészítése és 

lebonyolítása

Hirdetésfelvétel 
kizárólag: 

varnegyed@gmail.com

o jM
o

nincsenek bennük hirtelen 

mozdulatok. 

Kíméletes mozgásforma, 

amely figyelembe veszi 

a korosodó szervezet 

sajátosságait. 

Az örömtánchoz nem szükséges 

táncpartner, sem előzetes tánctudás. 

Folyamatosan, bármikor 

lehet csatlakozni. 

Bővebb információ: 

Drimál Andrea, 

+36 30 231 2150
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Március 10. csütörtök, 18.30      

CSALÁDBAN MARAD 

– Torma Máriával 

és Szegő Jánossal   

Sorozatunkban olyan családtagokat 

ültetünk egymás mellé, 

akik közül az egyik, 

néha akár mindkettő 

valamilyen módon kapcsolódik 

az irodalomhoz.

Beszélgetünk könyvekről, 

családi kapcsolatokról, 

a minket körülvevő világról 

és mindarról, ami színesebbé, 

jobbá teheti a mindennapokat.

Vendégünk: Torma Mária, 

szerkesztő, író, és Szegő János 

szerkesztő.

Moderál: 

TóthCzifra Júlia.

A rendezvény kizárólag 

védettségi igazolvánnyal 

látogatható.

A belépés ingyenes.

Március 11. péntek, 18.30      

ELŐRE LÁNYOK, ELŐRE!   

A március a nők hónapja 

a Jókai Anna Szalonban is. 

Három olyan művésztgondolkodót 

hívtunk meg, akik izgalmas 

alkotásaikkal és inspiráló 

személyiségükkel fontos szereplői 

a mai magyar kulturális életnek. 

Gesztelyi Nagy Zsuzsannával, 

Pátkai Rozinával és Szécsi Noémivel 

Szekeres Niki beszélget. 

A rendezvény kizárólag védettségi 

igazolvánnyal látogatható.

A belépés ingyenes.

Péntekenként 10.30tól 12.00ig       

LÉLEKSIMOGATÓ FOGLALKOZÁS    

Rák Kati színművésznő programja, 

ahol játékos gyakorlatok kíséretében, 

egymásról és magunkról beszélgetve 

együtt, közösségben juthatunk 

még közelebb történeteinkhez.

A belépés ingyenes. 

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

Ingyenes 
lelkisegélyszolgálat
Amennyiben úgy érzi, hogy se gít  -

ségre van szüksége, a hét min  den 

mun    ka  napján kér  het tá  mogatást. Aki 

azt ta pasztalja, hogy eluralkodik raj ta 

a fé  le lem, szo  rongás, pá nik, fruszt   rá-

ció, düh, kontrollvesztés és a ne gatív 

gon  dola tok, ve gye fel velünk a kap-

cso    la tot, hív  jon te lefonon, se    gí tünk! 

Szol   gá  ltatásunk segítő, tá   mogató be  

szél    getésre ad lehető séget szak em  be

rek kel. 

 

Elérhető ségünk: 

Reményik Ildikó, 

ta nács adó szakpszichológus: 

Tel.: 06 20  535 1400, 

hétfő 11.00–13.00,  

kedd: 11.00–13.00, 

péntek: 14.00–15.00
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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

Hétfőnként 17.00–18.00     

AGYAGOZÁS GYEREKEKNEK  

A foglalkozást Sztankay Bedők Bea 

keramikusművész vezeti. 

A részvétel négyéves kortól ajánlott.

Részvételi díj: 1500 Ft/óra 

+ anyagköltség

Jelentkezés: info@lilisuli.hu, 

+36 30 982 0392

Keddenként 18.00–20.00      

„ARTMENŐK”  

Az ArtMan Egyesület 18–30 éves, 

fogyatékossággal élő és ép fiatalokat 

vár a mozgáscsoportjába. 

A foglalkozás célja, hogy olyan 

előadóművészeti programot 

biztosítson az érdeklődőknek, 

ami által, a mozgáson keresztül, 

a látogatók jobban megismerhetik 

önmagukat, kortárs közösségben 

lehetnek és gazdagodhatnak 

egymás tapasztalataiból. 

Jelentkezés: 

Kopeczny Kata, 

+36 30 307 8734, 

artman.dance@gmail.com 

A részvétel ingyenes.

Csütörtökönként 17.00–18.00     

MERIDIÁN 3 - 1 - 2 TORNA  

A gyakorlatok rendszeres 

végzésével sokat tehetünk 

egészségünk javításáért, 

mivel jótékonyan hatnak a testre, 

a lélekre és a szellemre is. 

Folyamatos csatlakozási lehetőség!

További információ: 

https://www.312.hu/

Információ: Kiss Ágnes, 

+36 70 210 4706, 

kagnes22@gmail.com

A részvétel ingyenes.

Minden szerdán 

és pénteken 10.00–11.00     

GERINCTORNA IDŐSEKNEK  

Az órák fő célja a helyes testtartás 

kialakítása, a testtudat fejlesztése, 

az erő és rugalmasság megőrzése. 

Vezeti: Mándli Monika sportoktató. 

Jelentkezés: 

mandlimoni@gmail.com 

Regisztráció minden alkalommal 

szükséges!

Részvételi díj: 1300 Ft/alkalom. 

Április 10ig.      

HIÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY 

– Tandori jelenléte(i)

(kiállítás)

A magyar irodalom és kultúra 

ötven éven át tartó kiemelkedő 

életművét mutatja be a közelmúltban 

elhunyt Tandori Dezső és Tandori 

Ágnes első retrospektív kiállítása. 

Az egymásba nyíló terekbe installált 

tárlaton keresztül a költő 

életművének „feltételes 

megállóiba”, és a világtól elzárt 

Lánchíd utcai lakása 

mikrokozmoszába nyer betekintést 

a látogató.

A belépés ingyenes.

Virág  Benedek  Ház
1013 Budapest, Döbrentei u. 9. | viragbenedekhaz@budavar.hu
https://www.facebook.com/pg/viragbenedekhaz
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Tér-kép Galéria
1016 Budapest, Krisztina körút 83–85. | terkepgaleria@budavar.hu
https://www.facebook.com/pg/terkepgaleria

Március 08.–április 10.      

A VÁROS LÉLEGZETE 
– BREATH OF THE CITY

(kiállítás)

Megnyitó: 

március 08. kedd, 18.00 óra 

  

Az élő és épített környezetünkben 

tapaszalt élmények, a nagyvárosi 

és természeti lét kettőssége 

meghatározza mindennapjainkat, 

és egységes szemléletük 

hozzásegít minket az életünket 

körülvevő jelenségek átfogóbb 

megértéséhez. Egy ilyen közös 

és átfogó nézőpont bemutatására tesz 

kísérletet a Város lélegzete című 

kiállítás. Babos Pálma, Bornemisza 

Eszter, Johanna Rytköla és Raija Rastas 

kerámia és textilművészek 

a jelenünkben egyszerre korlátokat 

és lehetőséget jelentő 

disszonancia bemutatásával a két 

közegben párhuzamosan megélt 

élményekbe vonják be a nézőt. 

Műveik manifesztumok, amik nekünk, 

a 21. századi, városi embereknek 

adnak át fontos és elgondolkodtató 

üzenetet.

A kiállítás magyar és finn résztvevők 

együttműködésének köszönhetően, 

a korábbi Helsinki Magyar Intézetben 

rendezett közös tárlat eredményeként 

valósul meg.

NYITVATARTÁS
November 1.–március 31.:  

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

• A Sportközpontba 1 fő pályamunkást keresünk.

Czakó utcai Sport és Szabadidőközpont

Hahó, iT T a Czakó!

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

A sportközpont nyitvatartási ideje a korcsolyapálya működése alatt, 
2022. 03. 14-ig változik:
Hétfő–péntek: 07.00–21.00  
Szombat–vasárnap: 10.00–21.00
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II. ker., Pasaréten, a Herman Ottó 

utcában 152 m2-es, 4 hálószobás, 

kertes, panorámás, luxus villalakás 

189,9 M Ft-ért eladó. 

Tel.: 06 20 973 0711.

Eladó/kiadó ingatlanokat keresünk 

érdeklődő ügyfeleinknek. 

Várjuk hívását, hogy segíthessünk. 

Radius Kft. Tel.: 06 20 946 8383; 

06 20 414 9344.

A BakosLak Ingatlan készpénzes 

ügyfelei részére eladó és igényes, 

kiadó ingatlanokat keres 

azonnali fizetéssel. 

BakosLak Ingatlan, 

I. ker. Batthyány utca 32. 

Tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.

SZOLGÁLTATÁS

Fiatal, gyermektelen házaspár 

vagyunk. Idősgondozást vállalunk 

ottlakással. Mindenben segítünk. 

Hívjon bizalommal. 

Elérhetőségem: 06 70 338 1276.

Villanyszerelés azonnal! 

Hibaelhárítástól a teljes felújításig, 

Elműügyintézéssel. 

Petrás József villanyszerelő mester. 

+36 20 934 4664, 06 1 246 9021.

Bejárónőt felveszek napi 6 vagy 

8 órás munkaidőre, a Batthyány 

térhez közeli lakásba. 

Mobiltel.: 06 30 900 71 62.

VILLANYSZERELÉS: elektromos 

hálózat kiépítése, korszerűsítés, 

kisebb munkánk (pl. lámpák 

cseréje, firelé beépítése stb.), 

hibaelhárítás: 06 30 235 3411. 

Kozmetikai termékeket 

és tisztitószereket tud tőlem rendelni. 

Van katalógusom is, amit akár 

személyesen elviszek önnek, 

és tanácsot is adok. 

Hívjon bizalommal! 

Elérhetőségem: 06 70 338 1276.

Kert és telekrendezés! 

Térkövezés, kertépítés, favágás, 

bozótirtás, gyepesítés, kerítésépítés. 

Reális áron, ingyenes árajánlat. 

Tel: 06 20 259 6319, 

www.telekrendezes.hu

Lakásfelújítás: szobafestés, 

tapétázás, mázolás, parkettalerakás, 

-javítás, -csiszolás, vízszerelés, 

csempézés, villanyszerelés, ajtó-, 

ablakcsere, kőműves, 

asztalosmunkák, takarítás – 

garanciával. Halász Tibor 

generálkivitelező, telefon: 

06 1 202 2505, 06 30 251 3800.

19 éves közös képviselői gyakorlattal 

társasházkezelői végzettséggel 

társasházak közös képviselői 

tevékenységét vállalom. 

Siófoki László, tel.: 06 20 393 5265, 

siofokilaszlo@freemail.hu

RÉGISÉG

Nerc-, róka-, mindenfajta 

szőrmebundát vásárolok, teljes 

ruhaneműhagyatékot, kiegészítőket. 

Tel.: 06 20 229 0986.

HENK ANTIQUTAS Krisztinaváros, 

Mészáros u. 8. Nyitva: 

H–P 10–18h Tel.: 06 20 933 1413, 

henkvilmos@gmail.com 

Régiségek, hagyaték, örökség 

felvásárlása készpénzért. 

www.antikbudapest.hu, 

e-mail: antik@antikbudapest.hu, 

tel.: 06 20 932 6495.

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.

Németh Dániel értékbecsléssel 

vásárol bútorokat, festményeket, 

porcelánokat, órát, könyveket, 

írógépet, varrógépet, szőrmebundát, 

bizsukat, kristályokat, kitüntetéseket, 

levelezőlapokat, régi pénzt, szobrokat, 

csipkéket. Tel.: 06 20 294 9205.

EGÉSZSÉG 

Szakápolás, gyógytorna, rehabilitáció, 

gondozás – akár 24 órában, 

az otthonában. Tel.: 06 30 2471095.

Látás, hallásvizsgálat, 

szemüvegfelírás, készítés. 

Hallókészülékfelírás 15 napos 

próbahordással. 

Bejelentkezés: 356 8584. 

Látás és Halláscentrum, 

1016 Krisztina krt. 83–85. 

Fizikoterápiás kezelések beutaló 

nélkül, metró közelében. 

Fizikoterápiás alakformálás, 

arcfiatalító kezelések. 

thai masszázs. 

Ajándék Himalájasóterápiával, 

nyitási akcióval. 

www.medi-thai.com, 

bejelentkezés: 

06 20 507 0002.

Gyógypedikűr. 

Szeretettel várom esztétikai 

vagy gyógypedikűrre 

a Showhaj Studio Szépségszalonba: 

Szathmári Katalin Henrietta, 

tel.: 06 70 422 8410, 

Mészáros utca 14., 

Showhaj Studio Szépségszalon.

INGATLAN
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Gyermekeink 
szexuális nevelése

címmel 
előadás és könyv bemutató

a Budaszíve baptista
gyülekezetben.

Előadók: 
muzslai Gábor és etelka, 

tizenegy gyermekes házaspár,
a 2=1 Családsegítő 

és Házasmisszió 
magyarországi vezetői, 
házassági tanácsadók.

Helyszín: i. ker. Dezső u. 12/B.
Időpont: 2022. március 6., 

vasárnap 16:30
A részvétel ingyenes,

szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!

Gyermekfelügyeletet biztosítunk.
www.facebook.com/budaszive

KAVED_53x120




