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A szürke hétköznapok szép
története
A segítségnyújtás egyedi formáját választva, egy esztendeje a Budavári Önkormányzat bértámogatással segíti egy
fedél nélküli munkavállaló foglalkoztatását. A Máltai Szeretetszolgálattal kötött támogatási megállapodás keretében
egy, a máltaiak által alkalmazott takarító tartja tisztán a Feszty Árpád utcai hajléktalanszálló környékét. Az elmúlt
hónapok tapasztalatairól, a projekt folytatásáról, valamint egy most elfogadott, tízmillió forint értékű támogatási csomagról Gelencsér Ferenc Városfejlesztési és környezetvédelmi ügyekért felelős alpolgármesterrel és Morva Emíliával,
a Máltai Szeretetszolgálat közép-magyarországi régióvezetőjével beszélgettünk.
vegye az életét és ismét elinduljon.
Lehet, hogy már nagyon sok kudarcot
megélt, de mi azért vagyunk, hogy továbbra is biztassuk, mögé álljunk és
támogassuk. Ezt a férfit is ilyen módon
választották ki a munkatársaim arra,
hogy a programban szerepeljen. A „sikertörténet” ilyen esetben talán túlzó
definíció, mivel a mai világban ennél
fényesebb eredményeket szoktunk
sikerként elkönyvelni. A mi hétköznapi
valóságunkban azonban ez egy szép
történet.
G. F.: – Emília nagyon fontos tulajdonságot jelölt meg, amikor a kiválasztott
személyt úgy jellemezte, hogy több
akarattal rendelkezett, mint hogy csak
– Tavaly tavasszal a lapunknak adott

az embereknek. Az esély – ha az ember

beüljön a melegedőbe és eltöltse az

interjúban úgy fogalmazott, hogy nem

élni tud vele –, valódi kitörési lehető-

idejét. Ebben a férfiban élt még a cél

az adomány, hanem a munka lehet a

séget képes biztosítani.

iránti elkötelezettség, mert a mun-

megfelelő segítség ahhoz, hogy vala

– Egy évvel ezelőtt milyen szempon

ka célt tud adni az életnek. A munka

ki esélyt kapjon a saját sorsa jobbra

tok szerint választották ki azt a hajlék

presztízse miatt megéri reggel fölkelni.

fordítására. Valóban sikerre vezetett a

talan embert, aki a szeretetszolgálat

A szerettei mellett a munka adja meg

kezdeményezése?

alkalmazottja lett?

mindannyiunknak azt az önbecsülést,

Gelencsér Ferenc: – Az adakozás va-

Morva Emília: – Az illető – aki nem

ami az élethez kell.

lójában hamis altruizmus, ami arra

szeretné, hogy a neve nyilvánosságra

– Milyen feladatokból áll a kiválasz

épít, hogy jól érezzük magunkat attól,

kerüljön – régi ismerősünk volt. Bejárt

tott személy munkaköre?

hogy másnak segítünk. A valóságban

hozzánk a nappali melegedőbe, érez-

M. E.: – A lakosság megelégedésére a

100 vagy akár 1000 forint épp arra

tük a motiváltságát, hogy többet sze-

Krisztinavárosi Hajléktalan Centrum

elég, hogy fenntartsa a rendszert, és

retne annál, mintsem tétlenül töltse

környékét kell rendben tartania. A szép,

megnyugtassa a saját lelkiismeretün-

a napjait. Volt még benne erő ahhoz,

rendezett és tiszta környezet megte-

ket. Azzal, hogy pénzzel támogatunk

hogy újraépítse az életét. Ez a legfon-

remtése azonban nem könnyű feladat.

valakit, valójában bebetonozzuk ezt

tosabb szempont, amit a kollegáinknak

Az elmúlt években ugyanis rendsze-

a rendszert. Úgy gondolom, az elmúlt

is minden esetben észre kell venniük.

resen problémát jelentett, hogy a kö-

egy évben bebizonyosodott az az alap-

A szociális munkásainknak látniuk kell,

zelben élők véleménye szerint e né-

feltevésünk, miszerint hal helyett há-

hogy ki az az ügyfél, akiben még van

hány utca a hajléktalan emberek miatt

lót, alamizsna helyett esélyt kell adni

akarat és erő arra, hogy újra a kezébe

szemetes és élhetetlen. Ez az állítás
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részben igaz, részben nem. A Déli pá-

arról szól, hogyha felsegítünk valakit,

szeptember 30. után azonnal beeme-

lyaudvar rendkívül forgalmas csomó-

vigyük el egészen az ajtóig, amelyen

lünk egy újabb személyt a rendszerbe,

pont, ahol sokan megfordulnak. A jó

majd önállóan kell belépnie. Ennek

vagy előbb elemezzük a jelenlegi fo-

minőségű pezsgők üres üvegeit biztos,

érdekében szeptember 30-ig meg-

lyamat eredményét, és 2023 márciu-

hogy nem a hajléktalan emberek do-

hosszabbítottuk a jelenlegi szerző-

sától indítjuk az újabb projektet. Sze-

bálják el, hanem azok, akik itt töltenek

dést. Azt kérjük a máltaiaktól, hogy a

mély szerint is kíváncsi vagyok arra,

egy laza estét. Ám valóban termelődik

következő hat hónapban készítsék fel

hogy lesz-e túljelentkezés. Motivációs

olyan hulladék is, amiről tudható, hogy

a munkatársukat arra, hogy váljon le a

erőt jelent-e a többiek számára, hogy

a fedél nélküliek hagyják ott. A munka-

rendszerről. Érezze, hogy többé nincs

van már, akinek sikerült kitörnie a haj-

társunk – hiszen az egykori ügyfelünk

szüksége arra, hogy rendszeresen vis�-

léktalanságból.

immár a Máltai Szeretetszolgálat al-

szajárjon, mert már nem ide tartozik.

– A Budavári Önkormányzat más mó

kalmazottja – azt feladatot kapta, hogy

M. E.: – Az önálló életre történő vis�-

don is támogatja a Máltai Szeretetszol

tartsa tisztán a környéket.

szaszoktatás nagyon kemény lépés,

gálatot. A 2022-es költségvetésben a

– Érkezett visszajelzés arról, hogy a

hiszen a hajléktalan emberek többsé-

képviselő-testület egy tízmillió forint

kollégájuk hogyan végzi a munkáját?

ge hamar rátalál a szállóra, és a Mál-

értékű szolgáltatáscsomag megvásár

M. E.: – A külső környezet elvárásai

tai Szeretetszolgálat napi melegedőt,

lásáról döntött. Mit tartalmaz ez a tá

ellenére itt nem alakítható ki olyan

étkezést, éjszaki nyugalmat és támo-

mogatás?

rendezettség, mint például a Margitszi-

gató szociális munkásokat – egyszó-

G. F.: – Önkormányzatként a többségi

geten. Egy négynapos ünnep után,

val biztonságot nyújt számukra. Nem

társadalom és a kívül rekedt emberek

amikor a munkatársunk először jön

élik meg a saját erejüket, csupán azt,

felé is felelősséggel tartozunk. Mind-

dolgozni, jogosan morgolódnak a la-

hogy a máltaiak égisze alatt rendben

két csoport érdeke, hogy a hajlékta-

kók, hogy nagyon sok a szemét. Tény

vannak. A szociális munkásoknak is

lanság mértéke csökkenjen. A támo-

azonban, hogy a korábbihoz képest

nagyon nehéz elengedni a hajléktalan

gatási összeg ahhoz biztosít forrást,

látványosan javultak az állapotok.

embert, mert nem könnyű megítélni,

hogy az I. kerületi hajléktalanszállók a

G. F.: – Az önkormányzathoz is érke-

hogy valaki mikor vált felkészültté

jelenlegihez képest szolgáltatástöbb-

zett pozitív visszajelzés.

arra, hogy önállóan boldoguljon.

letet nyújtsanak a szállóvendégeknek.

mintaként szolgál a többieknek.

– Mikor érkezik el az a pont, amikor

A csomag olyan egyénre szabott re-

– Most, hogy lejárt a „próbaév”, ho

kiválasztják a programból távozó sze

habilitációs programokat is tartalmaz,

gyan folytatódik az együttműködés,

mély utódját?

amelyekkel – eltérő módokon – el-

és mi történik a kollégájukkal?

G F.: – Az időpontról még nem dön-

érhetők a korábban említett munka-

G. F.: – Természetesen nem engedjük

töttünk, de a folytatásra mindkét fél

vállaló esetében megvalósult pozitív

el a kezét, hiszen ez a próbálkozás

nyitott. Megállapodás kérdése, hogy

következmények.

– Ettől a programtól azt várták, hogy
a munkát végző személy egzisztenci
álisan is kiemelkedjen a hajléktalan
emberek közül. Jelenleg hol tart ez a
folyamat?
M. E.: – Az illető korábban egy másik
szállónkon lakott, de sikerült annyira
megerősödnie, hogy ma már albérletben él, és onnan jár be dolgozni. Gyakorlatilag pontosan olyan státuszban
van, mint bármelyik kollégánk.
G. F.: – Az a tudat, hogy másnap reggel
az emberre számítanak a munkatársai,
egészen másfajta relációt jelent egy fedél nélküli ember számára, mint amikor
csupán egy tál ételt kap. Csapattag lesz,
visszaépül az önbecsülése, mert tudja,
hogy fontos szerepe van. És mindez
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M. E.: – A programcsomagnak az a kül-

reggeliztetést tartalmaz. Arra gondo-

G. F.: – Budapesten a legtöbb kerü-

detése, hogy próbáljuk meg a Feszty

lunk, hogy ha az ügyfeleink kulturált

let sajnos csak a saját határán be-

Árpád utcai intézményt még izgal-

környezetben reggelizhetnek, akkor

lül gondolkodik. Ha egy eldobott

masabbá és kívánatosabbá tenni a

kedvük lesz utána tovább is itt ma-

PET-palack a kerület határán túl van,

hajléktalan emberek számára. Jogos a

radni, és kiegyensúlyozott állapotban

az már a szomszéd problémája. Vé-

lakókörnyezet felháborodása, amikor

beszélgethetnek a kollégáinkkal. Ne-

leményem szerint a 23 kerületnek

azt tapasztalják, hogy a Vérmezőn,

héz konkurálnunk a külvilágban lévő

bizonyos ügyekben rendszer szin-

a Déli pályaudvar környékén vagy

szabadságfokkal. A reggeli azonban

ten kell gondolkodnia. A budai oldal

a Várban a hajléktalan, elhanyagolt

jó alternatíva a kapcsolatfelvételre. A

problémái a mindössze 3,4 km2-es

emberek bódult állapotban töltik el

támogatási összeg segítségével utca

I. kerületben kumulálódnak, mert a

a napjaikat. Annak érdekében, hogy

bútorokkal rendezzük be az udvarun-

hajléktalanszállók nálunk működ-

kapcsolatba tudjunk lépni velük és

kat, ami régi álmunk. Azt szeretnénk,

nek, emiatt kiegyensúlyozatlan a

behívjuk őket az intézménybe, emel-

hogy itt kellemes, barátságos környe-

közteherviselés. Nagyon bízom ab-

nünk kell a szolgáltatásaink színvo-

zetben lehessen eltölteni a napot. A

ban, hogy az itt meghonosodó pél-

nalát. Ne csak azért jöjjenek hozzánk,

szolgáltatási csomag olyan mikrop-

dák mintaként szolgálnak más önkor-

mert itt meleg van és lezuhanyozhat-

rojekteket is tartalmaz, amelyekkel

mányzatok, köztük a II. és XII. kerület

nak, hanem ennél többet kapjanak.

egyes emberek rehabilitációját tud-

számára is.

A szolgáltatáscsomag többek között

juk segíteni.

Rojkó A.

Képviselő-testületi ülés
A Magyar Önkormányzatok Szövetsége

civil szervezetek részére. A keretössze-

10 intézkedést fogalmazott meg, ame-

get meghatároztuk, hamarosan kiírjuk

lyek végrehajtásával biztosítható a

a pályázatokat.

magyar önkormányzatiság helyreállí

Támogatjuk a mini szobrairól hí
res
ukrán-magyar szobrászművész, Kolod-

tása.
Ezek elfogadásáról és támogatásáról
döntött március 24-én a testület.

ko Mihály munkásságát: szobrot készíttetünk a Vízivárosi Klub előtti térre.

20 millió forintot különítettünk el az

Döntés született arról is, ki kapja

általános iskolások nyári táboroztatá-

idén a Budavári Szent György és a Bu-

sára, 10 millió forintot pedig a kerületi

davári Szent Flórián díjakat.

Önkormányzati rendelet
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege a budavar.hu/rendeletek címen olvasható.
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KÖNYVTÁR
A Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár
Márai Sándor Könyvtára
(I. Krisztina krt. 87–91.)
Hétfőn, szerdán
és pénteken 13–19 óráig,
kedden és csütörtökön
10–16 óráig
várjuk látogatóinkat.
Új könyveinkről
Facebook-oldalunkról
is tájékozódhatnak:
facebook.com/Fszekmarai
2022. április 26-án kedden,
17 órakor Vass Norbert
mutatja be frissen megjelent
Mindenki – koncertek,
történetek a beat és a rock
aranykorából című kötetét.
Meghívott vendége
Török Ádám, a Mini együttes
vezetője lesz.
A belépés ingyenes.
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
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Családi nap Vízvivárosban
Telt házzal tartotta meg első Családi Napját a Közösen Vízivárosért Egyesület a Jókai Anna Szalonban. Az egész napos arcfestés, csillámtetoválás és kézművessarok mellett a szervezők számtalan programmal igyekeztek kicsiket és
nagyokat is az eseményre csábítani.
Bemutatta munkáját a Budavári Kéz
fogás Testvérvárosi Egyesület is, akik
az évek alatt számos, Budavárral test
vérvárosi kapcsolatban álló település
civiljeivel vették fel a kapcsolatot, ezzel építve és öregbítve kerületünk jó
hírnevét.
A nap végéhez közeledve egy kis
test
mozgásra is sor került a baranta
bemutató során. Ez egy olyan magyar
harcművészeti stílus, amelyben a régi
korok magyar kultúráját próbálják meg
őrizni, nemcsak a harc, hanem többek
között ének és tánc formájában is. A
családi napon, egy rövid bemutató
A nap a Pulcinella éneke című bábmű-

pest egyik legbiztonságosabb kerülete,

után, a résztvevők is kipróbálhatták a

sorral kezdődött, Nizsai Dániel színmű-

az érdeklődők praktikus és költségha

bot- és szablyaforgatást vagy éppen az

vész előadásában. A darab egyszerre

tékony módszereket is megismerhet-

íjászatot.

szólt a gyermekeknek és a felnőttek-

tek, amelyekkel biztonságosab
bá te

nek, így mindenki élvezettel nézhette

hetik az otthonaikat.

végig Pulcinella kalandjait.
Délben megérkeztek az I. kerületi

Délután Molnár Attila és Varga
Dániel

történészek

beszélgettek

Rendőrkapitányság munkatársai, akik

Szerencsés Károly A tegnapi Vízivá

interaktív játékokkal mutatták be, mi-

ros című könyvéről, amely során

lyen hatása van az alkoholnak és a ká

számtalan helyi érdekesség és le

bítószereknek az emberi koordinációra

genda tárult fel a hallgatóság sze-

és érzékelésre. Bár az I. kerület Buda-

mei előtt.

Az esti órákban végül, de nem utolsó sor
ban a Blue sPot töltötte meg
a Jókai Anna Szalon nagytermét.
Akusztikus

Cseh

Tamás-koncertjük

so
rán számos igazi sláger csendült
fel, amelyek egy részét a zeneszerző
onnan pár háznyira szerezte társával,
Bereményi Gézával, egy Iskola utcai
albérletben.
A Közösen Vízivárosért Egyesült ha
gyományteremtő jelleggel vágott bele
az esemény megszervezésébe, várha
tóan ősszel, immár egy szabadtéri
helyszínen újabb rendezvényre kerül
sor, még színesebb programokkal.
VP
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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?

LAKÁSTULAJDONOSOK RÉSZÉRE

LAKÁSBÉRLETET KERESŐK RÉSZÉRE

A Budavári Önkormányzat 2021-ben létrehozta a 100%-ban
önkormányzati tulajdonú Budavári Lakásügynökséget, amely a
kerületben – és a közeli kerületekben – üresen álló lakások tulaj
donosaival szeretné felvenni a kapcsolatot.
A lakásügynökség úgy veszi bérbe a jelenleg üresen álló laká
sokat, hogy azt viszontbérletbe adja a kerületben dolgozó közal
kalmazottaknak, közszolgáknak, köztisztviselőknek – azaz olyan
bérlőknek, akik az I. kerületért dolgoznak, de nem engedhetnek
meg maguknak piaci árú albérletet a kerületben.
A lakásügynökség megbízható bérlő: nem halmoz fel tartozást,
vállalja az eredeti állapot fenntartását, kezeskedik a lakás állapo
tának megőrzéséért. Az önkormányzati tulajdonban álló lakás
ügynökség a biztonságos bérbeadás szinonimája.
Amennyiben ön vagy lakótársa, ismerőse rendelkezik hasz
nálható vagy kisebb felújítással használhatóvá tehető lakóingat
lannal, kérjük, keressenek minket bizalommal!
Mindannyiunk érdekét és biztonságát szolgálja, ha kerületünk
la
kásai nem üresen állnak, hanem megbízható, a kerületért
dolgozó bérlők laknak bennük.
Együttműködésüket köszönjük, a további információkért kér
jük, keressék fel a honlapunkat, illetve keressenek minket a lenti
elérhetőségeken:
weboldal: https://budavar.hu/budavari-lakasugynokseg/

Ha ön állami vagy önkormányzati intézményben dolgozik, és
az I. kerületben található a munkahelye, akkor önnek is érde
mes felkeresnie a Budavári Lakásügynökség honlapját, illetve
az ingatlan.com portált, ahol a lakáspiaci bérleti díjakhoz képest
kedvezményes díjakon kínálunk lakásokat hosszú távú bérbevé
telre, pályázat útján.
Honlapunk elérhetősége:
https://budavar.hu/budavari-lakasugynokseg/
Az ingatlan.com portálon a Budavári Lakásügynökség hirdeté
sei az alábbi linken érhetők el:
https://budavarilakasugynokseg.ingatlan.com/
Várjuk a jelentkezésüket pályázatainkra!
További információkért kérjük, keressenek minket az alábbi
elérhetőségeken:
email: lakasugynokseg@budavar.hu
telefon: +36 20 314 5434
Szente András,
a Budavári Lakásügynökség vezetője

Képviselői fogadóórák

						
GELENCSÉR FERENC

MOLNÁRKA GÁBOR

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

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

GULYÁS GERGELY KRISTÓF

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

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

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

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

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

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

Helyszín: 1016 Budapest, Franklin utca 2.
Időpont: 2022. 04. 13. 17.00–18.00

MARSCHALL MÁTÉ

ZSITNYÁK JÁNOS

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

Fogadóóra: 2022. 04. 13. 17.00–18.00
Helyszín: Franklin utca 2.
zsitnyak.janos@budavar.hu
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Folytatódik a Göncz Árpád-emlékév
A Göncz Árpád Alapítvány, a főváros és
hat budapesti önkormányzat, az I., II.,
III., XI., XIII. és XV. kerület együttműködve Göncz Árpád-emlékévet hirdetett
2022-re. Az emlékév keretében emlékhely is nyílt az államfő egykori otthonában, a Bécsi út 88-as szám alatt.

ÉVE
SZÜLETETT
GÖNCZ
ÁRPÁD

A Fővárosi Önkormányzat kültéri plakátkiállítással indította az emlékévet.
A programsorozatban részt vevő budapesti önkormányzatok pedig különféle
színes rendezvényekkel mutatják be
a kerületi kötődéseken túl az író, műfordító, ellenálló és államfő sokoldalú

1922. 02. 10. – 2015. 10. 06.

munkásságát.
A Budavári Önkormányzat február
10-én nagysikerű emlékestet rendezett a Márai Sándor Művelődési Ház
dísztermében, Göncz Árpád születésének 100. évfordulója alkalmából, a
programon száznál is többen vettek
részt. Az est során neves színművészek olvastak fel a József Attila-díjas

Fotó: Szilágyi Lenke

író és műfordító műveiből, a meghívott
pályatársak, családtagok és barátok

„ Azokat szolgálom, akiknek
szolgálójuk nincsen… Azt a demokráciát,
aminek teljes megvalósításával még
mindig adósok vagyunk.”

pedig személyes történeteket is meséltek a demokratikus Magyarország
első köztársasági elnökéről.
Az emlékév folytatásaként Papp Gábor Zsigmond Balázs Béla-díjas film

GONC Z ARPAD.HU

rendező 2002-ben Göncz Árpádról
készült kétrészes portréfilmjének má
sodik részét vetítjük le a Tabán mozi

BP_GONCZ100_CLP_1185x1750mm_v10.indd 1

2022. 01. 14. 10:55

Kubrick termében 2022. április 29-én,

elnökévé, végül pedig 1990 augusztu-

Reich László, szerkesztő-riporter: Kö

pénteken 16.00 órától.

sában a Magyar Köztársaság elnökévé.

vesdi Péter, rendező-producer: Papp

A vetítést közönségtalálkozó követi,

Újra felidézhetjük közelmúltunk fontos

Gábor Zsigmond.

amelyen Papp Gábor Zsigmond, a film

politikai eseményeit, a taxisblokádot,

rendező-producere és Kövesdi Péter, a

a médiaháborút és három kormány-

Támogató: ORTT.

film szerkesztő-riportere beszélgetnek

váltást. A főszereplő és a Göncz család

Gyártó: Bologna Film, 2002.

Rózsa Péter újságíróval.

tagjai mellett jó néhány ismert közéleti

A Göncz Árpádról szóló portréfilm,

személyiség, köztük Orbán Viktor, Horn

2022. április 29. péntek, 16.00 óra,

amelynek alcíme: Kötik rám a méltósá

Gyula, Boross Péter, Mécs Imre, Habs-

Tabán Mozi

got, az 1989–2000 közötti 12 év tör

burg Ottó és Esterházy Péter is meg-

té
nete. Ekkor választották Göncz Ár

szólal a filmben.

pá
dot az Írószövetség elnökévé, a

Hangmérnök: Balázs Gábor, Zányi

Tör
ténelmi Igazságtétel Bizottság al

Tamás, vágó: Nagy Szilárd, operatőr:

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

A program ingyenes, de a férőhelyek limitált száma miatt regisztrációköteles:
regisztracio@budavar.hu.
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Költészet napja

Márai Krisztinavárosa
Úszás, kávé, napi penzum
Április 11-e, a közelgő költészet napja kettős ünnep, mert József Attila mellett Márai Sándor író is ezen a napon született. Fried István irodalomtörténész professzorral, egyetemi tanárral, Márai műveinek egyik legjobb ismerőjével, az
emigrációba vonult író-újságíró Krisztinavárosban töltött éveiről, a budai életmód emlékeiről és Márai jelentőségéről
beszélgettünk.
– Honnan költözött Márai a Mikó utcá
ba, és miért választotta a Krisztinavá
rost?
– Amikor hatévnyi párizsi tartózkodás
után feleségével, Lolával hazaköltözött, Márai – tudatosan vagy tudat alatt
– olyan lakást keresett, amely valamiképpen a szülővárosára, Kassára emlékeztette. Fontos volt számára a polgári
környék, amelyben sok a zöld terület,
ahol számos kávéház és uszoda is található. A megfelelő közlekedési lehetőségek is fontos szerepet játszottak a választásában, mivel újságíróként a pesti
szerkesztőségekbe kellett járnia. Így
talált rá 1928-ban a Mikó utca 2. számú házra. A közelben lakott Schöpflin

lékezett arról, hogy Géza napon – az író

hosszú értelmezési sort indíthat el. Mi-

Aladár író, kritikus, irodalomtörténész,

édesapját hívták így – kassai otthonuk-

vel mindez egy családi vacsorán hang-

és a szemben lévő házban Kosztolányi

ban cigányzenés vacsorákat rendeztek

zott el, ezért elviccelték a dolgot, de a

Dezső, aki, amikor kinézett az ablakon

gyertyafény mellett. Erre Márainak

mondat annyira megragadt Máraiban,

– ezt a jelenetet idézi fel a Hajnali ré

természetesen nem volt lehetősége

hogy tíz évvel később, az emigráció-

szegség című versben – éppen Márai

a krisztinavárosi kényelmes polgári

ban, fontosnak tartotta följegyezni.

lakását látta. Az író nem bérlője, hanem

la
kásban, de a névnapja alkalmából

– A háborút, az ostromot hol vészelte

tulajdonosa volt budai otthonának,

meghívta a családot. A vendéglátók és

át a Márai házaspár?

ahol élénk társadalmi életet élt. Kosz-

a meghívottak politizáltak, elhangoz-

– A nyilas hatalomátvétel után az író

tolányival összejárós, jó viszonyban

tak mindenféle nézetek, és remélték,

jobbnak látta, ha eltűnik, mert a jobb-

voltak. Lola Varannai Aurél író-újságíró

hogy az angolok időben megérkeznek

oldal, különösen a szélsőjobboldal

feleségével bridzspartikat rendezett.

és megteremtik az új világot. Aznap es

erősen támadta őt demokratikus beál

Márai házigazdaként otthon volt, de

te még nem sejtették, hogy másnap a

lítottsága és határozott véleménye

nem kártyázott, ezt a szokást nem hozta

németek bevonulnak Magyarországra.

miatt. Leányfalun húzta meg magát a

magával a szülői házból.

A családnak volt egy feketebáránya,

fe
leségével és egy rokon kislánnyal

Márai a Föld, föld!... című önéletrajzi

akinek a nevét Márai nem írta le az ön

együtt, akit bújtatott. Amíg a vidék és

kötetében feljegyezte egyik emlékét,

életrajzában. Az illető aznap este töb-

Budapest között lehetséges volt a köz-

amely a Mikó utcai lakáshoz kötődik.

bet ivott a kelleténél, és egyszer csak

lekedés, Márai időnként megjelent a

1944. március 18-án este Sándor na-

kifakadt: „Könnyű neked Sándor, mert

Mikó utcai lakásban, hogy ellenőrizze

pot ünnepeltek. Felmenői családjában

te tehetséges vagy! Én tehetségtelen

minden rendben van-e. Egy alkalom-

nagy hagyománya volt a névnapozás-

vagyok, nekem ezért nácinak kell len-

mal a házmester elmondta neki, hogy

nak; az író kései naplóiban is megem-

nem” – szól a kijelentés, amely nagyon

keresték a nyilasok. Nem találták ott-
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hon, de a bejárati ajtón keresztül belőttek a lakásba. Az író megtalálta a golyókat a ruhásszekrényben.
Máraiék bármennyire is szerettek
volna, 1945 után nem tudtak visszaköltözni a Mikó utcai otthonukba, mert a
házat bombatalálat érte. Az írónak volt
egy kisebb lakása is a II. kerületi Zárda
– ma Rómer Flóris – utcában, ott laktak
Lolával az 1948-as emigrációjukig.
– Az újságíró vagy az író Márait üldöz
ték?
– Újságíróként többen ismerték, hiszen
többen olvastak lapokat, mint ahányan
regényt. Márai előbb Az Újság, majd – a
lap betiltása és újraindítása után – az
Újság című politikai napilap munkatársa volt. Az elsők között írt nagyon határozott hangvételű cikkeket a nácizmus
ellen, és erőteljesen bírálta az aktuális
kormány szociális politikáját. Amikor
1936 végén az elhunyt Kosztolányi
helyére átment a Pesti Hírlaphoz, kissé
visszafogottabb lett a hangja, mert az
kevésbé radikális lap volt, mint az Újság. Az elkötelezettségéből azonban
semmit sem adott fel. Munkatársa lett
a Magyar Nemzetnek is, amely a legkevésbé vállalt közösséget a kormánnyal.

Vérmezőre is visszaemlékezik, ahol

– Szállóigeként emlegetik Márainak

Márai egyértelműen németellenes né-

rendszeresen sétáltatta a kutyáit.

azt a mondatát, miszerint „Budán lak

zeteket vallott, és az ideálja egy polgári

Előbb Csutorával járt oda, akiről re-

ni világnézet”. Mi a valódi tartalma

Magyarország volt. Politikai eszmevilá-

gényt is írt – és akivel jól becsapták,

ennek a kijelentésnek?

ga nem vágott egybe sem az uralkodó

mert fajkutyaként vette meg, ám va-

– Budapest nagyvárosias jellege az

körökével, sem a jobboldaléval, emiatt

lójában puli és egyéb keverék volt. A

1867-es kiegyezésnek köszönhető,

nagyon sok támadás érte.

vad és rossz természetű kutya, akit

de a folyamat ténylegesen 1873-ban

– Melyik krisztinavárosi épületek és

csak tudott, megharapott. A másik, a

Pest, Buda és Óbuda egyesítésével

helyszínek bukkannak fel a Márai kü

szelíd és kedves négylábú, a Jimmy

gyorsult fel. Az akkori törekvés világvá-

lönböző műveiben?

King nevet viselte, és az író vele is a

rossá kívánta fejleszteni a magyar fő-

– Az egyik helyszín a krisztinavárosi

Vérmezőre járt bóklászni.

várost, azzal a nem titkolt szándékkal,

templom. Az író megemlíti a Napló

Márai az emigrációban sem felejtet-

hogy versenyképes legyen Béccsel. Ez

jában, hogy a „legnagyobb magyar”

te el a Krisztinavárost. A Halotti beszéd

a szándék, a városiasodás a 20. század

ott kötött házasságot Crescentia

című versében emlegeti a Mikó utcai

elejére gyakorlatilag megvalósult. Ki-

grófnővel. Az egykori August cuk-

gesztenyefákat,

szintén

épült a Sugárút (a mai Andrássy út) és a

rászdáról (ma a Déryné működik a

megtizedelt a háború. Az apró részle

Nagykörút kialakításával megvalósult a

helyén) mint találkái egyik helyszí-

tek között feltűnik például egy már

pesti Ring. Ugyanakkor a három város-

néről ír. Ugyancsak megemlékezik

el
feledett 19. századi író, Szathmáry

rész eltérő jellege egészen az 1930-

az Alagút utcai – ma már nem létező

Károly mellszobra, amelynek eredeti

as esztendőkig megmaradt. Óbudát

– Philadelphia kávéházról, amely an-

helye a Mikó utcában, a Gránit lépcső

– ahogy Krúdy említette – a szőlőtu-

nak idején Szabó Dezső törzshelye

alján volt. (A mellszobor ma a Lovas

lajdonosok parcellái, kis kocsmák és

volt. A Mikó utca közelében fekvő

úton található.)

földszintes házak jellemezték. Pest

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

amelyeket
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a kereskedelmi forgalom központja
volt, ahol a több kicsi mellett két nagy
vasútállomáson, a Nyugati és a Keleti
pályaudvaron bonyolódott a forgalom.
Ott telepedett meg a gyáripar, ennek
megfelelően más volt a lakosság ös�szetétele. A VI., VII., VIII. és IX. kerületben kispolgárok laktak. Pesten pezsgett a színházi élet, ott épült fel előbb
a Magyar Színház, később a Nemzeti
Színház, az Opera és a Víg, amelyeket
Márai rendszeresen látogatott. Pesten
voltak a számára legfontosabb kávéházak is, a Centrál és a New York.
A Várnegyed az arisztokrácia, a ma
gasrangú minisztériumi tisztviselők
és más felsőbb hivatalnokok otthona
volt. Sokáig elzárkóztak a nyilvánosság elől, majd lassanként megnyíltak a
főúri szalonok, amelyekbe Márai – már

– Ha hihetünk a vallomásainak, a tár-

hosszú ideig tartó barátságai; egy-két

befutott íróként, újságíróként – be-

sasági életből csak azt szerette, amikor

személyt leszámítva – akikkel sűrűn

bocsájtást nyert. Az I. és a II. kerület

ő beszélt és a többiek hallgatták. Egy

érintkezett – előbb-utóbb mindenkivel

semmiképpen nem hasonlítható Pest-

barátja följegyezte róla, hogy a nyom-

összeveszett itt Budapesten éppúgy,

hez. Ha fogalmazhatok így, „máskép-

dakész beszédnek, a csevegésnek

mint az amerikai emigrációban. Ugyan-

pen” volt polgári, mint Pest. A színhá-

olyan művésze volt, ami vetekszik az

ilyen megosztók a regényei is. Igen ne-

zi élet itt a Budai Színkörben, majd a

írásművészetével. Ez önmagában talán

ves kritikusok tartották-tartják nagyra

Horváth-kertben zajlott. A budai élet

kevésbé fontos, de ha arra gondolunk,

és emelték a legnagyobbak közé. És

csöndesebb és nyugodtabb volt, mint

hogy a Szabad Európa Rádió munkatár-

ugyancsak igényes kritikusok marasz-

a pesti, és ez a körülmény meghatároz-

saként soha nem késett el, a jegyzetei

talták el amiatt, hogy önismétlő, hogy

ta az ott lakók életmódját. A tabáni kis

vel mindig határidőre, másodpercnyi

a giccs határán mozog, hogy csupán a

kocsmákba az író is el-ellátogatott, fő-

pontossággal elkészült, és a több száz

technika mozgatja. Szerencsére Márai-

ként Krausz Poldi Mélypincéjébe, ami

adás ellenére soha nem lépte túl a neki

ról nem alakult ki egységes vélemény.

Krúdynak is egyik törzshelye volt. Fájó

megszabott időt, akkor mindez együtt

És akiről vitáznak, az ma is él.

érzés maradt számára mindvégig, hogy

már figyelemre méltó. A drámáiban is

1945 után a kommunisták ugyan-

lerombolták a Tabánt.

nyomon követhető, hogyan osztotta

azzal támadták, mint a szélsőjobbol-

Márai Sándor szívesen lakott Budán.

be az írásjeleket; tudta, hogy mennyi

daliak: a polgári világszemléletét ki-

Feljegyezte, hogy reggeli foglalatossá-

az egy lélegzetvétellel kimondható

fogásolták. Később, az emigrációban

gai után – amibe az úszás és időnként

szöveg, és hol kell hatásszünetet tar-

rátalált a nyugati jóléti állam elképze-

a tenisz is beletartozott – hazament,

tani. Ezt a képességét valószínűleg az

lésére, amit megvalósíthatónak gon-

megivott egy „méregerős feketét”, és

apjától örökölte, akinek ügyvédként

dolt. Az európai egység előkészítői

az asztalára odakészített egy pohár

a törvényszék előtt olyan beszédeket

közé tartozott. Saját tapasztalatai alap-

narancsitalt. Délelőtt megírta a napi

kellett tartania, amelyekkel önmagát, a

ján úgy gondolta, hogy ennek a föld-

adagját – mindig ugyanannyit és so-

védencét, az ellenfelet és a bíróságot

résznek és az európaiság eszméjének

sem többet –, azután átment Pestre a

egyaránt meggyőzte arról, hogy neki

akkor van jövője, ha az országok a ki-

szerkesztőségbe, és az újságírói mun-

van igaza.

csinyes nemzeti elfogultságaikkal le-

kát ott végezte el. Az írókkal is a pesti

– Milyen Márai Sándor megítélése az

számolnak és egy nagyobb egységben

kávéházakban találkozott.

irodalmi körökben több mint három

fognak össze úgy, hogy eközben min-

– A szerkesztőségben és a kávéházak

évtizeddel a halála után?

den nép és nemzet megtartja a maga

ban állandó volt a nyüzsgés. Márainak

– Márai az életében is megosztó egyé-

egyedi karakterét.

lételeme volt a társasági élet?

niség volt. Jellemzően nem voltak
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Lélekmozgató nap
Érzékenyítő napot szervez a Budavári Önkormányzat
17.30 Közönségtalál
kozó Margitkával (Má
raiKult, díszterem)
Vendégeink:
- Szalai Margit a magyar para kajak-kenu
sport úttörője, a Margitka c. film címszereplője
- Dr. Baji Balázs világ
bajnoki bronzérmes gátfutó, a Magyar Paralim
piai Bizottság 2022. évi
nagykövete
- Fenyvesi Zoltán színész, aki a SUHANJ! Ala
pítvány csapatával rendszeresen jár félmarato
nokra is
- a Roll Dance Budapest
Egyre több sportágban próbálhatják

A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és a

Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes pá-

ki magukat a parasportolók, de a lehe

Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszö-

rosai

tőségek bővítése mellett kiemelten

vetsége (FÉBSSZ) együttműködésével

fontos, hogy az érzékenyítést már gye

az iskola diákjai megismerkedhetnek a

rekkorban elkezdjük.

csörgőlabda, a vakfoci és a kerekesszé-

Moderál: Eszményi Anett

A Budavári Önkormányzat ezért is

kes asztalitenisz sportágakkal – és ter

18.30 Kerekesszékes táncbemutató

csat
lakozik a Fogyatékosok Országos

mészetesen ki is próbálhatják ezeket.

(MáraiKult, díszterem)
A programunkat egy szívmelengető

Diák-, Verseny- és Szabadidősport
Szövetségének (FODISZ) Lélekmozgató

17.00 Filmvetítés: Margitka

táncbemutatóval zárjuk: a Roll Dan

című kezdeményezéséhez: közönség

(MáraiKult, díszterem)

ce Budapest Kerekesszékes Kombi

találkozóval egybekötött filmvetítést

Csőke József 1965-ben készült Margit-

Táncegyüttes már 20 éve táncol a

és táncbemutatót tart a MáraiKult dísz

ka című dokumentumfilmjét vetítjük.

Pool’n’Roll Sportegyesület égisze alatt.

termében.

A film Szalai Margit kajakozót mutatja

Évente akár 50-60 fellépést is vállal-

Az érzékenyítő programunkra olyan

be, aki 3-éves korában egy balesetben

nak, hogy népszerűsítsék a speciális

vendégek fogadták el a meghívásun-

combközéptől elveszítette a jobb lá-

igényű emberek esélyegyenlőségét.

kat, akik már bebizonyították, hogy a

bát. Margitka idejében még nem léte-

A „vegyes párosok” úgy táncolnak

testi fogyatékosság nem akadálya sem

zett a para kajak-kenu, a fiatal sporto-

egymással, mintha a világ legtermésze

a sikernek, sem a teljes életnek.

lónak azok mellett kellett helyt állnia,

tesebb dolga lenne, hogy a páros egyik

akik két lábbal versenyeztek. Szalai

tagja a talpán, a másik pedig egy kere-

Lélekmozgató program:

Margit úttörővé vált, Csőke József film-

kesszékben perdül-fordul.

2022. április 22., péntek

je pedig hatalmas sikereket aratott a

Személyes példájukkal a speciális

10.00–12.00

szakmában, elnyerte a leghumanis-

igényű emberekre egyenrangú part

Parasport-bemutató

tább filmalkotásnak járó Carlo Alberto

nerként tekintő, pozitív szemléletvál-

(Szilágyi Erzsébet Gimnázium)

Chiesa-serleget is.

tást mutatják be.

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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Volt egyszer egy takarékpénztár
(3. rész)
Hotel Clark: múlt jelen
Az elmúlt lapszámokban bemutattuk Ybl Miklós Budai Takarékpénztárának létrejöttét és fokozatos pusztulását,
a Clark Ádám téri telek átalakulását. A történet azonban nem ért véget: helyén néhány éve új szálloda áll – egy csipetnyit még őrizve a nagy elődből.

A feladat nehézségét a számos meg nem valósult terv is alátámasztja. Mára már feledésbe merült tervek egész sora készült a telekre.
Már 1967-ben társasház építésére írtak ki tervpályázatot, a szomszédos ház lebontásával együtt. Tervpályázatok, hallgatói diplomamunkák sora készült a következő évtizedekben is, többnyire irodaházat álmodva ide. 2007 végén a tulajdonos Unione Clark Kft. írt ki
nemzetközi tervpályázatot, már szállodára. 59 pályamű érkezett be,
mégsem szültetett nyertes közülük. A második helyezést egy aranyszín homlokzatú terv kapta – a javaslat szerint ablakok helyett szűk
nyílásokon át vetült volna a dunai panoráma képe a szállodai szobák
Aki olvasta az elmúlt két lapszámban az előzményeket, belátja, hogy
a helyszín nehéz feladatot jelentett
a tervezőknek. A területen korábban

falára, afféle camera obscuraként. A tárgyalások során azonban kiderült, hogy a meghökkentő koncepció valójában nem megvalósítható. Végül további hosszas tárgyalások után születtek meg a végleges
tervek Anthony Gall tervei alapján, a kivitelező a Market Építő Zrt.

egy Ybl Miklós által tervezett takarékpénztári palota állt, aljában kávéházzal. Ez a háborúban szinte teljesen
elpusztult, a tér nagyfokú átalakítása,
a körforgalom kialakítása ellehetetlenítette a visszaépítést. Így aztán
olyan megoldást kellett találni, amely
egyrészt nem nyomja el az Alagút történelmi környezetét, de legyen emlékezetes és nagyszabású is. Mindezt
egy szállodához mérten talpalatnyi,
677 négyzetméteres telken.
A felépült ház vállaltan kortárs épület lett. Nincs benne historizáló szándék, hisz nincs már mihez visszanyúlni.
Inkább a mai formavilágban akar magasabb színvonalat képviselni. És ehhez
nem elég a homlokzatra pillantást vetni, meg kell nézni az épület belső tereit
és a tetejét is.

látogatóparkban, a CEU-n, a Rudas

az akkori helyi önkormányzattal és

Gyógyfürdőn vagy éppen a pannon-

az örökségvédelemmel, amely még a

A homlokzat visszafogott, sötét szí-

halmi apátság szabadtéri színpadán.)

Mátyás-templom padlóburkolatára is

nezésű elemeit magyar vállalkozás, az

Az épület színezése nagy fejtörést

rímel. A szálloda logójaként is hasz-

Ivanka Beton szállította. (Dolgoztak

okozott, végül egy olyan diszkrét, de

nált, a főbejárati kapun is megformált,

már többek között az ópusztaszeri

hangsúlyos színben állapodtak meg

a Lánchíd oroszlánjaira modern for-
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méteres beltéri magasság segít elkerülni a szűkösség érzetét, és lehetővé
tette egy ugyanilyen magas, réztáblákkal burkolt kandalló beépítését is.
Az étterem az utca felől a nagyközönség számára is elérhető – ennyiben
hasonlít a korábban a telken állt takarékpénztári épületre, amelyben külön
bejárattal rendelkező kávéház működött. A nyitható nyílászárók is 5–5,5
méter magasak, ez egész Budapestet
nézve is különlegesnek, egyedinek
mondható.
A földszinti éttermen kívül is van
még itt helye a vendéglátásnak: a
tetőteraszon ugyanis egyedi megformálású bár nyílt, széles panorámát
kínálva a magasból a belvárosra.
Egy jó szállodához Conrad Hilton
szerint három dolog kell: „location,
location, location” – a Lánchíd budai
hídfője a híd megépülte óta kiváló
adottságú hely – immár egy boutique
hotellel gazdagabban.
PG
mában reflektáló oroszlán is magyar
grafikus alkotása, és a főbejárati csillárt is magyar designer tervezte.
Az Ybl-féle épületből eredeti anyag
alig maradt, de ennek megőrzése, valamilyen formában bemutatása alapkövetelmény, műemléki előírás volt.
A fennmaradt és restaurált oszlopokat
bárki megtekintheti, ehhez csak a recepcióig kell besétálni. Az egyik oszlopfő egy üvegasztal lábaként kapott
új funkciót a lobbyban. Az oszlopsor
feletti boltíveket rácsszerkezet idézi
meg. Ezeket ugyanis eredetileg téglából rakták, így az épület elbontásával
megszűntek létezni.
A szűkös, nem átlagos formájú telekből adódóan a szobák alaprajzai is
egyediek, ami a belsőépítészet egyediségét is magával hozta. Az ágyak
felett, a fürdőszobai csempéken, a
tapétákon is visszaköszönő orosz
lánmotívum összesen 1650-szer szerepel az épületben! Az étteremben
és a lobbyban a szokatlanul nagy, 5,5

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

15

H E LY T Ö R T É N E T

VÁRNEGYED • 2022. évi meg jelenési dátumok
LAPSZÁM

LEADÁSI HATÁRIDŐ

MEGJELENÉS

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.

Ingyenes
lelkisegély-szolgálat
Amennyiben úgy érzi, hogy segít
ségre van szüksége, a hét minden
munkanapján kérhet támogatást.
Aki azt tapasztalja, hogy eluralkodik rajta a félelem, szorongás,
pánik, frusztráció, düh, kontrollvesztés és a negatív gondolatok,
vegye fel velünk a kapcsolatot,
hívjon telefonon, segítünk! Szol
gáltatásunk segítő, támogató be
szélgetésre ad lehetőséget szak
emberekkel.
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
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I. kerületi irodával rendelkező
közös képviselet és társasházkezelés
Figyelem! Változások a közös képviseletre vonatkozó
törvényi előírásokban 2020. januártól.
Szolgáltatásaink:
• 24 órás vészhelyzeti
elérhetőség, éjszakai
ügyelet

• Társasház teljes körű
üzemeltetése
• Felújítási munkák előkészítése,

• Teljes körű könyvelés az új
törvényi előírás szerint
• Hatékony kintlévőségkezelés

lebonyolítása, felügyelete
• Alapító Okirat és
SZMSZ elkészítése,
karbantartása

• Műszaki problémák
kezelése – gondnoki
házfelügyelet

• Jogi problémák megoldása
• pályázatok előkészítése és
lebonyolítása

Elérhetőség: +36-1-782-6620
VÁRNEGYED • XXVII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM • 2022. ÁPRILIS 7.
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muskátlivásár plakát.pdf

1

2022. 03. 30.
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KEDVEZMÉNYES

M U S K ÁT L I VÁ S Á R
C

M

2022. május 21-én (szombaton) 9-11 óráig

Y

CM

MY

a Kapisztrán téren!

CY

CMY

K

Muskátli ára 500,-Ft/db (álló muskátli, futó tiroli muskátli,
duplavirágú félfutó muskátli, 12 cm-es cserépben)
10 darabos csomagolású futó muskátli 1000,-Ft/csomag
(10db növény)
A virágvásáron való részvétel regisztrációköteles. Regisztálni
az igény megjelölésével a regisztracio@budavar.hu emailcímen
és személyesen a Városháza ügyfélszolgálati irodájában
ügyfélfogadási időben lehet 2022. május 13-ig.

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

A Föld napja: április 22.

Programok az I. kerület szervezésében
kicsiknek és nagyoknak
Kapisztrán tér

szítési és megszólaltatási titkaiba, prak

A Miniflorárium-készítő workshopon

(rossz idő esetén a Városháza

tikáiba is. Mindemellett lehetőség lesz

újrahasznosított üvegcsékbe készít-

épületében)

spontán koncertekre és karmesterjáté-

hetünk mini kertet mohával és növé-

kokra is. A Bélaműhely – nem a hagyo-

nyekkel. A programot elsősorban 8-9

Az újrahasznosítás jegyében április

mányos értelemben vett – hangszerei-

éves gyerekeknek javasoljuk, szülői

22-én pénteken, 16.00–19.00 óra kö-

vel feloldhatók a rossz beidegződések

felügyelettel.

zött kreatív, szórakoztató és környe-

és az esetleges félelmek. Nem drága és

Belépő: 3000 Ft, a jegy a Tixa https://

zettudatosságra buzdító programokkal

bonyolult hangszerekről van szó – mind

tixa.hu/florarium_workshop oldalán vá

várjuk az érdeklődőket.

újrahasznosított, háztartási, illetve ipari

sárolható meg.

A Föld napja alkalmából az önkor

eszközökből készültek. A lényeg a játék:

mányzat környezetvédő munkatársai

bárki beszállhat a közös „zenélésbe”.

17.00– 20.00

összeállítottak egy többlépcsős aka

A Humusz Szövetség olyan környe-

Mag- és palántabörzét nyitunk a Virág

dálypályát, amelyen mindenki kipró

zettudatos megoldásokat, életmódbeli

Benedek Házban, amivel a körforgás-

bálhatja a szelektív hulladékról, újra-

mintákat mutat be, amelyek gyorsan

ra hívjuk fel a figyelmet. Cseréljünk

hasznosításról, vegyszermentes ház

és egyszerűen beépíthetők a minden-

egymás között növényeket, fogadjunk

tartásról stb. meglévő a tudását. A részt

napokba: nem igényelnek őrült beru-

örökbe fiatal palántákat!

vevőket apró, a környezetvédelem je

házást, csak megfelelő gondolkodást.

A belépés ingyenes, a részvételi

gyében készült ajándékokkal díjazzuk.

Apró trükköket ismertetnek meg, és

szándékukat, illetve a börzére szánt

Újrahasznosításhoz kapcsolódó kéz-

az ötletek elsajátításában segítenek

növények fajtáját kérjük, az info@ma-

művesprogramot tart a Cellux csoport.

kicsiknek és nagyoknak, sok-sok se

raikult.hu címen jelezzék.

Az alkotó foglalkozáson háztartási hul-

gédanyaggal.

ladékanyagokból készítenek különbö-

meg az első lépéseket

ző használati tárgyakat a résztvevőkkel.

a komposztálás felé!

Tegyük

A Medence design csoport Re+ con

Az FKF munkatársai

cept újrahasznosítással készült táskáit

segítenek tisztázni a

mutatja be, amelyeket meg is lehet

szelektív hulladékgyűj-

vásárolni.

téssel kapcsolatos tév

A designcsapat workshopja ízelítőt

hiteket, félreértéseket.

ad arról, hogy tevékenységük milyen

Elmesélik például, hogy

tökéletesen illeszkedik a kortárs divat-

mi lesz a kidobott sze

ba, emellett a környezettudatos szem

mét sorsa vagy hogyan

léletet és az újrafelhasználást is nép

is zajlik szelektív hulla

szerűsíti.

dékfeldolgozás.

A Bélaműhely Hangszercsépelőjén
többek között biciklikerékből, lábasok-

A programokon való
részvétel ingyenes.
18 órától Lechner Judit kertész

ból, csövekből készített hangszereket
lehet megszólaltatni: például gettóma-

Virág Benedek Ház

mérnök tart előadást a biokertek

rimbulát, hangburgert, kisbubit vagy

1013 Budapest, Döbrentei utca 9.

fűszereiről, a gyógynövényekről és

slagszaxofont.

védőnövényekről, illetve az „egyFókuszban: a növények, a természet

mást segítő társakról” a vetemé-

nemcsak kipróbálhatják a jópofa hang

értékei.

nyesben.

szereket, de betekinthetnek az el
ké

17.00–19.00

A belépés ingyenes.

A hangszercsépelőn a résztvevők
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Föld Napja Fesztivál
2022. április 22. 16:00-tól
Programok az I. kerület
szervezésében

Kapisztrán tér
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

- Akadálypálya: kiállod-e az újrahasznosítási próbát?
- Újrahasznosító kézműves foglalkozás a Cellux csoporttal
- Medence design csoport Re+ concept újrahasznosított táskabemutató és vásár
- Bélaműhely Hangszercsépelő: ismerkedj meg a biciklikerékből, lábasokból és
csövekből készített hangszerekkel!
- Humusz Szövetség: környezettudatos megoldások a mindennapokra
- FKF: Mi lesz a szemét sorsa? - lakossági tájékoztatás a szelektív hulladékgyűjtésről.

Virág Benedek Ház

(Döbrentei utca 9.)

- Miniflorárium készítő workshop: minikert mohával és növénykékkel, újrahasznált
üvegcsékben.
- Mag- és palántabörze
- A biokertek fűszerei, gyógynövényei: Lechner Judit kertészmérnök előadása

Részletek a legújabb Várnegyedben és a Budavári Önkormányzat Facebook oldalán.

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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MáraiKult
1013 Budapest, Krisztina tér 1. | https://www.facebook.com/
maraisandorkult.kozpont | Információ: 06 20 264 1134

2022. április 10. vasárnap, 19.00

napján a helyszínen, kizárólag

METRUM ENSEMBLE KONCERT:

készpénzben lehetséges.

Guy Debord A spektákulum

CSIGALÉPCSŐ FELÜLNÉZETBŐL
Vendég: Kemény Zsófi költő,
író, slammer

társadalma című 1967-es műve
2022. április 11. hétfő, 19.00

szolgál, ami a ’68-as mozgalmaktól

CSEH TAMÁS PROJEKT
– koncert

a Mátrixig és Zuckerberg
Metaverzumáig számos társadalmi

A koncerten elhangzik egy Kemény

vízióra hatással volt.

István-vers, Kemény Zsófi-slamek,

A magyar költészet napját

A mű a magántulajdonon alapuló

-versek és -novellák, valamint

és névadónk, Márai Sándor

tőkés látványtársadalom kritikája,

felcsendülnek Johann Christoph Bach,

születésnapját egy kellemes

amely napjainkban is aktuális

Carl Philipp Emmanuel Bach, Wilhelm

Cseh Tamás-esttel ünnepeljük.

jelenségeket tárgyal, pl.

Friedemann Bach, Johann Sebastian

A Cseh Tamás Projekt 2014-ben

az elmagányosodást vagy az emberi

Bach zeneművei.

alakult azzal a céllal, hogy Cseh Tamás

élet összes területének monetizációját.

Az est spiráljának középpontjában

és Bereményi Géza örök érvényű

A társaság a társadalmi spektákulum

egy kivételes remekmű, J. S. Bach

dalaiból és verseiből sajátságos

működését vizsgálja, a Szituacionista

Zenei áldozatának koronája,

megszólalásban, egyedi

Internacionálé által ihletett köztéri

a II. Frigyes királyi témájára álmodott

hangszerelésbe öntve formáljon

gyakorlatokon keresztül. Május végén

triószonáta áll. Ekörül kígyóznak

előadást úgy a fiatalabb, mint

pedig ideiglenes hatállyal megnyitjuk

a szövegek és zenék, generációk

az idősebb hallgatóság számára.

a MáraiKult aulájában található büfét

direkt és indirekt párbeszédének,

Tagok: Farkas Virág – fuvola,

négy est erejéig, ahol az érdeklődők

két család gondolatvilágának látens

harmonika, melodika, vokál; Fazekas

is farkasszemet nézhetnek majd

krónikája. A MáraiKultban lakó

László – vibrafon, zongora;

a spektákulummal.

különleges hangszer, a Graf fortepiano

Misik Zoltán – nagybőgő,

Minden érdeklődőt várunk

és a hozzá társuló mai hangszerek

Farkas Péter – ének, gitár.

előképzettség nélkül, különösen

különleges hangzásvilággal

Belépő: 2000 Ft, online elővételben

számítunk az I. kerületi lakókra.

és a Metrum sajátos zeneszemléletével

a Tixa oldalán, illetve az esemény

Az előkészítő munka:

Kemény Zsófi friss és karcos hangja áll

napján a helyszínen, kizárólag

• április 1., 8. 17.00–21.00: Várnegyed

dialógusban ezen az estén.

készpénzben lehetséges.

Galéria, 1015 Budapest Batthyány
u. 67.

2022. április 21-–23.

• április 21–23. napközben: MáraiKult,

Fotó: Hajas Orsolya

SPEKTÁKULUMI TÁRSASÁG: A BÜFÉ
Művészeti estek a MáraiKultban

1013 Budapest Krisztina tér 1.
Nyitott estek:
• április 29., május 6., 13., 20.:
MáraiKult
Jelentkezés: info@pneumaszov.org

A Spektákulumi Társaság rendszeres

A részvétel ingyenes.

Metrum Ensemble tagjai: Rákóczy

találkozókkal és kritikus köztéri

A jelentkezőknek nem kötelező

Anna – fuvola, Agárdi Eszter – cselló,

gyakorlatokkal várja a csatlakozókat.

az összes alkalmon részt venniük.

Kiss Péter – fortepiano

Mi az a „Spektákulumi Társaság”?

A projekt a Pneuma Szöv.

Művészeti vezető: Rozmán Lajos –

Ideiglenes szerveződés, amely

művészcsoport és a MáraiKult

klarinét.

a közreműködőkkel közösen alakítja ki

együttműködésében jön létre.

Belépő: 2500 Ft, online elővételben

a működését. Érvénye: egyelőre május

Kurátorok: Berecz Zsuzsa,

a Tixa oldalán, illetve az esemény

végéig. Filozófiai kiindulópontjukul

Sarah Günther
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Közreműködő művészek:

Dóra és Rohmann Ditta játszik.

szerepelnek a repertoárjukon.

Poór Dorottya, Szabados Luca, Mar

A matinékoncerten felcsendül

Megzenésítéseik forrása a magyar

kos Viktor (Pneuma Vizuál) és mások.

Beethoven vidám G-dúr vonóstriója is.

népzenei hagyomány, amelyet

Belépő: 3000 Ft, online elővételben

gyakran ötvöznek a ma divatos

a Tixa oldalán, illetve az esemény

világzenei irányzatokkal is.

napján a helyszínen, kizárólag

Jegyár: 2000 Ft, online elővételben

készpénzben lehetséges.

a Tixa oldalán, illetve az esemény

A megváltott jeggyel a gyermekeknek

napján a helyszínen, kizárólag

a zeneovi foglalkozás ingyenes.

készpénzben lehetséges.

2022. április 24, 11.00

2022. május 1. vasárnap 19:00

BEETHOVEN+ ZENEOVI

Harcsa/Keszég/Márkos/Benkő/Pándi
– TANDORI/SZIVERI

A program a Beethoven+
programsorozat része
A Beethoven+ zeneovi azoknak
A program a Budapesti Tavaszi

a 4 és 7 év közötti gyerekeknek szól,

Tandori Dezső és a vajdasági költő,

Fesztivál keretében a Budapest Brand

akik szeretnek énekelni, táncolni,

Sziveri János műveit dolgozza fel

közreműködésével valósul meg.

mondókákhoz, dalokhoz tapsolni

legújabb verslemezén

és önfeledten mozogni zenére.

Harcsa Veronika énekes,

2022. április 24., 11.00

A programok között lesznek

Márkos Albert csellista-zeneszerző,

BEETHOVEN+

körjátékok, mondókák, kreatív zenei

Keszég László színművész,

játékok, a gyerekek megismerkedhetnek

Benkő Róbert bőgős

Maxim Rysanov, Kelemen Barnabás,

sok érdekes hangszerrel, amiket ki is

és Pándi Balázs dobos.

Kokas Dóra és Rohmann Ditta

próbálhatnak, és belehallgatnak ők is

Belépő: 2500 Ft, elővételben online

Beethoven zenéjébe.

a Tixa oldalon, valamint az esemény

Foglalkozásvezető: Nagy Melinda

napján a helyszínen,

zeneismeret-tanár és ének-zene tanár.

készpénzért válthatók.

Ajánlott korosztály: 4-től 7 éves korig.

A program a Budapesti Tavaszi

A foglalkozáson a gyerekek szülők

Fesztivál keretében

nélkül vesznek részt.

a Budapest Brand közreműködésével

Jegyek: A zeneovi ingyenes

valósul meg.

a Beethoven+-on résztvevő szülők
gyermekei számára, aki viszont csak

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

a zeneovi foglalkozásra szeretné
Fotó: Emmer László

befizetni a gyermekét, annak 1500 Ft/

Hétfő

fő/alkalom. Testvérkedvezménnyel:
1000 Ft/fő/alkalom.

9.30–10.30
SZENIOR TORNA NEM CSAK

Rendhagyó hangszerösszeállítás

2022. április 24. vasárnap, 19.00

SZENIOROKNAK

REGEJÁRÓ MISZTRÁL

Szabó Nikolett, szaniki@gmail.com/

MŰVÉSZETI KLUB

+36 70 624 6083

jellemzi a húsvét utáni első koncertet,

Órajegy: 2000 Ft, 4-alkalmas bérlet:

ahol két hegedű helyett két cselló

Vendég: Ferenczi György és az 1ső

szerepel, és amelyen a hazánkban

Pesti Rackák

ritkán hallható művet, Arenszkij

Az 1997-ben alakult Magyar Örökség

18.00–19.30

vonósnégyesét hallhatjuk.

díjas Misztrál együttes a magyarországi

TAHITI TÁNC

A brácsaművész az ukrán származású

zenei élet egyik népszerű formációja.

info@tahititanc.hu

világsztár, Maxim Rysanov, hegedűn

Magyar és külföldi költők versei,

és www.tahititanc.hu

Kelemen Barnabás, míg csellón Kokas

valamint népdalfeldolgozások

Órajegy: 3500 Ft

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

7000 Ft/5 hétig érvényes
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Kedd
09.00–10.00
RTM – HASIZOM-REGENERÁLÓ

és www.tahititanc.hu

KEREKÍTŐ FOGLALKOZÁS

Órajegy: 3500 Ft

VAJAI FLÓRÁVAL
10.30 Kerekítő Manó Torna

Csütörtök

(1–3 éveseknek)

TRÉNING

vajai.flora@gmail.com

zsofi@kangatraining.hu

17.00–18.00

Óradíj: 1 900 Ft,

vagy +36 30 438 8554

ALAKFORMÁLÓ KONDITORNA

két vagy több gyermek esetén

Hét alkalom: 22 000 Ft

Tóth Ildikó

a testvérjegy 900 Ft.

fecske.torna@gmail.com
17.00–18.00

Órajegy: 1500 Ft

16.30–18.00

Tóth Ildikó, fecske.torna@gmail.com

18.30–19.30

SZENIOR ÖRÖMTÁNC
– „A ZENE ÖRÖK,

Órajegy: 1500 Ft

HATHA JÓGA A 40+ KOROSZTÁLYNAK

A TÁNC ÖRÖM”

Hidvégi Eszter

Drimál Andrea

+ 36 30 971 0055

+36 30 231 2150

Óradíj: 2000 Ft

Óradíj: 1000 Ft,

ALAKFORMÁLÓ KONDITORNA

Szerda
9.00–10.00
ALAKFORMÁLÓ KONDITORNA

4-alkalmas bérlet
Péntek

3200 Ft.

9.00–10.00

19.00–20.00

ALAKFORMÁLÓ KONDITORNA

NŐI JÓGA BETTIVEL

19.30–21.00

Tóth Ildikó

Kiss Bettina

TAHITI TÁNC

fecske.torna@gmail.com

bettinakissyoga@gmail.com

info@tahititanc.hu

Órajegy: 1500 Ft

Óradíj: 2000 Ft

Tóth Ildikó, fecske.torna@gmail.com
Órajegy: 1500 Ft

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

Minden pénteken 10.30-tól

Berta kispolgár családba született

12.00-ig

1900-ban, egyszerre a XX. századdal.

LÉLEKSIMOGATÓ

Élete viharos és szenvedélyes volt.

– foglalkozás

Valós alapú története a város,
Budapest és Magyarország

Rák Kati színművésznő programja,

történelmét alulnézetből meséli,

ahol játékos gyakorlatok kíséretében,

forradalmakkal, háborúkkal,

egymásról és magunkról beszélgetve

válságokkal és örömökkel,

együtt, közösségben juthatunk még

mintha nagyanyánk mondaná el

közelebb a történeteinkhez.

az életét.

A belépés ingyenes.

A történetet Berta nyolcvanévesen,
Új-Zélandon meséli el, ahová ötvenhat

2022. április 10. vasárnap,

évesen emigrált, üzenete,

15.00 óra

hogy minden nehézség

MARMORSTEIN BERTA

ellenére jó dolog élni,

CSODÁLATOS ÉLETE

és hiába múlik az idő, a velünk

Rák Kati színművésznő

történtek bennünk tovább élnek.

monodrámája

A program ingyenes.
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2022. április 19. kedd, 18.30
ESTI ISKOLA – TÖRTÉNELEM MÁSKÉPP

emellett borász és relikviagyűjtő.

„A Nap arany almáját a tenyeredben

Arról fogunk beszélgetni vele,

érzed” (Tóth Árpád: Tavaszi napsugár).

BUDA, BÉNYE ÉS A SENKIFÖLDJE

hogy mi húzza vissza őt újra és újra

A belépés ingyenes.

Budapest ostromához, kinek
az oldalán állna a huszadik század

2022. április 28. csütörtök, 18.00

megannyi dilemmájában, és melyik

PETERSPLANET KÖNYVKLUB
– ELVESZETT VÁROS

évjáratot ajánlaná a Vay furminttal
való ismerkedéshez.
Moderál: Ablonczy Balázs

Az áprilisi PetersPlanet

Jegyár: 1000 Ft, első kerületi

Könyvklubban Andrés Barba

lakosoknak 600 Ft.

madridi író most megjelent

Ungváry Krisztián nemzedékének

Fényes köztársaság című,

egyik legismertebb történésze,

2022. április 28. csütörtök, 10.30

dzsungelben játszódó regénye

aki Budapest ostromának

IRKA-KÖR IRODALMI DÉLELŐTT

lesz az alapmű,

történetírójaként robbant be

de emellett az Elveszett Várost is

a köztudatba, az elmúlt

Az Irka-kör havi irodalmi programján

(Ciudad Perdida) felfedezheti,

negyedszázadban foglalkozott

ismét színes válogatással

aki velünk tart.

ügynökkérdéssel, a második

és különleges versekkel,

Belépő: 1000 Ft, online elővételben

világháború hadtörténetével,

szövegrészletekkel találkozhatunk,

a Tixa oldalán, illetve az esemény

szélsőjobboldali mozgalmak

amelyek segítenek elhozni a tavaszt

napján a helyszínen, kizárólag

történetével, antiszemitizmussal;

a szívünkbe. Az esemény mottója:

készpénzben lehetséges.

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

HIÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY
– TANDORI JELENLÉTE(I)

kulturális értelemben a klasszikus
szuvenírek csoportjába tartoznak,
mint a képeslapok, az apró

A magyar irodalom és kultúra ötven

(szoborszerű) szobadíszek, mütyürök

éven át tartó kiemelkedő életművét

és csecsebecsék. Az emlékeken

mutatja be a közelmúltban elhunyt

keresztül a múlthoz kapcsolódnak,

Tandori Dezső és Tandori Ágnes első

részt vesznek az egyéni emlékezet

retrospektív kiállítása. Az egymásba

kollektívvá gyarapításában.

nyíló terekbe installált tárlaton

Esetenként a már említett, speciális

keresztül a költő életművének

hordozókhoz köthetők, ami voltaképp

különbözteti meg őket a kabaláktól

„Feltételes megállóiba”, és a világtól

az átélt élményeink termékesítését

vagy a divattárgyaktól.

elzárt Lánchíd utcai lakása

jelenti, és csupán a kontextusuk

Hitka Viktória Emlékeim szerint című
kiállításának a fókuszába ezek

a látogató.

a speciális emlékhordozók állnak.

Meghosszabbítva
2022. május 1-ig! A belépés ingyenes!
Április 13-ig
HITKA VIKTÓRIA: EMLÉKEIM SZERINT
A használati dísztárgyak,
emlékpoharak vagy -tányérok

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

Fotó: Neogrády-Kiss Barnabás

mikrokozmoszába nyer betekintést

Az alkotások a szimbolikus családi
relikviákra, emlékeztető kellékekre
utalnak, valamint a köréjük épült,
szubjektív vagy közösségi események
szóbeli elbeszélésének megfakult
jelenségére. Rámutatnak a tárgyakhoz
köthető élményeknek, történeteknek
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Részletes program:

a kommunikatív emlékezet

A workshopok a mozgás és alkotás

és a generációk cserélődésével járó

kapcsolatán alapulnak, egymásból

folyamatos változására,

nyernek inspirációt. Mozgásból

17.00–19.00: Miniflorárium-készítő

kihangsúlyozva a tárgyak

alkotás lesz, az alkotásból mozdulat,

workshop

és az emlékek között kialakult egyéni

játék. Szeretnénk olyan környezetet

Újrahasznált üvegcsékbe

kapcsolat időszerűségét.

teremteni a gyerekeknek, ahol

készíthetnek a gyerekek és szülők

A belépés ingyenes.

felszabadultan mozoghatnak,

mini kertet mohával és növénykével.

kísérletezhetnek és alkothatnak,

A programot elsősorban 8–9 éves

2022. április 13. hétfő, 18.00

művészeti technikákat próbálhatnak

gyerekeknek javasoljuk, szülői

DEBRECZENY GYÖRGY:

ki, tanulhatnak meg.

felügyelettel.

nincs semmi, Tandori úr!
– KÖNYVBEMUTATÓ

A foglalkozásainkon a tudatos

Belépő: 3000 Ft.

A kötet szerkesztőjével,

játék során a gyerekek különböző

17.00– 20.00: Mag- és palántabörze

Köves Istvánnal beszélget Képes

képességei és készségei is fejlődnek.

Cseréljen növényt, fogadjon örökbe

Gábor költő, író, muzeológus.

A workshopot Tillmann Hanna

egy palántát a körforgás jegyében!

A belépés ingyenes.

képzőművész vezeti.

Kérjük, hogy minden esetben jelezzék

A foglalkozások egymásra épülnek,

részvételi szándékukat és a börzére

2022. április 12., 26. kedd,

így tanfolyamszerűen lehet részt

szánt növények fajtáját

17.00–18.15

venni rajtuk. A workshopokra

az info@maraikult.hu címen.

FUTRINKA WORKSHOP
– FEDEZZÜK FEL BORZONGAZITUT!

csak a gyerekeket várjuk.

A belépés ingyenes.

felépítések következtében, a közös

Létszám: maximum 8 fő
Életkor: 9–11 évesek

18.00–19.00: Lechner Judit

Jelentkezés:

kertészmérnök előadása

futrinkaworkshop@gmail.com

A biokertek fűszerei, gyógynövényei –

Díj: 45 000 forint/10 alkalom

védőnövények, egymást segítő társak
a veteményesben.

2022. április 22. péntek,

A belépés ingyenes.

17.00–20.00
2022. április 29. péntek, 19.00

A FÖLD NAPJA
– KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK

PRIBOJSZKI MÁTYÁS

Lenne kedved tengerre szállni

SZÁJHARMONIKAKLUB

és új szigeteket felfedezni?

Házigazda: Grunting Pigs

Szívesen utaznál az óriásteknős hátán
és merülnél bele a korallzátonyok

Pribojszki Mátyás havonta jelentkező

káprázatos világába? Balról beúszik

szájharmonikaklubja április 28-án

egy nagy szem – a bölcs bálnáé.

várja a blues szerelmeseit.

Ha elég bátor vagy, elmondja a titkát.

Belépő: 2000 Ft, online elővételben

Jobbról világító medúzák hívnak

a Tixa oldalán, illetve az esemény

táncolni – kövesd őket a rejtelmes

napján a helyszínen, kizárólag

szigetre! A tízalkalmas workshopon

készpénzben lehetséges.

a tengerek világával, a szigetekkel és
saját képességeink megismerésével

2022. április 30, szombat,

foglalkozunk. Képzeletbeli

13.00–16.30

utazásunkon különböző akadályokat

Április 22-én a Föld napja alkalmából

MIK VOGYMUK?

győzünk le. Sokat fogunk játszani,

délutáni programra várjuk

– fonó és batyus workshop

mozogni és alkotni.

az érdeklődőket

Szeretettel várjuk a kalandvágyó

a Virág Benedek Házba.

9–11 éves gyerekeket!

Lesz miniflorárium-készítő workshop,

A részvételhez előzetes tudás

mag- és palántabörze, valamint

Magyarság. Hatalmas bugyor, amiben

nem szükséges.

ismeretterjesztő előadás is.

végtelen gondolat, történelmi pillanat,
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A Fortepan Masters eddig

együtt a Fortepan Masters képeit.

családi történet fér meg egymás

az egyetlen olyan feldolgozása

A Pándi Balázs – Víg Mihály duó után

mellett. Hol negatív, hol pozitív

a gyűjteménynek, ahol a narratív

az Amoeba zenekar improvizál

felhanggal.

szempontokat felfüggesztő,

a fotóalbum válogatott képeire,

Kényes téma, amire leggyakrabban

különböző tematikákat mellőző

s ezzel nemcsak a némafilm

a politikai felől nézünk. Mi lenne,

képszerkesztés érvényesül.

hőskorát idézzük meg, de egyedi

ha a figyelmünket most magunkra

Az album valódi célja a szavak

és megismételhetetlen

és a saját, kikerülhetetlen

nélküli, tisztán érzelmi közvetítés volt,

élményként mutatjuk be a huszadik

magyarságunkra irányítanánk?

a fényképek nem információs alapjai,

század fotográfiai örökségének

Mikor és mitől érzem azt, hogy magyar

hanem céljai a közös emlékezésnek.

válogatott képeit.

vagyok? Lényeges pontja

Az így felbukkanó spontán érzelmi

A program a Budapesti Tavaszi

ez egyáltalán az identitásomnak?

állapot nagyon hasonlít arra az élményre,

Fesztivál keretében a Budapest Brand

Ezeket a kérdéseket szeretnénk

mint amikor zenét hallgatunk.

közreműködésével valósul meg.

feltenni magunknak és nektek, mert

A Tavaszi Fesztiválon ez a két,

Belépő: 2500 Ft,

ha mi nem gondolkodunk róla, akkor

szavakkal nehezen leírható

online elővételben

más fog. Mindezt úgy, hogy

élmény valóban összekapcsolódik.

a Tixa oldalán, illetve az esemény

megidézünk egy fonót. Közös térben

A kötet szerkesztője a könyv

napján a helyszínen, kizárólag

közös munka.

bevezetőjében arról írt,

készpénzben lehetséges.

A workshop batyus, ami annyit tesz,

hogy „olyasmit szeretnék,

hogy mindenki hozhat sós vagy édes

mintha aki nézi, az dúdolgatna

sütit, és mi is készülünk.

magában. Dúdolgatna,

A Mik vogymuk? workshop, része egy

ami ugye általában nem

több fázisból álló folyamatnak,

egy ismert dallam tapadásának

ami a személyes magyar identitásról

a kihangosítása, hanem egy dallam

gondolkozik. Kik vagyunk?

kedvünkre való fabrikálása,

A Dioráma csoport különböző

hajlítgatása”.

művészeti diszciplínából érkező

Ezt a különleges érzelmi állapotot

alkotók együttműködése. A csoport

most igazi zenészek fogják

célja a magyar identitás kutatása,

kihangosítani a Virág Benedek Ház

felszínre hozása, és erről való

udvarán.

2022. május 1. vasárnap

diskurzus indítása.

A helyszín több szempontból

10.00–16.00

Raubinek Lili – táncos-koreográfus,

is izgalmas választás: ebben

Mákó Rozi – zenész, Szeri Viktor –

az épületben van a Fortepan irodája,

TANDORI-LEMEZBÖRZE
– BESZÉLGETÉS TANDORI DEZSŐ

táncos-koreográfus, Petrányi Luca –

de ha a környéket nézzük,

LEMEZHAGYATÉKÁRÓL

képzőművész-építész,

megannyi Fortepan kép készült itt

Szabó R. János – fotóművész,

a XX. század folyamán, a Fortepan

Kelemen Patrik – táncos-koreográfus.

Masters c. kötet egyik képén még

A program a Budapesti Tavaszi

látszik is.

Nyilvános lemezbörze

Fesztivál keretében a Budapest Brand

Egy archívum akkor sikeres,

a Virág Benedek Házban

közreműködésével valósul meg.

ha használják: a képek nézésével

délelőtt 10 órától.

A belépés ingyenes!

az emlékezet élővé válik.

Az esemény alatt

Fotó: Fortepan / Nagy Gyula

öröm-fájdalom, ellentét, fű, fa, folyó,

Április 30-án, kétszer harminc percig

12 órától Pándi Balázs dobos,

2022. április 30. szombat 19:00

nézzük úgy együtt a képeket,

újságíró mesél Tandori Dezső

FORTEPAN MASTERS
– MEGÉLHETŐ FOTÓKÖNYV VOL.2

mintha azt egyetlen ember készítette

lemezgyűjteményéről,

volna, aki magyar volt és átélte

és pörgeti a költő egykori lemezeit.

a huszadik századot.

A program a Budapesti Tavaszi

Egy estére megnyílik a könyv,

Fesztivál keretében

ezen a különleges estén a régi idők

a Budapest Brand

A Fortepan gyűjteménye a 20. század

mozijához hasonlóan, kizárólag

közreműködésével valósul meg.

kollektív emlékezetének lenyomata.

zenei útmutatással nézhetjük

A belépés ingyenes.

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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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

Nyitva: a programok idején.

találkozóval útjára indul a vízivárosi
tarokk-klub. Az induló kezdő

Április 8. péntek, 16.00–20.00

és középhaladó tarokk-körökben

HÍMZŐ WORKSHOP ÉS BESZÉLGETÉS

a résztvevők hétről hétre elsajátíthat-

NŐKNEK

ják a játék alapjait, valamint képessé
válhatnak a kártyacsaták felemelő
izgalmának átélésére is a nemes
játékot immár fél évszázada űző
házigazda, Török László segítségével.
A nyitó alkalmon a részvétel ingyenes,
de előzetes regisztrációhoz kötött.
Egyesület által alapított Hölgyek

Regisztráció: lastorok@gmail.com

Öröme klub.
Fotó: Fortepan

A fonók hangulatát megidéző

Április 13. 17.00–19.00

Alacsony vagy magas? Karcsú vagy

KÖZÜNK VAN HOZZÁ: BULLYING

teltebb? Fiatal vagy kortalan?

A prevenció pillérei

Minden alkatnak megvan a maga

programon közösen készítünk hímzett

legjobb formája! Ennek felfedezéséről

alkotásokat Dankovits Eliza,

Hogyan előzhetjük meg, hogy

és az öltözködésben is megjelenő

a nagyimutatta márka alapítója

az iskolai közösségekben kialakuljon

előnyeiről beszélgetünk majd

segítségével, miközben női

a bullying? Milyen módszerek,

divattervező és stylist szakemberekkel

történeteket megidéző dalokat

eszközök és programok érhetőek el

04. 21-én este 18 órától

tanulunk a Varsányi Szirének

ezzel kapcsolatban? Workshopunk

a Vízivárosi Klubban. Lendüljön jó

képviselőinek vezetésével, és női

következő eseményén a lehetséges

formába velünk! Az esemény látogatása

közösségekről, valamint a láthatatlan

prevencióról beszélgetünk.

ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

munkáról beszélgetünk

A foglalkozásokat vezeti:

Regisztrálni április 20-ig lehet

a Nők Egymásért Mozgalom tagjaival.

Dóczi-Vámos Gabriella pedagógiai

a divatszovetsegmagyar@gmail.com

A részvétel előzetes regisztrációhoz

szakértő-kutató, pedagógus,

címen.

kötött. Regisztrálni

mediátor és Petrányi Nóra

a vizivarosiklub@maraikult.hu címen

pedagógiai szakértő, ifjúságsegítő.

Április 22., péntek 16.00

lehet. A program díja: 1000 Ft.

Szeretettel várunk minden

BUDAVÁRI KÉZFOGÁS

érdeklődő szülőt, pedagógust

TESTVÉRVÁROSI EGYESÜLET

Április 11. 18.30–19.30

minden hónap 2. szerdáján.

KLUBDÉLUTÁNJA

TAROKK-KÖR

Regisztráció, jelentkezés:

NYÍLT ALKALOM, MAJD MINDEN

bullyingaziskolaban@gmail.com,

HÉTFŐN

tel.: 06 20 420 4045.

„A tarokk olyan pályatér,

Április 21. csütörtök, 18.00

amely kipróbálja az észt, a bátorságot,

HÖLGYEK ÖRÖME

a jellemet.

A Magyar Divatszövetség

A tarokk búelfelejtető, vigasztalás

Egyesület Klubestje
Kilátókő szobor • Fotó: Csorba Zoltán

ezer bajban. A tarokk ellenségek
kibékítője…” (Jókai, 1909)

Jó formában címmel rendezi áprilisi

Az egyesület várja az érdeklődőket

Egy előadással egybekötött

eseményét a Magyar Divatszövetség

áprilisi klubnapjára. A nap témája:
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Lendva testvérvárosunk bemutatása

Minden szerdán és pénteken

– kedvcsináló egy októberre tervezett

10.00–11.00

látogatáshoz.

SENIOR GERINCTORNA

A találkozó nyilvános és ingyenes.
Az órák fő célja a helyes testtartás
Április 25. hétfő, 18.00–19.30

kialakítása, a testtudat fejlesztése,

MAGYAR NÉPMESEKÖR

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

Ha a magyar népmesére gondolunk,

Jelentkezés: mandlimoni@gmail.com

akkor a királyfi, a királykisasszony meg

Regisztráció minden alkalommal

a sárkány jut eszünkbe elsősorban.

szükséges!

No meg a gyerekek!

Baba-mama klub. • Fotó: Jezsek Lajos

Részvételi díj: 1500 Ft/alkalom.

Ez egyfelől remek, hiszen hallgassanak
csak ők minél több jó magyar

pelenkázás és miegymás.

Csütörtökönként 17.00–18.00

népmesét; másfelől meg miért

Várunk szeretettel!

MERIDIÁN 3 - 1 - 2 TORNA

szűkítenénk le ezt a gyerekekre?

A részvétel ingyenes.
A gyakorlatok rendszeres

Vajon tudják az emberek,
hogy a népmeséket

Hétfőnként 17.00–18.00

végzésével sokat tehetünk

a XIX. sz. közepéig a felnőttek

AGYAGOZÁS GYEREKEKNEK

az egészségünk javításáért,
mivel jótékonyan hatnak a testre,

mesélték egymásnak? Az olyan
történetek, mint az Igazság

A foglalkozást Sztankay Bedők Bea

a lélekre és a szellemre is.

és Hamisság, vagy hogy milyen

keramikusművész vezeti.

Folyamatos csatlakozási lehetőség!

az asszony természete, egyáltalán

A részvétel négyéves kortól ajánlott.

További információ:

nem gyerekeknek szóltak.

Részvételi díj: 1500 Ft/óra

https://www.312.hu/

Várunk minden 14 év feletti mesés

+ anyagköltség

Érdeklődés: Kiss Ágnes,

lelkű felnőttet havonta egy hétfőn

Jelentkezés: info@lilisuli.hu,

+36 70 210 4706,

a magyar népmesekörünkbe.

+36 30 982 0392

kagnes22@gmail.com

Mire számíthat, aki eljön?

A részvétel ingyenes.

Szép magyar népmesékre, néha kis

Szerdánként 18.00–19.15

kultúrtörténetre, néha meghívott

GERINCTRÉNING

Csütörtökönként 18.30–19.30
KEZDŐ KORTÁRS TÁNC

mesemondókra, néha egy jó kis
beszélgetésre, mosolyra, nevetésre,

A gerinctréning gyógytornász által

egy kis meghatódásra,

vezetett prevenciós óra, amelyen

Kezdő társastánctanfolyam indul

elgondolkodásra, egy kis társaságra

az egész testet átmozgatjuk

a Vízivárosi Klubban csütörtök

és kellemes kikapcsolódásra.

és erősítjük a gerincünkre fókuszálva.

esténként 18.30-tól, nyolc

A kört vezeti: Kiss Ágnes, a magyar

Azoknak ajánlom az órát, akik

alkalommal. A résztvevők elsajátíthatják

népmesekör vezetője,

szeretnék gerincük egészségét,

a standard és latin-amerikai táncok

a Hagyományok Házában végzett

testük rugalmasságát és erejét

alapjait, és megismerkedhetnek

mesemondó.

fejleszteni és megőrizni. Különösen

a táncos rendezvények

hasznos azok számára, akik ülőmunkát

illemszabályaival. A család minden

Hétfőnként 9.30–11.30

végeznek. A rendszeres mozgással

tagja részt vehet a kurzuson 10 éves

BABA-MAMA KLUB

megelőzhetők a derék-, hát-

kortól. Minimum 10 fő részvételével

és nyakpanaszok. A csoporton való

indul a tanfolyam, az alkalmak díja

Ha (ki)kapcsolódnál vagy szabadon

részvételhez előzetes bejelentkezés

2000 Ft/fő/alkalom.

beszélgetnél támogató közegben,

szükséges. Elérhetőség: Szabó Borbála

Mivel a tananyag egymásra épül,

itt bátran kérdezhetsz.

(gyógytornász-maunálterapeuta),

a kurzus a teljes díj befizetésével

Cserélj tapasztalatot másokkal

tel.: 06 70 779 0267, e-mail:

indul április 14-től.

a kisgyermekes lét örömeiről,

szabobora@gmail.com. Részvételi díj:

Érdeklődni

kihívásairól! Babahordozás,

2000 Ft/alkalom, I. kerületi lakosoknak

a mandlimoni@gmail.com

szoptatási tanácsadás, mosható

10% kedvezmény!

e-mail-címen lehet.

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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Tér-kép Galéria
1016 Budapest, Krisztina körút 83–85. | terkepgaleria@budavar.hu
https://www.facebook.com/pg/terkepgaleria

2022. április 29.–2022. május 15.
SZIRTES JÁNOS – SZÍNES FÉNY

A Nap nélkül nincs fény.
A fény nélkül nincsenek színek,
nem látjuk őket.
Mózes első könyve
a teremtésről (részlet):
„És mondá Isten:
Legyen világosság:
és lőn világosság.
És látá Isten,
hogy jó a világosság;
és elválasztá Isten
a világosságot
a setétségtől”
(Károly Gáspár
revideált fordítása).
A megadott tér
megélése, kitöltése
a cél úgy, hogy
az összhatás egységes,
dinamikus legyen.

A tér megéléséhez idő kell,

A fény sziporkázzon,

ennek szerepe rendkívüli!

sugározzon,

„Mi hát az idő? Ha senki sem kérdezi,

termékenyítse meg,

tudom; ha kérdik tőlem, s meg akarom

színesítse be

magyarázni, nem tudom.”

a szürkeséget.

(Hippói Szent Ágoston)

Várnegyed Galéria
1016 Budapest, Batthyány u. 67. | +36-1-214-4450
https://www.facebook.com/varnegyedgallery

Nyitva: kedd, csütörtök 13.00–17.00

a műveik bemutatására
és találkozásra egymással,

Április 22.– május 10.

valamint saját közösségükkel.

SZABAD HELYI ÉRTÉK

A látogatók a kiállítási

– Rainer Máté kiállítása

sorozaton így havonta

Az első kerülethez kötődő alkotók

új alkotóval, a kiállítási

közössége és kiállítási sorozata

lehetőséget elnyert
alkotók pedig egymás munkáival

A Szabad helyi érték arra vár,

A Várnegyed Galéria lehetőséget

ismerkedhetnek meg, illetve

hogy betöltsék!

biztosít a kerületi alkotóknak

új kapcsolatokat alakíthatnak ki.

Első alkotónk: Rainer Máté.
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„ÍGY SZENVED MAJD AZ EMBERFIA IS”
(Mt 17, 12)
Dr. Vörös Győző ókorkutató
professzor lesz

Tavaszköszöntő sport- és egészségnap
a Czakó utcai Sportés szabadidőközpontban
1016 Budapest Czakó utca 2–4.

a Budavári beszélgetések
vendége a nagyhét

2022. április 23., szombat,

korosztályának mérkőzései;

szerdai napján

10.00 és 14.00 óra között

ismerkedés a tenisz sportággal;

sportprogramokkal, kézműves-

pingpong; ugrálóvár;

2022. április 13-án, 19 órától.

foglalkozással, arcfestéssel,

kézműves-foglalkozás;

A Budavári beszélgetések 22 éves

ugrálóvárral, egészségügyi

csillámtetkó és arcfestés,

sorozatában ugyan szokatlan,

szűrővizsgálattal várjuk

egészségügyi szűrővizsgálat.

hogy a Mátyás-templomban

látogatóinkat.

„beszélgetünk”, de a téma

Tervezett programok:

és a templomban már bevált vetítési

relaxációs, testet átmozgató jóga

technika így a várhatóan nagyszámú

tibeti hangtálazással, zumba,

A program szervezője

érdeklődő számára is lehetővé teszi

capoeira, cor-way tréning:

a Czakó utcai Sport-

majd, hogy megismerhessék

testi-lelki egyensúly – mozgásban

és Szabadidőközpont.

a biblikus helyek feltárásának

a nő; közösségi tánc;

fontosságát és értelmezését.

a Budai FC U7 – U9 utánpótlás-

Büfé működik a rendezvény alatt.

A BELÉPÉS INGYENES!

A részvétel ingyenes.

Hahó, iT T a Czakó!
NYITVATARTÁS
Április 1.–október 31.

Czakó utcai Sportés Szabadidőközpont

hétfő–csütörtök: 7.00–21.30
péntek: 07.00–21.00
Szombat: 8.00–20.00
Vasárnap: 8.00–18.00
Érdeklődni a Sportközpontban lehet Vékásné Dobos Zsuzsanna
igazgatónál. Tel.: +36 20 953 0880

Keddenként 18.30-19.50

Várunk sok szeretettel:

A természetben végzett mozgás

VINYASA YOGA

André Zsuzsanna

minden érzékszervünkre hat,

és Stiaszni Fanni jógaoktatók

kiegyensúlyozottá tesz. A rendszeres

A vinyasa jógában a mozgás

összejöveteleken a foglalkozást

szabadságát tapasztalhatod meg.

Hétfőnként 9:30-10:30

vezető szakszerű irányításával

Légzésünk által vezetjük

NORDIC WALKING

megismerhetik a nordic walking

a mozdulatainkat.

– Újraindul az I. kerületi

mozgásforma és sport alapjait. Igény

A közösségi teremben tartott óra

lakosoknak!

szerint tudunk felszerelést biztosítani.

végén 10 perces relaxációkor a tibeti

A részvétel ingyenes. Lakcímet

hangtálak segítenek teljesen

Kezdés időpontja: 2022. április 4.

igazoló dokumentum bemutatása

megújulni. További információ

A nordic walking egy pár speciális

szükséges. Találkozó: Vérmező Széll

a www.rebornyogaandpilates.hu

bot és különleges gyaloglótechnika

Kálmán tér felőli részén,

weboldalon.

segítségével űzhető sportág.

a fitneszeszközöknél (a korábbi

Óradíj: 2500 Ft, I. kerületi lakosoknak

Kímélő módon fejleszti

helyszínen). A programot Molnár

20% kedvezményt adunk.

az állóképességet, erősíti az izmokat,

Renáta a Cor-Way® egészségprogram

Keress minket a +36 70 371 7224

javítja a mozgáskoordinációt. Nagy

és módszer alapítója vezeti.

telefonszámon!

előnye, hogy szabadban zajlik.

Informácó: +36 20 232 8111

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

garanciával. Halász Tibor

retro tárgyakat, mindenféle

generálkivitelező,

lakásdekorációs tárgyakat, hagyatékot

II. ker. Pasaréten, a Herman Ottó

telefon: 06 1 202 2505,

– felújítandót is, legmagasabb áron,

utcában 152 m -es, 4 hálószobás,

06 30 251 3800.

diszkrécióval.

2

kertes, panorámás luxus villalakás

Tel.: 06 70 600 1727.

189,9 M Ft-ért eladó.

Régi bútorok felújítása, kárpitos

Tel.: 06 20 973 0711.

és asztalos munkával, szállítással.

EGÉSZSÉG

Kiss Gábor, I. ker. Feszty Árpád utca 2.,
A BakosLak Ingatlan készpénzes

Bemer Classic/Pro készülékek

tel.: 214 8384, 06 20 345 9963.

ügyfelei részére eladó és igényes,
kiadó ingatlanokat keres
azonnali fizetéssel.

bérbeadók helyszíni
beüzemeléssel, szakmai

RÉGISÉG

támogatással már

BakosLak Ingatlan,

Régiségek, hagyaték, örökség

havi 50 ezer forinttól.

I. ker. Batthyány utca 32.

felvásárlása készpénzért.

Tel.: +36 30 211 9121.

Tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.

www.antikbudapest.hu,

SZOLGÁLTATÁS

e-mail: antik@antikbudapest.hu,

Szakápolás, gyógytorna,

tel.: 06 20 932 6495.

rehabilitáció, gondozás –
akár 24 órában, az otthonában.

Villanyszerelés azonnal:

Arany, ezüst, régiség, karóra

hibaelhárítástól a teljes felújításig,

felvásárlása készpénzért.

Elmű-ügyintézéssel. Petrás József

Bp. 12 ker. Böszörményi út 16/b.

villanyszerelő mester.

Tel.: 06 70 407 3898,

Tel.: +36 20 934 4664,

info@boszormenyiaranyhaz.hu

Tel.: 06 30 2471095.

06 1 246 9021.
Almási Katalin értékbecsléssel

Hirdetésfelvétel
kizárólag:

Gázkészülékek karbantartása,

vásárol bútorokat, órákat,

időszakos műszaki és biztonsági

festményeket, dísztárgyakat,

varnegyed@gmail.com

vizsgálata. FÉG gázkészülékek,

csillárt, szőnyeget, könyveket,

konvektorok, gáztűzhelyek,

porcelánokat, hanglemezeket,

gázmelegítők javítása.

csipkét, bizsukat, borostyánt,

Engedély száma: G/80604/21.

ezüstöket, tört aranyat,

Telefon: 06 30 443 2031.

arany ékszereket,

dj
oe
Mo
i

bakelit lemezeket, kristályokat,
Szobafestés számlával,

bélyeggyűjteményt, kitüntetést,

garanciával. Kovács Balázs

régi pénzt, régi képeslapokat,

szobafestő,

fotókat, teljes hagyatékot

tel.: 06 70 609 7398.

kiürítéssel, lomtalanítással,
díjtalan kiszállással!

Vízszerelés, villanybojlerek

Tel: 06 30 308 9148.

vízkőtelenítése, csapok, szifonok,
wc-tartályok, csészék cseréje, javítása

Henk Antiquitas Krisztinaváros,

– anyagbeszerzéssel.

Mészáros u. 8. Nyitva: H–P 10–18h

Tel.: 06 30 447 3603.

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

Lakásfelújítás: szobafestés,
tapétázás, mázolás, parkettalerakás,

Zsigmond Mihály, az ön megbízható

-javítás, -csiszolás, vízszerelés,

partnere készpénzért felvásáról antik

csempézés, villanyszerelés, ajtó-,

bútort, festményt, herendit, Zsolnay

ablakcsere, kőműves-,

porcelánt, könyveket, hanglemezeket,

asztalosmunkák, takarítás –

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

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu
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RÉSZLETEK HAMAROSAN

BUDAPEST100.HU/PROGRAMOK

T 1OO VÁRNEG
APES
YED
D
U
B

TÖBB MINT 40 CSATLAKOZÓ ÉPÜLET,
14 VÁROSI SÉTA, ÉS MÉG SZÁMOS
KÍSÉRŐPROGRAM.
KONFERENCIA
2022. MÁJUS 12.

SÉTANAP
2022. MÁJUS 13.

2022.05.12-15.
NYITOTT HÁZAK HÉTVÉGÉJE
2022. MÁJUS 14-15.

KÖSZÖNJÜK A VÁRNEGYED
LAKÓINAK EDDIGI LELKES
TÁMOGATÁSÁT!

TALÁLKOZUNK

MÁJUSBAN!

