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AJÁNLÓ

Közösségi tervezés: Vérmező
Budapest egyik legnagyobb közparkja, kerületi és budapesti 
polgárok közkedvelt pihenőhelye. Elhelyezkedése, arányai, 
növényállománya igazi kinccsé emeli a város szívében. 
Közigazgatási helyzete sajátos: bár az I. kerületben található,  
de a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában áll.

 4. oldal

Egy várbarát emlékére  
A második világháborút megélt vári közösség jól ismerte  
Neÿ Ákos nyugalmazott MÁV-igazgatót, a Budavári római 

katolikus egyházközség egykori világi elnökét, a Várbarátok 
Körének későbbi megalapítóját. 1944-ben az Úri utca 19.-ben 

több mint húsz üldözött gyerek és néhány „gondozójuk” 
vészelte át az ostromot. 

 12.. oldal

Sári néni százéves
Szalay Sarolta Krisztina – a mindenki által szeretve tisztelt Sári 
néni – a Slachta Margit által alapított rend, a Szociális Testvérek 
Társaságának tagja.

 14. oldal

Séta és közösség a Mihály utcában
Melyik villában lakott Sebes Gusztáv, az Aranycsapat 

szövetségi kapitánya? Mit keresett Karády Katalin a  
Gellért-hegyen? Hogyan kerültek épp ide Rejtő Jenő kéziratai? 

Minderre fény derül a Mihály utca múltját bejáró Mihály-napi 
sétán. A lokálpatrióta civil kezdeményezésről Szekeres 

Júliával beszélgettünk.

 16. oldal
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ÖNKORMÁNYZAT

MEGHÍVÓ
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat szeretettel meghívja  

az I. kerületi idős lakosokat az

idősek világnapja alkalmából
2022. október 1-én 15:00 órai kezdettel

a Budapesti Operettszínház 
(1065 Budapest, Nagymező utca 17.).

Csárdáskirálynő 
című előadására

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ az alábbi  
elérhetőségeken tudja fogadni a jelentkezőket 2022. szeptember 26–30-ig

  hétfőtől csütörtökig: 9:00–16:00 
  péntek 9:00–12:00

Jelentkezni csak személyesen lehet a következő helyszíneken:       
  I. sz. Idősek Klubja (1015 Budapest, Hattyú u. 16.) vagy 
  II. sz. Idősek Klubja (1013 Budapest Roham u. 7.) vagy 
  III. sz. Idősek Klubja (1011 Budapest Fő u. 31.). 

Jelentkezés feltétele:
  bejelentett I. kerületi lakcím
  életkor igazolása

Az előadásra korlátozott számú jegy áll rendelkezésre.

Szeretettel várjuk a jelentkezésüket! 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
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A Vérmező nemcsak kerületünk, de 
Budapest egyik legnagyobb közparkja, 
kerületi és budapesti polgárok köz-
kedvelt pihenőhelye. Elhelyezkedése, 
arányai, növényállománya igazi kinccsé 
emeli a város szívében. Ugyanakkor 
közigazgatási helyzete – hasonlóan 
a Tabánéhoz – sajátos: bár a közpark 
az I. kerületben található, de a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában áll, a park 
kezelésének feladatait a Főkert munka-
társai látják el.

A Budavári Önkormányzat elkötelezett 
abban, hogy más kerületi parkokhoz 
hasonlóan a Vérmezőt még zöldebbé és 
élhetőbbé tegye. A Fővárosi Önkormányzat 
is kiemelt szerepet szán a Vérmezőnek, 
hiszen része a város budai oldalán végig-
futó parkok sorozatának, amit erősíteni, 
bővíteni, fejleszteni igyekszik. A fejlesztést 
mind a fővárosi, mind a kerületi önkormány-
zat a város lakóival együttműködve szeret-
né megvalósítani, ezért szeptember végétől 
kezdődően négyalkalmas közösségi terve-
zésre invitálunk minden lakót. Ebben a 
cikkben ennek a közösségi tervezésnek 
az előzményeit és folyamatát ismertetjük.

Az előzmények
2017-ben fogadta el a Fővárosi Közgyűlés 
Budapest zöldinfrastruktúra-koncepcióját, 
amely részletes helyzetelemzés alapján 
jelölte ki a zöldfelületi rendszer védelmé-
nek és fejlesztésének legfontosabb céljait 
és eszközeit. A Fővárosi Közgyűlés ennek 
alapján 2021-ben megszavazta a Radó 
Dezső tervet, hosszabb nevén a Budapesti 
Zöldinfrastruktúra Fejlesztési- és Fenn-
tartási Akciótervet, amely a 2017-es kon-
cepcióban kitűzött célokat figyelembe 
véve már konkrét, közép- és rövid távon 
tervezett beavatkozásokat, illetve pro-
jekteket tartalmaz. Ennek egyik eleme 
a Vérmező megújítása és az ahhoz készült 
stratégia terv. Már a stratégiai terv kidol-
gozásában is fontos szerepet kapott 
a lakosság, hisz tavaly tavasszal a Radó 
Dezső terv honlapján közzétett kérdőív-
ben mindenkinek lehetősége volt vélemé-
nyezni azt. A kérdőívet 854-en töltötték 
ki. Ezeket a véleményeket is figyelembe 
véve készült el az a végleges stratégia, 
amelyet szeptember 1-én fogadott el a 
Fővárosi Közgyűlés. 
Mindeközben a COVID-járvány következ-
tében kialakult gazdasági helyzetben a 

Fő városi Önkormányzat anyagi lehetőségei 
beszűkültek, azonban kerületünk vezetése 
továbbra is kiemelten fontosnak tartotta 
a Vérmező megújításának mielőbbi meg-
kezdését, így tovább folytatódtak az egyez-
tetések a két önkormányzat között. Ennek 
eredményeként a Budavári Önkormányzat 
a 2022. évi költségvetésében 200 millió 
forintot különített el a Vérmező felújítá-
sára, amelyet a Fővárosi Önkormányzat 
rendelkezésére bocsátott, hogy a parkot 
kezelő Főkert kivitelezésében történhes-
senek fejlesztések. Egyszerűbben fogal-
mazva a kerület adott 200 millió forintot, 
hogy a Főkert – összhangban a már elfo-
gadott stratégiával – azt a Vérmező fej-
lesztésére költse.
A megállapodás értelmében ezt az össze-
get ők két ütemben használják fel. A Vér-
mezőt látogató olvasóinknak bizonyára 
már feltűnt, hogy a közelmúltban több 
fejlesztés is megvalósult a parkban: rész-
leges gyepfelújítás történt, évelő növé-
nyeket és virágokat telepítettek a Főkert 
munkatársai a biodiverzitás növelése 
érdekében. Még idén új, fedett hulladék-
gyűjtőkre cserélik az évtizedekkel ezelőtt 
kihelyezett szemétgyűjtőket, modernebb 

padok kerülnek a parkba, és megújul 
a Szitakötő játszótér gumiborítása is. 
Ez a felújítás első üteme, a megállapodás 
értelmében 60 millió forint értékben.
Így érkezünk el a második ütemhez, amely-
nek egyik eleme a négyalkalmas közös-
ségi tervezés.

A közösségi tervezés
Mielőtt közelebbről ismertetném a közös-
ségi tervezést, fontos megjegyezni, hogy 
az itt születő döntések nem a fennmaradó 
140 millió forint egészére vonatkoznak. 
A két önkormányzat közötti megállapodás 
értelmében a második ütemben két elem 
prioritást élvez: a park köztéri világításá-
nak megújítása és egy rekortán futókör 
kialakítása. Ezt a kerület vezetése azért is 
tartja kiemelten fontosnak, mert a lakosság 
részéről rendszeresen felmerül a világítás 
problémája, ha a park közbiztonságáról 
van szó. A futókörrel pedig a parkot spor-
tolási céllal látogatók lehetőségeit kívánja 
a vezetés javítani, szintén lakossági igény 
alapján. Ezzel együtt a kerület nyitott arra, 
hogy a már elkészült koncepcióval össz-
hangban – és a lehetőségekhez mérten –  
más elemek is bekerüljenek a második 

ütembe. Ilyen értelmében a közösségi 
tervezés fő fókusza inkább a Vérmező 
jövőképéről szól majd, a koncepció alap-
ján a közpark teljes körű megújításának 
megtervezésén van a hangsúly. A cél az, 
hogy a helyi lakosok, parkhasználók véle-
ményt tudjanak formálni a Vérmező köz-
parki fejlesztéséről, így a zöldfelületek 
kialakításáról, funkcionális elrendezéséről, 
a rekreációs funkciókról, parki infrastruk-
túráról, a közlekedési kapcsolatokról, 
a park „arculatfejlesztéséről”, látványáról, 
és közösségi tervezés keretében aktív 
résztvevőivé váljanak a végleges koncep-
ció kialakításának.
A közösségi tervezésben a Főkert meg-
bízásából a Völgyzugoly Műhely a szak-
mai partner, akik az elmúlt években szám-
talan közösségi tervezésben vettek részt 
országszerte. 
A közösségi tervezésre szeptember 
22-én, október 6-án, 21-én és novem-
ber 3-án 17 és 20 óra között kerül sor 
a Márai Sándor Művelődési Házban 
(Krisztina tér 1.), mindenki előtt nyitot-
tan, de előzetes regisztrációhoz kötöt-
ten. Regisztrálni a zif@budapest.hu 
e-mail-címen lehet. 

Ezekre az alkalmakra elsősorban azokat 
várjuk, akik aktívan használják a parkot: 
a helyi civil közösségeket, legyenek ők 
szervezett vagy nem szervezett lakossági 
csoportok, kutyások, parklátogató szülők, 
idősebbek, illetve várjuk a környező, jelen-
tősebb oktatási, nevelési intézmények, 
vállalkozások képviselőit is.
Az összejöveteleken a közös műhely-
munka dominál majd, nagy- és kiscsopor-
tos formában, szakértők jelenlétében, ahol 
a résztvevők megismerhetnek hazai és 
nemzetközi példákat a Főkert és a Völgy-
zugoly Műhely szakértői révén.
Természetesen a közös munka akkor a 
leghatékonyabb, ha a résztvevők mind 
a négy összejövetelen jelen tudnak lenni, 
de ez nem feltétel, amennyiben más 
elfoglaltság miatt valaki csak egy-két 
alkalmon tud jelen lenni, az ajtó előtte is 
nyitva áll, hiszen a a cél az, hogy mind-
azok véleménye és ötletei tükröződjenek 
majd az újonnan kialakított Vérmezőn, 
akik rendszeres használói Buda egyik 
legnagyobb közparkjának.
Tervezzük meg EGYÜTT a Vérmezőt!

Bihari György civil referens

Közösségi tervezés: Vérmező
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Mióta foglalkozik a helyi politikával?
 Sosem gondoltam, hogy egyszer egy 

választáson mérettetem meg majd ma-
gam. Gyermekkoromban óvónő szeret-
tem volna lenni. A gimnáziumi évek 

alatt már a művészet érdekelt, a vers-
mondás, éneklés és az amatőr színját-
szás. Őszintén szólva fel sem merült 
bennem, hogy valaha politikai pályá-
ra lépek. Egy kis szigetközi faluból szár-

mazom. Nálunk a családban a politika 
mindig távoli világot jelentett: öltönyös 
embereket a pulpituson, vitákat a té-
vében, pártok ütközetét a Parlament-
ben. Aztán az egyetemi tanulmányaim 
miatt Budapestre költözve, majd Böröcz 
László mellett az ifjúságpolitikában 
és a parlamenti háttérmunkában dol-
gozva először ez a kép változott meg. 
Felfedeztem, milyen nagyszerű dolog 
közösséget építeni hasonló értékrendű, 
gondolkodású emberekkel. Hogy való-
jában a vita és a konfliktus csak egy 
része a politizálásnak, ennél jóval meg-
határozóbb dolgozni az emberekért, és 
közösen kiállni az értékeinkért, egy-
másért. Persze ez még nem jelent po-
litikai szerepvállalást. Az más dió. Erre 
valójában maga az első kerület sarkallt. 
Sok éve itt élek, és gyakran eltöpreng-
tem azon, hogy a munkába sietve, a 
boltban sorban állva vagy a villamos-
ra várva sokszor eszünkben sem jut, 
milyen különleges hely az otthonunk. 
Kerületünkben minden sarkon szem-
bejön velünk a magyarság kultúrája 
és történelme. Tájékozott, a világról ha-
tározott véleménnyel rendelkező és kö-
zös ügyeinkért bátran kiálló emberek 
lakják. Úgy hiszem, hogy egy ilyen hely 
bizony arra sarkallja még az egyébként 
politizálástól korábban ódzkódó fiata-
lokat is, hogy legyen bátorságuk a sze-
repvállalásra. És legyen meg hozzá a 
stabil értékrend, gondolatiság. Nagyon 
megtisztelő, hogy az időközi önkor-
mányzati választáson bizalmat szavaz-
tak nekem az itt élők.

Képviselőként milyen feladatokra kon-
centrál, melyik területeken?
 A Budai Polgári Közösséggel számos 

ismeretterjesztő és kulturális progra-
mot szervezünk, különböző korosztá-
lyú és érdeklődési körű embereket szó-
lítunk meg. Szerda esténként Buda-
várhoz kötődő, jeles személyiségeket 
szoktunk vendégül látni, de rendsze-
resek a könyvbemutatók, irodalmi és 
zenés estek is. Az általunk szervezett 

események mind-mind találkozási pon-
tok is. A beszélgetések során és a vá-
lasztási kampányban a körzetemben 
élők is elsősorban a köztisztasággal és 
a forgalommal kapcsolatos problémá-
kat fogalmaztak meg. Úgy látom, hogy 
különösen a forgalmas csomópontok, 
a Déli pályaudvar és a Széll Kálmán tér 
környékén van szükség rendezettségre, 
2019 ősze óta sokat romlott a helyzet. 
De a prioritások a jelenlegi helyzetben, 
a háború miatt kialakult energiavál-
ságban átértékelődnek, így legfonto-
sabbnak most azt tartom, hogy a kor-
mányzati segítségen túl kerületi szinten 
is próbáljunk hozzájárulni a havi re zsi-
számlákhoz. V. kerületi példa alapján 
dolgozunk egy első kerületi fűtéstámo-
gatás bevezetésén.
Bölcsész- és közgazdasági végzettsé-
gem van, tanultam és dolgoztam is kül-
földön. Eddig főként közösség- és prog-
ramszervezéssel foglalkoztam, illetve 
több jótékonysági akcióban is részt vet-
tem már, így a társadalmi kapcsolatok, 
illetve a kultúra területén szerzett ta-
pasztalataimat is szeretném kamatoz-
tatni a munkám során, valamint a test-
vérvárosi kapcsolatok élénkítésében 
is szívesen közreműködnék. Nagyon 
fontosnak tartom az állatvédelem és 
a felelős állattartás népszerűsítését is. 
Ezért indítottunk az egyesületünkkel 

„Kutyával a városban” képzéssoroza-
tot, de a helyi kutyások kezdeménye-
zésére egy kerületi kutyás kisokoson 
is dolgozunk már egy ideje közösen, 
ami nemcsak a kutyatulajdonosoknak 
szolgálhat hasznos információkkal, ha-
nem azoknak az itt élőknek is, akik-
nek nincs kutyájuk.  

Milyen lehetőségeket lát a képviselők 
közötti együttműködésre?
 Már szóba került, hogy egy 650 lelkes 

szigetközi faluból, Lipótról származom. 
Ha az ember valamit faluról a főváros-
ba hoz magával, az egyfelől a stabil ér-
tékrend, másfelől az együttműködés 
kultúrája. Annak a tudata, hogy egy 
ekkora közösség csak úgy lehet sikeres, 
ha számíthatunk egymásra. Ha egy ke-
rítést kell lefesteni vagy egy gyermek-
re kell vigyázni, mindig ott van egy-két 
szomszéd, ha esküvő van, a sütemény 
az utca háziasszonyainak összefogásá-
val készül. A nyitottság az együttmű-
ködésre egy így megélt gyermekkor 
után az ember vérében van. Ez most jól 
jön! Munkára kértem vasárnap felha-
talmazást, és eredményesen dolgozni 
a legtöbbször csak együttműködéssel 
lehet. Ugyanakkor őszintén kell arról 
is beszélni, hogy a képviselő-testület 
egykori baloldali többségét nem éppen 
az együttműködés jellemezte az elmúlt 

időszakban. A koalíciós pártok belső 
csatározásai sokszor az eredményes-
ség ellen hatottak. Kíváncsian tekintek 
az előttünk álló időszakra. Egyet meg-
ígérhetek: a következő hónapokban a 
kerületben élők életét jobbító javasla-
tokat fogok majd kimunkálni, és azon 
fogok dolgozni, hogy ezek elfogadásá-
hoz megszerezzem a képviselők több-
ségének szavazatát, támogatását.

A kerület lakói hogyan tudják felven-
ni önnel a kapcsolatot?
 A fazekas.csilla@budavar.hu e-mail 

címen, a 20 559 6407-es telefonszámon, 
előzetes egyeztetés alapján személye-
sen a 1011 Budapest, Fő utca 28. szám 
alatti irodában vagy a facebook.com/ 
fazekascsilla.hu oldalon keresztül. 

Kíván-e reagálni a választás tisztasá-
gával kapcsolatos, sajtóban megjelent 
vádakra?

 Nincs tudomásom arról, hogy a vá-
lasztás tisztaságát bármi befolyásolta 
volna. Hacsak nem az, hogy már vasár-
nap, a választás ideje alatt is csalással 
vádolt meg a baloldal jelöltje, ami mél-
tatlan a mindaddig korrekt kampány-
hoz, az itt élőkhöz. Egyébként a sajtóban 
megjelent panaszt a Helyi Választási Bi-
zottság kivizsgálta és elutasította.

cs. j.

Fazekas Csilla képviselő
Az 5-ös számú választókörzetben szeptember 11-én tartott  

időközi választást a Fidesz–KDNP jelöltje nyerte, ötven százalék feletti eredménnyel.  
A képviselőnőt pályájáról, terveiről kérdeztük.

Az I. kerület 5. számú egyéni választó-
kerületében tartott időközi választáson 
a momentumos Korsós Borbála végül 
60 szavazattal (423/363 arányban) 
maradt alul Fazekas Csillával szem-
ben, ám kifogást nyújtott be az ered-
ménnyel szemben a Helyi Választási 
Bizottságnál.
Korsós szerint a választás nem volt 
tiszta, ugyanis – birtokába került 
bizonyítékok alapján – augusztus eleje 
és a szeptember 11-i választás napja 
között gyanúsan sokan létesítettek 
lakcímet a választókerületbe tartozó 
Ostrom utca 16. szám alatt. Mint írta, 
a beadványában megjelölt személyek 
az augusztus 4-én a rendelkezésére 
bocsátott névjegyzékben még nem 
szerepeltek, ezért kérte a jogsértés 
megállapítását. A Helyi Választási Iroda 

szeptember 16-i határozatában megál-
lapította, hogy „a kifogásban megjelölt 
címen valóban a választópolgárok száma 
kiugróan magas növekedést mutatott, 
azonban a HVB-nek [Helyi Választási 
Bizottságnak] nem joga és hatásköre a 
lakcímbejelentések – mint hatósági 
eljárások – jogszerűségének vizsgálata.”
A beadványhoz Korsós által csatolt bizo-
nyítékok azonban a HVB szerint nem tá - 
masztották alá azt a kifogást, miszerint 
sérültek volna a választás tisztaságára 
vonatkozó alapelvek. Hozzátették azt is, 
hogy sem a HVI-nél, sem a HVB-nél nincs 
olyan hivatalosan ismert adat, amely a 
kifogásban foglalt jogszabálysértést 
„minden kétséget kizáróan bizonyította”. 
A HVB döntése ellen a Momentum 
fellebbezést nyújt be a Fővárosi  
Választási Bizottságnál. (24.hu)

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

Közmeghallgatás 

A Budavári Német  
Nemzetiségi Önkormányzat
  
2022. október 6-án  
(csütörtökön) 11:00 órától 
 
közmeghallgatást tart  
a Budapest Főváros I. kerület 
Budavári Polgármesteri Hivatal 
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) 
III. emelet 319/B. irodájában. 
 
Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak. 

Információ: 
Farkas Márta elnök, 
farkas.h.marta@gmail.com,  
tel.: 06 30 284 5410. 
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Dr. Patthy Szabolcs
Előzetes bejelentkezés alapján.  
Telefon: +36 30 456 7967,  
e-mail: patthy.szabolcs@budavar.hu
Helyszín: KDNP-iroda, Attila út 63.

Zsitnyák János 
Fogadóóra: 2022: 10. 18: 16:00–17:00   
Telefon: +36  20 620 7285  
Helyszín: 1016 Budapest, Franklin utca 2.
E-mail: zsitnyak.janos@budavar.hu

Marschall Máté 
Időpont: megbeszélés szerint.
Helyszín: Budavári Polgári Szalon,  
Fő utca 28.
E-mail: marschall.mate@budavar.hu

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

Reményik Ildikó 
Előzetes bejelentkezés alapján.

Helyszín: 1013 Bp., Krisztina krt. 73.
Telefon: +36 20 535 1400

Gulyás Gergely Kristóf 
Minden szerdán 17 és 18 óra között a  

Fidesz Fő utca 28. szám alatti irodájában.
Telefon: +36 20 620 7295

E-mail: gulyas.gergely@budavar.hu

Fogadóórák

Varga Dániel
Fogadóóra: 2022: 10. 18: 16:00–17:00  

Telefon: +36 20 339 7655  
E-mail: varga.daniel@budavar.hu   

Helyszín: 1016 Budapest, Franklin utca 2. 

Molnárka Gábor
Minden hónap első péntekén  

17–18 óra között.
Helyszín: Fő utca 10.

Telefon: +36 20 339 7660

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

Kovács László György 
Minden hónap első szerdáján 17:00 órától. 
Helyszín: Képviselői iroda, Döbrentei utca 19.
Előzetes bejelentkezés alapján: Telefon: +36 30 
372 0373, E-mail: kovacslaszlo11@gmail.com

Tímár Gyula
Előzetes bejelentkezés alapján minden hónap 

utolsó péntekjén 17:00–18:00 óra között a 
Vízivárosi Klubban. Telefon: +36 20 353 

7100, e-mail: timar.gyula@budavar.hu

Dr. Kun János 
Előzetes megbeszélés alapján és minden  

hónap második szerdáján 17 és 18 óra között.
Helyszín: Kapisztrán tér 1., Telefon: +36 20 

569 5161, E-mail: kun.janos@budavar.hu

Korsós Borbála Erzsébet alpolgármester 
Minden második hétfőn 16:30–18:30 kö zött. 
Helyszín: Kapisztrán tér 1., bejelentkezés 
szükséges. Telefon: +36 20  461 3043
E-mail: korsos.borbala@budavar.hu

Váradiné Naszályi Márta polgármester 
Online: budavar.hu, hétfőnként 16:30–17:30
Személyes: 2022.10.10. 17:30 
Helyszín: Városháza aula
E-mail: polgarmester@budavar.hu
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Épület-felújítási hitelpályázat
Beadása folyamatos, de legkésőbb 2022. október 31-ig 
pályázható.
A pályázat lényege, hogy azok a társasházak igényelhetnek 
hitelkamat-támogatást az önkormányzattól, akik állami ka-
mattámogatott épületfelújítási kölcsönt vettek fel. Az ön kor-
mányzat által nyújtott támogatás mértéke a pénzintézettől 
igényelt, és általa már jó vá hagyott hitelösszeg 20%-áig 
terjedő óvadéki betét maximum 5 millió Ft-ig, valamint 

a hitelösszeget terhelő banki kamat 30%-a, de legfeljebb 
2 százalékpont a hitel futam ide jének első 5 évében, illetve 
65%-a, de legfeljebb 4 százalékpont a hitel futamidejének 
további 5 évében. Vagyis a támogatás időtartama (futam-
ideje) legfeljebb 10 év lehet.
A pályázatokat az erre a célra rendszeresített nyomtatványo-
kon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál, a szükséges 
információk és űrlapok elérhetőek a budavar.hu oldalon.

Tölcsér Borbála képviselő kezdemé-
nyezésére közösségi kertet alakítunk ki 
a kerületben, az európai nagyvárosok 
mintájára. Tíz magaságyással, asztalok-
kal, padokkal, kerti komposztálóval, 
esővízgyűjtő rendszerrel és egy közös 
fészerrel rendeztük be a Kuny Domokos 
utca 6. sz. alatti telket.

Termesszen saját, hazai, tiszta biozöld-
ségeket az új kerületi magaságyásokban!

Részletek és jelentkezés:  
www.budavar.hu 

Közösségi kertet nyitottunk 
Krisztinavárosban!
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Az idei nyárbúcsúztató fesztivál hagyo-
mányteremtő céllal a Farkas Ferenc 
Zeneiskola fúvós zenekarának előadásá-
val indult. Az egész napos rendezvényt 
szerencsésen végigkísérte a jó idő. 
Csonka András mint kerületi lokálpatrióta 
örömmel vállalta a műsorvezetést.  
A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 
hamar megtelt élettel. A sportpályát körül-
vevő sátrakban a kerületi civil szervezetek 
és az önkormányzat intézményei mutat-
koztak be, az önkormányzat zöldpontjában 
a kerületi zöldfejlesztésekről lehetett 
tájékozódni, és kvíz keretében megismerni 
a kerület védett fáit. A nemzetiségi ön-
kormányzatok változatos programokat 
hoztak. A nyárbúcsúztatón adták át a 
Budai Vároltalmazó Közalapítvány Cseh 
Tamás művészeti pályázatának díjait is.

A színpadon a délelőtti programok főleg 
a gyerekeknek szóltak: a Napvirág Zene-
kar, majd Misi bohóc után a LimLom 
mese környezettudatos, vidám, nagyon 
tanulságos történettel kötötte le a kicsik 
figyelmét. Nagy sikert aratott a DióDuó 
kutyashow, és Salgó Viki és Darvas Kristóf 
produkcióját sem csak a Cseh Tamás- 
rajongók élvezték. 

Délutánra a Rock and Magic bemutatón 
rengeteg fiatal gyűlt össze: káprázatos 
ruhák és mozdulatok, gyorsaság, ügyes-
ség, ritmus és vidámság töltötte be a szín-
padot. Knoll Gabi és Vékony Zoli zenei 
produkciója után a Super Starsky pörgette 
fel a hangulatot, lendületes ska zenével. 
A Hot Jazz Band nagykoncertje utáni 
tűztánc zárta az estet.

Nyárbúcsúztató 
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A polgárváros népszerű alakja milyen 
családi háttérrel rendelkezett?
 Neÿ Ákos 1881-ben Pesten született, 

ahol nagyapja, Neÿ Ferenc a reform-
korban jeles író, forradalmi ifjú, ’48-as 
képviselő, majd az Újépület rabja, végül 
a Főreáltanoda – a mai Eötvös József 
Gimnázium – igazgatója volt. (Memo-
árja a közeljövőben a Kijárat kiadó gon-
dozásában jelenik meg.) Édesapja, Neÿ 
Béla építész, esztéta, művészettörté-
nész, az építész közélet egyik központi 
alakjaként vált ismertté. A Parlament 
építkezésében játszott szerepére emlé-
keztetve az Országházban az ő nevét 
viseli az épület építéstörténetét bemu-
tató terem.

A nagyapja a családban a humán vagy 
a műszaki vonalat vitte tovább?

 Neÿ Ákos 1903-ban általános mér-
nökként végzett a József Műegyete-
men. Pályáján a ranglétrán végighalad-
va előbb a Magyar Államvasutak, majd 
a Duna–Száva–Adria (DSA) vasúttársa-
ság fejlesztési igazgatója lett, de eltöl-
tött másfél évtizedet a Vasúti és Hajó-
zási Főfelügyeleten is. Nemzetközileg 
elismert vasúti mérnökként ő tervezte 
többek között a második világháború-
ban lebombázott székesfehérvári pá-
lyaudvart és a Balaton déli partjának 
állomásait. Közülük ma már egyedüli-
ként a fonyód-bélatelepi – átalakítá-
sokkal ugyan, de legalább arányaiban 

– emlékeztet az általa tervezett medi-
terrán hangulatú épületre. Az első vi-
lágháború végén a hadiszállítások szer-
vezésében szerzett érdemeiért a Ferenc 
József Rend lovagkeresztjével tüntet-
ték ki, majd a Fegyverszüneti és Jóvá-
tételi Bizottság tagja volt. A két világhá-
ború között előbb az Osztrák–Magyar 
Monarchia Déli vasúti hálózatából a 
trianoni döntésben Magyarországnak 
juttatott dunántúli résznek, majd an-
nak államosítása után a MÁV-nak az 
igazgatója, egyben a nemzetközi vas-
úti szervezetekben Magyarország kép-
viselője volt.

A felmenői mikor költöztek át a pesti 
oldalról Budára?
 A nagyapám az első világháború ide-

jétől lakott az anyai családja révén örö-
költ Úri utca 19.-ben. A Várat az ottho-
nának tekintette, koncepciókat készí-
tett a megújításának lehetőségeire; a 
szakmai konferenciákon kívül a sajtó-
ban és a rádióban is beszélt ezekről a 
terveiről. 1937-ben választották a vári 
római katolikus egyházközség világi 
elnökekévé. Létrehozta a ma is műkö-
dő Országház utcai Kultúrházat, ami-
nek jelentőségét a második világhábo-
rú idején, az ostrom kezdetekor XII. Pius 
pápa a Nagy Szent Gergely-rend ado-
mányozásával ismerte el. A magas ki-
tüntetésben közrejátszhatott, hogy a 
holokauszt idején Neÿ Ákos a tőle tel-
hető legtöbbet tette az üldözöttek meg-
segítésére.

A saját otthonát adta át a Vöröskereszt-
nek, illetve Sztehlo Gábor evangélikus 
lelkésznek. Személyesen is ismerték 
egymást?

 Igen, az iratok szerint tegeződtek. 
Sztehlo, aki a Rókus Kórház lelkésze 
volt, gyakran megfordult a Várban. Ma-
gyarország náci megszállását, 1944. 
március 19-ét követően néhány nappal 
a protestáns egyházak Jó Pásztor néven 
egyesületet hoztak létre a zsidó szárma-
zású gyerekek mentése érdekében. Az 
evangélikus egyház részéről Sztehlo 
Gábor kapta meg az egyesület felügye-
letének feladatát. Neÿ Ákos nem csupán 
felajánlotta kilenc helyiségből álló első 
emeleti lakását, hanem tekintélyes ösz-
szeggel, 9300 koronával hozzájárult an-
nak gyermekotthonná történő berende-
zéséhez is. A gyermekotthonban húszon 
felüli volt az alaplétszám; ő maga a föld-
szinten lakó lányáékhoz költözött. 
A lakás átvételéről Friedrich Born a 
Nemzetközi Vöröskereszt magyaror-
szági képviselője dokumentumot ál-
lított ki. 

Meddig működött az Úri utcai gyer-
mekotthon?
 1944 novemberétől a bombatáma-

dások és az épület súlyos sérülései el-
lenére – a Várnegyedben létesített há-
rom menhely közül egyedüliként – az 

„Ágnes 2” fedőnevű otthon 1945. már-
cius végéig működött. A mélypince biz-
tonságot nyújtott a gyerekeknek. Ezen 
a helyen több mint húsz üldözött élte 
túl a háborút. A családom által megőr-
zött hiteles iratokat átadtam a Holo-
kauszt Emlékmúzeumnak.

Találkozott-e valaha olyan túlélővel, 
aki az „Ágnes 2”-ben vészelte át az 
ostromot?

 1993-ban vagy ’94-ben becsönge-
tett hozzánk egy hölgy, aki elmondta, 
hogy kislányként a gyermekotthon la-
kója volt. Körülnézett a házban, és meg-
osztott velünk néhány részletet. Elmond-
ta, hogy hatéves volt, amikor Weckinger 
Julianna álnéven, „evangélikus vallású 
erdélyi menekültként” idekerült, de az 
eredeti neve Vázsonyi Ibolya volt. Egy 
másik gyerekkel együtt őt vitték haza 
utoljára; 1945. március elején jött érte 
az édesanyja Pestről, kétnapos gya-
logúttal. A részletes visszaemlékezé-
se a világhálón is olvasható.

A háború után hogyan folytatódott 
Neÿ Ákos élete, és a váriak mennyire 
őrzik az emlékét? 

 A „népi demokráciában” nemcsak 
hogy nem értékelték az akkor már idős 
és a háború utáni újjáépítések során sú-
lyosan megsérült Neÿ Ákos fél évszá-
zados működését, de még ki is akarták 
telepíteni, amit csak egy – az új rend-
szerben magas pozícióba jutott – ko-
rábbi vasúti pályamunkásának közbe-
avatkozása tudott meggátolni. A nyug-
díját azonban megvonták, lakóházát 
államosították, és évekig csak család-
tagjai támogatásával, majd a 70 éves 
kora felett vállalt mérnöki munkájából 
tudott megélni. Ő azonban még akkor is 
foglalkozni akart a Vár sorsával: 1947-
ben javaslatot készített a Várnegyed 
műemléki helyreállítására. Semmi nem 
szegte hitét abban, hogy a közösségért 
kötelessége tenni. Élete utolsó évében, 
1966-ban megalapította, és saját elő-
adásával elindította a máig is tevékeny 
Várbarátok Körét. Ha most látná, hogy 
rá emlékezünk, annak őszintén örülne, 
ám egyúttal méltóságteljes hitetlen-
kedéssel fogadná, hogy Farkas Ádám 
Kossuth- és Munkácsy-díjas szobrász-
művész, a Nemzet Művésze emléktáb-
lát készített róla.

R. A.

Egy „várbarát” emlékére 
A második világháborút megélt vári közösség jól ismerte Neÿ Ákos nyugalmazott 
MÁV-igazgatót, a Budavári római katolikus egyházközség egykori világi elnökét,  

a Várbarátok Körének későbbi megalapítóját. 1944-ben tett „igaz cselekedetéről” azonban, 
amely során lakását 1944-ben felajánlotta a Jó Pásztor Gyermekotthon számára,  

a nyilvánosság előtt nem beszélt. Az Úri utca 19.-ben több mint húsz üldözött gyerek  
és néhány „gondozójuk” vészelte át az ostromot. A ház falán Neÿ Ákosra  

– a Budavári Önkormányzat határozata nyomán – a portréjával díszített bronztábla  
emlékeztet szeptember 12. óta. Alakját unokájával, dr. Buzinkay Géza  

Budavárért emlékéremmel kitüntetett történésszel idéztük fel.

MAGAZIN
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Szalay Sarolta olyan korszakban tett 
szerzetesi fogadalmat, amikor hivata-
losan betiltották a rendeket. Az 1950-es 
évektől egészen a rendszerváltásig ti-
tokban kellett tartania a hitét, és mind-
azt az elkötelezettséget, amire föltette 
az életét. Civil ruhában járt, és évtize-
deken keresztül beteg gyerekekkel fog-
lalkozott.
Kislány korát egy sváb községben, Kő-
szegfalván töltötte. Édesapja erdész 
volt, és két lányuk után a szülők egy 
kisfiút vártak. Előkészítették a kék ba-
bakelengyét, de hiába, mert a legkisebb 
gyerek – Sári – is kislány lett. Édesany-
juk rövidesen meghalt, egy évig a nagy-
mama nevelte a kicsiket, majd az édes-

apuk újra megnősült. A két nagyobbik 
lány Kőszegen járt iskolába, a lakhatá-
suk és a tandíjuk nagyon sokba került. 
Rövidesen az édesapjuk is elhunyt, és 
Sárit a nevelőanyja nem engedte to-
vábbtanulni. Tizenhét évesen végül egy 
ismerős családhoz került Szombathely-
re, akik németül beszélő lányt kerestek 
a két gyerekük mellé. A tanító házaspár 
saját lányukként kezelte, mindent meg-
kapott, amit a fiaiknak is megadtak. 
Sári néni úgy meséli, vallásos, temp-
lomjáró emberek voltak. A gyerekek a 
karzatról gyakran figyelték az esküvő-
ket. „Ilyenkor mindig arra gondoltam, 
hogy én is ott fogok állni az oltár előtt, 
de mellettem nem áll majd senki” – mond-

ja, jelezve, hogy bizonyos jelek már ide-
jekorán előrevetítették a később történ-
teket. Sári néni a családdal élte végig a 
háborút. Kőszegi otthonának értékeit 
az oroszok, a szombathelyi családét a 
németek vitték el.
„Szombathelyen találkoztam először a 
Szociális Testvérekkel, de számomra 
idegenek voltak, mert szürke kalapot 
viseltek, amelyről fátyol lógott az ar-
cuk elé. Az ő templomukba jártunk, ott 
ugyanis meleg volt, míg a székesegy-
házat nem fűtötték. Csak Ancilla test-
vért szólítottam meg – igaz, ő is kala-
pot viselt –, de árva gyerekeket gondo-
zott, és észrevettem, hogy a rettenetes 
menhelyi egyenruhákat szépen ráiga-

zította gyerekekre”. Sári néni elmond-
ta a nővérnek, hogy bizonytalan, érzi 
magában az elhivatottságot, de nem 
tudja, mit tegyen. Ancilla adott neki 
egy könyvet, amelyből a lány a külön-
böző szerzetesrendekről olvashatott. 
A Szociális Testvérek Társaságához 
egy könyvjelzőt is betett, és arra kér-
te, egy hónapig imádkozzon, hogy a 
Jóisten mutassa meg az útját. Sári néni 
imádkozott, olvasott, de a jelzett feje-
zetet dacosan kihagyta. „Eltelt egy hó-
nap, és mint Reményik Sándor Kegye-
lem című versében, magától megnyílt 
az ég. Minden bizonytalanságom és a 
kalappal kapcsolatos előítéletem el-
szállt, és kértem, hogy segítsenek meg-
írni a felvételi kérvényt. Végül pün-
kösdkor felutaztam Budapestre, és be-
költöztem a novíciátusba, ahol a rend 
alapítójával, Slachta Margittal is ta-
lálkoztam”. 
Így kezdődött az első év, majd a máso-
dikban súlyos beteg lett, és egy évre ha-
zaküldték. A szombathelyi családjához 
tért vissza, náluk gyógyult fel, de mire 
visszatért volna az intézetbe, feloszlat-
ták a szerzetesrendeket. A „pótszülők” 
javaslatára elvégzett egy gyermekgon-
dozó-képzést. A minisztérium a pest-
erzsébeti gyermekszanatóriumba he-
lyezte, de az igazgató bizalmatlan volt, 
és először nem vette fel. Később kide-
rült, hogy a lány „civilnek” számított a 
szanatóriumban dolgozók között, akik-
nek többsége egyházközeli vagy szer-
zetes volt. Sári néni, immár megtalálva 
hivatását, a forradalmat is ott élte át, 
folyamatos gyermekfelügyeleti szolgá-
latot vállalva a kollégáival.
1957 tavaszán a nevelőanyja hazahív-
ta, és Kőszegen – kiemelt fizetésért – 
állami gondozott gyerekek mellé került. 
Budapest azonban egy idő után nagyon 
hiányzott, ezért egy éven belül vissza-
tért. A Ménesi úton, egy államosított vil-
lában szakosított bölcsődét rendeztek 
be gyógyult tbc-s gyerekek számára. 
Sári néni állást kapott, és egy tanárnő 
lakásának cselédszobájában albérlő le-
hetett. Esti tagozaton leérettségizett, és 
1959-ben szerzetesként – titokban – 
letette az első fogadalmat. A Sza bad-
sá gi hegyi Állami Gyermekszanatórium 
egyik orvosa rendszeresen lejárt a ki-
csikhez. Amikor híre ment, hogy bezár-
ják a bölcsődét, ő ajánlotta be Sári né-
nit a Svábhegyre, ahol hosszú időn át 
kedvenceivel, a kamasz fiúkkal foglal-

kozhatott. Egykori védencei közül sokan 
évtizedeken keresztül tartották vele a 
kapcsolatot. (Egyikük kisunokájának 
fényképe Sári néni éjjeliszekrényén ka-
pott helyet.) Német nyelvtudása miatt 
rendszeresen felkérték, hogy vegyen 
részt az asztmás gyerekek zinnowitzi 
nyaraltatásán.
1967-ben, a Pannonhalmi Főapátság-
ban, édesapja átalakított jegygyűrűjét 
viselve, az első fogadalomra esküdött. 
A munkahelyén erről senki sem tudott, 
de épp akkor kapott három hét juta-
lomszabadságot, amikor a felkészítésen 
kellett részt vennie. Azt mondja, sem-
miért nem adná azt a három hetet. 
Szalay Sarolta Krisztina a Svábhegyről 
vonult nyugdíjba, de amikor az 1980-as 
évek elején megalakult a látássérült 
gyermekek Batthyány téri Szent Anna 
Otthona, örömmel besegített. 
Élete során több helyen és több alka-
lommal is találkozott szerzetestársai-
val, testvéreivel. Egy ideig nem tarthat-
tak kapcsolatot egymással, mindenki 
tette a dolgát. A Svábhegyen például a 
legképzettebb férfi rend egyik tagja ud-
varosként dolgozott, később raktárossá 
léptették elő. „Mi megedződtünk, nem 
morogtunk, nem panaszkodtunk. A jó-
isten megadja hozzá a kegyelmet” – me-
séli, és felidézi, hogy abban az időben, 
amikor titkolnia kellett a szerzetesi hi-
vatását, hogyan kapott égi segítséget. 
„A Svábhegyen egy kisfiú ült az ágya 
szélén, és imádkozott. A szobatársai csú-

folták. Amikor beléptem, a gyerek meg-
kérdezte: – Sári néni, ugye van Jóisten? 
Ez nagyon komoly helyzet volt, hiszen 
én nem mondhatom, hogy nincs, de ab-
ban az időben azt sem mondhattam, 
hogy van. Végül megkérdeztem tőle: 
– Édesanyád mit mond? – Ő azt mond-
ja, hogy van. – Akkor hidd csak el!”
Sári néni öt éve költözött a Farkas Edith 
Katolikus Szeretetotthonba, ahol kerek 
születésnapja alkalmából virágcsok-
rokkal és jókívánságokkal van tele a 
szobája. Korábban is felajánlották a le-
hetőséget, ám nehezen adta föl a kedves 
nevű, Mese közi saját otthonát. Annak 
idején huszonöt évi ágyra járás és al-
bérlet után költözött a zugligeti társas-
házba, ahol kedvelték egymást a lakó-
közösség tagjai. „Ott nem volt problé-
ma, hogy valaki este későn tért haza. 
Becsöngetett, természetesen ajtót nyi-
tottam, sőt még ágyat is húztam neki, 
amikor kiderült, hogy bent felejtette 
az irodában a lakáskulcsát” – mondja, 
majd hozzáteszi: „Rengetegen jártak 
hozzám, és egész életemben nagyon 
szerettem a vendégeket. Olyan jó volt 
főtt étellel várni őket! Tőlem senki nem 
ment haza sütemény nélkül, a barátság 
jeleként mindenki kapott egy kis édesé-
get”. Amikor arról folyt a szó, hogy a 
régi otthonából mi hiányzik a legjob-
ban, némi gondolkodás után azt mond-
ta, a süteménysütés.

Rojkó A.

Sári néni százéves
Az újságíró pályáján ritka alkalom, amikor egy szerzetessel beszélgethet.  
Egy százesztendős szerzetessel beszélgetni még különlegesebb lehetőség.  

Olyan eset azonban csak egyetlen egyszer fordulhat elő, amikor a százesztendős  
szerzetes frissen vasalt, elegáns blúzban és szövetszoknyában kávét főz az újságírónak,  

süteménnyel kínálja – közben szabadkozik, hogy a közeledő délutáni szentmisén  
áldozni készül, ezért előtte egy órával ő maga nem ehet és nem ihat –, majd leül a vendége 

mellé, és tűpontossággal emlékezve az eseményekre, a hangulatokra és érzésekre, 
 derűvel fűszerezve elmeséli az életét. Szalay Sarolta Krisztina – a mindenki által  

szeretve tisztelt Sári néni – a Slachta Margit által alapított rend,  
a Szociális Testvérek Társaságának tagja.

A Budavári Szociális és Gyermekjó-
léti Szolgáltatási Központ Idősek 
Klubjai nak kérésére az I. Kerületi 
Rendőrkapitányság munkatársa, 
Szondi György c.r. őrnagy előadást 
tart a kerületben élő idősek számá-
ra az online bűnözés veszélyeiről. 

Az idősek közül nagyon sokan hasz-
nálják az internetet, a klubtagok 
között ez az arány meghaladja a 
80%-ot. A Budavári Szociális és Gyer-
mekjóléti Szolgálat maga is indított 
programot SZOMSZÉD-ON címmel, 
amellyel segíti a kerületi nyugdíjasok 
számítógéphez jutását, valamint a 

számítógép kezelésének, az internet 
használatának elsajátítását. 
Az online térben azonban sok veszély 
is leselkedik a kevés ismerettel rendel-
kező felhasználókra. Az előadás remé-
nyeink szerint segíti klubtagjainkat, 
és a nyitott programon részt vevő 
kerületi nyugdíjasokat a biztonságos 
internethasználat elsajátításában.
Az előadás időpontja: 2022. 09. 27. 
13:30.
Helyszíne: a II. sz. Idősek Klubja  
(1013 Budapest Roham u. 7.)

Kérjük, amennyiben felkeltettük érdek-
lődését, legyen jelen a programon. 

Előadás idősek számára



VÁRNEGYED • XXVII. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM • 2022. SZEPTEMBER 22.16 varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu 17

MAGAZIN MAGAZIN

Honnan jött az ötlet, hogy a Mihály 
utca lakói számára feltárja a „hely 
szellemét”?
 Évek óta foglalkozom tematikus sé-

ták kidolgozásával és vezetésével Bu-
dapesten. Régóta fontolgattam, hogy jó 
lenne a saját környékünkön is tartani 
egy ilyen sétát. A munkámból adódóan 
az évek során sok háznak és utcának 
a történetével foglalkoztam, és abszurd-
nak éreztem, hogy többet tudok a belső 
Józsefváros házairól, mint arról a hely-
ről, ahol én magam lakom. Valóban na-
gyon érdekelt a Mihály utca! 2001-ben 
költöztünk ide, és bár remek szomszé-
dokra találtunk, és közösen vigyáztunk 
a házban a gyerekekre, az utcából szin-
te senkit sem ismertünk. 
Volt egy másik gondolatom is. Belgium-
ban élő barátaink többször meséltek ar-
ról, hogy milyen hangulatos utcabálo-
kat szerveznek olyan helyeken is, ahol 
egymástól nagyon különböző emberek 
laknak. Barátnőm Antwerpenben él, 
nem messze a vasútállomástól, amely-
nek környékén sok a bevándorló család: 
török, afgán, marokkói, lengyel vagy 
ázsiai gyökerekkel. Mégis, az utcana-
pon együtt sütögetnek, beszélgetnek. 
Először kicsit irigykedtem, aztán arra 
gondoltam, hogy miért ne lehetne meg-
szervezni egy hasonló napot a mi ut-
cánkban is.

Ebből a hiányérzetből végül hogyan 
vált tett?
 Négy évvel ezelőtt több barátunk is 

jó ötletnek tartotta, hogy szervezzek egy 
Mihály utcai vezetett sétát, amelynek 
a végén pikniket tartunk. Valaki felve-
tette, hogy legyen Mihály napon, hiszen 
a Mihály utcában élünk. Megnéztem 
a naptárt, és kiderült, hogy van még né-
hány hét a szeptember végi névnap ig, 

jut idő arra, hogy alaposabban utána-
nézzek az utca történetének. Amikor a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Buda-
pest Gyűjteményében a lakcímjegyzé-
ket böngészve rábukkantam néhány 
egykori híres villatulajdonos nevére, 
eszembe jutott, hogy vajon még mennyi 
izgalmas sztorit és legendát tudhatnak 
a Mihály utca mai lakói.

Talált adatokat arról, hogy mikor épült 
az első ház?
 A már korábban kialakított utcában 

az első villát 1898-ban építették. Akko-
riban a Gellért-hegy északkeleti lejtője 
a Tabán része volt. Az elbontott tabáni 
házak helyén most a víztároló park és 
a Filozófusok kertje található. Az évszá-
zadokon át szőlővel beültetett dűlőket 
az 1910-es években felparcellázták, 
és a húszas, harmincas években villák 
épültek itt. A zöld terület tehát helyet 
cserélt a lakott területtel.

Hogyan teremtett személyes kapcso-
latot a jelenleg itt élőkkel?
 Először persze azokat kérdeztem régi 

történetekről, akiket ismertem. A há-
zunkban lakott egy idős hölgy, akitől 
egy paksaméta térképet és nagyon sok 
nevet, történetet kaptam. Két héttel a 
séta előtt kitettem a környéken néhány 
meghívót, és létrehoztam egy Mihály 
utca nevű Facebook-csoportot. A meg-
hívóban az is szerepelt, hogy akinek 
van kedve, hozzon magával régi fotó-
kat, dokumentumokat, történeteket és 
egy kis süteményt vagy innivalót a sé-
tazáró piknikhez. Egy-két nagyon lel-
kes ember – köztük Harcsár Judit ba-
rátnőm, aki sokakat ismer az utcában 
– felfigyelt erre, és szárnyra kapott a 
Mihály nap híre.

Hogyan sikerültek a korábbi séták, 
és milyen érdekességek derültek ki a 
Mihály utcáról? 
 Már az első alkalommal is több mint 

húszan összejöttünk. Egy-egy ház előtt 
meséltem az általam talált forrásokban 
fellelhető nevekről, térképekről, fotók-
ról, de örömmel adtam át a szót a részt-
vevőknek is, és így egy sokkal izgal-
masabb utcatörténet bontakozott ki. 
A szomszédaink kedvesen és szelle-
mesen idézték fel az utca múltjának 
epizódjait, remek sztorik kerültek elő. 
Megtudtuk például, hogy az egyik vil-
lában híres teniszezők laktak; kiderült, 

hogy egy másik épület pincéjében egy 
régi borospince boltívei állnak ma is. 
Szóba került Rejtő Jenő egykor itt lakó 
hűséges gépírónője, és hogy hol látták 
többször is Karády Katalint. Elmond-
tam, hogy éppen a mi házunkban volt 
lakása Sebes Gusztávnak, az Arany-
csapat kapitányának, és egy furcsa 
festő meghökkentő udvarlási szokásai-
ról is megtudtunk egyet s mást. A má-
sodik világháborúban a házak egy ré-
sze romossá vált, és a lakók nagyrészt 
kicserélődtek. Az 1944-es évről ma is 
megvannak az adatbeszolgáltatási 
ívek, számomra ez szívszorító történet. 
Az 1950-es években jellegtelen házak 
is épültek ide, de azoknak is megvan 
a maguk története, amely sokaknak a 
gyerekkort jelentette. A ’70-es évekből 
már egy másik generációról, egy akkori 
miniszterről és párttitkárról kaptunk 
hírt. Az utca legkorábban épült házá-
ról – amely ma elhanyagoltan áll – a sé-
tán derült ki, hogy a szocializmus ide-
jén belügyi megfigyelőhely volt.

Mióta foglalkozik helytörténeti, mű-
velődéstörténeti sétavezetéssel, és 
véleménye szerint az utóbbi évtized-
ben miért lett ennyire népszerű ez a 
program?
 A legtöbb ember minden nap ugyan-

azokat az utcákat járja, és közben alig 
érzékel belőlük valamit. Ha van idő és 
alkalom, hogy egy ismert helyet job-
ban szemügyre vegyünk, és a múltját 
is megtudhatjuk egy jó sétavezetőtől, 
akkor sokszor egy új és izgalmas világ 
tárul fel előttünk. Tizenegy éve veze-
tek sétákat az Imagine-nél, amely az 
egyik legnagyobb tematikus sétákat 
szervező cég Budapesten. A Titkos ker-
tek a kedvencem, de van többek kö-
zött naphegyi, Gellért-hegyi sétánk is, 
és ott vannak a remek pesti helyszí-
nek, az Epreskert vagy a városi kód-
fejtés az Andrássy úton. Szerintem ez 
a műfaj Budapest egyik különlegessé-
ge, ami a hétvégeken – a múzeum, a 
színház és a koncert mellett – új kul-
turális programlehetőséget kínál az itt 
lakóknak. 

Október 2-án, vasárnap honnan indul 
és hol végződik a Mihály utcai séta? 

 A Gyula-lépcsőnél találkozunk fél 
4-kor. Az utca XI. kerületi végétől bal-
lagunk a Gellért-hegyi víztároló park-
ba, ahol 5 óra körül piknikkel ünne-

peljük meg a Mihály napot. A legelső 
alkalommal a férjemmel jó előre oda-
vittünk egy kerti asztalt a teraszról, 
egy-két széket és pár takarót, meg egy 
tepsi brownie-t, hogy legyen hová meg-
érkezzünk. Jó volt látni, hogy a szom-
szédaink közül is sokan hoztak süte-
ményt, pogácsát, innivalót, amit aztán 
meg is ettünk, jókat beszélgetve. Ez 
azóta hagyománnyá vált.

A Facebook-csoport létrehozásával és 
a séta hagyományának megterem-
tésével sikerült elérnie, hogy a kör-
nyéken lakók mára közösséget alkos-
sanak?
 Szerintem igen, azóta megismerjük 

egymást, köszönünk egymásnak. Az 
utóbbi hónapokban pedig utcai össze-
fogással az egyik legfontosabb célunk-
hoz, az autós forgalom csökkentéséhez 
is közelebb kerültünk. Amióta busz-
sávot alakítottak ki a Hegyalja úton, a 
Mihály utcában egyre nagyobb az át-
menő forgalom. A Waze navigációs GPS- 
alkalmazás ugyanis az utcánkat ajánlja 
elkerülő útvonalként. Reggelente és dél-
utánonként szabályos dugó keletkezik, 
amibe időnként a 27-es busz is beragad. 
Az itt élők a Mihály utca Facebook-cso-
portban heteken keresztül, indulatmen-
tesen és szakértelemmel beszélték meg 
egymással, hogy mit kellene tenni. El-
határoztuk, hogy petíciót írunk és alá-
írást gyűjtünk annak érdekében, hogy 
a Mihály utcára tegyék ki a „lakó-pihe-
nő övezet” vagy a „behajtani tilos, ki-
véve célforgalom” KRESZ-táblát. Abban 
bízunk, hogy a mesterséges intelligen-
ciával működő mobilalkalmazás eze-
ket érzékelve nem irányíthatja ide a 
gépkocsikat. Amikor első alkalommal 
kiültünk egy asztalhoz, hogy aláírá-
sokat gyűjtsünk, két óra alatt hetve-
nen írták alá az ívet; két délután alatt 
pedig százhúsz aláírás gyűlt össze. 
A Mihály utca a XI. és az I. kerület ha-
tárán húzódik, ezért mindkét önkor-
mányzathoz eljuttattuk a panaszunkat 
és javaslatunkat. Mára mindkét ke-
rület ígéretet tett a megoldásra, és úgy 
tudjuk, sikerül a fővárossal is egyez-
tetve megkapnunk a táblát. Én e hír 
hallatán mindenesetre kiírtam a Face-
bookra, hogy ha sikerül elérnünk a for-
galom csökkentését, az idén utcabált 
is rendezünk. 

Rojkó A.

Séta és közösség  
a Mihály utcában

Melyik villában lakott Sebes Gusztáv, az Aranycsapat szövetségi kapitánya?  
Mit keresett Karády Katalin a Gellért-hegyen? Hogyan kerültek épp ide Rejtő Jenő kéziratai? 
Minderre – és számos más kultúr- és helytörténeti érdekességre – idén is fény derül. Októ-

ber 2-án, a fél 4-kor induló ingyenes, a Mihály utca múltját bejáró Mihály-napi sétán.  
A lokálpatrióta civil kezdeményezésről Szekeres Júliával beszélgettünk.
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Hogyan kezdődött a Mókusch törté-
nete?
 Panni: Az üzlet neve az előző tulajdo-

nosokhoz kötődik, akik szintén családi 
vállalkozásban működtették a kávézót. 
A nagyszülők német származásúak vol-
tak, és mókusnak nevezték egymást; 
a hely neve – a szóvégi sch-val – rájuk 
emlékeztet. Közvetlenül a tulajdonos-
váltás előtt néhány hónapig félállásban 
dolgoztam itt cukrászként. 2019 nya-
rán hirtelen adódott a lehetőség: el-
adóvá vált az üzlet. Az eredeti terveim-
ben egy tortaműhely szerepelt, mivel 
Pankatorta néven már évek óta gyü-
mölcsökkel, növényekkel és termések-
kel díszített finomságokat készítettem 

rendezvényekre és esküvőkre. Végül a 
nővérem, Verus – aki a papírmunkák 
szakértője, és emellett remek cukrász-
segéd is – rábeszélt, hogy vigyük to-
vább a kávézót. Kettőnk mellé azon-
ban szükség volt egy harmadik társra 
is, mert a testvérem a vendéglátás mel-
lett mással is foglalkozik. A kiadó üzlet 
iránt rajtunk kívül Wanda is érdeklő-
dött. Bejött az üzletbe, leültünk beszél-
getni, és rövid idő múlva elhatároztuk, 
hogy hárman vágunk bele. 
 Wanda: Valóban gyorsan egyértel-

művé vált számomra, hogy egy va-
rázslat folytán összetalálkoztam két 
hasonszőrű csodabogárral, akiknek 
ugyanolyan elképzeléseik vannak a ven-

déglátásról, mint nekem. Már évek óta 
kiadó üzlethelységeket nézegettem, 
mert meg akartam találni a tökéletes 
helyet egy hangulatos reggeliző-pitéző 
kis kuckóhoz. Sorsszerű volt, hogy nem 
csak a Ládonyi lányokat találtam meg, 
hanem egy letisztult vendégtérrel és 
vendégkörrel rendelkező szuper kis 
zugot is, amit hamarosan telezsúfol-
tunk mindenféle fával, kővel, bogyó-
val és terméssel.
 Veronika: A Mókusch tehát már várt 

minket. Szerettük volna továbbvinni 
a nevet, amit idővel sajátos tartalom-
mal, erdei hangulattal töltöttünk meg, 
és rájöttünk, hogy azonosulni tudunk 
mindazzal, amit jelent. A gyűjtögetés 
például közel áll mindhármunkhoz. 
Nyaranta epret, barackot, szilvát szü-
retelünk, bodzát és gyógynövényeket 
gyűjtünk, ezekből szörpöket és lekvá-
rokat főzünk. Minden itt készül, és kap-
ható is az üzletben, télen saját főzésű 
lekvárokkal ízesítjük a mákos, diós és 
gesztenyés bejgliket. A vendégeink 
többsége nagyon kedveli a hagyomá-
nyos, otthoni ízeket. Hármunkban kö-
zös vonás a kreativitás is. Meg lehe tő  sen 
ritka, hogy pihenéssel töltjük a sza-
badidőnket. Ha épp nem építkezünk, 
költözünk vagy felújítunk, akkor bati-
kolunk, festünk, szövünk, fonunk, hor-
golunk. Wanda korábban kerámiázott 
és bútorokat is készített. Az üzlet min-
den dekorációja saját munka.

Általában csak beugranak ide a ven-
dégek, vagy elidőznek egy kicsit?
 P.: Fél 8-kor már feltöltött pulttal vár-

juk a reggelizni vágyókat. Frissen sütött 
péksütemények, croissant-ok, töltött 
csigák is készülnek, de tapasztalataink 
szerint sóskaramellás brownie és ka-
ramellás-almás pite nélkül nem lehet 
elindítani a napot, ezek a legnépsze-
rűbbek. Nem specializálódtunk a cu-
kor-, laktóz- vagy gluténmentes sütikre, 

egyetlen fajta mindenmentes terméket 
tartunk, amelyet természetes módon, 
aszalványokkal édesítünk. Mivel a Mó-
kusch annak idején a töltött bundáske-
nyérről híresült el, mindazoknak, akik 
emiatt térnek be hozzánk, ezt a fogást 
mi is az étlapon tartjuk. Kissé tovább-
gondoltuk a hagyományos receptet, és 
két rostlap között vajon pirítjuk meg 
a rozskenyeret. Sonkával, sajttal, tejföl-
lel, illetve ezek különféle kombináció-
jával töltjük meg. A bátrabbaknak ké-
szítünk egy nutellás-banános, édes 
verziót is. 
 V.: Nem hagyható ki a felsorolásból 

a „krumplis vonal”, ami egy hosszúkás 
pogácsa. Jó sok vajjal és sajttal sütjük, 
és minden nap az utolsó morzsáig el-
fogy. A vonal elnevezést Borcsi, az egyik 
testvérünk találta ki egy vicces pillana-
tában, és mi úgy hagytuk, mert tényleg 
mókás, amikor a vendégek teljes ko-
molysággal kérnek két vonalat. Három-
fajta szendvicset is készítünk, olasz, 
angol és erdélyi ízvilággal; mondanom 
sem kell, hogy az erdélyi változat pad-
lizsánkrémje és az angol lilahagyma-
lekvárja is saját készítésű.
 W.: Nagyon örülök, hogy hármunk 

közül Panni a torták koronázatlan ki-
rálynője, miközben én a pitéken élhe-
tem ki a kreativitásomat. A vendégek 
bátran megkóstolják az új ízeket is. Most, 
hogy itt az ősz, újra beindul a sütő-
tökszezon, és diós-mézes, karamellás- 
mandulás piték is készülnek. Az ízkom-
binációk között a rozmaring-narancs- 
fehércsoki a személyes kedvencem, 
ezzel sütinyalókát, gyümölcskenyeret 
és rendelésre tortát is készítünk.

Az egyik polcon a vendégek kedves 
sorai olvashatók, ezek alapján azt hin-
né az ember, hogy varázspor kerül a 
süteményekbe.
 V.: A vendégek valóban arról számol-

nak be, hogy ez a hely számukra egy 
varázslatos kis sziget. A titkunk talán 
abban áll, hogy nálunk nem futószala-
gon történik a kiszolgálás.
 P.: Ahogy a kínálatunk, úgy a ven-

dégkörünk is sokszínű. Iskola előtt és 
után jönnek szülők-nagyszülők gyere-
kekkel tízóraiért vagy uzsonnáért. Az 
idősebb korosztályból is többen a törzs-
vendégeink közé tartoznak, miközben 
nagyon élvezem, amikor kimért öltö-
nyös üzletemberek megesznek nálunk 
egy pitét, és utána kivirulnak, moso-

lyognak. Kora délután a Mókusch a tini-
lányok és -fiúk randevúhelye, míg hét-
végén elsősorban a Várba induló kül-
földi turisták találnak ránk.

Az odú másik zugában egy könyves-
polcot is elhelyeztek. Akad, aki olvas-
ni jár ide? 
 W.: A könyvgyűjteményt én alapí-

tottam otthonról elhozott könyvekből, 
majd egy barátnőm kiegészítette a 
Harry Potter-sorozatot, amiből nem volt 
meg minden kötet. Az emberek olvasni 
kezdték, jelenleg is „kikölcsönöztek” 
közülük hármat. Közben a vendégeink 
is megleptek minket újabb könyvekkel, 
lassan kellene egy újabb könyvespolc.
 P.: Egy apuka délutánonként eljön 

hozzánk a kislányával. A kislány min-
den alkalommal kap egy sütinyalókát, 
és az apukája felolvas egy fejezetet a 
Harry Potterből.

A tortaműhely továbbra is működik? 
 P.: A Pankatorta ma már a Mókusch 

önálló része. Dísztortáim jellegzetessé-
gei változatlanul a természetközeli ízek 
és díszítések. Nem használok mestersé-
ges adalékanyagokat, például cukorpót-
lókat, nem burkolok fondant-nal, a lehe-
tő legegyszerűbben és letisztultabban 
sütök azoknak, akik nem a töményen 
gejl ízeket kedvelik. Az esküvői torták 
általában többemeletesek, minden szint 
más és más alapanyagokból készül. 
Legutóbb egy mentás-málnás csokolá-

détortát sütöttem, mellé egy citromos- 
bodzás és egy fahéjas szilvatortát.

Hogy tudják fenntartani az üzletet a 
növekvő alapanyag- és energiaárak 
mellett?
 V.: Amíg a sors akarja, nem hagyjuk 

abba. Az elmúlt időszakban több mély-
pontunk is volt, amikor úgy gondoltuk, 
hogy „most már tényleg vége”, aztán 
mégiscsak továbblendültünk.
A járvány idején néhány hónapra be 
kellett zárni, nem volt más választá-
sunk. Otthon vászonzsákokat varrtunk, 
amikbe sütis dobozokat és egy kis aján-
dékot tettünk. A támogatói csomago-
kat megvették a törzsvendégeink, mi 
pedig házhoz vittük nekik. Látjuk, hogy 
nagyon sok hely bezárt, de mi meg-
próbálunk kitartani, mert hiszünk a 
csodákban. Úgy érezzük, hogy a Mó-
kusch-sal olyan feladatot is kaptunk, 
amit tovább kell vinnünk. Hatalmas ka-
land, de nekünk szívügyünk.

Rojkó Annamária

A Mókusch-lányok kalandjai
Barátságos kis odú bújik meg három kerület határán, a Széll Kálmán téri  

buszvégállomás mellett. Aki belép, azonnal otthon érzi magát.  
A mesebeli atmoszférájú Mókusch kávézó és tortaműhelyben Németh-Ládonyi Pannival, 

Ládonyi Veronikával és Mischinger-Tóth Wandával a kézműves süteményekről  
és a szeretetteljes vendéglátásról beszélgettünk.

1012 Bp. Várfok utca 30.
Telefon: +36 20 314 2819
https://www.facebook.com/
mokuschkavezo/

Mókusch kávézó és 
tortaműhely
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HELYTÖRTÉNETHELYTÖRTÉNET

1932. szeptember 25-én, 90 évvel  
ezelőtt avatták fel Erzsébet királyné 
szobrát. Ma az Erzsébet híd budai 
hídfőjénél, a híd budai lehajtójának 
ölelésében látható szobornak hosszú 
története van. 

1898. szeptember 10., Svájc. Egy Luigi 
Lucheni nevű olasz anarchista, éles 
reszelővel a kezében a hajóútra induló 
Sissi közelébe férkőzött, és egy gyors 
mozdulattal szíven szúrta. Az ájult király-
né állapotának súlyosságára csak késve 
jöttek rá a közelében állók, így a hajó 
elindulása után már nem tudták meg-
menteni az életét. 
Az eset hatalmas felzúdulást keltett az 
egész monarchiában. A másnapra össze-
hívott országgyűlési napon is központi 
témává vált a váratlan, tragikus esemény. 
Már az év október 12-én törvénybe fog-
lalták a királyné emlékét, és önkéntes 
adakozás útján tervbe vették egy buda-
pesti szobor felállítását is: 

A megalakuló szoborállítási végrehajtó 
bizottság elnökének Ráth Györgyöt 
választották meg. Lehetséges helyszín-
ként felmerült az Erzsébet tér, a Szent 

György tér és a Gizella tér (a mai Vörös-
marty tér) is. November elején a Szent 
György téri helyszín mellett döntöttek – 
ehhez nemcsak Ferenc József jóváha-
gyását kapták meg, de egyben a gyűlölt 
Hentzi-emlék eltávolításához is apropót 
adhatott. Ráadásul 1900-ban tervbe vették 
a tér rendezését is. Ahogy a Vasárnapi 
Újság fogalmazott: „Ha sírja Bécsben van, 
szobra legyen Budapesten, abban a város-
ban, melyet annyira szeretett”. A pénz is 
szépen gyűlt: a közadakozásból befolyt 
összeget az országgyűlés is kiegészítette, 
így 3,2 millió korona állt rendelkezésre. 
Ezt a pályázatok meghirdetésének egész 
sora követte: két évtizeden át sorakoznak 
a meg nem valósuló pályaművek a sze-
cessziótól a „neo” stílusokon át a klasszi-
cizáló premodernig. Jellemző volt az építé-
szek és a szobrászok együttműködése, 
közös indulása is a pályázatokon. 
Az első pályázatra 1900-ban került sor, 
erre csak magyarok adhattak be pályázati 
anyagot. Ennek határidejét újra és újra 

kitolták. 1902. február 11-én hozták nyil-
vánosságra az eredményeket, leszögezve, 
hogy a pályázat „különösen a hely nagy-
fontosságú kérdésének tisztázására szol-

gáltatott értékes anyagot, anélkül azonban, 
hogy a megkívánható tökély fokát a pá-
lyaművek bármelyike is elérte volna”. 
Négy pályaművet is 10 000 koronás díjjal 
jutalmaztak: Zala György, Bálint Zoltán 
és Jámbor Lajos; Stróbl Alajos és Gester 
Kálmán; Telcs Ede és Tőry Emil; valamint 
Fadrusz János, Korb Flóris és Giergl 
Kálmán pályatervét. 7 pályaműnek 4000 
koronás díjat ítéltek meg. Zala György és 
társainak terve a tér Pest felé eső végében, 
az Alagút feletti hegyoldalba szerkesztett 
kompozíciót mutatott, benne Erzsébet 
fehér márvány alakja körül bronzból öntött 
mellékalakokkal. A királyné hadvezéri 
pózban történő ábrázolása, személyisé-
gének háttérbe szorulása azonban vitat-
hatóvá tette a pályaművet. Ezután újabb 

pályázat kiírásáról döntöttek, az indulókra 
bízva a szobor elhelyezését a Szent György 
téren belül. A zsűri bírálatai után a terveket 
a Műcsarnokban mutatták be. 
A következő pályázati fordulót 1902 
májusában írták ki. Az 1903. május 31-i 
határidőre 25 pályamunkát nyújtottak be, 
de nyolc ülésen tanácskozva sem talált 
kivitelezésre alkalmas változatot a szi-
gorú zsűri. A győztes Zala György (ismét 
Jámborral és Bálinttal közösen indulva) 
a királyné alakját a Madonna domborműve 
alatt, magyaros ruhába öltöztetve jelení-
tette meg, míg Telcs Ede és Tőry Emil a 
királynét Andrássy Gyula és Deák Ferenc 
társaságában ábrázolta. Több terven is 

megfigyelhető érdekesség, hogy a minisz-
terelnökségnek otthont adó Sándor-palota 
jelentős átépítését vagy akár új épületre 
cserélését is tervbe vették akkoriban, 
amivel szélesebb nyílás állt volna ren-
delkezésre az emlékmű felső végének 
kialakításához. 
Időközben a budai várpalota még Ybl 
által megkezdett, majd Hauszmann 
Alajos által folytatott bővítése és átépíté-
se is megakadt, és ezzel a mellé álmodott 
emlékmű ügye is megrekedt. Ez a forduló 
is eredménytelenül zárult. A pályázat 
sikertelensége után újra visszatértek 
a helyszín kérdéséhez is. Felmerült 
a Szent György tér mellett a Várhegy 

oldala, majd a városligeti rondó (körtér) 
és az Erzsébet tér is. Az újabb és újabb 
tervek egy részén egyre monumentálisabb 
méretű emlékművet láthatunk. A királyné 
törékeny alakja, kecses formája kis mére-
tű szobrot kívánt, az emlékezés vágya 
viszont monumentalitásért kiáltott, és 
e két gondolatot nehezen egyeztették 
össze. Időközben több más pályázat – 
így például a Rákóczi- és Kossuth-emlékek 
pályázatának – lebonyolítása is folyamat-
ban volt, ami további magyarázatot szol-
gáltat arra, hogy miért húzódott egyre csak 
tovább a tervezés, a pályáztatás megva-
lósuló pályamű nélkül. (folytatjuk)

PG

Erzsébet királyné 
szobra: pályázat  
pályázat után (1. rész)

1898. évi XXX. törvénycikk dicsőült Erzsébet királyné emlékének törvénybe 
iktatásáról
Ő császári és királyi Felségét: Erzsébet királynét a Mindenható kifürkészhetetlen 
akarata elszólítván az élők sorából: a törvényhozás a megdicsőültnek emlékét 
a következőkben örökíti meg:
1. § Hőn szeretett dicsőült Erzsébet királynénknak, a haza jótevő Nemtőjének, 
a nemzet hálájával és kegyeletével őrzött, áldott emlékét törvénybe iktatja.
2. § Elhatározza, hogy a megdicsőülthöz méltó emlék – az önként megindult 
országos adakozás utján begyülő összegek felhasználásával – állíttassék fel 
az ország fővárosában s e végett a szükséges intézkedések országos bizottság 
közreműködése mellett haladéktalanul tétessenek meg.
3. § A tett intézkedésekről, azok eredményéről s az emlék ügyéről általában 
az országgyűlés mindkét házának minden év végén jelentés teendő mindaddig, 
míg az emlék tettleg felállítva nem lesz.
4. § E törvény kihirdetése után azonnal életbe lép s végrehajtásával a ministerium 
bizatik meg.

Egy meg nem valósult terv: Tőry Emil és Telcs Ede pályaterve 1903-ból. A kép alján a Váralagút látható.  
A terv érdekessége, hogy nem számol a Siklóval. (Fotó: lajtaarchiv.hu)
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Márai Sándor  
Művelődési Ház
1013 Budapest, Krisztina tér 1. 

/maraikult  
Információ: 06 20 264 1134 
Jegyértékesítés: jegyek elővételben 
a Tixa oldalán, a MáraiKultban (1013 
Budapest, Krisztina tér 1.) hétfőtől 
péntekig 10:00 és 17:00 óra között 
vagy az esemény napján a helyszínen 
válthatók.

Szeptember 24. 19:00 
A Nevetek zenekar táncháza
Tánctanítás és táncház a Nevetek Zene-
karral, ősztől a MáraiKultban!
19:00–20:00 tánctanítás
20:00–22:00 táncház

A Nevetek Zenekar nagy hangsúlyt 
fektet a táncházi repertoárban szereplő 
táncok tanítására. Általában alkalman-
ként három táncot tanítanak: egy köny-
nyűt, egy közepes erősségűt és egy 
nehéz táncot. Kezdőknek segítenek 
a balkáni táncok megismerésében, a 
haladóknak pedig igyekeznek meglepe-
tést szerezni.
Belépő: 1000 Ft, az esemény napján  
a helyszínen váltható. 
 
Szeptember 25. 19:00 
Regejáró Misztrál Művészeti Klub
Az 1997-ben alakult Misztrál együttes a 
magyarországi zenei élet egyik népszerű 
formációja.
Magyar és külföldi költők versei, vala-
mint népdalfeldolgozások szerepelnek 
repertoárjukon. Megzenésítéseik forrása 
a magyar népzenei hagyomány, amelyet 
gyakran ötvöznek a ma divatos világ-
zenei irányzatokkal is. Dalaik egyre 
inkább önálló minőséget, sajátos 
„Misztrál-hangzást” hordoznak. Versvá-
lasztásaikban fontos szerepet játszik  

az európai és a magyar történelem 
iránti érdeklődés.
Belépő: 2200 Ft; I. kerületi kártyával 
2000 Ft. 

Fotó: Szeidl Mariann

Szeptember 30. 19:00
Akusztikus csalódás
Interaktív táncszínházi előadás
Az Akusztikus csalódás című interaktív 
színházi előadásban az alkotók a vizuális 
érzékelés hiányával foglalkoznak. Barkó 
Tamás született vak előadóművész által 
inspirált előadás egy vizuális ingerektől 
mentes világba invitálja a közönséget. 
A csukott szemmel előadott struktúrák 
és mozgások más-más kihívást jelente-
nek a táncosoknak, előadás közben 
a véletlenszerűség hangsúlyossá válik. 
A nézők által körülhatárolt játéktérben 
felerősödik a spontán reagálás, a játékos-
ság és a kapcsolódási igény egymással 
és a nézőkkel.
Rendező: Mészöly Andrea
Alkotótársak: Barkó Tamás, Dobay Júlia
Előadók: Barkó Tamás, Dobay Júlia, 
Mészöly Andrea
Koreográfus asszisztens: Kopeczny 
Katalin
Zeneszerző, akusztikus effektek: 
Bényi Gergely
Fénytervező: Dézsi Kata
Hangtechnika: Ipacs Norbert
Produkciós menedzser: Dobay Júlia, 
Mészöly Andrea
Belépő: 1500 Ft; I. kerületi kártyával 
1000 Ft

Október 1. 19:00
9 Álom
táncelőadás
Bharatanatyam indiai tánc és flamenco 
előadás
Az ősz a változás, a fizikai és szellemi 
megújulás ideje, ekkor tartják Indiában 
a Kilenc Éjszaka Fesztiválját, a Navarátrit. 
Az indiai fesztiválhoz kapcsolódóan 
kilenc álmot jelenít meg Bittner Meenakshi 

Dóra és Fülöp Csaba József táncművész 
előadása. 
Belépő: 2400 Ft, I. kerületi kártyával 
2000 Ft, diákjegy: 2000 Ft 

Október 1. 14:30–15:30 
A Freeszfe hallgatói bemutatják: 
Patti Smith nap 
A párizsi Pompidou Központ minden 
év ben egy-egy emblematikus figura 
köré szervezi a költészet napját. Idén 
ősszel egy élő legenda, Patti Smith 
kerül a fókuszba.
Fellépők: Wunderlich József, Kollmann 
Gábor, Szendőfi Péter és Benkő Dávid
Rendező: Birta Márton
A belépés ingyenes.

Október 4. 19:00 
MADOKE Kedd  
Filmklub a MáraiKultban
Groó Diána: Regina 
(2013, 64 perc) 
A dokumentumfilm a berlini Regina 
Jonasról, a világ első hivatalos női 
rabbijáról szól, aki páratlan odaadással 
állt zsidó közössége mellé, és a végső-
kig tartotta a lelket mindazokban, akik 

nem tudtak elmenekülni az üldözések 
és deportálások elől. A vetítés után 
beszélgetés lesz Groó Diána rendezővel 
és Böhm Dániel hangmérnökkel. 
A belépés ingyenes.

Október 8. 16:00 
Mesterség és intelligencia találkozása 
a MáraiKultban
A Budapest Design Week keretében a 
FOLK reDENIMISSIma tematikus divat-
mes ter  kol lekció bemutatására kerül 
sor. Mi a kéz mű vesség a 21. század-
ban? Milyen kulturális, gazdasági és 
társadalmi értelme van? Erre ad választ 
a Kézimunka Akadémia két al ko tója: 
Springer Orsolya és Körtvély Adrienne
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött: kezimunkaakademia@gmail.com
 

A MáraiKult  
állandó programjai

Hétfő 10:00–10:30 Kerekítő Mondókázó 
(0–3 év),
hétfő 10:45–11:30 Kerekítő Manó 
Torna (1–3 év).
Kerekítő foglalkozás Bogdán Dórával 
Elérhetőség: www.kerekito.hu  
+36 30 205 5703
Óradíj: 2000 Ft, bérlet: 9500 Ft/5 alkalom

Kezdő órák hétfőnként 18:00–19:30, 
szerdánkét 19:30–21:00 
Tahiti tánc
Elérhetőség: info@tahititanc.hu és 
www.tahititanc.hu
Óradíj: 4000 Ft

Minden hónap első keddjén  
14:00–16:00
Budavári Mozgássérült Szervezet 
klubnapja
Kerületi szervezeti vezető:  
dr. Szalkó Anna
Elérhetőség: dr.szalko.anna@gmail.com

Kedd és csütörtök 17:00–18:00,  
szerda és péntek 9:00–10:00
Alakformáló konditorna
Elérhetőség: fecske.torna@gmail.com
Óradíj: 2000 Ft 

Csütörtök 10:00–11:00
Maminbaba: Fitness – hordozás 
– közösség 
Elérhetőség: +36 20 502 4830,  
borbala.vegh@gmail.com 

Óradíj: 2700 Ft, bérlet: 7500 Ft/3 alka-
lom, 11 500 Ft/5 alkalom

Csütörtök: 18:30–19:30
Hatha jóga 40+ korosztálynak
Elérhetőség: +36 30 971 00 55
Órajegy: 2500 Ft

Péntek 10:15–11:00
Zengő-bongó hangszeres foglalkozás 
(1–3 év)
Elérhetőség: +36 20 388 3554,  
ritaznamenak@gmail.com 
Óradíj: 1500 Ft,  
bérlet: 6500 Ft/5 alkalom

Péntek 16:30–18:00
Szenior örömtánc 
– „A zene örök, a tánc öröm”
Elérhetőség: +36 30 231 2150
Óradíj: 1200 Ft,  
bérlet: 4000 Ft/4 alkalom

Virág Benedek Ház
1013 Budapest, Döbrentei u. 9. 

/viragbenedekhaz 
viragbenedekhaz@budavar.hu 
Nyitvatartás: programok szerint 
változó 
Kiállítások nyitvatartása:  
szerda–péntek 14:00–18:00;  
szombat 10:00–18:00  

Szeptember 24. 10:00-20:00 
Hello, Buda! 
– Társasjátékklub a Piatnikkal 
Mit szólnál egy rendezvényhez, ahol reg-
geltől estig több mint 2000 különböző 
társasjáték vesz körbe, miközben számos 
újdonság várja, hogy kipróbáld?  
A Virág Benedek Házban szeptember 
24-én, szombaton a Társas Központ 
Egyesület egész napos, óriási nyitó-
bulijára várják a társasjátékok szerel-
meseit. 

Az esemény támogatója a Piatnik Ma-
gyarország, akik minden regisztrált 
résztvevőnek meglepetéssel kedves-
kednek.
Regisztráció: hellobuda2022@gmail.com
A rendezvény ingyenes, de a piatnikos 
ajándék regisztrációhoz kötött!
 
Október 7. 19:00  
Pribojszki Mátyás szájharmonikaklub
Házigazda: Grunting Pigs
Szeretettel várunk szeptembertől újra 
mindenkit a Grunting Pigs, azaz Pribojszki 
Mátyás szájharmonikás, énekes, dalszer-
ző és Szász Ferenc gitáros koncertjére, 
amelyet a már jól ismert helyszínen, a 
Virág Benedek Házban rendezünk meg.

Belépő: 2200 Ft, I. kerületi kártyával, 
diákjegy: 1800 Ft   

Augusztus 30 – szeptember 30. 
Pallavi Majumder – Tranzit / Utak a 
felfedezéshez 
Kiállítás 

Szüntelenül arra törekszünk, hogy tudjunk 
mindent, emlékezzünk mindenre, előre 
lássunk mindent, de minden erőfeszíté-
sünktől függetlenül, mindig lesz valami, 
ami elmosódott, visszahozhatatlan, 
váratlan és soha meg nem ismerhető. 
Ez a kiállítás csupán kísérlet arra, hogy 
bemutasson egy reflektív átmenetet, hogy 
elfogadjunk és megosszunk minden 
feledést, mindent, amire nem emlék-
szünk, bár nem felejtettük el, mindent, 
ami zavaros és megoldatlan.
A kiállítás kurátora: Tatai Erzsébet
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Jókai Anna Szalon
1011 Budapest Iskola utca 28. 

/jokaiannaszalon  
jokaiannaszalon@budavar.hu

Szeptember 7., 14., 21., 28. 10:30
Léleksimogató Rák Katival 
Szeptember 7-től újraindul Rák Kati mű-
vésznő programja, ahol játékos gyakor-
latok kíséretében, egymásról és magunk-
ról beszélgetve együtt, közösségben jut-
hatunk még közelebb a történeteinkhez. 
Egy szellemi közösség jó gyakorlatokkal 
és emlékek felidézésével a gondolkodás, 
a memória és a beszédkészség karban-
tartására.
A belépés ingyenes.

Szeptember 23. 18:30
A zenetörténet történetei –  
különkiadás 
Pintér Tibor Hangok és szavak erdeje 
című könyvéről beszélget a szerzővel 
Szekeres Nikoletta. A tapasztalt zene-
esztéta a könyvbemutató után a Don 
Giovanni és a Varázsfuvola világába 
vezeti be az érdeklődőket. 
Belépő: 1400 Ft; I. kerületi lakcímkár-
tyával 1200 Ft

Szeptember 23. 18:30
Az Irka Kör irodalmi délelőttje: 
Petőfi Sándor élete és költészete
Az Irka Kör 2004-ben alakult a Batthyány- 
Strattmann László Idősek Akadémiája 
szárnyai alatt. Azóta is fáradhatatlanul 
keresik elő, olvassák és mondják újra 
a magyar líra kivételes darabjait.  
Verses elő adásaikban mindig új témát 
választanak. 
A belépés ingyenes. 

Tér-Kép Galéria
1016 Budapest, Krisztina körút 83–85. 

/terkepgaleria 
info@maraikult.hu 
Nyitvatartás:  
kedd–szombat 14:00–18:00  

Augusztus 25.–szeptember 30. 
Magyari Zsuzsa P. S. című kiállítása
Magyari Zsuzsi alkotásaira egyaránt igaz 
a felszabadult kísérletezés, kifinomult 
szépérzék, precizitás és a semmi vizuá-
lis úton történő megragadása. Célja a 

Fotó: Kis Kata Linda

megtapasztalhatatlan és a kimondhatat-
lan, a határterületek megjelenítése. 
Magyari Zsuzsa P.S. című kiállítása a 
látás és az érzékelés közötti pillanatnyi 
hiányt, rést hivatott ábrázolni. 

Várnegyed Galéria
1013 Budapest, Batthyány u. 67. 

/varnegyedgallery 
+36 1 214 4450 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 
13:00–17:00; szombaton 11:00–16:00

Augusztus 22.–október 15.
Szoszó 69 kiállítás
A kerületben élt Rákoskerti László fény-
képész, számos reklám és divatfotó 
alkotója augusztus 22-én lenne 69 éves. 
A tiszteletére rendezett kiállításon az 
érdeklődők az alkotó gazdag életművé-
ből láthatnak szubjektív válogatást. 
„Nem fotóművész vagyok, hanem alkal-
mazott fotográfus!” – mondta, képei 
mégis művészi igé nyessé gűek, bár kiállí-
tás formájában eddig nem láthatta őket 
a közönség. A Várnegyed Galériában ren-
dezett tárlat méltó környezetben mutatja 
be Rákoskerti László munkásságát, ezzel 
egyben korlenyomatot is ad a 80-as, 90-es 
és a 2000-es évek reklámvilágáról.  
Egy profi fényképész archívuma, a diától 
a digitális negatívig. 
A kiállítás megtekintése ingyenes.

Fotó: Kardos Gábor

Vízivárosi Klub 
1015 Budapest, Batthyány u. 26. 

/vizivarosiklub 
vizivarosiklub@maraikult.hu  
www.maraikult.hu  
+36 20 509 2045
Nyitvatartás: hétfő és csütörtök 
10:00–18:00; kedd, szerda, szombat 
9:00–13:00, péntek 13:00–21:00
Vasárnap és ünnepnapokon a progra-
mokhoz igazodóan.

Rendszeres programok

Minden hétfőn 9:30–11:30
Baba-mama klub

Fotó: Jezsek Lajos
Ha (ki)kapcsolódnál vagy szabadon 
beszélgetnél egy támogató közegben, 
itt bátran kérdezhetsz! Cserélj tapasztala-
tot másokkal a kisgyermekes lét örömeiről, 
kihívásairól.
Babahordozás, szoptatási tanácsadás, 
mosható pelenka és miegymás.
Várunk szeretettel!
Elérhetőség:  
budai.babamama@gmail.com
A részvétel ingyenes.

Minden hétfőn 17:00–18:00
Agyagozás gyerekeknek  
A foglalkozást Sztankay Bedők Bea 
keramikusművész vezeti. 
A részvétel négyéves kortól ajánlott. 
Részvételi díj: 2000 Ft/óra + anyagköltség 
Jelentkezés: info@lilisuli.hu,  
+36 30 982 0392 

A hónap harmadik hétfőjén  
18:00–19:30
Magyar népmesekör
Ha a magyar népmesére gondolunk, 
akkor a királyfi, a királykisasszony meg 

a sárkány jut eszünkbe elsősorban. No, 
meg a gyerekek! Ez egyfelől remek, 
hiszen hallgassanak csak ők minél több 
jó magyar népmesét. Másfelől pedig 
miért szűkítenénk ezt le a gyerekekre? 
Tudják, hogy a népmeséket a XIX. sz. 
közepéig a felnőttek mesélték egymásnak? 
Most már, igen, ugye?
Az olyan történetek, mint az Igazság és 
Hamisság, vagy hogy milyen az asszony 
természete, egyáltalán nem gyerekeknek 
szóltak.
Várunk minden 14 év feletti mesés lelkű 
felnőttet a magyar népmesekörünkbe 
havonta egy hétfőn.
Mire számíthat, aki eljön? Szép magyar 
népmesékre, néha kis kultúrtörténetre, 
néha meghívott mesemondókra, néha 
egy jó kis beszélgetésre, mosolyra, neve-
tésre, egy kis meghatódásra, elgondol-
kodásra, egy kis társaságra és kellemes 
kikapcsolódásra.
A kört vezeti: Kiss Ágnes, a magyar 
népmesekör vezetője, a Hagyományok 
Házában végzett mesemondó.
Elérhetőség: +36 70 210 4706,  
kagnes22@gmail.com
A részvétel ingyenes.

Minden szerdán és pénteken  
10:00–11:00  
Senior gerinctorna
Az órák fő célja a helyes testtartás kiala-
kítása, a testtudat fejlesztése, az erő és 
rugalmasság megőrzése. 
Vezeti: Mándli Monika sportoktató.  
Jelentkezés: mandlimoni@gmail.com 
Regisztráció minden alkalommal szük-
séges! 
Részvételi díj: 1700 Ft/alkalom.  

Minden szerdán 18:30–19:45
Gerinctréning
A gerinctréning gyógytornász által 
vezetett prevenciós óra, amelyen  
az egész testet átmozgatjuk és erősít-
jük, annak fő tengelyére, a gerincünkre 
fókuszálva. Azoknak ajánlom az órát, 
akik szeretnék a gerincük egészségét, 
testük rugalmasságát és erejét fejlesz-
teni, megőrizni.  
Különösen hasznos azok számára, akik 
ülő munkát végeznek. A rendszeres 
mozgással megelőzhetők a derék-, hát- 
és nyakpanaszok. 
A csoporton való részvételhez előzetes 
bejelentkezés szükséges.
Elérhetőség: Szabó Borbála  
(gyógytornász-maunálterapeuta),  

tel.: 06 70 779 0267,  
e-mail: szabobora@gmail.com
Részvételi díj: 2500 Ft/alkalom, I. kerü-
leti kártyával 2200 Ft
 
Minden szerdán és pénteken  
10:00–11:00 
Senior gerinctorna 
Az órák fő célja a helyes testtartás kiala-
kítása, a testtudat fejlesztése, az erő és 
rugalmasság megőrzése. 
Vezeti: Mándli Monika sportoktató. 
Jelentkezés: mandlimoni@gmail.com 
Regisztráció minden alkalommal szük-
séges! 
Részvételi díj: 1700 Ft/alkalom

Minden csütörtökön 17:00–18:00 
Meridián 3 - 1 - 2 torna 
A gyakorlatok rendszeres végzésével 
sokat tehetünk az egészségünk javítá-
sáért, mivel azok jótékonyan hatnak 
a testre, a lélekre és a szellemre is. 
Folyamatos csatlakozási lehetőség! 
Információ: Kiss Ágnes, tel.: +36 70 210 
4706, e-mail: kagnes22@gmail.com 
A részvétel ingyenes.

Minden hónap harmadik péntekén 
15:30–17:30 
A Budavári Kézfogás Testvérvárosi 
Egyesület közgyűlése

Minden pénteken 11:10–12:10
Örömtánc
Elérhetőség: madlimoni@gmail.com

Kéthetente szombaton 9:00–12:00 
Színkópé
Színjátszó- és drámafoglalkozás
A színkópé egy olyan színjátszó- és 
drámafoglalkozás, ami fejleszti a gyer-
mek személyiségét, kreativitását.  
A 3 óra időtartamú workshopjainkon a 
résztvevők elsajátíthatják a helyes szín-
padi légzést; a beszédgyakorlatokon 
keresztül a helyes artikulációt; a szituá-
ciókon, helyzetgyakorlatokon és impro-
vizációkon keresztül pedig kiteljesedhet 
a szorongó éppúgy, mint az örökké sze-
repelni vágyó gyermek.
A játék felszabadít, örömöt ad, a dramati-
kus játék megengedi a különböző szere-
pek kipróbálását és a belső feszültségek 
oldását.
Vezeti: Patocskai Katalin Kaposvárott 
színművészként diplomázott drámata-
nár, aki 2008 óta foglalkozik gyerekekkel. 
Ajánlott korosztály: 6–12 évesek. 

Részvételi díj: 5000 Ft (testvérkedvez-
mény: 4500 Ft)
Elérhetőség: patocskatica@gmail.com

Október 13. 18:30 
Magyar Divatszövetség:  
Hölgyek öröme klub
A Magyar Divat Szövetség Egyesület 
tovább folytatja sikeres divatos estéit 
Hölgyek Öröme címmel a Vízivárosi 
Klubban, amely 2022 októberétől min-
den hónapban egy alkalommal, a hónap 
második csütörtökén lesz. A következő 
Hölgyek öröme klub témája az őszi 
trendek, divatos színek, minták és for-
mák. Középpontban pedig a kabát. 
Szeretettel várjuk a divat iránt fogékony 
érdeklődőket! 
A részvétel ingyenes,  
de az eseményre regisztrálni szükséges 
a divatszovetsegmagyar@gmail.com 
címen legkésőbb 2022. 10. 11-ig.

Mesemúzeum 
1013 Budapest Döbrentei utca 15. 

/vizivarosiklub 
vizivarosiklub@maraikult.hu  
www.maraikult.hu  
(06 1) 202 4020
Nyitva: a programok idejében

Szeptember 17. szombat, 11:00
Kutya-macska barátság
Gyertek, készítsetek kutyát és macskát 
körmöcskézős technikával Farkas Réka 
iparművésszel!
Ajánlott korosztály: 5–10 éves 
A foglalkozás időtartama: 120 perc

Szeptember 24. szombat, 11:00
Papírszínház mesék
A Japánból eredő és igen népszerű 
papírszínház, a Kamishibai a meseköny-
veket mintegy színházzá alakítja. A fakeret-
ben mozgatható, nagy méretű lapok 
segítségével a mesélő a gyerekekkel 

PROGRAMOK PROGRAMOK
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szembefordulva a lapok mozgatásá-
val, az ebből eredő játékkal és ennek 
drámai hatásával igazi színházi él-
ménnyé változtatja a hagyományos  
meseolvasást.
Amit mesélünk:  
A róka és a gólya 
A császár új ruhája 
Csizmás kandúr 
Három toll
Ajánlott korosztály: 4–7 éves 
A foglalkozás időtartama: 30 perc

Szeptember 30. péntek, 17:00–19:00
10 éves a Mesemúzeum
Gyertek, ünnepeljetek velünk!
A programokon való részvétel ingyenes. 
A férőhelyek korlátozottak, helyfoglalás 
érkezési sorrendben.

17:00–18:00 
Kulcs a meséhez 
– kerekasztal-beszélgetés  
a Mesemúzeum kulcsőreivel
Vendégeink: Berg Judit, Halász Judit, 
Marék Veronika, Szabó T. Anna, Tóth 
Krisztina, Zalán Tibor
Moderátor: Both Gabi, író, újságíró.

17:00–18:00 
Kulcs a meséhez 
– gyerekfoglalkozás a kerekasztal- 
beszélgetés ideje alatt
Amíg a szülők a beszélgetnek, addig 
a gyerekeket a Mesemúzeum kulcsőrei-
nek mesehőseihez kapcsolódó játékok-
kal várja a Hátszél nevelési program 
csapata. 

18:00 
„Boldogan éltek, amíg meg nem haltak”
kiállításmegnyitó 
A kiállítást megnyitja: Bajzáth Mária, 
mesepedagógus.

18:00
Kovácsovics Fruzsina
koncert
Fruzsi derűs, interaktív utazásra hívja 
a kicsiket és a gyermeklelkű felnőtteket: 
a nézőtér szinte játszótérré változik: van 
közös mondókázás és táncolás, Fruzsi 
énekel a horgászás rejtelmeiről, egy 
barkácsoló denevérről és egy meg nem 
értett légyről, megtanítja a pingvintán-
cot, és elmeséli azt is, mi mindenre jó 
a hepperedeppe-heppendre varázsige. 
Ajánlott korosztály: 4–8 éves 
A foglalkozás időtartama: 60 perc

Mérgelődtél már eleget a mindennapokban? Szorongtál és 
stresszeltél az életedben, annyit, hogy immár változtatnál? 
Vagy többet szeretnél megélni a belső csendedből? 
Ha szívesen tennél azért, hogy picit könnyebben vedd a min-
dennapi kihívásokat, ha kipróbálnád, hogyan tanulhatod meg, 
hogy a bosszúságot okozó helyzeteket könnyedén vedd, 
próbáld ki csoportos foglalkozásainkat hosszú távon.  

„Ép testben ép lélek” 

– tartja az ezerszer félreértett római mondás. Kitalálója ugyan-
is pont azt akarta sugallani, hogy egészséges lélek nélkül a 
test egészségét nehezen lehet megtartani. 
Egyre gyorsuló világunkban nagy hangsúlyt fektetünk a sportos 
külsőre, de mi marad a belső világunk egészségével? 
Foglalkozásainkon olyan technikákat sajátíthatsz el, amelyek 
ötvözik az intenzív fizikai mozgást a lélek „edzésével” és 
elménk tudatos megértésével. E három az egyben technikák 
örömmel, könnyedséggel töltenek el, és hozzájárulnak  
ahhoz, hogy harmóniában érezd magad az őrült tempójú  
környezetben is. 
Várunk szeretettel jó hangulatú, szó szerint méregtelenítő 
óráinkon hétfő esténként 19 és pénteken reggelente 7 órakor 
a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont parkettás termében. 
Hozz magaddal kényelmes váltóruhát! További információ: 
https://www.facebook.com/bodyandmindfulnessbudapest

NORDIC WALKING a Vérmezőn – Renátával 

Testben-lélekben egészségesen I. 

Miért hasznos a Nordic Walking?
  Speciális gyaloglótechnika – fejleszti az állóképességet, 
izomerőt, mozgáskoordinációt, kíméli az ízületeidet.  

  Ellenállóbbá teszi az immunrendszeredet és számos 
pozitív pszichés hatást is megtapasztalhatsz, felszabadít 
és boldoggá tesz a szabadban végzett mozgás. 

  A technika szakszerű megtanulása mellett Molnár Renáta 
mentálisegészség-tanácsadással is segíti a résztvevőket. 
Igény szerint felszerelést biztosítunk.

Foglalkozások: hétfőnként 9:30–10:30
Részvételi díj: I. kerületi lakosoknak a Budavári Önkormányzat 
támogatásával kedvezményesen 1000 Ft/alkalom.
Találkozás: Vérmező, Babits szobornál (Attila út 101.)
Foglalkozásokat tartja: Molnár Renáta – Cor-Way® Renáta 
egészségprogram-alapító és módszerigazgató, mentálhigiénés 
szakember, személyedző-testnevelőtanár.

TESTI-LELKI EGYENSÚLYTEREMTÉS 

Testben-lélekben egészségesen II. – nőknek (35–75 év között)

Miben segít az egyedülálló magyar módszer? 
A nemzetközileg is elismert program együtt fejleszti 4 az 1-ben 
a fizikai-lelki-mentális és szociális egyensúlyteremtésedet. 
80 perces órák kültéren és beltéren csoportos és magánórák 
keretében.  

  MOZGÁS: Cor-Way egészségsport és terápia; törzsstabili-
záló és -mobilizáló tornák; köredzés; Cor-Way gyaloglás, 
fizikai-lelki állóképesség-fejlesztés; Nordic walking.

  MEDITÁCIÓ: Szemlélődés a szív csendjében; lelki tisztulás; 
közösségélmény; örömforrások.

  MENTÁL: Önismereti lépések; életvezetés; szorongásoldási 
technikák; érzelmi elakadások oldása, életúttervezés.

 
Őszi kezdés: szeptember 26. Folyamatos becsatlakozási 
lehetőség! 
Foglalkozások:
Szabadtér – Vérmező: hétfőnként 8:00–9:20
Találkozás: Vérmező, Babits szobornál (Attila út 101.)
Terem – Czakó utcai Sport és Szabadidőközpont:  
szerdánként 8:00-9:20 
Részvételi díj 80 perces beltéri-kültéri órán magánszemélyek-
nek, kedvezménnyel: 4700 Ft
Bérletkedvezmény: 6, 8, 10 alkalmas bérletekre
Foglalkozásokat vezeti: Molnár Renáta – Cor-Way® Renáta 
egészségprogram-alapító és módszerigazgató, mentálhigiénés 
szakember, személyedző-testnevelőtanár. 
Jelentkezés: renata@cor-way.hu és www.cor-way.hu

Testi-lelki egészségtalálkozók  
a Czakó utcai sportközpontban 



Lap-
szám

Leadási  
határidő Megjelenés

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.

2022. évi  
megjelenési dátumok

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
A Budavári Önkormányzat 2021-ben létrehozta a 100%-ban 
önkormányzati tulajdonú Budavári Lakásügynökséget, amely  
a kerületben – és a közeli kerületekben – üresen álló lakások 
tulajdonosaival szeretné felvenni a kapcsolatot. 
A lakásügynökség úgy veszi bérbe a jelenleg üresen álló 
lakásokat, hogy azt viszontbérletbe adja a kerületben dolgozó 
köz alkal mazottaknak, közszolgáknak, köztisztviselőknek – 
azaz olyan bérlőknek, akik az I. kerületért dolgoznak,  
de nem enged hetnek meg maguknak piaci árú albérletet 
a kerületben. 
A lakás ügynökség megbízható bérlő: nem halmoz fel tartozást, 
vállalja az eredeti állapot fenntartását, kezeskedik a lakás álla-
potának megőrzéséért. Az önkormányzati tulajdonban álló 
lakásügynökség a biztonságos bérbeadás szinonimája.
Amennyiben ön vagy lakótársa, ismerőse rendelkezik használ-
ható vagy kisebb felújítással használhatóvá tehető lakóingatlan-
nal, kérjük, keressenek minket bizalommal! Mindannyiunk 
érdekét és biztonságát szolgálja, ha kerületünk lakásai nem 

üresen állnak, hanem megbízható, a kerületért dolgozó bérlők 
laknak bennük.
Együttműködésüket köszönjük, a további információkért  
kérjük, keressék fel a honlapunkat, illetve keressenek minket 
weboldalunkon: 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 érdemes 
felkeresnie a Budavári Lakásügynökség honlapját, illetve az 
ingatlan.com portált, ahol a lakáspiaci bérleti díjakhoz képest 
kedvezményes díjakon kínálunk lakásokat hosszú távú bérbe 
vételre, pályázat útján.

Honlapunk elérhetősége:
https://budavar.hu/budavari-lakasugynokseg/
Az ingatlan.com portálon a Budavári Lakásügynökség 
hirdetései 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

Lakásügynökségi felhívás

Tájékoztatás  
teraszhasználatról

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átme-
neti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 149. § (1) bekezdé-
se alapján a közterület használatára 2021. december 1-től 2022. 
szeptember 30. napjáig a közterülethez közvetlenül csatlakozó 
vendéglátó üzletnek az üzemeltetője, bérlője vagy tulajdonosa 
közterület-használati hozzájárulás megfizetése nélkül ingyenesen 
jogosult.
2022. október 1. napjától a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 
Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 
tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) 
önkormányzati rendelete alkalmazandó. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a közterületet 2022.  
október 1. napja után vendéglátó terasz fennmaradása/kialakí-
tása céljából használni kívánják, közterület-használati hozzájá-
rulást kell beszerezni.
A kérelmet a használat megkezdése előtt legalább harminc nappal 
kell benyújtani. Az eljárás kezdeményezésére szolgáló kérelem 
nyomtatványát és kötelező mellékleteinek felsorolását (helyszínrajz, 
látványterv), a kérelem benyújtásának módjára vonatkozó tájékoz-
tatást, továbbá a rendelet szövegét az alábbi linken érheti el.  
http://www.budavar.hu/kozterulet-hasznalat

28 VÁRNEGYED • XXVII. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM • 2022. SZEPTEMBER 22. varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu 29

ÖNKORMÁNYZAT

I. kerületi irodával rendelkező
közös képviselet és társasházkezelés

Elérhetőség: +36 1 782 6620

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

hogy csak olyan ke res kedelmi 
köz leményt (apróhirdetést) áll 
módunkban elfogadni, amely nem 
sérti a gaz dasági reklámtevékeny-
ség alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól, a médiaszolgáltatások-
ról és a tömegkommunikációról, 
valamint a sajtószabadságról és a 
médiatartalmak alapvető szabá-
lyairól szóló törvény előírásait. 
Apróhirdetést a jövőben csak 
olyan ellenőrzött kerületi szolgál-
tatóktól veszünk fel, akik oktatási, 
egészségügyi vagy ja  vító-szerelő 
szolgáltatást végeznek. 
Politikai hirdetéseket kizárólag 
a hivatalos kampány időszakban 
jelentetünk meg. 
A kiadó fenntartja magának a jogot, 
hogy egyes hirdetések megjelené-
sét indoklás nélkül megtagadja.  
A fizetett tartalmakat (PR-cikkek) 
x-szel jelöljük.

Tájékoztatjuk  
kedves hirdetőinket, 
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Ingatlan
BakosLak Ingatlan kész-
pénzes ügyfelei részére eladó 
és igényes kiadó ingatlanokat 
keres azonnali fizetéssel. 
BakosLak Ingatlan,  
I. ker. Batthyány utca 32.  
Tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.

III. ker. Mátyáshegyen csöndes, 
zöldövezeti zsákutcában eladó  
4 lakásos, 2002-ben épült liftes 
társasház 3. emeletén örökpanorá-
más, 4 szobás lakás. Az ingatlan-
hoz a földszinten tartozik egy 
egyszobás lakrész, valamint egy  
2 beállós garázs.   
BakosLak Ingatlan,  
I. ker. Batthyány utca 32.  
Tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.

 Budán keresek világos, 
terasz- vagy kertkapcsolatos, 
3 szobás vagy nagyobb lakást, 
házat, gépkocsibeállási 
lehetőséggel, felújítandót is, 
tulajdonostól.  
Tel.: 06 20 931 3122.

Ingatlanirodánk  
eladó lakásokat keres! 
Jutalék 3,5%,  
ügyvéd ingyen,  
külföldi vevők elérése.  
Tel.: 06 20 9600 600.

Szolgáltatás
Lakások eladás előtti vagy tulaj-
donosváltás utáni teljes kiürítése, 
lomtalanítása rövid határidővel, 
felújítás utáni nagytakarítással. 
Tel: 06 30 197 4835,  
e-mail: lomtalanitas@gmx.com

Ezermestermunkák garanciával: 
www.barkacsolas.hu  
Tel: +36 30 235 6058.

Vízszerelést vállalok, felújítás, 
javítás, teljes körű kivitelezés.  
Séra Barnabás, tel.: 06 70 288 9954.

Vízszerelés, villanybojlerek 
vízkőtelenítése, csapok, szifonok, 
wc-tartályok, csészék cseréje, 
javítása – anyagbeszerzéssel.  
Tel.: 06 30 447 3603.

Lakásfelújítás! Szobafestés, 
parkettázás, tapétázás, 
víz szerelés, csempézés, 
villanyszerelés, kőműves-
munkák, garanciával.  
Halász Tibor  
Tel.: 202 2505,  
06 30 251 3800.

Szobafestő ingyenes felméréssel 
vállal munkát a kerületben.  
Kovács Balázs,  
tel.: 06 70 609 7398. 

Nyugdíjasoknak! Bevezető, 
kedvezményes áron házvezetést, 
ház közüli takarítást, bevásárlást, 
ebédszállítást, főzést, gondozást, 
teljes ellátást biztosítok. Autóval 
rendelkezem.  
Tel.: 06 20 932 0983.

II. kerületi lakos professzionális 
gépekkel vállal ablaktisztítást  
12 méter magasságig. Kárpit- és 
szőnyegtisztítást, ózongenerátoros 
fertőtlenítést, felújítás utáni teljes 
takarítást ingyen kiszállással.  
Tel.: 06 30 309 8639

Hagyaték
Nerc-, róka- és mindenfajta 
szőrmebundát vásárlok,  
teljes ruhanemű-hagyatékot, 
kiegészítőket, könyveket és 
dísztárgyakat, régiségeket.  
Tel.: 06 20 229 0986.

Megnyitottuk üzletünket:  
vásárolunk ruhaneműket, festmé-
nyeket, porcelánokat, órákat, 
arany-ezüst ékszereket. Teljes körű 
hagyaték-felszámolása.  
II. kerület, Török utca 4.  
Tel.: 06 20 231 0572,  
06 20 324 6562.

Régiség
Henk Antiquitas  
Krisztinaváros,  
Mészáros u. 8.  
Nyitva: H–P 10–18h  
Telefon: 06 20 933 1413, 
henvilmos@gmail.com

Mária Terézia Galéria vásárol: 
régiségeket, aranyékszereket, 
ezüsttárgyakat, festményeket, 
bútorokat, porcelánt, karórákat, 
könyveket, teljes hagyatékot, 
zongorát, lakáskiürítéssel.  
Tel.: 20 474 0948.

Készpénzért vásárolunk:  
arany- és ezüsttárgyakat,  
órákat, festményeket,  
porcelánokat, régiségeket,  
régi pénzeket, kitüntetéseket, 
teljes hagyatékokat!  
Azonnal fizetünk!  
Budapest XIV., V 
ezér út 148–150.,  
tel.: 06 20 807 2906.

APRÓHIRDETÉS

Amennyiben úgy érzi, hogy  
segítségre 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!
Szolgáltatásunk segítő,  
támogató beszélgetésre  
ad lehetőséget szakemberekkel.

Elérhetőségünk:  
Reményik Ildikó, tanácsadó  
szakpszichológus:
Telefon: 06 20 535 1400,  
hétfő 11:00–13:00,  
kedd: 11:00–13:00,
péntek: 14:00–15:00

Ingyenes
lelkisegély- 
szolgálat
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MENNEM KELL
STEFAN ARSENIJEVIC filmje
IBRAHIM KOMA
NANCY MENSAH-OFFEI 
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10.

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. 
októberi programjai

Bővebb információ és jegyek: maraikult.hu

MÁRAI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ 
1013 Budapest, Krisztina tér 1.
06 20 264 11 34 

VIRÁG BENEDEK HÁZ 
1013 Budapest, Döbrentei utca 9. , 06 20 269 00 67
Nyitvatartás: a programok szerint változó
Kiállítás: szerda – péntek 14:00 - 18:00
szombat 10:00 – 18:00

JÓKAI ANNA SZALON 
1011 Budapest, Iskola utca 28.
06 20 363 05 77

Márai Sándor
Művelődési ház

október 1.  14:30 
Patti Smith nap

Október 1. 19:00 
9 Álom
Bharatanatyam indiai tánc 
és flamenco előadás

október 4. 19.00 
MADOKE Kedd 
– Filmklub
a MáraiKultban 
Groó Diána: Regina 

Október 7. 19:30 
Velünk élő művészek 
Képes Gábor beszélget
Petőcz András íróval

Október 8. 16:00
MESTERSÉG és
INTELLIGENCIA
találkozása
a MáraiKultban
kiállításmegnyitó

Október 15. 16:00
A KÉZ AZ ELME
ÉLVONALA 
a kiállítás záróeseménye

Október 16. 10:00
CsemeTeátrum –
Varázsszekrény meséi 
a VSG Táncszínház előadása 
1-5 éveseknek

Október 22. 20:00
Trigatu
Klasszikus és fúziós 
indiai táncelőadás 

Október 25. 18:00
Metrum Ensemble
Kreatív zenei workshop 

Debussy Fesztivál

Október 26. 18:30
Borklub
Bácsi Zoltánnal
és Oláh Krisztiánnal

Október 27. 18:00
ÍRMAG/Tombeau
de Claude Debussy 
Tóth Kinga költő, vizuális 
művész és a Metrum
Ensemble koncertje 

Október 28. 19:00
Debussy NOW! 
Razvaljajeva Anasztázia 
hárfaművész, Harcsa
Veronika énekes,
valamint Fenyvesi Márton 
lemezbemutató estje 
 
Október 29. 19:00
Quartetto Speranza 
együttes koncertje  

Október 28. 19:00 
A Nevetek Zenekar 
balkán táncháza

Október 30. 19:00 
Regejáró Misztrál
Művészeti Klub

Virág Benedek Ház

Minden szerdán 17:00-22:00
Társasjáték Klub
a Virág Benedek Házban

Október 7. 19:00 
Pribojszki Mátyás 
Szájharmonika Klub
Házigazda: Grunting Pigs
 
Október 7.  18:00
Eszterházy Károly
Katolikus Egyetem 
Média és Design
intézet – MDI_DIPLOMA_22 
Kiállításmegnyitó 

Október 16. 15.00 – 17:00
Ritmikai találkozások 
flamenco és indiai
klasszikus tánc workshop

Október 15. 19:00
Karácsonyi László: 
Horrorokokó 
Kiállításmegnyitó 

Jókai Anna Szalon

Minden szerdán 10:30 
Léleksimogató
foglalkozás Rák Kati
színművésznővel
 
Október 13. 18:30
Tabán sztorik 
vendégünk Zórád Kati
és Farkas Izsák
 
Október 20. 18:00
PetersPlanet
Könyvklub
Paris, mon amour! 

Október 21. 19:00
JASZ JAZZ KLUB
CANARRO
 
október 27. 10.30   
Irka Kör 
Irodalmi délelőtt
A látogató tagok
kedvenc verseivel

Október 27. 18:30
Családban marad
vendégünk:
Závada Pál és Závada Péter

Október 28. 18:30
A zenetörténet
történetei
A romantika
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