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Befejeződött  
a Vérmező közösségi tervezése 
Gördeszkapálya vagy retró park? Ezzel a kissé drámai 
felütéssel számolt be és invitált további résztvevőket a 
Budavári Önkormányzat a Facebook-oldalán a tervezés 
második alkalma után.

 4. oldal

Kiállta a próbát a Lánchíd 
November 12-én 24, egyenként 20 tonnás  

tehergépkocsival tesztelték a Lánchíd teherbírását.  
Az elsődleges adatok alapján jól vizsgázott az átkelő, 

amelynek a felújítása továbbra is az ütemtervnek  
megfelelően és a költségkereten belül zajlik.

 6. oldal

Önkéntes munkánk  
szolgálat és hobbi 
Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes, a Budavári Polgárőrség titkára 
számára különleges értéket képvisel a Budapestért emlékplakett, 
mert a rajta látható Lánchíd az I. kerület egyik jelképe is.  
Az 1956-os forradalom és szabadságharcra megemlékező 
ünnepség alkalmából átvett elismerés díjazottjával az önkéntes 
munkájáról és a hivatásáról beszélgettünk.

 12. oldal

Iskola a Tárnok utcában 
Egykor az Esterházyak nyitották össze az itt álló házakat, 

hogy a Várnegyedben is legyen kellően reprezentatív  
palotájuk. Ma iskolaépület áll a Tárnok utca 9–11. alatti házak 

helyén összevont telken.

 18. oldal
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat szeretettel meghívja  
az I. kerület idős, nyugdíjas polgárait karácsonyi zenés műsoros estjére, 
amelyen az előadók:

Korda György és Balázs Klári  
2022. december 16-án (péntek) 15:00 órai kezdettel.

Helyszín: Hagyományok Háza  
(1011 Budapest, Corvin tér 8.)

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a következő 
időpontokban és helyszíneken tudja személyesen fogadni a jelentkezőket:

Időpont: 2022. december 12.–december 16
 Hétfőtől csütörtökig: 9:00–15:00 között
 Péntek 9:00–12:00

Helyszín:  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.) és a
 Gondozási Központ (1013 Budapest Attila út 8.)

Kétféleképpen jelentkezhet:
  a karácsonyi műsoron való részvételre az időpont megjelölésével és 
az ajándékcsomag átvételére

  a jelentkezés helyszínén 2022. 12. 19.–2022. 12. 22. között 9–15 óráig 
az ajándékcsomag átvételére

Szeretettel várunk a jelentkezésüket!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Meghívó
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Gördeszkapálya vagy retró park? Ezzel 
a kissé drámai felütéssel számolt be és 
invitált további résztvevőket a Budavári 
Önkormányzat a Facebook-oldalán a ter-
vezés második alkalma után. Az össze-
sen négyszer 3 órás tervezési folyamat 
november elején zárult, és megnyugta-
tok mindenkit, nem túl valószínű, hogy 
Budapest új deszkás paradicsomává 
válna egyhamar a történelmi helyszín, 
amely sokáig katonai gyakorló terület-
ként működött, és csak a második világ-
háború után nyerte el mai formáját. Ekkor 
alakult a mindannyiunk által közkedvelt 
parkká: a háborúban megrongálódott 
és elpusztult városrész törmelékeiből 
feltöltötték, és Hetessy Józsefné kert-
tervező tervei alapján Budapest egyik 
legszebb közkertjét hozták itt létre.
A fővárosi önkormányzat – amely a park 
gazdája – 2021-ben fogadta el a Vérmező 
megújítására vonatkozó stratégia tervet, 
amely a terület fejlesztésének átfogó cél-
jait tartalmazza. Ennek keretében a kerü-
leti önkormányzat anyagi támogatásával 
gyepfelújítási, növénytelepítési munkákat, 
a Szitakötő játszótér gumiburkolatának 
felújítását, valamint a parki kukák és a 
padok cseréje már megkezdődött. Az ősz 
folyamán megvalósult közösségi tervezés 

során a parkfelújítás következő fázisának 
részletes koncepcióját dolgoztuk ki. 
Az alkalmakat a Völgyzugoly Műhely facili-
tátorai vezették, és a 25-30 környékbeli 
lakón kívül természetesen részt vettek 
a Főkert tervezői, a parkot fenntartó 
munkatársak mellett kerületünk döntés-
hozói is, Váradiné Naszályi Márta polgár-
mester, Korsós Borbála alpolgármester 
és a választókerület új képviselője, Fazekas 
Csilla is. Külön örömünkre szolgált, hogy 
a lakók részéről nem csak azok vettek részt, 
akik rendszeresen járnak pihenni, kikap-
csolódni, kutyát sétáltatni a parkba, de a 
Kosztolányi Dezső Gimnázium tanulói is, 
akik az egész iskola véleményét képvisel-
ték. Rajtuk kívül két mozgássérült érdekkép-
viselő szervezet (Egyetemes Tervezés a 
Fogyatékossággal Élők Szolgálatában 
és Önállóan Lakni – Közösségben Élni) 
tapasztalati szakértői, a Máltai Szeretet-
szolgálat egyik kerületi vezetője és a Vagon 
étterem tulajdonosa is fontosnak érezte, 
hogy elmondja az ötleteit, véleményét a 
park jövőjéről, hiszen egy közösségi terve-
zés akkor sikeres, ha az helyet ad minden 
érdekeltnek a véleménynyilvánításra.

Minden alkalom egy-egy témát járt körbe. 
Az első összejövetelen átbeszéltük, mik 

a park jelenlegi értékei, mitől egyedi, mi 
különbözteti meg Budapest más pihenő-
parkjaitól, és a megoldásra váró felada-
tokat. A második összejövetel a jelenlegi 
és jövőbeli funkciók meghatározásáról, 
priorizálásáról szólt, ezek összevetéséről 
és csiszolásáról a már elfogadott stratégiá-
val. A harmadik alkalmon három csoport 
térképeken jelölte be, hol, mit szeretné-
nek látni, hol milyen funkciókat töltsön 
be a park.

Az utolsó közös tervezésen – újra három 
csoportban – a funkciók megvalósítását 
dolgoztuk ki részletesebben: az anyag-
használati csoport, mint nevéből is ered, 
arra tett javaslatokat, hogy az egyes funk-
ciókat (bútorok, futópálya, sétautak stb.) 
hogyan alakítsák majd ki. A park házirend 
csoportja azt járta körül, milyen informá-
ciós táblák, biztonsági lépések szolgálják 
majd a felelős parkhasználatot, milyen 
fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy 
a különböző parkhasználó csoportok 
együtt, és ne egymás kárára élvezhessék 
a Vérmező adottságait. A növényalkalma-
zás munkacsoport pedig azon dolgozott, 
hogy hol, milyen növényállomány gazda-
gítsa a park már most is nagy biodiverzi-
tását, mi jellemezze a vízhasználatot.

Az igazán konstruktív és jó hangulatú 
eseményeken az rajzolódott ki, hogy 

nemcsak a park szeretete köti össze 
az embereket, de a park jövőjének víziója 
is közös: senki sem szeretné drasztiku-
san átszabni a parkot, a kialakításával 
alapvetően mindenki elégedett, senki sem 
szeretné a jövőben sem túlépíteni, az a cél, 
hogy a jelenlegi karakterének megtartása 
mellett legyen még jobb.
Mint ahogy az a jelenlévő tervezőmérnö-
köktől is elhangzott, rengeteg javaslattal, 
ötlettel lettek gazdagabbak. A lakók után 
most övék a főszerep: a tél folyamán el-
készül a stratégia és a közösségi tervezés 
ötletei alapján a konkrét terv, amelyet aztán 
majd újra visszahoznak, lesz közös bejárás, 
és még az is elhangzott, hogy a véglege-
sítés előtt még egyszer véleményezhetik 
majd a lakók az elkészült terveket.
Nagyon örülünk, hogy a kerületnek lehe-
tősége volt közösen tervezni, együtt gon-
dolkodni a Vérmező jövőjéről, mert hiszünk 
benne, hogy önkormányozni így érdemes: 
a városlakókkal és az őket szolgáló dön-
téshozókkal, szakemberekkel közösen. 
Még egyszer köszönjük mindenkinek, aki 
részt vett a közösségi tervezésen! 
Biztosak vagyunk benne, hogy mindenki 
elégedett lesz a megújult Vérmezővel.

Bihari György  
civil referens

Befejeződött a Vérmező  
közösségi tervezése
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat szeretettel meghívja  
az I. kerületi önkormányzat által  támogatott kerületi családokat  
és a nagycsaládosokat

2022. december 17-én 11:00 órai kezdettel
a Budavári Önkormányzat aulájában  

(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)  
az ALMA együttes karácsonyi műsorára.

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ  
a következő időpontokban és helyszínen tudja fogadni a jelentkezőket:

Időpont: 2022. november 28.–december 02.
 Hétfőtől csütörtökig: 9:00–17:00 között
 Péntek 9:00–12:00

Helyszín:  Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ  
(1012 Budapest Attila út 89.)

Jelentkezhet:
  a karácsonyi műsoron való részvételre vagy az ajándékutalvány átvételére
  a jelentkezés helyszínén 2022. 12. 19.–2021. 12. 22. között 9–15 óráig  
az ajándékutalvány átvételére

Szeretettel várunk a jelentkezésüket!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Meghívó
Kiállta a próbát a Lánchíd
November 12-én 24, egyenként 20 tonnás 
tehergépkocsival tesztelték a Lánchíd 
teherbírását. Az elsődleges adatok alap-
ján jól vizsgázott az átkelő, amelynek 
a felújítása továbbra is az ütemterv-
nek megfelelően és a költségkereten 
belül zajlik.

A próbaterhelésen a szakemberek azt 
mérték, hogy milyen alakváltozásokat 
idéz elő a Lánchíd szerkezetében, ha 
annak meghatározott pontjain 20 tonnás 
tehergépkocsik állnak. A próbaterhelés 
méréseit a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem Hidak és Szerke-
zetek Tanszékének szakemberei végezték. 
Ehhez 24, egyenként 20 tonnás teherautót 
használtak tucatnyi teherállásban, időn-

ként üres útpályával, máskor egy vagy két 
sorban, egyszerre 12 vagy 24 járművet 
felsorakoztatva az előre meghatározott 
pozíciókban. Az eredmények teljes körű 
értékelése még folyamatban van, de az 
elsődleges adatok alapján a Lánchíd jól 
vizsgázott: a terhelés során mért értékek 
megegyeztek a szakemberek által szá-
mított értékekkel.
A Lánchíd felújítása 2021 tavaszán kez-
dődött az A-Híd Zrt. kivitelezésében. 
Hazánk egyik legfontosabb kulturális 
örökségének és jelképének korszerűsí-
tése a tervek szerint 2023-ban fejeződik 
be. November 9-én elkészült az aszfal-
tozás, másnap pedig a Lánchíd pesti 
hídfőjét díszítő kőoroszlánok is vissza-
tértek a helyükre. 

MAGAZIN

Fo
tó

: P
.G
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A Budavári Önkormányzat képviselő-testülete által egyhangúan elfogadott  
önkormányzati rezsitámogatás részletei:

Mennyi támogatást nyújt az önkormányzat?
Havi rendszerességgel 10 000 vagy 20 000 forint ítélhető meg jövedelemtől függően.

Kinek jár a támogatás?
Egyedül élők esetében:
  akinek havi jövedelme kevesebb, mint 156 750 forint
  VAGY a havi jövedelme 156 750–256 500 forint közé esik ÉS a havi rezsiszámla (áram, gáz)  
legalább 50 000 forinttal nőtt

   ÉS I. kerületi lakó (legkésőbb 2022. augusztus 1-től)

Nem egyedül élők esetében:
   amelyik háztartásban az egy főre jutó jövedelem kevesebb, mint 128 250 forint
  VAGY az egy főre jutó havi jövedelem 128 250–228 000 forint közé esik ÉS a havi rezsiszámla 
(áram, gáz) legalább 50 000 forinttal nőtt

  ÉS I. kerületi lakó (legkésőbb 2022. augusztus 1-től)

Méltányosság esetében:
  amelyik háztartásban a lakásfenntartás havi költségnövekedése eléri  
a havi összjövedelem 15%-át

   I. kerületi lakó (legkésőbb 2022. augusztus 1-től)
   nincs jövedelemhatárhoz kötve

Az I. kerület díszpolgárainak:
  nincs más feltételhez kötve

Meddig lehet jelentkezni?
   2022. október 26-tól 2023. március 1-ig.

Részletek: https://budavar.hu/view.php?id=123454

Jelentkezni az ügyfélszolgálaton személyesen vagy ügyfélkapun keresztül is lehet.  
A kitöltésben telefonos segítséget is kérhet a szociális irodánkban dolgozó kollégáinktól:
https://budavar.hu/onkormanyzati-rezsitamogatas/

A téli hidegre vonatkozó további támogatási lehetőségeket – köztük a Fővárosi Önkormányzat  
októbertől igényelhető lakásrezsi-támogatását – itt gyűjtöttük össze:  
https://budavar.hu/felkeszules-a-teli-hidegre-igy-segit.../

Tájékoztató  
a rezsitámogatásról

Fazekas Csilla 
Időpont: egyeztetés alapján.

Helyszín: 1011 Budapest, Fő utca 28.
Telefon: +36 20 559 6407 

E-mail: fazekas.csilla@budavar.hu

Reményik Ildikó 
Időpont: előzetes bejelentkezés alapján.
Helyszín: 1013 Bp., Krisztina krt. 73.
Telefon: +36 20 535 1400

Fogadóórák

Dr. Sándor Péterné 
Időpont: megbeszélés szerint 

Helyszín: Városháza, Kapisztrán tér 1.
Telefon: +36 20 339 6306

Gulyás Gergely Kristóf 
Időpont: minden szerdán 17 és 18 óra között 
Helyszín: Fő utca 28., Fidesz-iroda.
Telefon: +36 20 620 7295
E-mail: gulyas.gergely@budavar.hu

Kovács László György 
Időpont: minden hónap első szerdáján  

17:00 órától, előzetes bejelentés alapján. 
Helyszín: Képviselői iroda, Döbrentei utca 19.

Telefon: +36 30 372 0373 
E-mail: kovacslaszlo11@gmail.com

Tímár Gyula
Időpont: minden hónap utolsó péntekén 
17:00–18:00, előzetes bejelentkezés alapján. 
Helyszín: Vízivárosi Klub Telefon: +36 20 
353 7100, E-mail: timar.gyula@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. december 12. 17:30–18:30 
Helyszín: Városháza, aula
E-mail: polgarmester@budavar.hu

Tölcsér Borbála 
Időpont: minden páros kedden 18–19 óra között.
Helyszín: Fő utca 10., bejelentkezés szükséges. 

Telefon: +36 20 228 8853

Dr. Kun János 
Időpont: minden hónap 2. szerdáján  
17:00–18:00 és előzetes megbeszélés alapján.
Helyszín: Kapisztrán tér 1.  
Telefon: +36 20 569 5161 
E-mail: kun.janos@budavar.hu

Marschall Máté 
Időpont: megbeszélés szerint.

Helyszín: Budavári Polgári Szalon,  
Fő utca 28.

E-mail: marschall.mate@budavar.hu

Varga Dániel
Időpont: 2022. 11. 22: 16:00–17:00  
Helyszín: 1016 Budapest, Franklin utca 2. 
Telefon: +36 20 339 7655  
E-mail: varga.daniel@budavar.hu  

Dr. Patthy Szabolcs
Időpont: előzetes bejelentkezés alapján.  

Helyszín: KDNP-iroda, Attila út 63. 
Telefon: +36 30 456 7967,  

E-mail: patthy.szabolcs@budavar.hu

Zsitnyák János 
Időpont: 2022. 11. 22. 16:00–17:00   

Helyszín: 1016 Budapest, Franklin utca 2. 
Telefon: +36  20 620 7285 

E-mail: zsitnyak.janos@budavar.hu 

Molnárka Gábor
Időpont: minden hónap első péntekén  
17–18 óra között.
Helyszín: Fő utca 10.
Telefon: +36 20 339 7660

ÖNKORMÁNYZAT

Közmeghallgatás
A Budavári Szerb Önkormányzat 2022. december 5-én (hétfőn) 16:00 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 a 458 3068-as telefonszámon.
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Közmeghallgatás
A Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. november 25-én (pénteken) 12:00 órától  

közmeghallgatást tart  
a Márai Sándor Művelődési Házban  

(1013 Budapest, Krisztina tér 1.). 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak. 
Információ a 458 3068-as telefonszámon. 

Közmeghallgatás
A Budavári Lengyel Önkormányzat  

2022. november 25-én (pénteken) 12:00 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 a 458 3068-as telefonszámon. 
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A kerület lakói rendszeresen találkoz-
hatnak önnel azokon a rendezvénye-
ken, amelyek biztonságos lebonyolí-
tását a Budavári Polgárőrség segíti. 
Mindemellett férjével, dr. Hegedűs 
György elnökkel járőrszolgálatot lát 
el, és más településeken is önkéntes-
kedik. Részt vesz az Ukrajnából me-

nekült családok támogatásában, a ke-
rületi diákok közlekedési képzésében, 
valamint a civil egyesület ügyeinek 
adminisztrációs feladatait is ellátja. 
Miért vállal fel ennyiféle szolgálatot?
 A férjemmel 2011 óta segítjük a ke

rületi közbiztonsági tevékenységet. Két
ségtelen, hogy a budavári polgárőrség 
motorjaként nagyon változatos mun
kát végzünk, de én éppen ezt a sok
szí nűséget kedvelem. Ahogy mondani 
szoktuk: „Ha tudunk, segítünk”. Akti
vitásunk titka, hogy az önkéntes hiva
tásunk összefolyik a hobbinkkal, sok
szor a kettőt nem is tudjuk elválasztani. 
Szívesen járunk rendezvények biztosí
tásra, ugyanakkor gyakran civilként, 
érdeklődőként veszünk részt az önkor
mányzati ünnepségeken, eseménye
ken. Számunkra a gyalogos járőrszol
gálat kikapcsolódást jelent, amely kel
lemes sétának is elkönyvelhető, ám 
közben nyitott füllel és szemmel járjuk 
a környéket. A személyiségünkből és 
szociális érzékenységünkből adódik, 
hogy felelősséget érzünk a közösségért, 
ugyanakkor szeretünk a kerület életé
nek részesei lenni.

Gyerekkora óta közösségi ember?
 Diákként a tanulásra, majd a hiva

tásomra és a családra koncentráltam. 
Huszonöt éven keresztül a közigazga
tásban dolgoztam; a motivációm akkor 
is az volt, hogy segíthessek az embe
rek kérdéseinek megválaszolásában és 
problémáik megoldásában. Igazgatás 
szervezőként végeztem, nagyon sze
rettem a közigazgatási munkát. Végig
jártam a ranglétrát: ügyintézőként kezd
tem, és végül jegyzőként dolgoztam 
Pilisborosjenőn és Solymáron. A ne

gyed százados közszolgálati munka után 
azonban pályát módosítottam, jelen
leg egyéni vállalkozóként irodavezetői 
munkát végzek a Budapesti Polgárőr 
Szövetségnél és társasházak közös kép
viseletével is foglalkozom, mindkettő 
bizonyos értelemben ugyancsak a prob
lémamegoldásról és a segítségnyújtás
ról szól. A kerületi feladatok mellett 
tevékenyen részt veszek a Budapesti 
Polgárőr Szövetség által szervezett és 
koordiniált, Budapest egész közigazga
tási területére kiterjedő polgárőr mun
kában. A hivatalos elfoglaltságaim mel
lett jut időm a családi kapcsolatokra is. 
Nem titok, hogy a polgárőrség kereté
ben adódó önkéntes feladatokra a fér
jem segítségével találtam rá. Ezek egy 
része – bár nem túl látványos, de – szak
értelmet kíván, amivel szívesen foglal
kozom.

Milyent típusú munkákról van szó?
 A Budavári Polgárőrség pályázati 

támogatásokból biztosítja a saját mű
ködését. A pályázatok figyelemmel kí
sérése, megírása és a határidőn belüli 
elszámolás előkészítése az én felada
tom. Az egyesület könyvelését hivatá
sos szakember végzi, de az adminiszt
rációs munkák nagy része rám hárul. 
Támogatást kapunk a Budavári Önkor
mányzattól, a Bethlen Gábor Alapke ze lő 
Zrt.től és a Budapesti Polgárőr Szö
vetségen keresztül a Belügyminiszté
riumtól is, de ezekre az összegekre 
különkülön pályáznunk kell. A műkö
dési költségeink jelentősen megnöve
kedtek, ezért igyekszünk megragadni 
minden pénzügyi lehetőséget. A közel
múltban számítógépre és újraélesztő 
készülékre pályáztunk, sajnos sikerte

lenül, de legutóbb egy hazánkban mű
ködő gumigyár felhívását megpályáz
va négydarabos gumiabroncskészletet 
nyertünk az egyik szolgálati autónkra. 
Az év végéig nagyon ügyesen kell be
osztani a pénzünket, mert hiába állunk 
a lakosság és a közbiztonság szolgá
latában, a benzinkutakon piaci áron 
tankolunk. Emiatt, pihentetve a sze
mélygépkocsikat, mostanában kerület
szerte inkább gyalogos járőrszolgála
tot látunk el.

A Budapestért emlékérmet olyan sze-
mélynek ítélik oda, aki Budapest köz-
biztonságának megőrzése érdekében 
kiemelkedő munkát végzett. Hogyan 
értesült az elismerésről?
 Meghívást kaptam a Budapesti Ren

dőrfőkapitányság október 23ához kap
csolódó ünnepi rendezvényére a Teve 
utca rendőrpalotába, ahol dr. Terdik 
Tamás rendőr vezérőrnagy, rendőrségi 
tanácsos, Budapest rendőrfőkapitánya 
személyesen adta át az elismerést. A 
négy fővárosi kitüntetett között, egye
düli nőként, büszkén vettem át a díjat.

R. A.

Önkéntes munkánk  
szolgálat és hobbi

A Budapestért emlékplaketten a Lánchíd és egy régi csúcsos rendőrsisak látható.  
A bronzérme vésete a fővárost és a közbiztonságot szimbolizálja.  

Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes, a Budavári Polgárőrség titkára számára különleges értéket 
képvisel ez a kitüntetés, mert a Lánchíd az I. kerület egyik jelképe is. Az 1956-os forradalom 

és szabadságharcra megemlékező ünnepség alkalmából átvett elismerés díjazottjával 
az önkéntes munkájáról és a hivatásáról beszélgettünk.

MAGAZINMAGAZIN

A jogosultsági feltételek megtalálhatóak a honlapon.
A támogatás a Főpolgármesteri Hivatal és a kerületi önkormányzatok
ügyfélszolgálati irodáin igényelhető. 

veledvan.budapest.hu

A fővárosi lakásrezsi-támogatással
évente   48.000   forinttal
csökkentheti rezsiköltségeit!
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2008-ban, amikor divatba jöttek az 
elegáns fine dining éttermek Budán, 
hogyan jutott eszébe a trendekkel da-
colva egy hagyományos kisvendéglőt 
nyitni?

 Korábban egy étkezdét vezettem a 
Lipótvárosban. Annak idején az uno
kanővérem férje hívott a Kisharangba, 
mert látta, hogy otthon alkalmanként 
gond nélkül főztem, sütöttem és tálal
tam harmincnegyven személyre. Azt 
mondta: – „Figyelj, amit a saját kony
hádban csinálsz, az semmiben sem kü

lönbözik attól, ami az étteremben törté
nik. Gyere el hozzám gazdasszonynak!” 
Végül igent mondtam, beletanultam a 
szakmába, és beleszerettem a vendég
látásba. Éveken keresztül üzletvezető
ként dolgoztam a hasonló stílusú ét
kezdében, majd 2008ban mégis úgy 
döntöttem, hogy befejezem. Sorra el
köszöntem a törzsvendégektől. Két fia
talember – egy környékbeli bank mun
katársai, akik minden nap nálunk 
ebédeltek – megkérdezte, hogy ezután 
mihez kezdek. Azt válaszoltam, hogy 

nem aggódom, mert a vendéglátói mel
lett további két szakmával rendelkezem, 
nőiférfi fodrász és virágkötő vagyok. 
Nem sokkal a kilépésem után a két fia
talember azzal hívott fel, hogy nem sze
retnék, hogy felhagyjak a vendéglátás
sal, ezért tennének egy üzleti ajánlatot. 
Kiválasztottak egy Arany János utcai 
üres üzlethelyiséget azzal, hogy segí
tenek beindítani egy új éttermet. Én 
ellenálltam, mert nem tartottam etikus
nak, hogy ugyanabban a körzeten nyis
sak vendéglőt, ahol korábban dolgoz

tam. Megtudtam, hogy a Fő utca 8. szám 
alatt van egy eladó étterem, a bankne
gyedben dolgozó két fiú azonban ele
inte hallani sem akart Budáról. Végül 
mindezt elmeséltem az édesanyámnak, 
aki kisegített egy kis tőkével, és azt ta
nácsolta, hogy beszéljek a támogatóim
mal és szálljak be egyenrangú társtu
lajdonosként a két csendestársam mellé. 
Így kezdődött.

Mennyire kellett felújítani az étter-
met?
 Előttünk egy hamburgerárus műkö

dött itt, az infrastruktúra elavult és le
lakott volt. A férjem és a fiam segítségé
vel mindent vissza kellett bontanunk, 
hogy korszerűsíthessük a helyiséget. 
A nyitás körüli évek alatt éreztük a ri
zikót, mert az étterem felszerelése és be
vezetése jelentős beruházást igényelt. 
A belső berendezés saját tervezés. Az üz
lethelyiség galériázott, egyszerre 35en 
tudnak itt ebédelni vagy vacsorázni. 
A hagyományos magyaros ízekhez adta 
magát a piros kockás abroszos, házias 
dizájn. Kialakítottuk a pultrendszert, a 
belső teret fagerendákkal, címeres tég
lákkal, tetőcserepekkel díszítettük. A 
falon elhelyezett régi edények és hím
zések családtagoktól, barátoktól és ko
rábbi törzsvendégektől származnak. 
A szüleim mindketten kisapostagiak, 
néhány régi, patinás háztartási eszközt 
is ide mentettünk át. A falon három táb
láról olvasható a krétával írt menü. Az 
elsőn az állandó étlap szerepel, a máso
dikon a napi ajánlat, míg a harmadikon 
a levesek, a savanyúságok és az édes
ségek találhatók. 

Mennyire változott a menüsor az eltelt 
évek során?
 Az étlap időtálló, tizennégy éve szin

te változatlan. Már a kezdet kezdetén 
tudtam, hogy marhapörköltet és főze
léket szeretnék árulni a környéken dol
gozóknak. A magyar konyha egyik sa
játossága, hogy mindent rántunk. Ná
lunk ezek közül a marha, a sertés, a 
csirke és a gomba kapható, valamint 
az összes pörköltfajta és a gulyásleves. 
Ezeket nem tudom, és nem akarom le
venni az étlapról. Korábban hét éven 
keresztül egy legendás szakács, Nagy 
Sándor főzött, de egészségügyi okok 
miatt abba kellett hagynia a pályát. 
Most – Ausztriából visszatérve – az a 

kolléga vette át a konyhát, aki hosszabb 
ideig a régi séfünk mellett dolgozott.
Egyszer azt olvastam valamelyik sztár
szakácstól, hogy „újra kell gondolni a 
gulyáslevest”. Szerintem a gulyáslevest 
nem kell újragondolni, inkább mindent 
bele kell tenni, ami belevaló.  Tisztessé
gesen meg kell főzni, és oda kell tenni 
vendég elé. Egyszeregyszer megpró
bálkoztunk az újítással, felvettük az ét
lapra például a lazacot. A napi törzs
vendégek közül azonban százból egy 
szeretne lazacot enni, sokkal jobban 
vonzza őket a rakott krumpli, meg a 
pacalpörkölt. Valójában a turista sem 
hozzánk jön, ha lazacra vágyik. Desz
szertújításokkal is próbálkoztunk, de 
kiderült, hogy hiába, mert az arany
galuska, a somlói, a császármorzsa, a 
mákos guba és a palacsinta népszerű
sége változatlan. Ha a vendégek ezeket 
igénylik, akkor miért változtassunk?
Az italkínálat azonban bővült az idők 
során. Eleinte – turisták híján – egyál
talán nem tartottunk szeszesitalt, a mi 
vendégeink a málnaszörpöt, a bodza
szörpöt és nyáron a limonádét kedve
lik. A növekvő számú külföldi miatt 
azonban nagyobb lett a választék, ma 
már kétféle kólát és sört is tartunk, va
lamint magyar borok is rendelhetők. 

A környékbeliek vagy a turisták al-
kotják a jelentősebb vendégkört?

 A 2000es évek első évtizedében 
Budapestre még nem érkezett annyi 

Ildikó konyhája
Krúdy Gyula biztosan törzshelyeként látogatná a Fő utcai, kockás abroszos vendéglőt,  

ahol a kispörkölt állandó fogás az étlapon. Az író életében Óbudától a Tabánig  
rengeteg hasonló étkezde létezett, napjainkban azonban olyan ritkaságnak számít,  

mint a pacal, ami e falak között néha ugyancsak terítékre kerül. Váczi Ildikóval,  
a tizennégy éve megnyílt, magyaros ízvilágot képviselő Ildikó konyhája étterem vezetőjével 

és társtulajdonosával beszélgettünk. 
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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

MAGAZIN

külföldi, mint mostanában. Az első 
években a Clark Ádám téren osztogat
tam az étterem szórólapjait. Az elmúlt 
közel másfél évtized tanulsága szá
munkra, hogy a helyiek és a turisták ál
tal biztosított forgalom jól kiegészíti 
egymást; ha a kettő közül az egyik ki
esne, nem tudnánk megélni. A korona
vírusjárvány megmutatta, hogy nem 
építhetünk kizárólag az itt dolgozókra, 
ám ha csak a külföldieknek főznénk, 
előbbutóbb más jellegű ételek kerül
nének az étlapra. A két vendégkör idő
ben is eltér egymástól, mert a magya
rok ebédidőben érkeznek, a turisták 
azonban – egy kiadós, kései reggeli és 
egy vári program után – csak délután 
2 és 3 óra között térnek be.

A tapasztalatai szerint a külföldiek vé-
letlenszerűen találnak ide?
 A kirakatüvegen keresztül gyakran 

látom, hogy amikor a turisták a járdán 
sétálva meglátják a vendéglőt, előkap
ják a mobiljukat és rákeresnek a világ
hálón. Mások határozottan az Ildikó 
konyhájába jönnek. Ennek egyik oka 
lehet, hogy létezik olyan Youtubecsa
torna, amelyen egy gasztroblogger el

mondja, hogy a kéthetes budapesti tar
tózkodása alatt itt ette a legfinomabb 
gulyáslevest. Jó értékelést kaptunk a 
Tripadvisor és a Restaurant Guru olda
lain is, és sok olyan olasz, spanyol és 
francia nyelvű útikönyv ajánl minket, 
amelyekbe pénzért, hirdetésként nem 
lehet bekerülni. Tapasztaljuk, hogy egy
mást küldik a vendégek. Megtörtént, 
hogy egy ázsiai vendég eltolta a ke
zemben lévő étlapot, a telefonján muta
tott egy fényképet, amelyen egy ko
rábban nálunk lefotózott gulyásleves 
volt látható, és azt mondta, hogy olyat 
hozzak neki.

A Covid időszaka után hogyan sike-
rült talpra állniuk?
 A járvány alatt tizedére esett visz

sza a forgalmunk. Amikor nem fogad
hattunk vendégeket, az egyik ételfu
tár szolgálattal dolgoztunk, és dolgo
zunk azóta is. A Covid után az egyik 
társam jelezte, hogy kiszáll az üzletből, 
sőt az is felmerült, hogy eladjuk az ét
termet. Végül a korábbi helyettesem
nek – aki hozzám hasonlóan nagyon 
elkötelezett vendéglátós szakember – 
felajánlottam, hogy társuljon be a cég

be. Két hét gondolkodási idő után alá
írtuk a szerződést, és azóta váltva ve
zetjük a műszakot. Sajnos emelkednek 
az energia és élelmiszerárak, amit ne
künk is követnünk kell, de a törzsven
dégeink becsületére legyen mondva, 
hogy hűségesen kitartanak mellettünk. 
Aki ismer, tudja, hogy nagyon szeretem 
a munkámat, de a csapatom, azaz a kol
légáim nélkül nem lenne teljes a siker.

Akad olyan törzsvendégük, aki a nyi-
tás óta rendszeresen idejár?
 Igen, egy számítógépes programozó 

fiatalember az első naptól itt ebédel, neki 
„saját széke” és törzsasztala is van. 

Rojkó A.

https://www.ildiko-konyhaja.hu/
1011 Bp. Fő u. 8. 
Nyitva: hétfőtől szombatig  
11.30-tól 20.00 óráig,
vasárnap: zárva
Telefon: 06 1201 477

Ildikó konyhája
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Egykor az Esterházyak nyitották  
össze az itt álló házakat, hogy a Vár-
negyedben is legyen kellően reprezen-
tatív palotájuk. Ma iskolaépület áll  
a Tárnok utca 9–11. alatti házak helyén 
összevont telken.

A Tárnok utca 9. alatt 1528-ban még 
Brikcius kereskedő, budai polgár háza 
állt 1528-ban, amint erről egy korabeli 
dokumentum tanúskodik. A későbbiek-
ről nincsen fennmaradt forrás, így csak 
annyit tudunk, hogy az 1686-os ostrom 
utáni évben készült helyszínrajzon egy 
gótikus kápolna látható – valószínűleg 
ez volt a Nagyboldogasszony-templom 
(Mátyás-templom) Szent László kápol-
nája. Az ostrom után a középkori háznak 
csak a földszinti, boltozott terei marad-
tak meg az utca vonalában. A kincstár 
ezeket puskaművesek szállásául hasz-
nálta. A korabeli térképek számozása 
szerint a 316. és 317. számú ingatlan 
esett erre a telekre, többféle megjelölés-
sel: Bittermann, Schleicher, Ebermann 

névvel jelölt épületrészek mellett egy 
„Pixen corporal” jelöléssel is találkozha-
tunk. A nevek valószínűleg a puskamű-
vesekre utalnak, akiknek a szállását Kurz 
János Ignác kamarai tanácsos kapta meg 
a Kamarától 1696-ban. A telekkönyvben 
fel is tűntették a „Puver Thurm”, azaz lő - 
portorony, lőporraktár kifejezést. Kurz nem 
építkezhetett a telken, mert 1718-tól már 
üres telekként tartották nyilván. Az üres 
telken keresztül lehetett elérni a Tárnok 
utca 11–13. keleti végében épített pus-
ka portárat. Ez valószínűleg a korábbi 
Szent László kápolna romjaira, alapjaira 
épülhetett. 
Új élet csak 1805 után költözött a telekre, 
amikor Esterházy Miklós megszerezte, 
és a 11–13. alatti ingatlanához csatolta. 
1817-ben már folyt a neoklasszicista 
stílusú ház építése. 1898 után az örökös 
Esterházy Páltól az Esterházy hitbizomány 
tulajdonába került a házsor. 
A második világháború végén a ház eme-
lete teljesen megsemmisült, a földszint is 
súlyosan megsérült. A romos helyisége-

ket, maradványokat egy ideig még raktá-
rozásra használták, majd 1965-ben elbon-
tották. Az 1967-ben Dr. Zolnay László 
vezetésével végzett régészeti kutatás során 
sikerült feltárni a középkori épület csekély 
alapfalmaradványait. A telken tehát 
jelentős építészeti érték sajnos nem 
maradt fenn. 
A Tárnok utca 11. helyén is két kisebb 
középkori ház állt, amelyeket már a török 
időkben összevontak. Az 1686-os ostrom-
ban lényegében megsemmisült, csak a 
földszinti falak és a kőboltozatos pincék 
maradtak fenn. Hamar nekiálltak a hely-
reállításnak: 1687-ben már Beck budai 
városparancsnok építkezett itt, de az át- 
adás előtt már túl is adott a házon: a vevő 
Esterházy Pál nádor volt. A család maradt 
a tulajdonos egészen a második világhá-
ború végéig. A telek határában valamikor 
egy kis sikátor is húzódott. 1805-ben 
Esterházy Miklós a hátsó puskaportár 
telkét is megvette. Az épület kora barokk 
állapotában maradt fent egészen az 1902-
ben megkezdett nagy átalakításig. Akkor 

a főfalak egy részét vasgerendákkal váltot-
ták ki kiszolgáló helyiségek – konyha, 
mosogató, kamra és szakácsszoba – 
létesítése érdekében, valamint elkészült 
az emeleti nyitott folyosó északi része is. 
Ezt aztán 1908-ban dél felé, a 9. számú 
házra is kiterjedően meghosszabbították. 
Ekkor történt meg a homlokzatok egye-
sítése is: eklektikus neobarokk stílusban 
egyesítették a 13. számú házzal, a 11. 
számú ház kapuját pedig megszüntették, 
helyére ablak került. 
A második világháború végén rommá vált, 
emeleti főfalainak csonkjai és a földszin-
ten néhány boltozat maradt csak állva. 
A csekély romokat még 1965 előtt elbon-
tották. 
Így aztán két szomszédos, jókora méretű, 
üresen álló telek maradt a Tárnok utca e 
részén az 1960-as évek közepére. A telkek-
re először lakóházak építését tervezték. 
Csakhogy a Táncsics Mihály utcai álta-
lános iskola olyan állapotban volt, hogy 
halaszthatatlanná vált az áttelepítése. 
Ez nagy feladat elé állította a tervezőket, 
hisz a középkori vagy barokk kori lakó-
házak közé kellett egy jókora iskolaépü-
letet beilleszteni. A tervező Kangyal 
Ferenc (BVTV), a kivitelező a Fővárosi 
1. sz. Építőipari Vállalat volt. 
Az épület tömege jól követi a szomszédos 
házak épületmagasságát, e tekintetben 
az iskola jóval nagyobb tömbjét sikerült 
az összevont telekre beilleszteni. Az utcai 
homlokzaton végigfutó sávablakok jelzik 
leginkább az eltérő funkciót. Ugyanis erre 
az oldalra kerültek a tantermek, mögöttük 

pedig a folyosók jóval szélesebb kialakí-
tásával létrehozott zsibongók. Az utcáról 
nem látható, de az épület J alakban foly-
tatódik az udvari oldalon is, azaz egy keleti 
épületszárny is épült. Ennek földszintjére 
került az iskola étkezdéje, amelynek hátsó 
falát teljesen beborítja Berki Viola török 
időket megidéző mozaikja. (Ő készítette 
a kiskunhalasi házasságkötő termet díszítő 
falképet is.) Az első emeletére a fizika- 
kémia előadóterem, szertárak és az igaz-
gatás helyiségei kerültek. A második 
emeletet a tetőtérrel egybenyitva egy 
egyedi kialakítású tornateremnek is ma-
radt hely. Az utcai és az udvari épület-
tömböt összeköti az a rész, ahol a központi 
lépcsőház és a vizesblokkok kaptak helyet. 

Az iskola udvarában áll Melocco Miklós 
Mátyás királyt ábrázoló, mészkőből fara-
gott domborműve. 1970-ben avatták fel, 
az iskola indulásához kapcsolódóan. 
Kissé eldugott helyen, a 13. számú telek 
felé eső fal előtt látható. A szobor témájá-
hoz nyilván a közeli Mátyás-templom adott 
ihletet a szobrásznak. Erre utal az iskola 
indulója is (forrás: budavarisuli.hu): 

Fenn a várban
Fenn a budai várban a

Mátyás templom mellett
van az én iskolám

Halászbástya mellett
Megtanultam írni.

Megtanítottak olvasni,
számolni sem felejtek el,

tanáraimat sem felejtem el.

Az épület monolit vasbeton teherhordó 
szerkezettel épült, fa nyílászárókkal. 
A homlokzat eredetileg nyers műkő bur-
kolatú volt, ez a legutóbbi felújítás során 
nyert halványsárga színezést. A belső 
udvarban a műkő helyett már csak vakolt 
falakat építettek. 
Egy teljesen egyedi elrendezésű, tömegé-
ben a vári környezethez igazodó iskola 
épült. Ugyanakkor azt a kritikát is jogos-
nak érezhetjük, hogy egy tagoltabb, nem 
csupán egy finom törést tartalmazó hom-
lokzat, esetleg a nyers betontól eltérő 
anyaghasználat alkalmazásával a vári 
környezetbe jobban is be lehetett volna 
illeszteni a jókora tömböt. 

PG

Iskola a Tárnok utcában

A Tárnok utcai iskola (a szerző felvétele, 2022)

A Tárnok utcai iskola (a szerző felvétele, 2022)

A Tárnok utca 9. 1941–1942 körül  
(Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest Gyűjtemény)
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A koronavírus-járvány után különleges 
„intravénás” kulturális élményben része-
sülhetnek mindazok, akik jegyet váltot-
tak az idei Textúra estekre. A képző-
művészetet, irodalmat és színházat 
ötvöző izgalmas jeleneteknek a Magyar 
Nemzeti Galéria ad otthont.

Aki a korábbi években vállalkozott már 
hasonló kalandra, ismeri a játékszabályo-
kat, de azokat az olvasóinkat is szeretnénk 
beavatni, akik még nem próbálták ki, hogy 
mit jelent a címében szójátékot rejtő (text: 
szöveg és túra: séta) program. A szerve-
zők – előzetesen kortárs írókat bevonva – 
a múzeum anyagából kiválasztanak nyolc 
műalkotást. Fontos szempontnak tekintik 
a változatosságot, ezért a művészettörté-
net legkülönbözőbb korszakait vegyítik, 
illetve a Nemzeti Galéria állandó kiállítá-
sainak helyet adó valamennyi épületszár-
nyat és emeletet játéktérnek tekintik. 
Egy-egy író feladata, hogy ihletet kapva 
az általa választott képtől vagy szobortól, 
hat-nyolc perces jelenetet írjon egy vagy 
két színész számára. A monológok, párbe-
szédek – a nyolc szerző személyiségétől 
és stílusától függően – sokszor ironiku-
san, melankolikusan vagy metaforikusan 
kapcsolódnak a képzőművészeti alkotás-
hoz. A Textúra-estek a színházi előadások 
kezdetével egyidőben, a múzeumi zár órák 
után indulnak. A nézőket 30–35 fős cso-

portokra osztják, és minden csapat a 
számára előkészített és kézhez kapott 
térkép alapján tájékozódik. Ez a módszer 
biztosítja, hogy egy-egy jelenetet mindig 
csak egy társaság tekintsen meg, majd 
haladjon tovább a következő állomásra.
A nyolc műalkotás előtere ezeken az 
estéken színpaddá változik, amely körül 
papírszékek biztosítják az alkalmi kö-
zönség kényelmét. A szereplők a hazai 
és a határon túli színházi élet művészei, 
közöttük ismert és pályakezdő egyaránt 
akad. Az összművészeti élményt jelme-
zek, kellékek, színházi lámpák és hang-
technika segíti.
A Textúrát az idén a nemzetközi hírű 
Sardar Tagirovsky rendezte, a tőle meg-
szokott érzékenységgel. A felkért írók: 
Halász Rita, Kemény István, Kemény 
Zsófia, László Noémi, Szeifert Natália, 

Ugron Zsolna, Vida Gábor és Zalán Tibor.
A kiválasztott műalkotások: Szent Anna- 
oltár a leibici Szűz Mária mennybevétele 
templomból, Bortnyik Sándor: Zöld szamár, 
Orlai Petrics Soma: Zách Felicián, Rippl- 
Rónai József: Nő fehér pettyes ruhában, 
Galántai György: Lépésváltás, Munkácsy 
Mihály: Poros út II., Lakner László: A kon  -
zerv gyártás kezdetei, Pap Henrik: 1878-ból.
A jeleneteket előadó színművészek (elő-
fordul, hogy egy-egy monológot a színházi 
elfoglaltságok miatt váltott szerep osz tás-
ban láthat a közönség): Szorcsik Kriszta; 
Lábán Katalin / Béres Miklós; Szikszai 
Rémusz / Béres Miklós; Nagy Katica; 
Csákányi Eszter / Balog József; Hámori 
Gabriella és Vasvári Csaba; Fazakas Júlia 
és Váradi Gergely; Kancsár Orsolya / 
Berki Szofi.
Aki személyesen is kíváncsi az idei Textú-
rára, az a rendhagyó est mini előadásaiból 
megtudhatja többek között, hogy a túlélés 
egyik módja a zakuszkabefőzés; hogy mi 
köze Munkácsy Mihály feleségének a 
rózsaszín festékfolthoz; hogy mit üzen egy 
szecessziós pöttyös ruhás nő; hogy miként 
állt bosszút Károly Róbert Zách Feliciánon; 
hogy mit gondol Mária, amikor a fia dacol 
vele, és hogy egy nyugdíjas háziorvos 
számára melyek a hétköznapok legszebb 
pillanatai. Sejthetővé válik a Hold által 
megfogalmazott sajátos műkritika is egy 
Bauhaus lakóház fölött. Az azonban kizá-
rólag a festő titka marad, hogy mit keres 
a zöld szamár egy parkban fölállított 
szobortalapzaton.
Előadások: november 21., 23., 28. és 
30. szerda, 19 óra.

r.a.

Színház a  
múzeumban

PROGRAMOK

Jelentkezz már ma járőr beosztásba a 
Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz!
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SCAN ME
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PROGRAMOK

MáraiKult  
Márai Sándor  
Művelődési Ház
1013 Budapest, Krisztina tér 1. 

/maraikult  
Információ: 06 20 264 1134 
Nyitvatartás:  
Hétfőtől péntekig 9:00–21:00
szombat: 10:00–18:00, illetve  
a rendezvényektől függően.
Vasárnap és ünnepnapokon az aktuális 
programokhoz igazodóan.
Jegyek elővételben a TIXA oldalán 
vagy a Márai Sándor Művelődési Ház
ban hétfőtől péntekig 10 és 17 óra 
között vásárolhatók. A helyszínen 
bankkártyás fizetés is lehetséges. 
A kedvezményes jegyár gyerekeknek 
kétéves kortól, diákok, nyugdíjasok és  
az I. kerület kártyával rendelkező kerü 
leti lakók részére szól. Az I. kerületi kár 
tyával vásárolt kedvezményes jegyeket  
kizárólag a kerületi kártya felmutatásá 
val tudjuk elfogadni a helyszínen.

November 18. 14:00 
MáraiKult Filmklub  
a Tabán Art Moziban
Eszeveszett mesék 
(argentin-spanyol vígjáték, 122 perc, 
2014)
A fergeteges vígjáték főszereplői  
eljutnak arra a pontra, amikor betelik  
a pohár. Amikor nincs visszaút.  
Amikor elszakad valami, és olyat tesz-
nek, ami visszafordíthatatlan esemé-
nyek láncolatát indítja el. 
A belépés ingyenes.

November 18. 19:00
Felevad Duó: Müller Péter Sziámi és 
Kirschner Péter 
A Müller Péter Sziámi és Kirschner 
Péter gitáros Felevad duója közös  
szerzeményeket, valamint a Sziámi

zenekar különböző korszakainak  
kevésbé ismert dalait, a 80-as évek 
titkos slágereit, verseket ad elő egy 
csendes színházi esten.
Belépő: 3900 Ft
Kedvezményes jegyár: 3200 Ft

November 20. 19:00 
Regejáró Misztrál Művészeti Klub
Vendég: Hrutka Róbert
Belépő: 2200 Ft 
Kedvezményes jegyár: 1800 Ft

November 24. 18:00
Adventikoszorú-készítő workshop
A helyek száma korlátozott, a jegyek 
megváltása elővételben ajánlott!
Belépő: 3500 Ft 

November 25. 19:00 
A Nevetek Zenekar balkán táncháza 
tánctanítással
Belépő: 1000 Ft

November 26. 20:00 
!Oscar Wilde!
One man show Szirtes Balázs  
előadásában

Oscar Wilde költő, író, színműíró, szipor-
kázó társasági szellem, az élet császára, 
botrányhős, bukott ember, rab, hontalan 
és még sok minden más is volt. 
Színdarabjai óriási sikert aratnak a mai 
napig, rendkívül izgalmas személyisége 
könyvek, mozifilmek és színházi elő-
adások témája. Az egyszemélyes darab-
ban részletek hangzanak el Oscar Wilde 
világhírű műveiből, ezenkívül levelek, 

anekdoták, aranyköpések, pikáns szto-
rik és megható jelenetek színesítik azt. 
Belépő: 2400 Ft 
Kedvezményes jegyár: 2000 Ft

November 29. 18:00 
Mi svábok mindig jó magyarok voltunk 
Magyar dokumentumfilm, 2021, 52 perc
A dokumentumfilm Mi svábok, mindig jó 
magyarok voltunk címmel László Gábor 
rendező munkája. A film 52 percben 
foglalja össze a magyar–német együtt-
élés több mint 1100 évét. A film a XX. 
Lakiteleki Filmszemlén második helye-
zést ért el.
A belépés ingyenes.

November 30. 18:30 
BorKlub Bácsi Zoltánnal –  
A szakrális bor
A bor a népek őstörténetében, a kultúr-
körök kialakulásában hihetetlenül fontos 
szerepet játszott és játszik még ma is. 
Az adventi időszak borklubjában a bor 
mint a testi- és lelki fájdalmaink enyhí-
tője, az átalakulás szimbóluma, mint 
szakrális ital lesz a téma.
Belépő: 4000 Ft

December 2. 19:00
Karády
Az országszerte nagy sikerrel játszott 
Karády című színdarab Karády Katalin 
megosztó és tragikus sorsát mutatja be 
az öltöztetőnője, Mohácsi Ilona szemszö-
géből. Lukács Melinda és Dévényi Ildikó 
előadása megindítóan őszintén és hite-

lesen tárja elénk a díva valódi életét, küz-
delmeit, megaláztatását és öltöztetőnő-
jéhez fűződő mély kapcsolatát. Az előadás 
alatt élő zongorakísérettel csendülnek 
fel Karády Katalin legszebb dalai.
Írta: Pivarnyik Anikó
Előadja: Lukács Melinda és Dévény Ildikó
Rendezte: Dévényi Ildikó 
Zongorán kísér: Tóth Gábor 
Belépő: 3000 Ft
Kedvezményes jegyár: 2400 Ft
Kétéves korig ingyenes.

A MáraiKult  
állandó programjai

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

Hétfő 08:30–09:30
SEIDO Karate Klub
Vezeti: Bácsi-Hána Kata,  
2. danos shito-ryu sensei
Elérhetőség: +36 20 999 9000,  
hana.kata5@gmail.com 
Óradíj: 4000 Ft,  
bérlet: 14 000 Ft/hó 

Hétfő 10:00–11:30 
Kerekítő foglalkozás Bogdán Dórával 
10:00–10:30  
Kerekítő Mondókázó (0–3 év)
Óradíj: 2000 Ft,  
bérlet: 9500 Ft/5 alkalom
10:45–11:30  
Kerekítő Manó Torna (1–3 év)
Óradíj: 2200 Ft,  
bérlet: 10 500 Ft/5 alkalom
Elérhetőség: www.kerekito.hu 
+36 30 205 5703

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

Hétfő és szerda 16:00–16:45
Akrobatikus Rock and Roll tanfolyam
Vezeti: Imreh-Fekete Kinga
www.rockandmagic.hu

Havi bérlet/heti 2 óra: 13 000 Ft
Havi bérlet/heti 1 óra: 7500 Ft
Testvérkedvezmény:  
1500 Ft/bérlet a második gyermekre

Kedd 18:30–19:30 
Stresszoldás & Bodywork
Elérhetőség: diana.goncz@gmail.com,  
+36 20 959 1717
Óradíj: 3000 Ft/alkalom
bérlet: 13 000 Ft/5 alkalom

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

Kedden: 19:45–21:15,  
és szerdán 16:45–17:45 
Felnőtt társastánc
Elérhetőség: Deresi Vajk  
vajkderesi@gmail.com, +36 30 749 7673
Óradíj: 2500 Ft/fő,  
bérlet: 9000 Ft/fő/4 alkalom,  
15 000 Ft/fő 8 alkalom

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 alkalom,  
11 500 Ft/5 alkalom

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

Csütörtök: 20.00–21.00
Női Jóga Bettivel
Elérhetőség: Kiss Bettina  
bettinakissyoga@gmail.com
Órajegy: 3000 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 
+36 20 269 0067 
Nyitvatartás:  
Hétfőtől péntekig 10:00–19:00 
Szombaton: 10:00–18:00 
Vasárnap: zárva 

Minden szombaton 10:00–18:00
Óriás Carcassone mindenkinek! 

Tudtad, hogy van egy hatalmas Carcas-
sonne, amelynek lapkái 1X1 méteresek? 
És tudod-e, hogy a világon ebből csak 
pár darab van, és ráadásul a Piatnik, vala-
mint a Magyar Társasjátékos Egyesület 
jóvoltából egyik a Virág Benedek Házban 
van? Minden szombaton játszhatsz vele.  
Bejelentkezés:  
viragbenedekhaz@maraikult.hu
A játékot két órát lehet ingyenesen hasz-
nálni. Csak bejelentkezés és visszajelzés 
esetén érvényes a foglalás.  
Letéti díj:  5000 Ft. 

Nyitvatartási időben minden nap
Játékcsere a Virág Benedek Házban 

Van régi, megunt játékod? Szeretnél 
helyette egy újat? Akkor ugorj be a Virág 
Benedek Házba, hiszen az udvar közepén 
elhelyezett ládafiában csodák várnak. 
Hozd magaddal azt a játékod, amire 
már nincs szükséged vagy kinőtted, 
keress másik játékot, és vidd magaddal! 
Fontos, hogy csak olyan játékot rakj 
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a vitrinbe, aminek magad is örülnél, ne 
legyen piszkos vagy törött! 
Less be hozzánk november 2-ától, 
várunk minden nap 10:00–18:00 között, 
kivétel vasárnap!
 
Minden szerdán 17:00–22:00 
Társasjátékklub
Több mint kétezer stratégiai, party és 
kártyajáték! 

Belépő: 500 Ft/alkalom 
Az első alkalom ingyenes.

Minden szerdán 10:00–11:00
Régi idők játékai 
Nyugdíjasklub
Sakk, malom, dominó, bingó és egy jó 
közösség! Szeretettel várjuk a Virág Bene-
dek Házba a környéken élő szépkorúakat 
közös játékra, beszélgetésre, egy csésze 
forró teára. Nézzen be hozzánk, beszél-
gessünk, játsszunk együtt!
Havi klubdíj: 500 Ft

November 18. 19:00 
Pribojszki Mátyás szájharmonikaklub
Házigazda: Grunting Pigs
Belépő: 2200 Ft 
Kedvezményes jegyár: 1800 Ft

November 24. 19:00 
Saját hajunknál fogva – avagy: 
az Élet, ami történik veled 
Felolvasószínházi előadás:  
részletek Gina B. Nahai: A csend fátyla 
című regényéből
A felolvasószínházi előadás után  
az elhangzott részletek kapcsán beszél-
getünk arról, hogy vajon a mi családja-
inkban milyenek voltak az egymást 
követő női generációk, milyen nehezítő 
vagy könnyítő mintákat adtak át nekünk, 
és Móricz Emese fejlesztő tréner  
megmutat néhány könnyen megtanul-
ható, a saját elmélyülést támogató gya-
korlatot is. 
A beszélgetést vezeti: Móricz Emese 
fejlesztő-tréner
A szövegeket előadja: Takáts Andrea 
színésznő 
Belépő: 2200 Ft,  
kedvezményes jegyár 2000 Ft

November 25. 19:00
Szeder koncert

Szeder dalszerző-énekesnő sajátos 
nézőpontjával próbálja vidámmá vará-
zsolni a hétköznapokat apró csodákkal, 
humorral, fantáziával, emellett a lélek 
mélységeibe, az önismereti út rejtelmeibe 
is bepillantást nyújtanak őszinte szövegei. 
A tartalmi sokszínűség műfaji sokszínű-
séggel vegyül, a francia sanzonos bohém-
ság keveredik az indie folkrock vagánysá-
gával. A koncerten ezúttal egy szál gitárral 
adja elő dalait.
Belépő: 2400Ft,  
kedvezményes jegyár 2200Ft

November 26. 10:00–13:00
Adventi asztaldíszek készítése
A belépés ingyenes, a workshopon 
felhasznált „hozzávalókat” külön kell 
fizetni a helyszínen. 
Előzetes regisztráció szükséges  
a viragbenedekhaz@maraikult.hu  
e-mail címen.
 
December 2. 19:00
Kardos Horváth János:  
Egy személyes, egyszemélyes koncert 

Kardos Horváth János a Kaukázus 
zenekar szíve-lelke, jónéhány népszerű 
magyar dal szerzője, aki mindig figyel 
arra, vajon merre, hogyan lehet úgy 
tovább alkotni, hogy abból valami újszerű, 
szokatlan dolog szülessen. Az egyik 
központi témája a környezetvédelem, 
egyedi hangja olykor szórakoztató, 
máskor emelkedett hangulatú. 
A 2021-ben az Egyetlen szó című szer-
zeménye lett az év legjobb dala és 
szövege, amelyet kétszeres Petőfi-díjjal 
jutalmaztak. Ennek köszönhetően idén 
nyáron Csíkszeredán, Székelyudvarhelyen 
és Torockón is fellépett a Kaukázus.
Belépő: 2400 Ft, 
kedvezményes jegyár 2200 Ft

December 3. 10:00–14:00 
Bolhapiac 
Igazi kincskeresésre invitálunk minden-
kit a Virág Benedek Házba. Az érték-
mentés és az újrafelhasználás jegyében 
rendezzük meg a bolhapiacot, ahová 
szeretettel várunk árusokat és vásárló-
kat egyaránt. 

Fotó: Kis Kata Linda

Helyjegy asztal nélkül: 1000 Ft
Helyjegy asztallal: 1500 Ft

Jókai Anna Szalon
1011 Budapest Iskola utca 28. 

/jokaiannaszalon  
jokaiannaszalon@budavar.hu 
+36 20 363 0577
Nyitvatartás: 
Kedd, péntek: 14:00–20:00
Szerda, csütörtök: 10:00–20:00
Vasárnap és ünnepnapokon  
a nyitvatartás a programok szerint 
változik.

Minden szerdán 10:30
Léleksimogató foglalkozás
Rák Kati színművésznő programja,  
amin játékos gyakorlatok kíséretében, 
egymásról és magunkról beszélgetve 
együtt, közösségben juthatunk még 
közelebb a történeteinkhez.  
Egy szellemi közösség jó gyakorlatokkal 
és emlékek felidézésével a gondolkodás, 
a memória és a beszédkészség karban-
tartására. 
A belépés ingyenes.

November 17. 18:30
Esti iskola 
Történelem másképp: Török világ 
Budán 
Vendég: Sudár Balázs, a Történet-
tudományi Intézet tudományos főmun-
katársa. 
A történelem fontos eseményei, azok 
következményei ma is hatással vannak 
az életünkre. Ablonczy Balázs meghí-
vott vendégeivel a kortárs kutatási irány-
zatok bemutatása mellett a múlt ese-
ményeit is segít újragondolni. 
Belépő: 1400 Ft
Kedvezményes jegyár: 1000 Ft

November 18. 18:30
Családban marad 
Vendégünk:  
Kemény István és Kemény Zsófi 
A sorozatban olyan családtagok ülnek 
egymás mellé, akik valamilyen módon 
kapcsolódnak az irodalomhoz.  
Beszélgetnek könyvekről, családi kap-
csolatokról, a minket körülvevő világról 
és mindarról, ami színesebbé, jobbá 
teheti a mindennapokat.
Belépő: 1400 Ft
Kedvezményes jegyár: 1000 Ft

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

/terkepgaleria 
info@maraikult.hu 
+36 20 376 4131 
Nyitvatartás:  
keddtől szombatig 14:00–18:00 

November 17ig  
Gerber Márton képzőművész 
kiállítása  
A belépés ingyenes.

Várnegyed Galéria
1013 Budapest, Batthyány u. 67. 

/varnegyedgallery 
+36 20 559 4407 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 
14:00–18:00; szombaton 10:00–14:00 

November 12ig
Kiállítás a Magyar Grafikus-
művészek Szövetsége alapításának 
30. évfordulója alkalmából  
Válogatás a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem gyűjteményéből. 
Megnyitja: Stefanovits Péter képző-
művész
A kiállítás december 10-ig ingyenesen 
látogatható.

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, péntek 9:00–13:00, 
szombat 13:00–21:00
Vasárnap és ünnepnapokon a progra
mokhoz igazodóan.

December 1. 19:15
Rocktörténeti Szalon B. Tóth 
Lászlóval 
Vendég:  
Sipos Tamás – Irigy Hónaljmirigy
Mindenkinek volt kedvenc együttese, 
énekese, esetleg diszkósa. Mindenki 
hallott vélt vagy valós történeteket.  
De mi is az igazság? Elmondják maguk 

Fotó: Kanyo Béla

az érintettek! A Vízivárosi Klub új soro-
zata egy vidám utazás a rock & roll hős-
korába. Főszerepben a magyar könnyű-
zenei múlt!
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött: vizivarosiklub@maraikult.hu, 
vagy munkaidőben a klub telefonszámán.

Rendszeres programok

Minden pénteken 17:30–22:00  
Gombfociklub 
Ha van igazi „otthona” az (egykor) ország-
szerte játszott vérbeli magyar sportnak, 
a gombfocinak, akkor az minden kétsé-
get kizárólag Budapest I. kerülete, a 
legendás Víziváros. Itt élt a gombfocis 
élményeit prózában-versben megéneklő 
irodalmár, Tandori Dezső; itt játszotta le 
egy asztalon háromszor is az angol 
bajnokságot, amiről aztán megszületett 
a három Gombfocikönyv. A Gombfoci 11 
Egyesület most minden héten pénteken 
várja a játékos kedvű érdeklődőket 
0–99 éves korig. 

Klubvezető: Németh István Emánuel.
A belépés ingyenes.  

Minden hétfőn 9:30–11:30
Baba-mama klub
Ha (ki)kapcsolódnál vagy szabadon be-
szélgetnél egy támogató közegben, itt 
bátran kérdezhetsz! Cserélj tapasztalatot 
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másokkal a kisgyermekes lét örömeiről, 
kihívásairól. Babahordozás, szoptatási 
tanácsadás, mosható pelenkázás és 
miegymás. Várunk szeretettel!
Elérhetőség:  
budai.babamama@gmail.com
A részvétel ingyenes.

Fotó: Jezsek Lajos

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

Minden 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 meg, 
miért szűkítenénk le a gyerekekre ezt 
a dolgot? Tudja mindenki, hogy a nép-
meséket a XIX. sz. közepéig a felnőttek 
mesélték egymásnak? 
Várunk minden 14 év feletti mesés  
lelkű felnőttet a magyar népmese-
körünkbe!
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 kedden 18:00–21:00
Impróka
Improvizációs dráma felnőtteknek és 
majdnem felnőtteknek.

Vezeti: Bokor Ágnes
Elérhetőség: +36 30 523 2132

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 18.00–19.00
Gerinctréning
A gerinctréning gyógytornász által 
vezetett prevenciós óra, amelyen az 
egész testet átmozgatjuk és erősítjük, 
annak fő tengelyére, a gerincünkre 
fókuszálva. 
Előzetes bejelentkezés szükséges. 
Elérhetőség: Szabó Borbála  
(gyógytornász-maunálterapeuta),  
 +36 70 779 0267,  
e-mail: szabobora@gmail.com
Részvételi díj: 2500 Ft/alkalom,  
I. kerületi kártyával 2200 Ft

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

Minden csütörtökön 10.00–10.45
Menő-Manó torna
Játékos, komplex fejlesztő foglalkozás 
mondókákkal, énekekkel, ritmushang-
szerekkel, mozgásos játékokkal 1–3 
éves gyermekek részére szülőkkel!
Információ: info.edikids@gmail.com
Óradíj: 2300 Ft/alkalom
Bérlet: 9600 Ft/5 alkalom

November 18. 15:30–17:30  
A Budavári Kézfogás Testvérvárosi 
Egyesület közgyűlése
Körkép a 4 főváros I. kerületeiből  
Fókuszban a nagyvárosi kerületek közös 
problémái, csökkenő, elöregedő lakosság, 
műemléki környezet, idegenforgalmi 

nyomás. Jó gyakorlatok, a lakosságot 
segítő intézkedések.
A program nyilvános és ingyenes.

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

Kéthetente szombaton 9:00–12:00 
Színkópé 
Színjátszó- és drámafoglalkozás
A színkópé olyan színjátszó- és 
drámafoglalkozás, ahol a gyermek 
személyisége fejlődik, kreativitása 
pedig teret talál.  
A háromórás workshopokon a részt-
vevők elsajátítják a helyes színpadi 
légzést; a beszédgyakorlatokon 
keresztül a helyes artikulációt;  
a szituációkon, helyzetgyakorlatokon  
és improvizációkon keresztül pedig 
kiteljesedhet a gyermek.
Elérhetőség: patocskatica@gmail.com
Korosztály: 6–12 éveseknek. 
Részvételi díj: 5000 Ft  
(testvérkedvezmény: 4500 Ft)
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A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Márai Sándor Könyvtára,  
az Életet az éveknek budapesti 
egyesületével közös szervezés-
ben működő Könyvklubjában 

2022. november 29-én,  
kedden, 16 órakor  
az új Nobel-díjas szerző,  
Annie ERNAUX: Évek című  
könyvét fogjuk megbeszélni.  

Diavetítés 
A hónap utolsó szerdáján  
diavetítést tartunk a kicsiknek.  
 
A következő november 30-án, 
szerdán, 17:00–17:30-ig lesz, 
amikor téli meséket fogunk  
vetíteni.
 
Programjaink ingyenesek, minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!  
 
Címünk: I. Krisztina körút 87-91. 

Könyvklub 
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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

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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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.

Keresünk legalább 4 hálószobás, 
kiadó budai villát. Bakoslak 
Ingatlan I. ker. Batthyány utca 32. 
Tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.

Diplomatának keresünk az I., II., 
XII. kerületben kiadó 3 hálószobás 
lakást. Bakoslak Ingatlan I. ker. 
Batthyány utca 32.  
Tel.: 326 0618, 06 20 974 0571.

A Krisztina körúton 35 m2 felújított, 
bútorozatlan lakás hosszú távra 
kiadó, 2 havi kaucióval, 150 000 
forintért havonta. Érdeklődni  
a 06 20 928 3677-es telefonszámon 
lehet.

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

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

tel.: +36 30 235 6058.
Lakásfelújítás! Szobafestés, 
parkettázás, tapétázás, 
víz szerelés, csempézés, 
villanyszerelés, kőműves-
munkák, garanciával.  
Halász Tibor,  
tel.: 202 2505,  
06 30 251 3800.

Matematikakorrepetálás 5–12. 
évfolyamig, érettségire felkészítés 
szaktanároknál 40 év gyakorlattal. 
Középiskolásoknak 900 oldalas 
online segédanyagot biztosítunk. 
Információ: htiborgy@gmail.com, 

Régiség
Könyveket, könyvtárat (régit, 
újat), műtárgyakat, papírrésgisé-
geket, 1945 előtti fotókat, képes-
lapokat vásárol a Vértesi Antikvá-
rium – azonnali fizetéssel, díjtalan 
kiszállással.  
Telefon: 06 20 425 6437,  
www.vertesiantikvarium.hu

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

Nerc, róka és mindenfajta szőrme-
bundát vásárlok, teljes ruhanemű- 
hagyatékot, kiegészítőket, éksze-
reket, könyveket és dísztárgyakat, 
régiségeket.  
Tel.: 06 20 229 0986.

Egészség
Házhoz megyek!  
Fogsor készítését, javítását 
garanciával vállalom.  
Hívjon bizalommal!  
Telefon: 06 20 980 3957.w

APRÓHIRDETÉS

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, 

Lap-
szám

Leadási  
határidő Megjelenés

21 november  
23.

december  
1.

22 december  
7.

december  
15.

megjelenési  
dátumok 

2022.

2021. 06. 03.
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