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Évnyitó tárlat
a Várnegyed
Galériában

A Várnegyed Galéria idei elsõ tárlata a kerületben élt Bor Pál festõ- és iparmûvészre emlékezik. A január 19-én 18.00 órakor nyíló kiállítást Kopácsy Anna művészettörténész nyitja
meg, közremûködik a ProFun kórus, Énekes
Katalin vezetésével.
Bor Pál életérõl, mûvészetérõl részletesen az
5. oldalon olvashatnak.

Váron kívüli parkolás esetében:
+36-1-225-7276, +36-1-225-7277
Érdeklõdhet e-mailen is:
ugyfelszolgalat@ budavar.hu
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Kiegyensúlyozott, stabil gazdálkodás jellemzi a kerületet

Jelentõs fejlesztések 2017-ben is
A tavalyi év utolsó Képviselõ-testületi
ülésén, december 15-én tárgyalták meg és
fogadták el a kerület 2017. évi költségvetését,
amelyet az önkormányzat által eddig
megfogalmazott prioritások mentén állítottak össze. Így például folytatódik a közterületek és a mûemlékek felújítása, jelentõs
összeg jut kulturális és közösségi feladatok
ellátására valamint a hátrányos helyzetben
lévõk támogatására. Új rendelet született a
háziorvosi és védõnõi körzetekrõl és zöld utat
kapott a Kosciuszkó Tádé utcai iskolaépület
értékesítése. A Képviselõ-testület döntött
arról is, hogy vagyonkezelési és feladatellátási szerzõdést köt a Közép-Budai
Tankerületi Központtal.
Már a decemberi Képviselõ-testületi ülésen
megtárgyalták és elfogadták az önkormányzat
idei költségvetését. Nagy Gábor Tamás polgármester emlékeztetett rá, hogy a korábban csak
februárban került sor a költségvetés megtárgyalására, hiszen meg kellett várni az országos
költségvetést és csak annak ismeretében lehetett
elõkészíteni a helyi rendeletet. Az elmúlt két
évben azonban már lehetõség nyílik arra, hogy a
helyi költségvetés is hatályba lépjen januártól.
Mindenek elsõsorban a beruházások kapcsán

Lejárnak a parkolási
engedélyek

Váron belüli pakolás esetében:
+36-1-458-3025, +36-1-458-3030
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Figyelem!

2017. január 31. napján lejár a 2016. évre
kiadott parkolási engedélyek érvényessége. Az
elõzõ évhez hasonlóan a Budavári Önkormányzat azoknak a természetes személyeknek,
akik a 2016. évben rendelkeztek érvényes parkolási engedéllyel és 2017. január 31. napján
nincsen fennálló gépjármûadó tartozásuk, a
2017. évre vonatkozóan is automatikusan
meghosszabbítja parkolási engedélyük érvényességét (2018. 01.31. napjáig).
A méltányossági kérelmek alapján kiadott
engedélyek érvényessége 2017. január 31.
napján lejár és nem kerül automatikusan meghosszabbításra, azokat ismételten kérelmezni
kell.
A fentiek alól kivételt jelentenek továbbá
azok a személyek is, akik a 2016. évben
költöztek az I. kerület területére vagy a 2016.
évben használt gépjármûvet vásároltak.
Esetükben ugyanis nem a kerületben történt a
gépjármûadó megfizetés, annak ellenõrzésére
az önkormányzat hivatalból nem jogosult.
Kérjük az érintetteket, hogy fáradjanak be az
önkormányzat valamelyik ügyfélszolgálati
irodájára, ahol személyesen kérelmezhetik a
várakozási vagy behajtási-várakozási hozzájárulásuk (továbbiakban együtt: parkolási
engedélyük) kiadását.
Amennyiben nem biztos abban, hogy
Önnek automatikusan meghosszabbítják a
parkolási engedélyt vagy esetlegesen adózási
kötelezettségét késve teljesítette és ezért adótartozása lehet, kérjük hívja az Ügyfélszolgálati
Irodákat!
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Folytatódik a Naphegy utca felújítása

van nagy jelentõsége: már
év elején megkezdõdhetnek a tervezési, elõkészítési
feladatok, majd a tavaszi
idõszakban már maga a
konkrét beruházás is.
Nagy András, a Gazdasági
Iroda vezetõje összefoglalójában azt emelte ki, hogy a
bevételeket megalapozottan, az óvatosság elvét követve, a kiadásokat pedig a
közfeladatok ellátásához
indokolt mértékben tervezték meg. A várható bevételek elegendõ fedezetet biztosítanak a jelentõs fejlesztési és felújítási tervekre,
úgy, hogy továbbra is a
tartalékok szolgálják majd a
biztonságos gazdálkodást.
A 15 milliárd forintos fõösszegû költségvetésben
ugyanis 5,5 milliárd tartalék szerepel. Kiemelte azt is,
Európa liget rendezésének első lépéseként tavaly decemberben visszakerült
hogy a feladatokat és a kü- Az
eredeti helyére Kodály Zoltán szobra
lönbözõ ellátásokat továbbra is magas színvonalon biztosítja az önkormány- szon. A Toldy Gimnázium tetõfelújításának
zat, és az eddig megfogal- következõ üteme is megvalósul 2017-ben.
Korábban beszámoltunk már arról, hogy az
mazott prioritások mentén folytatódik a munka. önkormányzat pályázatot nyújt be a Batthyány
A költségvetésben tér felújítására, hiszen a feladatot önerõbõl nem
többek között szerepel a tudná elvégezni. A részletes pályázati anyagot, a
Ponty utca Szalag utca - Fõ terveket 2018-ig kell benyújtani, így az idei év
utca közötti szakaszának feladata ezeknek az elkészítése. Az önkormányzat
felújítása, hiszen az útbur- elképzelése, hogy a barokk tér valódi közösségi
kolaton jelentõs süllyedé- területté alakuljon és megszûnjön a jelenlegi
sek vannak, a szegély több busz-parkoló jellege. Szerepel a költségvetésben a
szakaszon sérült. Tervezik Táncsics utca valamint a Kapisztrán tér felújítáa Halász utca útburko- sának a tervezése is. Utóbbinál a kiskockakõ
latának cseréjét is a rakpart burkolat rendkívül rossz állapotú, helyenként
és Fõ utca között. Itt – a hiányos. Az átépítés során gondolni kell a
tervek szerint – kiszélesítik burkolat alatt található közmûvek felújítására, a
a meglévõ járdát is. A csapadékvíz-elvezetés megoldására, csatornázáFranklin utcában sor ke- sára is. Ezek tervezése, elõkészítése kezdõdik
rül a lépcsõs járda meg- meg az idén, a konkrét munkálatok várhatóan
újítására a Donáti utca és 2018-2019-ben zajlanak majd. Tervezi az önkorToldy utca közötti szaka- mányzat az Európa liget és a benne található
szon. Folytatódik a Nap- sportpálya felújítását is. Az elképzelések szerint a
hegy utca felújítása is, terület rendezése mellett megfelelõ közvilágítást
2017-ben a Mészáros utca - és térfigyelõ kamerákat is kapna a Vár tövében
(Folytatás a 3. oldalon)
Orvos utca közötti szaka- lévõ park.

Száz éve koronázták meg IV. Károlyt
1916. december 30-án koronázták meg IV. Károlyt, az utolsó
magyar királyt. Az ország és egész
Budapest ünnepelt, a háború
közepette is fényûzõ rendezvényekre került sor. A nap az Országgyûlés két házának ülésével
kezdõdött, majd a képviselõk
átvonultak a Budai Várba, a
ceremónia színhelyéül szolgáló
Mátyás-templomba, amely elõtt
már összegyûltek a megyék és
városok küldöttségei.
Boldog IV. Károly magyar
királlyá koronázásának századik
évfordulója alkalmából, december
30-án Erdõ Péter bíboros mutatott
be ünnepi szentmisét a Mátyástemplomban. Az ünnepi szentmisén jelen volt Habsburg Károly,
Habsburg György és családja,
Habsburg Mihály és felesége,
Christina fõhercegnõ, valamint a
magyar állami és közjogi méltóságok. A szentmise után hagyományőrző katonai bemutatót tartottak a Szentháromság téren.

Fotó: MTI
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Várnegyed

Kormányablak az Attila úton
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BEETHOVEN KADENCIAVERSENY
A Budavári Önkormányzat a „Beethoven Budán 2017”
komolyzenei koncertsorozat keretében ismét Beethoven
kadenciaversenyt hirdet. A verseny célja, hogy inspirálja
a hegedûmûvészeket, hogy saját kadenciát írjanak és
játsszanak Beethoven hegedûversenyéhez, bemutatva
ezzel elképzeléseiket, új interpretációkat teremtve a
Beethoven-mûvekhez.
NEVEZÉS:
A versenyben való részvétel nevezéshez kötött, a versenyre
35 éves kor alatt lehet jelentkezni.
NEVEZÉSI HATÁRIDÕ: 2017. MÁRCIUS 1. 12:00
Nevezni új, eddig nem publikált vagy elõadott, a pályázó
által komponált és elõadott kadenciával lehet
Beethoven: D-dúr hegedûverseny (op. 61) I., II. és III.
tételéhez.
Egy pályázó maximum három pályázatban vehet részt,
minden pályázatot külön-külön, saját jeligével kell leadni.
A zsûri tételenként választja ki a legjobb kadenciát, így
három elsõ helyezett születik. A három legjobb pályamû
1 000 – 1 000 euró díjazásban részesül.
A pályamûveket zárt, jeligével ellátott borítékban kell
leadni 2017. március 1-jén déli 12 óráig a Budavári
Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.). A pályamûvek a megadott határidõig postán is beküldhetõk a Budavári Önkormányzat
postacímére (1250 Budapest, Pf. 35.) A küldeménynek a
határidõig meg kell érkeznie a címre. A borítékra kérjük
ráírni a jeligét és azt, hogy „Beethoven kadenciaverseny”.
A pályamû mellett lezárt, jeligével ellátott borítékban kell
megadni a pályázó személyes adatait: név, lakcím, elérhetõség, rövid fényképes életrajz.
A pályamûveket hangfelvételen kell beadni (pl. CD,
pendrive vagy memóriakártya), de a pályázó egyéni döntése
alapján kottás lejegyzés is mellékelhetõ. Azokat a pályázatokat (pl. videofelvétel), amelyen a szerzõ vagy az elõadó
azonosítható, nem tudjuk figyelembe venni, mivel sértik a
pályázat anonimitását. A felvételnek nem szükséges
tartalmaznia a teljes tételt, elég maga a kadencia. Amenynyiben a felvétel a teljes tételt tartalmazza, a kíséret lehet
zenekari vagy zongorakíséret is. A felvétel technikai minõségének értékelése nem bírálati szempont, de javasolt
technikai értelemben is élvezhetõ minõségû felvétel beadása.
ÉRTÉKELÉS:
A pályázatokat a Budavári Önkormányzat polgármestere
által felkért zsûri bírálja el.
A zsûri tagjai:
• Rolla János, Kossuth-díjas hegedûmûvész, a zsûri elnöke
• Pauk György hegedûmûvész, a londoni Royal Academy
of Music professzora
• Fekete Gyula zeneszerzõ, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem tanszékvezetõje
• Mácsai János zenetörténész
• Zombola Péter zeneszerzõ, az MR Zenei Együttesek
mûvészeti vezetõje
DÍJAZÁS, NYEREMÉNYEK:
A hegedûverseny egyes tételeihez született legjobb kadenciák díjazása egyenként 1000-1000 euró. A gyõztes pályázatok elõadói vállalják, hogy nagyzenekari kísérettel elõadják a hegedûverseny egy-egy tételét az általuk komponált
kadenciával a Beethoven Budán 2017 nyitóhangversenyén, 2017. május 3-án este a Budai Várban.
A zsûri döntése ellen felszólalásnak vagy jogorvoslatnak
nincs helye.
Az Önkormányzat a nem díjazott pályamûveket a pályázóknak visszaszolgáltatja, azokat személyesen vagy meghatalmazott útján a bírálatot követõ 60 napon belül lehet
átvenni. Ezt követõen a pályázat kiírója a pályamûvek megõrzésére nem vállalkozik, azokért felelõsséget nem vállal.
JOGI VONATKOZÁSOK:
Az elkészült pályamûvek szerzõi joga a szerzõk tulajdonát
képezik. A versennyel kapcsolatos minden képi és írott
anyag a versenyt szervezõ Budavári Önkormányzat szellemi
tulajdona, azok felhasználása, másolása, sokszorosítása
kizárólag a szervezõ írásbeli hozzájárulásával lehetséges.
A verseny szervezõje fenntartja magának a jogot, hogy
esetlegesen alacsony számú nevezés esetén a versenyt nem
indítja el. Ebben az esetben a jeligés borítékok felbontásra
kerülnek és a beküldött pályamunkákat az önkormányzat
30 napon belül visszajuttatja a pályázóknak.
A pályázók adatai kizárólag a verseny lebonyolításához
kerülnek nyilvántartásba, azok harmadik fél számára nem
kerülnek átadásra. A nevezéssel a nevezõ személy elfogadja
a jelen szabályzatot.
További információ: Beczner Barbara
e-mail: beczner. barbara@budavar.hu

Decemberben adták át az I. kerületi kormányablakot az egykori okmányiroda helyén. Ezzel a fõváros összes okmányirodája
kormányablakká bõvült, számuk országszerte
264, amelyekben 1546 féle ügyet intézhetnek
január 1-tõl.
Az Attila út 12. szám alatti kormányablak
december közepi ünnepélyes átadóján dr.
Baltay Tímea, kormányablakokért felelõs
helyettes államtitkár emlékeztetett: 2011ben indult a kormányablakok hálózatának
kiépítése, 29 helyszínnel és ugyanannyi
intézhetõ ügykörrel, 2016 végére pedig a
264. második generációs ablak nyílt meg,
ahol 1546 ügykörben fordulhatnak az állampolgárok közigazgatási szakemberekhez.
– Ez az a fórum, ahol az állampolgár
kapcsolatba kerül az állammal, képet kapva
annak mûködésérõl – mondta a helyettes
államtitkár. Éppen ezért fontos, hogy felkészült, barátságos és türelmes ügyintézõk
várják az ügyfeleket, és jó benyomás alakuljon ki a polgárokban. Az államtitkár elmondta: az ügyfél-elégedettségi statisztikák
bizonyítják, az állampolgárok elégedettek az
ügyintézõk munkájával. Baltay Tímea bejelentette azt is, hogy megújult honlapjuk, a
www.kormanyablak.hu oldal tájékoztat az
ügykörökhöz kapcsolódó teendõkrõl, az
ügyintézés helyérõl, idejérõl, továbbá megújult módon mûködik a központi idõpontfoglaló alkalmazás is.

– Minden támogatást igyekeztünk megadni a zökkenõmentes átalakuláshoz. Ezt már
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester mondta, aki felidézte: a kormányablak a Krisztinaváros szívében okmányirodaként mûködött,
így az állampolgárok megszokták, hiszen ide
jártak intézni ügyes-bajos dolgaikat. – Kívánom, hogy az itt dolgozók érezzék jól magukat ebben a környezetben és
kedvesen, felkészülten fogadják az ide
érkezõket – fogalmazott Nagy Gábor
Tamás.
Dr. György István, Budapest Fõváros
kormánymegbízottja elmondta: a
kormány nagy ívû elhatározása volt,
hogy a kerületi közigazgatás szolgáltatási színvonalát javítsa, így jöttek létre
a Kormány- majd Járási Hivatalok,
késõbb pedig a kormányablakok. – Ez
utóbbi a közigazgatás fejlesztésének
zászlóshajója, hisz ez az a pont, ahol az
adott településen élõk kapcsolatba kerülnek a kormányzattal.
Dr. Brezoczki Erika, az I. Kerületi
Kormányhivatal vezetõje a megnyitón
örömének adott hangot, amiért XXI.
századi körülmények között, magas
Dr. György István, dr. Brezoczki Erika és dr. Baltay Tímea

színvonalú szolgáltatást tudnak biztosítani
azoknak, akik felkeresik irodájukat.
– A Kormányablakok legfontosabb jellemzõje az integrált ügyfélközpontú szemlélet, a
hatékony, szakszerû, ugyanakkor egyszerû
ügyintézés, ami az állampolgár és az állam
legközvetlenebb, legjellemzõbb kapcsolata –
hangsúlyozta a hivatalvezetõ.
– A mosoly a legemberibb kapcsolat az
ügyintézõ és az állampolgár között. Remélem,
ügyfeleink úgy távoznak majd, hogy mindezt
megkapják tõlünk – zárta köszöntőjét. D. A.
Az I. kerületi kormányablak
elérhetősége és nyitvatartása:
1013 Budapest, Attila út 12.
Hétfõ 7:00-17:00
Kedd 8:00-18:00
Szerda 8:00-20:00
Csütörtök 8:00-18:00
Péntek 8:00-15:00
Szombat - vasárnap: zárva
Információ és időpontfoglalás:
06-1-795-7774, 06-1-795-7776

Rendeletek
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének
22/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl szóló
24/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következõket rendeli el:
1. §
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl szóló
24/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. § (1) – (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(1) „Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
fõösszege
14.707.095 eFt

(2) A fõösszegen belül
a) a tárgyévi bevételek összege 9.120.787 eFt
b) a tárgyévi kiadások összege (tartalékok nélkül)
8.803.537 eFt
(3) A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege
(tartalékok nélkül)
317.250 eFt
ezen belül 1. a mûködési bevételek és kiadások
egyenlege (többlet)
1.736.403 eFt
2. a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege
(hiány)
-1.419.153 eFt
(4) A tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások
egyenlege (tartalékokkal)
-317.250 eFt

(2) A R. 2/a. melléklete helyébe a 2/a. melléklet lép.
(3) A R. 2/b. melléklete helyébe a 2/b. melléklet lép.
(4) A R. 3/a. melléklete helyébe a 3/a. melléklet lép.
(5) A R. 3/b. melléklete helyébe a 3/b. melléklet lép.
(6) A R. 3/c. melléklete helyébe a 3/c. melléklet lép.

2.§
(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

Budapest, 2016. december 15.
dr. Nagy Teodóra
dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ
polgármester

Záró rendelkezések

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép
hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének 24/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete
a Budapest I. kerület háziorvosi és védõnõi körzeteirõl
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának
Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva alapján az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya

1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Budapest I. kerület
közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel mûködõ háziorvosi körzeteire, házi gyermekorvosi körzeteire, fogorvosi körzeteire, védõnõi
ellátás körzeteire, az alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi
ellátásra.
Az alapellátás körzetei

2.§
(1) Az egészségügyi területi ellátási kötelezettsége
alapján az Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Budapest I. kerület közigazgatási területén a
háziorvosi körzeteket a rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

5.§
(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az
önkormányzat feladat-ellátási szerzõdés keretében Az egészségügyi területi ellátási kötelezettsége
látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 1126 Budapest, alapján az Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Budapest I. kerület közigazgatási területén a területi
Beethoven u. 8.
és az iskolai védõnõi ellátási körzeteket a rendelet 4.
számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
3.§
(1) Az egészségügyi területi ellátási kötelezett6.§
sége alapján az Önkormányzat Képviselõtestülete a Budapest I. kerület közigazgatási Az iskola-egészségügyi ellátás az iskolaorvos és a
területén a házi gyermekorvosi körzeteket a védõnõ együttes szolgáltatásából áll, melyet a
rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint védõnõk a 4. számú melléklet, a háziorvosok pedig a
rendelet 5. számú melléklete alapján látnak el.
állapítja meg.
(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az
önkormányzat feladat-ellátási szerzõdés keretében Záró rendelkezések
7.§
látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 1125 Budapest,
Diós árok 1-3.
(1) Jelen rendelet 2016. december 16. napján lép
hatályba.
4.§
(1) Az egészségügyi területi ellátási kötelezettsége (2) Hatályát veszti a Budapest I. kerület háziorvosi
alapján az Önkormányzat Képviselõ-testülete a körzeteirõl szóló 14/2002. (VII. 5.) valamint a
Budapest I. kerület közigazgatási területén a fog- Budapest I. kerület védõnõi körzeteirõl szóló
orvosi körzeteket a rendelet 3. számú mellékletében 9/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet.
foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A fogorvosi ügyeleti ellátás székhelye: Központi Budapest. 2016. december 15.
Stomatológiai Intézet, 1088 Budapest, Szentkirályi
dr. Nagy Teodóra
dr. Nagy Gábor Tamás
u. 40.
jegyzõ
polgármester

Kiegyensúlyozott, stabil gazdálkodás jellemzi a kerületet

Jelentõs fejlesztések 2017-ben is
(Folytatás az 1. oldalról)

A felújítási és városüzemeltetési feladatok mellett
az önkormányzat nagy figyelmet fordít a kerületben élõk támogatására is: a korábbi években
kidolgozott, jól mûködõ programok továbbra is
elérhetõek. Így többek között húsvét és
karácsony elõtt 8000 forint idõszaki támogatást
biztosít a kerület a 80 év felettieknek és a
rászoruló családoknak. Szeptemberben ismét
igényelhetõ majd az iskolakezdési támogatás és
megmarad a szociális tanulmányi ösztöndíj
rendszere is. A fiatalokat elsõ lakáshoz jutási
támogatással és születési támogatással segíti az
önkormányzat. Az idõsebbeknek ismét meghirdetik a lakás helyreállítási támogatást. Készülhetnek a társasházak is, hiszen 2017-ben is lesz
majd társasház-felújítási pályázat. A kiegyensúlyozott gazdálkodás lehetõséget teremt arra is,
hogy idén se emelkedjenek a lakbérek és önként
vállalt önkormányzati feladatként a kerület
továbbra is fenntartsa a Maros utcai szakrendelõt.
A közrend és a közbiztonság fenntartása is
prioritás a kerületben. A rendõrség, a Közbiztonsági Közalapítvány valamint a Budavári
Polgárõr Önkéntes Tûzoltó és Egészségvédõ
Egyesület támogatása mellett jelentõs összeg jut
az egyre bõvülõ térfigyelõ kamera-rendszerre is.
A költségvetés vitájában Orczy Antal (FideszKDNP) azt emelte ki, hogy a bevételeket kellõ
alapossággal tervezték meg, a gazdálkodás
továbbra is takarékos és stabil alapokon nyugszik, aminek eredményeként a kerület 5,5
milliárd forintos tartalékkal rendelkezik. Mint
mondta, 2017-ben jelentõs összeget fordítanak
felújításokra és szociális kiadásokra is. Veres
Dávid Olivér (DK) a hatósági állatorvos munkáját kritizálta, mert szerinte az indokolatlanul és
drágán végzi el a kóbor állatok ivartalanítását.
Kifogásolta az elsõ lakáshoz jutási támogatás
rendszerét is. Várdiné Naszály Márta (Párbeszéd)
a költségvetési tartalékot bírálta. Szerinte az
összeget el kellene költeni, és nem csak ülni rajta.
Szót emelt az ellen is, hogy nagyon nagy összegeket fordít a kerület az épületek és a közterületek felújítására, ugyanakkor a szociális terület szerinte alulfinanszírozott.
Új rendeletet alkottak a képviselõk a háziorvosi és védõnõi körzetekrõl. Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese aljegyzõ elmondta,
hogy sem az ellátás, sem a körzet-határok nem
változnak, pusztán az ügyeleti rend és az
iskolaorvosi szolgálat is megjelenik az új
rendeletben. A Képviselõ-testület döntött arról
is, hogy vagyonkezelési és feladat-ellátási
szerzõdést köt a Közép-Budai Tankerületi
Központtal. Ismeretes, hogy a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény értelmében 2017. január
1-tõl a tankerületi központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását

szolgáló, önkormányzati tulajdonú ingatlan és
ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi
központot ingyenes vagyonkezelõi jog illeti meg
mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a
tankerületi központ részérõl történõ ellátása az
adott ingatlanban meg nem szûnik. Nagy Gábor
Tamás polgármester az elõterjesztés kapcsán azt
hangsúlyozta, hogy bár az iskolák a tankerülethez
kerülnek, az önkormányzat továbbra is
elkötelezett a kerületi oktatási intézmények és a
kerületi diákok iránt. Ezért – lehetõségeihez
mérten – továbbra is segíti az intézmények
felújítását vagy az iskolai programokat.
Napirenden szerepelt a Csiribiri Családi Napközi is, amelynek fenntartását a Gyermekbolygó
Kisgyermekek Nevelését Segítõ Szakmai Egye-
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sület végzi. Az egyesület tavaly év végével megszüntette a családi napközik fenntartói tevékenységét. Így az egyesület és az önkormányzat közötti
szerzõdést is lezárták, a képviselõk ezt jóváhagyták. (A Csiribiri Családi Napközi új fenntartóval szeretné a továbbiakban megoldani a
gyermekek ellátását. - a szerk.)
Elbírálták a Kosciuszkó Tádé utcai iskolaépületre kiírt nyilvános pályázatot is. A pályázatra az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye
tett érvényes ajánlatot. Ennek alapján a
Képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy kösse meg az adásvételi szerzõdést
az ingatlan tekintetében. (Az aláírásról és az
épület hasznosításáról lásd cikkünket: Költözik a
B.L.
Szent Gellért)

Röviden
Csatornarekonstrukció
a Palota úton
Január 10-től folytatódnak a csatornarekonstrukciós
munkálatok a Palota úton, a beruházás a Tábor utca –
Dísz tér közötti szakaszt érinti. A munkálatok várhatóan március 20-ig tartanak. A munkaterületen
forgalomkorlátozásra kell számítani.

Elindult a GreenGo
Egyre nagyobb teret hódítanak az elektromos autók.
Többek között elindult egy olyan új közlekedési forma,
amely könnyen hozzáférhetõ, környezetbarát alternatívát nyújt a fõváros lakói számára. Az úgynevezett
„e-carsharing”, vagyis autómegosztó szolgáltatás nem
csak kényelmes, gyors és praktikus, hanem környezetbarát is, hiszen csak teljesen elektromos autókat
használ. A felhasználók – regisztráció után – az
okostelefonjukra telepített applikációval találhatnak
leparkolt, szabad autót a közelükben. A jármû
lefoglalása után gyalog kell elmenniük az autóhoz,
amely csak egy PIN-kóddal indítható el. Az úticél
elérése után az autót a közlekedési szabályok betartásával bárhol le lehet állítani és ott lehet hagyni a
szolgáltatási területen belül. A gépkocsikat a vállalat
szakemberei töltik a városszerte ingyenesen igénybe
vehetõ elektromos töltõállomásoknál.

Költözik a Szent Gellért
Dr. Erdõ Péter bíboros, prímás, esztergombudapesti érsek és dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Hivatalában, azaz a Prímási
Palotában írták alá a Kosciuszkó Tádé utca 3.
szám alatti ingatlan adásvételi szerzõdését. Az
ingatlan eladására a Budavári Önkormányzat
hirdetett nyílt pályázatot, amelyet ajánlatával az
Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye nyert
meg. Az aláíráson Nagy Gábor Tamás polgármester emlékeztetett rá, hogy a korábban
általános iskolaként mûködõ épületet az
önkormányzat elõször bérbe adta felnõttképzési célokra, ám ez a konstrukció nem
váltotta be a hozzá fûzött reményeket, ezért
alapos mérlegelés után került sor az értékesítésre. Az önkormányzat kikötése volt, hogy az
épület – a felújítás után - továbbra is iskolai
célokra használható. Ennek értelmében a Szent

Gellért Általános Iskola és Gimnázium
általános iskolai része költözik majd be, az
intézmény ugyanis kinõtte már a Gellérthegy
utcai épületet. Erdõ Péter bíboros elmondta,
hogy nem pusztán az épületet sikerült megvásárolni, de a kormány döntése nyomán
országszerte 54 milliárd forint többletforrást
kapnak az egyházi oktatási intézmények
felújításra. Az összegbõl 60-70 településen több
mint 120 intézmény újulhat meg az óvodáktól a
középiskolákig, többek között a Kosciuszkó
Tádé utcai iskolaépület is. Varga Antal alpolgármester, az iskola egykori igazgatója reményét
fejezete ki, hogy talán már a szeptemberi tanévet
az új épületben kezdhetik meg az általános
iskolások. A több mint 2500 négyzetméteres,
erõsen leromlott mûszaki állapotú épületet 667
millió forintért vásárolta meg az EsztergomBudapesti Fõegyházmegye.

Fotó: MTI

Megrongálták a Zsolnay díszkutat
Január 4-én hajnalban ismeretlen tettesek megrongálták a Tóth Árpád sétányon található Zsolnay
díszkutat, nagyobb darabjait a Palota út útpályájára
ledobták. A szükséges rendõrségi feljelentés megtörtént, valamint a térfigyelõ kameraképek ellenõrzése
folyamatban van. Ha Önnek bármilyen információja
van az elkövetõkrõl, kérjük jelezze a Budavári
Önkormányzat elérhetõségein vagy a rendõrség 107
vagy 112-es telefonszámán.

Elkészült a várfal
Újévi változások
karbantartása a Lovas úton

A Budavári Önkormányzat megbízásából várfal-karbantartást végeztek az Anjou sétány és a Tóth
Árpád sétány mellvédfalain tavaly év végén. A munkálatok során a várfalakat megtisztították a
szennyezõdésektõl és a rajta növõ növényektõl. A Murad-pasa bástyánál a kifagyott terméskövek
és téglafalazó elemek pótlását és a kimozdult téglákat is rögzítették. A karbantartás során
mintegy ezer méter hosszan impregnáló szerrel kezelték le a várfalat, hogy megakadályozzák a
további kifagyásokat.

Az új évvel számos fontos jogszabályi változás is járadék, a rokkantsági ellátás, a baleseti járadék,
életbe lépett. Ebbõl készítettünk összeállítást a rehabilitációs ellátás és a vakok személyi
járadékának összegét.
olvasóinknak.
Számos termék esetében csökkent az ÁFA. A
Január 1-jétõl 350 ezer kétgyerekes család adó- legnagyobb mértékû csökkenés a baromfihús, a
kedvezménye emelkedik, havi 30 ezer forintra. tojás és a friss tej forgalmi adóját érinti, az áfa e
A friss házasokat is érinti a január 1-jével életbe termékekre egységesen 5 százalék. A fogyasztók
lépett változás. Õk eddig a két évig járó „elsõ- ennek hatására legalább 17 százalékos árcsökházas” adókedvezményt vehették csak igénybe, kenésre számíthatnak.
Az internet-elõfizetés forgalmi adója is
de január 1-je után a szabályok módosulásával,
ha 2 éven belül jön a baba, párhuzamosan az csökkent, az eddigi 27 százalékról 18 százalékra.
elsõ gyermekkel járó adókedvezményt is felhasz- Az éttermi étel- és a helyben készített, nem
alkoholtartalmú italforgalomra a vendéglátás
nálhatják.
áfakulcsa szintén 18 százalék
az idén, és jövõre 5 százalékra csökkenhet.
A kormány és a szociális
partnerek között tavaly novemberben létrejött megállapodás alapján az idén a
minimálbér 15 százalékkal,
a garantált bérminimum 25
százalékkal nõ, a munkáltatói járulékok pedig 5 százalékponttal csökkennek,
majd 2018-ban a minimálbér újabb 8 százalékkal, a
bérminimum 12 százalékkal
nõ, és legalább 2 százalékKépünk illusztráció
ponttal csökkennek a járulékok. Ennek megfelelõen
A nyugdíjemelésrõl szóló kormányrendelet 2017 január elsejétõl az alapbér kötelezõ legértelmében 1,6 százalékkal kell emelni a január kisebb összege havi 127 500 forint, a legalább
1-jét megelõzõ idõponttól megállapított vagy középfokú iskolai végzettséget, illetve középfofolyósított nyugdíjat, illetve egyebek mellett az kú szakképzettséget igénylõ munkakörökben a
árvaellátás, a szolgálati járandóság, az özvegyi garantált bérminimum 161 000 forint.
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Kerületi karácsony a Várkert Bazárban
Meglepetések sora várta a gyerekeket
December 23-án délelõtt izgõ-mozgó gyerekek
hada foglalta el a Várkert Bazár színháztermét,
mindannyian a közös karácsony kezdetét
várták. A kerületi nagycsaládosok, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülõk
számára rendezett önkormányzati ünnepség
minden esztendõben különleges meglepetéseket
tartogat az óvodás és általános iskolás korosztály
számára.

(gitár, basszusgitár) és Farkas Gergely (ülõdob,
ütõhangszerek). Mindjárt az elején összeállt
egy háromtagú önkéntes gyerektársaság (Juli,
Bálint és Szabolcs), akik ritmushangszerekkel
kísérték a Mit hoz a tél? címû dalt. Késõbb
újabb jelentkezõk akadtak (Hajnal, Bogi és
Gábor), nekik varázsigéket kellett ismételniük. Jelentkezõbõl a bábozáskor sem volt
hiány, és a mûsorban elõbb-utóbb mindenkire
sor került.

A résztvevõket elõször Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese aljegyzõ köszöntötte, majd dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester mondott gyerekekhez szóló, „interaktív” köszöntõt.
A rendezvény házigazdája a karácsonyról és a szeretetrõl szóló kérdéseket tett fel a kicsiknek. Õk pedig
akik saját szavaikkal fogalmazták meg
az ünnep üzenetét, amelyet végül a
polgármester tolmácsolt mindenkinek: „karácsonykor arra várunk,
hogy a szívünkben szeretett legyen.
Amikor hideg van, az emberek
összejönnek, gyertyát gyújtanak, és
együtt töltik az idõt.” - A szeretet
mindenkinek mást jelent, ahány ember annyiféle megfogalmazás. Minden évben megszületik a Jézuska, aki
a gyerekeknek ajándékot, a felnõt- Az ajándékozás örömteli pillanatai
A zenés elõadással még nem ért véget a megleteknek békét és megbocsátást hoz – zárta gondolatait a polgármester. Ezt követõen a Palinta petések sora, hiszen a meghívott családok
társulat lépett a színpadra. A háromtagú gyerekeit karácsonyi ajándékok is várták. A
zenekar tagjai nem csupán megzenésített kicsik és nagyok névre szóló csomagjaiban karáverseket és saját gyermekdalokat adtak elõ, csonyi bejgli, valamint – életkoruknak megfehanem az elõadásba bevonták a kicsiket is. lelõen – játékok, társasjátékok vagy plüssfigurák
Közös játék, daltanulás, hangszeres éneklés, rejtõztek. A Budavári Önkormányzat összesen
zenélés, bábozás és sok-sok mozgás jellemezte 240, nagycsaládban élõ vagy hátrányos helyzetû
az elõadást, amelyben közremûködött Veres gyerekek számára állított össze ajándékcsomaAndi (ének, gitár, zeneszerzés), Orosz Bálint got, egyenként 12 ezer forint értékben.

Jónak lenni jó!

Vidám nótaest az idősekkel
nótázós est. A mûfajt jól ismerõ mûvészek,
Ökrös Tibor prímás és zenekara, valamint
Kalocsai Zsuzsa Jászai Mari-díjas, Érdemes mûvész, operettprimadonna és Virágh József –
akirõl úgy tartják, hogy õ a legmosolygósabb
bonviván – adtak remek hangulatú koncertet.
Ökrös Tibor 1984-tõl a világhírû Rajkó
zenekarral, majd a Magyar Honvédség Honvéd
A vendégeket az est házigazdája, Nagy Gábor Együttesével koncertezett, ahol Szalai Antal
Tamás polgármester köszöntötte. Arra kérte a prímástól szerezte meg szakmai tudását. Nem
meghívottakat, idézzék fel magukban a gyerek- sokkal késõbb a zenekar koncertmestere lett.
kor hangulatát, amikor az otthon melegében Saját zenekarát a Rajkó együttes néhány régi
tagjából toborozta, velük
szüleikkel még õk is
többek között a berlini
tágra nyílt szemmel várFilharmóniában és a berták a Jézuskát. - Az ellini Zeneakadémián is
múlt évtizedekben sajfellépett. Virágh József,
nos akadtak olyan karáaki Danilót, Edvint és
csonyok is, amelyek
Józsit egyaránt játszotta a
aligha lehettek boldoCigányszerelemben, ezútgok. Akik megélték a
tal rövid történetekkel is
háborút – akár gyerekszórakoztatta a közönséfejjel is –, azok 1945
get. Kalocsai Zsuzsa – jekarácsonyán tapasztallenleg Kálmán Imre A
hatták a nyomort, a szenchicagói hercegnõ címû
vedést és a félelmet. 1956
operettjének címszerepét
karácsonyán sem lehejátssza a Budapesti
tett felhõtlenül ünneOperettszínházban, de õ
pelni – emlékezett a polViktória, Sybill és a
gármester. Nagy Gábor
Tamás ezt követõen a A kerület képviselői is részt vettek az ajándékozásban Csárdáskirálynõ Cecíliája –, õszinte szívvel dalolgyerekek és az idõsek
közötti különleges kapcsolatra hívta fel a fi- ta a magyar nótakincs legjavából válogatott
gyelmet, amelyet Lev Tolsztoj Az öreg nagyapó csokrot. A szólisták természetesen nem voltak
meg az unokája címû meséjével illusztrált. - Az teljesen hûtlenek saját mûfajukhoz, így jó
idõseknek meg kell adni a megértést és a tiszte- néhány operett sláger is felcsendült a színpadon.
A karácsonyi mûsoros délutánról senki sem
letet, amit megérdemelnek – zárta köszöntõjét.
2016 karácsonyán pedig vidámságot és jókedvet távozott üres kézzel. A Budavári Önkormányzat
kaptak a kerületi idõsek. A meglepetésmûsor képviselõi és a hivatal munkatársai karácsonyi
ugyanis valódi hungarikum volt: hamisítatlan finomságokkal lepték meg az idõseket.
A lapunkban közzé tett felhívásra közel ötszázan
jelentkeztek a Budavári Önkormányzat karácsonyi zenés estjére. A Várkert Bazárban
december 23-án megtartott ünnepségre az I.
kerület idõs, egyedülálló lakóit várták, akik
számára különleges értéket jelent a közösségben
töltött idõ és a felhõtlen szórakozás.

Visszatekintés az adventi koncertekre
adott szuggesztív koncertet. A keleties tónusok
épp úgy megtalálhatóak voltak muzsikájukban,
mint a balkáni vagy északi dallamok. A regölést,
betlehemezést idézõ kolindák és a megzenésített
magyar versek (pl. Weöres Sándor: Rongyszõnyeg ciklusa) egzotikus és ritmusos motívumokkal kísérve, néha improvizációkkal színesítve hangzottak el.
Advent negyedik vasárnapján a budavári
A Makám együttes – amely különleges hangzásvilágával több, mint harminc éve arat nemzet- törzsközönség tagjai mellett jelen volt Budavár
közi sikereket – ezúttal a budavári közönségnek angliai testvérvárosának, Marlownak a polgárAdvent harmadik és negyedik vasárnapján is
különleges koncerttel várta a kerületieket a
Budavári Önkormányzat. A komolyzenei hangversenyek után elõször a világzenei stílust
képviselõ Makám együttes adott koncertet, majd
a sorozatot a Kalevala kórus európai karácsonyi
dalokból összeállított koncertje zárta.

A „Jónak lenni jó!” program keretében a
Református Szeretetszolgálat megkeresésére
örömmel mondott igent a Budai Református
Egyházközség. A gyülekezet tagjai nagy lelkesedéssel jelentkeztek az önkéntes munkára: volt
aki sapkát kötött, mások süteménysütésre jelentkeztek, legtöbben az ételosztás, ruhaosztás,
teáztatás szolgálatát vállalták. A legfiatalabb
szolgáló az elsõ osztályos Stánicz Zoló Domi
volt, míg a legidõsebb segítõ a 88 éves Oravecz
Piri néni, aki sok-sok sapkát kötött és süteményt is küldött. A Budai Református Egyházközség ezúton is köszöntet mond az önkéntes
segítõknek.

mestere, Bob Johnson is. Rövid köszöntõjében
örömét fejezte ki, hogy éppen advent idején
érkezett Budavárra, és ily módon részese lehet az
ünnepi koncertnek. Dr. Nagy Gábor Tamás, az
est házigazdájaként bemutatta a mûsor közremûködõit, a Kalevala kórust. Az énekkart a
budapesti finnbarátok egyesülete, a Kalevala
Baráti Kör tagjai 1991-ben azzal a céllal alapították, hogy a finn dalkultúra hagyományait
népszerûsítsék. Fennállásuk 25. évfordulóját
2016 októberében, ugyanezen a helyszínen, a
Városháza aulájában ünnepelték. Adventi koncertjükön európai karácsonyi dalokból összeállított mûsorral léptek fel, mások mellett
Johann Sebastian Bach, Henry Smith, John F.
Wade, Ernest Cervera, Bárdos Lajos és Farkas
Ferenc mûvei hangzottak el. De nem maradt el a
finn Mikulást, Joulupukkit váró kedves dal sem.
A mûsor ráadásaként a közönség együtt énekelt a
kórussal egy karácsonyi népdalt, amelyet egykor
a Vas megyei Olaszfán énekeltek az ünnepre
összegyûlõ családok.
R.A.

Ádvent a Liteában

A Kalevala kórus nagysikerű adventi koncertje a Városházán

A Budavári Általános Iskola és a Lánchíd Kör
Ádvent ünneplésének több évtizedes
hagyománya van, köszönhetően Mészáros
Ilonka és Nagy Ildikó tanárnő munkájának.
Az iskolások műsorát kiegészítette Kilin
Ildikó nagyváradi színművész előadása, amely
a székely mesevilágot elevenítette meg.

A Széna tértõl a Montmartre-ig és vissza
A Várnegyed Galéria nemes hagyománya, hogy
teret ad az I. kerülethez kötõdõ mûvészek kiállításainak. A 2017-es esztendõ nyitótárlata az
úgynevezett KUT mûvészeti csoport egyik alapítójára, Bor Pál festõ- és iparmûvészre emlékezik.
Nála jobban aligha kötõdhet mûvész az Országút
és a Víziváros határolta történelmi területhez,
hiszen Bor Pál 1889-ben abban a Széna téri
házban született, amelyet a 19. század végén
nagyapja építtetett, amelyben apja élt, és
amelyben ma a mûvész fia lakik. Iskoláit a Medve
utcai elemiben, majd az I. kerületi Állami Fõgymnáziumban (ma a Petõfi Sándor Gimnázium) végezte.
Bor István – a mûvész fia – egy rövid kitérõ
erejéig, készséggel avatott be a Prágából származó
família krónikájába, amelyrõl õ maga úgy véli,
hogy az akár egy klasszikus családregény alapanyagaként is szolgálhatna. A legenda szerint a
Csehország fõvárosában élt, nagy tekintélyû
ükapa bálaemelgetés közben sérvet kapott, majd
meghalt. Sok gyereket hagyott árván, akik közül
Lipót (Leopold) nevû fia 13 éves korában
gyalogszerrel indult Pest-Budára. Budán kitanulta a nyomdászmesterséget és az Állami
Nyomdában (ma az épületben az I. kerületi
Polgármesteri Hivatal mûködik) dolgozott
egészen addig, amíg meg nem kapta a nyomdászbetegséget, az ólommérgezést. Beck Lipót a
Széna téri piacon talált magának új foglalkozást.
A környékbeli parasztoktól átvette a gabonát,
megkímélve õket a malomba való fuvarozástól és
õröltetéstõl. A búzáért nem pénzt, hanem lisztet
adott cserébe, és ötletével hamarosan kisebb fajta
vagyonra tett szert. A tõkéjét építkezésbe fektette,
ekkor építtette a szép nagy Széna téri lakóházat,
amelynek udvarán ma is megvan az egykori
gabonatároló. Beck Lipót fia, Adolf üzletet
nyitott a Széna téren.
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Bor Pál: Eső után

Beck Adolfnak három gyermeke született, a
középsõt, Pált – aki késõbb Borra magyarosította
vezetéknevét – gépészmérnöknek szánta a család.
A kiválóan rajzoló fiú sikeresen elvégezte a
Budapesti Mûszaki Egyetemet. Szülei a diploma
átvétele után fél évre Párizsba küldték, és bár
megpróbálták megóvni a bohém mûvészvilágtól,
a sors mégis úgy hozta, hogy Pál nem tért haza,
ahol állás várta, hanem festeni tanult. 1911-ben
beiratkozott elõbb Lucien Simon, majd Henri
Martin, utána Maurice Denis akadémiájára,

végül az École des Beaux Arts-ra anatómiára.
1913 nyarát Nagybányán töltötte, majd Körösfõi
Kriesch Aladár mellett tanult és dolgozott.
Mûvészi pályáját számos jelentõs találkozás is
inspirálta, munkatársa volt Rippl-Rónai Józsefnek, majd a KUT, azaz a Képzõmûvészek Új
Társaságának egyik alapító tagja lett. Az 1924ben alapított mûvészcsoport tagjai az úgynevezett
Nyolcak örököseinek vallották magukat. A
mûvész pályája során a festészet mellett szobrászattal, szõnyeg- és díszlettervezéssel is foglalkozott, valamint üvegbeton kísérleteket végzett.
Mûvészetelméleti írásai és kritikái többek között
a Nyugatban és a Magyar Írásban jelentek meg.
Bor Pál személyesen is megtapasztalta a 20.
századi történelmi tragédiákat. Az elsõ világháború Párizsban találta, ahonnan, mint egy
ellenséges állam polgárát, fogolytáborba internálták. A második világháború alatt feleségével
és gyermekeivel vidéken keresett menedéket,
családtagjainak többsége azonban elpusztult.
Lakása és képeinek jó része a pesti Klotild
palotában tûz martalékává vált, még azok is, –
amelyeket számos ingóságával együtt pincéjében
helyezett el –. A háború után néhány évig
vidéken alkotott, majd visszatért a fõvárosba. Egy
évtizeddel késõbb ismét meglátogathatta Párizst,
kedvenc városát, és ez az út újabb alkotói korszakot nyitott a pályáján.
Bor Pál 93 esztendõs korában, 1982-ben
hunyt el néhányszáz méterre lakásától, séta
közben a Bécsi kapunál. Magántulajdonban lévõ
képei fel-feltûnnek a legnevesebb pesti magángalériák árverésein, több mûvét a Magyar
Nemzeti Galériában és az Iparmûvészeti Múzeumban õrzik.
A mûtárgyak egy része – kiegészítve néhány
más tulajdonostól kölcsönzött alkotással –
látható lesz a Várnegyed Galéria január 19-én
nyíló kiállításán.
Rojkó A.

Március közepéig
látogatható
a kerítés-kiállítás

Fotó: Deák Ferenc /copyright/

A nagy sikerre való tekintettel a Várkert Bazár
meghosszabbította a természetfotós kerítés-kiállítást: 2017. március 15-éig ingyenes látogatható
a Várkert Bazár neoreneszánsz kertjének sétányán. A rendhagyó kiállításon 26 kiváló magyar
fotós munkája jelenik meg: összesen 41 kép
mutatja be a vizek világát, szebbnél szebb pillanatokban megörökítve.
A tematikáját a Budapesti Víz Világtalálkozó
2016 inspirálta, amelynek mottója „A víz összeköt”, s amelyet Áder János Magyarország köztársasági elnöke, a Vízügyi Elnöki Testület tagja
fővédnöksége alatt rendeztek meg.

Hazug film a forradalomról
A Keleti Márton rendezte Virrad címû filmmel 10 millióan láttak, vagy a (szintén Dobozy írta)
zárult az Ünnepre hangolva 1956-2016 címû, a Tizedes, meg a többieket.
– Miféle embertípus, aki ilyen filmet készít?
forradalomra emlékezõ vetítéssorozat a Tabán
Igaz, elég megnézni akár a vérbírákat, vagy az
Moziban.
elsõszámú pártvezetõket. Gerõ Ernõ, Nagy Imre,
A Virrad címû, 1960-ban bemutatott propagan- Rajk László mind Szovjetunióban kiképzett
dafilm az ellenforradalmat leverõket, a pufajká- forradalmárok voltak, akiket a világ bármely
sokat, a szovjet katonákat dicsõíti. Elõzménye, az pontján bevethettek. Gerõt a spanyol törtéugyancsak Keleti Márton rendezte Tegnap. nelemben barcelonai mészárosként ismerik –
Mindkettõt az a Dobozy Imre írta, aki 1959 és mutatott rá a televíziós.
– Nagy Imre az elsõ szabad választások után
1973 között az Írószövetség fõtitkára, 73- tól 81ig elnöke, nem mellesleg az MSZMP Központi egy évig belügyminiszterként felügyelte a
Bizottságának tagja volt. Az úgynevezett Dobozy- politikai rendõrségi osztály létrehozását –
korszak számos írót némított el. Az Ünnepre mondta Rákay Philip. A Szabadság tér ’56 mûhangolva címû vetítéssorozat utolsó elõadását sorvezetõje Kádár Jánossal kapcsolatban megkövetõen Nagy Gábor Tamás, a beszélgetések jegyezte: Nagy Imre kormányának tagjaként még
házigazdája bevezetésként megállapította: még a kiállt a forradalom mellett, majd Moszkvából
jó színészek dacára is hibáktól hemzsegõ, visszatérve, december elejétõl a pufajkásokra
támaszkodva lövetni kezdett. Mint elmondta: az
hihetetlenül rossz film a Virrad.
E gondolatot folytatva tette fel a kérdést a ötvenes évek politikai vezetõi nem lehettek
meghívott vendég, Rákay Philip, a Szabadság tér hazaárulók, mivel kizárólag a Kommunista
’56 címû tévémûsor fõszerkesztõ-mûsorvezetõje: Internacionáléhoz voltak hûek.
– Amíg az emberek a forradalom 11 napja
a szereplõk, a magyar színésztársadalom színejava, vajon mit gondoltak magukban, négy-öt alatt megtapasztalták, milyen a szabadság, a film
évvel a – miként az elvtársak akkoriban végig sötétben játszódik, s csak a végén jön el a
„virradat”, a szovjet katona megjelenésekor –
fogalmaztak – sajnálatos események után?
– Ekkor Kádár csúcsra járatja a megtorló jegyezte meg Nagy Gábor Tamás.
– A Kádár-kormány mindvégig próbált
gépezetet, ekkor zajlott a legtöbb kivégzés,
koncepciós per – fûzte hozzá a mûsorvezetõ, elhatárolódni a Rákosi-kortól, amelytõl azonmegjegyezve: elképesztõen cinikusak Dobozy ban szinte semmiben nem különbözött a
Imre párbeszédei. Rákay Philip emlékeztetett: konszolidáció rendszere – vélte Rákay Philip,
Keleti Márton háború elõtt kezdte pályáját, aki késõbb kifejtette: 1957. május 1-én sosem
majd õ forgatta a ’45 utáni elsõ filmet, a látott tömeg vonul fel, akkor volt az elsõ színes
Tanítónõt, továbbá olyan sikereket, mint a televíziós közvetítés a BBC leselejtezett közveMágnás Miska, amelyet bemutatóját követõen títõkocsijával.

Programok
Várfok Galéria
(Várfok utca 14.)
A Várfok Galéria 2017. január 3-tól a megszokott
nyitvatartással (kedd-péntek 11.00-18.00 óra között)
várja a látogatókat. Kiállítások: A Várfok Galériában a
fotográfiáé a fõszerep, Czigány Ákos Földek címû
kiállításának köszönhetõen. Czigány Ákos (1972,
Budapest) a magyar kortárs fotográfiai színtér
meghatározó alakja, 2014 óta a Várfok Galéria állandó
mûvészkörének tagja. A látogatók ez alkalommal a
Várfok Galéria nagy terét betöltõ, monumentális
tárlatra számíthatnak, amely Czigány több, túlnyomórészt új sorozatát felvonultatja. A kiállítás 2017.
január 21-ig látogatható.
A Várfok Project Room kiállításán Christiane Peschek
osztrák fotográfus installatív fotómûvészeti projektjét
tekinthetik meg a látogatók. A kiállítás 2017. január
21-ig látogatható.

Christiane Peschek: Néma csendben tűntél el

FSZEK Márai Könyvtár
(1016 Krisztina krt. 87-91.)
Sztárok az Avarban - Egy tabáni kisvendéglõ és
vendégei. 2017. január 26-án, csütörtökön 17 órakor
Saly Noémi helytörténész elõadása. A rendezvény
ingyenes, minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Országos Széchényi Könyvtár
(Budavári Palota F épület)
Január 19. csütörtök, 17.00 óra - A szeretni tudás
mûvészete – KönyvTÁRlat
Az est fõvendége: Vekerdy Tamás pszichológus, író.
Közremûködik: Jazzation együttes. Házigazda: Boka
László irodalomtörténész, az OSZK tudományos igazgatója. A belépés az NKA támogatásnak köszönhetõen
ingyenes.

Várkert Bazár
(1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.)
2017. január 22. 19.00 - Várkert Irodalom - Sárkánylehelet. Helyszín: Várkert Bazár, Déli paloták.
Szávai Viktória Weöres Sándor estje a Várkert Bazárban. A programon való részvétel ingyenes, de elõzetes
regisztrációhoz kötött: irodalom@varkertbazar.hu
2017. január 26. 19.00 - Képmás-est: Pénzbõl érték
Helyszín: Várkert Bazár, Déli paloták
A pénz és szenvedélybetegségek címû Képmás-esten
olyan kérdésekre kaphatunk választ, hogy összefügge az anyagi jólét illetve a szegénység a szenvedélybetegséggel? Minderre választ kaphatunk Dr. Zacher
Gábor toxikológus elõadásából és az azt követõ
kerekasztal-beszélgetésbõl.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de elõzetes
vagy helyszíni regisztrációhoz kötött. Regisztráció:
kepmas.hu/kepmas-est; +36-1-365-1414; szerkesztoseg@kepmas.hu.
2017. január 26. 19.00 Várkert Irodalom Rejtélyes Történelem I. Helyszín: Várkert Bazár,
Déli paloták. A rendezvényen a Báthoryak titkairól
- Báthory Erzsébetrõl és más hírhedt családtagokról hallhatnak Ugron Zsolna és Várkonyi Gábor
elõadásában. A programon való részvétel elõzetes
regisztrációhoz kötött: irodalom@ varkertbazar.
hu. Jegyár: 1 500 Ft

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület

Rákay Philip

– Hogy a tömeg miért vonult fel, azt tudjuk, de
hogy a BBC miért adta oda a közvetítõkocsit, azt
nem – sommázta.
A felvonulókhoz kapcsolódva az egyik nézõ
felvetette: félelem miatt vállalták el a színészek a
filmben való szereplést, amit minden falusi
moziban vetítettek. Általános nézõi vélemény
szerint azoknak a filmben szereplõ színészeknek,
akik részt vettek a forradalomban, nem volt más
lehetõségük, vagy börtönbe mennek, vagy
játszanak a Virrad-ban.
D. A.

Magyarság Háza, Deák-terem (1014 Bp. Szentháromság tér 6. I. emelet)
Január 17. (kedd) 18.00 Magyar emlékek Csehországban (III.) Kokes János újságíró, MTI tudósító
könyvének bemutatása, Gedai Csaba fotómûvész
felvételeivel. Köszöntőt mond: Juraj Chmiel, a Cseh
Köztársaság Nagykövete. A kötetet ismerteti a szerzõ,
Molnár Éva szerkesztõ és Zachar Ottó, a Bohemia Kör
vezetõi. Meghívott vendégek a kiadó Antall József
Tudásközpont Alapítvány képviselõi. Az Egyesület
legújabb felvételeit – néhány cseh-morvaországi
magyar emlékkel – is bemutatják.

A Lánchíd Kör
Julianus-megemlékezésének programja:
2017. január 21. (szombat) 10.30 óra
Helyszín: Hilton Szálló Margit-terem ( VI. emelet) ( I.,
Hess András tér)
Képek és értelmezések Sebestyén Gyula Gesta
Hungarorumához. Előadó: Jankovics Marcell rajzfilmrendező, művelődéstörténész, könyvillusztrátor.
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Budavári Művelődési Ház
Rakparti estek
Január 13. péntek 18.00
Válogatott magyarkodások Lackfi János népszerű prózaés verseskötetei alapján. Felzeng a magyar néplélek
Bóbitától Patópálig, Erőspistától délibábig, Álpetőfitől az
árvalányhajas rónaságig. Nevetés a görbe tükör előtt,
persze, minden fensőbbséges szándéktól mentesen,
hiszen a történések főhőse „a magyar ember", aki nem
több és nem kevesebb nálunk, igazi szeretni való,
bénácska átlagpolgár. A történetekre és felolvasásokra a
hazai jazzélet kiválósága, Dresch Mihály reflektál ott
születő improvizációkkal.

Jenő verseit szeretném ötvözni a népzene, valamint a
kortárs zene sajátos ízeivel. Úgy gondolom, hogy a
különböző műfajok sajátos elegyítése lehetőséget teremt
egy egyedülálló, sokszínű produkció létrehozására."
Belépő: elővételben 1500 Ft, az előadás napján: 2000 Ft

Zenei programok:
Budai Gitáriskola
A díjnyertes iskolában a képzés életkortól és zenei
előképzettségtől függetlenül folyik. A fiatal, képzett
zenetanárok számos stílust oktatnak: klasszikus gitárt,
jazzt, bluest, rockot és egyéb könnyű műfajokat.
Folyamatos csatlakozási lehetőség. Információ: info@
budaigitariskola.hu, www.budaigitariskola.hu
Szájharmonika Klub
Január 13. péntek 19.00. Pribojszki Mátyás – az egyik
legismertebb kortárs magyar szájharmonikás – és
zenekara az igényes élőzenét szeretnék életben tartani.
Zenéjükben felfedezhetők a blues gyökerei, a swing, a
jazz és némi funky is. Saját, angol nyelvű dalaik mellett
ismert előadóktól is kölcsönöznek dallamokat. A
házigazda a Grunting Pigs (Pribojszki Mátyás-Szász
Ferenc). Belépő: 1000 Ft

Gyerekprogramok:
Adaigo - Csík János és barátai Zenés irodalmi
előadás
Január 21. szombat 18.00
A magyar népzene és jazz muzsika jeles előadóművészeinek, Balogh Kálmánnak és Dresch Mihálynak, illetve a
színházművészet kiemelkedő alakjának, Őze Áronnak
közös műsora. A magyar népzene lelket melengető,
éltető ereje és a magyar költők életünk meghatározó
fordulópontjairól - örömről, bánatról, szerelemről és
halálról - legtalálóbban megfogalmazott igazságai
segítenek majd a hallgatóságnak megérteni a költészet
és a zene sajátos kapcsolatát. "Az est során József Attila,
Márai Sándor, Radnóti Miklós, Kosztolányi Dezső és Dsida

Babamuzsika
Minden csütörtökön 9.30.
Énekes, zenés foglalkozás 6 hónapostól 3 éves gyermekeknek és szüleiknek, folyamatos csatlakozási lehetőséggel. Vezeti: Szalai Hilda. Belépő: 700 Ft/alkalom,
bérlet: 3000 Ft/5 alkalom
Néptáncoktatás a Bartók táncegyüttesben
Óvodás csoport: minden hétfőn és szerdán 16.30–17.15
Általános iskolás csoport: minden hétfőn és szerdán
17.15-18.30. Az együttesben tudatos utánpótlás nevelőmunka folyik: rendszeresen óvodás- és gyermekcsoport
valamint ifjúsági csoport dolgozik a felnőtt együttes
mellett. Tanítók: Pataki Brigitta, Aranyos Nándor.
Tanfolyami díj: 5000 Ft/hó. Információ: www.bartoktancegyuttes.hu
Multi Talent Musical Iskola
Minden szombaton 9.00-13.00.
Várunk mindenkit 7 éves kortól, akit érdekel a musical és
a színház világa. Vezeti: Zezula Tibor
Információ: zezula.tibor@gmail.com
Bábos mesekuckó
Január 25. 10.30-11.30.
Meseszerető 1,5-4 éves gyermekek, babák és mamák

JANUÁRI PROGRAMOK
Január 10-én, kedden 18.30-tól Bolyky Zoltán
operaismertetõ sorozatának következõ része.
Január 14-én, szombaton 17.00 órától
Hangfürdõ terápia.
Január 20-án, pénteken 16.30-tól 17.15-ig mesedélután
kisiskolásoknak és nagyóvodásoknak. Mesél Kiss Ágnes
városi mesemondó (Meseszó Egyesület).
A programokra a belépés ingyenes

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Hétfõ:
10.00-12.00 „Örömforrás” – játék klub örökifjú felnõtteknek.
15.00-17.00 „ Kikötõ” – lélektámogató, egyéni beszélgetés szakemberrel, idõsebb korosztály részére.
Bejelentkezés Bori-Szabó Orsolyánál a +36-30-6005530-as telefonszámon.
16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ angol társalgókör.
16.30-17.30 Ingyenes jogi tanácsadás. Bejelentkezés :
drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhetõségein.
17.30-18.30 „Színkópé” - színjátszókör 6-10 éveseknek
Patocskai Katalin színmûvésznõ vezetésével. Részvételi
díj: 3500Ft/hó, vagy 1000Ft/alkalom. Érdeklõdés,
jelentkezés: +36-20-770-8679, patocskatica@gmail.
com, www.szinkope@org.
19.00-20.00 Labdás gerinctorna. Részvételi díj: 1200
Ft/alkalom; 4000 Ft/ 4 alkalom. Bejelentkezés szükséges
a ritustorna@gmail.com címen!
Kedd:
8.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom
9.00-10.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok
részére. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@gmail.
com címen!
Szerda:
9.00-12.00 ÖbÖl - anyukák és babáik részére. Falu a
város szívében, ahol ápolhatjuk a közösségi létformát,
tapasztalatainkról eszmét cserélhetünk, közösen játszhatunk. Hozzájárulás: 700 Ft, amely magában foglalja
egy kávé vagy tea árát. Meghívott elõadó esetén további
500 Ft.

15.00-16.00 „Aranycipõ”- senior tánctanfolyam, I. kerületi lakosoknak ingyenes. Folyamatos csatlakozási lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, +36- 30-479-9328.
Új! GYEREKJÓGA
Szerdánként 16:30-tól 17:30-ig játékos jóga a Vízivárosi
Klubban 8-12 éves, játszani, mozogni, nevetni szeretõ gyerekek számára! Kérjük, a részvételi szándékot
jelezzék a dori.hidy@gmail.com drótpostacímen, vagy a
+3670-300-0066-os telefonszámon Hidy Dóránál!
Részvételi díj: 1 alkalom – 1200 Ft; 4 alkalom – 4000 Ft,
8 alkalom – 7000 Ft, 12 alkalom – 9500 Ft, testvérkedvezmény: 20%.
Csütörtök:
8.00-9.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok
részére. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@gmail.
com címen!
9.00-10.00 Senior gerinctorna. 600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@gmail.com címen!
10.30-12.00 Hungarian for foreigners – magyar, mint
idegen nyelv óra. Részvételi díj: 1500 Ft/ fõ, az elsõ alkalom ingyenes. Gyerekkel is lehet jönni! Információ: Gégöl
Csenge, csengikee@gmail.com, +36-70-770-9130.
14.00-17.00 Bridzs klub
16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ orosz társalgókör.
17.00-18.00 Meridián torna.
18:00-20:00 Jóga. Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom.
Jelentkezés a Klub elérhetõségein.
Péntek:
8.00-9.00 Senior gerinctorna. 600 Ft/alkalom Bejelentkezés szükséges a ritustorna@gmail.com címen!
9.00-10.00 Gerinctorna minden korosztálynak 600
Ft/alkalom Bejelentkezés szükséges a ritustorna@gmail.
com címen!
10.00-11.00 „Aranycipõ” senior tánctanfolyam. Részvételi díj 500 Ft. Folyamatos csatlakozási lehetõség!
Érdeklõdés: Füleki Réka, +36-30-479-9328.
Vasárnap: különleges születésnap (kalandtúrával, vetélkedõvel, alkotómûhellyel). Érdeklõdés: Körmendi Csilla,
0630 531 55 77, bolcsbagoly@index.hu
Elérhetõség: 1015 Bp. Batthyány u. 26.
Tel.: +36-1-780-7660
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com

A Várnegyed újság korábbi számai olvashatók és
letölthetők a www.budavar.hu honlapon

számára bábos mesekuckó foglalkozás indul a Budavári
Művelődési Házban. A foglalkozást vezeti: Bálint IldikóA
foglalkozáshoz előzetes bejelentkezés szükséges az
alábbi elérhetőségeken: Telefonszám: +36 30/647-7082
E-mail: ildi.miklos@yahoo.com. 1500 Ft/alkalom. 6000 Ft
a bérlet, amely 2 hónapig lejárhat

delkezik jelenleg érvényes bérlettel, annak 5000Ft a
teljes ár. Aki a workshopon kedvet kap és ott veszi meg az
első 10 alkalmas bérletét, egy alkalmat ajándékba kap.

Alakformáló konditorna
Minden kedden, csütörtökön 15.30-16.30 és 16.3017.30. Minden szerdán, pénteken 7.30-8.30 és 8.309.30. A jó erőnlét, hajlékonyság, egészség, harmónia
Mozgás, tánc:
érdekében különféle izomgyakorlatok erősítése váloMaminbaba
gatott minőségi zenére. Minden korosztálynak! Vezeti:
Minden kedden 10.30. Januári első alkalom: január 10.
Hordozós latin fitness egy igazán szórakoztató, mégis Tóth Ildikó, Harangozó díjas táncművész. Részvételi díj:
csinosító mozgásforma latin tánc alapokkal. A foglalko- 1000 Ft, nyugdíjasoknak 900 Ft.
zást vezeti: Kósik Ildikó. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges a 30/580-2108-as telefonszámon! Senior programok:
Budavári filmklub nyugdíjasoknak a Tabán Moziban
Belépő: 1500 Ft, 5 alkalmas bérlet: 6000 Ft
Január 13. péntek 14.00 Marguarite - A tökéletlen hang,
magyarul beszélő, francia-cseh-belga filmdráma.
Argentin Tangó
Minden szerdán 18.30-20.30A lépések tanításán túl a Csordás Gábor: Yellowstone
pontos vezetésre és a jó hangulatra fektetnek hangsúlyt a Január 10. kedd 10.30. Vetítettképes ismeretterjesztő
tangó órákon, amit a szerda esti úgynevezett milonga előadás. Belépő: 100 Ft
(össztánc) előtt tartanak. Vezeti: Götz Andrea és Szőllősi Ipach Ildikó: Észak-Morvaország
Január 17. kedd 10.30. Vetítettképes ismeretterjesztő
András. Belépő: 2000 Ft
előadás. Belépő: 100 Ft
Malomhegyi Imre: Ausztria 4.
Január 24. kedd 10.30. Vetítettképes ismeretterjesztő
előadás. Belépő: 100 Ft

Klubok, körök:
Baross Gábor Turista Klub
Január 20. péntek 16.00
Fotó: Jung Zseni
Vasutas Természetjárók Szövetségének Baross Gábor
Turista Klubja havonta tart fogadónapot, ahol befizetések,
túramegbeszélések zajlanak, illetve havi egy alkalommal
klubnapot rendeznek. Kirándulásokat szerveznek, élménybeszámolót tartanak, rendezvényeik mindenki
Tahiti tánc
számára nyitottak. A jelentkezéseket klubnapokon vagy
Minden hétfőn 18.00-19.30-ig és kedden 19.00-20.30- fogadónapon várják. Klubvezető: Malomhegyi Imre.
ig. Haladóknak: minden csütörtökön 19.30-21.00-ig.
Január 8. Tahiti Tánc és Dob Workshop:
Idősek Akadémiája - Szeretet Klub
A tahiti tánc alapjai kezdőknek, illetve azoknak, akik Minden hétfőn 10.00. Kellemes, kötetlen beszélgetéseket
szeretnék tisztázni, pontosítani az alapvető mozdulatokat tartunk hétfő délelőttönként, amelyet alkalmanként
a tahiti táncban, megismerni a legjellemzőbb toere gyalogos kirándulással és múzeumlátogatással színesídobritmusokat és azok szerepét a táncban.
tünk. Klubvezető: Simon Magda.
Részletes program:
10.00-12.00: tánc, alaplépések részletes elemzése és Irka Kör - Irodalomkedvelők Klubja
gyakorlása
Minden csütörtökön 10.00. Január 26. csütörtök 10.30
12.00-13.00: ebédszünet
A „költészet lángját" élesztgetjük minden csütörtökön
13.00-14.00: dob workshop
10-13 óráig. Szeretettel várunk új jelentkezőket is: vers14.00-15.00: egyszerű szóló-koreográfia a reggel elsajá- és prózamondókat, autentikus-zenei-énekest, komolytított lépéselemekből, a délután megtanult dobritmu- zenei énekest, hangszeren játszót - akik szívesen közresokra, élő dobokra. A teljes workshop ára 6000Ft. Csak működnének irodalmi műsorainkban. Klubvezetők:
délelőtt: 3000Ft, illetve csak délután: 3000Ft. Aki ren- Lestyán Katalin és Remes Ferenc. A belépés díjtalan!
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Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztőségben
gatlan
InIngat
lan

A kerületben közel 20 éve mûködõ

WÁGNER ÉS TÁRSA
INGATLANIRODA
Attila út 12. (okmányiroda mellett)
folyamatosan keres ügyfelei számára
ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT,
családi házakat.
Telefon: 212-1261, 212-2136,
www.ingatlanwagner.hu,
e-mail: wagnera1@chello.hu.
I. Pálya utcában I. emeleti utca felé nyíló 126 m2-es
öröklakás tulajdoni része (63 m2) önálló bejárattal és
önálló közmûórákkal eladó. Irányár: 21 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
Budai várban a Fortuna utcában csendes belsõ kert
felé nyíló 50 m2-es, teraszos, dongaboltozatos, felújított,
cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.
I. Attila úton a Vérmezõvel szemben belsõ kert felé
nyíló 50 m2-es földszinti, galériázható, irodának is alkalmas öröklakás eladó. Ár: 20,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/509-26-65.
I. Attila úton a Horváth-kerttel szemben felújított társasház I. emeletén lévõ 73 m2-es 1,5 szoba hallos,
étkezõkonyhás, cirkófûtéses, önkormányzati lakás bérleti joga átadó vagy hasonló csereértékû budai vagy
Buda környéki öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár:
21,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/4881933.
I. Lánchíd közelében a Fõ utcában 60 m2-es 2 szoba
összkomfortos, cirkófûtéses, belsõ terasszal kialakított,
földszinti, galériázott, felújított önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga I. kerületi önkormányzati bérlakásra vagy budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/4881933.
I. kerület Naphegy alján a Czakó Pálya közelében a
Hegyalja úton III. legfelsõ emeleti (lift nincs) 70 m2-es
+ 4 m2 erkély, reprezentatív burkolatokkal, beépített
bútokkal, igényesen felújított, gépesített, újszerû állapotú, modern kialakítású, cirkófûtéses öröklakás
eladó. Irányár: 38,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/509-2665.
Budai várban az Úri utcában belsõ kertes házban II.
emeleti 50 m2-es Mátyás templom felé nyíló kilátással,
2 francia erkéllyel kialakított felújítandó, cirkó fûtéses
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 24,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
06-30/488-1933.
XII. Nárcisz utcában 6 lakásos kertes házban bruttó
115 m2-es (nettó 90 m2) 1 nappali + 2 hálószobás igény szerint még egy félszoba kialakítható - erkélyes,
teremgará-zsos, tárolós, jó állapotú, új kondenzációs
gázkazán fûtésû, azonnal beköltözhetõ tetõtéri öröklakás eladó. Ár: 44,9 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261,
0630/488-1933.
I. Budai várban a Táncsics Mihály utca felé nyíló
reprezentatív palotaház I. emeletén lévõ 60 m2-es 2
szobás összkomfortos, cirkófûtéses, jó állapotú önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti átadó. Csereirányár:
25,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/4881933.
Buda II. kerületének Pálvölgyi részén 4 szintes, 650
m2-es szuperpanorámás, 3 nagy teraszos lakással (3 x
150 m2) és teremgarázsokkal kialakított modern
építésû, hívóliftes villaház 1230 m2 összközmûves
telekkel eladó. Irányár: 320 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/ 488-1933.
Egyetemista lányomnak keresek emeleti, felújítandó
lakást, készpénzfizetéssel. Telefon: 06-20-496-6601.
I. kerület Mészáros utcában eladó 46 nm-es, II. emelti
öröklakás tulajdonostól 21 MFt. Ingatlanosok nem.
Telefon: 06-20-982-1913.
Körfolyosós házban, 50-70 négyzetméteres lakásra
cserélem, II. kerület Budenz úti 2 szobás 38nm-es, zöldövezeti, kocsibeállós, kis rezsijû, tehermentes öröklakásom. 06-20-598-8903.
Naphegyen, a Gellérthegy utcában 74 m2-es I.
emeleti felújított 2 szobás polgári lakás felújított
házban kedvezõ adottságokkal eladó. Irányár: 47,9
MFt. Telefon: 06-30-444-0092.

II. Pálvölgyben 4 szintes 530 nm-es exkluzív családi
ház 70 nm-es terasszal, 1180 nm-es õsfás telken 250
millió forintért eladó. Amerikai konyhás nappali, étkezõ,
könyvtárszoba, 6 hálószoba, uszoda, szauna, jacuzzi, 2
beállós garázs, télikert, kiszolgáló helyiségek. BakosLak
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
I. Hattyúházban Széna térnél, 5. emeleti Parlamentre
panorámás 158 nm-es felújított belsõ kétszintes
tetõtéri dupla lakás 68 millió forintért eladó. BakosLak
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
II. Zöldmálon 1000 nm-es telek, 605 eladható nm 4
lakásos társasházhoz, építési engedéllyel 185 millió
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
II. Pálvölgyben 1290 nm-es összközmûves beépíthetõ telek 240 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571.
XII. MOM Parkhoz közeli csendes utcában 57 nm-es
elsõ emeleti 1+2 félszobás erkélyes felújítandó lakás
29,9 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326
0618, 06 20 974 0571.
BakosLak Ingatlan Kp-es ügyfelei részére keres
eladó és igényes kiadó ingatlanokat azonnali fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I. Batthyány utca 32. Tel. 326
0618, 06 20 974 0571.
Rózsadombon, 103 m2-es, négyszobás, felújított
panorámás lakás garázzsal, kizárólagos kerthasználattal
eladó. Tel.: 70/510-8550. Információ: https://rosehillflat.wordpress. com.
Nagykovácsiban összközmûves, 875 m2-es,
panorámás, erdõ melletti építési TELEK eladó. Ár: 18,75
millió. Tel.: 70/510-8550.
Vizivárosban, vároldalra panorámás, emeleti, nagy
belmagasságú 97 m2-es lakás tulajdonostól eladó. 3
szoba, WC, WC-s fürdõ, lift, felújított épület. Telefon:
06/20/257-4834.
Eladó nagypolgári lakás I. kerület Váralján! 101 m2, 3
szoba, 2 konyha, 2 fürdõ, jelenleg 2 lakásként mûködõ
ingatlan eladó az I. kerület Batthyány utcában. Városi,
de csendes otthont nyújt. Ár: 44,9 MFt. Telefon: 06-30416-0722.

Épületek hõszigetelése
a legkorszerûbb
anyagokkal, korrekt áron!

Készpénzért vásárolunk antik és modern festményeket, bútorokat, kerámiákat. Gorka Géza,
Kovács Margit porcelánt. Herendi, Meisseni, Zsolnay, teljes hagyatékot, könyveket, képeslapokat,
keleti tárgyakat. XIV. ker. Vezér út 148-150. Telefon: 06-20-807-2906, 06-70-998-8851.

Mûanyag és fa nyílászárók

Szolgáltatás
szolgáltatás
ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU
22 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését,
hõszigetelõ üvegezését és szigetelését 1 év
garanciával! Felmérés díjtalan! Horváth Ákos,
telefon: 06-70-550-0269.

Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagytakarítását vállalom, közületeknek és magánszemélyeknek. Halász Tibor. Telefon: 202-2505, 06-30-2513800.
Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje,
javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.
Energetikai tanúsítvány készítése gyorsan, kedvezõ
áron. A hitelesített tanúsítvány 10 évig érvényes. Tel.:
06-30-703-4882. www.energetikatanusitas.com.
Cipőjavítás olcsón a kerületben. Év végi akciónk:
Négy munka esetén a legolcsóbb ingyenes! Címünk:
Attila út 71. Tipegő Topánka Bt. Telefon: 06-20-324Életjáradék
5656.
életjáradék
Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalási
Életjáradéki vagy eltartási szerzõdést kötnék, is. Gipszkartonozás, kőműves-javítások, burkolás. Gyors
gondozást vállalnék szakképzett ápolónõi végzett- kezdés, rövid határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30séggel. Aradi Lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-30- 5686-255.
991-8719.00
Orvosnő magas összegű életjáradékot fizetne bu- ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK. Erkélyek, kirakatok
dai vagy belvárosi lakás örökölhető tulajdonjogáért üvegezése. Régi keretek átalakítása hõszigetelõ
cserébe, ottlakás nélkül. Önkormányzati lakás is üveg befogadására. Gyorsan, tisztán, pontosan!
Nagy Miklós! Telefon: 06-20-9777-150.
érdekel. Tel: +36-30/977 7219.
Életjáradéki szerződést kötne mérnökcsalád idős
Lakatos, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szeszeméllyel ingatlanért, ottlakás nélkül, készpénzt és
havi járandóságot fizetünk, műszaki segítséget nyúj- relése. Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése.
Garanciával. Telefon: 06-20-945-0316, 06-30-450tunk. telefon: 06-30-254-5872.
3308.
Adás-vétel
adás-vétel
ÜVEGEZÉS, TÜKÖRVÁGÁS,
ÜVEGCSISZOLÁS
Papírt és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírA kerületben és környékén házhoz megyünk.
régiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveMûhely: I. Szabó Ilonka u. 8. Telefon: 214-3616;
szünk. VI. Andrássy út 16. 266-4154, H-SZ: 10-17, Cs.
06-20-929-0897.oo
10-19.00
Régiséget, illetve teljes hagyatékot vásárolok, azonnal
készpénzben fizetek! Díjtalan kiszállás! Telefon: 06-70Redõnytokok szigetelése, redõny, reluxa, szúnyo625-9749.
gháló, napellenzõ, roletta, szalagfüggöny, harmonikaajtó, függönykarnis, készítés, javítás. Telefon: 06-30ARANYFELVÁSÁRLÁS A NAPI LEGMAGASABB 9544-894, 356-4840.
ÁRON! MELINDA SZAKBECSŰS! Aranyékszer: 8000/
Villanyszerelés azonnal!
G-13500/g ezüsttárgyak: 300/G-1350/g. Bútor, festHibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József
mény, érem, porcelán, hagyaték vétele. 1113 Bp.,
villanyszerelõ mester. Telefon: 06-20-9344-664,
Bocskai út 31. tel: 06-20/268-8440.00
246-9021. Elmû által minõsített és ajánlott
vállalkozás.oo
Vaszary János, Szõnyi István, Márffy
Ödön,Scheiber Hugó, Berény Róbert, Egry
József,Kádár Béla, Batthyány Gyula, Schönberger
LAKÁSFELÚJÍTÁS!
Armand,Czigány Dezsõ, Perlrott Csaba Vilmos,
SZO
BA
FES
TÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS,
Ziffer Sándor FESTÕMÛVÉSZEK ALKOTÁSAIT
PARKETTA
LERAKÁS,
-JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS,
KERESSÜK MEGVÉTELRE KÉSZPÉNZÉRT.
VÍZSZERELÉS, CSEMPÉZÉS, VILLANYSZERELÉS,
Nemes Galéria, 1024. Budapest,
AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE, ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS
Szilágyi Erzsébet fasor 3.
ASZTALOSMUNKÁK, TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL.
Tel.: 06-30-949-29-00.
HALÁSZ TIBOR.
nemes.gyula@nemesgaleria.hu
TELEFON: 202-2505, 0630-251-3800.
Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket,
könyvtárakat, aprónyomtatványt (képeslap, metszet, térkép, stb.) hanglemezt, DVD-t. Díjtalan
kiszállás. Telefon: 332-0243, 06-20-9220-00100

Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpacca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt,
hibásat is, bizsut, borostyánt), híradástechnikát, bakelit
I. Attila úton elsõ emeleti felújított 100 nm-es nap- hanglemezt, képeslapot, kitüntetést, ezüst tárgyakat pali + 3 hálószobás, 2 erkélyes lakás 45 millió forin- ékszereket, CD-DVD lemezt, könyvet - készpénzért!
tért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-30-9734949.00
0571.

VÁRNEGYED

ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ
AZONNALI KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL
VÁSÁROL!
Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat,
Herendit, Zsolnayt és stb., órákat (kar, dísz, fali),
szõnyegeket (kopottan, hibásan is), kitüntetéseket,
érméket, bizsukat – borostyánt, ezüstöket, csipkéket, könyveket, bundákat, mindenféle régiséget,
hibásat is. Hívjon bizalommal a hét minden napján,
díjtalan kiszállással. Telefon: 06-70-600-1727.

Teljeskörû lakásfelújítás
energiatanúsítvánnyal!
Pályázatírással is.

cseréje, redõnnyel és
szúnyoghálóval!
7 év garanciával, kõmûves munkával

ENERGIA-STOP KFT.
2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.
Telefon: 06-26/365-969,
06-26/376-031, 06-30/655-655-2
Oktatás
Oktatás
Matematika tanítás, korrepetálás, felvételire
felkészítés 4-12 évfolyamon szaktanártól, több éves
gyakorlattal. Házhoz megyek. Tel.. 0630-264-3325.

Állás
I. kerületben élő család két leánygyermek (7 és 10
éves) mellé keres házvezetőnői feladatokat is ellátó női
babysittert. Az ideális jelölt maximum 55 éves, rutinos
gépkocsivezető, megbízható és büntetlen előéletű.
Pedagógusok előnyben. Feladatok: háztartás vezetése
(főzés, takarítás), gyermekek felügyelete, valamint
iskolába vitele és hazaszállítása. Munkavégzés: heti 3-4
nap, megegyezés szerint 4 vagy 6 órában (iskolai szünidő
szabad). Jelentkezni: evelinclaessens@gmail.com.
REFORM, BIO ÉLELMISZEREK. NATÚR
KOZMETIKUMOK, TISZTÍTÓSZEREK,
GYÓGYTEÁK, KRÉMEK, ÉTRENDKIEGÉSZÍTÕK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

N AT U R A B O LT
ISKOLA U. 35/B, KERÜLETI KÁRTYA
ELFOGADÓHELY, 5%!

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TELEFONSZÁMA:

+36-1-458-3000
Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma
közérdekü ügyekben:

06-80-204-275

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Fõszerkesztõ: Blázsovics Lívia. Fotó: Czagány Balázs.
Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@gmail.com A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275, a (06-1) 336-0435-ös telefonszámon vagy
az ugyfelszolgalat@presslog.hu e-mailen címen. Nyomás: PR-Innovation Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.
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E-mail: varnegyed@gmail.com

Mesemúzeum
(I., Döbrentei u. 15.)

JANUÁRI PROGRAMOK
Január 7., szombat 11 órától
PAPÍRSZÍNHÁZ MESÉK:
A császár új ruhája
Hamupipőke
Jancsi és Juliska
Ajánlott korosztály: 5-8 éves
korig, 45 perc

Január 14., szombat 11 órától
FARSANGI KÉSZÜLŐDÉS
Farkas Réka iparművésszel.
Gyere jelmezben és alkosd meg saját
kezűleg öltözéked kiegészítő darabját!
Kreatív kézművesedés együtt, vidáman.
Ajánlott korosztály: 5-11 éves korig,
90 perc
Január 21., szombat 11 órától
KUTATÁS A FÖLD HANGJA UTÁN
Zenés hangjáték foglalkozás Kliment Jankóval és Makkai Danival,
a Panyigai Hangműhely vezetőivel.
Ajánlott korosztály: 4-11 éves korig, 90 perc
Január 28., szombat 11 órától
KÖZÖS TÁRSASJÁTÉKOZÁS
Vajon megtalálod a labirintusból
kivezető utat? Tudsz egymás után
kétszer hatost dobni? Menni fog a
pókerarc? Gyere, próbáld ki! Ajánlott
korosztály: 6-12 éves korig, 120 perc

Hirdessen a Várnegyedben!
Üzenete minden I. kerületi családhoz eljut!
Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.500 Ft, keretes 2200 Ft
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.500 Ft,
keretes (20 szóig): 3000 Ft.
(Csak közületi apróhirdetésnél!)

A Várnegyed újság 2017. évi megjelenése
Lapszám

Lapzárta

Megjelenés

Keretes hirdetések:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Január 2.
Január 18.
Február 1.
Február 15.
Március 1.
Március 15.
Március 29.
Április 12.
Május 3.
Május 17.
Május 31.
Június 21.
Szünet
Augusztus 9.
Augusztus 16.
Szeptember 6.
Szeptember 20.
Október 4.
Október 18.
November 1.
November 15.
November 29.
December 13.

Január 6.
Január 26.
Február 9.
Február 23.
Március 9.
Március 23.
Április 6.
Április 20.
Május 11.
Május 25.
Június 8.
Június 29.
Július
Augusztus 17.
Augusztus 31.
Szeptember 14.
Szeptember 28.
Október 12.
Október 26.
November 9.
November 23.
December 7.
December 21.

1/1 oldal
274x403 mm,
190.000 Ft+ÁFA

1/2 oldal

1/4 oldal álló

274x200 mm,
90.000 Ft+ÁFA

136x200 mm,
45.000 Ft+ÁFA

1/4 oldal fekvõ
205x136 mm,
45.000 Ft+ÁFA

1/8 oldal
136x99 mm,
25.000 Ft+ÁFA
1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,
11.000 Ft+ÁFA
1/8 oldal
álló
66x200 mm,
25.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
25.000 Ft+ÁFA

E - m a i l c í m : v a r n e g y e d @ b u d a v a r. h u

20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

Apróhirdetés-felvétel személyesen: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig
1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

