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Februártól újra filmklub

Így nevettünk
egykor…
Bezárt a multiplex a Mammutban, és egyelõre a
Mom Parkban is sötét a vetítõvászon. Azonban
az I. kerületben, a Krisztinavárosban mûködõ
Tabán artmozi továbbra is várja a mozit és a
filmeket szeretõ közönséget. Ráadásul február
16-tól újra ingyenes filmklub: minden hónap
harmadik csütörtökén Így nevettünk egykor…
címmel a régi idõk vígjátékain kacaghatunk
jóízûeket. A filmvetítések után a meghívott
vendégek, alkotók, szereplõk idézik fel az adott
korszakot.
Az idei elsõ filmvetítés:
2017. FEBRUÁR 16. 18.00 ÓRA
FELMEGYEK A MINISZTERHEZ…

Az ingyenes jegyek a Tabán artmozi jegypénztárában igényelhetõek
(1016 Budapest, Krisztina körút 87-89.)
(A filmklubról további részletek a 6. oldalon

MEGHÍVÓ
Az 1945. évi budapesti harcokban hõsi halált
halt katonákra és polgári áldozatokra
emlékezve a Budavári Önkormányzat,
a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti
Intézet és Múzeum

2017. FEBRUÁR 13-ÁN
09.00 ÓRÁTÓL
közös megemlékezést tart
a Magdolna-toronynál, a Kapisztrán téren.
A megemlékezést követõen a múzeumban
kerül sor a Töredékek – az ostrom utáni
Budapest egy amerikai gyûjtemény tükrében
címû kamarakiállítás megnyitójára.
A Budai Vár és a Várnegyed ostromáról szóló
összeállításunkat a 4. oldalon olvashatják
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Modernizálják a kerületi
térfigyelõ kamerákat
A Budavári Önkormányzat megbízásából modernizálják a meglévõ kerületi térfigyelõ kamerákat: a legmodernebb, IP-alapú rendszert
építik ki 3 megapixeles, harmincszoros optikai
zoommal ellátott, éjjel is látó kamerákkal. Az
Önkormányzat az idei évben további bõvíti a
rendszert.
A közbiztonság javítása érdekében az I. kerületi
térfigyelõ rendszert 2001-ben építette ki az
önkormányzat, a kor színvonalának megfelelõ
analóg, mozgatható kamerákkal. Az elmúlt
másfél évtizedben a rendszert többször is
bõvítették, korszerûsítették, így ma már 21
helyen mûködnek a térfigyelõk, amelyek képét a
kerületi rendõrkapitányság épületében folyamatosan figyelik, ellenõrzik. A fejlesztési és
üzemeltetési költségeket pedig a Budavári
Önkormányzat finanszírozza. A megfigyelt
területeken egyértelmûen javult a közbiztonság,
a térfigyelõ kamerák képei már több bûncselekmény felderítéséhez nyújtottak segítséget.
Térfigyelõ mûködik például a Batthyány térnél,
a Markovits utcában, a Mária téren, a Szilágyi
Dezsõ téren, a Clark Ádám téren, az Alagút
feletti kilátó teraszon, a Krisztina téren, az Attila
út forgalmasabb pontjain, a Naphegyen a Nyárs
Térfigyelő a Dózsa György térnél
utcánál, a gellérthegyi víztározónál.
A tapasztalatok alapján a Budavári Önkor- ki 3 megapixeles, harmincszoros optikai zoommányzat az idei évben újabb modernizációt hajt mal ellátott, éjjel is látó kamerákkal. A modern
végre: a legmodernebb, IP-alapú rendszert építik eszközök akár már 100-120 méter távolságból is
képesek például a gépjármûrõl
a rendszámot leolvasni vagy
személyt azonosítani – függetlenül a napszaktól. A jövõben
a kamerák képét nem pusztán
a rendõrség, de a Budavári
Közterület-felügyelet munkatársai is látják és szükség esetén
intézkednek is.
A fejlesztés részeként egy gépjármûbe kihelyezhetõ mobil
munkaállomást is beszerelnek,
amelynek segítségével akár az
autóból is vezérelhetõek lesznek a kamerák, a képeket
pedig továbbítani lehet.
Az Önkormányzat az idei
évben további helyszínekre tervez térfigyelõ kamerákat, ezzel
is segítve a kerület közbiztonsá-

Mesehős
a Duna-parton

Pillanatok alatt az internet kedvence lett ez az aprócska, mindössze 15 centiméteres szobor. Nagyon sokan keresik meg a Nagy Ho-Ho-Ho Horgász mesébõl
ismert Fõkukacot mintázó alkotást a Bem rakparton, a Halász utcai lejárónál.
Egyelõre nem tudni, hogy ki állította a szobrot, de az pontos mása Kolodko
Mihály alkotásának, amelyet tavaly novemberben helyeztek el Ungváron. Az
ungvári horgászoknak szerencsét hoz, ha megdörzsölik a Fõkukac orrát. Ha
valakinek van információja arról, ki és miért állította a szobrot a Halász utcánál,
ossza meg velünk a varnegyed@budavar.hu e-mail címen!

gának erõsítését. A térfigyelõ-kamerák modernizálására és bõvítésére 37 millió forintot
fordítanak.
A térfigyelõk mellett intelligens kamerarendszer is mûködik a kerületben az Ybl Miklós téren
a Várkert Bazár elõtti szakaszon, valamint a
Szentháromság téren. Az önkormányzat Közterület-felügyeleti Irodája által mûködtetett
kamerarendszer felismeri és rögzíti a közlekedési
szabálysértéseket, így például azt is, ha valaki a
járdán, kerékpárúton áll meg gépkocsival. A
tapasztalatok alapján a legtipikusabb szabálysértés a járdán történõ parkolás, de rögzítenek a
kamerák járdán történõ autós közlekedést is. A
felvételek alapján a közterület-felügyelet megteszi
a szabálysértési feljelentést, illetve kezdeményezi
a közigazgatási eljárás megindítását a hatáskörrel
és illetékességgel rendelkezõ hatóságoknál.
A kerületiek mellett a Fõvárosi Önkormányzat
Rendészeti Igazgatóság is mûködtet kamerákat a
Clark Ádám téren, a Lánchíd budai hídfõjénél, a
Déli pályaudvar aluljárójában és a Hegyalja út Krisztina körút csomópontban.

„Azért vannak a jó barátok…”
Különleges, nosztalgikus hangulatú megemlékezést tartottak
február 3-án délelõtt a
Krisztina körút 75.
számú épület elõtt. A
ház lakói, egykori és
mai rajongók, a közelebbrõl és távolabbról
érkezett érdeklõdõk,
számos énekes és elõadómûvész, valamint
természetesen a családtagok, a zeneszerzõ
özvegye, Edit, a testvére, Pál, lányai és
unokái, barátok és
egykori kollégák gyülekeztek az utcán, hogy
emlékjelet avassanak
a hetven esztendeje
született zeneszerzõénekes, Máté Péter
tiszteletére.
(Folytatás az 5. oldalon)

A jó barátok - Benkő László zenész és Márton András színművész - dr. Nagy Gábor Tamás
polgármesterrel az emlékjel avatásán a Krisztina körúton

Várnegyed
2
Figyelem! Újabb átverés
Képviselõi fogadóórák !
DANKHÁZI TIBOR, Fidesz-KDNP
1. számú egyéni választókerület
Minden hónap utolsó keddjén 18.00 - 19.00 óra között a Polgármesteri Hivatal Képviselõi irodájában, illetve elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: +36-20-354-03-04
E-mail: dankhazi.tibor@budavar.hu
MARSCHALL MÁTÉ, Fidesz-KDNP
2. számú egyéni választókerület
Minden hónap elsõ csütörtökjén 17.00 órától a Fõ u. 28. szám alatti
irodában, elõzetes egyeztetés szerint. Telefon:+36-20-354-10-46
E-mail: marschall.mate@budavar.hu
TÍMÁR GYULA, Fidesz-KDNP
3. számú egyéni választókerület
Minden hónap elsõ szerdáján 17.00 - 18.00 óra között a Vízivárosi
klubban (Batthyány u. 26.), illetve elõzetes egyeztetés szerint.
Telefon: +36-20-353-7100
E-mail: timar.gyula@budavar.hu
TÓTH GÁBOR, KDNP-Fidesz
4. számú egyéni választókerület
Minden hónap elsõ szerdáján 17.00 - 18.00 óra között a Vízivárosi
klubban (Batthyány u. 26.) vagy elõzetes egyeztetés szerint.
Telefon: +36-20-353-48-84
E-mail: toth.gabor@budavar.hu
DR. JENEY JÁNOSNÉ, Fidesz-KDNP
5. számú egyéni választókerület
Minden hónap elsõ hétfõjén 17.00 - 18.00 óra között a Vízivárosi
klubban (Batthyány u. 26.), vagy elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: +36-20-353-72-72
E-mail: jeney.janosne@budavar.hu
HORVÁTH CSILLA, Fidesz-KDNP
6. számú egyéni választókerület
Minden hónap elsõ hétfõjén 16.00 - 17.00 óra között az Attila út 65.
szám alatt, vagy elõzetes bejelentkezés alapján.
Telefon: +36-20-354-06-66
E-mail: horvath.csilla@budavar.hu
DR. PATTHY SZABOLCS, KDNP-Fidesz
7. számú egyéni választókerület
Telefonon egyeztetett idõpontban.
Telefon: +36-30-456-79-67
E-mail: patthy.szabolcs@budavar.hu
VARGA ANTAL, Fidesz-KDNP
8. számú egyéni választókerület
Elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: +36-20-354-03-55
E-mail: varga.antal@budavar.hu
VECSEY ANDRÁS, Fidesz-KDNP
9. számú egyéni választókerület
Elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: +36-20-914-82-89
E-mail: vecsey.andras@budavar.hu
ORCZY ANTAL, Fidesz-KDNP
10. számú egyéni választókerület
Minden hónap elsõ hétfõjén 18.00 - 19.00 óra között az Uránia
Csillagvizsgálóban (Sánc u. 3/b.).
Telefon: +36-20-353-53-57
E-mail:orczy.antal@budavar.hu
REMENYIK ILDIKÓ, MSZP-MLP
Elõzetes telefonos egyeztetés alapján a Krisztina krt. 73. szám alatt.
Telefon: +36-20-353-97-67
E-mail: remenyik.ildiko@budavar.hu
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E-mail: varnegyed@gmail.com

Ismét felbukkantak a kerületben
a telefonos csalók
Január végén „unokázós” telefonos csalókat
fogtak el a Budai Várban. Morvai Árpád
rendõr õrnagyot, az I. kerületi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztályvezetõjét az
elfogás részleteirõl és a telefonos csalók
trükkjeirõl kérdeztük.

s Hogyan fogták el a csalókat?
A rendõrök felfigyeltek egy férfira, aki este 9
órakor nagyon gyanúsan viselkedett a Budai
Várban, az egyik lakóháznál. Nem tudott
magyarázatot adni arra, hogy hol volt. Mint
kiderült, éppen kicsalt több százezer forintot
egy idõs, budavári asszonytól. Az eljárás során
egyértelművé vált: tipikus „unokázós” csalás
volt. Az esti órákban felhívták az idõs
asszonyt, az egyik csaló a hölgy lányának adta
ki magát és azt mondta, hogy közlekedési
balesetet okozott. Azt állította, hogy ha az
idõs nõ a hozzá kiérkezõ rendõrnek pénzt ad,
akkor az segít elrendezni a problémát. A
helyszínen elfogott álrendõr mellett a forró
nyom elvezette a kollégákat Újpestre, a
megbízóként fellépõ, 34 éves budapesti K.
Ottóhoz és a vele egy lakásban tartózkodó Sz.
Brigittához, aki a telefonhívást intézte.
s Mit jelent pontosan az „unokázós” csalás?
Sajnos, egyre jobban terjedõ bûncselekményrõl van szó. A csalók fõként idõsebb embereket hívnak fel, magukat az illetõ közeli
hozzátartozójának, családtagjának adják ki,
hogy az áldozatra nagyobb hatást gyakoroljon.
A leggyakoribb, hogy a csalók unokaként
mutatkoznak be, innen az elnevezés. Azt
állítják, hogy balesetet okoztak, amelyben meg
is sérültek, de ha a nagymama vagy nagypapa

pénzt ad a hozzá kiérkezõ
rendõrnek, akkor még
most gyorsan el tudják
simítani az ügyet és a
hozzá tartozót nem a
rabkórházba szállítják.
Gyakori az a trükk is, hogy
az „unoka” vagy más
„hozzátartozó” kölcsönt
vett fel, amit most sürgõsen vissza kell fizetni, különben börtönbe
kerülhet. Találkoztunk olyan esettel is, hogy a
hozzátartozó fogságban van, csak pénzért
cserébe engedik szabadon.
s Mennyire jellemzõ a kerületben ez a bûncselekmény?
Rendszeresen próbálkoznak a csalók. Tavaly
három csapatot fogtunk el, mindegyikük a
Budai Várban élõ idõsebb emberekre specializálódott. De több tucat bejelentést
kapunk a telefonálókról, ebbõl tudjuk mérni,
hogy éppen melyik városrészt „szállták” meg.
s Ha valakit azzal hívnak fel, hogy baleset történt
egy családtagjával, természetes, hogy megijed,
próbál minden eszközzel segíteni. Mi lehet
gyanús? Mire figyeljenek oda az emberek?
Árulkodó jel lehet az idõpont: az esti órákban, 21:00-23.00 óra körül telefonálnak a
csalók, amikor az idõsebb emberek már az
alvás fázisba vannak és abból ébrednek, ezzel
is elõidézve a pillanatnyi ijedtséget. Kivétel
nélkül mindig a vonalas telefont hívják,
hiszen egyrészt ahhoz a számhoz jutnak hozzá
a telefonkönyvekbõl, tudakozóból, másrészt
pedig a vonalas telefont biztosan a lakás
tulajdonosa veszi fel. A telefonáló folyama-

Illusztráció

tosan szóval tartja az illetõt, sterssz-helyzetbe
kényszeríti, nem engedi, hogy az áldozata az
elsõ ijedtség után elgondolkozzon és végiggondolja az esetet. Gyanús lehet az is, ha a
telefonáló alkudozik az összegrõl. És végül, de
nem utolsó sorban: a rendõrség sohasem kér
pénzt azért, hogy „elsimítsa” a balesetet vagy
kórházba segítse a sérültet.
s Mit tegyenek azok, akik ilyen telefonhívást
kapnak?
Az elsõ gyanús jelnél szakítsák meg a hívást és
hívják fel azt a családtagot, akinek a balesetérõl éppen hírt kaptak, vagy kérdezzék meg a
rendõrséget, hogy történt-e baleset. Ha kiderült, hogy be akarták csapni, akkor kérjük,
értesítsék a rendõrséget vagy a körzeti megbízottakat. Az a tapasztalat, hogy sokan szégyellik, elhitték a csalók meséit, így sok áldozatról nem is tudunk. Tegyenek bejelentést,
nincs benne szégyellni való, hiszen profi
csalókkal állunk szembe.
(A körzeti megbízottak elérhetősége
a 10. oldalon található)

Bemutatkozik a HÁZGA Kft.

Ne legyen vita a tulajdonostársak közt
Új vezetéssel, magas színvonalon képviseli
ügyfeleit az önkormányzat tulajdonában lévõ
I. kerületi Házgondnoksági Kft. (HÁZGA).
Szabó Dezsõ ügyvezetõ elmondta: 4 közös
képviselõ referensük több mint 100 társasház
képviseletét látja el, és külön juttatás nélkül
végzik az általuk kezelt társasházak felújítására beadott pályázatokat.
Felmerül a kérdés, miért intézné jobban egy
önkormányzati tulajdonú, mint egy magán
cég az ingatlanok közös képviseletét? Mivel a
Budavári Önkormányzat az I. kerületi
Házgondnoksági Kft. 100 százalékos tulajdonosa, ezért Szabó Dezsõ, a HÁZGA Kft.
ügyvezetõje szerint jobban megbíznak bennük a társasházak tulajdonosai. – Méghozzá
teljes joggal – teszi hozzá. Hiszen a cég például
nem kér külön juttatást azért, ha az általuk
kezelt társasház felújítási pályázatot nyújt be.
Nem számítanak fel külön jutalékot a külsõs
ügyvédi munkáért sem, azokat – szükség
esetén – önköltségi áron számlázzák tovább a
társasházaknak. Ugyancsak jutalék nélkül
segítik a biztosítási szerzõdés megkötését.
Etikai „kódexük” egyik legfontosabb része,
hogy az I. Kerületi Házgondnoksági Kft.,
senkitõl sem fogad el sikerdíjat, „együttmûködési díjat”, az ilyen ajánlatot tevõ

Szabó Dezső ügyvezető

vállalkozókkal nem dolgoztat. Hiszen csak így
tudja megõrizni a társasházak oldalán való
elkötelezettségét, érvényt szerezni a tulajdonosok akaratának és a társasházi törvényben
leírtaknak.
Az ügyvezetõ kiemelte azt is, hogy üzletpolitikájukra – éppen az önkormányzati
tulajdon miatt – nem elsõsorban a profitszerzés a jellemzõ. A tulajdonos, azaz az önkormányzat sokkal inkább stabil mûködést,

DR. GALLOWICH MARGIT, LMP
Minden hónap elsõ hétfõjén 17.00 - 18.00 óra között az Idõsek
klubjában (Hattyú u. 16.), illetve elõzetes egyeztetés alapján.
Telefon: +36-30-463-45-31
E-mail: gallowich.margit@budavar.hu
VÁRADINÉ NASZÁLYI MÁRTA, EGYÜTT-PM
Elõzetes egyeztetés szerint a Zöldike klubban (Mária tér 1.).
Telefon: +36-20-353-79-73
E-mail: varadine@budavar.hu

rendezett állapotokat és a szolgáltatással
elégedett tulajdonosokat vár el. Az önkormányzati tulajdonlásból fakad az is, hogy a
cég mûködését 3 tagú, a Képviselõ-testület
által választott Felügyelõ Bizottság és kirendelt könyvvizsgáló rendszeresen ellenõrzi. Ez
más, hasonló szolgáltatást kínáló vállalkozásokra nem kimondottan jellemzõ.
A cégnél jelenleg négy közös képviselõ
referens dolgozik, akik mintegy száz társasház, és ezen belül 2000 albetét, azaz lakás vagy
helyiség képviseletét látják el. Várják ugyanakkor további társasházak jelentkezését is,
akiknek árajánlatot készítenek a szolgáltatásokról. Szabó Dezső hozzáfûzte: nyilván a
társasházi tulajdonosoknál az ár meghatározóan befolyásolja döntésüket, vagyis,
hogy mennyiért kínálja magát egy közös
képviselettel foglalkozó cég. Különösen így
van ez az I. kerületben, ahol sok a régebbi
építésû társasház, ráadásul számos épület
mûemléki vagy helyi védettségû, így sok
esetben nagyobb ráfordítást igényelnek.
Az ár mellett a másik meghatározó tényezõ
a jó együttmûködés. Szabó Dezsõ véleménye
szerint ennek az a záloga, hogy a társasházak
tulajdonosai és a közös képviselet is pontosan
tudja, hogy hol a helye, és mi a szerepe. A
partnerek közti félreértések legfõbb oka, ha
bármelyikük túlterjeszkedik hatáskörén.
Szabó Dezsõ példaként említette, amikor
valamelyik tulajdonos bíróként lép fel tulajdonostársaival szemben, utasításokat adva
nekik. Holott ez a közgyûlés feladata, ahol a
társasházi tulajdonosoknak egyetértésben
kell együttmûködniük, közösen meghatározva a feladatokat. Az ügyvezetõ leszögezte:
amennyiben a tulajdonosoknak egymással
akad problémájuk, nem a közös képviselõ
tesz köztük igazságot, hanem ez esetben az
önkormányzat jegyzõjéhez kell fordulni.
Ezzel szemben a közös képviselet feladata
betartatni a törvényt, az alapító okiratban
foglaltakat, a szervezeti mûködési szabályzatot, a házirendet.
D. A.
A HÁZGA Kft. elérhetõségei:
1012 Budapest, I. kerület Pálya utca 7.
Telefon: +36-1-356-0388; fax: +36-1-225-0325
weboldal: www.hazga.hu

VERES DÁVID OLIVÉR, DK
Minden hónap második keddjén 16.00 - 18.00 óra között a Márvány
u. 38. szám alatt, illetve elõzetes egyeztetés szerint.
Telefon: +36-20-353-67-27
E-mail: veres.david@budavar.hu

Ügyvezetõ: Szabó Dezsõ
Mobil: +36-20-360-6759
E-mail: szabo@hazga.hu
A HÁZGA segítette az Attila út 79. szám alatti ház felújítási pályázatát
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Megújul a Budavári Önkormányzat
Kerületkártya programja
Február 15-tõl új, komplex, vonalkóddal és egyedi
azonosítóval rendelkezõ Kerületkártyát vezet be a
Budavári Önkormányzat. A megújuló rendszer
az eddiginél hatékonyabb módon biztosít majd
kedvezményeket a kerületben élõknek.
Igazodva a kor elvárásaihoz és a modern technológia biztosította lehetõségekhez teljesen
megújul a Kerületkártya program. A vonalkóddal és egyedi azonosítóval rendelkezõ Kerületkártyákkal – amelyeket továbbra is a Budavári
Önkormányzat bocsájt ki – a kerületben élõk
számos kedvezményt vehetnek majd igénybe
például a kerületi üzletekben vagy különbözõ
szolgáltatások esetén. A kártya használata mind a
tulajdonosok, mind az elfogadóhelyek számára
egyszerûbb lesz a jelenleginél, hiszen már kártyaolvasóval vagy akár mobiltelefonos alkalmazással
is lehet mûködtetni.
Az önkormányzat valamennyi, a kerületben
székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezõ üzletet, vállalkozást felkeresett és biztosította számukra a csatlakozási lehetõséget. – Már
most, az elsõ visszajelzések és szerzõdéskötések
alapján jól látható, hogy jelentõs az igény a
programra, az itt mûködõ vállalkozásoknak is
fontos, hogy támogassák az itt élõk közösségét,

erősítsék a helyi kötõdést. Az üzletek,
szolgáltatók – termékkörüktõl függõen –
széles skálán ajánlottak fel kedvezményeket.
Általánosságban 10-30 százalék között
mozog az árengedmények mértéke, de
vannak speciális esetek is. Például van olyan
partnerünk, aki a kártyatulajdonosoknak
ingyenes számítógép-bevizsgálást biztosít
majd. Emellett a kártyabirtokosok számára
ingyenes lesz a belépés a Halászbástyára és a
Budavári Mûvelõdési Ház programjait is
kedvezményesen látogathatják – tudtuk meg
Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
aljegyzõtõl. A programhoz nem pusztán
üzletek (élelmiszerbolt, könyvesbolt, ajándékbolt), de éttermek, kávézók, egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások, országos kulturális
intézmények, színházak is csatlakoztak már. Az
önkormányzat a továbbiakban is várja a jelentkezéseket, a csatlakozás díjmentes.
A megújuló program része egy új, önálló
weboldal, a www.keruletkartya.budavar.hu, ahol
tájékozódni lehet majd az elfogadóhelyekrõl és a
kedvezmények mértékérõl. (A weboldal február
15-től érhető el.) Emellett az önkormányzat
kiadja a Kerületkártya Katalógust is, amelyben
szintén feltüntetik az elfogadóhelyeket és a

Röviden
Döntöttek a forrásmegosztásról
A Fõvárosi Közgyûlés döntött a fõvárost és a kerületi
önkormányzatokat együttesen megilletõ források idei
megosztásáról. A január elsejétõl hatályos törvényi
szabályozás értelmében a megosztott bevételekbõl a
Fõvárosi Önkormányzat részesedése a korábbi 52,5
százalék helyett 54 százalékra nõ, míg a kerületek
részesedése 47,5 százalékról 46 százalékra csökken.
Ez alapján a kerületi önkormányzatokat összesen 110
milliárd forint, míg a Fõvárosi Önkormányzatot 129,4
milliárd forint illeti meg. Az I. kerület részesedése a
forrásmegosztás alapján az iparûzési adóból és a
pótlékokból, bírságokból közel 1,7 milliárd forint. Az
idegenforgalmi adót a kerület saját maga szedi be, így a
Fõvárosi Önkormányzat által szedett idegenforgalmi
adóból nem részesül.

Lomtalanítás a kerületben
kedvezményeket. A katalógust az önkormányzat
rendszeresen frissíti majd és valamennyi kerületi
háztartás részére eljuttatja.
A Kerületkártyát február 15-tõl minden 14.
életévét betöltött, állandó lakóhellyel valamint
tartózkodási hellyel rendelkezõ kerületi lakos
térítésmentesen igényelheti az önkormányzattól.
A korábban kiadott kártyákat 2017. március 1-ig
lehet használni, aki új kártyát szeretne igényelni,
azt megteheti online a fenti honlapon illetve
személyesen az Ügyfélszolgálati Irodákon.
A programmal kapcsolatban további információ a 36-1-458-3028-as telefonszámon kérhetõ.

Napirenden a Lánchíd és az Alagút
felújítása
A Lánchíd és a Várhegy Alagút felújításának engedélyezési tervei, valamint a
kiviteli tervei egyaránt elkészültek, a
hatósági jóváhagyás idén történhet meg –
közölte lapunkkal a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
Az 1849-ben átadott Lánchidat, az elsõ
állandó magyarországi Duna-hidat, a
második világháborúban, 1945. január
18-án a visszavonuló német hadsereg
katonái felrobbantották. Az újjáépítés
során a pillérek kapuzatait kibõvítették, a
hídfõket kiszélesítették, a vámszedõ
házakat elbontották, a budai hídfõbe
gyalogos-aluljárót, a pesti hídfõbe villamos-aluljárót építettek. A forgalomnak
1949. november 20-án, száz évvel az elsõ
hídavatás után adták át. Elsõ komolyabb
felújítására 1973 februárja és júniusa
között került sor. Teljes körû rekonstrukciót –
amely érintette az Alagutat is – 1986-tól 1988-ig
végeztek, így mostanra újabb felújítás vált szükségessé. A szigetelések, a dilatációs szerkezetek és a
lánckötegek cseréjén túl nélkülözhetetlen a járda
és az úttest burkolatának felújítása, továbbá a
korrózió elleni védelem. Tarlós István főpolgár-
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2017. február 25-én (szombaton) az Fõvárosi
Közterület Fenntartó Zrt. lomtalanítást végez az I.
kerület területén.
A lomok kikészítésének idõpontja: február 25.
A lomok elszállítása: február 26. (vasárnap délelõtt)
A közterületre kérjük NE helyezzenek ki:
- háztartási hulladékot, ipari és mezõgazdasági hulladékot, egyéb zöld hulladékot, veszélyes hulladékot
(festékek, lakkok, hígítók), építési törmeléket, autógumit, autóroncsot stb.
A veszélyes hulladékokat 2017. február 26-án (vasárnap) 10.00 - 16.00 óra között a Dózsa György téri
szobor mögötti parkolóban ideiglenesen felállított
gyûjtõponton lehet leadni.
A Dózsa György téri gyûjtõponton leadható veszélyes
hulladékok:
- sütõolaj és göngyölegei, festékmaradék és göngyölegei, olajos mûanyag flakon, oldószerek, hígítók, növényvédõ szerek, akkumulátor, szárazelem, elektromos és elektronikai hulladék, gumiabroncs, szórópalack, fénycsõ stb.

Új irodába költözött a BUJSZ
A kezelésükben lévõ játszóterek üzemeltetésével,
fenntartásával, fejlesztésével foglalkozó Budavári
Játszótér Üzemeltetõ Közhasznú Nonprofit Kft. új
irodába költözött, az Attila útra.
Cím:
1013 Budapest Attila út 39 al/1
Telefon: +36- 80- 980-890
+36- 1-788-7099
E-mail: jatszoter@bujsz.hu; jatszoter@budavar.hu
Web:
www.bujsz.hu

Bezárt a Déli Gyógyszertár

mester tavaly, elõzetes becslésekre hivatkozva,
több mint 18 milliárd forintra tette a Lánchíd és
a Váralagút felújításának költségét.
A BKK közlése szerint a Lánchíd és a Várhegy
Alagút felújításának engedélyezési tervei, majd a
kiviteli tervei is elkészültek. Az építési engedélyben az engedélyezõ hatóság független szakértõi

statikai vizsgálatok elvégzését is elõírta, amelyek
tavaly év végére készültek el, így a kiviteli tervek
hatósági jóváhagyása idén történhet meg.
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás
kiírása a tervek jóváhagyását és a szükséges fedezetbiztosítást követõen kezdõdhet meg, legkorábban az idei év második felében.
DA

Sajtóinformációk szerint végleg bezárt a Déli Gyógyszertár, az üzlet többségi tulajdonosa nem tudott
megegyezni a gyógyszertárat vezetõ személyi jogos
gyógyszerésszel. A megállapodásnak január végéig
kellett volna létrejönnie, ugyanis 2017-tõl törvény írja
elõ a többségi gyógyszerészi tulajdon biztosítását.
A gyógyszertár bezárása után a körzetben a Széna téri
az ügyeletes patika.
Elérhetõségek: Széna tér 1.
Telefon: +36-1-225-7830
E-mail: szenaterpatika@invitel.hu
Nyitva tartás
Ügyelet
Hétfõ-szombat:
8-20
20-8
Vasárnap:
8-18
18-8

Környezetkímélõ buszok a Gellérthegyen is
Tavaly, az esztendõ második felétõl, a Várban
közlekedõ Karsan midibuszok egy részét felváltották az elektromos jármûvek. Így az önkormányzat által vásárolt, és a BKK által üzemeltett
Karsan buszok most a 27-es vonalán is járnak, a
Gellérthegyen élõk jogos örömére és megelégedésére.

Korábban nem csak a Várban közlekedõ 16-os
buszokra, de a Gellérthegyen közlekedõ 27-es
autóbuszokra is rengeteg panasz érkezett. A rossz
mûszaki állapotú Ikarus buszok erõsen szennyezték a környezetet, kialakításuk és felszereltségük
az utazóközönség elvárásainak és igényeinek
nem felelt meg. Például a magas lépcsõk miatt

Már a Gellérthegyen is modern, környezetkímélő buszok járnak

nehézkes volt a le- és felszállás, fõleg az idõseknek, a gyermekkocsival közlekedőknek vagy a
mozgásukban korlátozott utasoknak. A klímaberendezés hiánya pedig a nyári napokon
okozott kellemetlenséget az utasoknak, köztük a
turistáknak is, akik ezzel a járattal utaznak a
Citadellához.
A Budavári Önkormányzat az uniós finanszírozású közlekedésfejlesztési projekt részeként,
közbeszerzési eljáráson 16
darab alacsonypadlós, légkondicionált, EURO6-os
környezetvédelmi besorolású dízelmotorral felszerelt Karsan buszt vásárolt, amelyek 2015 novemberétõl a Budai Várban közlekedtek. Tavaly
májustól a Várban (16A és
a 116-os piaci járat) már
elektromos jármûvek szállítják az utasokat, így lehetõség volt arra, hogy a
Karsan buszok egy része a
Gellérthegyen közlekedjen. A cserét a BKV Zrt.
sajtóirodája úgy kommen-

Közvélemény-kutatás
az e-buszokról
Mi a véleményük a BKV Zrt. új elektromos
buszairól? Erre várja a választ a cég a honlapján. A
közvélemény-kutatás a bkv.hu weboldalon, a
Kiemelt oldalak menüpont alatt található közvélemény-kutatás (e-busz) címmel. Mondja el
véleményét a Budai Várban közlekedõ, zéró
emissziós jármûvekrõl!
Sajnos, az elmúlt napok szélsõséges idõjárási
körülményei miatt az elektromos buszoknál több
meghibásodást is tapasztaltak. A BKV tájékoztatása szerint a párás levegõ volt a hibák kiváltója.
Ugyanakkor a szmogriadó pedig arra hívta fel a
figyelmet, hogy egyre nagyobb szükség van a zéró
emissziós jármûvekre.

tálta, hogy a régi Ikarus 405-ös autóbuszok életkora meghaladta a 24 évet, így ezek számát csökkentették. Ebbõl a típusból ma már kizárólag a
felújított jármûvek közlekednek – tette hozzá a
közlekedési vállalt. Arra is felhívták a figyelmet,
hogy korábban a 27-es vonalon nem volt alacsonypadlós jármû, így most az utasok kényelmesebben tudnak utazni. Végül, de nem utolsó
sorban az útvonal sajátosságai miatt csak ezek a
jármûvek jöhettek szóba.
DIA
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A legvéresebb ostromot Budának
kellett elszenvednie 1945-ben
lékomat. Az Alagútban maradt sebesülteknek,
mert nagy számmal feküdtek ott, szintén kristálycukrot adtak élelmül. Sokan közülük sírtak, és
rettegve gondoltak a másnapra.

Február 11. Vasárnap
Vajda Alajos, katona
Buda, I. kerület, Hattyú utca
(...) Amit onnan kinézve láttam az minden
képzeletet felülmúlt. A Széna tér és a Széll
Kálmán tér majdnem teljesen világos volt a sok
nyomjelzõ lövedéktõl, világítórakétától, fényszóróktól. Vízzintes fénycsíkok tömegét vonták a
nyomjelzõ lövedékek. Akna akna mellett robbant. Cseppet sem túlzás, ha azt írom, hogy
mindenfelé hullahegyek tornyosultak.

A Krisztinaváros romos épületei a Budai Várból nézve (Fotó: Fortepan)

Budapest 1944-1945-ös ostroma a legvéresebb
városostromok közé sorolható. A városban rekedt
polgári lakosság az ostrom alatt, illetve annak
elhúzódása miatt kénytelen volt elviselni a
minden korábbi mértéket meghaladó nélkülözést.
Az átlag napi 3-4 légiriadót fölváltotta az állandó
fegyverropogás. Tudomásul kellett venniük, hogy
házaik, otthonaik napok alatt hadszíntérré, majd
rommá váltak. Az utcákon mindenütt lótetemek
hevertek, a közterek és a parkok temetõkké
váltak. Sem a német, sem a szovjet alakulatok
nem kímélték a várost.

Február 6.

Tigris utca 19. (Fotó: Fortepan)
gróf Széchényi Viktor 73 éves földbirtokos
Buda, I. kerület, Úri u. 52.
Vízhordó embereink gránát tûzbe jutottak,
elõször Kapisztrán téri tartányhoz mentek, ott
pohárral merte egy katona az utolsó sáros, iszapos
csöppeket, közbe gránát bevert a tartányba.
Onnan Országház u. 8-ba mentek, ott van egy
szûk, veszedelmes akna, nehéz bebújni - onnan,
nagy kérésre, 6 vödör piszkos vizet meríthettek.
Kiss szerint az Országos Levéltárban partizánok
vannak, kik „Gömbös katonáinak” mondják
magukat, és az ablakból géppuskával lõnek
magyarra, civilre és németre.
A 10-esbe óvóhelyen egy anya az éjjel sötétségben véletlenül párnával agyonnyomta 4
hónapos gyermekét.

Budapest elfoglalásáért indított hadmûvelet 108
napig, a tényleges ostrom 102 napig tartott,
amelybõl 52 napot a védõk teljes bekerítésben
harcoltak végig. 52 napig Sztálingrádhoz
hasonlítható pokol elevenedett meg, azzal a klönbséggel, hogy Sztálingrádból a civil lakosságot az ostrom elõtt evakuálták. Budapesten
nem ez történt: 800 000 ember feje fölött folyt a
páncélosokkal, kézi- és nehézfegyverekkel vívott
küzdelem.
A rombolás mértéke és a pusztulás is ehhez
fogható. Az akkori fõváros területén található
39.600 épületbõl Budapest ostromát követõen
1.500 teljesen megsemmisült, 9.100 súlyosan
sérült, 18.600 pedig sérült volt. A legsúlyosabb
károkat a Budai Vár szenvedte el: mindössze négy
épület maradt meg épen, a többi mind súlyosan
sérült vagy egészen egyszerûen megsemmisült.
Kiégett a Királyi Palota, súlyos találatok érték az
Országos Levéltár épületét. Megsérültek a közmûvek, nem volt se villany, se gáz, se víz, nem
közlekedtek a jármûvek. A Vár útjai összetörtek,
hatalmas törmelékhegyek borították.
Hasonlóan sokkoló a civil áldozatok száma is.
Ungváry Krisztián történész adatai szerint közel
76 ezer fõre tehetõ a civil áldozatok száma, 50
ezer fõt a nyilasok elhurcoltak nyugatra, sáncásásra, míg 50 ezer fõt a szovjetek hadifogságba
hurcoltak.
A hetvenkét évvel ezelõtti ostromra emlékezve
civilek és katonák fennmaradt feljegyzéseibõl A repülőgép az Attila út 35. számú épületbe csapódott be
adunk közre részleteket.
(Fotó: Dr. Kramer István/Fortepan)

Cs.A., egy budakeszi származású katona
A Margit körút egyik oldala a miénk a másik az
oroszoké. Itt az Ostrom utcában lényegesen
nehezebb a helyzet, mert innét keresztül kell
vágni magunkat a Szél Kálmán téren, ahol
köröskörül minden ablakból és pincelyukból
géppuskák és golyószórók tömegei merednek
felénk. A házak itt már nincsenek annyira tönkretéve, mint a várban.

A Fő utca a Halász utcából a Clark Ádám tér felé nézve (Fotó: Ungváry Krisztián/ Fortepan)

Február 10.
Garád Róbert rohamtüzér fõhadnagy
Dél felé elértem az alagutat. Ott a belsõ homályban megtaláltam Billnitzer Ernõ tábornokot, aki
régi ismerõsként fogadott. Jelentettem az általam
tapasztaltakat, és azt, hogy csak egyedül vagyok az
osztálytól és az ütegtõl. Számára nem mondtam
újat, és közölte velem, hogy pihenjek, mert az éj
folyamán a budai erõk kitörnek a gyûrûbõl. Ott az
Alagútban mûködött a gépház, villanyunk volt, és
a belsõ vízvezetékbõl folyt még a víz. Az est
folyamán még mindig változtak a hírek, bizonyos
mozgolódást is tapasztaltam, de végsõ soron nem
történt semmi. Kristálycukrot osztogattak, és
papírokat égettek el a különféle helyiségekben.
Mindezt csak kábultan láttam, mert az egyik
folyosózugban aludtam, és csak idõnként riadtam
fel. Billnitzer Ernõvel, akit a továbbiakban Bill
apónak nevezek, 11-én este találkoztam újra.
Segédtisztje is jelen volt. A sötétben este 10 óra
felé elhagytuk az Alagutat. Zsebeimben kristálycukorzacskók voltak, az képezte minden táplá-

Február 12.
Bíró László 54 éves házfelügyelõ
Buda, I. kerület, Ostrom utca
Valamennyi páncélos megállt, a tornyok kinyíltak, sisakos fejek bukkantak elõ, és az oroszok
ordítozva tárgyaltak valamirõl. Az élen haladó
harckocsiból kiabáló orosz hevesen rázta a fejét,
és a mögötte álló tankból is ellenkezni látszott
valamiért az onnan kiabáló katona.
Aztán a leghátul álló antennás harckocsi feltúráztatta a motorját, kivágódott a sor végérõl, és
hirtelen végigsöpört az Ostrom utcán, bõgõ
motorral hajtott rá a halottak és sebesültek
halmaira. A mozdulni is képtelen sebesültek
rémes sikoltozásba kezdtek. A lánctalpak vadul
csúszkáltak a vérben és a szétmorzsolt emberi
húsban, a torony tetején derékig kiemelkedõ
katona – bizonyára a parancsnok – kénytelen
volt megkapaszkodni a búvónyílás peremén.
Amikor már vagy tíz méterrel megelõzte a többi
tankot, azok egymás után megmozdultak, és
elindultak a nyomában. Igyekeztek szorosan az õ
nyomában haladni. Tengelyig jártak a vérben és
a húsban.
Inkey Tibor 37 éves fényképész
Buda, I. kerület, Csalogány - Kapás utca sarok
Reggelre megszûnt a lövöldözés. Feljöttünk az
óvóhelyrõl. Késõ délután láttuk az elsõ orosz
egységeket, amelynek tagjai közül négyen betódultak a házunkba. A buzgó légóparancsnok már
a kapuban üdvözölte õket, csak akkor hûlt le a
lelkesedése, amikor elvették a karóráját. A nagy
óvóhely lakói kedveskedve invitálták az oroszokat egy pohár borra. A nagy nyájaskodás alatt
elõkerült egy harmonika, énekelni kezdtek és
ugrabugráltak a nõk körül, majd eltávoztak. Mi, a
kis óvóhely lakói nem vettünk részt a nagy barátkozásban, féltünk.
Éjjel visszajött két orosz, és az egyik fiatalasszonyt elcipelték. Szegény hajnalban jött vissza,
rettenetes állapotban. Senki se kérdezte, mi történt.

Bécsi kapu tér (Fotó: Fortepan)

Részlet Ottlik Géza emlékirataiból:
Éjjel-nappal hallottuk az ágyúszót, bombázást.
Elképzeltük, hogy mekkora lehet a pusztítás. De
amit aztán késõbb az ember a szemével látott, azt
nem tudta elõre elképzelni. Házsorok, terek,
utcák tûntek el, város helyett hóba-sárba-földbe
taposott romok, hullák, dögök, roncsok mindenütt.
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Emlékjel Máté Péternek a Krisztinavárosban

„Azért vannak a jó barátok…”
(Folytatás az 1. oldalról)

Jó néhányan az énekes egykori lakóházának
tetõteraszáról követték az eseményeket, mások az
emeleti ablakokból tekintettek az utca felé. A ház
elõtt elhaladó 56-os villamosok lelassítottak
néhány másodpercre, hogy az utasok és a vezetõ is
pillanatnyi részesei lehessenek a rendkívüli
alkalomnak, amikor a visszaemlékezõk felidézik
a hazai könnyûzenei élet kiemelkedõ alakját,
Máté Pétert
A Budavári Önkormányzat által szervezett
megemlékezést a Bolyki Brothers nyitotta meg.
Az énekegyüttes a világhírûvé vált Elmegyek címû
dal, élõben elõadott, ötszólamú acapella változatával lepte meg a közönséget.

Soltész Rezső

Máté Péter egykori barátai, kollégái közül
elsõként a szintén a kerületben élõ Soltész Rezsõ
emlékezett a közösen töltött évekre, amikor
Payer Andrással és Szécsi Pállal együtt egy alkotómûhelynek, az úgynevezett „S. Nagy-istállónak”
voltak tagjai, azaz valamennyiüknek S. Nagy
István írta a dalszövegeket. Kettejük barátsága
még abban az idõben kezdõdött, amikor Soltész
Rezsõ a Corvina együttes tagja volt. Máté Péter
hangszerelte az Egy viharos éjszakán címû dalukat, és késõbb, amikor Soltész szólista karrierbe
kezdett, Máté Pétert kérte meg a Szóljon hangosan
az ének hangszerelésére. Ez a sláger hozta meg
Soltész Rezsõ számára az országos sikert, Máté
Péter pedig 1981-ben átvehette érte a legjobb
hangszerelés díját.
Visszaemlékezésének zárógondolatában az
énekes arról beszélt, hogy több mint ötven éve él
a kerületben, és nincs olyan hét, hogy ne járna
Máté Péter egykori lakóháza elõtt. Bízik abban,
hogy aki a jövõben ránéz az emlékjelre, annak
eszébe jut majd a zseniális mûvész, aki immár
harminchárom éve nincs közöttünk.

Benkõ László zeneszerzõ, az Omega együttes
tagja a közösen töltött, felhõtlen gyerekkor
álmait idézte fel, amikor játék közben idõrõl
idõre fölmerült, hogy vajon melyikükbõl mi lesz
felnõtt korában. Máté Péternek már akkor is a
zongora jutott, miközben Márton Andrásnak a
színpadot, Benkõ Lászlónak pedig a dobot
jósolta a gyerektársaság. – Barátságunk mindvégig megmaradt, álmaink megvalósultak, hiszen a
generációnk összetartott minket – vallotta az
Omega alapítója, az emlékjel egyik kezdeményezõje. – Amikor Sylvie Vartan francia énekesnõ világhírûvé tette az Elmegyek címû dalt és
szerzõjét, Pétert, a szemem sarkában ott volt egy
könnycsepp, akárcsak ma – zárta emlékezését
Benkõ László.
A Budavári Önkormányzat nevében dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester szólt a megemlékezés résztvevõihez: – Egy olyan ember születésnapja hozott minket össze, aki már több mint
harminc éve nincs közöttünk, mégis minden
nap velünk van, amikor hallgatjuk dalait,
felvételeit. Egy olyan ember, aki óriási ûrt, mégis
páratlanul gazdag örökséget hagyott maga után.
Egy olyan mûvész szeretete, tisztelete hozott
minket ide, aki ma is megérinti a lelkünket,
dalaival, mondataival, örök idõkre beírta nevét a
magyar kultúra halhatatlanjai közé.
Az ünnepség szónoka ezt követõen Máté Péter
dalainak sorait idézve emlékezett a szerzõre,
beszédét a mûvész meghatározó sorai köré építve.
A Krisztinaváros épp úgy bevonult a szövegek
közé, mint a család, a szülõi ház, vagy az anyai
szeretet: „Földöntúli szép napok az emlékek ölén /
Az otthon, hol gyermek voltam én. / Mindig visszavágyom, mert megkísért a múlt / Visszahív a jó szülõi ház” – idézte dr. Nagy Gábor Tamás és e mondat zavarba ejtette az ünneplõket, hiszen a megemlékezés épp a „szülõi ház” elõtt hangzott el.
Máté Péter dalai azért hatnak annyira, régebben is, ma is – még a legfiatalabb generációban is
–, mert örök érvényûek és hitelesek. Mert meg
tud fogalmazni egyetemes emberi érzéseket,
érzelmeket, amit bárhol, bármikor, bárki
megérthet; ugyanakkor fontos volt számára az
erõs kötõdés szeretteihez, barátaihoz, a magyar
kultúrához és a magyar nyelvhez.
Budavár polgármestere személyes hangú
méltatásában elárulta a jelenlévõknek, hogy
Máté Péter hazaszeretetrõl szóló, Hazám címû
vallomása egyik legkedvesebb dala. A dalban
benne van a kétkedés, hogy egyáltalán szabad-e a
hazáról dalt írnia. – Kényes téma, könnyen
áteshet az ember a demagógiába vagy az
ömlengésbe – tette hozzá dr. Nagy Gábor Tamás
–, neki azonban sikerült megmaradni azon a
szinten, ami egyszerû, érthetõ és átélhetõ. A
dalszöveg felelevenítése után az énekes elõadásmódjára utalva megjegyezte: – A szavakat, a

Rajongók, barátok tömege a Krisztina körút 75. szám előtt

dallamot erõsíti Máté Péter tiszta, erõs, szárnyaló
hangja. Egyszerre andalít és lelkesít, megrendít és
felemel. Egyszer nosztalgikus ballada, máskor
lírai vallomás.
E gondolatok után dr. Nagy Gábor Tamás a
dalaiban máig élõ Máté Péterhez intézte szavait:
– Kedves Péter! 33 éve elmentél. Elszakadt a
magnószalag, amely még annyi értéket, szépséget
hozhatott volna a 222 dal után. Az általad írt és
énekelt dalok az egyetemes magyar kultúra
részévé váltak.
Az emlékezõ beszédeket követõen dr. Nagy
Gábor Tamás, valamint Máté Péter özvegye, Edit
asszony ünnepélyesen felavatták az emlékjelet,
Varga Mátyás képzõmûvész alkotását, amely a
ház homlokzatán egy szakadt magnószalagot
mintáz. A kapualjban egy emléktábla is Máté
Péterre emlékeztet.
Rojkó A.

Szigethy Gábor a Márai Szalon első féléves programjairól

Tizenkettedik év
Ha kedd van (a hónap utolsó keddje), akkor:
Márai Szalon. A törzsközönségnek több mint egy
évtizede színvonalas programot jelentenek ezek a
délutánok. Az új esztendõben január 31-én
nyitotta meg kapuját az Úri utcai rendezvényterem, ahol Szigethy Gábor irodalomtörténésszel, a szalon házigazdájával beszélgettünk.
s

Új év – új évad a szalonban. Az elkövetkezõ
hónapokban milyen történelmi évfordulók, illetve
kulturális események kapcsán alakítja a „mûsortervet”?
- A Márai Szalon csak alkalmilag kapcsolódik
történelmi évfordulókhoz, napi kulturális
eseményekhez. Alapelvem, hogy egy értelmiségi
szalont a szellemi és tematikai változatosság tart
életben. Januárban T. Mészáros András, Érd
megyei jogú város polgármestere volt a vendégem, meghívtam egy nagyon kedves, tehetséges
színésztanítványomat, Fodor Boglárkát és a
sajátos humorú, tekerõlant mûvészt, Bella
Pétert. Tervezett vendégemet, az Év Bortermelõjét, Mészáros Pál szekszárdi borászt az
országos ónos esõ sajnos otthon marasztalta.
Februárban az ismert, kitûnõ sportriporter, Vas
István Zoltán lesz a szalon vendége, márciusban
Leitert Henrik, országunk egyetlen hintóké- A Márai Szalon házigazdája
s Tapasztalatai alapján az immár jelentõs múlttal
szítõje, áprilisban a kecskeméti Katona József
rendelkezõ Márai Szalon felkelti, formálja, vagy
Színház mûvészei. Õrizve a szalon hagyományát,
inkább kielégíti a törzsközönség kulturális igétovábbra is minden alkalommal egy-egy kiváló
nyeit? Milyen a személyes kapcsolata a helyi érdekmagyar borásszal és borával ismerkedhetünk, az
lõdõkkel?
elkövetkezõ fél évben Varga Andrással Zánkáról,
Árvay Jánossal Tokajból, Figula Mihállyal - Felkelti, formálja, kielégíti. A meghívott
vendégek személyisége kíváncsivá teszi a szalonBalatonfüredrõl, Gál Lajossal Egerbõl.

„Zene nélkül
mit érek én?”
Máté Pál tizennégy éves
volt, amikor megszületett
Péter, az öccse. Akkoriban
óriásinak tûnt a korkülönbség. Péter kisfiúként és
kamaszként is felnézett a
testvérére.
A ma 84. évében járó Pál
Máté Pál
1955-ben, mûegyetemi tanulmányai végén, frissen nõsülve hagyta ott a Krisztina
körúti „fõhadiszállást”. Édesanyjuktól úgy hallotta,
hogy öccse tehetségét a házukban lakó zongoratanárnõ fedezte fel, aki egyszer meghallotta, hogy az
óvodáskorú kisfiú egy rádióadás nyomán a János vitéz
és a Trubadúr dallamait pötyögi. A hölgy még
iskoláskora elõtt elkezdte tanítani a gyereket.
Pál szerint öccse kamaszkorát Elvis Presley határozta meg. Az amerikai énekes kétség kívül nagy
hatást gyakorolt a fiatal fiú énektechnikájára és az
angoltudására. A rock and roll királyának imádata
mellett Péternek még egy hobbija volt: az állatok
szeretete. A Krisztina körúti lakásban – vagy annak
erkélyén – mindig lakott valamilyen kedvenc, hol egy
bagoly, hol egy sün, hol egy kutya.
A véletlen úgy hozta, hogy a Máté testvérek
egyszerre lettek apukák, 1971-ben. Érdekes módon,
a gyermekáldás hat évvel késõbb megismétlõdött. Az
unokatestvérek – mindannyian lányok – ma is szoros
kapcsolatban állnak egymással és gyermekeik, a „Máté
unokák” is összejárnak.
r.a.

Röviden
VÁRBARÁTOK KÖRE
a Sziklakórház Múzeumban
látogatókat, az elhangzottak alakítják, olykor
teljesen áthangolják a jelenlévõk véleményét
valakirõl vagy valamirõl, és természetesen a
szalon közösségi örömforrás: az emberek
élvezik az estek sokszínûségét. Nagyon gyakran
maguk a látogatók javasolnak vendégeket,
adnak ötleteket. A ceglédi mestercukrászt,
Lajos Maryt az egyik várbeli lakos, rendszeres
szalonlátogató ajánlotta. Felkerestem és meghívtam a ceglédi hölgyet: igen sikeres este volt.
Lajos Mary azóta is gyakran, nem mint vendég,
hanem mint közönség tölti az estét a Márai
Szalonban. És õ ajánlotta figyelmembe a soltvadkerti Leitert Henriket. Több esetben vált a
látogatóból vendég, az egykori vendégbõl törzsközönség.
s A Márai Sándor Alapítványt támogató Budavári
Önkormányzattól az elmúlt években milyen
visszajelzéseket kapott?
- Szakály Sándor elnök úr többször elismerõen
nyilatkozott az elmúlt évek történéseirõl, a
Budavári Önkormányzat a szalont felvette a
kerület Kulturális Értéktárába. 2006 januárjában volt az elsõ Márai Szalon, tizenegy év, 116 jó
hangulatú est van a hátunk mögött és a Márai
Sándor Kulturális Közalapítvány és a Budavári
Önkormányzat változatlanul támogatja a szalon
mûködését. Gondolom, ez elismerés.
s Ennyi év után mi van még a tarsolyában? Hány
évadra van elegendõ muníciója?
- Ameddig minden alkalommal mosolygó,
boldog emberek köszönik meg feleségemnek és
nekem az estet, és érdeklõdve várják a következõ
Márai Szalont, addig – remélem! – mindig
eszembe fog jutni valami.
r.a.

Rendhagyó helyszínen, a Sziklakórház Múzeumban
(Lovas út 4/c.) tartja idei elsõ elõadását a Várbarátok
Köre. Február 13-án 17.00 órakor dr. Buzinkay Géza a
második világháború alatt az Úri utca 19-ben, a
Nemzetközi Vöröskereszt védettségével mûködõ Jó
Pásztor Gyermekotthonról tart elõadást.

VÁRFOK GALÉRIA
(1012 Budapest, Várfok u. 11.)
Februárban új tárlat várja a kortárs képzõmûvészet
iránt érdeklõdõket: Mulasics László - A megoldás
kezdete. Mulasics László (1954-2001) a 80-as, 90-es
évek hazai mûvészeti színtérének egyik meghatározó
alakja volt. Hirtelen halála óta a Várfok Galéria rendszeres jelleggel rendezte meg az egyes korszakokra
koncentráló, azokat feltárni kívánó kiállításokat. A
február 2-án nyílt kiállítás különlegessége, hogy zömében kiállításon nem szerepelt, vagy eddig csak külföldön bemutatott alkotásokra fókuszál. Ingyenes tárlatvezetés: 2017. február 25. 16.00. A kiállítás március
11-ig látogatható.
VÁRFOK PROJECT ROOM
(1012 Budapest, Várfok u. 14.)
Szotyory László festõmûvész (1957, Kolozsvár,
Románia) Kis retrospektív, nagy mániák címû kiállítását
tekinthetik meg a látogatók a Várfok Project Roomban. A
Munkácsy- és Palládium- díjas alkotó a Várfok Galéria
mûvészkörének egyik legrégebbi tagja, akinek elsõ
tárlata éppen 25 évvel ezelõtt, 1992-ben került
megrendezésre a galéria falai között. Az idén januárban
60. születésnapját ünneplõ Szotyory László tárlatán
válogatást mutatnak be az elmúlt években mûvészetét
meghatározó irányvonalakból, témákból, vagy, ahogyan a
kiállítás címe is megfogalmazza: mániákból. A kiállítás
március 3-ig tart nyitva.
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Februártól újra filmklub a Tabán artmoziban

Így nevettünk egykor…
A Budavári Önkormányzat egy évvel ezelõtt
indította el az ingyenes filmklubot a Tabán
artmoziban. A tapasztalatokról és a jövõbeni
tervekrõl a klub házigazdáját, dr. Nagy Gábor
Tamás polgármestert kérdeztük.
s

A multiplex-mozik, az internet, az otthoni filmletöltések világában van igény még a filmszínházra?
- A mozi igazi közösségi mûfaj lehet, ha kicsit
figyelünk erre. Egy elsötétített teremben, hirdetések és távkapcsoló nélkül megnézni egy filmet,
belefeledkezni annak világába, miközben nem

szól a mobiltelefon, és érzem a többi nézõ
rezdüléseit – ez nem váltható ki semmivel.
Ráadásul beszélgetést is szervezünk a vetítések
után, hogy együtt értelmezzük, feldolgozzuk a
látottakat. Egyetemi oktatóként másfél évtizedig
foglalkoztam azzal, hogy a jogászképzésbe miként
lehet bevonni a filmet, mint mûfajt. Azt hiszem,
a hallgatók szerették ezeket a foglalkozásokat.
s Ezért tartotta fontosnak a Budavári Önkormányzat
a Tabán mozi megmentését?
- Igen, mára ez Buda egyetlen klasszikus mozija.
Hiánypótló szerepet tölt be a kerület és a budai
városrész életében. 2013 decemberében bezárt,
akkor az itt élõk, a mozi-kedvelõk indítottak
akciót a megmentésére. Látva az igényeket, az
önkormányzat felajánlotta segítségét. Azóta
rendszeresen támogatjuk a Tabán mozit, mint
kulturális és közösségi teret. A pénzügyi segítség
lehetõséget nyújt arra, hogy az I. kerületi, 60
évnél idõsebb vendégek és a kerületben élõ vagy
tanuló diákok lakcímkártya és diákigazolvány
felmutatásával a 18.00 óra elõtt kezdõdõ filmeket 600 forintos belépõvel látogassák.
s Tavaly indították el a havonta egyszer, csütörtökönként jelentkezõ filmklubot. Mi volt a célja az
önkormányzatnak?
- Fontosnak tartjuk, hogy minél szélesebb palettán nyújtsunk színvonalas kulturális programokat a közösségnek. A Márai Szalon és a
Budavári Zenei Szalon mellett az ingyenes
tematikus filmvetítésekkel tovább bõvítettük a
lehetõségeket. Tavaly az ünnepnapokhoz és az
’56-os forradalom 60. évfordulójához kapcsolódva állítottuk össze az filmeket. A vetítések
után pedig az alkotókkal, szereplõkkel, filmkritikusokkal, újságírókkal beszélgettünk az
adott korszakról. A tapasztalatok, a pozitív
visszajelzések alapján döntöttünk a folytatás
mellett.

s Most milyen filmekkel várják a közönséget?
- Vidám idõutazásra hívjuk az érdeklõdõket. Így
nevettünk egykor… – ezt a címet választottuk az
elõadássorozatnak. Felidézzük egy-egy korszak
vígjátékait, néha keserédes humorral vagy
iróniával átszõtt alkotásait. A filmek után pedig
ismét az alkotókkal, meghívott vendégekkel
dolgozzuk fel a látottakat.
s Továbbra is ingyenesek az elõadások?
- Igen, az önkormányzat és a Budapest Film
együttmûködésének köszönhetõen ingyenesen
tudjuk biztosítani a programot. Bízom benne,
hogy most is sokan élnek majd a lehetõséggel. B.L.

Emlékeztetőül:
az idei első filmvetítés
2017. FEBRUÁR 16. 18.00 ÓRA

FELMEGYEK
A MINISZTERHEZ…
1961-ben készült fekete-fehér, magyar
filmvígjáték; rendezte: Bán Frigyes
Az ingyenes jegyek a Tabán artmozi
jegypénztárában igényelhetõek
(1016 Budapest, Krisztina körút 87-89.)

Újra kadenciaverseny Budaváron

„A kadencia nem más, mint
tisztelgés a szerzõ elõtt”
Idén immár másodízben hirdet kadenciaversenyt a Budavári Önkormányzat. Ezúttal ifjú
hegedû mûvé szek
jelentkezését várják,
akik Beethoven Ddúr hegedûversenyének három tételéhez
nyújthatnak be zenei szóló-variációkat. A pályázat kapcsán a tavalyi gyõztessel, Szüts Aporral,
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
zongora szakának
végzõs hallgatójával
beszélgettünk.
s Milyen szakmai visszajelzéseket kapott az elmúlt

évben elért sikere után?
- A gyõzelmet a pályám fontos államosának tekintem. Tavaly májusban a Beethoven Budán
fesztivál gálakoncertjén mutatkoztam be az
érdeklõdõ szakemberek és a közönség elõtt.
Azóta gyakran emlegetik velem kapcsolatban a
kadenciaversenyt, amely az önéletrajzomban is
kiemelt helyet foglal el. Különleges élményt
jelentett számomra, hogy a Budafoki Dohnányi
Zenekarral és Hollerung Gáborral dolgozhattam. Emellett pontos képet kaptam arról is,
hogy muzsikusként milyen mélységben kell
ismernem a hangszeremet.
s A verseny óta milyen irányban haladt a zenei
pályája?
- A kadenciaverseny óta zeneszerzõként, hangszeres szólistaként több versenyen is részt vettem
és volt alkalmam vezényelni is. Bemutatkoztam
a Pécsi Vonósokkal és a Hegyvidéki Solti György
Zenekarral. Saját átiratokat, hangszereléseket
készítettem – ez utóbbiakat olyan mûvekbõl,
amelyek eredetileg csak zongorán szólaltak meg.
Februárban a Virtuózokkal adunk koncertet Tapolcán, március 1-jén pedig New
Yorkban, a Carnegie Hallban, egy magyar
zenei program keretében lépek színpadra. A
mûsorban a Groteszk tangó címû darabom is
elhangzik. A vonós zenekarra és két szólóra írt
mû mozgalmas, izgalmas és könnyen befogadható tangóparódia. Visszatérve Magyarország-

ra, áprilisban két alkalommal adjuk elõ
Pergolesi Stabat Materét.
s Mit jelent önnek, amikor egy kórus vagy zenekar
élén vezényelhet? Tanult ilyesmit a Zeneakadémián?
- Egy nagyon jó barátom, dr. Balás István, az Fóti
Evangélikus Kántorképzõ Karnagya tanított
engem. Zongora szakosként azonban nem volt
benne részem, pedig mindig is szerettem
vezényelni. Alkalmam nyílt karnagyként is
kipróbálni magam és megtapasztaltam, hogy a
kórussal együtt kell lélegezni. A karmesterség
számomra a zenei teljességet jelenti. A zongoristáknak is kiemelten fontos, hogy saját darabjukat képesek legyenek levezényelni. Egyetemi
professzorom, Baranyay László szerint „a
zongora nem más, mint egy kis zenekar, amelyre
úgy kell tekinteni, mint a hangszerek összességére”. A karmesternek nem a kreativitás a
legfontosabb jellemvonása, hiszen a zeneiség az
irányító készséggel együtt mozog. Sokkal fontosabb, hogy képes legyen hallani a zene pulzálását.
s Milyen tanácsot adna a Beethoven kadenciaverseny idei pályázóinak?
- Egy muzsikus akkor válik érdekessé, ha megmutatja magát. A kadencia valójában az elõadó
véleménye a darabról, ihletettsége pedig nem
más, mint tisztelgés a szerzõ elõtt. A hegedûsök
számára a megadott mû rendkívül összetett
feladatot jelent, bevallom, ezért is vagyok
kíváncsi a májusi bemutató koncertre. A D-dúr

hegedûversenyt korábban számos felülmúlhatatlan elõadóval hallottuk már. E versenynek
az önálló stílus és az elõadó személyisége ad
értelmet. A virtuóz szóló napjainkban nem
tartozik a divatos mûfajok közé, lehet, hogy
többek számára ez lesz az elsõ alkalom a pró-

bálkozásra. Arra buzdítom a jelentkezõket, hogy
ne féljenek, mert mindenkiben benne van a
saját variációra való képesség. Engem személyesen is nagyon érdekel, hogy milyen
produkciók születnek, ezért biztosan ott leszek a
hangversenyen.
Rojkó A.
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A VÍZIVÁROSI KLUB PROGRAMJAI
FEBRUÁRI PROGRAMOK
21-én, kedden 18.00 órától

ESZED VAGY NEM ESZED?
„TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A TÁPLÁLKOZÁSUNKKAL
KAPCSOLATBAN”címmel Antal Emese dietetikus előadása. A belépés díjtalan.
(A programról részletes írásunkat lásd alul)

25-én, szombaton
16.00-18.00 óráig

TÉLBÚCSÚZTATÓ CSALÁDI
DÉLUTÁN
Lesz mese, kézműves foglalkozás és táncház is, élő
zeneszóra, igazi zenészekkel! Részvételi díj: 400 Ft/fő,
két éves kor alatt ingyenes.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

díj: 3500 Ft/hó, vagy 1000 Ft/alkalom. Érdeklődés,
jelentkezés: +36 20 770 8679, patocskatica@gmail.
com, www.szinkope@org.

KEDD:
8.00-9.00 senior gerinctorna. Részvételi díj: 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/ fő, az első
alkalom ingyenes. Gyerekkel is lehet jönni! Információ:
Gégöl Csenge, csengikee@gmail.com, +36 70 770 9130.

9.00-10.00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok 14.00-17.00 bridzs klub.
részére. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@gmail.
com címen.
16.00-17.00 ingyenes, önszerveződő orosz társalgókör.
SZERDA:
9.00-12.00 ÖbÖl - anyukák és babáik részére. Falu a 17.00-18.00 meridián torna.
város szívében, ahol ápolhatjuk a közösségi létformát,
tapasztalatainkról eszmét cserélhetünk, közösen 18:00-20:00 Jóga. Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom Jelentjátszhatunk. Hozzájárulás: 700 Ft, amely magában kezés a Klub elérhetőségein.
foglalja egy kávé vagy tea árát. Meghívott előadó esetén
további 500 Ft.
PÉNTEK:
15.00-16.00 „Aranycipő”- senior tánctanfolyam, I. kerü- 8.00-9.00 senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
leti lakosoknak ingyenes. Folyamatos csatlakozási Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@
lehetőség! Érdeklődés: Füleki Réka, +36 30 479 93 28. gmail.com címen.
16.30- 17.30 „JóGinkó” játékos jóga 8-12 éves, játszani,
mozogni, nevetni szerető gyerekek számára! Kérjük,
a részvételi szándékot jelezzék a dori.hidy@gmail. com
drótpostacímen, vagy a +36
70 300 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%).

HÉTFŐ:
10.00-12.00 „Örömforrás”- játék klub örökifjú felnőttek19.00-20.00 labdás gerinctorna. Részvételi díj: 1200
nek.
Ft/alkalom 4000 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés szükséges
15.00-17.00 „Kikötő” – lélektámogató, egyéni beszél- a ritustorna@gmail.com címen.
getés szakemberrel, idősebb korosztály részére. Bejelentkezés Bori-Szabó Orsolyánál a +36 30 600 5530-as
CSÜTÖRTÖK:
telefonszámon.
8.00-9.00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok
16.00-17.00 ingyenes, önszerveződő angol társalgókör.
részére. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@gmail.
com címen.
16.30-17.30 ingyenes jogi tanácsadás. Bejelentkezés :
drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhetőségein.
9.00-10.00 senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@
17.30-18.30 „Színkópé” - színjátszókör 6-10 éveseknek
gmail.com címen.
Patocskai Katalin színművésznő vezetésével. Részvételi

9.00-10.00 gerinctorna minden korosztálynak. Részvételi díj: 600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a
ritustorna@ gmail.com címen.
10.00-11.00 „Aranycipő” senior tánctanfolyam. Részvételi díj 500 Ft. Folyamatos csatlakozási lehetőség! Érdeklődés: Füleki Réka, +36 30 479 93 28.
Vasárnap: különleges születésnap (kalandtúrával, vetélkedővel, alkotóműhellyel).
Érdeklődés: Körmendi Csilla, 06-30-531-55-77,
bolcsbagoly@index.hu

Elérhetõség:
1015 Bp. Batthyány u. 26.
Tel.: +36-1-780-7660
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com

Életvezetési elõadások a Vízivárosi Klubban
mával, kellõ tapasztalattal, tudással. Körültekintõnek kell lenni, és érdemes több szempont
alapján mérlegelni a tartalmakat. A Vízivárosi
Klub programsorozatával kapcsolatban nem
merülhet fel hitelességi probléma, hiszen a
témák legjobb szakembereivel találkozhatnak az
érdeklõdõk.

Új programsorozat indul februártól a Vízivárosi
Klubban: az ingyenes estek szakértõ elõadók
bevonásával a lelki és testi jó közérzet megteremtését kívánják erõsíteni. Az önkormányzat
támogatásával megvalósuló program hátterérõl
dr. Harsányi Kornélia tisztifõorvos asszonyt és dr.
Füzi Andrea Rita egészségnevelõt, a BFKH II.
Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály munkatársát kérdeztük.
Legutóbb a szálló por magas koncentrációja
miatt elrendelt szmogriadó miatt szerepeltek a
tisztifõorvosok a sajtóban. A téma aktualitása
miatt elsõként mi is errõl kérdeztük dr. Harsányi
Kornélia tisztifõorvos asszonyt.
s Szmogriadó idején hogyan frissítsük a levegõt a
szobában? Ilyenkor szabad szellõztetni?
- Ilyenkor elõfordulhat, hogy a szellõztetéssel
esetleg nagyobb kárt okozunk, mintha nem
nyitnánk ki az ablakot. Nappali idõszakban,
amikor minden mûködik és a közlekedés is
folyamatos, jobb, ha egyáltalán nem szellõztetünk. Természetesen levegõre mindenképpen
szükség van, ezért a megszokott idõpont helyett
próbáljuk a nagyon kora reggeli vagy késõ esti
órákban, és nagyon rövid idõre kinyitni az
ablakokat.
s Sokaknak kissé meglepõ, hogy kerületünk tisztifõorvosa Budapest Fõváros Kormányhivatalának II.
Kerületi Hivatalához tartozik – az itt mûködõ
népegészségügyi osztályt vezeti –, irodája pedig a III.
kerületi Váradi utcában található...
- Budapest nem minden kerületében mûködik
Népegészségügyi Osztály. Bár a II. Kerületi
Kormányhivatalhoz tartozunk, ellátási, illetékességi területünk az I., a II. és a III. kerület, azaz
Észak-Buda. A lakosság körében talán szélesebb
körben ismert hatósági tevékenységünk mellett
egyéb feladataink is vannak, ezek közül elsõsorban az egészségnevelést emelném ki. Elõadásokkal, tájékoztatókkal, vetélkedõkkel régóta
jelen vagyunk az I. kerületi gyermekintézményekben és az iskolai szülõi értekezleteken.
s Készült-e felmérés az utóbbi években az I. kerületiek egészségi állapotáról?
- A városrészre vonatkozóan nincsenek elkülönített adataink, de a háziorvosok statisztikáiból jól látható a pillanatnyi helyzetkép. A
lakosság egészségi állapota a kerületben is
tükrözi az országos jellemzõket; elsõ helyen a
szív- és érrendszeri megbetegedések állnak,
amelyek alapvetõen az olyan civilizációs ártalmakból származnak, mint a helytelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód. Ezután következnek a légzõrendszeri, különösen a daga-

Apró technikák, hasznosítható
gyakorlatok

dr. Harsányi Kornélia tisztifõorvos

natos tüdõbetegségek, amelyek részben életmódbeli, részben környezeti ártalmakra vezethetõk vissza. A harmadik nagy betegségcsoportot a mozgásszervi megbetegedések alkotják. Az elõrehaladó életkorral a mozgásszervek természetes kopása is egyértelmûen
megjelenik, ezzel együtt a túlsúly és ismét csak a
mozgásszegény életmód tehetõ felelõssé a
betegségek kialakulásáért.
s Egy új kezdeményezés felkarolásával aktívan, a
kerület lakóit bevonva is szeretnének javítani az I.
kerületiek egészségügyi állapotán. Hogyan tervezik a
személyes találkozókat?
A Budavári Önkormányzattal együttmûködve
született a közeljövõben induló, ingyenes, egészséggel összefüggõ témákat feldolgozó programsorozat ötlete, amelynek a Vízivárosi Klub ad
otthont.
s Sokan úgy gondolják, hogy nincs szükség személyes tanácsadásra, beszélgetésre, hiszen a
világhálón is megtalálják az információkat…
- Az internet világában látszatra valóban könnyû
a dolgunk, hiszen beírunk a keresõbe egy
címszót és pillanatokon belül több ezer találat
tárul elénk. Ezzel csupán az a baj, hogy egy, a
témában laikus ember számára nem könnyû
eldönteni, hogy egy szakmai, egészségügyi vagy
életmódot érintõ témában publikált vélemény
valóban igaz, követendõ-e.
Fontos, hogy kritikával illessünk mindent,
amit olvasunk, és mindig nézzük meg, hogy ki
írja. Attól, hogy a szerzõ vagy a véleménynyilvánító neve elõtt „dr.” szerepel, még nem
biztos, hogy az illetõ rendelkezik orvosi diplo-

A Vízivárosi Klubban megvalósuló programsorozat tematikájának kidolgozásában dr. Füzi
Andrea Rita egészségnevelõ, szakmai fõkoordinátor vett részt. Vele a konkrét elõadásokról
beszélgettünk.
s Mitõl lesznek különlegesek a vízivárosi kedd
esték?
- Attól, hogy a szakemberek a hasznos ismereteket interaktív beszélgetés keretei között adják
át az érdeklõdõ közönségnek. A vendégek az
elmélet mellett a hétköznapokba beépíthetõ
gyakorlati tudással is gazdagodnak. Február,
március és április harmadik keddjén, este hat
órakor tartjuk az összejöveteleket a táplálkozásról, a mozgásról, majd a stressz-kezelésrõl.
Mindenkit szeretettel várunk, ám nem titkolt
célunk, hogy programjainkra a pillanatnyilag
nehezen elérhetõ fiatalabb korosztályt is becsábítsuk.
s Milyen témával nyitják a sorozatot?

- Február 21-én elsõ elõadónk Antal Emese
dietetikus, szociológus, a TÉT Platform szakmai
vezetõje lesz, aki Eszed vagy nem eszed? címmel
táplálkozási tényekrõl és tévhitekrõl tart felvilágosítást. Például hogyan lehet úgy alakítani a
hétköznapi étkezésünket, hogy az gasztronómiai
élvezetet is jelentsen, ugyanakkor tápláljon is,
elõsegítve az egészségmegõrzést. Azért választottuk a sorozat nyitányának a táplálkozás témáját, mert nagyon sok egészségi probléma
gyökere a helytelen étkezés. Tévhit, hogy csak a
zöldséget lehet enni és azt is csak fûszermentesen. Nincs rossz étel, de lehet helytelen az
étrend!
s Márciusban a gerincvédelem, áprilisban pedig
majd a stressz témaköre kerül napirendre. Tudnak
majd tanácsokat, praktikákat is adni az érdeklõdõknek az egyes témakörökben?
- Éppen ez a célunk. A második elõadáson,
március 21-én dr. Somhegyi Annamária PhD, az
Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós
igazgatója Van gerincünk? – Gerincvédelem, gerinc
– Egészség címû elõadásán többek között olyan
hétköznap is használható technikákat mutat be,
amelyekkel kímélhetjük, védhetjük a gerincünket. Áprilisban pedig dr. Kovács Zsuzsa klinikai és
mentálhigiénés szakpszichológus, a Semmelweis
Egyetem egyetemi tanára a stressz kezelésével
kapcsolatban nyújt majd segítséget. Hiszen a
nem megfelelõen kezelt, tartós vagy elfojtott
R.A.
stressz egészségkárosodáshoz vezet.
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ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
2017. február 18. 15.00
Az országos ifjúsági kamaraverseny résztvevõi
játszanak - a Bartók Konzi növendékhangversenye
Schubert: Vonósnégyes-tétel, Kurtág: kis darab
vonósnégyesre, Prokofjev: Szextett, Dvoøák: B-dúr
trió 2. t., Lajtha: fúvóskvartett, Martinu: Szextett,
Grieg: mû fuvolára és zongorára, Orbán György:
Fúvósötös. Belépõjegyek: felnõtt 600 Ft; diák,
nyugdíjas: 300 Ft
2017. február 18. 18.00 - „Il Carnevale Italiano”
Közremûködik: Lachegyi Róza - hegedû, Lachegyi
Imre - furulya, Reményi Árpád - barokk lant, Szászvárosi Sándor - barokk cselló. Mûsoron: A. Vivaldi: Gdúr szonáta és D-dúr triószonáta, B. Marcello: Largo e
Chaconne, A. Vivaldi: g-moll triószonáta
F. Rognoni: Vestiva i colli, D. Castello: Sonata prima, G.B.
Vitali: 3 capriccio, G.A.M. Pandolfi: Sonata quarta „La
biancuccia”
Belépõjegyek: felnõtt 600 Ft; diák, nyugdíjas: 300 Ft

VÁRKERT BAZÁR
Információ és jegyvásárlás: www.varkertbazar.hu
MÛVÉSZETI FILMKLUB
2017. február 11.15.00 - Leonardo da Vinci, a
lángelme Milánóban
2017. február 15. 15.00 - Firenze és az Uffizi Képtár
Mozijegyével a Várkert Bazár egy tetszõleges, állandó
kiállítása 15 százalék kedvezménnyel megtekinthetõ
2017. december 31-ig. A filmeket magyar nyelven,
angol felirattal vetítik.
2017. február 23. 19.00 Képmás-est: Pénzbõl érték
Helyszín: Várkert Bazár, Déli paloták
A Pénz és lelki egészség címû Képmás-est alkalmával
Dr. Bagdi Emõke pszichológus lesz az est elõadója, aki
utána dr. Kovács Zsófia jogi szakértõvel beszélget a
fenti témáról, amelyen szokás szerint, a nézõk is
kérdezhetnek.
A 19.00 órakor kezdõdõ rendezvényen való részvétel
ingyenes, de elõzetes vagy helyszíni regisztrációhoz
kötött: kepmas.hu/kepmas-est; +36-1-365-1414;
szerkesztoseg@kepmas.hu.
2017. február 26. Farsang a Várkert Bazárban
Tánc, zene, interaktív gyerekprogramok, vásár,
kézmûves programok és természetesen farsangi fánk
a Várkert Bazárban.
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Házhoz megy a könyvtáros
A kerületben évek óta egyre nagyobb népszerûségnek örvend a Könyvet házhoz program,
amelyhez bármikor lehet csatlakozni.
Téved, aki azt hiszi, hogy csak a mesében létezik
három kívánság. A kerületben élõ idõs vagy
mozgásukban korlátozott lakók közül többen is
igazolják, hogy a valóságban is elõfordul hasonló.
Sõt, a három kívánság lehet akár nyolc is.
Kérésük a Könyvet házhoz elnevezésû, ingyenes
szolgáltatás segítségével teljesül, amely a Budavári
Önkormányzat és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor Könyvtárának együttmûködése révén valósul meg. A program részleteirõl
Mayer Viviannal, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor Könyvtárának vezetõjével
beszélgettünk.
s Csak idõs emberek vehetik igénybe a szolgáltatást?
- A szolgáltatás nincs korhoz kötve, átmenetileg
megváltozott élethelyzetben, például baleset,
betegség miatt hosszabb ideig házhoz kötöttek,
veszélyeztetett kismamák esetében is igényelhetõ. Nemcsak könyvek (alkalmanként maximum nyolc darab), és hangoskönyvek, hanem
szükség esetén lejátszó eszközök kölcsönzésére is
lehetõséget teremtünk, ez utóbbihoz azonban
külön megállapodás szükséges.
s Hogyan kerül házhoz a könyv? Azaz milyen háttér
segíti a könyvek és CD-k házhozszállítását?
- A Budavári Önkormányzat és a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár szerzõdésben vállalt együttműködése nyomán havonta egy alkalommal, a
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ munkatársainak segítségével felkeressük az otthonukhoz kötött olvasóinkat. Néhány
nappal a látogatás elõtt felhívjuk õket, hogy
mondják el, van-e konkrét kívánságuk, mit
szeretnének olvasni, hallgatni. Ezt követõen a
megadott napon a Szolgáltatási Központ gépkocsijával körbeindulunk a kerületben, és teljesítjük a kéréseket.

Hol jelentkezhetnek
a programra?
A Márai Könyvtárban I. ker. Krisztina krt. 87-91.;
Telefonszám: +36-1-356-4694;
Email: fszek0101@fszek.hu.
s

Milyen visszajelzéseket kaptak, illetve milyen
tapasztalatokat szereztek az elmúlt évek során?
- Népszerû a program, 2016-ban összesen 420
dokumentumot – 390 könyvet és 30 hangoskönyvet – vittünk házhoz. Az igénylõk többsége
évek óta személyes ismerõsünk, hiszen korábban
a Márai Könyvtár bejáró olvasói közé tartoztak.
Megváltozott élethelyzetük miatt alakultak át a
könyvtárhasználati szokásaik. Akad közöttük,
aki ránk bízza a válogatást, mert tudjuk róla, hogy
a könnyebb olvasmányokat kedveli. Ám olyan
törzsolvasónk is van, aki kortárs magyar és
világirodalmat kér. Naprakészen tájékozódik a
frissen megjelent kötetek között és konkrét
szerzõket, mûveket keres.
s Milyen feltételekkel és hogyan igényelhetõ a
Könyvet házhoz szolgáltatás?

A Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központban
1012 Budapest, Attila út 89.
Telefon: +36-1-356-8363, +36-1-356-9599
e-mail: budavarszk@budavarszk.hu
A Budavári Önkormányzat zöld számán:
+36-80-204-275

- A rászorultság mellett fontos, hogy a jelentkezõ
I. kerületi lakos legyen és belépjen a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor Könyvtárának tagjai közé. Az igénybevételre vonatkozó
kéréseket telefonon, e-mailben, vagy meghatalmazott útján személyesen is fogadjuk. Elsõ
alkalommal célszerû telefonon egyeztetni.
r.a.

Hírek a Kosztolányi Gimnáziumból
Újabb madárbarátok

HAGYOMÁNYOK HÁZA NYITOTT MÛHELY

Az óvodák után a kerületi ÖKO-iskolák is újabb madáretetõkkel tudják segíteni a
madarak áttelelését. A társadalmi felelõsségvállalás jegyében a Budavári
Önkormányzat arra ösztönzi a kerületi diákokat, hogy figyeljenek oda környezetükre és védjék a természeti értékeket. A madarak téli etetése – fõként az extrém
hidegben – kiemelt fontosságú, hiszen a kistestû madarak sokszor csak ezzel a
segítséggel tudják átvészelni a fagyos éjszakákat.

(1011 Budapest, Fõ utca 6.)
2017. február 11. 14:30 – 17:30 Farsangi fánk sütõ és
kóstoló elõadás
Folytatódik az ételkóstolóval egybekötött, a népi
konyha kincseit bemutató elõadás-sorozat, az Ízes
hagyomány. Fehér Ilona a farsangi fánkok és lakodalmas tésztafélék rejtélyes és kalóriadús világába
kalauzolja el a vendégeket. A vállalkozó kedvû
látogatókkal együtt készítik el és kóstolják meg a
boldogi rózsát. A program regisztrációhoz kötött.
Belépõdíj: felnõtt: 1000 Ft; nyugdíjas, diák: 800 Ft;
gyerek: 700 Ft

HAGYOMÁNYOK HÁZA –
KÖZÖSSÉGI TEREM
(1011 Budapest, Apor Péter utca 2-4.)
2017. február 10. péntek, 17.00 -18.30;
2017. február 17. péntek, 17.00 – 18.30 Aprók
tánca. Minden héten más hangszeren szól a talpalávaló: duda, tekerõ, furulya, citera, hegedû, koboz, gardon.
A belépõdíj: 500 Ft/fõ (2 éves kor felett, gyerekeknek
és felnõtteknek egyaránt). Elõzetes bejelentkezés
nem szükséges.

MAGYAR MEZÕGAZDASÁGI
MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR

(1012 Budapest, Attila út 93.)
Február 14. 18.00 Láthatatlan madárfotós - Molnár
Attila Dávid filmje
A Természetfilmklub 2017 elõadás-sorozata magyar
természetfilmesek alkotásait mutatja be. A belépés
ingyenes.
2017. február 15. 15.00 Zöld háztartás: fenntarthatóság a mindennapokban. Az ingyenes elõadáson
játékos totóval is várják az érdeklõdõket. A szerencsés
nyertesek a „természet 1-1 apró szeletével” gazdagabban távozhatnak.

Jubileumi focimaraton
Január 26-án rendezték meg a 20. focimaratont a Kosztolányi
Dezsõ Gimnáziumban. A tanárok és a diákok idén már 2017
percet, azaz több mint 33 órát játszottak egyfolytában. A két
csapatban rendszeres váltásokkal (30 percenként) játszottak
az iskola tanárai, a meghívott vendégek, sportolók és az
önkormányzat vállalkozó kedvû tagjai is. A 2017 perces torna
nagyon szoros eredménnyel zárult: egyetlen, az utolsó
percben szerzett góllal a diákok nyertek 582 -581 arányban.
Minden résztvevõnek gratulálunk!

Jótékonysági rendezvények

ZÖLDOLVASÓ a könyvtárban
Szabadpolcos, tematikus különgyûjtemény a környezetvédelem, természetvédelem, az ökológiai gazdálkodás, a környezettudatos életmód, a környezeti
nevelés, az ökofilozófia témakörében. A polcokra
kerülõ könyvek legnagyobb része kölcsönözhetõ is. A
zöldolvasó szakrendje itt olvasható.

BORSOS MIKLÓS
LAKÁSMÚZEUM

(1014 Bp. Úri u. 6. I. emelet)
2017. február 17. péntek 17.30 óra
Gyõrffy Gergely hegedûmûvész és Matúz Gergely
fuvolamûvész koncertje, szerzõi estje. A belépés
díjtalan, adományokat a múzeum fenntartásához
köszönettel elfogadnak a szervezõk.

A budai református gyülekezet jótékonysági
rendezvényekkel segíti a vajdasági Gyermekmissziót.
Február 11-én, szombaton 19.00 órától a 14.
jótékonysági Budabál bevételét ajánlják fel a
missziónak. A bált a Városháza aulájában
(Kapisztrán tér 1.) rendezik meg. Díszvendég
Simon András grafikusmûvész, Kéringer Lász-

ló énekmûvész és Tóth Orsika gitármûvész. A bál védnökei: dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester és Illés
Dávid vezetõ lelkész, esperes. A támogatói jegy 3000 Ft, a gyerek jegy ára
1500 Ft, a családi jegy ára pedig 7500
forint. Tájékoztatás a 06-30-4888254es telefonszámon kérhetõ.
Február 19-én 11.30 – 13.00 óra között
jótékonysági használt könyv és cikk
börzét rendeznek a Szilágyi Dezsõ tér 2.
szám alatt. A befolyó adományokkal
szintén a délvidéki (Vajdaság) Gyermekmissziót támogatják.
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Körzeti megbízottak az I. kerületben
Budapesti Rendõr -fõkapitányság
I. Kerületi Rendõrkapitányság
1013. Budapest, Pauler utca 13.
Telefon: 457-5600 / 41-100,
fax: 457-5600 / 41-101

Segélyhívás:

107 vagy 112
Rendõrkapitányság,
körzeti megbízotti iroda

A BRFK I. kerület körzeti
megbízotti állománya
Körzeti megbízott alosztályvezetõ:
Dienes László rendőr õrnagy
Telefon: +36-70-489-34-07
E-mail: dienesl@budapest.police.hu
Csoportparancsnokok:
Tara Albert rendõr fõtörzszászlós
Telefon: +36-70-489-3408
Email: taraa@budapest.police.hu
Szilágyi András rendõr fõtörzszászlós
Telefon: +36-70-489-34-13
E-mail: szilagyiand@budapest.police.hu

A kerületi körzeti megbízottak
elérhetõségei:

Pauler utca 13.

1-es körzeti megbízott

Körzeti megbízotti iroda

Szilágyi András rendõr törzszászlós
Telefon: +36-70-489-34-13
E-mail: szilagyiand@budapest.police.hu

Tárnok utca 9-11.

2-es körzeti megbízott:
Komódi Krisztián rendõr fõtörzsõrmester
Telefon: +36-70-489-34-14
E-mail: komodik@budapest.police.hu

3-as körzeti megbízott:
Kovács Boglárka rendõr fõtörzsõrmester
Tel: +36-70-489-34-02

4-es körzeti megbízott:
Kriston Tamás rendõr törzszászlós
Telefon: +36-70-489-34-19
E-mail: kristont@budapest.police.hu

5-ös körzeti megbízott:
Varga Gábor rendõr törzsõrmester
Telefon: +36-70-489-34-21
E-mail: 01rk@budapest.police.hu

6-os körzeti megbízott:
Végh József rendõr törzsõrmester
Telefon: +36-70-489-34-23
E-mail: véghj@budapest.police.hu

7-es körzeti megbízott:
Juhász Péter rendõr zászlós
Telefon: +36-70- 489-34-25
E-mail: juhaszp@budapest.police.hu

8-as körzeti megbízott:
Bárdos Péter rendõr zászlós
Telefon: +36-70-489-35-31
E-mail: bardosp@budapest.police.hu

9-es körzeti megbízott:
Horváth Gábor rendõr fõtörzsõrmester
Telefon: +36-70-489-35-02
E-mail: horvathg@budapest.police.hu

10-es körzeti megbízott:
Gelniczki Szabolcs rendõr törzsõrmester
Telefon: +36-70-489-34-02
E-mail: gelniczkisz@budapest.police.hu

Önkormányzati álláspályázatok
Budapest Fõváros I. ker. Budavári Polgármesteri A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• Azonos területen szerzett, legalább 3-5 év szakmai
Hivatal pályázatot hirdet KÖNYVELÕ
tapasztalat
munkakör betöltésére.
• Mérlegképes könyvelõi szakképesítés
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû • Egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség, egyetemi vagy
közszolgálati jogviszony.
fõiskolai szintû végzettség és pénzügyi, számviteli
felsõfokú szakképesítés
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
• Közigazgatási alap- és/ vagy szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A munkavégzés helye:
Fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45.
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló § (4) bekezdése szerint, motivációs levél (amelyben a
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül),
betöltõje által ellátandó feladatkörök: Pénzügyi és az iskolai végzettséget/ szakképzettséget igazoló
bizonyítványok/oklevelek másolatai. Nyilatkozat arról,
számviteli feladatkör.
hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt
Ellátandó feladatok: Gazdasági események teljeskörû szerez be. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati
kezelése. Közremûködés a könyvvizsgálói és hivatali (pl. anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
ÁSZ, NAV) ellenõrzésekben. Az éves költségvetés és eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul. Kérjük az
e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/1469-1/2017
beszámoló összeállításában való részvétel.
nyilvántartási számot, valamint a munkakör megJogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény nevezését: Könyvelõ.
megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati
tisztviselõk jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör a
pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 14.
Pályázati feltételek:
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
• Magyar állampolgárság
Papp Erzsébet nyújt, a 458-3042-os telefonszámon.
• Cselekvõképesség
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton
• Büntetlen elõélet
Benke Tímea részére a benke.timea@ budavar. hu e-mail
• Középfokú képesítés
• Azonos területen szerzett, legalább 1-3 év szakmai címen keresztül
tapasztalat
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 24.
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Budapest Fõváros I. ker. Budavári Polgármesteri Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
Hivatal pályázatot hirdet
• Cselekvõképesség,
VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÜGYINTÉZÕ
• Büntetlen elõélet
munkakör betöltésére.
• Fõiskolai végzettség
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû • Azonos területen szerzett, legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat
közszolgálati jogviszony.
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ.
• Egyetemi végzettség
• Azonos területen szerzett, legalább 3-5 év szakmai
A munkavégzés helye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
tapasztalat
A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör fényképes önéletrajz (a 45/2012. (II.20) Korm. rendelet
betöltõje által ellátandó feladatkörök: gazdasági és 1. számú melléklet szerint; iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata;
üzemeltetési feladatkör
erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi);
Ellátandó feladatok: Önkormányzati tulajdonban lévõ, motivációs levél. továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan,
nem lakás célú helyiségek vonatkozásában bérbeadói hogy a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe
nyilatkozatok elõkészítése, helyiségbérleti szerzõdések foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázó
elõkészítése. Az üres nem lakás céljára szolgáló helyi- hozzájárul. A pályázaton a BDV/1469-2/2017 hivatkozási
ségek hasznosításával kapcsolatos pályázatok, ver- számot és a Vagyonhasznosítási munkakört szíveskedjen
senytárgyalások elõkészítése, lebonyolítása. Folyamatos feltüntetni. A munkakör betölthetõségének idõpontja: A
kapcsolattartás az ügyfelekkel, partnerekkel, szak- munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal
értõkkel, ingatlankezelõvel. Adatszolgáltató tevékeny- betölthetõ.
ség, a megkötött szerzõdések nyilvántartása, a
szerzõdéskötéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezett- A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 19.
ség ellátása. Az üres helyiségek nyilvántartásának
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
vezetése.
Szeleczky Szilvia nyújt, a 458-3027 -os telefonszámon.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton
megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati Benke Tímea részére a benke.timea@budavar. hu e-mail
tisztviselõk jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.
rendelkezései az irányadók.
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Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztőségben
Ingatlan
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 1/2 tulajdoni része (63 m2) önálló bejárattal és önálló
közmûórákkal eladó. Irányár: 21 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.
Budai várban az Országház utcában 66 m2-es, gázfûtéses
I. emeleti 2 szobás, dongaboltozatos önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 24 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
I. Budai várban a Tárnok utcában 122 m2-es 2 szintes,
panorámás önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 69,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.
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.: 2121261, 0630/488-1933.
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, 0630/488-1933.
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: 23,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
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, teremgarázsos,
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, 0630/488-1933.
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.
I. Attila úton elsõ emeleti felújított 99 nm-es 3 szoba
hallos, 2 erkélyes lakás 45 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
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.
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. Klasszikus Rózsadombon igényesen felújított 9 szobás
villa 650 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
XII. Kissvábhegyen 10 éve épült 4 lakásos liftes társasházban, 200 nm-es belsõ 2 szintes nappali + 6 szobás, 6
teraszos + 60 nm-es panorámateraszos, 2 garázzsal, saját
kertrésszel 170 millió forintos irányáron 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.
I. kerület, Krisztinatéren, I. emeleti, nyugati fekvésû, világos, 87 m2-es, 3 szobás, elegáns polgári lakás eladó.
Közvetítõk ne hívjanak! Irányár: 43,9 MFt. Érdeklõdni: 0630-9599-775.
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: 06-30-416-0722.
életjáradék
Életjáradék
Életjáradéki vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondozást
vállalnék szakképzett ápolónõi végzettséggel. Aradi Lászlóné.
Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.00

VÁRNEGYED

DUPLÁZZA MEG
NYUGDÍJÁT!
Gondoskodjon Önmagáról mert
nem tudhatjuk mit hoz a jövő...
Nekünk hosszú távú befektetést,
Önnek pénzügyi biztonságot, saját
kényelmes otthonában.
Éljen gondtalanul és tartsa karban
egészségét.
ÉLETJÁRADÉK JOGI
GARANCIÁVAL
Feltétel: betöltött 76. életév és 1/1
tulajdonú ingatlan.
Pintér Judit
406-5699, 06-30-9212-418
adás-vétel

Adás-vétel

+5000 FT-OT FIZETEK AZ ÚJSÁG
FELMUTATÁSAKOR VÁSÁRLÁS ESETÉN!
RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZÉRT!
19. és 20. századi antik és modern festményt, régi bútorokat, fali-, asztali és álló órát, lakberendezési tárgyakat,
asztali díszeket, ezüst gyertyatartót, cukordobozokat, hibásat is, hagyatékot! Kiszállás díjtalan! A hét minden
napján hívható. Telefon: 06-70-6000-323, Markó István,
e-mail: marko.antik01@gmail.com.
Vaszary János, Szõnyi István, Márffy Ödön,Scheiber
Hugó, Berény Róbert, Egry József,Kádár Béla, Batthyány
Gyula, Schönberger Armand,Czigány Dezsõ, Perlrott
Csaba Vilmos, Ziffer Sándor FESTÕMÛVÉSZEK
ALKOTÁSAIT KERESSÜK MEGVÉTELRE KÉSZPÉNZÉRT.
Nemes Galéria, 1024. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
3. Tel.: 06-30-949-29-00.
nemes.gyula@nemesgaleria.hu
GÁBOR ESZMERALDA BECSÜS- MÛGYÛJTÕNÕ
(elsõként legmagasabb áron) készpénzért vásárol judaikát,
továbbá antik és modern festményeket, bronztárgyakat,
bútorokat (figurális elõnyben), ezüsttárgyakat, aranyékszereket, porcelánokat, herendit, meissenit, zsolnait, Kovács Margit, Gorka Géza alkotásait. Egyebeket, álló-,
asztali-, faliórákat, tejes hagyatékot. Kiszállás, értékbecslés
díjtalan vidékre is. Életjáradéki szerzõdést is kötnék.
Üzletünk: Fõ utca 67. Telefon: 06-1-789-1693, 06-30382-7020.
Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget,
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy
út 16. 266-4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs:10-19.
Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpacca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is,
bizsut, borostyánt), híradástechnikát, bakelit hanglemezt,
képeslapot, kitüntetést, ezüst tárgyakat - ékszereket, CDDVD lemezt, könyvet, fényképezőgépeket, objektíveket készpénzért! Teljes lakáskiürítést vállalok. Pintér Nikoletta,
telefon: 466-8321, 06-30-973-4949.00
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.
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, 06-30-251-3800.
Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.
Lakatos, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308.00
Energetikai tanúsítvány készítése gyorsan, kedvezõ áron.
A hitelesített tanúsítvány 10 évig érvényes. Tel.: 06-30-7034882. www.energetikatanusitas.com.
Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalási is.
Gipszkartonozás, kőműves-javítások, burkolás. Gyors kezdés,
rövid határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30-5686-255.
Kárpitos és asztalos munkák, nádazás, gyékényezés
munkával, szállítással. Kiss Gábor, I. kerület, Feszty Á. u. 2., az
alagsorban. Telefon: 214-8384, 06-20-345-9963.

COMFORTING
KFT.
12 éve mûködõ I. kerületi cég

• gondnoki, épület üzemeltetési
tevékenységet,
• házközponti kazán-fûtés rendszer
üzemeltetést,
• takarítást
• közös képviselet munkájának
segítését
vállalja társasházak, irodaházak,
közületek részére.
Referenciával rendelkezünk!
Hívjon bizalommal
Telefon: 06-30-670-0258
E-mail: comfortingkft@gmail.com
ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK. Erkélyek, kirakatok üvegezése. Régi keretek átalakítása hõszigetelõ üveg befogadására. Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós!
Telefon: 06-20-9777-150.00
ÜVEGEZÉS, TÜKÖRVÁGÁS, ÜVEGCSISZOLÁS
A kerületben és környékén házhoz megyünk.
Mûhely: I. Szabó Ilonka u. 8. Telefon: 214-3616;
06-20-929-0897.oo
Villanyszerelés azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester.
Telefon: 06-20-9344-664, 246-9021.
Elmû által minõsített és ajánlott vállalkozás.oo
LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS, VÍZSZERELÉS,
CSEMPÉZÉS, VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS
ABLAKCSERE, ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁK, TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR.
TELEFON: 202-2505, 0630-251-3800.
MÛANYAG, FA , ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓK
most 10% kedvezménnyel! Fal javítással , festéssel.
Ingyenes felméréssel. www.nyariablak.hu,
Telefon: 0620 4947233, e-mail:nyary.agnes@gmail.com

Épületek hõszigetelése
a legkorszerûbb
anyagokkal, korrekt áron!
Teljeskörû lakásfelújítás
energiatanúsítvánnyal!
Pályázatírással is.

Mûanyag és fa nyílászárók
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
Magányos hölgyeknek, úrnak vagy művészembernek nyújtana kellemes, értelmes társaságot, házias gondoskodást, szellemi asszisztenciát 50 éves csinos értelmiségi hölgy, bármikor.
Tibay Katalin, 06-20-982-0158.
Egyetemisták lomtalanításkor pincék, sufnik, lakások kiürítését, kipakolását vállalják. TF-esek vagyunk, én az I. kerületben
lakom, keressen bátran. Telefon: 06-20-338-6542.

Oktatás
Oktatás
Matematika tanítás, korrepetálás, felvételire felkészítés
4-12 évfolyamon szaktanártól, több éves gyakorlattal.
Házhoz megyek. Tel.. 0630-264-3325.
Angol nyelvoktatás,korrepetálás gyermekeknek, középiskolásoknak és felnõtteknek egyaránt! Telefon: 06-20-8088-142.
Angol és olasz nyelv tanítását és nyelvvizsgára előkészítést
több éves gyakorlattal vállalok. Kérésre házhoz megyek.
Telefon: 06-20-9545-012.
„Jóga a mindennapi életben” Segít a fizikai, mentális, lelki
egészség megteremtésében. testmozgás, szabályos légzés,
stressz oldása lazítással. Hétfõn és szerdán 18.00-19.30-ig
Budavári Ált. Isk. Tárnok utca 9-11. Telefon: 06-30 4024657.

Állás
Otthoni munka! Reklámtárgyak összeállítása, egyebek,
06-90-603-906 (audiopreess.iwk.hu) 635 Ft/min, 06-12228-397, 06-20-4963-980)
Házvezetőnőt keresek hétköznapra délelőttönkent napi
kb. 3 órában. Takaritás, vasalás és főzés lenne a feladat. Jelentkezni rövid emailben itt: mrshudsonneeded@gmail.com

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft.
vállalja társasházak közös
képviselõi feladatainak ellátását
Szolgáltatások:

o Teljes körû könyvelés, éves költségvetési javaslat,
egyéni elszámolás készítése.
o Közgyûlések összehívása és megtartása, igény esetén
közgyûlési termünkben.
o Felújítási munkák koordinálása.
o Pályázaton való indulás teljes adminisztrációja.
o Mûszaki feladatok szervezése és végrehajtása.
o Jogi képviselet.
o Társasházi takarítás.
o Gyorsszolgálat.
o SZMSZ készítés.
o Új! Energetikai szakvélemény készítése.

Ha közös képviselet, akkor I. kerületi Házgondnoksági Kft, mert:
õgyorsított eljárás a tartozókkal szemben,
õteljes pénzügyi garancia, pénzügyi biztonság,
õa tulajdonosok naprakész tájékoztatása a Társasház ügyeirõl,
õzavartalan mûködés biztosítása
õgazdaságos üzemeltetés.

Közös képviseletünk Budapest I. kerületében teljes körûen képviseli
az általa kezelt társasházakat, a tulajdonosok megelégedettségére.
Kérjen írásos tájékoztatót és árajánlatot!
Az Ön társasházára vonatkozó egyedi ajánlatot átveheti
személyesen, faxon, e-mailben vagy levélben.

Elérhetõség: 1012 Budapest, Pálya utca 7.,
+36-20-466-5808, +36-1-356-0388

www.hazga.hu
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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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