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Már igényelhetõ és február 15-tõl használható is a
Budavári Önkormányzat által kiadott, vonal -
kód dal és egyedi azonosítóval rendelkezõ meg -
újult Kerületkártya. Az elsõt dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester adta át. A kártyák ingye -
nesen igényelhetõk az Ügyfélszolgá latokon és
online a keruletkartya.budavar.hu honlapon.  

A Budai Várban lévõ Kaiser Fotó Galériában, a
sajtó nyilvánossága elõtt adta át dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester az elsõ igénylõnek a teljesen
megújult Kerületkártyát. A helyszínválasztás
nem véletlen, hiszen a Kaiser Fotó Galéria az
elsõk között csatlakozott, mint elfogadó hely.
Kaiser Ottó fotómûvész, a galéria tulajdo nosa
úgy fogalmazott, hogy örömmel vesznek részt a
programban, hiszen a decemberben megnyílt
galéria a kerületben élõknek is számos progra -
mot kínál majd.   

A Budavári Önkormányzat öt évvel ezelõtt
indította el a Kerületkártya programot, így
mostanra szükségessé vált a megújítása –
mondta a polgármester. Az új Kerületkártyák
nemcsak modern külsõvel, hanem vonalkóddal
és egyedi azonosítóval rendelkeznek, így kártya -
olvasóval vagy egy egyszerû mobiltelefonos app -
likációval egyszerûbb a használatuk, más részt
kiszûrhetõek a visszaélések is – mondta dr. Nagy
Gábor Tamás.

A polgármester szólt arról is, hogy a Kerület -
kártya program célja, hogy a kerületi vállalkozók
és az itt élõk egymásra találjanak és segítsék
egymást: egy-egy üzlet vagy szolgáltató igazi törzs -

vásárlói kört tud kiépíteni a kedvez ményekkel,
míg a vásárlók forgalmat tudnak biztosítani a
helyben mûködõ vállalkozásoknak. – Ez is
egyfajta lokálpatriotizmus, amelyhez az önkor -
mányzat biztosítja a kereteket – tette hozzá. A
kedvezményekrõl szólva elmondta, hogy a
kártyatulajdonosoknak ingyenes lesz a belépés a
Halászbástyára, a tavasszal megnyíló Magdolna-

toronyba, térítésmentesen vehetnek részt a
Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont sport- és
kulturális rendezvényein, valamint a Budavári
Mûvelõdési Ház programjait is kedvezménnyel
látogathatják. Hozzátette azt is, hogy a nagy sikerû
adventi koncerteken is elõnyt élveznek a
kártyatulajdonosok, akiket elõbb be tudnak
majd engedni a nézõtérre.            (Folytatás a 3. oldalon)

Már használhatók az új, egyedi azonosítóval ellátott eszközök 

Megújult a Kerületkártya 
Program 

Havel kiállítás
a Városházán
Václav Havel neve sokak számára Csehszlová -
kia rendszerváltásának szimbóluma. 1968-ban
a fiatal cseh író szót emelt hazája megszállása
ellen, majd egyik megfogalmazója és aláírója
volt az emberi jogok megsértése miatt tiltakozó
Charta ’77 politikai nyilatkozatnak, amelyért
ötévnyi börtönbüntetést kapott. Õ volt Cseh -
szlovákia utolsó, és Csehország elsõ köztársa -
sági elnöke, a Visegrádi négyek egyik alapítója.
Tavaly lett volna 80 éves. Ebbõl az alkalomból
Prága I. kerülete egyedi kiállítással tisztel gett
emléke elõtt: Alan Pajer fotográfus, Václav
Havel barátja által készített fotókat állítottak ki. 

A nagy sikerû tárlatot – Oldřich Lomecky,
Prága I. kerületi polgármesterének javaslatára –
a testvérvárosi együttmûködés jegyében több
európai városban is bemutatják. Márciustól
Budaváron láthatóak a Havelrõl készült, külön -
le ges atmoszférát teremtõ képek.

A kiállítás március 3-án 18.00 órakor nyílik
a Városháza aulájában (Kapisztrán tér 1.) és a
tár lat április 9-ig tekinthetõ meg.

(A kiállításról és Alan Pajerrõl részletesen 
a 4. oldalon olvashatnak)

A polgármestertől Veszprémi Nóri vette át elsőként az új Kerületkártyát

Az 1945-ös budapesti ostrom -
ban elesett kato nák és polgári
áldozatok, valamint a harcok -
ban résztvevõ egykori Magyar
Királyi I., II. Egyetemi Roham -
zászlóalj elhunyt katonáinak
emlékeze tére rendezett koszo -
rú zási ünnepséget a Kapisztrán
téri emléktáblánál a Budavári
Önkormányzat, a Honvédelmi
Minisztérium (HM), a Had -
történeti Intézet és Múzeum.

Ünnepi beszédében dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester fel -
i dézte: Hitler parancsára nyilvá -
nították, zárt várossá a magyar
fõvárost, itt akarta ugya nis meg -
védeni Bécset a Harmadik
Birodalom. 1944 karácsonyá n,
a bezárult ostrom gyûrûvel a má -
sodik világháború egyik leg -
hosszabb küzdelme vette kezde -
tét, amely a Budai Várban re -
kedt katonák és civilek kitöré -
sével zárult február 11-én. Bu -
da pest ostroma százkét napig
tartott, ebbõl öt venkettõt a vé -
dõk teljes beke rítésben harcol -
tak végig. Ezzel szemben Berlin két hét alatt,
Bécs hat nap alatt esett el. A negyvenezer katona
kevesebb, mint két százaléka jutott át a szovjet
ostrom gyûrûn. A civil áldozatok száma is meg -
döb ben tõen magas volt: megközelítette a nyolc -
vanezer fõt.

– Mi, akik csupán örökösei vagyunk a máso -
dik világháború borzalmait, nélkülözéseit
átélõknek, ha körbetekintünk itt, ezen az álta -
lunk ismert, békés téren, nem tudjuk elkép zelni

azt a poklot, amely az ostrom napjaiban, hetei -
ben és különösen a kitörés öldöklõ küzdel -
mében a budai utcákon elszabadult.

Számunkra ma már elképzelhetetlen a gránát
szaggatta, a törmelékektõl, jármûroncsoktól,
emberi és állattetemektõl, a kiontott vértõl
szennyes utcák látványa. Mégis, vagy éppen ezért
fontos, hogy itt vagyunk, emlékezünk és emlé -
kez tetünk – mondta a polgármester. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Főhajtás Budapest ostromában elesettek tiszteletére

Az újrakezdés ereje
Február 25-én emlékezünk a több tízezer, csal ád -
jától elválasztott és kényszermun ka tá bor ba hur -
colt honfitársunkra, a koholt vádak alapján bör -
tönbe vagy mészárszékre küldött emberekre, az
ellenállóként mártírhalált halt hõsökre. Az emlék -
nap alkalmából a Magyarság Háza és a Budavári
Önkormányzat több progra mot is szervez.

• „Barakkba zárva - Életre ítélve” – szabadtéri
kiállítás a Szentháromság téren február 25-ig. A
Magyarság Háza szervezésében megvalósuló ins -
talláció a világtörténelem legtöbb áldozatot kö -
 vetelõ eszméjének embertelenségét mutatja be.  

• 2017. február 24-én, pénteken 19.00 órától
a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti
Színház elõadásában Kányádi Sándor: Két sze -
mé lyes tragédia címû darabja látható a Magyar -

ság Házában (Szentháromság tér 6.). A Nicolae
Ceausescu uralkodása idején játszódó mû
legfõbb gondolata Kányádi egyetlen mon -
datával jellemezhetõ a legjobban: „Félsz, csak
nem mered bevallani.” Az elõadásra a belépés
ingyenes.

• 2017. február 25-én, szombaton, a kommu -
nizmus áldozatainak emléknapján 16.30 órakor
megemlékezés és gyertyagyújtás a Budavári
Önkormányzat szer ve zésében, a Szentháromság
téren. 

• 2017. február 25-én, szombaton 17.00
órától Matúz Gábor: Nincs kegyelem címû film -
jének díszelõadása a Magyarság Házában. Az
elõadást követõen beszélgetés az alkotókkal,
szereplõkkel és túlélõkkel. Az elõadásra a belé -
pés ingyenes.

A kommunizmus
áldozataira emlékezünk

– Sosem szabad elfelejteni, ami a Gulágra hurcoltakkal történt – mondta Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős
államtitkár a programsorozat február 20-i megnyitóján
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Bíró Éva 1925-2017
Életének 92. évében elhunyt Bíró Éva, Buda -
várért Emlékéremmel kitüntetett bõrdísz -
mûves mester. 

A Dísz tér 16. számú ház boltíves kapujának
oldalfalait két jól megvilágított téglalap alakú
vitrin díszíti, amelyekben magas színvonalú
bõr munkákat, nõi és férfi táskákat, ötletes
megoldású kulcstartókat és sok más, bõrbõl
készült használati- és dísztárgyat láthatunk.

Az igényes, szép tárgyak zömét az udvari kis
bolt alapítója és tulaj donosa készítette: Bíró
Lajosné Éva asszony, bõrdíszmûves mester.

Bíró Évát a sors kényszerítette arra, hogy
szakmát tanuljon. A háború utáni politikai
helyzet miatt egyetemi felvételire nem is gon -
dol hatott. Férjének 1956-os szereplése miatt a
család jövedelem nélkül maradt. Rá volt
kényszerítve, hogy sorsát a kezébe vegye. Éva
kitûnõ ízlése, nagyszerû kézügyessége adott
volt, így a piacon hiánynak számító kézmûves
bõrmunkát választotta. A mûhely a lakásban
volt, az üzletet 1971-ben nyitották meg. Büszke
volt arra, hogy nemcsak a környék beliek,
hanem Európa számos országából ideérkező
látogatók is vissza-visszatérnek boltjába.

A sok szakmai elismerés mellett számára a
legkedvesebb az volt, amikor 2014. szeptember
2-án a Városháza aulájában átvehette a
Budavárért Emlékérmet.  – Nagyon megható,
hogy ilyen szeretettel gondolnak rám a váriak.
Nem is gondoltam, hogy ilyen nagy megtisztel -
tetésben lesz részem – fogalmazott a díj átvé -
telekor. 

Éva igazi közösségi ember volt. A Budavári
Lakosok Szövetségének megalakulásától fogva
lelkes és mindenki által szeretett tagja. A klub -
napokra hozott sajtos süteményei osztatlan
sikernek örvendtek.

A szakmán túl életének középpontja és
értelme a család volt. Gyer me kei, unokái és
dédunokái mellett mi, budaváriak is gyászo -
lunk. 
Évánk, nagyon szerettünk. B.M.

(Folytatás az 1. oldalról)
Nagy Gábor Tamás Erdélyi Hajnal: Emlékkönyv
az Operaház óvóhelyérõl címmel megjelent
vissza emlékezésébõl idézett részleteket, a könyv
szerzõje 9 évesen élte át Budapest ostromát. 

A kislánnyal együtt hatszázan zsúfolódtak össze
az Operaház patkó alakú pincéjében: énekesek,
kellékesek, mûvészek és családtagjaik, civilek és
katonák, ünnepelt sztárok és névtelen ismeret -
lenek. A menedéket lelõk között ott volt Kodály
Zoltán és felesége is. Kodály – a vissza emlékezés
szerint – egészen elszigetelt életet élt. Ha csak
tehette, dolgozott, az idõt a kompo nálásnak
szentelte. Kodály, akirõl úgy tartják, hogy „egész
élete, egész mûve a szabad levegõhöz, a földhöz, a
tájhoz, de fõleg a hegyekhez kapcso lódott”, a
békéért könyörgõ Missa Brevis-t, a Csendes
misét „in tempore belli”, azaz „háború idején, a
végveszélyben” ott, az Operaház pin cé jében
dolgozta át, „vigaszt és békességet hirdetve a
jelennek, a jövendõnek” – mondta a polgár mester.
Ez a mû csendült fel 1945. február 11-én, a
budavári kitöréssel egy idõben, a Duna túlol -
dalán, az Operaház fûtetlen ruhatárában tartott
rögtönzött bemutatón – elevenítette fel Nagy
Gábor Tamás, aki Erdélyi Hajnal szavaival idézte
fel a premiert: „A ruhatári nagy pultot kiegészí -
tették emelvényekkel, ez lett a színpad. Függöny
nem volt, de valahonnan odahoztak egy zongorát
és padokat a ,nézõtérre’ és feljárókat a színpadhoz.
Ének- és balettmûvészek léptek fel, zongora kí -

sérettel. Fáztunk, de boldogok voltuk, résztvevõk és
nézõk egyaránt. Ha nagy volt a csinn-bumm oda -
kint, – mert az alsó ruhatár eléggé védtelen helyen
van, az utcával egy szinten helyezkedik el –, akkor
hanyatt-homlok futottunk vissza a pincébe, ahol
legalább megmelegedtünk. Amikor elcsitult a
veszély, akkor rohanás vissza. Egy ilyen alkalommal
Oláh Gusztáv harmóniu mon bemutatta Kodály
Zoltán Missa Brevis címû mûvét.”

Budavár polgármestere feltette a kérdést:
ennyi tragédia, nélkülözés és borzalom után,
amelyet át kellett élniük, honnan volt erejük a
talpra álláshoz?

– A túlélést, a jövõ és az újrakezdés reményét
számukra, a múlt valóságához való ragaszkodás
jelentette. Ennek a ragaszkodásnak bizonyítéka és
gyümölcse a Missa Brevis, az, hogy Kodály a
légópince zsúfoltságában, a föld alatt is képes volt
a Mátra hegyvonulatait csodálni – adta meg a vá -
laszt Nagy Gábor Tamás, majd a zeneszerzõt idéz -
te: „Prófétautódok vagyunk! Nemcsak azt mond -
ják el a próféták, ami a jövõre vonatkozik, hanem
ezt is, ami a jelennek kell. Ez az én hit vallásom!”

– Kodály az alkotómunkában, a mûvészetben,
és fõleg a gyermekek mûvészeti, zenei neve -
lésében látta annak eszközét, hogy ez a borzalmas
pusztulás soha többé ne ismétlõd hessen meg; és
meg valósulhasson, mint Sapszon Ferenc fogal -
mazott: „a teljes, boldog, igaz ember eszménye,
egy boldogabb ország reménye” – zárta ünnepi
beszédét a polgármester.

Berta Tibor ezredes, a HM Katolikus Tábori
Lelkészi Szolgálat általános helynöke, kegye -
leti imájában kiemelte: olyan korra emléke -
zünk, amikor a gonoszság csábításának en -
gedve, ártal mas ideológiák csapdájától be -
csapva, a háború elembertelenítõ borzalma
eljutott hazánk fõvá rosába.

– A háború után sokan kiáltották, hogy
hol volt az Isten a borzalmak idején, pedig azt
kellett volna kiáltaniuk: hol volt az ember, hol
volt az emberség? – mondta a lelkész, aki az
Úrhoz kö nyör gött, fogadja be országa boldo -
gító béké jébe az ostrom alatt elhunyt ártatla -
nokat, gyer mekeket, betegeket, idõseket, a
megbecs telení tett lányokat és asszonyokat, a
hadifogságba elhurcoltakat, a gettóba zárt és
legyilkolt zsidó honfitársainkat, elhunyt
katonákat.

Az ima után a Mária Magdolna-temp lom -
 torony falán lévõ emléktáblánál elhelyez ték
az emléke zés virágait: Semjén Zsolt mi -
niszterelnök-helyettes nevében Jenik Péter
kabinetfõnök és Csallóközi Zoltán fõtaná -
csadó, a HM képvise letében Huszár János
vezérõrnagy, Jákob János dandártá bornok,

református tábori püspök, a Budavári Önkor -
mányzat részérõl pedig dr. Nagy Gábor Tamás
helyezett el koszorút. Dr. Wesze lovszky Zoltán, a

Nemzeti Örökség Inté zete és dr. Gaál Attila a
Honvéd Hagyomány õrzõ Egyesület képviseleté -
ben koszorúzott.

A koszorúzás a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum díszudvarában, a budapesti ostrom -
gyûrûben hõsi halált halt bajtársak emléktáb lá -
jánál folyta tódott, ahol a Magyar Királyi
Egyetemi Zászlóalj Bajtársi Köre, valamint a
Hadtörténeti Intézet és Múzeum képviselõi
hajtottak fejet.

Ø Ø Ø

Az emlékezést követõen a múzeum aulájában
nyitották meg a Töredékek – Az ostrom utáni
Budapest egy amerikai hagyaték tükrében címû
kamara-kiállítást.

Dr. Kovács Vilmos ezredes, az intézet parancs -
noka elmondta: a rendhagyó tárlat fõleg Edward
J. Czerniuk amerikai dandártábornok – aki 1945
és 1947 között a szövetséges ellenõrzõ bizottság
amerikai delegáltjaként tartózkodott Magyar -
országon – magángyûjteményre épül, amelyet a
tábornok lánya ajándékozott tavaly a múzeum -
nak. A háborúban még õrnagyként szolgáló
katona maga fotózott, illetve vásárolt fényké -
peket, ezekbõl állt össze a száznál több felvételbõl
álló gyûjtemény. A kiállí tott fényképeken egymás
mellett láthatjuk a lebombázott, majd újjáépített
házakat.                                                                           D. A.

Főhajtás Budapest ostromában elesettek tiszteletére

Az újrakezdés ereje

Elment a Budai Vár
bõrdíszmûves mestere

Bíró Éva a Budavárért Emlékérem átadásán, 2014-ben

Katonai tiszteletadással emlékeztek a háború áldozataira a Hadtörténeti Intézet díszudvarán is

A háború pusztítását mutatja be az amerikai hagyatékból rendezett kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban

Február 10-én ünnepelte 70. születésnapját Sebõ
Ferenc, a Nemzet Mûvésze címmel kitüntetett,
Kossuth-díjas énekes, gitáros, tekerõlantos,
dalszerzõ, népzenekutató, a hazai hangszeres
népzenei és táncházmozgalom egyik elindítója.
Ebbõl az alkalomból jelent meg a Kossuth Kiadó
gondozásában a Sebõ 70 címû könyv, a Müpá -
ban pedig gálakoncertet rendeztek a zeneszerzõ,
elõadómûvész fõszereplésével. 

A Sebõ Ferenc nevével fémjelzett táncházmoz -
galmat az induláskor, 1972-ben az a megköze -
lítés lendítette elõre, hogy a muzsikát és a táncot
pontosan úgy kell elõadni, ahogy van.  – A
hatvanas évek végéig nem vállalták fel Magyar -
országon a táncot és a népzenét, ami elõtte
évszázadokon át a társkeresés legfonto sabb
kötõanyaga volt. Jókat nevetek azokon, akik azt
mondják, a népdalok nem a mi életünkhöz
kapcsolódnak, nem a mai ember érzésvilágát
fejezik ki. Holott dehogynem: szerelemrõl,
bánatról, halálról szólnak, rá adásul a nyelveze -

tet mindig aktualizálták az adott generáció
problémáira” – hangsúlyozta a zenész az MTI-
nek adott nyilatkozatában.  A tekerõ lanton és
gitáron játszó, éneklõ Sebõ Ferenc versmegze -
nésítéseit József Attila költemé nyeivel kezdte.
Az 1973-tól létezõ Sebõ Klubba olykor az ihletõ
költõk, köztük Weöres Sándor és Nagy László is
lejártak. Mint Sebõ Ferenc megjegyezte, a szer -
zõk lelkesen támo gatták egyébként is dallamért
kiáltó verseik megzenésítését, sõt néha átírták
saját soraikat, hogy jobban lehessen énekelni.

A számos sikeres versfeldolgozó és népzenei
lemezt készített Sebõ Együttes 1973-ban alakult
és elsõ korszakában a nyolcvanas évek közepéig
volt aktív. Az újjáalakulást 1998 hozta meg,
napjainkban Barvich Iván, Perger László, Soós
Réka és Tímár Sára szerepel a csapatban, amely
havi rendszerességgel fellép a Budavári
Mûvelõdési Házban mûködõ Sebõ Klubban. A
következõ előadás március 4-én, szombaton
19.00 órától lesz a Budavári Mûvelõdési
Házban (Bem rakpart 6.) 

Sebõ Ferenc 70 éves

Fotó: Balogh Zoltán/MTI
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A megújuló program része egy új, önálló

weboldal, a keruletkartya.budavar.hu, ahol tájé -
kozódni lehet az elfogadóhelyekrõl és a kedvez -
mények mértékérõl. Emellett az önkormányzat
évente kiadja a Kerületkártya Katalógust is,
amelyben szintén feltüntetik az elfogadó he lyeket
és a kedvezményeket is. A katalógust az önkor -
mányzat valamennyi kerületi háztartás részére
eljuttatja. 

Az elsõ megújult Kerületkártyát Veszprémi
Nóri vehette át. Mint mondta, nagyon örül a
kezdeményezésnek, mert ez hidat épít a szolgál -
tatók és a lakók között. Számára külön öröm,
hogy kulturális intézmények és a Rudas Gyógy -
f ür dõ is csatlakozott a programhoz. Mint
mondta, reméli, hogy azok a kisebb boltok – zöld -
séges, élelmiszerbolt – is Kerületkártya elfoga -
dóvá válnak, amelyekben heti rendsze rességgel
vásárol.  

Hogyan igényelhet Kerületkártyát? 

A Kerületkártyát minden, 14. életévét betöltött,
állandó lakóhellyel valamint tartózkodási hellyel
rendelkezõ kerületi lakos térítésmen tesen igé -
nyelheti az önkormányzat Ügyfélszol gálati iro -
dáin vagy online a keruletkartya.buda var.hu
honlapon. A kártya igénylése ingyenes. 

A csatlakozás az elfogadóhelyek számára is térí -
tés mentes, a kerületben székhellyel, telephellyel
vagy fiókteleppel rendelkezõ vállalkozók bár mi -
kor csatlakozhatnak a Kerületkártya program hoz. 
További információ a keruletkartya.budavar.hu
oldalon vagy a 06-1-458-3028-as telefon számon.
A korábban kiadott kártyák 2017. március 1-ig
használhatók, de a tulajdonosok már most is
igényelhetik az újakat. 

Elszámolható a bölcsõdei díj 
a cafetéria keretében
A Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsõdéiben a
bölcsõdei térítési díj befizetésekor a törvényes képvi -
selõnek számlát állítanak ki. Azok a szülõk, akiknek a
munkáltatója cafeteria elemként biztosítja a bölcsõdei
díj térítését, minél hamarabb jelezzék ezt az intéz -
ményvezetõ, a bölcsõdevezetõk felé. Ebben az esetben
egy, a bölcsõdevezetõknél elérhetõ forma nyom tatvány
kitöltése után van mód arra, hogy a számlát a szülõ
munkáltatója részére állítsuk ki. Elsõ ként a bejelentés
hónapjában tudják a kérésnek megfelelõen kiállítani a
számlát.

Faápolás a Tóth Árpád sétányon 
A Fõkert Zrt. – az idõjárás függvényében – február
végén faápolási munkálatokat végez a Tóth Árpád
sétányon. Ennek során megmetszik a fákat, elsõsorban
azokat, amelyek már ránõttek a közelükben álló
épületekre és azokban kárt tehetnek. 
A közelmúltban a Várkert rakpart 9. sz. elõtt egy
vadgesztenye fát vágott ki a Fõkert Zrt, mert a fa kor -
hadt, odvas volt, és a törzse szétrepedt, így veszé -
lyeztette az élet- és vagyonbiztonságot. A kivágott fa
helyére hársfát ültetnek majd. 

Szociális ruhavásár
A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a
rászoruló lakosok számára március 6-án (hétfõ)
08.00-16.00-ig. A vásárra elsõsorban gyermeküket
egyedül nevelõ szülõket, kisnyugdíjasokat és kiske -
resetû lakosokat várnak. Az akció során kedvez -
ményes áron vásárolhatnak használt ruhanemût,
gyermek, nõi, férfi ruházatot és játékokat.
Helyszín: 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. II. emelet.
Telefon: 212-2783, 212-2811.

Lomtalanítás a kerületben
2017. február 25-én (szombaton) az Fõvárosi Közte -
rület 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 hul -
ladékot, egyéb zöld hulladékot, veszélyes hulladékot
(festé kek, lakkok, hígítók), építési törmeléket, autó -
gumit, autóroncsot stb.
A veszélyes hulladékokat 2017. február 26-án (vasár -
nap) 10.00 - 16.00 óra között a Dózsa György téri
szobor mögötti parkolóban ideiglenesen felállított
gyûj tõponton lehet leadni.
Leadható veszélyes hulladékok: sütõolaj és göngyö -
legei, festékmaradék és göngyö legei, olajos mûanyag
flakon, oldószerek, hígítók, nö vényvédõ szerek, akku -
mulátor, szárazelem, elektro mos és elektronikai hulla -
dék, gumiabroncs, szórópa lack, fénycsõ  stb. 

BKK Ügyfélközpont a Széll
Kálmán téren 
A Széll Kálmán téren is intézhetõek a BKV pótdíjazással
kapcsolatos ügyek. A BKK Ügyfél köz pontja a  61-es
villamos megálló mellett, a tér nyu gati, Szilágyi Erzsé -
bet fasor felé esõ oldalán található. Az ügyfelek itt meg -
vásárolhatják a BKV-jegyeket,  bérleteket, MOL-Bubi
bérleteket, és az idei évtõl lehetõség van a helyszíni
pótdíj utólagos megfizetésére, az utólagos bérlet be -
mutatásra, a pótdíj befizetésére.

Rajzpályázat és bábverseny
gyerekeknek 
A BRFK – Fõvárosi Balesetmegelõzési Bizottság a
gyermek balesetek megelõzése érdekében fõvárosi
rajzpályázatot hirdet „Biztonságos közlekedés gyer -
mek szemmel” címmel, három kategóriában: óvodások
(3-6 éves), alsó tagozatos (7-10 éves), és felsõ tago -
zatos (11-15 éves) diákok részére. A rajzoknak a
bizton ságos közlekedést kell bemutatniuk, illetve
propa gálniuk az állatvilág felhasználásával (külsõ és
belsõ tulajdonságok bemutatásával).
Az alkotások mérete kizárólag A/4 vagy A/3 lehet.
Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta,
lino, tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz. 
A rajzokat az alábbi címre várják: 
BRFK – Fõvárosi Balesetmegelõzési Bizottság
Postacím: 1581 Budapest Pf. 27.
Beküldési határidõ: 2017. április 3.
A rajz hátoldalán szerepeljen az alkotó adata: név, élet -
kor, lakcím, óvoda, iskola neve, címe, e-mail címe,
telefonszáma. További információ: 06-1-273-4010

A BRFK – Fõvárosi Balesetmegelõzési Bizottság a
gyermekbalesetek megelõzése érdekében bábver -
senyt hirdet, amelyre olyan óvodás csoportok jelentke -
zését várják, akik közlekedéssel kapcsolatos történe -
tet, mesét adnak elõ saját készítésû bábokkal. 
A verseny ideje: 2017. április 14., 09.00 -12.00 
Helyszín: Közlekedésrendészeti Fõosztály (Színház -
terem) 1149 Budapest, Hungária krt. 149.
A bábelõadás idõtartama: 4-5 perc. Nevezési lap a
babusm@budapest.police.hu címen kérhetõ. A neve -
zé si lapot március 10-ig kell megküldeni a fenti e-mail
címre. 

Röviden

A régészet és az alapozás után hamarosan meg -
kezdõdnek a falazási munká la tok az egykori
Lovarda és a Fõõrségi Palota beru házásán,  és
felállítják a második torony darut is a területen.  

Tavaly májusban tartották a Nemzeti Hauszmann
Terv keretében újjáépülõ egykori Lovarda
alapkõ letételét a Budai Várban. Mint arról beszá -
moltunk, Hauszmann Alajos fenn maradt, erede -
ti tervrajzai alapján építik újjá az épületet, amely
majd egyrészt folytatja a Spanyol Lovas iskola és a
lovas programok hagyo mányát, másrészt egyéb
rendezvények befoga dására is alkalmassá válik. A
Lovarda újjáépítésé vel pár huzamosan zajlik a
Fõõrség épületének, a Stöckl-lépcsõnek, az Ybl-
támfalnak és a rám pának az újjáépítése is. –
Mindez tulajdon képpen a Csikós-udvar rende -
zése, rehabilitá ciója – mondta Gyutai Csaba, a
Budavári Ingatlanfejlesztõ és Üzemeltetõ Non -
profit Kft. ügyvezetõ igazgatója. (A cég foglal ko zik
a nagy be ruházások elõkészíté sével, koordi ná -

 lásával, elsõ sor ban a Nemzeti Hauszmann Terv
vonatkozá sában.) Az ügyvezetõ kérdésünkre
elmondta: bár az extrém hideg idõjárás némileg
akadályozta az építkezést, a régészeti és alapozási
munkálatok után hama rosan „kibújnak a föld -
bõl” az épüle tek, azaz megkezdõdik a Lovar da és a
Fõõrség épületének a falazása. Az építke zésen
hama ro san fel állítják a második torony darut is.
Emiatt ideiglenesen lezárják majd a Palota út
egyik sávját. Gyutai Csaba elmondta azt is, hogy
jól haladnak a homlokzati díszes kõelemek
kifaragásával. Nagyban segíti a munkát, hogy az
eredeti kõfelületekrõl 1:1 arányú rajzok marad -
tak fent, amelyek alapján újra ki tudják faragni
azokat.  

A Csikós udvar rehabilitációjának része az
Ybl-támfal, a rámpa és a Stöckl-lépcsõ is. A
lépcsõ a mai támpilléres támfal alatti területen
helyez kedett el, és Ybl Miklós tervei alapján
készült. A Csikós-udvart és a Hunyadi-udvart
összekötõ rámpát pedig 1900-ban építették
meg, a két terasz közötti várfal támpillé reinek vo -
nalában. A mostani beruházás során az eredeti
tervek alapján, de a XXI. század követel mé nyei -
nek megfelelõen építik azokat újjá. Így például a
rámpa alá egy hûtõközpontot építenek be,
amely részben az új épületek, részben pedig a
Palota hûtését szolgálja majd. 

Ezzel párhuzamosan akadálymentes bejá -
ratot, liftpavilont is kialakítottak a Palota út
felõl, a Tabáni-lépcsõnél. A lift közvetlenül az
OSZK bejáratához hozza majd a látogatókat.
Gyutai Csaba elmondta, hogy a terveket át
kellett dolgozni, ugyanis a régészeti munkálatok
során feltárták a Zsigmond-korabeli várfal egy
részét, és ezeket bemutathatóvá teszik majd.  B.L.

Már használhatók az új, egyedi azonosítóval ellátott eszközök 

Megújult a Kerületkártya Program

Nyitva van a Várgarázs
Elkészült és mindenki számára használható a
Palota úton a Várgarázs, amely mintegy 200
gépkocsi számára biztosít parkolási lehetõ -
séget. Teljes kapacitással még nem üzemel,
ugyanis az egyik része érintkezik a mély -
garázs felett zajló beruházással, a Lovarda és
a Fõõrségi Palota építésével. Az õrzött
létesít mény éjjel-nappal nyitva van, a
parkolási díj 300 Ft / óra, ami bankkártyával
is fizethetõ.  A mélygarázsból lifttel lehet
felmenni a Budai Várba, a Hollós-kapuhoz,
vagy más néven Koldus-kapuhoz.  

Mobil applikációval is működik az új Kerületkártya

Jól halad a Csikós-udvar rehabilitációja

A Stöckl-lépcső helye és a látványterv az újjáépítés utáni állapotról
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Az emlékkiállítás ötlete Alan Pajer fotóriporter -
nek köszönhetõ, aki közel másfél évtizeden
keresztül fotózta a cseh elnök hétköznapjait és a
hivatá sából adódó ünnepi eseményeket. Oldřich
Lomecky úgy fogalmazott: „Alan Pajer azokat a
pillanatokat örökítette meg és tárja elénk,
amelyek mindannyiunk életében jelen voltak és
mindannyiunk életére hatással voltak.” 

A válogatott anyag nekünk, magyaroknak is
egyfajta kollektív élményt jelent. A kor doku -
mentum értékû fotók segítségével ott lehetünk
az 1989-es „bársonyos forradalom” idején a
prágai Vencel téri tüntetésen, láthatjuk az elsõ
fotót a Csehszlovák Köztársaság meg választott
elnökének elsõ munkanapjáról és tanúi lehe -
tünk a rendszerváltás utáni elsõ kül földi vendég,
George W. Bush prágai látoga tásának.  

A fényképek nem csupán a neves külföldi
politikusokkal – köztük Lech Walesával, a
Clinton házaspárral, a cseh származású amerikai
külügy miniszter asszonnyal, Madeleine Albright-
tal, Mihail Gorbacsovval, Margaret Thatcherrel
és Helmuth Kohl-lal – történt találkozásokat
mutatják be, hanem annál sokkal többet: azokat
az érzel meket, ösztönös reakciókat is rögzítik,
amelyek Havel elnök arcán tükrözõdnek.  A
diplo  máciai megbeszéléseken túl Alan Pajer

kamerája számos olyan pillanatot is megörökített,
ahol a cseh elnök a tõle elvártnál sokkal lazábban
beszélgethetett kora ikonikus mûvészeivel,
például a Rolling Stones együttes tagjaival, Stevie
Wonderrel vagy Umberto Ecco, illetve Salman
Rushdi írókkal.

A tárlat anyagán végigtekintve egyértelmûnek
látszik, hogy Václav Havel miért éppen Alan
Pajert választotta hivatásos fotósának. Az elnök
ugyanis közvetlenségét, viselkedését tekintve
élete végéig megmaradt civilnek, a fotográfus
pedig nem próbálta megváltoztatni a róla készí -
tett képeket. Havel hiába viselt néha szmokingot,
hiába tartotta be a II. Erzsébet brit királynõvel
vagy II. János Pál pápával történõ találkozás
hivatalos szabályait, minden alka lommal önma -
ga maradt. Néhány fotón magán ember ként,
igazi prágai polgárként is láthatjuk õt – például
egy pohár sörrel a kezében, vagy újságot olvasva
egy sörözõ szegletében –, és egy-két kép erejéig
megjelenik az író és a színházi szerzõ is.

A Václav Havelre emlékezõ fotókiállítás
március 3-án, 18 órakor nyílik a Városháza
aulájában (Kapisztrán tér 1.). A megnyitón nem
csak Oldřich Lomeczky, Prága I. kerületének
polgármestere, hanem a mûvész, Alan Pajer
fotográfus, Vaclav Havel barátja is jelen lesz. A
tárlat április 9-ig tekinthetõ meg, a belépés
ingyenes.                                                                 Rojkó A.

Václav Havel fotókiállítás a Városházán

Az utazó kiállítás elsõként természetesen Prágában, a Prága I.
kerületében található Galerie 1-ben nyílt meg. A szervezõk arra
kérték Alan Pajert, Václav Havel hivatalos fotósát, hogy fûzzön
néhány személyes gondolatot a tárlat egy-egy fotójához. 

A képekben elmesélt események kapcsán a fotográfus felidézte
azt az esetet, ami 1989 júniusában történt. Akkoriban Václav
Havelnél rövid látogatást tett Adam Michnik, a lengyel földalatti
demokratikus ellenzék kiemel kedõ alakja. Havel a korábbi
börtönévek alatt lesoványodott, fáradt volt és kicsit szkeptikus is
Csehszlovákia fejlõdése miatt. Michnik, hogy felrázza, azt mondta
neki: „Meglátod, hogy az év végére te leszel az elnök…” (Abban az
évben, december 29-én Havelt valóban megválasztották köztár sa -
sági elnöknek.)

Ugyanabból az idõbõl származik Pajer egy másik – fotón is
megörökített – emléke: „A berlini Brandenburgi kapunál egy
mellet tem sétáló ember megkérdezte tõlem, hogy – Ki az az ember
Václav Havel mellett? – Johannes Rau úr, az ön elnöke – vá la -
szoltam. Nem ez volt az egyetlen alkalom, hogy a saját elnö kükkel
vagy miniszterükkel ellentétben a világban utazó Václav Havelt
szinte azonnal megismerték.”

„Az elnök fényképezése mindvégig rengeteg mókával meg -
tûzdelt, rendkívüli élmény volt, hiszen Václav Havel nagyon
szívesen meglepte és szórakoztatta a vendégeit. Havelhez leg -
közelebb a Washingtonban, a NATO 50. kongresszusán készült
képek álltak, ezeket értékelte a leginkább, hiszen azt a pillanatot
õrzik, amikor Javier Solana fõtitkár és Bill Clinton amerikai
elnök gratulálnak a Cseh Köztársaság felvételéhez az Észak-
Atlanti Szövetségbe.” – mondta Alan Pajer, a kiállítás prágai meg -
nyitóján.

A World Press Photo-díjas fotográfus a közelmúltban egy cseh
rádió ban elhangzott interjúban idézte fel pályáját. 

s Már gyerekként is fotográfus akartál lenni?
- A nagypapám, Jan Roth ünnepelt operatõr volt. Rengeteg híres
filmje volt, köztük A büszke hercegnõ, az Angyal a hegyekben.
Termé sze tes  en imádtuk nagyapát, aki mindig mondo gatta, hogy
legyetek fotográfusok, mert az ope ratõr munkája annyi, de annyi
dolgon múlik: a pén zen, a dramaturgián, a politikai szituáción. A
fényké pész viszont szabad. Mivel a legjobb barátja a híres fotográfus,
Josef  Ehma volt, így hát az õ iskolájába mentem. Tízéves korom óta
fényké peztem, a nagypapa pedig folyton mond ta, hogy mit és
hogyan csináljak, mi a rossz, mi a jó.
s Mit fotóztál annak idején?

- Bár engem mindig a portréfotózás vonzott, a nagypapa nagy
romantikus volt, ezért sétálni jártunk, fényképeztük a termé sze tet.
s Hogyan indult a karriered?

- Az elsõ pillanatoktól tetszettek az olyan magazinok, mint az Elle
vagy a Vogue, az elsõ divatfotókat a Raiv klubnál csináltam. A mi
újságjaink azonban, mint a Vlasta,  a Květy, nem hasonlítottak
azokra, amelyeket szerettem. Az 1968-as események kapcsán
megismerkedtem a Signál újsággal: 1968 augusztusában egy
szamiz dat lapszámot adtak ki, amihez én adtam a fotót.
s A portréfotózásról áttértél a riportfotózásra?

- Inkább a hadi fotózásra… Az oroszok egy csomó filmet elko boz -
tak tõlem, de akadt pár, amit Honza Němec-nek adtam, és volt,
amit a Signál-hoz küldtem. 
s 1989 novemberében a családoddal részt vettél azokon a bizonyos
eseményeken (a „bársonyos forradalom” tüntetésein – a szerk.)!

- Igen, ott voltunk az Albertova környékén… A Národní Třída
túloldalán páncélozott jármûvek álltak. A parancsnokok pont
úgy viselkedtek, mint a Schindler listájában az SS tisztek. Le
akartam fotózni az eseményeket és meglepetés szerûen megörö kí -
teni õket, de persze észrevették és a filmet kitépték a gépembõl.
s Mesélj, milyen volt Havelt fotózni!

- Nagyon félénk volt és elég nehezen lehetett fotózni, nem is
gondolnád a fényképek alapján. Amikor hivatásos fotósok jöttek
a hivatalba, mindig mindent többször elpróbált, aztán termé -
szetesen az éles helyzetben mindent fordítva, vagy máshogy csi -
nált. Egyszerûen nem értette, hogy miért kell õt egyáltalán
fotózni. Nem úgy viselkedett, mint egy elnök. Néha a Slavia
kávézóba járt, és boldog volt, hogy találkozhatott ott néhány
barátjával, vendégével. Egyszer a sarokban ült, a Lidové noviny-t
olvasta, és Becherovkát ivott. Sikerült a közelébe mennem,
lefotóztam. Számomra ez a kép mutatja az igazi Václav Havelt.                                    

(Ford.: Komornik A.)

Alan Pajer, a fotográfus
Az igazi Havel – Alan Pajer egyik kedvenc fotója az elnökről

Március 2-án nyíló közös kiállításukon a Decsi
Ilona Luca, Kéri Imre képzõmûvész házaspár
mutatja be alkotásait a Várnegyed Galériá -
ban. Mindketten otthonosan mozognak az
európai képzõmûvészet nagyvárosaiban,
Amszterdam ban, Rómában, Gentben vagy
éppen Antwerpen ben. 

s Honnan indult a pályafutásuk?
K.I.: 1945-ben e kis ország egyik legszebb táján,
Balatonfüreden, megannyi kultúrával megál -
dott vidékén, egy öreg vízimalomban születtem a
falu végén, egy bõvizû forrás  mellett. Azóta is
szeretem és valami békés megnyugvást áraszt
minden vízzel megáldott város. Mint Velence és
Amszterdam. Furcsa módon e két város késõbbi
utamon mindig visszahívott.
D. I. L.: Szeretem Budapestet,  a várost, ahol
születtem és ahová gyermekkori emlékeim
kötnek. Igazi pestinek vallom magam, Mándy
Iván szavaival élve: „Igen, láttak egyszer engem
Budán”. Szoros kötelékek fûznek bizonyos
helyszínekhez, többek között az Andrássy úthoz,
ahol gyerekként apámmal gyakran sétáltunk.
Késõbb a Fõiskolára is ide jártam, mûtermünk
az Epreskertben volt.
s Mikor találtak rá a hivatásukra, kik voltak a meg -
határozó mestereik?

K.I.: – Tízéves lehettem, mikor egy nap
elkezdtem rajzolni, ma is jól emlékszem,
gazdagabb szomszédunknál megláttam
egy kis festményt. Hazafutottam és papírt,
ceruzát kérve  visszarohantam lemásolni a
képet. A Balaton irodalmi és festészeti
hagyománya sok  útravalót adott. Illyés
Gyula, Borsos Miklós közelsége és
személyük, munkásságuk varázsa ma is
segít. Mielõtt fölvettek a Képzõmûvészeti
Fõiskolára, két évig szobafestõ-mázoló
voltam, ami az elsõ hivatalos mester -
ségem. A fõiskolai öt év lázas munkával
telt. Festészet és rézkarc, e kettõ izgatott és
a mai napig felváltva mûvelem mindkét
mûfajt. 1966-1971 között tanultam a
Képzõ mûvészetin, Szentiványi Lajos volt a festõ -
taná rom, a grafikát fakultatív tanultam. 1972-tõl
három éven át Derkovits-ösztöndíjasként dol -
gozhattam; 1995-ben Munkácsy-díjjal ismer ték el
az eddigi pályámat, majd Érdemes mûvész lettem.
D.I.L.: A rajz tudományára a mûvészeti gimná -
zium ban Basilides Sándor tanár úr tanított,
majd a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem festõ-
szakán Szentiványi Lajos osztá lyán diplomáz -
tam. Szerencsés vagyok,   hogy az anatómiát
Barcsay Jenõ  mestertõl tanulhattam az  András -
sy úton lévõ elõadóban. Elméleti órák mel lett a

rézkarc technikájával ismerked tem és gobe -
linszövést tanultam. Rézkarcaimra Derkovits-
ösztön díjat nyertem. Évek óta a nõk grafikai
ábrázolása a kedvenc témám. Nagyon kedvelem
a századfordulós fényképeket, port rékat, ezeket
„építem be” a képeimbe. 
s Több évtizede járják Európát, hol ösztöndíjak,
meghívások, hol saját érdeklődésük kapcsán utaz -
nak tanulmányutakra…

K.I.: 1978-ban Borsos mester ajánlásával
indul tunk Olasz országba, Tolnay Károlyhoz,
Michelangelo házába, Firenzébe. Nagy ajándék

volt, hogy 2004-ben meghívást kaptunk
Bogyay Katalintól a Magyar Magic rendez vé -
nyére, így Londonban is bemutatkoz hat tunk.
Velencé ben a Société Européenne de Culture
tagjaként többször jártunk, majd 2005-ben a
velencei Casa del Tintoretto meghívására
mutattam be rézkarcomat és mezzotintómat.
Az évek során Hollandiában, később Német -
országban és New Yorkban szerepeltem gra -
fikáimmal.
D. I. L.: A rajz meghatározó irány mun kássá -
gomban, így Németalföldre, a mai Flandria
területére mentem az  „Aranykort” tanul má -
nyozni. Gentben, a Királyi Akadémia Flamand
ösztöndí jának elnyerésével sok élményt gyűj -
töttem. Külföldön legutóbb 2014-ben Moszkvá -
ban, a következő évben London ban, az ottani
Magyar Intézetben volt kiállításom. 
s Mostani közös kiállításuk címe: Vendégségben
Budán. Most látogatnak elõször Budára?

– Hûséges barátai vagyunk az Úri utcai Kiskép
Galériának, ahol többször is kiállítottunk. A
Vár negyed Galéria meghívása azonban külön -
leges megtiszteltetés számunkra, így valóban

vendégségben vagyunk Budán. r.a.

Képzõmûvész házaspár a Várnegyed Galériában

Vendégségben Budán

A Vendégségben Budán kiállítás március 2-
án, 18.00 órakor nyílik. Megnyitja Lengyel
László mûvészettörténész, a Szépmûvészeti
Múzeum fõmuzeológusa. Közremûködik:
Török Ádám fuvolamûvész.

A tárlat megtekinthetõ április 1-ig a
Batthyány utca 67. szám alatt; a belépés
ingyenes.

Kéri Imre alkotása a kiállításon is látható lesz
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Beethoven Budán 2017 

Különleges zenei élményt kínál 
az idei fesztivál

A Budavári Önkormányzat idén immár 18.
alkalommal rendezi meg a Beethoven Budán
Fesztivált, amely a zeneszerzõ budai fellépésének
állít emléket.  A május 3. és 7. között megren -
dezésre kerülõ rendez vénysorozaton a korábbinál
több koncert tel és különleges elõadásokkal várják
a zenerajongókat. 

A prog ramsorozatot bemutató sajtótájé koztatón
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester  feli dézte,
hogy az elsõ koncertet 2000. május 7-én rendezte
meg az önkor mányzat, Beethoven budai fellé -
pésének 200. évfordulóján. Majd 2010-ben már
több hangversenybõl álló prog ram  sorozatot
kínáltak és az immár nemzetközi szinten is ismert
komolyzenei fesztivál évrõl évre egyre több
érdeklõdõt vonz a Budai Várba. – Mindez jól
mutatja, hogy az igényes zenei kulturális életnek
nagy hagyománya, értõ közönsége és jövõje is van
a fõvárosban. Beethoven zenéje pedig nem
pusztán a hallgatóságot varázsolja el, de az
elõadók számára is inspiratív – mondta a polgár -
mester.  Hozzátette: szeretnék, ha a Beethoven
Budán fesztiválnak köszön hetõen 2020-ra - Bonn
és Bécs mellett – Budapest  felzár kózna a német
zeneszerzõt ünnep lõ történelmi városok közé.

Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy a
fesztivál keretében lehetõséget biztosít son a fiatal
mûvészeknek a bemutat kozásra. Éppen ezért
ebben az évben is megrendezik a kadencia -

versenyt, amelyre most fiatal – 35 év alatti –
hegedûmûvészek jelentkezését várják. Nevezni
március 31-ig lehet  új, eddig nem publikált vagy
elõ adott, a pályázó által Beethoven D-dúr hege -
dûversenyének  (op. 61.) I., II. és III. tételéhez
komponált és eljátszott kaden ciával.  A szakmai
zsûri tételenként választja ki a legjobb kadenciát,
így három elsõ helyezett születik, akiket egyen -
ként 1000-1000 euróval díjaznak. 

Rolla János Kossuth-díjas hegedûmûvész, a
kadenciákat elbíráló zsûri elnöke a sajtótájékoz -
tatón úgy fogalmazott, hogy Beethoven hegedû -
versenye egyedi darab a zeneirodalomban,
nagyon nehéz feladat elõtt állnak a kadencia -
versenyre jelent kezõk. Ugyan ak kor mindenkit
arra bíztatott, hogy próbálja ki magát, hiszen a
kadencia az a mûfaj, amely lehetõséget ad a
mûvésznek a virtuozitása bemutatására. Mint
mondta, jelenleg a hangver senyeken a már ko -
ráb ban leírt, jól bevált kadenciák hangoznak el és
ez korlátok köré szorítja az elõadókat és bizonyos
mértékig uniformizálódnak a koncer tek. Rolla
János reméli, hogy a verseny eredmé nyeként
gazdago dik a Beethoven-mûvekhez írt és elõ -
adott kadenciák sora.  

Szűts Apor, a tavalyi kadenciaverseny gyõztese
is a részvételre buzdított. Azt tanácsolta, hogy a
zenészek impro vizál janak, ját szanak a darabbal és
a hang szerrel, hiszen ha valaki foglalkozik a

témával, biztosan „talál magá -
ban” egy jó ka denciát.  Mint
mondta, a kadencia egyfajta
véle mény alkotás a mûrõl,
már pedig minden elõadó nak
van véleménye az adott da -
rabról. Ezt kell kidol gozni,
megfogal mazni és leírni. 

A kadenciaverseny gyõztes
pályázói lehetõ séget kapnak
arra is, hogy nagy zenekari
kísérettel adják elõ kaden -
ciájukat a Beethoven Budán
2017 nyitó kon certjén. (A
Beethoven Budán 2017 részle -
tes program ját lásd keretben.)

Az 1800. május 7-i
Beethoven-koncert évfor du -
lójának emlékhang verse nyén
különleges õsbemutatóra ke -
rül sor. Beethoven IX. szimfó -
niája – amelynek ere deti,
1824. évi õsbemu tatója szin -
tén éppen május 7-re esett – Szabó Balázs
orgonamûvész két orgonára és kórusra meg -
álmodott átiratában csendül fel a Mátyás-temp -
lomban. A zenész a sajtótájékoztatón úgy fogal -
mazott: nehéz, de izgalmas feladat Beethoven
legismertebb mûvének átiratát el készí teni, mert a

nagyzenekar „háromdimen ziós hangzását” pon -
to san és érthetõen kell két orgo nára átdolgozni. 

A koncertekre jegyek már kaphatók a www.
jegy.hu oldalon. A koncertekrõl, elõadók ról a
www.beethovenbudan.hu oldalon is olvas -
hatnak. 

Szűts Apor a kadenciaversenyen való részvételre buzdítja a fiatalokat

Rolla János, a zsűri elnöke

Teltházas elõadással indult az önkormányzat
szervezte ingyenes tabáni filmklub idei évada,
amely az Így nevettünk egykor… címet viseli. A
nyitó vetítésén bemutatott Bán Frigyes ren -
dezte alkotás, a Felmegyek a miniszterhez az
erõszakos kollektivizálás 1961-es lezárása után
játszódik. 

A vetítés után dr. Nagy Gábor Tamás polgár -
mester elmondta, ebben a félévben vígjátéko -
kon keresztül idézik meg, miként mutatták be a
szocializmus évtizedeiben Magyarországot, s
min nevetett a korabeli nézõ.
– A látott filmen most is nevettünk, holott a
témája cseppet sem nevetséges, a történet már
valamit visszaad a rendszer fonákjából –
vezette fel a beszélgetést a polgármester, bemu -
tatva vendégét, Ludwig Emilt, az egykori

Magyar Nemzet volt újságíróját, szerkesztõjét.
A vendég bevallotta, bár nagyon szereti a
mozit, ezt a filmet elõször látta, és lenyûgözte. –
Noha pa rádés a szereposztás, fantasztikus a
megva ló sítás, a rendezéstõl az operatõri mun -
káig, azért az tény, hogy a döntés nem a
forgatókönyvírók, a filmrendezõk, hanem a
pártközpontban ülõk kezében volt akkoriban
– fogalmazott Ludwig Emil, hozzáfûzve: a
filmet egy évvel az 1963-as amnesztia elõtt
mutatták be, amikor még renge tegen ültek
börtönben ́ 56-os szereplésük miatt.

A beszélgetés tanulságaként megfogal ma -
zódott: érdekes palackposta ez a film, egyfelõl
valódi vígjáték, másfelõl korlenyomat. A
poénok ugyan ma is hatnak, a végén mégis
keserû lesz az ember szájíze.                                  DIA

Kétarcú filmvígjáték 
a hatvanas évekrõl
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A farsangi idõszak vízkereszttõl (január 6.) a
nagyböjtöt megelõzõ hamvazó szerdáig, idén
március 1-ig tart. Lapunk megjelenésének idõ -
pontja a far sang farkához közelít, ilyenkor zárul
a báli szezon.

A hagyomány nem tesz különbséget kemény
és enyhe tél között, e néhány hét évszázadok óta
az evés-ivás örömérõl, a disznótorokról és a
párválasztásról, valamint az álarcos-jelmezes
felvonulásokról szól. 

A télbúcsúztatás és tavaszvárás zajos hagyo -

mánya a pogány idõkig nyúlik vissza, számtalan
babona kötõdik hozzá. Az egyik hiedelem sze -
rint a megrövidült nappalokat a sötétség gonosz
szellemei váltják, amelyeket ijesztõ maszkokban
kereplõkkel kell kiûzni. Az ókori görögök
Dionüszoszt, a bor istenét, a rómaiak Bacchust
ünne pelték tavasz közeled tével, e sorba tartozik
a velencei karnevál is. 

A hideg évszakhoz kötõdõ mulatozás a ke -
resz ténység elterjedésével sem szûnt meg,
csupán finomodott és rétegzõdött a különbözõ

társadalmi csoportok között. A legmagasabb
körökben, Mátyás és II. Lajos király udvarában
elsõsorban az itáliai karneválok mintájára
rendeztek álarcos bálokat, míg késõbb, a városi
lakosság körében német módra váltak nép -
szerûvé a táncmulatságok.

A farsang farka, azaz a farsangvasárnaptól
húshagyó keddig tartó utolsó három nap – idén
február 26–28. – éppen most következik. 

Erre az időszakra kínálunk igazi farsangi
programokat.

Vízkereszttõl hamvazó szerdáig tart a mulatozás ideje

Itt a farsang farka

Fergeteges Forgatag a Várban
Mókával és kacagással, fé -
nyekkel és nótázással bú -
csúznak a budaváriak a
téltõl a Kiskép Galéria
szervezésében. Jelmezver -
seny gyerekeknek és felnõt -
teknek, a juta lom pedig mi
más lehetne, mint a finom
farsangi fánk! Ha lesz zene -
bona és nagyon jó ked -
vünk lesz, akkor még fel is
vonul hatunk. Minden ér -
dek lõdõt sze retettel vá -
runk a Kapisztrán térre
február 26-án 16.00 órá -
tól! 

További információ:
Kiskép Galéria, 
Országház u. 8. 
Tel: 061-2014935

Farsangi mulatság 
a Várkert Bazárban 
Február 26-án, vasárnap 14 órától farsangi mulatság várja a
családokat a Várkert Bazár ban. Kon cert, street food, kürtös -
kalács, kenyér lángos, jótékonysági fánksütés, rock&roll party,
tûzzsonglõrök, maszkabál és gólyalá ba sok, fotó szalon és jelmeztár
Buda legszí nesebb télbúcsúztatóján! 
További információ: www.varkertbazar.hu

Táncok a zenében  
Farsangbúcsúztató családi hangverseny

Helyszín: Zenetudományi Intézet 
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
Idõpont: 2017. február 25. szombat 16.00
Muhi Veronika és Bajnok Boglárka - zongora, Muhi Angelika -
fuvola és mások.
Schubert induló 4 kézre, Rahmanyinov: Polka, Wilhelm Popp:
Táncok fuvolára és zongorára, Bartók zongoramûvek,
Moszkowski, Chopin, Liszt duók és szólódarabok fuvolára.

Téved, aki azt hiszi, hogy farsangi bált manap ság
csak a gyerekeknek rendeznek! A Roham utcai
Idõsek Klubjában sokéves hagyomány a zenés
jelmezes délután, amelyre minden évben meg -
hívják a Fő utcai és Hattyú utcai klub tagokat is. 

Február 7-én akár a teltház táblát is kitehették
volna az intézmény kapujára, hiszen a társal gó -
ban minden hely elkelt. Az idei mottót már
hónapokkal korábban kitalálták a szervezõk és a
résztvevõk, a háttérben tavaly november óta folyt

a készülõdés: a jelmez- és díszletkészítés, kellék -
gyûjtés és zeneválogatás. Ezúttal a  Micsoda nõ!
című filmsiker kölcsö nözte címét a rendezvé -
nynek, természetesen többes számba téve a
szebbik nemet, hiszen – nem titok – a klubokban
a hétköznapon is meg szokott a „nõ ura lom”.

A remek zenékkel kísért vidám farsangi jele -
netek ironikusan azt sugallták, hogy az emberi -
ség történetében a nõk õsidõk óta kiemelt sze -
rephez jutottak: ezért is elevenedett meg például
Ádám és Éva története, a görög mitológia világa
vagy éppen az Apáca show című film. Felvo -
nultak a mesékből ismert hölgyek is: Hófehérke,
Csipkerózsika és Mary Poppins. 

A mûsort ezúttal is Bokodi Ferencné, Zsuzsa,
a Roham utcai klub vezetõje szerkesztette és
vezette. Szellemes összekötõszövegével minden
alkalommal önmagában is vidám perceket sze -
rez a közönségnek, amelynek soraiban a csa -
ládtagok és segítõk mellett ott ültek a Buda vári
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
munkatársai, a klubok vezetõi.

A vidám délután uzsonnával folytatódott –
természetesen a tea mellé farsangi fánkkal kínál -
ták a résztvevõket –, majd még sokáig szabad volt
a tánc mindenkinek.                                                 r.a.

Farsangi mulatság volt az idősek klubjában

Budabál a vajdasági Gyermekmisszió javára

A vajdasági Gyermekmisszió javára rendezte meg a 14. BudaBált a Budapest-Budai Református Egyházközség február 11-én a Városházán, a bál
egyik fővédnöke dr. Nagy Gábor Tamás polgármester volt. A résztvevõket Illés Dávid esperes, a bál másik fővédnöke köszöntötte, majd a
díszvendégek adtak mûsort. Kéringer László énekmûvész és Tóth Orsika gitármûvész Bach és Scubert dalokat adott elõ, Simon András költõ és
grafikusmûvész pedig verseket szavalt. A bálon bemutatkoztak a vajdasági Gyermekmisszió képviselõi is, Halász Renáta és Sámuel, akik
beszámoltak tevékenységükrõl. Elmondták, hogy egy missziós központot szeretnének létrehozni Bácsfeketehegyen, ahol a gyermekekkel,
fiatalokkal hét közben is tudnának alkalmakat tartani, ami hívogató otthon lehetne az ottani fiatal, Jézust keresõ közösség számára, és a misszióval
kapcsolatos munkaeszközök, iratok könyvek, játékok számára is megfelelõ helyet biztosítana. A bál ezt követõen a nyitótánccal, Apák és lányaik
közös keringõjével vette kezdetét. 

A webre is felkerül
a Cseh Tamás
Archívum
Újabb félszáz Cseh Tamás dalt rögzítettek a
Cseh Tamás Archívumban, az elõadó – az Ad
Libitum együttes és Másik János után – ezúttal
Víg Mihály volt. Az archívum az Úri utca 54-
56. szám alatti Mailáth-palotában, a Magyar
Nemzeti Levéltár kezelésében lévõ egyik épület -
részében, elõzetes egyeztetés után látogatható.

A kiemelkedõ dalszerzõ-énekesünk mûvészeti
hagyatékát ápoló archívum, az alkotóhoz és
életmûvéhez méltó módon a Magyar Alkotó -
mûvészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által
bérelt Mailáth-palota három udvari szintjén
kapott helyet. Az elsõ emeleti kiállítótérben
Cseh Tamás személyes tárgyai idézik a muzsi -
kus egykori szobáját, de megnézhetjük indián
sátrát, képzõmûvészeti alkotásait, továbbá egy
kamaraszínpad kínál lehetõséget koncertek -
nek, vetítéseknek, elõadásoknak. A legfelsõ
szintet ott jártunkkor stúdióvá ala kí tot  ták, a
feljátszó szobával szemközt az archí vum mun -
katársai ültek a hang- és képrögzítõ berende -
zések vezérlõeszközei mögött, meg örökítve
Vígh Mihály elõadását. A legalsó szinten pedig
irodák biztosítanak teret a ku ta tásnak. Az
egyik ben Cseh Tamás lányába, Borbálába, a
hagyaték egyik jogtulajdonosába botlottunk.

– Víg Mihály a hetvenes évektõl ápolt ba -
rátságot Tamással, most félszáz dalt énekel fel
saját gitár- és zongorakíséretével, méghozzá
Tamás kedvenc hangszerén, ami egyébként
megtekinthetõ az archívum állandó kiállításán
– magyarázta Hanák Gábor, a Cseh Tamás
Archívum vezetõje. – A hangfel vétel különle -
ges sége, hogy jó néhány olyan szerze mény is
merevlemezre kerül, amelyek az idõk folyamán
kimaradtak Cseh Tamás reper toár jából, le -
mezen nem jelentek meg, s ame lyeket ma már
kizárólag magnószalagok õriznek.

– Nem véletlenül merültek feledésbe ezek a
dalok? – vetettem közbe.

– Mások ezek, mint a közismert szerze mé -
nyei, többet még a Bereményi Gézával való
isme ret sége elõtt, saját szöveggel írt, de akad -
nak Bacsó Péter filmbetétek – világosított fel
Hanák Gábor, aki azzal folytatta, hogy a zenész
alaposan dokumentálta saját alkotói tevékeny -
ségét, a dalszerzõit és a képzõmûvészit egya -
ránt, valamint a bakonyi indián életét.

A történész, dokumentumfilmes 1971-ben
dolgozott elõször Cseh Tamással, akit évtize -
dekkel késõbb, 1998-ban, az általa szerkesztett
Századunk címû legendás tévémûsor moderá -
torának kért fel.

– Tamás akkoriban tudatta velem, milyen
elképesztõ mennyiségû audió és videó felvételt
gyûjtött össze. Ezek digitalizálásának a 2000
évek elején fogtunk neki – emlékeztetett az
archívum vezetõje, s rátért egyéb tevékeny -
ségeikre, az egykorú audiovizuális dokumen -
tumok folyamatos gyûjtésének fontosságára,
mintaadó felvételek készítésére.

Víg Mihály mellett szintén 50 dalt rögzítet -
tek már a Novák János, Márta István, Kecske -
méti Gábor alkotta egykori Ad Libitum együt -
tessel, amelyik 1973-tól kísérte Cseh Tamást a
Huszonötödik Színházban. A dalokat instru -
mentális formában, valamint Novák János
énekével vették fel. – Nem szabad megfeledkez -
nünk Másik Jánosról sem, akivel az 1977-ben
megjelent Levél nõvéremnek címû elsõ
lemezét írták, játszották. János szintén feléne -
kelt félszáz dalt – hangsúlyozta Hanák Gábor.
Azért, hogy ne kizárólag az archívumból, a
kutatók által legyen elérhetõ az életmû,
hamarosan indul a honlap. Erre felkerülnek
majd a dalok, méghozzá keletkezéstörté netük -
kel együtt, illetve azok variációi, no meg 150
újra felvett kompozíció. Nem feledkeznek meg
a hatszáznál több képzõmûvészeti alkotás ról
sem.                                                                Ditzendy Attila

Hanák Gábor, az archívum vezetője
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MÁRCIUSI PROGRAMOK

Március 3-án, pénteken 16:30-18:00 óráig CSALÁDI
KÉZMŰVES DÉLUTÁN, ahol kicsik és nagyok együtt
élhetik át a közös alkotás örömét! Minden alkalommal
más kézműves technikával ismerkedhetnek meg. Érdek -
lődés, jelentkezés Dobinszki Csilla népi játszóház vezető,
nemezoktatónál: csillanemez@gmail.com, +36 20 527
7095.

Március 7-én, kedden 18:30-tól TITOKZATOS OPERA.
Bolyky Zoltán előadássorozatának következő része
Richard Strauss:  Arabella. A belépés díjtalan.

Március 11-én, szombaton 17:00 órától HANGFÜRDŐ
TERÁPIA. Ősi tudáson alapuló tisztító, gyógyító szer tar -
tás, közös hangutazás tibeti hangtálakkal, dobokkal,
gongokkal és más hangkeltő eszközökkel. Részvételi díj
2000 Ft. Jelentkezés: Farkas Kata, +36 30 285 5424. 

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 
Hétfõ: 
10.00-12.00 „Örömforrás”- játék klub örökifjú felnõt -
teknek.
15.00-17.00 „Kikötõ” – lélektámogató, egyéni beszélge -
tés szakemberrel, idõsebb korosztály részére.  Bejelent -
ke zés  Bori-Szabó Orsolyánál a +36 30 600 5530-as
tele fon számon.
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:
3500 Ft/hó, vagy 1000 Ft/alkalom. Jelent kezés: +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. Beje lentkezés szükséges a ritustorna@gmail.
com címen.
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
vá ros szívében, ahol ápolhatjuk a közösségi létformát,
ta pasz talatainkról eszmét cserélhetünk, közösen játsz -
ha tunk. Hozzájárulás: 700 Ft, amely magában foglalja
egy ká vé vagy tea árát. Meghívott elõadó esetén további
500 Ft.

15.00-16.00 „Aranycipõ”- senior tánctanfolyam, I. kerül -
eti lakosoknak ingyenes. Folyamatos csatlakozási lehetõ -
ség! Érdeklõdés: Füleki Réka, +36 30 479 93 28.
16.30- 17.30  „JóGinkó” játékos jóga  8-12 éves, ját -
szani, mozogni, nevetni szeretõ gyerekek számára!
Kérjük, a részvételi szándékot jelezzék a dori.hidy@
gmail.com címen, vagy a +36 70/300-0066-os tele -
fon  számon 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. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Beje lentkezés 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. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Beje lentkezés szükséges a ritustorna@gmail.
com címen.
9.00-10.00 gerinctorna minden korosztálynak. Részvé -
teli díj: 600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a
ritustorna@gmail. com címen.
10.00-11.00 „Aranycipõ” senior tánctanfolyam. Részvé -
teli díj: 500 Ft. Folyamatos csatlakozási lehetõség!  Érdek -
lõdés: Füleki Réka, +36 30 479 93 28.

Vasárnap: különleges születésnap (kalandtúrával, vetél -
ke dõvel, alkotómûhellyel). Érdeklõdés: Körmendi Csilla,

0630 531 55 77, bolcsbagoly@index.hu
Cím:1015 Bp. Batthyány u. 26. Tel.: +36-1-780-7660
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com

Antal Emese dietetikus, szociológus a táp -
lálko zásunkkal kapcsolatos tényekrõl és tév -
hitekrõl tartott elõadást február 21-én
Vízivárosi Klub ban. (A dietetikussal készült
interjút az elõadás elõtt rögzítettük.) A
Budavári Önkormányzat és a II. Kerületi
Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályá -
nak közös szervezésében indult sorozat elsõ
elõadója többek között azt a közkeletû állítást
is megcáfolta, hogy ami olcsó az egész -
ségtelen, ami drága, az egészséges…

– Nem szabad hinni a sztereotípiákban –
mondja a Táplálkozás, Életmód, Testmoz -
gás (TÉT) Platform szakmai vezetõje.
Drágán is lehet egészségtelenül étkezni és
olcsón is lehet egészségesen. Az egészséges
táplálkozás változa tos étrendet jelent. Ta pasz -
 talataim szerint a pénzre való hivatkozás leg -
többször inkább kifo gás ként jelenik meg. Egy, a
TÉT Platform és GfK Hungária Piac kutató
Intézet által végzett vizsgálat arról számol be,
hogy az emberek az egészséges életmódra való
áttérés legfõbb korlát jaként elsõ helyen a pénzt
említik, a második helyen az akaraterõ áll. Én
úgy vélem, ha meg van az akaraterõ, az már félút
az egészség felé. 
s Jó példa erre a kenyér…

– Magam is gyakran hallom, hogy a teljes
kiõrlésû kenyér drága. Ez igaz, azonban elfelejtik
hozzá tenni, hogy ez a pékáruféleség sokkal job -
ban laktat, mint a fehér lisztbõl sütött olcsóbb
ke nyér, ezért egy-egy étkezéskor kevesebb is
elegen dõ belõle. Ebben az esetben is igaz, hogy a
döntõ szem pontot mind a minõség, mind a
mennyi ség jelenti.

A média és a világháló hatására az utóbbi
években szinte misztifikálttá vált az egészséges
táplálkozás. Egyesek szerint az egész olyan bo -
nyo  lult, mint a varázslat: számolni kell a kalóriá -
kat és mindig ugyanabban az idõpontban kell
enni. Hogy betarthassák a szigorú szabályokat,
sokan nem mernek étteremben ebédelni, sõt a
piacon is rettegnek, hogy megcsapja õket a
lángos illata és megéheznek. Ezektõl a szélsõ -
ségektõl óva intek mindenkit. Ha mindennap
nem is, de – ha megtehetik – néha nyugodtan
beülhetnek egy vendéglõbe, csak válogassák
meg ott is, mit esznek. 

Sokan gondolják úgy, hogy a táplálkozás
fekete-fehér, azaz vagy kizárólag egészséges vagy
csakis egészségtelen módon táplálkozunk. Ez
azonban tévedés! Nem lehet bizonyos ételeket –
mint például mostanság a chia magot – egyedüli

üdvözítõnek, másokat méregnek kikiáltani. A
táplálkozásban is mindenkinek meg kell talál -
nia az arany középutat. A fokozatosság elvét
betartva csökkentsék például a só mennyiségét,
vagy a 20%-os tejföl helyett térjenek át a zsírsze -
gényebbre.
s Biztosan találkozott már olyanokkal, akik a
„csoda diétákban” hisznek. Valóban léteznek re -
form  módszerek? 

– Az emberek többsége sajnos bízik a csodák -
ban. Bõségesen akadnak olyanok, akik elhiszik,
hogy erõfeszítés nélkül is gyorsan le lehet
fogyni. Úgy vélik, elég, ha bevesznek egy pirulát,
hiszen az sokkal egyszerûbb, mintha változtat -
nának az életmódjukon. Arra persze nem
gondolnak, hogy a rajtuk lévõ 15 kg-os súly -
felesleg sem egyszerre, egy-két nap alatt rakó -
dott rájuk. Amikor mozogni, sportolni kell,
jönnek a kifogások, hogy a fitnesz drága, de
valljuk be, hogy sportcipõje mindenkinek akad
a szabad téri futáshoz, kocogáshoz. Folyama -
tosan terjed nek az úgynevezett divatdiéták,
sokak a „mentes világra” esküsznek. Viszont  ha
hosszú távon  kiha gyunk valamilyen tápanya got
az étrendünk bõl, akkor annak egészségi kö -
vetkezménye lehet.
s Hogyan lehetne megváltoztatni a szélesebb
tömegek táplálkozási szokásait? 

– Legfontosabb a gyermekek célcsoportja. Ha
bennük jól rögzülnek az egészséges táplálkozási
és sportolási szokások, akkor ez késõbb is így
marad, amely az egészségük megõrzéséhez, a
betegségek megelõzéséhez járul hozzá Azért
elárulom az olvasóknak, hogy mindig megéri
változtatni, még ha nehezebb is, mint fiatalon! A
jelenleg 103 éves nagymamám 91 éves volt,
amikor átváltott a sertészsírról az olajra.    Rojkó A.

Eszed vagy nem eszed?

A VÍZIVÁROSI KLUB PROGRAMJAI
„EGÉSZSÉGES SÜTEMÉNY”

4 alkalmas hobbicukrász tanfolyam 

A résztvevők szakavatott cukrászmester vezetésével tanulhat -
ják meg, hogyan lehet glutén-, laktóz-, és cukormentes alap -
anya gokból, csökkentett kalória- és zsírtartalmú, ízletes
sütemé nyeket készíteni. 
Részvételi díj 4900 Ft/ alkalom, amely tartalmazza az alap -
anyagok költségét is. 
A tanfolyam március második hetében indul, délelőtti vagy
délutáni kezdési lehetőséggel:
Keddenként: 10:00- 12:00 (március 7-től) vagy 
péntekenként 16:00-18:00-ig (március 10-től).
Jelentkezés és további információ: Strohbach Anita
Tel: +36 70 905 75 11; anistroh@gmail.com.

MÁRAI SZALON FEBRUÁRBAN 
Borban az igazság - Igazság a sportban címmel várja
vendégeit február 28-án 17.00 órától a Márai Szalon.
Vendégek: Vass István Zoltán szerkesztõ-mûsorvezetõ,
magyar értelmiségi és Varga András borász, a zánkai
Lídia Borházból. Házigazda: Szigethy Gábor.
Helyszín: a Budavári Önkormányzat Dísztermében (Bp. I.
Úri u. 58.). A belépés ingyenes

TABULATÚRA RÉGIZENE KLUB
(Szilágyi Dezsõ téri templom)
„Bálint, nevezetben ki voltál Balássa...”- Február 27-én,
hétfõn 19.00 órától Balassi Bálintra emlékeznek a
Tabulatúra régizene klubban a Budai Református
Egyházközség Szilágyi Dezsõ téri templomá ban. Balassi
Bálint a magyarországi reneszánsz ki emelke dõ alakja, a
magyar nyelvû költészet elsõ kiemelkedõ mûvelõje, az
elszõ igazi magyar klasszikusa. A belépés ingyenes, de
perselyadományokat a klub mûködéséhez elfogadnak a
szervezõk!

MÁTYÁS TEMPLOM
(Szentháromság tér)
1916. december 30-án koronázták meg az utolsó
magyar királyt, Boldog IV. Károlyt az akkori Koronázó
Fõtemplomban, mai nevén Budavári Nagyboldog -
asszony (Mátyás-) templomban. A 100. évfordulóra
szervezett kiállítás a koronázás történelmi hangulatát
idézi fel. A Gara-kápolna feldíszített oltára és a
vitrinekben látható korabeli tárgyak mind korhû módon
mutatják be az ünnepi esemény fontos momentumait,
szellemiségét. A kiállítás március 31-ig látogatható. 

HAGYOMÁNYOK HÁZA -
MAGYAR NÉPI IPARMÛVÉSZETI
MÚZEUM 
(1011 Budapest, Fõ utca 6.)
A hagyomány szolgálata - a Népi Mesterségek Pest
Megyei Egyesülete kiállítása április 6-ig várja a láto ga -
tókat.
2017. március 11., 10.00-15.00 Nemezelõk elõadás-
sorozat. Elõadók: Vetró Mihály: Albánia nemez csodái
(posztóviselet és fez). Huszti Kinga: Vargabetûk a
nemezkészítés útján.

HAGYOMÁNYOK HÁZA –
KÖZÖSSÉGI TEREM 
(1011 Budapest, Apor Péter utca 2-4.)
2017. február 24. péntek, 17.00 - 18.30; március 3.
péntek, 17.00 – 18.30, március 10. 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, gyere -
keknek és felnõtteknek egyaránt). Elõzetes bejelent -
kezés nem szükséges.

URÁNIA CSILLAGVIZSGÁLÓ 
(1016 Budapest, Sánc u. 3/b; 
telefon: +36-1-386-9233 ; +36-1-209-9193)
3D filmvetítés és távcsöves bemutató kedden és
csütörtökön. Februárban 17.00 órától, márciusban
18.30 órától 3D filmvetítés: A Világegyetem. 
A terem befogadóképessége korlátozott. Kérjük, érdek-
l õ djön és foglalja le elõre helyét telefonon: +36-1- 386-
92-33. Távcsöves bemutató (derült idõ esetén) február -
ban 18.00 órától, márciusban 19.30 órától. 
A belépõjegy ára 500 Ft.

MAGYAR MEZÕGAZDASÁGI
KÖNYVTÁR 
(1012 Budapest, Attila út 93.)
Március 14., kedd 18.00 – Víz, víz, tiszta víz - Molnár
Attila Dávid természetfilmje; Pannon Sivatag – rendezte:
Mososnyi Szabolcs.  A Természetfilmklub 2017 elõadás-
sorozata magyar természetfilmesek alkotásait mutatja
be. A belépés ingyenes.

KISKÉP GALÉRIA
(1014 Budapest, Országház u. 8.) 
„Tavaszi szél” 
A kortárs kiállítás a méltán híres magyar üvegmûvé -
szetbõl ad ízelítõt. Az üvegmûvészetnek rendkívül sok
fajtája van, és Magyarországon szerencsére mindegyik -
nek vannak gyakorlói. A Kiskép Galériában lenyûgözõ
üvegekbõl készült mûveket tekinthetünk meg, ame lyek
megidézik a tavaszt. A tizenkilenc üvegmûvész mellett
több ismert festõmûvész munkáit is láthatják az érdek -
lõdõk.  Nyitva naponta 10.00 és 18.00 óra között.

A MAGYAR EMLÉKEKÉRT A
VILÁGBAN EGYESÜLET (MEVE)
(Magyarság Háza, Deák-terem 1014 Bp.
Szentháromság tér 6. I. emelet)
Március 7. (kedd) 18.00  Neves magyar feltalálók (V.)
200 éve született Irinyi János, a márciusi 12 pont meg -
szövegezõje, a zajtalan és foszforos gyufa fel találója.
Meghívott vendég: Dr. Hermann Róbert író, törté nész.
Közremûködnek: az Irinyi János Szakközépiskola diákjai.

BUDAVÁRI KÉRDEZZ-FELELEK
(BKIK székház, Attila út 99. VII. em. elõadóterem)
A BKIK elõadássorozata a vállalkozások sikeresebb
mûködése érdekében, a környezetvédelemért, gyerme -
keink jövõéjért, az ország és a világ fennmaradásáért.
Nyitóelõadás: 2017. március 1-jén 18.00 órától. Téma:
Fenntartható fejlõdés és a globalizáció; Egyesült Európai
Államok vagy Egyesült Európai Nemzetállamok Szövet -
sége? Meghívót elõadó: dr. Bogár László közgazdász. 
Mindenkit szeretettel várnak!

Programok

Antal Emese dietetikus, szociológus



8 Várnegyed XXII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM, 2017. FEBRUÁR 23. CSÜTÖRTÖK

E-mail: varnegyed@gmail.com

Hétvégén érdemesebb nagyobb kirándulá -
sokat tenni a közeli Budai-hegyekbe a
családdal vagy a barátokkal. Tömeg köz -
lekedéssel gyorsan és kényel  mesen meg -
közelíthetõk a kedvelt kirán dulóhelyek.

Normafától a János-hegyi Erzsébet-
kilátóig

A Normafa megközelíthetõ a Széll Kálmán
térrõl a 21-es autóbusszal, vagy a Gyermek -
vasúttal.  A kilátópontjától észak felé te -
kint  ve szemünkbe tûnik a környék leg ma -
gasabb pontján álló János-hegyi Erzsébet-
kilátó. Így „toronyiránt” indulva a hegy -
gerincen halad hatunk, és a Normafa-lejtõt
elhagyva rövide sen az Anna-rétre érünk. A
síugrósánc és a Sport szálló épületeit
elhagyva érkezünk a Libegõ felsõ végállo -
másához. Innen indul a János-hegy csú -
csára vezetõ emelkedõ út, az 527 m ma -
gasan álló Erzsébet-kilátó to ronyhoz (Schu -
lek Frigyes neoromán stílus ban épített
mûve.) A toronyból körkilátás nyílik a fõ -
városra és a Budai-hegyekre. 

Normafa - János-hegy - Hárs-hegy 
- Hûvösvölgy

Aki nagyobb túrára is vállalkozik, az az
Erzsébet-kilátótól északnyugati irányba in -
dul va másfél kilométer meredek ereszke -
déssel a Szépjuhászné nyergére érkezik. Innen
másfél kilométeres hegymenet kö vet kezik a
Nagy-Hárs-hegy tetején lévõ Kaán Károly-
kilátóhoz (454 m). Kaán Károly (1867– 1940)
erdõmérnök, földmûvelés ügyi államtit kár, a
MTA levelezõ tagja, az Országos Természet -
védelmi Tanács elsõ elnöke volt. Az Alföld fá -
sításának ötletgazdája, az orszá gos erdõ gaz dál -
kodás újjászervezõje, a természet védelmi tör -
vények egyik atyja. A piros színû turistajel zésen
továbbhaladva 2 km-re a hûvösvölgyi villamos-
autóbusz végállo más ra érünk.

Makovecz - kilátó

A Kaán Károly-kilátótól alig több mint egy
kilométernyi távolságra magasodik a Makovecz-
kilátó a Kis-Hárs-hegy csúcsán. A Kaán Károly-
kilátótól lefelé menjünk tovább az S jelzésû
turistaúton, majd hamarosan egy kis fahídon
kelünk át, ahonnan jól látható a lezárt Báthory-
barlang szûk bejárata. Ebben a kis barlangban élt
húsz évet a XV. században Báthory László pálos
szerzetes, és itt fordította le magyarra a Bibliát.
Kényelmes, széles, lejtõs utunk hamarosan leér a

Hárs-hegyi-nyeregbe, innen az S∆ jelzésen
haladva érjük el a rendkívül érdekes Makovecz
Imre-kilátót. A fából ácsolt, nem túl magas
toronyra kívülrõl két, egymással ellentétes
oldalról vezet fel csigalépcsõ, tiszta idõben
fantasztikus kilátás nyílik a Budai-hegyekre és a
fõvárosra. A kilátó 2012-ben „vette fel” tervezõje,
Makovecz Imre Kossuth-díjas építész nevét.

Sas-hegy 

Érdemes felkeresni a Sas-hegyi Látogatóköz -
pontot és a tanösvényt is, igaz csak márciusban
nyitnak. Megközelítés: a 8-as autóbusszal a
Korompai utcáig, vagy Széll Kálmán térrõl az 59-
es villamossal a Farkasréti temetõig. A Budai Sas-
hegy Természetvédelmi Terület különleges ter -
mészeti értékeket õriz, a 30 hektárnyi védett
terület valóságos  „élõ múzeum” a lakóházakkal
beépített hegy tetején. A kilátóból csodálatos
panorámában gyönyörködhetünk, s kristály -
tiszta idõben akár a Mátra csúcsait is láthatjuk.
További információ: dunaipoly.hu.

Tél vége felé sokan panaszkodnak fáradtságról: kimerülten ébrednek,
kevés munka után is túlterheltnek érzik magukat. Mindez rányomja
bélyegét a hangulatunkra, mentális állapotunkra is. Ennek oka, hogy
szervezetünk energiatartalékai kezdenek kiapadni, a hosszú téli idõszak
alatt feléltük vitamin és ásványi anyag tartalékainkat. Összeállításunk -
ban néhány egyszerûbb, a hétköznapokba is könnyen beépíthetõ javas -
lattal segítünk a tél végi feltöltõdéshez.

Mozogjunk a szabadban! 
A legjobb módja a szervezet energetizálásának a szabadban
végzett mozgás. Egyre hosszabbak a nappalok, többet süt a
nap is, így érdemes kimozdulni otthonról. A mozgás
hatására javul a vérkeringés, a szövetekben aktivizálódnak a
méregtelenítõ folyamatok. Érdemes elõször csak sétával
kezdeni, és fokozatosan növelni a terhelést. (Szakemberek a
sétát a mozgásszervi, ízületi panaszokkal küzdõknek is
ajánlják, hiszen ez a mozgásforma nem terheli túl a
szervezetet.) Sétáljunk egyet a Tóth Árpád sétányon vagy a
Vérmezõn. Az ott található szabadtéri fitneszpark gépeivel
átmozgathatjuk magunkat. Vár minket a Tabán is: az
emelkedõkkel, lépcsõkkel kellemesen kifáraszthatjuk ma -
gunkat. A tabáni tanösvényen végigsétálva pedig meg -
figyelhetjük azt is, miként ébred újra a természet. A
vállalkozó kedvûek a Gellérthegy kaptatóin keresztül a

Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca által határolt
területre, a Gellérthegyi Gruber József víztározó feletti
területre is felmehetnek. (Aki nem vállalja még ezt a
nagyobb sétát, annak a 27-es buszt javasoljuk, a Sánc utcai
megállótól 1 perc séta a víztározó teteje). A parkban csodás
budapesti kilátás mellett érdemes elidõzni és feltöltõdni
Wagner Nándor Filozófiai kert címû szoborcsoportjánál.
A sajátos kompozíció, amely az egymás iránti toleranciát és
a békés egymás mellett élést szimbolizálja, a világvallások
jelentõs alakjait és vezetõit ábrázolja.

Jó szívvel ajánljuk a Czakó utcai sportpályát is a tél végi
mozgáshoz. Érdemes heti rendszerességgel kocogni a futó -
pályán vagy erõsíteni a kültéri fitneszparkban. A gépek
helyes használatához tájékoztató táblát is elhelyezett az
önkormányzat. 

A Czakó utcai sportpálya nyitva tartása: hétfõtõl-
péntekig 7.00 – 20.00, szombat 8.00 -17.00, vasárnap 9.00
– 13.00 óráig. 

Tippek a tél végi feltöltõdéshez 

Hidegebb, esõs napokon sem kell lemondanunk a
mozgásról: a kerületben számos helyszínen biztosí tanak
erre lehetõséget. A Vízivárosi Klubban kipróbál hat juk a
jógát és a gerinctornát. Az I. kerületiek számára ingyenes
órákat is tartanak (részletek a 7. oldalon, a Vízivárosi Klub
programjai között). A Budavári Mûvelõ dé si Házban
alakformáló konditornával várják az érdek lõdõket. A jó
erõnlét, a hajlékonyság, az egészség és a harmónia
érdekében különféle izomgyakorlatok erõsíté sét végzik

minõségi, a Kárpát-medence kincses tárából merített
zenére. A tornát minden korosztálynak ajánljuk.
(Részletek a 9. oldalon a Budavári Mûvelõdési Ház
programajánlójában.) Választhatunk azonban ki csit
pihentetõbb feltöltődést is, mint a szaunázás vagy
masszázs, amivel szintén segíthetjük a szervezet megtisz -
tulását, regenerálódását. Bármilyen mozgásformát is
választunk, a megfelelõ folyadék bevitelre figyeljünk oda.
Elsõ sor ban tiszta vizet vagy gyógyteát fogyasszunk.

Kiránduljunk a környéken! Hasznos tanácsok 
• Tartsuk be a fokozatosság elvét. 

• Fogyasszunk elegen dõ folyadékot. 

• Válasszunk megfelelő kényelmes öltözéket.

• Kiránduláshoz a bokát is támasz tó lábbelit 
válasszunk, ami nem ázik be. 

• Mindig vi gyünk magunkkal térké pet, mert 
könnyû elté vedni, annyi kisebb-nagyobb csa -
pás és ösvény szabdalja a Budapest közeli
hegye  ket. Ha van GPS, az is hasznos lehet. 

Melyek is a tavasz elsõ
virá gai a Sas-hegyen?
A könnyû séta ke re -
tén belül a látogató
ven dége ket elkalau -
zol ják a téli álmából
ébredõ hegy jelleg -
zetes ki keleti növé -
nyei nek világába.
Idõpont:
2017.03.04- 03.05 

Kövér daravirág 
(Fotó: Halász Antal)

Fogyasszunk minél több, vitaminban gazdag élel miszert.
Érdemes nagyanyáink tanácsát megfogadva idényzöld -
ségeket és gyümölcsöket enni. A szendvicsek mellé kínált
zöldpaprikát, paradi csomot, uborkát cseréljük le retekre
(jégcsapretek, sörretek), savanyú káposztára, amely jó C-
vitamin forrás. 

Fogyasszunk sok céklát – lehetõleg nyersen –, hiszen
magas a kálium, a magnézium, a vas, a folsav és a B6 és C-

vitamin tartalma. Ezenfelül
pedig erõs antioxidánsként
is mûködik. A megtisztított
és lereszelt céklát keverjük
össze apróra vágott lilahagy -
mával, sózzuk, borsozzuk,
majd ke verjünk hozzá tejfölt
vagy eset leg görög joghurtot. 

Esõs napokra: jóga és torna 

Táplálkozzunk okosan! 

Labdás torna a Vízivárosi Klubban

A Filozófiai kert ideális célpont egy kellemes sétához

Tippek a tél végi feltöltõdéshez 
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I. KERÜLETI HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

GYERMEK RENDELÉSEK
1012 Budapest, Mikó utca 12. Tel: 06-1-375-7539 E-mail: mikorendelo@citromail.hu

Honlap: http://budavari-euszolg.hu/haziorv.htm
Egészséges tanácsadás szerdai napokon 10:00-12:00-ig. 

DR. STENGER ANNAMÁRIA DR. BODNÁR ENDRE DR. KÁLOVICS TAMÁS

HÉTFÕ tanácsadás: 8:00- 10:00 8:00 - 10:00 tanácsadás: 15:00- 17:00
rendelés: 10:00- 12:00 rendelés: 17:00- 19:00

KEDD 10:00-12:0 8:00-10:00 16:00-18:00

SZERDA tanácsadás: 15:00-17:00 rendelés: 8:00-10:00
rendelés: 17:00-19:00 tanácsadás: 10:00-12:00 10:00-12:00

CSÜTÖRTÖK 8:00-10:00 tanácsadás: 15:00-17:00 tanácsadás: 8:00-10:00
rendelés: 17:00-19:00 rendelés: 10:00- 12:00

PÉNTEK 16:00- 18:00 16:00-18:00 10:00-12:00

Éjszakai és munkaszüneti napokon az ügyelet helye: FÕNIX - MED Zrt. 1125 Budapest Diós árok 1-3. 24. számú épület, Telefon: 06-1-212-59-79
Tisztelt Szülõk! Az elõre megírt recepteket és beutalókat kizárólag orvos, vagy asszisztens adhatja ki. 

Kérjük Önöket, hogy ezekért csak rendelési idõpontokban szíveskedjenek bejönni!

GYERMEK RENDELÉSEK
1011 Budapest, Markovits Iván u. 2. Tel: 06-1-201-6162

Honlap: http://budavari-euszolg.hu/haziorv.htm

DR. FEHÉR ZSUZSANNA DR. SZALÓCZI BEÁTA
Idõpontkérés rendelésre: 06-1-202-0937 Idõpontkérés tanácsadásra rendelési idõben: 

Idõpontkérés tanácsadásra: 06-1-202-0927 06-1-202-0937

HÉTFÕ rendelés: 09:00- 11:00 rendelés: 16:00 - 18:00
KEDD tanácsadás: 15:00-17:00 tanácsadás: 10:00-12:00

rendelés: 17:00-19:00 rendelés: 8:00-10:00

SZERDA rendelés: 16:00-18:00 rendelés: 8:00-10:00

CSÜTÖRTÖK rendelés: 8:00-10:00 rendelés: 17:00-19:00
tanácsadás: 10:00-12:00 tanácsadás: 15:00-17:00

PÉNTEK
páros hét 8:00- 10:00 17:00-19:00
páratlan hét 17:00-19:00 8:00-10:00

EMAIL zsfehermarkovits@gmail.com vizivarosigyermek@gmail.com

* Éjszakai és munkaszüneti napokon az ügyelet helye: FÕNIX - MED Zrt. 1125 Budapest Diós árok 1-3. 24. számú épület, Telefon: 06-1-212-59-79

FELNŐTT RENDELÉSEK
A felnőtt háziorvosi rendelések utolsó fél órájában érkező betegeket már nem tudjuk fogadni!

HÁZIORVOS RENDELÉSI IDŐ

HÉTFŐ KEDD SZERDA                 CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

PÁROS                PÁRATLAN
1014 Budapest, 
Tárnok u. 9-11. Dr. Szabó Krisztina 16-20 8-12 16-20 8-12 13-16 8-12

Tel: 06-1-356-7125 Dr. Vasadi Ágnes 8-12 16-20 8-12 16-20 8-12 13-16

1013 Budapest, 
Attila u. 35.

Tel: 06-1-375-6046 Dr. Borcsányi Judit 16-20 16-20 8-12 16-20 8-12 13-16

Tel: 06-1-375-6551 Dr. Fejéregyházi István 8-12 16-20 8-12 16-20 8-12 13-16

Tel: 06-1-213-7334 Dr. Finy Péter 8-12 16-20 8-12 16-20 8-12 8-12

Tel: 06-1-375-6046 Dr. Kárpáti Éva 8-12 8-12 16-20 8-12 13-16 8-12

Tel: 06-1-375-6551 Dr. Papp Viktória 16-20 8-12 16-20 8-12 13-16 8-12

1015 Budapest, 

Csalogány u. 22-24.

Tel: 06-1-201-7125

Tel: 06-1- 201-7125 Dr. Bodroghelyi László 8-12 16-20 8-12 16-20 8-12 13-16

Tel: 06-1-201-5415 Dr. Asztalos Csaba 16-19:30 8-11:30 16-19:30 8-11:30 13-15:30 8-11:30

Tel: 06-1-201-7125 Dr. Nagy Ágnes Helga 16-19:30 8-11:30 16-19:30 8-11:30 13-15:30 8-11:30

Tel: 06-1-201-3392 Dr. Zempléni Tibor 8-12 16-20 8-12 16-20 8-12 13-16

Tel: 06-1-201-5415 Dr. Magyarosy Eszter 8-12 16-20 8-12 16-20 8-12 13-16

Tel: 06-1-201-3762 Dr. Mezősi Károly 16-19:30 8-11:30 16-19:30 8-11:30 13-15:30 8-11:30

1016 Budapest, Dr. Csupor Emőke 16-20 8-12 16-20 8-12 13-16 8-12

Zsolt u. 6/a Dr. Keltai Vera 8-12 16-20 8-12 16-20 8-12 13-16

Tel: 06-1-375-0002 

MARKOVITS IVÁN UTCA 12.

FODOR ÁGNES (1. számú védőnői körzet)  
+36-20/256-2411
Várandós és gyermek tanácsadás: Szerda: 9:00-
16:00 (időpont egyeztetés szükséges)

Apród u., Aranyhal u., Batthyány u. 2., Batthyány tér,
Bem rkp., Clark Ádám tér, Corvin tér, Csónak u.,
Döbrentei u., Farkasbíró u., Fő u. 1-43., 2-58., Donáti
u. 1-53., 2-26., Franklin u. páros oldal, Gróza P.rkp.,
Gyorskocsi u. 1-15., 2-18., Halász u., Hunyadi J. u.,
Iskola u. 2-28., 1-29., Jégverem u., Kapucínus u.,
Markovits Iván u., Lánchíd u., Magas u., Pala u., Ponty
u., Szalag u., Székely u., Szilágyi Dezső tér, Szőnyeg u.,
Toldy Ferenc u. 1-9., 2-30., Vám u., Ybl Miklós tér,
Várkert rkp.

KISS BERNADETT (2. számú védőnői körzet)  
+36-20/255-8078
Várandós tanácsadás: Hétfő: 9:00-12:00
Védőnői tanácsadás: Hétfő: 13:00-16:00

Batthyány u. 1-49., 4-40., Csalogány u. 2-28., Donáti
u. 28-46., 55-69., Fazekas u. 1-3., 2-4., Franklin
lépcső, Iskola u. 31-47., 30-48., Kagyló u., Linzi
lépcső, Mária tér, Szabó Ilonka u. 1-63., 2-28., Toldy
Ferenc u. 11-55., 32-80.

KŐSZEGHY KATA (3. számú védőnői körzet)
+36-20/401-7133
Várandós tanácsadás: Péntek 8:00-11:00
Védőnői tanácsadás: Péntek: 11:00-14:00

Batthyány u. 51-65., 42-64., Csalogány u. 30-44.,
Döbrentei u., Fiáth János u., Hattyú u., Hunfalvy u.,
Ostrom u., Szabó Ilonka u. 65-79., 30-34., Széna tér,
Vérmező u., Attila u. 1-3-31., Attila u. 2., Szarvas tér

MIKÓ UTCA 12.

VARGA DÓRA (4. számú védőnői körzet) 
+36-20/254-3637
Várandós tanácsadás: péntek  9:00-11:00
Védőnői tanácsadás egészséges gyermekek részére:
péntek 11:00-13:00

Anna u., Attila út 100–135., Babits köz, Babits Mihály
sétány, Balta köz, Bécsi kapu tér, Dárda u., Dísz tér,
Fortuna u., Hajadon u., Hess András tér, Kapisztrán
tér, Kard u., Kör u., Lant u., Lovas u., Mátray u., Móra
Ferenc u., Országház u., Nándor  u., Szentháromság
tér, Szentháromság u., Tábor u., Táncsics M. u.,
Tárnok u., Tóth Árpád sétány, Úri u., Várfok u.

GULYÁS MÓNIKA (5. számú védőnői körzet) 
+36-20/255-3945
Várandós tanácsadás: hétfő 11:00-14:00
Védőnői tanácsadás egészséges gyermekek részére:
szerda 8:00-10:00

Alagút u., Alkotás u. 2-38., Attila út 4-22, 33-99, Ág
u., Feszty Árpád u., Győző u., Kosciuszko Tádé u.,
Krisztina tér, 7-8., Kuny Domonkos u., Márvány u.,
Mészáros u., Mikó u., Nyárs u., Pauler u., Pálya u.,
Roham u., Róka u., Váralja u.

DR. GULICS ÁKOSNÉ (6. számú védőnői körzet) 
+36-20/256-7865
Várandós tanácsadás: kedd 8:00-11:00
Védőnői tanácsadás egészséges gyermekek részére:
kedd 11:00-13:00

Aladár u., Alsóhegy u., Avar u., Bérc u., Berényi u.,
Czakó u., Csap u., Derék u. 12-20., 17-23., Galeotti u.,
Gyula u., Harkály u., Hegyalja út 1–23., 2-30.,
Kocsány u., Lisznyai u., Mihály u., Orom u.,  Piroska u.,
Tigris u. 43-65., Sánc u., Számadó u., Szent Sebestyén
köz, Szirom u., Szirtes u., Tündérlaki mélyút, Zsolt u.

LÁSZLÓ NOÉMI (7. számú védőnői körzet) 
+36-20/256-0185
Várandós tanácsadás: kedd 13:00-15:00
Védőnői tanácsadás egészséges gyermekek részére:
kedd 15:00-17:00

Bugát u., Derék u. 1-15., 2-10., Dezső u., Fenyő u.,
Fém u., Gellérthegy u., Korlát u., Körmöczi lépcső,
Krisztina krt., Logodi u., Naphegy tér, Naphegy u.,
Orvos u., Párduc u.,Tibor u., Tigris u. 1-43., 2-42.

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

A   BUDAVÁRI  ÖNKORMÁNYZAT  EGÉSZSÉGÜGYI  SZOLGÁLATA  
1122 Budapest, Maros u. 16/b.  Telefon: 06-1-356-50-44
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    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 76 m2-es,
gázfûtéses I. emeleti 2 szoba hallos, dongaboltozatos ön -
kor mányzati 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 tár-
sasház 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, 0630/488-1933. 
    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 bérlakás-
ra 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 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 önko-
rmányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere -
irányár: 23,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 
    II. Kuruclesi úton kertes társasházban lévõ 105 m2-es, 3
külön bejáratú szobás, étkezõkonyhás, loggiás, dupla
garázsos, tárolós, cirkófûtéses, azonnal beköltözhetõ
öröklakás eladó. Irányár: 57,9 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-
1261, 0630/488-1933. 
    I. Budai várban az Országház utcában 63 m2-es
összkomfortos, cirkófûtéses, jó állapotú utcai, földszinti,
reprezentatív dongaboltozatos belterû önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti átadó. Csereirányár: 21,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    Újpesten 3 szintes téglaépület II. emeletén lévõ 40 m2-
es 1 szobás, étkezõkonyhás, erkélyes, alacsony rezsikölt-
ségû, vízórás, tárolós, azonnal beköltözhetõ öröklakás
eladó. Irányár: 16 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/ 509-26-65.
    Vári, utcai, 50 m2-es öröklakást cserélnék kizárólag vári,
nagyobb öröklakásra megegyezéssel. Telefon: 06-30-
9194-362.
    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 forin-
tért 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. Kissvábhegyen 10 éve épült 4 lakásos liftes tár-
sasházban, 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

    Eladó nagypolgári lakás I. kerület Váralján! 101 m2, 3
szoba, 2 konyha, 2 fürdõ, jelenleg 2 lakásként mûködõ in-
gatlan eladó az I. kerület Batthyány utcában. Városi, de
csendes otthont nyújt. Ár: 44,9 MFt. Telefon: 06-30-416-
0722.
    
                                          életjáradék
    
    Életjáradéki vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondo -
zást vállalnék szakképzett ápolónõi végzett séggel. Aradi
Lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.00

    Fiatal értelmiségi (mérnök, tanár), gyermektelen pár
teljeskörű eltartási szerződést kötne kölcsönös bizalom és
szimpátia esetén, ottlakás nélkül. Lovas Zsolt, 06-30-
487-6169.
    
                                          adás-vétel
    

+5000 FT-OT FIZETEK AZ ÚJSÁG 
FELMUTATÁSAKOR VÁSÁRLÁS ESETÉN! 
RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZÉRT!

19. és 20. századi antik és modern festményt, régi bú-
torokat, fali-, asztali és álló órát, lakberendezési tár-
gyakat, asztali díszeket, ezüst gyertyatartót, cukor-
dobozokat, 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 FES-

TÕMÛVÉSZEK ALKOTÁSAIT KERESSÜK
MEGVÉTELRE KÉSZPÉNZÉRT.

Nemes Galéria, 1024. Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 3. Tel.: 06-30-949-29-00. 
nemes.gyula@nemesgaleria.hu

KOVÁCS TEOFIL
BECSÜS- MÛGYÛJTÕ 

(elsõként legmagasabb áron) készpénzért vásárol ju-
daikát, továbbá antik és modern festményeket,
bronztárgyakat, bútorokat (figurális elõnyben), ezüst-
tárgyakat, arany ék sze reket, porcelánokat, herendit,
meissenit, zsolnait, Ko vács Mar git, Gorka Géza alkotá-
sait. Egyebeket, álló-, aszta li-, faliórákat, tejes hagy-
atékot.  Kiszállás, érték becslés díjtalan vidékre is.
Életjáradéki szerzõdést is kötnék. Üzletünk: Fõ utca
67. Telefon: 06-1-789-1693, 06-30-382-7020.

    KÖNYV! Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-lev-
elezõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-
régiségeket. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel./fax:
212-8909, e-mail: kriszt.ant@gmail. com. Nyitva: h-p 10-
18 óráig.00

    Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégi -
séget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI.
Andrássy út 16. 266-4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs:10-19.
    Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással,
érték becsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort,
alpacca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat
is, bizsut, borostyánt), híradástechnikát, bakelit hangle -
mezt, képeslapot, kitüntetést, ezüst tárgyakat - ékszere -
ket, CD-DVD lemezt, könyvet, fényképezőgé peket, ob-
jektíveket -  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), kitünte téseket, érmé ket, biz-
sukat – boros tyánt, ezüs töket, csip kéket, könyveket,
bun dákat, minden féle régi séget, hibásat is. Hívjon biza-
lommal a hét minden napján, díjtalan kiszállással. Tele-
fon: 06-70-600-1727.

szol gál ta tás

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

22 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hõszi -
getelõ üvege zését és szigetelését 1 év garanciával! Fel -
mérés díjtalan! Horváth Ákos, telefon: 06-70-550-
0269.

    
    Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagy ta -
ka rítását vállalom, közületeknek és magán szemé lyeknek.
Halász Tibor. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.
    Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csa pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, ja -
vítá sa. Mosó-, moso gatógépek bekötése. Anyag beszer -
zéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.
    Lakatos, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak sze relése.
Nyílás zárók 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-
30-703-4882. www.energetikatanusitas.com.
    Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalási is.
Gipsz kartonozás, kőműves-javítások, burkolás. Gyors
kezdés, rövid határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30-
5686-255.
    Kárpitos és asztalos munkák, nádazás, gyékényezés
munká val, szállítással. Kiss Gábor, I. kerület, Feszty Á. u. 2.,
az alagsor ban. Telefon: 214-8384, 06-20-345-9963.

 
ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK. Erkélyek, kirakatok
üvegezése. Régi keretek átalakítása hõszigetelõ üveg
befogadására. Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós!
Telefon: 06-20-9777-150.00

    
ÜVE GE ZÉS, TÜ KÖR VÁ GÁS, ÜVEG CSI SZO LÁS

A ke rü let ben és kör nyé kén ház hoz me gyünk.  
Mû hely: I. Sza bó Ilon ka 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 vállal ko zás.oo

    
LAKÁSFELÚJÍTÁS!

SZO BA FES TÉS, MÁ ZO LÁS, TA PÉ TÁ ZÁS, PARKETTA -
LERAKÁS, -JA VÍ TÁS, -CSISZOLÁS,  VÍZSZERELÉS, 

CSEM PÉ ZÉS, VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS
ABLAKCSERE, ILLESZ TÉS, KÕMÛVES ÉS ASZTALOS -

MUNKÁK, TAKARÍTÁS, GA RAN CI Á VAL. 
HALÁSZ TIBOR. 

TE LE FON: 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

    KÉMÉNYSZAKÜZLET a 12. kerületi Maros utca 8. szám
alatt. Kondenzációs-, vegyes- és gáztüzelésû kémény -
rendszerek. Füstcsövek, szén-monoxid érzékelõ, lég-
bevezetõ, tetõjárda. Munkafelvétel, tanácsadás, árajánlat
készítés. Tel: 06-30-2542602.
    Redőny, reluxa, szúnyogháló stb. szerelése, javítá -
sa garanciával. Kerületi redőnyos. Ajándék szúnyogháló
minden megrendeléshez!. Telefon: 06-70-341-94-89.
    Magányos hölgyeknek, úrnak vagy művészembernek
nyújtana kellemes, értelmes társaságot, házias gondo-
skodást, szellemi asszisztenciát 50 éves csinos értelmiségi
hölgy, bármikor. Tibay Katalin, 06-20-982-0158.
    Egyetemisták lomtalanításkor pincék, sufnik, lakások
kiü rí té sét, kipakolását vállalják. TF-esek vagyunk, én az I.
kerület ben lakom, keressen bátran. Telefon: 06-20-338-
6542.
                                            Oktatás
    
    Angol és olasz nyelv tanítását és nyelvvizsgára elő -
készítést több éves gyakorlattal vállalok. Kérésre házhoz
megyek. Telefon: 06-20-9545-012.
    „Jóga a mindennapi életben” Segít a fizikai, mentális,
lelki egészség megteremté sében. 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.
    Emelt szintû MATEMATIKA oktatás helyben 11 – 12.
osztályos  középiskolás fiatalok részére. Tel.:  20 – 459 –
9024;  e-mail : educate@sznet.hu
    

    Otthoni munka! Reklámtárgyak összeállítása, egyebek,
06-90-603-906 (audiopreess.iwk.hu) 635 Ft/min, 06-1-
2228-397, 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

In gat lan

Oktatás

Szolgáltatás

Életjáradék

A kerületben közel 20 éve mûködõ 
WÁGNER ÉS TÁRSA 

INGAT LANIRODA
Attila út 12. (okmányiroda mellett) 

folyamatosan keres ügyfelei számára 
ELADÓ-KIADÓ LA KÁSO KAT, 

családi há za kat. 
Telefon: 212-1261, 212-2136, 

www.in gat lan wag ner.hu, 
e-mail: wag ner a1 @chello.hu.

REFORM, BIO ÉLELMISZEREK.  NATÚR KOZMETIKUMOK, TISZTÍTÓSZEREK, GYÓGYTEÁK,
KRÉMEK, ÉTRENDKIEGÉSZÍTÕK SZÉLES  VÁLASZTÉKBAN. 

ISKOLA U. 35/B,   KERÜLETI KÁRTYA ELFOGADÓHELY,  5%!

N AT U R A  B O LT

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztőségben

VÁRNEGYED
A Budapest I. kerület Bu da vá ri Ön kor mány zat lap ja. Meg je le nik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Bu da vá ri Ön kor mány zat Polgármesteri Hivatal. Fõ szer kesz tõ: Blázsovics Lívia. Fotó: Czagány Balázs. 

Le vél cím: 1014 Bu da pest, I. Országház u. 15. Te le fon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@gmail.com. A ter jesz tés sel kap cso la tos ész re vé te le i ket be je lent he tik az in gye nes zöld szá mon (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 ren delt kéz ira to kat, fo tó kat nem õr zünk meg és nem kül dünk vis  sza! ISSN 2060-6303.VÁRNEGYED

Adás-vétel

Állás

06-80-204-275

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

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK
FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK
CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK
ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700

12 éve mûködõ I. kerületi cég 

      • műszaki üzemeltetés, gondnoki, 
      épület üzemeltetési  tevékenységet,
      • épülettechnikus, épületgépész
      • 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

COMFORTING
KFT.

A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TELEFONSZÁMA: 
+36-1-458-3000

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma 
közérdekü ügyekben: 

Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és 

szúnyoghálóval!
7 év granciával

Teljeskörû 
LAKÁSFELÚJÍTÁS

energiatanúsítvánnyal,
Pályázatírással is!

Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával. 

ENERGIA-STOP KFT.
2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.

Telefon: 06-26/376-031, 
06-30/655-655-2
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E-mail: varnegyed@gmail.com

A Várnegyed újság 2017. évi megjelenése
Megjelenés

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.

Lapzárta
Január 2.

Január 18.
Február 1.

Február 15.
Március 1.

Március 15. 
Március 29.
Április 12.
Május 3.

Május 17.
Május 31.
Június 21.

SSzzüünneett
Augusztus 9.

Augusztus 23.
Szeptember 6.

Szeptember 20.
Október 4.

Október 18.
November 1.

November 15.
November 29.
December 13.

Lapszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

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

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!)

20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

Keretes hirdetések:
1/2 oldal
274x200 mm,
90.000 Ft+ÁFA

1/4 oldal álló
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

1/1 oldal
274x403 mm,
190.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
25.000 Ft+ÁFA

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

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




