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Változnak a szociális támogatások

Többeknek
nyújt
segítséget az
önkormányzat

Az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása és a
költségvetési tartalékai lehetõséget teremtenek arra, hogy
júliustól jelentõsen, átlagosan 30 százalékkal emelkednek
a jövedelemhatárok a szociális támogatások esetében és az
ellátások összege is nő. Nagy Gábor Tamás polgármester a
módosítás hátterérõl és a közeljövõben tervezett kerületi
felújításokról, valamint a Batthyány tér jövõjérõl is beszélt
a lapunknak adott interjúban.
t

Nemrégiben jelent meg egy országos ingatlancég felmérése, amely különbözõ mutatók szerint vizsgálja, melyik
kerületben, illetve városban a legjobb az életminõség. Az I.
kerület az élen végzett. Meglepte az eredmény?
– Számomra elsõsorban az a cél, hogy az itt élõk jól érezzék magukat. Polgármesterként, a közösség vezetõjeként
erre esküdtem fel, ezt tartom a munkám zsinórmértékének. Természetesen örülök, ha az eredményeinket,
törekvéseinket „kívülrõl” is visszaigazolják, de sokkal
fontosabbnak tartom az itt élõk véleményét. Az a mérvadó, hogy a lakók mennyire élnek azokkal a lehetõségekkel, amelyeket biztosítunk számukra az élet minden
területén. Idén például rekord számú pályázat érkezett a
társasház-felújítási pályázatra és már több ezren csatlakoztak a modernizált Kerületkártya-programunkhoz is. A
megújult zamárdi üdülõnk egész nyáron teltházzal
üzemel, és a Horányi Ifjúsági Táborunkba is jelentkeztek
már szép számmal. Nagyon népszerûek a kulturális programjaink, a közösségi eseményeink, az emberek ezekre
szívesen eljönnek. Aktívan részt vesznek a kerület és a
szûkebb környezetüket életét érintõ közügyekbe, mert
felelõsséget éreznek iránta. Én örülök annak, hogy megfogalmazzák javaslataikat, így együtt tudunk tenni a
kerületünkért, hogy az élhetõ és barátságos, minden
szempontból az elsõ legyen.
(Folytatás a 3. oldalon)

A Várnegyed
következő száma
a nyári szünet után,
augusztus 17-én
jelenik meg.
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Tábornyitás Zamárdiban és
Horányban
A Zamárdi üdülõben és a
Horányi Ifjúsági Táborban is
megkezdõdött a nyár, mindkét
felújított önkormányzati pihenõhelyet birtokba vették a
nyaralók. A zamárdi üdülõ az
idei nyárra már betelt, de
Horányba még tudnak jelentkezni csoportok.
Nemcsak megújult, de nagyobb
is lett a zamárdi üdülõ. Az önkormányzat hat méter széles vízparti részt tudott megvásárolni
a szomszédos telekbõl, így jelentõsen nagyobb területen tudnak
strandolni, pihenni az üdülõ
vendégei. A tavaszi karbantartás
során szigetelték és újracsempézték a vizesblokkokat, kicserélték a szanitereket. A faházak
közötti terület pedig kõburkolatot kapott.
Az idei nyáron a kerületi
nyugdíjasok voltak az üdülõ
elsõ vendégei, akik hangulatos Hat méterrel szélesebb lett a Zamárdi üdülő partszakasza
A Horányi Ifjúsági Tábor június 26-án nyibográcsvacsorán látták vendégül a tábornyi- viselõ-testület tagjait is. Az idõsek elmondtóra érkezõ vendégeket, dr. Nagy Teodóra ták, hogy az üdülõ még kényelmesebb lett totta meg kapuit. A Szentendrei-szigeten
jegyzõt, Judák Barnabásné aljegyzõt, Vas az új partszakasznak és a felújításnak található, közel 20 ezer négyzetméteres erdõs
területen elhelyezkedõ, faházakkal, szociális
Hunort, a GAMESZ igazgatóját és a Kép- köszönhetõen.
blokkokkal és konyhával rendelkezõ tábort
az idei évtõl az önkormányzat üzemelteti.
Tavasszal felújították
az elektromos hálózatot, a vizesblokkokat,
a konyhát, valamint az
étkezõt is, a faházakat
pedig kifestették. A
pihenni vágyók kényelme érdekében
minden faházba új
bútorokat, ágynemûket, hûtõszekrényeket
vásároltak, és a tábort
felszerelték 15 új kerékpárral, napozóágyakkal, csocsóasztallal, társasjátékokkal,
léghoki- és ping-pong
asztallal, kivetítõvel. A
tábor területén új szalonnasütõ
helyet,
kosár- és röplabdapályát alakítottak ki.
A Horányi Ifjúsági Tábor első vendégei a kerületi kamaszgyerekek

Elhunyt Dévény Anna
Életének 81. évében elhunyt Dévény Anna
gyógytornász, mûvészi torna szakedzõ, a
mozgásrehabilitációs Dévény-módszer kidolgozója, a Budavári Önkormányzat díszpolgára.
Dévény Anna 1957-ben diplomázott a
Testnevelési Fõiskolán, majd a neurológiai
klinikán dolgozott gyógytornászként, közben
mûvészi tornát tanított. Õ dolgozta ki a
Dévény speciális manuális technika – gimnasztika módszert (DSGM), amellyel a mozgássérült gyermekeknél és felnõtteknél is kimagasló eredményeket értek el. Közel 40
éven keresztül foglalkozott koraszülöttek,
sérült gyerekek és felnõttek mozgás-rehabilitációjával és korrekciójával, emellett pedig 20
éven át tartott speciális tréninget a Magyar
Állami Operaház balett együttese számára.

Az általa kifejlesztett módszer lényege, hogy
a sérült izmokat, inakat speciális manuális
technikával regenerálják, oldják az izom-, ínés kötõszövetrendszert, másrészt az inak kezelésével stimulálják az agy különbözõ területeit. Korai kezeléssel gyógyíthatóvá válik a
születési agykárosodások túlnyomó része.
Dévény Anna tevékenységéért 2003-ban
Batthyány-Strattmann László-díjat, 2010ben Prima Primissima Díjat kapott. 2014ben a Magyar Érdemrend középkereszt (polgári tagozat) kitüntetését vehette át. 2017ben a Dévény-módszer kiérdemelte a Magyar
Örökség Díjat. A Budavári Önkormányzat
díszpolgári címét 2013-ban vehette át.
Dévény Anna hivatásáról így vallott:
„Fentrõl kaptam a segítséget, hogy teljesítsek.
Jutalom a gyógyítás lehetõsége.”

(Folytatás a 6. oldalon)
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Várnegyed

Augusztusban
igazgatási
szünet
a Városházán
Augusztus 7-tõl 11-ig igazgatási szünet lesz a
Polgármesteri Hivatalban, ezen idõszakban az
ügyfélfogadás szünetel, az egyes szakirodák és
az ügyfélszolgálati irodák is zárva tartanak
mind a Kapisztrán téren, mind az Attila út 65.
szám alatt.
A születések és halálesetek anyakönyvezése
érdekében az anyakönyvvezetõk ügyeletet tartanak a Hivatal ügyfélfogadási idejében. Elérhetõségük: +36-1-458-3036, +36-1-458-3089.
Az igazgatási szünet kivételével a Polgármesteri Hivatal a megszokott ügyfélfogadással
mûködik a nyári idõszakban.
Polgármesteri Hivatal
(1014 Bp. Kapisztrán tér 1.)
Telefon: +36-1-458-3000
Ügyfélfogadás:
Hétfõ: 14.00 – 18.30
Szerda: 08.00 – 16.30
Péntek: 08.00 – 12.00
Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodákon:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. fszt. 10.
Telefon: +36-1-458-3030, +36-1-458-3025
e-mail: ugyfelszolgalat@budavar.hu
1013 Budapest, Attila út 65.
Telefon: +36-1-225-7276, +36-1- 225-7277
e-mail: ugyfelszolgalat@budavar.hu
Mindkét iroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ:
08.00 – 18.30 óráig
Kedd:
08.00 – 16.00 óráig
Szerda:
08.00 – 16.30 óráig
Csütörtök: 08.00 – 16.00 óráig
Péntek:
08.00 – 13.00 óráig
Az igazgatási szünet a Közterület-felügyeleti Iroda munkarendjét nem érinti, ott folyamatos az
ügyintézés.
Közterület-felügyeleti Iroda
(1011 Budapest, Iskola u. 16.)
Telefon: +36-1-225-7271, +36-1-225-7272
E-mail: kozteruletfelugyelet@budavar.hu
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ:
08.00 – 16.00 óráig
Kedd:
08.00 – 16.00 óráig
Szerda:
08.00 – 16.00 óráig
Csütörtök: 08.00 – 16.00 óráig
Péntek:
08.00 – 16.00 óráig

Figyelem!

Ezúton tájékoztatjuk
Önöket, hogy a Mátyás
király játszótér 2017.
július 4. és augusztus 19.
között zárva tart, mert új
gumiburkolatot kap a
terület. Megértésüket
köszönjük!
BUJSZ

Új helyen a
Budavári Kapu Kft.
ügyfélszolgálata

Közmeghallgatást tartott
az önkormányzat
Közel négy órán keresztül tartott a Budavári
Önkormányzat közmeghallgatása, amelynek elsõ
felében Nagy Gábor Tamás polgármester beszámolt a kerület pénzügyi-gazdasági helyzetérõl, az
elmúlt egy évben végzett fontosabb fejlesztésekrõl,
valamint a rövid- és középtávú tervekrõl. A
résztvevõk elsõsorban az átmenõ forgalommal, a
turistabuszok közlekedésével és a minisztériumok
Várba költözésével kapcsolatban fogalmaztak
meg kérdéseket, javaslatokat.
– Takarékos és ésszerû költségvetési tervezés, szilárd pénzügyi alapok. Kiadásaink és a bevételeink egyensúlyban vannak, fejlesztéseinket,
beruházásainkat nem hitelbõl, hanem önerõbõl
és pályázati forrásokból valósítjuk meg, ezzel elkerüljük az eladósodást, a vagyon felélését – mondta beszámolójában Nagy Gábor Tamás. Részletesen is ismertette, hogy az önkormányzat milyen
feladatokra fordítja a költségvetési forrásokat.
2016-ban a bevételek 44 százaléka úgynevezett
mûködési bevétel volt, a parkolásból 1,2 milliárd
forint, a közterület-használati díjakból közel 380
millió forint, ingatlan bérbeadásból 260 millió
forint, a Halászbástya belépõjegyeinek értékesítésébõl 196 millió forint bevétel keletkezett. Az
önkormányzati intézmények vonatkozásában
1,57 milliárd forint mûködési bevétel származott. A bevételek másik nagy csoportja a közhatalmi bevételek, azaz az iparûzési adó, építményadó,
telekadó, gépjármûadó helyben maradó része és
a késedelmi kamatok. Ebbõl összesen 2,8 milliárd forint származott, amelynek legnagyobb
részét, közel 60 százalékát az iparûzési adó, 22
százalékát az építményadó és 11 százalékát az idegenforgalmi adó jelentette. A polgármester
kiemelte, hogy az adóbevételek a tervezett elõirányzatok szerint teljesültek, és a hátralékok
összege csökkent. A központi költségvetésbõl
pedig – az elõzõ évekhez hasonlóan – 1,65 milliárd forint mûködési célú támogatás érkezett az
önkormányzat részére. A mûködési kiadások 32
százalékát városüzemeltetési, 26 százalékát általános közszolgáltatási, 22 százalékát kerületfejlesztési feladatok tették ki. Jelentõs összeg jut szabadidõs, sport és kulturális feladatokra, valamint
oktatási, egészségügyi, közbiztonsági és környezetvédelmi feladatokra is.

Gyarapodik a kerület vagyona
– A kerület továbbra is jelentõs, mintegy 30,6
milliárd forint összértékû vagyonnal rendelkezik,
amely 2016-ban tovább növekedett – összegezte
a polgármester, aki a vagyoni helyzete kapcsán
részletesen beszámolt a kerületi lakás- és helyiséggazdálkodásról is. Az önkormányzati lakásállomány nagy része – az 1376 önkormányzati
tulajdonú lakásból 803 – világörökségi területen
van és mûemléki védelem alatt áll. – Ezeket a
lakásokat a rendszerváltoztatás után az önkormányzat úgy kapta meg az állami vagyonból, hogy
a mûemlék lakóházat nem lehet társasházzá
alakítani, azaz nem értékesíthetõek, az itt élõk
nem tudják megvásárolni. Ez a törvényi tilalom
ma is érvényes – mutatott rá. – Éppen ezért olyan
rendszert kellett kidolgoznunk, amely egyértelmûen védi azokat a határozatlan idejû bérleti
jogviszonnyal rendelkezõ bérlõket, akik nem
vásárolhatták meg a lakásukat. A rendszer egyik
eleme, hogy lakottan a lakás nem idegeníthetõ
el, és a lakástörvényben foglalt úgynevezett örökbérleti jogviszony egyenes ági leszármazókra
örökíthetõ. A másik elem, hogy a határozatlan
idejû bérleti jogviszonnyal rendelkezõ bérlõk szociális bérleti díjat fizetnek, és a lakbérek az inflá-

Július 3-tól új helyszíneken, a Fõ utca 15. szám
alatti épületben és az Attila út 65. szám alatt
mûködik a Budavári Kapu Kft. ügyfélszolgálata, a jövõben itt intézhetõk a parkolási pótdíjakkal kapcsolatos ügyek. A vári és váron kívüli
lakossági és gazdálkodói parkolási hozzájárulásokat továbbra is az önkormányzat ügyfélszolgálati irodáján intézhetik a lakók.
1011 Budapest, Fõ utca 15.
Telefonszám: +36-1-303-3220, +36-1-303-3227
Email: ugyfelszolgalat @ budavarikapu.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfõ-Kedd:
09.00 – 17.00 óráig
Szerda:
09.00 – 18.00 óráig
Csütörtök:
09.00 – 17.00 óráig
Péntek:
09.00 – 16.00 óráig
1013 Budapest, Attila út 65.
Telefonszám: +36-1-303-3220, +36-1-303-3227
Email: ugyfelszolgalat @ budavarikapu.hu
Nyáron elkészül a Naphegy utca felújítása

ció mértékével emelkednek. – Így tudtuk azt biztosítani, hogy az évtizedek óta itt élõ idõseknek,
családoknak az elszabaduló lakbérek miatt ne
kelljen elhagyni otthonaikat – emelte ki.

Tények a lakásgazdálkodásról –
félremagyarázás nélkül
Azokra a lakásokra, amelyek valamilyen oknál
fogva megüresednek, a lakástörvény alapján nyilvános, úgynevezett piaci pályázatot ír ki az önkormányzat. A nyertessel, aki vállalja az általában
nagyon rossz mûszaki állapotú ingatlan felújítását, öt évre szóló határozott idejû bérleti
szerzõdést kötnek. – Itt a lakbéremelés automatikus, a piaci lakbérek minden év januárjában a
jegybanki alapkamattal emelkednek. A bérleti
jog pedig határozott idejû és nem örökölhetõ –
sorolta a szociális és a piaci lakásbérlés közötti
legfontosabb különbségeket Nagy Gábor Tamás.
Hozzátette azt is, hogy a piaci lakbér fogalma
sokak számára megtévesztõ, éppen ezért fontos
tisztázni, hogy az árakat nem a magánszektorban
éppen aktuális trendek alapján határozza meg az
önkormányzat. A törvény azt írja elõ a piaci lakbérrel kapcsolatban, hogy a bevétel haladja meg
a lakásra fordított kiadásokat.
A lakbérekbõl az önkormányzatnak a tavalyi
évben 409 millió forint bevétele származott
(miközben erre a szektorra 800 millió forint volt
a kiadás), ennek az összegnek a 64 százaléka a
piaci lakbérekbõl keletkezett, 22 százaléka a költségelvû és 14 százaléka a szociális lakbérekbõl. –
Mindez azt jelenti, hogy a lakbérek döntõ hányadát piaci alapon fizetik be, miközben a bérlõk
80 százaléka szociális lakbért fizet – tette hozzá.
A helyiséggazdálkodás kapcsán a polgármester
Kosciuszkó Tádé utca 3. szám alatti egykori iskolaépületet értékesítését említette. A nyilvános
pályázat útján meghirdetett ingatlant az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye vásárolta meg
667,2 millió forintos vételáron. Az épület
funkcióját megtartják, a felújítás után a Szent
Gellért Általános Iskola és Gimnázium általános
iskolája költözik ide.

2015-tõl az utak, járdák, egyéb közterületek
felújítására helyezi a hangsúlyt az önkormányzat.
Így többek között elkészült a Kereszt utca, a Fiáth
János utca, a Bécsi kapu tér, a Kagyló lépcsõ és a
Babits köz felújítása és a Naphegy utca felújítása
jelenleg is zajlik. Nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat az útkarbantartásra, kátyuk kijavítására
is. A polgármester fényképes prezentáción
mutatta be a mûemlék lakóházak megújítását,
amelyre évente több száz millió forintot fordít a
kerület. A tervek közül kiemelte a Batthyány tér,
az Európa liget, a mûemlék lakóházak és a Krisztina tér 1. felújítását.

Lakossági hozzászólások

A beszámolót követõen a résztvevõk kérdéseket,
javaslatokat fogalmaztak meg. Többen kifogásolták, hogy a Lánchíd utcában nem ellenõrzik a
sebességkorlátozást, míg mások az Attila út és a
Krisztina körút kapcsán jelezték, hogy ezeken az
utakon is nagy sebességgel közlekednek az autók.
Krammer György rendõrkapitány válaszában
elmondta, hogy az I. kerületnek nincs saját traffipax készüléke, de a BRFK rendszeresen tart
ellenõrzést. Napirenden szerepelt a turistabuszok
kérdése is. Nagy Gábor Tamás elmondta, hogy
az önkormányzat intelligens forgalomirányítás
rendszert kidolgozott ki, amelyet át is adott az
illetékes szervezeteknek. A turistabusz-forgalom
irányítását az önkormányzat nem tudja felvállalni, a közterület-felügyelet és a rendõrség lehetõségeihez mérten segíti, hogy ne alakuljanak ki torlódások a Várban és a felvezetõ utakon.
Többen is kifogásolták, hogy a Batthyány téren
rendszeresen etetik a galambokat, amelyek nem
csak piszkot, de közegészségügyi kockázatot is
jelentenek. Nagy Gábor Tamás leszögezte, hogy
az önkormányzat rendelete tiltja a galambok
etetését, ezt a jövõben a közterület-felügyelõk szigorúan ellenõrizni is fogják. – A galambháló felszerelése is hatékony védelmet jelenthet. Ezért a
jövõben a Batthyány téren a nem önkormányzati
épületek számára is biztosítunk majd támogatást
ennek felszerelésére – emelte ki a polgármester.
Továbbra is probléma, hogy a Bem rakparton
közös a gyalogos sétány és a kerékpárút. A polÚj utak, rendezett közterületek
gármester egyetértett a panaszosokkal, hiszen már
A 2010-1014 közötti idõszakban a nagyobb volu- többször is jelezte az út fenntartója, azaz a BKK
menû, kormányzati és uniós forrásokból meg- felé a problémát. – Sajnos, egyelõre a BKK-nak
valósított fejlesztések jellemezték a kerületet, nem sikerült megoldást találnia – jegyezte meg.
A Várban élõk a minisztériumok költözése
kapcsán fogalmaztak meg kérdéseket, például
azt, hogy mi lesz a népszerû Litea könyvesbolt
sorsa, ahol a Várbarátok Körének összejövetelit
is tartják. A polgármester elmondta, hogy a Litea
számára a Táncsics Mihály utcában, a Hess
András tér közelében keresnek megfelelõ üres
helyiséget, a Várbarátoknak pedig felajánlotta az
önkormányzat Úri utcai dísztermét, ahol a
jövõben megtarthatják klubestjüket. A résztvevõk érdeklõdtek az Európa liget felújításáról és
javasolták, hogy a Vérmezõn létesüljön rekortán
futókör. Elhangzott, hogy az Európa liget átalakítására már megszülettek a tervek, a futókör
kialakítását az önkormányzat is szorgalmazza, de
a terület a fõvároshoz tartozik.
A közmeghallgatás végén a polgármester zárszavában köszönetet mondott az itt élõknek,
hogy felelõsséget éreznek szûkebb és tágabb
lakókörnyezetük iránt, és figyelemmel követik az
önkormányzat munkáját. – Megtisztelõ olyan
kerületet vezeti, amelynek ilyen tudatos lakói
B.L.
vannak.
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Változnak a szociális támogatások

Többeknek nyújt segítséget az önkormányzat
(Folytatás az 1. oldalról)

t Júniusban tárgyalta a Képviselõ-testület a szo-

ciális támogatások módosítását, szinte valamennyi
ellátási forma esetében emelkedik a jövedelemhatár
és több esetben az ellátás összege is. Miért van erre
szükség?
– Saját költségvetési forrásaink felhasználásával
nagyon összetett ellátó- és támogatási-rendszert
mûködtetünk, amely mind a fiataloknak, mind
a családosoknak, mind pedig az egyedül élõ
vagy idõs embereknek segítséget nyújt. Az
elmúlt hét évben a szociális védelemre fordított
költségvetési keretünk közel háromszorosára
emelkedett, miközben számos ellátási formát
már a kormány a Kerületi Kormányhivatalon
keresztül biztosít. Vagyis a megnövekedett
összeget teljes egészében az önkormányzat biztosítja a rászorulóknak. A mostani módosítást
azért kezdeményeztem, mert a gazdaság teljesítõképessége és a kormány intézkedései megteremtették annak a lehetõségét, hogy helyi
szinten is tovább erősítsük a szociális hálót. A
minimálbér emelésével, a kormányzati bérfelzárkóztatási programmal, az életpálya-modellek
bevezetésével és a foglalkoztatás növelésével

jelentõsen emelkedett az életszínvonal. A
kiegyensúlyozott gazdálkodásunk és a költségvetési tartalékaink pedig lehetõséget teremtenek
arra, hogy tovább segítsük azokat, akik nagycsaládban élnek, több gyermek nevelését vállalják
vagy idõsek, egyedülállók, esetleg valamilyen
krónikus betegség miatt többletkiadásaik vannak. Annak érdekében, hogy számukra is érzékelhetõ legyen az életszínvonal emelkedése,
júliustól átlagosan 30 százalékkal emeljük meg
az egyes támogatásoknál a jövedelemhatárokat,
illetve magát az ellátás összegét is emeljük.
t Milyen szociális támogatások változnak majd?
– Július 1-tõl az eseti települési támogatás,
valamint a Budavári Szociális Kártya keretében
nyújtott élelmiszer-támogatás esetén az egy fõre
jutó jövedelemhatárt 85.500 forintra emeljük,
és a támogatás összegét is növeljük. A Budavári
Egészségkártyára jogosultak körét is kibõvítjük,
itt 15 százalékkal emeljük a jövedelemhatárt. A
lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési
támogatás esetén is bõvülnek a hozzáférési lehetõségek. Nagyon fontosnak tartjuk a kerületben
élõ, gyermekeket nevelõ családok szociális biztonságának megõrzését, ezért a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jövedelemhatára és
összege is emelkedik júliustól, akárcsak a
születési támogatás. Megduplázzuk a szociális
tanulmányi ösztöndíj mértékét, a jelenlegi 5700
forint helyett 11.400 forintot biztosítunk havonta. Az iskolakezdési támogatás esetében is
növeljük a jövedelemhatárt, hogy minél többen
tudjanak élni ezzel a lehetõséggel. A jelzõrendszeres házi segítségnyújtásra való jogosultságot
pedig biztosítjuk azoknak a kerületi polgároknak is, akik bár nem számítanak idõskorúnak,
de egészségi állapotuk indokolttá teszi a készülék
használatát. Éppen egy évvel ezelõtt a berendezések számát bõvítettük 50-rõl 200-ra, most
pedig a hozzáférési lehetõséget terjesztjük ki.

Látványterv a Batthyány térről

t Biztosított-e a fedezet ilyen jelentõs kiadások-

hoz?
– A tartalékaink elegendõ fedezetet nyújtanak.
Sohasem értettem azzal egyet, hogy hitelbõl, az
önkormányzatot eladósítva „osztogassunk”, az
ugyanis hosszútávon csak visszahúzza a teljesítményt, ráadásul éppen a gyermekeink lehetõségeit, jövõjét élnénk fel. Az ország és a kerület
gazdasági teljesítõképessége azonban most stabil pénzügyi kereteket biztosít az emelésre, így
mindenki könnyebben, jobb színvonalon élheti majd a mindennapjait.
t Hamarosan kezdõdik a FINA vizes világbajnokság, amely jelentõs útlezárásokkal, forgalomkorlátozásokkal jár majd. Mennyiben befolyásolja
ez a nyárra tervezett útfelújításokat?
– Az idei évben a Vízivárosban a Halász utca és
a Ponty utca út- és járdafelújítását tervezzük,
mindkét beruházást a világbajnokság utáni
idõszakra idõzítjük, jelenleg a közbeszerzés zajlik. A Naphegy utca felújítása a Lisznyai utca és
a Naphegy utca 27. szám közötti szakaszon
pedig már tavasz végén megkezdõdött, várhatóan július végére be is fejezzük.
t
Milyen jelentõsebb beruházások várhatók
még a nyár, illetve az õsz folyamán?

A Képviselõ-testület júniusi ülésén elfogadta a szociális rendelet módosítását,
a legfontosabb változásokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze.
A Képviselõ-testület ülésérõl részletes beszámolót a következõ lapszámban olvashatnak.
Ellátási forma

Korábbi jövedelemhatár és
támogatási összeg

2017. július 1-tõl érvényes
változások

Eseti települési támogatás

Jövedelemhatár: 62.700,- Ft
Támogatás összege legfeljebb:
22.800,- Ft/alkalom

Jövedelemhatár: 85.500,- Ft
Támogatás összege legfeljebb:
28.500,- Ft/alkalom

Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás

Jövedelemhatár: 62.700,Támogatás összege legfeljebb:
28.500,- Ft/alkalom

Jövedelemhatár: 85.500,- Ft
Támogatás összege legfeljebb:
34.400,- Ft/alkalom

Szociális kártya keretében
nyújtott élelmiszer-támogatás

Jövedelemhatár: 62.700,-

Jövedelemhatár: 85.500,- Ft

Gyógyszer-támogatási segély

Jövedelemhatár:
Háztartásában egyedül élõ: 85.500,- Ft
Családban élõ rászoruló esetében:
71.250,- Ft
80 év felettiek esetén: 99.750,- Ft

Jövedelemhatár:
Háztartásában egyedül élõ: 99.750,- Ft
Családban élõ rászoruló esetében:
85.500,- Ft
80 év felettiek esetén: 114.000,- Ft

Lakásfenntartási támogatás

Jövedelemhatár: 71.250,- Ft

Jövedelemhatár 85.500,- Ft

Adósságkezelési támogatás

Jövedelemhatár:
Egy lakásban együtt élõ több személynél
71.250,- Ft
Egyedül élõk esetén: 85.500,- Ft
Gyermekét egyedül nevelõ szülõ
esetében: 99.750,- Ft

Jövedelemhatár:
Egy lakásban együtt élõ több
személynél: 85.500,- Ft
Egyedül élõk esetén: 99.750,- Ft
Gyermekét egyedül nevelõ szülõ
esetében: 114.000,- Ft

Lakás-helyreállítási támogatás

Jövedelemhatár:
Háztartásában egyedül élõk esetében:
71.250,- Ft
Családosok esetében 57.000,- Ft

Jövedelemhatár:
Háztartásában egyedül élõk
esetében: 85.500,- Ft
Családos esetében: 71.250,- Ft

Születési támogatás
Jövedelemhatár: 142.500,- Ft
– Folytatjuk a mûemlékház-felújítási prograÖsszege: 75.000 Ft/gyermek
munkat. Szeretnénk elérni, hogy a 2020-ra
valamennyi kerületi tulajdonban álló mûem- Iskolakezdési támogatás
Jövedelemhatár: 85.500,- Ft
lék lakóház legszükségesebb felújítása megEgyedülálló szülõ esetében: 99.750,- Ft
történjen. A nyáron nyolc épületben kezdõdik meg a munka, zömmel tetõ-karbantartási
és homlokzat-felújítási feladatokat végzünk el. Szociális tanulmányi ösztöndíj
Jövedelemhatár: 57.000,- Ft
A vakáció idejére ütemeztük az intézmények
Az ösztöndíj mértéke: 5.700/hó
karbantartási munkálatait. Ezek közül az
egyik legfontosabb a Toldy Ferenc Gimnázium tetõfelújításának utolsó üteme. Bár a Jelzõrendszeres házi
Korhatári megkötés: 65 év felett
közoktatási törvény értelmében már nem a segítségnyújtás
kerület a fenntartója az iskolának, sőt, már az
épületek sem hozzánk tartoznak, de mi
fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink érdekében elvégezzük ezt a közel százmillió forint
értékû munkát. Hasonlóan jártunk el a
Batthyány iskola tornacsarnokának terveivel
is: elkészítettünk és a tankerület rendelkezésére bocsátottunk, hogy egy pályázati kiíráskor be tudják majd azt nyújtani.
t Évek óta napirenden szerepel a Batthyány tér
megújítása. Tavasszal az önkormányzat a fõváros
pályázatán 270 millió forintot el is nyert erre a célra.
Hol tartanak most a tervezéssel? Mi lesz a Batthyány
térrel?
– Szeretnénk, ha a Batthyány tér megkapná
azt a figyelmet, amelyet megérdemel. A budai
A Lánchíd és az Alagút felújítását a
fonódó villamoshálózat kialakításával megFõvárosi Közgyûlés február 22-én vette fel
nyílt annak a lehetõsége, hogy a teret kisza 2017. évi költségvetésébe, majd annak
abadítsuk jelenlegi buszvégállomás szerepémegvalósításáról az április 5-i közgyûlésén
bõl. Azt tervezzük, hogy a történeti épületekdöntött. A Fõváros Önkormányzatának
bõl álló térfalak között egy gyönyörû barokk
megbízásából a Budapesti Közlekedési
közösségi helyszín létesüljön, zöldfelületekKözpont (BKK) a Széchenyi Lánchíd és a
kel, pihenõhelyekkel. Jelenleg a tervezési
Várhegy Alagút felújítási terveit elkémunkák közbeszerzési eljárásának elõkészítette, zajlik a kivitelezõi közbeszerzési
szítését végezzük. Bízom benne, hogy jövõre
pályázat lefolytatása.
már a szükséges engedélyeket is megkapjuk,
így akár már egy év múlva megkezdõdhet a Lapunk kérdésére, hogy mikortól várB.L.
kivitelezés.
ható az építkezés miatti lezárás, a BKK
úgy tájékoztatott: a tényleges munkavégzés várhatóan a júniusban meginduló
kivitelezõi közbeszerzés lefolytatását és a
nyertes kivitelezõvel való szerzõdés megkötését követõen indulhat meg, amelynek átfutási ideje a közbeszerzési eljárás
esetleges jogorvoslatai miatt elõre nem
meghatározható. A kivitelezés tervezett
átfutási idejét kettõ és fél évre becsülték.
A várható munkálatokkal kapcsolatban a közlekedési központ kiemelte:
alapvetõ cél az elõdeink által ránk hagyott mûszaki és eszmei örökség lehetõ
legnagyobb mértékû megõrzése.
Mind a Széchenyi Lánchíd, mind a
Várhegy Alagút keleti kapuzata az
UNESCO Világörökség védelme alatt
álló látványképi elem, a tervek ezért az
örökségvédelem bevonásával készültek
el.
D. A.

Jövedelemhatár: 171.000,- Ft
Összege: 100.000,- Ft/gyermek
Jövedelemhatár: 99.750,- Ft
Egyedülálló szülõ esetében:
114.000,- Ft
Jövedelemhatár: 71.250,- Ft
Az ösztöndíj mértéke:
11.400,- Ft/hó
Életkori megkötés nélkül
igényelheti, akinek egészségi
állapota indokolja a szolgáltatás
biztosítását, különös tekintettel az
egyedül élõ krónikus betegségben
szenvedõ vagy balesetbõl, akut
betegségbõl lábadozó személy

Előkészítés alatt a Lánchíd
felújítása

4

Várnegyed

Forgalomkorlátozás
a rakparton
a vizes vb miatt
Már június 16-ától lezárták a Bem rakpartot a
Szilágyi Dezsõ tér és a Vitéz utca közötti szakaszon, korlátozzák az útszakasz kerékpáros forgalmát is. Az útlezárás várhatóan augusztus 15ig tart. A forgalmat az ideiglenesen kétirányúsított Fõ utcára terelik, ahol emiatt megszûnt a
kerékpársáv és a parkolóhelyek száma is
csökkent, a kijelölt várakozóhelyekrõl a helyszínen kihelyezett táblákról tájékozódhatnak.
Ugyancsak augusztus 15-ig lezárják a Csalogány
utca mindkét oldalát a Fõ utca és a Bem rakpart
között.
Július 3-án 22 órától július 4-én 06.00 óráig
valamint július 4-én 22 órától július 5-én 06.00
óráig lezárják a Budai alsó rakpartot az Üstökös
utca és a Döbrentei tér között.
Július 3-tól 20-án éjfélig lezárják a Lánchíd déli
járdaszakaszát is.
Július 7-12. között éjszakánként 22.30 órától
04.30 óráig lezárják a Budai alsó rakpartot az
Üstökös utca és az Egry József utca között,
valamint a Lánchidat a gépjármû és a gyalogos
forgalom elõl is.
Július 12-16. között tilos lesz megállni a
Lánchíd utca mindkét oldalán a Clark Ádám
tér és az Ybl Miklós tér között, valamint a
Lánchíd utcai nagy parkolóban.
Július 13-15. között tilos megállni a Budai alsó
rakparton az Üstökös utca és az Egry József utca
között.
Július 12-én és 13-án 20.30 órától 04.30 óráig
lezárják a Lánchidat (a gyalogos forgalom elõl
is), az Alagutat, az Ybl Miklós teret, a Lánchíd
utcát, a Fõ utcát a Jégverem és a Clark Ádám
tér között, valamint a Budai alsó rakpartot az
Üstökös utca és az Egry József utca között.
Július 14-én 03.00 órától július 15-én 04.00
óráig lezárják a Budai alsó rakpartot az Üstökös
utca és az Egry József utca között.
Július 14-én 18.00 órától július 15-én 04.00
óráig lezárják a Lánchidat (a gyalogos forgalom
elõl is), az Alagutat, az Ybl Miklós teret, a
Lánchíd utca mindkét oldalát a Clark Ádám
tér és az Ybl Miklós tér között, a Fõ utcát a
Jégverem utca és a Clark Ádám tér között,
valamint az Erzsébet hidat.
Július 22-én éjféltõl július 31-én 06.00 óráig,
augusztus 1-jén 22.00 órától augusztus 2-án
22.00 óráig, augusztus 5-én 01.00 órától augusztus 6-án 16.00 óráig, valamint augusztus 12-én
01.00 órától augusztus 13-án 16.00 óráig lezárják a Budai alsó rakpartot az Üstökös utca és a
Halász utca között.
A forgalomkorlátozás érinti majd a villamos- és
buszközlekedést is, ezért indulás elõtt érdemes
tájékozódni a www.bkkinfo.hu oldalon vagy a
BKK Info mobilalkalmazásban.

Átadták a Budavári Virág Benedek-díjakat

Akik Magyarország boldogságáért
dolgoznak
Pedagógusnap alkalmából köszöntötte az önkormányzat a kerületben dolgozó tanárokat, tanítókat, és a legkiemelkedõbbek munkáját a
Budavári Virág Benedek-díjjal ismerte el. Az idei
évben Bognár Ildikó, a Kosztolányi Dezsõ
Gimnázium magyar-történelem szakos tanára és
Orsós Vendelné Zahoránszky Mária, a Farkas
Ferenc Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola gitártanára vehette át az elismerést.
Hûvösvölgyi Ildikó, Kossuth-díjas színmûvész a
díjátadót megelõzõ köszöntõben elárulta: ez az
ünnep az õ ünnepe is, hiszen édesanyja tanító
néni volt, nõvére pedig magyar-ének szakos
tanár, míg õ maga a Magyar Táncmûvészeti
Fõiskolán tanít. A mûvésznõ Kosztolányi Dezsõ:
Mostan színes tintákról álmodom, majd Weöres
Sándor: Az éjszaka csodái címû versével tisztelgett a pedagógusok elõtt.
– Bár az önkormányzat már nem fenntartója a
kerületi iskoláknak, mégis fontosnak érezzük,
hogy meghívjuk ide, a Városházára a kerület
pedagógusait, s az itt élõ és tanuló diákok nevében megköszönjük a munkájukat – mondta
köszöntõjében Nagy Gábor Tamás polgármester, majd Virág Benedeket, az egykor a Tabánban
élõ tanárt, költõt, mûfordítót idézte: „Születtem,
szerettem hazámat, s dolgoztam érte. Ez az én
életem története. Tegyetek Ti is így, tanítsátok
utódaitokat, s ha ezek is így tesznek, akkor
Magyarország boldog lesz.”
– Ha megpróbáljuk felsorolni, hogy mit várunk
el egy pedagógustól, sokszor egymásnak ellentmondó elvárások merülnek fel, például legyen
komoly, ugyanakkor legyen humorérzéke. A
diákok pedig – egy felmérés szerint – azt tartják a
legfontosabbnak, hogy a pedagógus örömmel
végezze a munkáját. – Talán ez az az érték, amelytõl
– hogy Virág Benedeket idézzem: „Magyarország
boldog lesz” – emelte ki Nagy Gábor Tamás.
Vékásné Dobos Zsuzsanna, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium testnevelõ tanára az oktatónevelõ munka megújításában, a jövõ generációjának nevelésében végzett kiemelkedõ és példaértékû pedagógiai tevékenységéért Bárczy
István-díjat vehetett át Szalay-Bobrovniczky
Alexandra humán fõpolgármester-helyettestõl.
A Bárczy István-díjat 2009-ben alapította a
Fõvárosi Közgyûlés, és 2010-ben került sor elsõ
alkalommal az átadására. A kitüntetés a fõvárosban mûködõ közoktatási és gyermekvédelmi intézmények azon munkatársai részére adományozható, akik hosszú éveken át
kiemelkedõ teljesítményükkel hozzájárultak a
jövõ generációjának neveléséhez, oktatásához,
képzéséhez, és ezáltal a fõváros fejlõdéséhez.

Településképi tájékoztató
A településkép védelmérõl szóló 2016. évi
LXXIV. törvény alapján a Fõvárosi Önkormányzat elkészítette településképi arculati kézikönyv
(továbbiakban: kézikönyv) és településképi rendelet tervezetét.
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint a
Fõvárosi Önkormányzat felhatalmazást kapott a
Duna-parti építési szabályzat (továbbiakban:
DÉSZ) megállapítására, amely alapján a DÉSZ
X. ütem I. kerületi partszakasz és a DÉSZ XI.
ütem V. IX. XXI. kerületi partszakaszok készítését
kezdte meg. Az elkészült, illetve készülõ dokumentumok véleményezése és készítése széleskörû
társadalmi bevonás biztosításával történik.
A fõvárosi kézikönyv és a fõvárosi településképi
rendelet tervezete, valamint a DÉSZ X. és XI.
ütem elõzetes tájékoztatója 2017. június 26-tól
tekinthetõ meg a www.budapest.hu portálon,
valamint a Fõpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.
A lakosság a fõvárosi kézikönyvvel és a fõvárosi
településképi rendelettel, valamint a készülõ
DÉSZ-el kapcsolatban javaslatot tehet személyesen a 2017. július 06-án 16.00 órakor tartandó
lakossági fórumon, amelynek helyszíne a Fõpolgármesteri Hivatal Díszterme (1052 Budapest,
Városház u. 9-11.). Észrevételeiket elektronikus
úton is elküldhetik 2017. július 14-ig a telepuleskep@budapest.hu-ra, varosrendezes@ budapest.
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ORSÓS VENDELNÉ ZAHORÁNSZKY MÁRIA 1994 óta
tanít a zeneiskolában, sugárzó személyiségével, a gyermekek iránti mély tisztelettel nevelte
növendékek generációit. Egyénre szabottan,
sajátos módon foglalkozik a gyerekekkel, szeretetteljes, õszinte, lelkesítõ és dicsérõ tanári
attitûdjével teljes mértékben sikerül megnyerni a diákjai bizalmát. Tehetséges növendékeit
rendszeresen versenyekre, fesztiválokra, külföldi szereplésekre készíti fel, ahonnan sosem
térnek vissza helyezés vagy szakmai méltatás
nélkül. Több növendéke lett mûvésztanár, akik
jelenleg is tanítanak és elõadóesteket adnak.
Intézményen belüli aktivitása is példaértékû,
tanszékvezetõi feladatokat is ellát. Megbízhatósága, pontossága, precizitása és kiváló
szakmai felkészültsége mellett hivatástudata
és teherbírása is méltán megalapozta megbecsültségét mind a diákok, mind a szülõk, illetve a kollégái körében.

BOGNÁR ILDIKÓ 1962-ben diákként lépte át
elõször az iskola kapuját és 2016 augusztusában vált nyugdíjas korúvá, jelenleg továbbfoglalkoztatási engedéllyel végzi tanári munkáját a gimnáziumban. Lendülete, munkaszeretete az évek folyamán sem lankadt, sõt
mindig valami új módszertani megoldásban,
új színdarabon vagy esetleg új szabadidõs
programon dolgozik. A projektoktatás, a
differenciálás és a kooperatív tanítási módszerek egyaránt megjelennek a tanítási óráin.
Személyiségét leginkább a kreativitás, a kedvesség és a humor jellemzi. A pedagógus pálya
minden lehetséges szerepét kipróbálta, volt
napközis tanár, szaktanár, osztályfõnök, és
vezetõtanári feladatokat is ellátott az egyetemi
hallgatók tanítási gyakorlatai során. Türelemmel „hívja elõ” diákjaiból tehetségüket,
aminek eredményeként sok versenyen és
megmérettetésen szerepelnek tanítványai.

Június 16-án adták át a Magyarország jó
tanulója – jó sportolója 2016 címet elismerõ
oklevelet a díjazottaknak. A kerületi diákok
közül Zempléni Lilla Nóra és Farkas Adél, a
Szilágyi Erzsébet Gimnázium, valamint
Körtvélyessy Kata, a Toldy Ferenc Gimnázium
tanulója vehette át az elismerést.
A díjat olyan diákoknak adják át, akik köznevelési intézményben 5-8., illetve 9-13. évfolyamos tanulók voltak, vagy nappali tagozatos felsõoktatási intézményben voltak hallgatók. A
korcsoporttól függõen a 2015/16-os tanévben
4,8-as, 4,7-es, vagy 4-es átlagot kellett elérniük,
emellett sportáguk országos bajnokságán vagy
nemzetközi versenyén a legjobb hatban kellett
végezniük. Gratulálunk!

A polgármester megemlékezett a közelmúltban elhunyt Jókai Annáról is, aki szintén tanárként kezdte pályáját, s pedagógusi elhivatottságát
megtartotta íróként is. „Magát a tanulást kevesen
szeretik. (...) Tudni jó. Amikor már tudjuk a dolgokat. A tudás hatalom – bármilyen elcsépeltnek, sõt
karikírozhatónak látszik ez a mondás. Nem, ne
ringassuk magunkat ábrándokba: a tudás által az
ember nem valamiféle külsõ, látványos hatalom
birtokosa lesz, igaz, aki tudja a dolgok lényegét, erre
nem is pályázik – hanem egyszerûen csak meg tudja
hosszabbítani saját határait, a lényét képes kiterjeszteni, akár kozmikus méretekre. Minél többet
tud, annál kevésbé lesz idegen a világban és annál
kevésbé tudja a világ átejteni.”
– Jókai Anna gondolataival szeretném aláhúzni hivatásuk fontosságát. Legyenek olyan
példák elõttünk, amelyek erõt adnak, amelytõl
Magyarország boldog lesz – zárta beszédét
Budavár polgármestere.
D. A.

Mindennapi függőségeink

hu címre, vagy levélben a Fõpolgármesteri
Hivatal Városépítési Fõosztályának megküldve
(1052 Budapest, Városház utca 9-11.) vagy az
Ügyfélszolgálaton (1052 Budapest, Bárczy István
utca 1-3.) személyesen benyújtva.
A lakossági fórumon való részvételi szándékot
a fenti e-mail címeken vagy az Ügyfélszolgálati
Irodán kérik jelezni.

Partnerségi felhívás a kerületben
A településkép védelmérõl szóló 2016. évi
LXXIV. törvény alapján a Budavári Önkormányzat is elkészítette településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet tervezetét.
A településképi kézikönyv, a kerületi településképi rendelet és az ezáltal módosuló Kerületi
Építési Szabályzat tervezete 2017. augusztus 4tõl a www.budavar.hu honlapon, valamint – az
augusztus 7-11. közötti igazgatási szünet kivételével – a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján is megtekinthetõ.
A Budavári Önkormányzat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017 (II. 23.) Kt. sz.
rendelete alapján a széleskörû társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében írásban 2017. szeptember 4-ig tehetnek javaslatot,
észrevételt a polgármesternek vagy Fõépítészi
Irodának címezve (1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1.), illetve elektronikus levélben a foepitesz
@budavar.hu e-mail címre.

A Budavári Önkormányzat Kábítószer Egyeztető Fóruma június 26-án, a drogellenes világnapon ismeretterjesztő előadásra invitálta a kerületi idősek klubjainak tagjait. A Roham utcai
szervezőket is meglepte az érdeklődők nagy száma.
A megjelenteket Krieser Andrea, a Gondozási Központ szakmai vezetője köszöntötte, majd
Mészáros Piroska addiktológiai konzulens tartott vetítettképes előadást Mindennapi
függőségeink címmel. Az idős korosztály elsősorban a gyógyszerek – ezen beül az altatók és
nyugtatók – hatása, az alkoholbetegség és a családtagok alkohol-, illetve drogfüggőségének
jelei, tünetei nyomán találkozik a tudatmódosító szerek veszélyeivel. Az előadó a fogyasztói
társadalom manipulációjának és elvárásainak káros hatásairól is beszélt, végül a személyes
gondok meseterápiával való enyhítésének, gyógyításának módszereit mutatta be.

Várnegyed

XXII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM, 2017. JÚNIUS 30. PÉNTEK
E-mail: varnegyed@gmail.com

Rozsda Endre kiállítása a Várfok Galériában
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Elhunyt
dr. Falvy Zoltán

Beavatás
A Várfok Galéria új nyári kiállítása Rozsda Endre festõmûvésznek, a galéria egyik zászlóshajójának, az 1999-ben, Párizsban
elhunyt magyar képzõmûvésznek állít emléket. Bár Szalóky Károly
galériatulajdonos csupán néhány évvel a mester halála elõtt
találkozott személyesen a háború utáni progresszív magyar
mûvészeti csoportosulás, az Európai Iskola egyik alapító tagjával,
ám az emlékét a Várfok Galéria rendszeres kiállításokkal ápolja.
Sõt, a festõ születésének centenáriumán, 2013-ban közremûködtek a Magyar Nemzeti Galériában rendezett emlékkiállításában is.

Június 15-én, életének 89. évében
elhunyt dr. Falvy
Zoltán, az MTA
Zenetudományi
Intézet nyugalmazott tudományos
tanácsadója, volt
igazgatója, a Budavári Önkormányzat által alapított
Márai Sándor Kulturális Közalapítvány kurátora.
Falvy Zoltán 1961-tõl segítette a Bartók
Archívum létrehozását, ahol 1963-tól
tudományos titkárként mûködött. 1968ban megalapította a Zenetörténeti Múzeumot, majd Ujfalussy József igazgatása alatt
az intézet igazgatóhelyettese, 1980–1998
igazgatója volt a Zenetudományi Intézetnek.
Életmûvének egyik leglátványosabb eredménye a Zenetudományi Intézet jelenlegi
otthonának kialakítása a budavári Erdõdypalotában, amelyet az állam kifejezetten a
zenetörténeti múzeum és kutatóközpont
elhelyezésére engedett át a Magyar
Tudományos Akadémiának.

A most nyíló Beavatás címû tárlat immár a tizedik olyan egyéni
Rozsda Endre tárlat, amelyet a Várfok Galéria rendez. Aktualitását az adja, hogy a festõ 80 évvel ezelõtt, 1937-ben hallotta és
látta a Zeneakadémián Bartók Bélát játszani, ami sorfordító
eseménynek bizonyult a fiatal festõmûvész pályájának alakulásában. Bartók zenéje nyomán lelte meg önálló és maradandó
festõi stílusát. Párizsba költözött, ahol bekerült André Breton és
a szürrealisták zárt köreibe. Köztük lelte meg önálló és maradandó festõi világát, amely a színek és alakzatok kaleidoszkópszerû, sûrû szövetében teljesedik ki, megszüntetve minden valós
teret és idõt a vásznon.
A Beavatás címû tárlat anyaga a festmények mellett korábban
még ki nem állított alkotásokkal egészül ki. A Párizsból, Rozsda
Endre hagyatékából érkezõ mûveket a tárlat rendezõi az évek
során a legnagyobb magyar magángyûjteményekbe került, apró
motívumokkal és színekkel teli mûvekkel egészítik ki.
A július 29-ig, kedd és szombat között nyitva tartó kiállításon
a 20. század egyik kiemelkedõ képzõmûvészének alkotásaival
találkozhatnak mûvészet kedvelõi.
R.A. Rozsda Endre: Beavatás

Dobozba zárt időkapszulák
Az Így nevettünk egykor... sorozat nyári szünet
elõtti utolsó vetítésén az Ereszd el a szakállamat
címû Bacsó Péter filmet nézhették meg az érdeklõdõk. A Tabán moziban ott volt Bacsó Péter
özvegye, valamint a fõszereplõ, Helyey László
özvegye és lánya is. Dr. Nagy Gábor Tamás
Kelecsényi László filmtörténésszel beszélgetett.
– Csak nekem van az az érzésem, mintha a
Tanút forgatták volna újra, de nem az ötvenes,
hanem a hetvenes évekrõl? – tette fel a kérdést a
vetítés után dr. Nagy Gábor Tamás.
Kelecsényi László válaszában kifejtette, hogy
amíg be nem mutatták a Tanút, Bacsó Péter
önmaga vigasztalásául, bosszúállásból számos
szatírát forgatott. A fogadtatásról szólva hozzátette: mivel a Tanút nem láthatta senki, a
közvélemény úgy tartotta, Bacsó filmjei nem elég
bátrak. Az Ereszd el a szakállamat ötlete 1974ben született, s rá egy évre mutatták be a filmet.1971-ben, a Katona József Színházban, ami
akkor a Nemzeti kamarájaként mûködött, bemutatták Csurka István Döglött aknák címû
darabját, szintén Kállai Ferenc és Major Tamás
fõszereplésével. Valószínûleg ezért osztotta párosukra Bacsó a filmszerepeket.
Nagy Gábor Tamás a korszakról szólva sorolta
a történelmi eseményeket: új mechanizmus,
emberarcú szocializmus, prágai tavasz, amiért
cserében Kádár engedményeket kapott, de

Fotó: Brenner Péter

Kelecsényi László

1971-72-ben jött a politikai visszarendezõdés, az
egykori moszkovita vonal megerõsödése. – És
megszületett szamizdatban Az értelmiség útja az
osztályhatalomig, Konrád György és Szelényi
Iván munkája. Az értelmiség marxista alapon
bírálta a Kádár rendszert, s belõlük nõtt ki a
késõbbi SZDSZ – tette hozzá.
Ezeket az eseményeket direktben nem lehetett
belefogalmazni egy filmbe, Bacsó Péter megtanulta, hol a határ, mert filmeket akart csinálni,
amiket bemutatnak.
– Ha a közönség jól fogadta ezeket az alkotásokat, akkor a rendszer nem érezte magát kinevetve? – vetette fel Nagy Gábor Tamás.

– Az aczéli kultúrpolitikának volt egy ravaszsága: ha bizonyos határokat nem sértettek, mint a
szovjet katonai megszállás, 1956, akkor megengedtek bizonyos fokú rendszerkritikát – magyarázta a filmtörténész. Mivel a filmek eljutottak
külföldre, ott azt látta az újságíró társadalom,
hogy Magyarországon lehet bírálni a szocialista
rendszer torz kinövéseit, vagyis demokrácia van.
A vetítésen jelen volt Bacsó Péter özvegye is,
aki elmesélte megismerkedésük történetét: a
Debreceni Egyetem aulájában tartott filmklubon a rendezõ Kitörés címû filmjét vetítették, ahol õ is hozzászólt a beszélgetéshez, majd
néhány hét múlva, legnagyobb meglepetésére
Bacsó felhívta telefonon a kollégiumban.
– Péter ösztönösen dolgozott, számos elemet
merítve a való életünkbõl, környezetünkbõl –
árulta el az özvegy.
Helyey László özvegye pedig felidézte, hogy
férje még negyedéves fõiskolásként játszhatta el
ezt a fõszerepet. – Sok volt belõle a figurában,
mert egyfelõl a béketûrés szobra volt, ugyanakkor hirtelen indulatba tudott jönni – fûzte
hozzá.
Budavár polgármestere azzal zárta az estét,
hogy az „Így nevettünk egykor...” sorozatban
vetített filmek dobozba zárt időkapszulák, amelyekbõl megérthetjük, hogyan éltünk abban a
rendszerben, mert a történelemkönyvek csak a
politikai eseményekrõl beszélnek.
D.A.

Felhívás
A Várnegyed Galéria a nyári szünet után augusztus 31-én nyitja meg új kiállítását, amellyel a
reformáció 500 éve előtt tiszteleg. A kiállításhoz
a szervezők várják az itt élők relikviáit, emléktárgyait (például bibliákat, zsoltároskönyveket).
A felajánlott tárgyakat augusztus 4-én délig
tudják leadni a Kapisztrán téri és az Attila úti
ügyfélszolgálati irodákban. A kiállítás után a
tárgyakat a Galéria visszaadja tulajdonosainak.
Az Ügyfélszolgálati Irodák elérhetősége:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. fszt. 10.
Telefon: +36-1-458-3030, +36-1-458-3025
1013 Budapest, Attila út 65.
Telefon: +36-1-225-7276, +36-1- 225-7277

Programok
ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
Július 4-én, kedden, 19.00 órától Kodály és a magyar
kórusirodalom címmel a Kodály Kórus Debrecen hangversenye az Erdõdy palota udvarán. Mûsoron Kodály Zoltán és
további magyar szerzõk kórusmûvei. Vezényel Szabó Sipos
Máté. A koncert elõtt a Zenetörténeti Múzeum kiállításait
18.00 órakor Gombos László zenetörténész mutatja be
Július 19-én, szerdán, 20.00 órától a hollandiai Haydn
Youth String Orchestra hangversenye. A belépés ingyenes.
Figyelem! Augusztus elsõ három hetében a múzeum zárva
tart!

HAGYOMÁNYOK HÁZA MAGYAR NÉPI IPARMÛVÉSZETI
MÚZEUM

Olimpikonok köszöntése
Az I. kerületben élõ, vagy a kerülethez kötõdõ olimpiai bajnokokat köszöntötték a
Czakó Utcai Sport és Szabadidõközpontban. A résztvevõk között ott volt mások mellett
Tass Olga tornász, Kásás Zoltán vízilabdázó, Steinmetz Ádám vízilabdázó, Gerevich Pál
vívó, a legendás Gerevich Aladár fia, Bóbis Ildikó tõrvívó, Bóbis Gyula birkózó lánya
valamint Czibor Tibor özvegye, Zsuzsa. Az olimpikonok nevét õrzõ emléktábla egy új
névvel egészült ki: a kutatások alapján kiderült, hogy az 1930-as években az Attila úton
élt Petschauer Attila kardvívó. A bajnokokat a Farkas Ferenc Zeneiskola növendékei kis
házi koncerttel köszöntötték a sportpálya közösségi termében.

(1011 Budapest, Fõ utca 6.)
Mezõtúrtól a reneszánszig címmel Kósa Klára keramikusmûvész, a Népmûvészet Mestere kiállítása augusztus 8ig látogatható.
A Reformáció történelmi és kulturális öröksége az
élõ népmûvészetben
A Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége pályázatot hirdetett
a Reformáció 500 éves évfordulója tiszteletére, amelyhez az
egész ország kézmûvestársadalmát megszólította. A pályázaton megszületõ alkotásokat 7 régióban, azt követõen egy
országos nagy kiállításon tárják a nagyközönség elé. A Középmagyarországi régió kiállítása augusztus 12-ig látogatható.

SZILÁGYI DEZSÕ TÉRI
REFORMÁTUS TEMPLOM
(Szilágyi Dezsõ tér)
Július 4-én, kedden 18.00 órától jótékonysági koncertnek ad helyet a Szilágyi Dezsõ téri református templomban: az Egyesült Államokból a Vocal Lyrica Nyugat-Michigani
Presbiteriánus Fõiskola kórusa lép fel. Színvonalas mûsorukkal
több nemzetközi turnéjuk volt, többek között Ausztráliában,
ahol a Sydney-i Operában is felléptek. A koncertre a belépés
ingyenes. A kórus a koncerten összegyûlõ perselyadományokat a Majosházán a Református Dunamenti Kistérségi
Diakónia gondozásában épülõ Hospice Ház javára ajánlja fel.
A koncert mellett Fegyó Béla ráckevei festõmûvész
munkáiból rögtönzött kiállítást is rendeznek, ahol a kiállított
képek megvásárolhatók. A bevételt szintén a majosházi
Hospice Ház felépítésére adják át.

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI
KÖNYVTÁR
(Budavári Palota F épület; 1014 Budapest, Szent
György tér 4-5-6.)
„Más csak levelenként kapja a borostyánt...” – Arany
János-kiállítás
A nyári idõszakban minden csütörtökön és szombaton 16.00
órakor tartanak szakvezetést az érdeklõdõ látogatóknak, a
programot 10 fõ megjelenésekor tudják biztosítani. Szervezett csoportok más idõpont igénylése esetén a csoportvezetes@oszk.hu e-mail címen jelentkezhetnek, legkésõbb két
héttel a látogatás elõtt. A kiállítás november 25-éig tekinthetõ
meg.
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Személyes történetek a Mária Valéria hídról

Budaváriak kirándulása Esztergomba

A Budavári Lakosok Szövetsége évente két ket. Jómódú váci polgárok és egyházi személyek
nagyobb kirándulást szervez, idén májusban temetkeztek itt 1731 és 1838 között.
A BLSz egyik tagja, Dr. Nagy Károly 10 évig
Vácon, Párkányban és Esztergomban jártunk.
vezette a SOTE Orvosi Mikrobiológiai Intézetét,
Buszunkkal elõször a váci Tragor Ignác Múzeum- ahol paleo-mikrobiológiával is foglalkoztak.
ba mentünk, ahol a váci tehetõs polgárság Nekik lehetõségük volt a Vácról a Természetképviselõit és tekintélyes egyházi személyeket tudományi Múzeumba átszállított több múmia
„kerestünk fel”, akik a Fehér Templomból, azaz genetikai, biológiai és molekuláris vizsgálatára.
a dominikánusok kriptájából kerültek oda. A A vizsgálatok nemzetközi érdeklõdést és megletemplom 1994 évi felújítása során találták meg a petést is okoztak, hiszen kiderült, hogy Vácott, a
második kriptát, és benne szépen díszített, festett XVIII-XIX. században már végeztek császármetkoporsókban 265, természetes módon mumi- szést egy újszülött megmentésére.
Vácról Szlovákiába vezetett utunk: Párkányfikálódott tetemet, nõket, férfiakat, gyermeke-

Hurrá, nyaralunk!
Az iskolai vakáció két és fél hónapját élményekkel, nyaralással kitölteni szinte lehetetlen. Nyári
lazításra azonban mindenkinek szüksége van, a
gyerekek számára pedig kiemelten fontos a pihenés. Az iskolai szünet szerepérõl Zádor Mária
pszichológussal beszélgettünk.
t Milyen lélektani szerepe van a nyári iskola-

szünetnek?
– A tanév közel háromszáz napját a gyerekek
szigorú szabályok között, iskolában töltik.
Hétköznap korán kell kelniük, délelõttönként
rendszerint a tanteremben ülnek, délután pedig
sokan különórákra járnak. A nagy leterheltség
miatt nyáron testi és lelki szempontból is fontos,
hogy kiszakadjanak ebbõl a kényszerpályából és
a maguk ritmusában tölthessék a szabadnapokat. Akik éppen nem nyaralnak, hanem
otthon töltenek néhány napot vagy hetet, azok
számára is felüdülést jelent a vakáció. A kamasz
korosztálynál néha elõfordulhatnak szélsõséges
esetek, amikor a fiatalok megfordítják a napszakokat: nappal alszanak, az éjjelt pedig a technikai csodák bûvöletében töltik. Ez természetesen nem szerencsés, ilyenkor próbáljunk határt
szabni a szórakozásnak.
t Létezik ideális nyaralás a gyerekek számára?
– Természetesen ahány gyerek, ahány család,
annyiféle a lehetõségek száma is. Aki teljes
családban nõ fel, annak meghatározó élményei
maradnak a közösen töltött nyaralások. Kicsi

gyerekkel tanácsosabb egy jól kiválasztott nyaralóhelyen tartózkodni, a nagyobbak már a városlátogatásokat is élvezik. A kis- és nagykamaszok
esetében a szülõk számára inkább az jelent
kihívást, hogy a fiatalok el tudjanak szakadni a
tablettõl vagy a számítógéptõl. Elvált szülõk
esetében tanácsos, hogy a nyaralás ne az egymás
közötti harcról szóljon. Jó elõre beszéljék meg az
idõpontokat, hogy egyetértésben tudjanak
örömet szerezni közös gyermeküknek.
t Napjainkban sokféle táborból választhatnak a
gyerekek. Tapasztalata szerint milyen életkorban
kezdhetõ el a kicsik táboroztatása?
– Erre sincs szabály, hiszen nem annyira az
életkortól, mint a gyerek személyiségétõl függ,
hogy jól érzi-e magát a családtól távol. Az alsósoknál még talán biztonságosabb az úgynevezett
„bejárós” tábor, amikor otthon alszanak a gyerekek. A tematikus táborok közül hozzám különösen közel állnak azok a programok, ahol
lelki gondozásról is gondoskodnak, ilyenek a
mese- és drámatáborok.
t Sok családnak nincs módja vagy anyagi lehetõsége nyaralásra. Õk hogyan gondoskodhatnak a
nyári felüdülésrõl?
– A legfontosabb a közösen eltöltött idõ.
Feltöltõdést nyújthat bármilyen együtt átélt
élmény, a lényeg, hogy ki kell mozdulni a négy
fal közül. A szabadtéri programok, a vízpart, egyegy jó kirándulás, a mesélések vagy a közös
olvasások emlékezetessé tehetik a nyarat. r.a.

ban, azaz Sturovóban, a nevezetes Casablanca
étteremben kinyújtóztattuk fáradt tagjainkat.
Esztergomba gyalogosan, a Mária Valéria hídon
keresztül sétáltunk vissza, megcsodálva az esztergomi Bazilika páratlan látványát, melyet a Duna
zöldje és az ég kékje keretezett.
Az eredeti hidat 1895-ben építették, nevét
Ferenc József osztrák császár és magyar király
kedves leányáról, Mária Valériáról kapta, és a
118 méteres középsõ ívével akkoriban rekordnak
számított. Élénk forgalmat bonyolítottak a hídon egészen az elsõ világháborút lezáró trianoni
szerzõdésig, amikor a Duna államhatárrá vált és
a hidat lezárták. Sõt, 1919 júliusában a párkányi
oldalon lévõ hídnyílást csehszlovák oldalról felrobbantották. Ennek visszaállítása sok küzdelem
után 1927-re történt meg, ekkor indult újra a
forgalom. A második világháborúban a visszavonuló német csapatok felrobbantották a három
középsõ ívet, az újjáépítésre évtizedeket kellett
várni. 1999 szeptemberében született meg a kormányközi megállapodás a híd újjáépítésérõl. Az
építés utolsó évében, mint a hídépítés állami
irányításáért és finanszírozásáért felelõs minisztériumi fõosztály fõosztályvezetõ-helyettese,
gyakran jártam az építkezéshez. Egyszer odajött
hozzám a parton egy öregember és azt mondta,
siessünk az építéssel, hogy õ még megérhesse,
átmehessen gyalog a hídon, mint kislegény
korában. Elmesélte, hogy a folyami határ által
kettészakított családok megírták egymásnak,
mikor, melyik folyóparti részen lesz a család
képviselõje, ahol nem olyan veszélyes a határõrizet. Ott aztán lehajoltak mindkét oldalon a

víz fölé és elmondták egymásnak, mi újság a
családban. A víz viszi a hangot, a túlparti családtag tisztán hallotta a sírva elmondott üzenetet is.
A híd ünnepélyes átadása 2001. október 11én történt, Orbán Viktor miniszterelnök, Mikulas Dzurinda szlovák miniszterelnök, és Günter
Verheugen, az EU akkori bõvítési biztosa jelenlétében. A Duna mindkét partján óriási tömeg
várta sírva- nevetve, hogy végre, annyi év után,
átmehessen a hídon. Büszke vagyok, mondtam
útitársaimnak, hogy ebben a munkában kollégáimmal magam is részt vehettem.
Esztergomi utunk a Magyar Környezetvédelmi
és Vízügyi Múzeumba vezetett tovább, amelynek
érdekes, gazdag anyaga és ötletes elrendezése
mindenkit elbûvölt. Vezetõnk stílusosan egy
nyugalmazott hajóskapitány volt, aki élvezettel
hozta mûködésbe az óriás makettet, amelyen
bemutatta a folyami vízjárás különféle formáit,
láthattuk, tapasztalhattuk például az „örvénytörvényt”. – Ha elkapja Önöket a folyami örvény, vegyenek nagy lélegzetet, ha tudnak és
hagyják, hadd vigye le Önöket a fenékre, ezután
úgyis kiköpi majd Önöket a felszínre. Persze
legjobban teszik, ha nem kerülnek örvénybe,
hanem hajóra ülnek – mondta kedves volt hajóskapitányunk.
A múzeumnak átadtam a Mária Valéria Híd
újjáépítésérõl készült film egy kópiáját, amelyet a
film rendezõjétõl, Paulus Alajostól, kedves szakmai barátomtól kaptam hajdan. A hazafelé úton
megígértem, hogy a film egy rövid, de nagyon
szép változatát megtekinthetjük majd egyik õszi
BLSz klubnapunkon. dr. Cserháti Lászlóné Krisztina

Tábornyitás Zamárdiban
és Horányban

(Folytatás az 1. oldalról)

Minden adott a vakációhoz Horányban

Horányban az elsõ táborlakók
a Család- és Gyermekvédelmi
Központ kamasz-csoportjának
tagjai voltak, akiket az önkormányzat vezetése köszöntött.
Nagy Gábor Tamás polgármester
úgy fogalmazott: az önkormányzat a felújítással és az új felszerelések beszerzésével biztosította
a nyári táborozás lehetõségeit, de
az már a gyermekeken múlik,
hogy élményekkel, nevetéssel, barátságokkal tegyék emlékezetessé
az itt eltöltött idõt. – Minden
adott a vakációhoz: nagy terület,
A Budavári Önkormányzat Horányba és a Czakó
utcai Sportközpontba szervez nyári táborokat a
kerületi diákoknak. A sportközpontban ás a
Lisznyai utcai iskolában mûködõ napközis táborba
az I. kerületben élõ vagy tanuló, iskoláskorú (6-14
éves) gyermekeket várják. A tábor hétköznap 8 és
16 óra között tart nyitva, a strandolás mellett állatkertbe, sport és kulturális programokra,
kézmûves foglalkozásokra is elviszik a gyerekeket.
Emellett a Horányi Ifjúsági Táborba is várják a gyerekeket.
A táborozási lehetõségekrõl további információ
a Népjóléti Csoportnál kérhetõ a +36-1-4583028-as telefonszámon.

Új bútorokat is vettek a faházakba

nyugodt környezet, jó levegõ és komfortos tábor
– mondta. A tábornyitás alkalmából a gyermekeknek az önkormányzat egy-egy pólót is
ajándékozott.
Tarján Magdi táborvezetõ elmondta, hogy az
idei kamasz-tábor célja, hogy olyan kortárs önkéntes segítõket „képezzenek”, akik a késõbbiekben részt vesznek többek között a kábítószer
elleni fellépésben is. Éppen ezért idõzítették a
tábor nyitását június 26-ra, a kábítószer-ellenes
világnapra. A tábor foglalkozásai arra irányulnak, hogy játékos formában mutassák meg a
fiataloknak, hogy mennyit jelent a közösség ereje, és hogyan tudnak együtt segíteni másoknak.
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Olvasnivaló nyárra – könyvajánló
Életre kelnek a Mátyás-templomot díszítõ
állatok Berg Judit új mesekönyvében
„A holló gyûrûje” címû meseregény történetének szereplõi a Mátyás-templomot díszítõ
alakok, amelyek a mesében éjszakánként életre
kelnek, és kalandok sora vár rájuk. Bodza, a
királysírt õrzõ kõkutya, a szélkakas, a galamb, a
bagoly, a béka, a gorgók, a sárkányok csak akkor
változhatnak vissza, ha idõben megtalálják a
viharban eltûnt gyûrût, amelyet a Menyasszonytorony tetejét díszítõ holló tartott a csõrében.
A kötet születésérõl Süllei László, a Mátyástemplom plébánosa elárulta, hogy a hittanórákon Moha bácsi meséit és más történeteket olvasott a gyerekeknek, mígnem egyikük megszólalt:
„Atya, ez unalmas.” Az anyukákat faggatva megtudta, hogy a gyerekek inkább a Ruminit szeretik

– és valóban, örültek, amikor Berg Judit kisegerének történetét kezdte olvasni nekik. Ekkor arra
gondolt, hogy ha a Notre-Dame-ról és az egri várról írtak regényeket, miért ne születhetne egy a
Mátyás-templomról is. Három évvel ezelõtt
találkozott Berg Judittal, aki igent mondott a
felkérésre.
Az írónõ pedig bebarangolhatta a templomot
a pincétõl a padlásig, felfedezhette kincseit,
rejtett folyosóit és így született meg Bodza kutya
és Emma története. A meséhez a szellemes, üde
rajzokat Nagy Kincsõ illusztrátor készítette.
Gyerekek! Olvassátok el a mesét és utána keressétek
meg a könyvben szereplõ állatokat a Mátyástemplomban! Annyit elárulunk, hogy a fõszereplõ
Bodza kutya egy kõoroszlánnal együtt a III. Bélakápolna síremlékét õrzi…

MTI Fotó: Kovács Tamás

Fehérarany címmel megjelent Imre Géza önéletrajzi kötete
„Évtizedeken át arra készültem, hogy egyszer
olimpiai bajnok leszek. És tessék, 2016. augusztus 9-én, negyvenegy évesen ott álltam a páston
az egyéni verseny döntõjében. Percekkel késõbb
14:10-re vezettem, karnyújtásnyira voltam az
aranytól, vagy még annál közelebb. Többször
azonban már nem találtam el Parkot, 15:14-re
kikaptam. Egybõl tudtam, mi úszott el. Hogy
még egy olimpiai döntõm már nem lesz.
Összességében így is többször voltam fent, mint
lent. Rio után pedig olyasmi történt velem, amit
nem értettem. Annyian gratuláltak, mintha aranyat nyertem volna – már én is elhittem, hogy

Új vezetõ a Márai Könyvtárban
A július 24-én kezdõdõ nyári szünetet követõen
új vezetõvel nyitja meg kapuit a Márai Sándor
Könyvtár szeptemberben. A törzsolvasók és
könyvbarátok által jól ismert Mayer Vivian
június 7-én, Az író könyvtára sorozat utolsó estjén elköszönt a krisztinavárosi könyvbarátoktól.
Közel tíz év után átadja a stafétabotot Mátray
Klementinának, aki születése óta a kerület lakója, és gyerekként annak idején épp ebbe a könyvtárba iratkozott be. A régi és az új könyvtárvezetõvel a hagyományokról és a tervekrõl
beszélgettünk.
t A könyvtárosi hivatás jóval többet jelent a kötetek

kölcsönzésénél, hiszen az irodalmi életben való jártasság, némi empátia és programszervezõi képesség
sem árt hozzá. Hogyan lehet mindezt megtanulni?
– Amikor 1980-ban pályakezdõként idekerültem, a kerületben még öt Szabó Ervin fiókkönyvtár mûködött – meséli Mayer Vivian. A
krisztinavárosi volt a kerületi fõkönyvtár, itt dolgoztuk fel és innen postáztuk a könyveket a többi fiók számára. Talán akad, aki emlékszik még
Ottovayné Ecsedi Katalinra, az akkori vezetõre,
aki különleges egyéniség volt, számomra õ mutatott példát. Az évek során baráti viszonyba
kerültünk és 1993-ban együtt hoztuk létre a Laza
Klubot. Olyan személyiségeket hívtunk beszélgetésre, akik valamilyen érdekes dologgal foglalkoztak, vagy rendkívüli életpályát futottak be.
Akkoriban ez egy félig zárt klubnak számított,

szájról szájra terjedt a híre és a tagok sorban
hozták magukkal a további érdeklõdõket. Balassa Péter esztéta, irodalomtörténész – aki a közeli
Gellérthegy utcában lakott – felkarolta a kezdeményezést és védnökséget vállalt a klub felett.
Havonta tartottuk az esteket, ahol vendégünk
volt Petrovics Emil zeneszerzõ, Hetényi István
egykori pénzügyminiszter, Szántó Piroska festõmûvész – akik itt laktak a kerületben – és rajtuk kívül számos más érdekes egyéniség. Öt év
után ritkulni kezdtek az összejövetelek, Kati
nyugdíjba ment, én pedig átkerültem a Fõ
utcai könyvtárba. 2008-ban vezetõként kerültem vissza a Krisztinavárosba – a könyvtár
akkor már Márai Sándor nevét viselte. Egy
évvel késõbb indítottam el Az író könyvtára
címû sorozatot, amelynek nyilvános estjeire
írókat, költõket, illetve az irodalommal kapcsolatban álló személyeket hívtam meg. Járt nálunk mások mellett Bereményi Géza, Száraz
Miklós György, Tóth Krisztina és Valachi
Anna, legutoljára pedig Erdõs Virág.
t A fiókhálózaton belül milyen erõsségei vannak a
Márai Könyvtárnak?
– Azt hiszem, hogy a könyvállományunk
mennyiségben és minõségben is kiemelten jó.
Közel ötvenezer kötettel rendelkezünk; próbáltuk megõrizni azokat a ma már kuriózumnak
számító könyveket, amik a hálózatban már
szinte sehol nem lelhetõk fel. Szeretnénk a kortárs irodalmat is minél nagyobb merítéssel

gyûjteni, kéthetente érkeznek a legfrissebb kötetek. Bár az elmúlt évtizedekben jócskán átalakultak a könyvtárhasználati szokások, az olvasók közül ma is sokan igénylik, hogy egy kicsit
elbeszélgethessenek a könyvtárosokkal. Megpróbálunk nekik is idõt szentelni, és mindenkinek olyan könyvet ajánlani, ami megfelel az
érdeklõdésének.
t A szeptember 4-i nyitás után az olvasók egy
részének bizonyára ismerõs lesz az új, és mégis
régen látott arc, s talán a név is, hiszen a stafétát
átvevõ Mátray Klementina korábban ugyanebben a
könyvtárban dolgozott…
– 1986-ban kerültem a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtárhoz és 2000-tõl 2011-ig itt, a Krisztinában dolgoztam – veszi át a szót a Márai Sándor Könyvtár új vezetõje, aki az utóbbi években
az Ugocsa utcai fiókban gyermekkönyvtárosként dolgozott. – Bevallom, nagyon szeretem ezt
a könyvtárat, hiszen I. kerületi lakosként már
gyerekként is idejártam. Eddigi pályám során
elsõsorban gyerekkönyvtárosként dolgoztam,
úgyhogy a könyvtárvezetés számomra új kihívás.
Természetesen helyzeti elõnyt jelent, hogy otthonosan mozgok ezen a helyen, és a gyûjtemény
sem teljesen ismeretlen számomra, hiszen több
mint egy évtizedig napi kapcsolatban álltam az
itteni olvasókkal. A könyvek visszavételekor
gyakran megkérdeztem, hogy melyik regény tetszett, és esetleg annak alapján ajánlottam egy
hasonlót, vagy jeleztem, ha megjelent a folytatás
is. A hivatásomnak ez a része az utóbbi idõben
nagyon hiányzott. Tény, hogy a gyerekkönyvtáros elsõsorban gyerekkönyveket olvas, de persze engem is érdekel a felnõtt irodalom. Számomra örök dilemma, hogy amikor elkezdek
egy új ifjúsági könyvet, közben hiányzik a felnõtt
irodalom, amikor pedig belemélyedek egy-egy
felnõtteknek szóló kötetbe, mellette át szeretnék
nézni néhány folyóiratot is. A legtöbb könyvtáros örökké úgy érzi, hogy jó lenne még sokkalsokkal tájékozottabbnak lenni. A következõ hetekben talán jut idõ arra, hogy a felnõttekhez
szóló programokon gondolkodjam.
Ami a gyerekeket illeti, szívesen folytatom azt
a már 2000-ben elkezdett rajzpályázat-sorozatot,
amelynek az alapját mindig egy-egy kortárs
gyerekvers adja. A könyvtárba meghívjuk a
költõt is, akivel örömmel töltenek el egy
délutánt a gyerekek. Tapasztalataim szerint egyegy tartalmas programmal az óvodások és az alsó
tagozatosok, azaz a jövendõ olvasók is becsábíthatók a könyvtárba.
Rojkó A.

az ezüstérmem nem is ezüst, hanem fehérarany.” – Így vall Fehérarany címmel nemrégiben megjelent önéletrajzi kötetérõl Imre Géza
olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok
párbajtõrözõ, Budavár frissen megválasztott
díszpolgára.
A könyv, amelyben kirajzolódik Imre Géza
pályafutása, útmutatás is egyben: fiatal sportolók,
világbajnokságokról és olimpiákról álmodó gyerekek és szüleik meríthetnek belõle példát, erõt,
kitartást. Segítséget nyújt abban is, miként lehet
feldolgozni sikert és kudarcot.
A kötet társszerzõje Pietsch Tibor.
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtára (1016 Krisztina krt. 87-91.) július 24-tõl
szeptember 1-ig nyári szünetet tart. Nyitás: szeptember
4-én, hétfõn.
Nyitva tartás:
Hétfõ - szerda - péntek:
13.00 - 19.00
Kedd - csütörtök:
10.00 - 16.00
Szombat: zárva

* * *

A Budavári Önkormányzat által fenntartott vári
könyvtár (1014 Budapest Országház u. 13., 3 -as kapucsengõ) várhatóan júliusban tart nyári szünetet.
További információ:
Telefon: +36-1-202-1258
e-mail: konyvtar@budavarszk.hu

Nyári szünet
a Vízivárosi
Klubban
Július 17-tõl szeptember 1-ig zárva tart a Vízivárosi Klub. Nyitás szeptember 4-én.
Ahogyan már korábban megírtuk: a klub elõtti
téren mûködõ termelõi piac egész nyáron várja a vásárlókat, péntekenként 08.00 – 15.00
óráig tartanak nyitva.

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

8

Várnegyed

XXII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM, 2017. JÚNIUS 30. PÉNTEK
E-mail: varnegyed@gmail.com

Hol fagyizzunk?
Nincs könnyû dolga, aki a kerület legjobb fagyizóját vagy legjobb fagylaltját keresi! Szerkesztõségünk
munkatársai személyes teszteléssel megpróbálták kideríteni, hol adják a kerület legjobb fagyiját.
Õszintén bevalljuk: nem tudunk különbséget tenni. Mindenhol bõséges kínált, kedves kiszolgálás és finom ízek fogadtak bennünket.

A Várban a Gelateria No. 7 (Szentháromság utca 7.) különleges ízekkel várja a vendégeket, és
Kerületkártyát is elfogadnak. A mi ajánlatunk a nutella és a sós mogyoró ízû fagyi.
A Naphegyen a Budai
Mandulásban (Zsolt
utca 4.) jártunk, ahol
igazi békebeli cukrászdai hangulat fogadott
minket. Kényelmes
boxok, patináns asztalok várják a betérőket.
A hely egyik különlegessége a sós karamella fagyi, amely igazán
kellemes frissítõ.

A Vízivárosban több cukrászda (Pillók Cukrászda - Batthyány u. 15. és Várfok Cukrászda - Várfok
u. 12.) is kínál fagylaltot. Mi a Kedveskrém Fagylaltozót (Batthyány utca 26.) próbáltuk ki, ahol természetes alapanyagokból készült hûsítõt kínálnak és számos ízkombinációval kísérleteznek. A
banánfagyi mindenkit levett a lábáról.
A Tabáni Asztalka cukrászda
(Döbrentei u. 15. - bejárat az
Attila út felõl) elsõre szintén
különleges atmoszférájával
varázsolja el a látogatókat. Az
Asztalka csapata elsõsorban a
süteményekre helyezi a hangsúlyt, de a fagylaltokat is érde- A Krisztinavárosban Béla bácsi cukrászdáját (Mészáros u. 14.) kerestük
mes megkóstolni!
fel és csak ámultunk, hogy a cseppÜljenek ki a templom előtti tér- nyi helyiségben mennyi-mennyi fire, igyanak egy finom kávét, nomságot kínálnak.
vagy éppen jegeskávét – természetesen isteni vanília fagylalt- A belga csokoládéból készülõ, pisztáciával megbolondított fagyit mintal.
denképpen próbálják ki!

Budapest Rockabilly

Az 50-es évek Amerikája a Naphegy tetejérõl. ..
„Az imádott I. kerületem…” – a beszélgetés
alatt többször is így vall lakóhelyérõl Egri Péter,
a Mystery Gang énekese, frontembere, dalszerzõje. A mûvész saját bevallása szerint gyerekkora óta kötõdik a kerülethez, és elárulja az is, milyen kapcsolatban áll egymással lakóhelye, az
50-es évek rock and roll világa, és a mai magyar
rockabilly.
– Talán nagyképûségnek hat, de az én 21. századi
budapesti rockabillym gondolkodásmódja és
attitûdje párhuzamba hozható Ottlik, Márai,
Vészi, Kosztolányi gondolkodásával, akik elõttünk szervesen meghatározták a fõvárosi kulturális életet. Már gyerekkoromban – egy iskolai
kiránduláson, késõbb pedig a Budai Várban
értelmiségi szüleimmel sétálgatva –eldöntöttem,
hogy itt szeretnék élni. De rájöttem, hogy ha a
Várban élnék, nem láthatnám csodás teljességében, ugyanakkor az öreg Tabán feletti Naphegyrõl minden nap láthatom ezt a különlegességet. Szerencsés vagyok, mert a gyerekkori
álmom – az összes többivel együtt –megvalósult.
A Mystery Gang együttesemmel is a gyerekkori
álmokat váltunk valóra estérõl-estére, hiszen én
13 éves voltam, Singer (Paszinger Zoltán, a
zenekar nagybõgõse) pedig 15, amikor a mûfaj
stílusjegyeit megjelenítve arról ábrándoztunk,
hogy rockabilly zenészek leszünk.
t Köztudott, hogy nem csak rajongója, de szakértõje is az ötvenes éveknek, és nem csak zenei vonalon. Meséljen a stílusról!
– A rockabilly egy olyan pozitív szemlélet, sõt,
életérzés, amely a 20. század derekán, a második
világháború utáni években az Egyesült Államok
jóléti világában alakult ki. Nagyon erõsen hozzátartozik az ötvenes évek mûvészetének és
kultúrájának, és az azt megelõzõ kor kultúrájának ismerete, hogy értékelni tudja az ember, ami
ott és akkor kialakult. Azt a nevet adták neki,
hogy rock and roll, és az évszám 1955 volt. Ez a
rendkívül színes kultúrkör túlmutat pusztán a
rock and roll zenén, és a pettyes szoknyán.
Nehéz röviden arról beszélni, hogy mi minden

tartozik ide: a nõk tisztelete, a gyerekek szeretete.
Egy olyan korszak, ahol a nõ nõ, a férfi férfi, az
autó az autó, a zene pedig gitárzene és mindenkiben él az alázat. Ez biztosan ma is megvan,
de engem az ejtett rabul, ami az 50-es évekbõl
árad: egy képrõl, egy dalból, egy filmbõl, egy
korabeli ruhából.
Büszke vagyok arra, hogy kiskamaszként a szocializmus hanyatló éveiben, a változóban lévõ
Budapesten, akkori iskolás pajtásaimban találtam meg a magam 50-es évek Amerikáját. Bár
eljutottam New Yorkba, Londonba, Párizsba,
mindig Buda marad a meghatározó: a Tabán, a
Vár, a Váralja, a Gellért-fürdõ, a villasor a Rómer
Flórison, ez mind-mind az enyém, az én Budapestem, az én világom. Itt született meg az én
rockabillym. Miközben a Gül baba utcában Buddy Hollyról álmodtam, ugyanúgy megdobogtatta
a szívem Pongrácz Imre – swing Tóni –, vagy az
53-as James Dean film mellett remegve tiszteltem Lalát, a kerület legjobb swingesét, az egy
„Pikoló világos” címû Máriássy Félix filmbõl.
Ezt az egész 50-es évekbõl elindult amerikai rockabilly világot egy budapesti celofán napszemüvegen át nézem a Naphegy tetejérõl.
t A közeljövõben mire készül?
– A napokban ért véget a „Paraziták a
Paradicsomban” címû film forgatása, amely egy
német drámaíró regényének a filmváltozata
Marozsán Erika és Rába Roland fõszereplésével.
Kasvinszki Attila a rendezõ, a producerek pedig
a Saul fia, valamint a „Mindenki” Oscar-díjas
filmek producerei. A film egyik jelenetében egy
új dalunk szólal meg, tulajdonképpen a Mystery
Gang saját magát alakítja. Emellett épp a napokban forgattunk videó klipet egy újonnan megjelent, ingyenes letölthetõ EP sorozatunk egyik
dalához, „Wild Wild Baby Doll” címmel. A
Budai Várban, a Jávorka Sándor lépcsõnél felvett klip hamar a közönség kedvence lett, nemzetközileg is. Amerika zenéje, gyakorlatilag magyar
ízzel, a tradíciók mély tiszteletével. Szeretnék
aktívabb szerepet vállalni a kerület kulturális
életében is. Ezért ősszel irodalmi sétákra készü-

Egri Péter

lök. Az Új Nemzedék program keretein belül
megmutatjuk a kerület fiataljainak azokat a
nagyszerû mûvészeket, akik szintén itt éltek, és
dolgoztak. Nagy öröm volt számomra, amikor
tavaly egyik kedvenc íróm, Vészi Endre születésének 100. évfordulóján a Magyar Televízió
bemutatta az „Óda a Gellért presszóhoz” címû
verset, amelyet ugyanazon asztalnál mondhattam el, amelynél azt Vészi Endre is tette.
A nyáron több helyszínen is fellépünk a Mystery Gang együttessel: július 26-án a Duna
Arénában a vizes vb-n, augusztus 2-án az A38
hajó tetõteraszán pedig nem csak a Mystery
Gang, hanem a Memphis Moon ‘55 cover
zenekarommal is színpadra lépek. A nemrég
alakult formáció szintén az ötvenes évek autentikus rockabilly dalait, eredeti rockabilly elõadóit népszerûsíti. A felállás is korhû, nagybõgõ,
akusztikus gitár, szólógitár. Ez a hangzás az 1957

elõtti, dob nélküli idõket jellemzi. A ritmust a
bõgõ és az akusztikus gitár játéka adja meg. Így
volt ez a korai Elvis Presleynél, Johhny Cashnél,
korai Johnny Burnettenél...
Amire pedig már nagy várakozással készülünk,
az a „Budapest Rockabilly Festival”, amely
október 21-én lesz az Akvárium klubban, a
fõváros, a Nemzeti Kulturális Alap és a Cseh
Tamás program támogatásával. A részletekért és
más újdonságokért érdemes figyelni a zenekar
weboldalát és a facebook profilját.
t És addig?
– Vár-Tabán-Naphegy! Itt vagyok hon, ahol
annak idején Márai, Kosztolányi, Ottlik, Vészi
Endre, Karinthy koptatta hajnalonta - talán épp
a közeli Philadelphia kávéházból, vagy a Gellértbõl – hazafelé menet a régi utcák köveit! Hej,
Ostromlépcsõ! Megdobban a szívem...
L. Simon Orsolya
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A nyári szünet után új programokat is indít a művelődési ház

Születésnapját ünnepelte a BEM6
Kétnapos fesztivállal ünnepelte alapításának 51.
évfordulóját a Budavári
Művelődési Ház. Június
16-án nyílt nappal, vagyis
ingyenes foglalkozásokkal, míg másnap szabadtéri rendezvénnyel, nyári
hangulattal fogadták a látogatókat az intézmény
szomszédságában található Pala utcában.
Szeptemberben, a nyári szünetet követően megújulva és bővülő programkínálattal nyitja meg
újra kapuit a BEM6.
Tavaly nyáron ünnepeltük a művelődési ház
kerek 50. születésnapját, ennek alkalmából
akkor egy jubileumi fesztivált szerveztünk ugyanitt, a Duna-parton. Úgy gondoltuk, egyfajta
hagyományteremtő szándékkal idén is, illetve a
következő években is megtartjuk majd a programot – mondta Megyesi Anikó, a Budavári
Művelődési Ház igazgatója. A kétnapos rendezvénysorozat részeként nyílt napot tartottak, azaz
az intézmény jelenlegi programkínálatába ingyen
nyerhettek betekintést az érdeklődők. – Bízom
abban, hogy akik most újonnan megismerkedtek
például az alakformáló konditornával, az AVIVA
tornával vagy a kötőklubbal, azok a jövőben is
visszatérnek majd hozzánk – mondta az igazgató.
A rendezvény második napja szabadtéren zajlott
a közeli Pala utcában, a festői Duna-part
közvetlen közelében. – A Bem6 Fesztivál
keretein belül szerveztük meg a XIV. Tabáni
Népzenei Fesztivált is, mely a délutáni órákban
csalogatta a hagyományaink szerelmeseit. A
népzenei koncertek és a táncház az elsődleges
célközönség megszólítása mellett külföldi turistákat is megállított, akik így testközelből
ismerkedhettek az autentikus magyar népi
kultúrával. Az esti Kormorán koncertre a rakparti kikapcsolódókon és a zenekar rajongóin
túl vélhetőleg megannyi kerületi lakos is ellátogatott – mesélte a tapasztalatokat Megyesi Anikó.
A Bem6 július 1-től nyári szünetet tart,
legközelebb a szeptember 4-i héten nyitnak ki.
Ám az élet nem áll meg ezidőtájt sem. – Nyári
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Programok
VÁRKERT BAZÁR
(1013 Ybl Miklós tér)
VárKERTmozi

Szerdánként kertmozi várja az érdeklõdõket a Várkert
Bazárban. A vetítések 21.30 órakor kezdõdnek, kapunyitás 19.00 órától. Belépõjegy 300 Ft, amely lefogyasztható.
Vetítési idõpontok és filmek:
Július 05. – Délibáb;
Július 12. – Tékasztorik;
Július 19. – Brazilok;
Július 26. - A martfûi rém;
Augusztus 02. – Parkoló;
Augusztus 09. – Kút;
Augusztus 16. – Sohavégetnemérõs;
Augusztus 23. – Kojot;
Augusztus 30. - Ernelláék Farkaséknál.
Nyáresti zenei koncertek a Magyar Állami Népi
Együttes muzsikusaival

táborok lesznek a művelődési ház falai között,
illetve folytatjuk a művelődési házunknak otthont adó Andrássy Palota felújítását is. Tavaly
többek közt a színházterem ablakait cseréltük ki,
idén pedig az első emeleti helyiségek kapnak
hangszigetelt nyílászárókat. A belső, vörös
márvánnyal borított lépcsőházban pedig – az
önkormányzattal közösen – annak a lehetőségét
vizsgáljuk, hogyan tudnánk visszaállítani a palota
eredeti kandelábereit – mondta el az igazgató.
Emellett szinte teljes körű karbantartási munkákat végzünk a Ferenczy István Vizuális Műhelyben is: a műszaki felújítás és a festés mellett az
elöregedett, régi bútorokat is kicseréljük.
A következő félévben nem pusztán külső megjelenésében, de programkínálatában is megújul
majd az intézmény. Ősszel – a teljesség igénye

nélkül – kisebb színházi darabokat szeretnének
színpadra állítani a megújult hang- és fénytechnikával rendelkező színházteremben, illetve a
fiataloknak életmód workshopokat is terveznek.
Az idősebb korosztálynak „Kapcsolattartás a
külvilággal” címmel internetes tanfolyamot hirdetnek majd. A jelentkezők az internetes kapcsolattartás alapjait sajátíthatják el a program keretein belül, az internetes levelezőrendszerekkel
és a Skype használatával is megismerkedhetnek
majd szakoktatók segítségével.
A Bem6 Fesztivállal tulajdonképpen lezárásra
került a jelenlegi évad, és az említett felújítási
munkákra kerül sor az épületben, de ősztől, a
nyári munkálatokat követően ismét megannyi
színvonalas kulturális és közösségi eseménnyel
várja majd vendégeit a Budavári Művelődési Ház.

A koncertsorozaton a klasszikus zene, a népzene és a
népies mûdal egymással karöltve repítik az érdeklõdõket a zene világába. Liszt, Bartók, Kodály és
Brahms mûveit és az õket ihletõ, hol népi, hol városi
cigányzenekari hangulatokat a Magyar Állami Népi
Együttes zenekara szólaltatja meg. Az egyes koncertekre jegyek válthatók a Várkert Bazár jegypénztáraiban, a varkertbazar.hu és a jegy.hu oldalon.
A koncerteket a Várkert Bazár – Szárazárokban
tartják, kezdési idõpont 19.00 óra.
Időpontok és műsor:
Július 06. – Kodály és a magyar népzene
Július 13. – Brahms és a magyar cigányzene
Augusztus 10. – Bartók és a magyar népzene
Augusztus 17. – Bartók és a magyar népzene
Augusztus 24. – Brahms és a magyar cigányzene
Augusztus 31. – Liszt és a magyar cigányzene
Volt egyszer egy Ifipark… koncertsorozat
Augusztus 6. – Beatrice
Augusztus 12. – Mini együttes, P. Mobil – Csoda történt.
Török Ádám énekes, fuvolista, dal- és szövegíró, producer 69 éves és 49 éve van a színpadon.
Az egyes koncertekre egységesen 3900 Ft-os áron
váltható belépõ a Várkert Bazár jegypénztáraiban, a
varkertbazar.hu és a jegy.hu oldalon.
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RENDELÉSI IDŐK A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATÁNÁL
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 16/b Tel: 356 5044 Fax: 212 8679 e-mail: igazgatosag@budavari-euszolg.hu
SZAKRENDELÉS

RENDELÉSI IDŐ

ORVOS NEVE
HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

BEUTALÓ

CSÜTÖRTÖK
PÁROS

Belgyógyászat
Diabetológia
EKG
Foglalkozás eü.
Bőrgyógyászat
Fül-orr-gégészet

Audiológia
Gyógytorna
Gyógymasszőr
Ideggyógyászat

Laboratórium
Nőgyógyászat

Dr. Kovách Gergely
Dr. Tóth Angéla
Dr. Krivanek László
Dr. Dienes Zsolt
Dr. Malmos Erzsébet
Dr. Stekker Mónika
Dr. Csáthy Anna
Dr. Zsolnai Enikő
Dr. Thuma Judit
Dr. Thuma Judit
Gyógytornászok
Vogronics Erzsébet
(nem OEP finansz.)
Dr. Horváth Krisztina
Dr. Fehér Ágnes
stroke ambulancia

8-13

Reuma
Fizikoterápia
Lymphoedema
Röntgen
(naponta 8-20,
péntek 8-15.30-ig)
Ultrahang
Sebészet
Orthopédia

Szemészet

Urológia
Endokrinológia
Pajzsmirigy
szakrendelés
Optikus
Gyógycipő

8-13

16-20
8-14
14-18
8-14
8-12
Hétfő / Szerda délután – Kedd / Csütörtök / Péntek délelőtt
16-18
15-18
14-20
10-14
14-20
10-14
8-12

8.30-12

13-19
8-12

8-14

8.30-14

8-17

8-14

8-14

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN
IGEN
NEM

IGEN
IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM
NEM
NEM
NEM
NEM

IGEN
IGEN
IGEN

Dr. Harsányi Lehel

14-19

8-12.30

8-12.30

9-12
8-13
14-19 (bőrgy.)
13-18
8-13

13-18
12-17

8-13

8-12

8-12

8-15

8-14
14-20
8-14

8-16*
8-16
13-19

8-16

8-20

14-20

8-14

8-14
14-20
8-14
15-18
8-14

8-14
14-20

8-14
14-20
8-14

8-15
8-15

8-14

8-14
8-14
14-20
9-13

8-13

14-20
8-14
14-19

8-15

8-16
8-14

8-14
8-15.30

8-15.30

16.30-20
14-18
14-17.30
14-18.30

14-18.30

8-12.30

8-14
8-14

8-15
8-14
14-20

8-13
8-14

14-20
8-12
14-19
8-18

IGEN

8-14

8-13

Dr. Dohán Orsolya

NEM
NEM
IGEN

IGEN

14-17

14-20
8-14
13-19

IGEN

NEM

7-15

Dr. Nádor Katalin
Dr. Barabás Klára
Szakasszisztensek
Dr. Rédling Marianna
Dr. Vida Zoltán

IGEN
IGEN
IGEN

8-16

14-20

13-18
8-13

IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
NEM
NEM

8-16

14-18

Lumiere Medicine Kft.
LBT Kft.

8-14
8-16

Dr. Ruzics Csaba
Betegfogadás 9.30-ig
Dr. Tahy András
Ifj. Dr. Csemniczky
Gusztáv

Dr. Csikós Pál
Dr. Takács Andrea
Fertyákné Petró Judit
- 122-es melléken

AZ OSZTÁLYON

NEM
NEM

8-20

8-13

Dr. Nagymihály Attila
Dr. Gáspár Ákos
Dr. Szalai László
Dr. Márta Judit
Dr. Erdős Andrea
Dr. Visontai Zsuzsanna
Dr. Kardos Róbert
Dr. Nemere Gyula
Dr. Csupor Emőke

10-14

14-18

8-13

Dr. Molnár Zsuzsanna
Dr. Bence Gyögy
Dr. Vályi Sándor
Dr. Ráthonyi Gábor
Dr. Moghaddam Amin
Maysam

8-12

8-14

Dr. Szigeti Katalin
Dr. Vojcek László
Onkológia
Pszichiátria

PÉNTEK
PÁRATLAN

ELŐJEGYZÉS

Az előjegyzésről információ a Betegirányítóban.
8-16
9-13

8-14

8-14

16-18.30

Megjegyzés: *Dr. Nádor Katalin szerdai rendelését a 114-es melléken tartja.

Tisztelt Betegek! A fenti táblázat adatai tájékoztató jellegűek.
Az aktuális változásokat nyomon követhetik a honlapon: www.budavari-euszolg.hu,
vagy érdeklődhetnek a központi telefonszámon: +36 1 356 5044.
A nyári szabadságolások miatt kérjük, mindenképpen tájékozódjanak előre.

Az első vizitnél.

Az első vizitnél.

IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN

IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
csak a gyomor
röntgennél

IGEN
NEM
NEM
IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

NEM
NEM
NEM
NEM
NEM
NEM
NEM
NEM
IGEN

IGEN
Időpont
egyeztetés:
7.30-8.00
13.00-13.50
18.30-19.30

IGEN

IGEN

IGEN
IGEN
125/128. m.
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Várnegyed

XXII. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM, 2017. JÚNIUS 30. PÉNTEK
E-mail: varnegyed@gmail.com

Hirdetésfelvétel legközelebb augusztus 8-án és 9-én, 10.00-15.00 óráig a szerkesztőségben (Országház utca 15.)
Ingatlan
A kerületben közel 20 éve mûködõ

WÁGNER ÉS TÁRSA
INGATLANIRODA
Attila út 12. (okmányiroda mellett)
folyamatosan keres ügyfelei számára
ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT, családi házakat.
Telefon: 212-1261, 212-2136, www.ingatlanwagner.hu, e-mail: wagnera1@chello.hu.
Budai várban szuperpanorámás 95 m2-es + 16 m2 terasz, 2,5
szobás, 2 fürdőszobás, felújított, cirkófűtéses önkormányzati
lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 72,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
XII. Költő utcában 110 m2-es, 3,5 szobás 2 szintes, 2 generációs cirkófűtéses, felújítandó önkormányzati lakás kisebb budai
öröklakásra cserélhető. Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
I. Attila úton a Horváth-kerttel szemben felújított társasház I.
emeletén lévő 73 m2-es 1,5 szoba hallos, étkezőkonyhás, cirkófűtéses, önkormányzati lakás bérleti joga átadó vagy hasonló
csereértékű budai vagy Buda környéki öröklakásra cserélhető.
Csereirányár: 21,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/
488-1933.
I. Lánchíd közelében a Fő utcában 60 m2-es 2 szoba összkomfortos, cirkófűtéses, belső terasszal kialakított, földszinti, galériázott, felújított önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga I.
kerületi önkormányzati bérlakásra vagy budai öröklakásra
cserélhető. Csereirányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 2121261, 0630/488-1933.
XII. Farkasrét közelében a Kempelen Farkas utcában nettó
90 m2-es 2 szintes 3 szobás, erkélyes, összkomfortos öröklakás
gépkocsi beállóval eladó. Irányár: 46,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.
Budai várban az Úri utcában I. emeleti 80 m2-es, reprezentatív módon felújított, galériázott, összkomfortos, gépesített és
felszerelt nagy étkező konyhával kialakított önkormányzati lakás
örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 32 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
II. Kuruclesi úton 6 lakásos kertes társasházban lévő 105 m2es, 3 külön bejáratú szobás, nagy étkezőkonyhás, loggiás, dupla
garázsos, tárolós, cirkófűtéses, azonnal beköltözhető öröklakás
eladó. Irányár: 49,9 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 0630/
488-1933.
Naphegy alján 70 m2-es reprezentatív módon felújított 2 szoba összkomfortos, erkélyes, legfelső emeleti, felújított, gépesített konyhával, függönyökkel, lámpákkal felszerelt, bútorozott
öröklakás eladó. Irányár: 33 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/ 509-26-65.
Budai vár alatt a Donáti utcában a Halászbástya közelében
52 m2-es jelenleg 1 szoba + hall elosztású, panorámás, erkélyes
öröklakás eladó. Irányár: 38 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0620/ 399-3917.
Eladó 47m2-es öröklakás a Tabánnal szemben, az Attila úton.
Ablakai csendes belsõ udvarokra néznek. Földszinti, száraz, de
felújítandó állapotú. Irányár: 26 millió. Tel: +36-30/7304746
Tihanyi örökpanorámás, 160 m2-es, nappali + 4+1/2 szobás,
duplakomfortos nyaralót cserélnék nagypolgári, magas emeleti,
öröklakásra. víziváros előnyben. Telefon: 06-30-9515-003.
XII. Orbánhegyen 2009-ben épült liftes társasházban 165
nm-es első emeleti 4 szobás + 2 fürdőszobás nagyteraszos lakás
2 garázzsal 170 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326
0618, 06 20 974 0571
II/ A Máriaremete zöldövezetében luxusvillában 200 nm-es
belső kétszintes nappali + 4 hálószobás lakás duplagarázzsal 89
millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974
0571
I. Batthyány utcában Széll Kálmán tér közelében elegánsan
felújított liftes társasházban 3. emeleti 47 nm-es 2 szobás
csendes, napfényes lakás 27,5 millió forintért eladó. BakosLak
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
I. Váralján Bécsi Kapu és Széll Kálmán tér között 3. emeleti
napfényes, világos, csendes, 60 nm-es 2 külön nyíló szobás, 2
erkélyes lakás 39,5 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326
0618, 06 20 974 0571
II. Rómer Flóris utcában 3. emeleti körpanorámás, napfényes,
nappali + 3 hálószoba, hallos 105 nm-es klasszikus polgári lakás
2 erkéllyel 63 millió forintért eladó. 2 beállós garázs megvásárolható hozzá. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571

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

Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és
szúnyoghálóval!
7 év granciával

II. Pasaréten zöldövezetben eredeti Bauhaus épület 2.
emeletén panorámás 110 nm-es nappali + 2 hálószobás nagy
teraszos lakás 2 teremgarázshellyel 99 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
II. Pálvölgy legszebb utcájában zöldövezeti ősfás 1190 nm-es
összközműves lakóövezeti telek 200 millió forintért eladó. Szabadonálló beépítés, előkert 5,0 m, 15 % beépíthetőség, 75 %
zöldterület, építmény magasság 3-6 m. 2 szintes ház építhető
rá. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
XI. Gellérthegy oldalában Móricz Zsigmond körtér mellett Ménesi úton szépen felújított villaépület magasföldszintjén napfényes, csendes 2+2 félszobás 80 nm-es lakás 1 kerti beállóval 50
millió forintos irányáron eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.

Teljeskörû
LAKÁSFELÚJÍTÁS
energiatanúsítvánnyal,
Pályázatírással is!
Kőműves munkával,
a kibontott anyagok
elszállításával.
ENERGIA-STOP KFT.

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.
Budán a Batthyány tér mellett 2. emeleti, rendben tartott,
biztonságos, különbejáratú 1,5 szobás apartman, lift, cirkófûtés,
zuhanyfülke, internet irodahelységnek augusztustól KIADÓ.
Telefon: 06-70-505-4525.
Tihanyi örökpanorámás 160 m2-es, nappali +4+1/2 szobás,
duplakomfortos nyaralót cserélnék nagypolgári, magas emeleti
öröklakásra. Víziváros előnyben. Telefon: 06-30-9515-003.
Keresek 2-3 szobás öröklakást a budai Várban, vároldalban
készpénzzel rendelkezõ fogorvos ügyfelem részére. Minden
megoldás érdekel! Telefon: 06-30-58-59-450. Bavana Ingatlan.
I. Tabánnal szemben 47 m2-es öröklakás eladó az Attila úton.
Ablakai csendes belsõ udvarokra néznek. Földszinti, száraz, de
felújítandó állapotú. Irányár: 26 millió. Tel: +36-30/730-4746.
Saját részre keresek Naphegy tér és közvetlen környékén,
2,5 szobás 82 négyzetméteres, kizárólag legfelsõ szinti
tetőtéri lakást nagy terasszal vételre, de szívesebben adnám
cserébe Naphegy alján, ugyanazon emeleten lévõ, egy vagy
két 1,5 szobás, kiváló adottságokkal rendelkezõ lakásaimat,
(szétköltözésre, kiadásra stb.) a többit telefonon: 06-30459-3706.
Eladó lakást keresünk melyet akár bruttó 2.5% jutalékért
értékesítünk! Nincs ideje kiadó lakásával foglalkozni? Bízza
ránk és vegye igénybe minőségi szolgáltatásunkat! Várjuk
megtisztelő jelentkezését! 4HOUSE INGATLAN WWW.4HOUSE.HU
Tel: +36(20)254-3796

Életjáradék
életjáradék
Szeretné biztosítani nyugdíjas éveit?
Kössön életjáradékot, jogi tanácsadás mellett!
Gondozás, ápolás, takarítás, okleveles referencia.
Hívjon bizalommal! Telefon: 06-70-6000-323. Markó István.
A hét minden napján hívható.
Életjáradéki vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondozást vállalnék szakképzett ápolónõi végzettséggel. Aradi Lászlóné.
Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.00
Életjáradéki szerződést kötnék, ottlakás nélkül, egyedülálló
idős hölggyel vagy úrral, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalember. Telefon: +36-70-338-6755. Hívjon bizalommal!
Eltartási, örökösödési, életjáradéki szerzõdést kötnék idõs,
családtalan férfival vagy házaspárral. Leinformálható, elvált asszony vagyok. Ajánljon kérem ismerõsének! Üstökös Piroska,
06-30-420-2238

2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.
Telefon: 06-26/376-031,
06-30/655-655-2
ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK.
KÖNYV! Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk! Krisztina
Erkélyek, kirakatok üvegezése. Régi keretek átalakítása
Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket, könyvtárakat,
hõszigetelõ üveg befogadására. Gyorsan, tisztán, pontosan!
régi térképeket, kéziratokat, képes-levelezõlapokat, plakátokat,
Nagy Miklós! Telefon: 06-20-9777-150.00
fényképeket, egyéb papírrégiségeket. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel./fax: 212-8909, e-mail: kriszt.ant@gmail.com.
ROBERTÓ Társasházak Takarítása 25 éves gyakorlat,
Nyitva: h-p 10-18 óráig.00
Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, heti-havi rendszerességgel, kukák-szelektív edények ki-be húrégiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy út zása - hólapátolás. Teremgarázsmosás, fûnyírás-sövénynyírás.
Nagy Róbert: 06-309-39-20-39.00
16. 266-4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19.00
Kárpitos és asztalos munkák, nádazás, gyékényezés munkával, szállítással. Kiss Gábor, I. kerület, Feszty Á. u. 2., az alagsorVEZÉR ANTIK. XIV., Vezér út 148-150.
ban. Telefon: 214-8384, 06-20-345-9963.
Készpénzért vásárolunk antik és modern festményeket,
porcelán és kerámia tárgyakat, katonai kitüntetéseket és
Társasházak megbízható képviseletét vállaljuk
ruhákat, kardokat. Ezüst és bronz tárgyakat, keleti társzakképzett mûszaki, könyvelõi háttérrel, referenciákkal!
gyakat. Teljes hagyaték felvásárlás!
Tel: +36-30/432-5919. E-mail: hazcoop.nk@gmail.com
Régi bizsuk, borostyán, régi papírok, képeslapok. Könyvek!
Telefon: 06-70-398-88-51, 06-20-807-29-06.
Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalási is. GipszMindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, ér- kartonozás, kőműves-javítások, burkolás. Gyors kezdés, rövid
tékbecsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpac- határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30-5686-255.
ca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is, bizsut,
ÜVEGEZÉS, TÜKÖRVÁGÁS, ÜVEGCSISZOLÁS
borostyánt), híradástechnikát, bakelit hanglemezt, képeslapot,
A kerületben és környékén házhoz megyünk. Mûhely: I.
kitüntetést, ezüst tárgyakat - ékszereket, CD-DVD lemezt,
Szabó Ilonka u. 8. Telefon: 214-3616; 06-20-929-0897.oo
könyvet, fényképezőgépeket, objektíveket - készpénzért! Teljes lakáskiürítést vállalok. Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321,
Villanyszerelés azonnal!
06-30-973-4949.00
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelõ
mester. Telefon: 06-20-9344-664, 246-9021. Elmû által
GÁBOR ESZMERALDA BECSÜS-MÛGYÛJTÕ
minõsített és ajánlott vállalkozás.oo
(Elsõként legmagasabb áron) készpénzért vásárol judaikát,
tovább antik és modern festményeket, bronztárgyakat,
REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ stb. szerelése, javíbútorokat(figurális elõnyben), ezüsttárgyakat, aranyékszetása garanciával. Kerületi redőnyos. AJÁNDÉK SZÚNYOGreket, porcelánokat, herendit, meissenit, zsolnait, Kovács
HÁLÓ MINDEN MEGRENDELÉSHEZ!. Telefon: 06-70-341Margit, Gorka Géza alkotásait. Egyebeket, álló-, asztali-,
94-89.
faliórákat, teljes hagyatékot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan
vidékre is. Életjáradéki szerzõdést is kötnék. Üzletünk: Fõ
LAKÁSFELÚJÍTÁS!
u. 67. Telefon: 06-1-789-1693, 06-30-382-7020.
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS, VÍZSZERELÉS, CSEMszolgáltatás
Szolgáltatás
PÉZÉS, VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE,
ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁK,
TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR.
ABLAKJAVÍTÁS
TELEFON: 202-2505, 0630-251-3800.
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

Adás-vétel
adás-vétel

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

Hagyatékot, festményeket és egyébb régiségeket
vásárolok magyas áron üzlettel, telephellyel rendelkezem!! Ingeyenes kiszállítás.
Érd.: 70/324-3961.00

REDÕNYÖS MUNKÁK
Készítés-javítás. Gurtni csere. Szúnyoghálók, reluxák,
szalagfüggöny, roletta. Megbízhatóság, elfogadható ár.
Telefon: 06-30-212-9919.
Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagytakarítását vállalom, közületeknek és magánszemélyeknek. Halász
Tibor. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.
Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csapok,
szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása. Mosó-,
mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 0630-447-3603.
Lakatos, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Telefon:
06-20-945-0316, 06-30-450-3308.00

Oktatás
Oktatás
MATEMATIKA pótvizsgára felkészítés 4-12 évfolyamon
szaktanártól, több éves gyakorlattal. Házhoz megyek. Tel.: 06
30/264-3325.
Társkeresés
Társkeresés
Diplomás kulturált úr társaságát keresem, 70-es hölgy. „Mély
barátság”. Telefon: 06-30-314-8097.
GYÁSZHÍR
Ezúton tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték,
hogy Gerőcs Lászlóné, szül. Virág Magdolna 85 évig tartó
budavári élete és 45 éves példás pedagógusi munkássága
után, 2017.06.04.-én, életének 90. évében távozott
az elismert budavári polgárok köréből.
Emlékét szeretettel őrizzük. Lányai: Katalin és Magdolna

A Várnegyed
következő
száma
a nyári szünet
után,
augusztus
17-én
jelenik meg.

VÁRNEGYED

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

Angol tanár – English Teacher
Tanítási tapasztalattal rendelkező angol
tanárt keresünk gyermekeknek és fiataloknak tartott, 10 hónapos, kis csoportos angol tanfolyamainkhoz.
Várunk csapatunkba, ha felsőfokon
beszélsz angolul, pozitív, lendületes, és
gyermekeket szerető személyiség vagy.
Kitűnő szakmai színvonalat, szakmai
támogatást, rendszeres továbbképzéseket, nemzetközi tanári hálózatot, rugalmas munkabeosztást, kedvező
szerződési feltételeket biztosítunk.
Önéletrajzokat és motivációs leveleket a bp01@helendoron.com címre várjuk,
érdeklődés: 06-30-9400778 telefonszámon.

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:
agyorsított eljárás a tartozókkal szemben,
ateljes pénzügyi garancia, pénzügyi biztonság,
aa tulajdonosok naprakész tájékoztatása a Társasház ügyeirõl,
azavartalan mûködés biztosítása
agazdaságos üzemeltetés.

Mesemúzeum
(I., Döbrentei u. 15.)

JÚLIUSI PROGRAMOK

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.,
www.hazga.hu
+36-20-466-5808, +36-1-356-0388

Július 1., szombat 11.00 órától
Közös társasjátékozás
Vajon megtalálod a labirintusból kivezetõ utat? Tudsz
egymás után kétszer hatost dobni? Menni fog a pókerarc? Gyere, próbáld ki! Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig. 120 perc

Július 8., szombat 11.00 órától
Kalandos történetek –
diafilmvetítés
Amit vetítünk: Misi mókus kalandjai, Vackor messzi útra
indul, Pinokkió kalandjai
Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig. 30 perc

Július 15., szombat 11.00 órától
Közös társasjátékozás
Vajon megtalálod a labirintusból kivezetõ utat? Tudsz
egymás után kétszer hatost dobni? Menni fog a pókerarc? Gyere, próbáld ki! Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig. 120 perc

A Várnegyed újság 2017. évi megjelenése
Lapszám

Lapzárta

Megjelenés

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Szünet
Augusztus 9.
Augusztus 23.
Szeptember 6.
Szeptember 20.
Október 4.
Október 18.
November 1.
November 15.
November 29.
December 13.

Július
Augusztus 17.
Augusztus 31.
Szeptember 14.
Szeptember 28.
Október 12.
Október 26.
November 9.
November 23.
December 7.
December 21.

Július 22., szombat 11.00 órától
Napszemüveg és papucskészítés
A meleg nyári napsütés elõl jól esik behúzódni egy hûvös
helyre, ahol kreatívan alkothatunk. Szeretettel várunk
minden kicsit és nagyot ezen a délelõttön, amikor saját
tervezésû egyedi napszemüveget gyárthatunk, vagy
egyedi papucs makettet tervezhet mindenki a saját
lábára. Kreativitásra fel! A foglalkozást Farkas Réka iparmûvész vezeti. Ajánlott korosztály: 5-12 éves korig. 120
perc.

Telefon: +36 1 202 4020

Július 24-tõl augusztus 18-ig karbantartási munkák miatt
ZÁRVA TARTUNK.

A Budavári Önkormányzat központi telefonszáma:

+36-1-458-3000

