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A Budavári Önkormányzat 1300 darab szén-
monoxid riasztót vásárolt a kerületi önkor-
mányzati lakások bérlõinek, hogy ezzel is segítse
az itt élõk biztonságát. A GAMESZ  munkatár-
sai a következõ hetekben, arcképes igazolvánnyal
ellátva, személyesen viszik ki és üzemelik be az
életmentõ berendezéseket. A beruházás 11 millió
forintba került, amelyet az önkormányzat finan-
szíroz. 

Minden önkormányzati lakást felszerel a
Budavári Önkormányzat szén-monoxid érzé -
kelõvel, hogy megelõzze az esetleges tra gé diákat.
– Nem véletlenül hívják a szén-mo noxidot néma
gyilkosnak. A színtelen, szagtalan, az emberi
érzékszervek által nem érzékelhetõ gáz alatto-
mosan terjed el a lakásban. A tragédiát a riasztó -
berendezésekkel lehet megelõzni, ezért döntöt-
tünk úgy, hogy valamennyi bérlõnknek ingyene-
sen biztosítjuk a készüléket – mondta  Nagy
Gábor Tamás polgármester. Hozzátette: a kerü -
let 1300 darab olyan magas minõségû riasztót
vásárolt, amelyek megfelelnek a katasztrófavédel-
mi elõírásoknak. 
   Vas Hunor, a GAMESZ igazgatója elmondta,
hogy a következõ hetekben minden bérlõhöz
szakemberek viszik ki a szén-monoxid riasztókat
és szakszerûen beüzemelik, illetve megmutatják
a mûködését. Hozzátette, a bérlõknek nincsen
dolguk a készülékkel, abban nem kell elemet
cserélni vagy akkumulátort tölteni. Szólt arról is,
hogy a kerület évente 60-70 millió forintot költ
az önkormányzati tulajdonú lakások kémé nyei -
nek bélelésére. Ennek egyik oka, hogy fûtés kor -
sze  rûsítésnél ma már kötelezõ ez az eljárás, a

másik oka pedig a FÕKÉTÜSZ által jelzett
kisebb-nagyobb problémák elhárítása. – Ezzel
együtt sem zárható ki azonban a szén-monoxid
visszaáramlása a lakótérbe, amelyet akár a fûtõ -
berendezés meghibásodása is okozhat – muta-
tott rá. A most vásárolt jelzõberendezések azon-
ban figyelmeztetnek a veszélyre.

   Az önkormányzati program elindulásakor az
elsõ készüléket a polgármester adta át az egyik
bérlõnek. Szepesfalvyné Bodócsi Eszter öröm-
mel fogadta a kezdeményezést. Mint mondta,
nem elõször tapasztalja, hogy a polgármester és
az önkormányzat mindent megtesz az itt élõk
érdekében.                                 (Folytatás a 3. oldalon)

Minden bérlõnek ingyenesen biztosítja az önkormányzat a szén-monoxid riasztót

A biztonság az elsõdleges cél

Az első szén-monoxid riasztót jelképesen a polgármester adta át

Felhívás

Idősek 
karácsonya

A Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat szeretettel meghívja 

az I. kerület idõs és egyedülálló polgárait
karácsonyi zenés mûsoros estjére

2017. december 23-án 16.00 órai kezdettel
a Várkert Bazárba. 

Jelentkezésüket 2017. december 18. és 
december 22. között

(hétfõ-csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-16.00,
péntek: 9.00-12.00) 
várjuk személyesen 

a Gondozási Központban 
(1013 Budapest, Attila út 8.), 

valamint az I. sz. Idõsek Klubjában 
(1015 Budapest, Hattyú utca 16.).

További információ: +36-1-356-6584 
(Gondozási Központ).

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Népjóléti Csoport

December 3-án a Városháza aulájában hatalmas
karácsonyfa jelezte, hogy visszavonhatatlanul
elérkezett az ünnep ideje. A Budavári Önko r -
mányzat által szervezett koncertsorozat második
délutánján az adventi gyertyát is meggyújtották. 

Az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus koncertje
előtt Gáncs Tamás evangélikus lelkész osztotta
meg gondolatait a jelenlévõkkel. Úgy fogalma-
zott, hogy minden advent tükör, amely szembe -
sít azzal, ami elmúlt, ami van, és ami a jö ven dõ,
majd meggyújtotta az adventi koszorú elsõ gyer-
tyáját.
   Az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus hang-
versenye elõtt Vashegyi György karnagy mutatta

be azt a zenei korszakot, amelyet a koncert
megidézett. A mûsorban Philipp Heinrich
Erlebach két kantátája a mû magyarországi
bemutatójaként, Georg Strattner latin nyelvû
alkotása pedig újkori világbemutatóként csen -
dült fel korabeli hangszereken. A záró számként
felhangzó Erlebach mû egy Karácsony elsõ
napjára készült kantáta volt, amelyben a fel-
harsanó trombiták és a kórus még ünnepélye-
sebbé tették az adventi délutánt.

A november 26-án, az Örök élet vasárnapján
megtartott koncertrõl és a további adventi
hangversenyek elõadóiról, mûsoráról az 5.
oldalon olvashatnak.

Marék Veronika 
a Mesemúzeum új kulcsõre

Tűzben
született

December 2-án Marék Veronika meseíró, grafikus ünnepélyes kulcsátadó ceremónia keretében vette át a
Mesemúzeum kulcsát Szabó T. Anna költõtõl. A Szabó T. Annával és Marék Veronikával készített interjúinkat és
a díjátadóról szóló részletes tudósításunkat a következõ számunkban olvashatják.

Lapunk megjelenésével egyidőben nyílt meg a
Várnegyed Galéria decemberi kiállítása. A
Tűzben született című tárlaton Morelli Edit
Ferenczy Noémi-díjas, Szent Adalbert-díjas
képző művész tűzzománc alkotásait tekinthetik
meg. A kiállítás január 12-ig várja a látogatókat
a Batthyány utca 67. szám alatti Galériában.  

Adventi koncert
a Városházán
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A valódi közösségi élményt semmi 
sem pótolhatja

Hogyan készülnek a népszerû kerületi ját-
szótereken a karácsonyi ünnepekre, a téli
szünetre? Errõl kérdeztük Dobó Istvánt, a
Budavári Játszótér Üzemeltetõ Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetõjét. 

t Várja majd valami meglepetés a gyerekeket
a játszótereken?

– Minden kerületi fenntartású játszóteret
ün nepi díszbe öltöztettünk, így várjuk a
Karácsonyt, a téli szünetet. A fényekkel pró -
báljuk ellensúlyozni a nagyon korai sötéte -
dést, így egy kicsivel tovább, 18.00 óráig tart -
hatjuk nyitva a játszótereket. A másik meg le -
petésünk, hogy a játszótereink zöme meg újult
mostanra. Azt hiszem, azoknak a gye  re kek -
nek, akik még nem látták mindegyiket, igazi
karácsonyi ajándék lesz, ha végig látogatják és
kipróbálják valamennyit. 
t Milyen felújításokat végeztek el? 

– Látványos grafikai elemekkel teljes felületû
gumiburkolatot kapott a Mátyás király játszó-
park. Itt, és a Franklin játszótéren a fogyaték -
kal élõ gyermekek által is biztonságosan hasz -
nál ható játszóeszközöket szereltünk fel. Ezek
az úgynevezett integráló játékszerek megta -
nítják a gyerekeket arra, hogy hogyan tud -
nak együtt  j  átszani. Új térburkolatokat ka -
pott a Toldy-Donáti játszótér is. Mindemellett
a felnõttekre is gondoltuk, fitness esz kö zöket
telepítettünk számukra. Az Aladár játszótér-
rõl eltûnt a „csõmászóka” és az alatta lévõ bot -
lásveszélyes gumiburkolat. Helyette új, a kor-
nak megfelelõ, értékálló, biztonságos és színes
szerepjátékot, egy kamiont telepítettünk. A
kikopott zöldfelületeket mû fû burkolattal
pótoltuk a VUK játszótéren. Ez jobban bírja
majd a napi igénybevételt és tisztábban is
tartható.
t Mi a tapasztalatuk: az elektronikus – inter-
netes játékok, „kütyük” világában a gyerekek
mennyire szeretik a játszótereket?

– A jó levegõn végzett fogócska, bújócska, a
csúszás-mászás élményét, a féktelen kacagás,

visongás közösségformáló erejét szerencsére
még nem tudták háttérbe szorítani a kütyük.
És ez nemcsak a legkisebbekre igaz, hanem
még a kisiskolásokra is. Az elektronikus játé -
kok nem pótolhatják a barátság, a közösség
adta többletet, amelyre nem pusztán a gye re -
kek  nek, de a szülõknek is szükségük van. A
ját szóterek kerítésein belüli barátságok, kap -
cso latok sokszor az bölcsödébõl, óvodából,
isko lából helyezõdnek át, de lakókörnyezet is
összekovácsolja a hasonló korosztályokat. A
szülõk, nagyszülõk nem csak a látogatás ideje
alatt beszélgetnek, ezeket a barátságokat to -
vább viszik magukkal. 
t Hogyan tudják még inkább barátságossá
tenni a játszótereket?

–Négy játszóterünk – a VUK, a PomPom, a
Rumini és a Mátyás király játszópark – az ide
látogatók, a szülõk minõsítése alapján beke -

rült az ország elsõ tíz legnépszerûbb játszótere
közé. Ezt az elõkelõ megítélést szeretnénk
meg tartani. Ennek érdekében folyamatosan
fejlesztjük, csinosítjuk, napi szinten ellenõriz-
zük és karbantartjuk tereinket és eszközein-
ket. Két fõ takarító kolléga hétfõtõl péntekig
végzi a napi takarítást, télen pedig a síkosság-
mentesítést. Ezen túlmenõen nem csak a ját-
szótér, hanem a park jellegét is szeretnénk
erõ síteni ezeknek a közösségi tereknek. Ezért
gondot fordítunk a zöldfelületekre is, õsszel
pél dá ul fákat ültettünk. Tudásunk, ismere -
teink, valamint szakmai kapcsolataink fejlesz -
tése érdekében szakmai képzéseken, konfe -
renciá kon veszünk részt. Mindezt azért, hogy
az ön kor mányzattal közösen a látogatók ré -
szére még nagyobb örömet, és tartalmasabb
ki kap csolódást biztosító, barátságos játszó te -
reket tudjunk biztosítani.                                      B.L.

A kikopott zöldfelületeket műfűvel pótolták

Milliós károkat okoz a vandál akció

Graffiti a Déliben
Sajnos, újra terjed a graffiti. Az elmúlt hetekben a vonatok vál-
tak a „szabadtéri festõmûvészek” áldozatává. A több tíz négy -
zet méteres, nonfiguratív pacával „díszített” kocsikkal graffitis
inter netes oldalakon is „dicsekednek”. 

A falfirkát csak szigorú és következetes fellépéssel lehet
vissza szorítani, ahogyan ezt a Budavári Önkormányzat eddig
is tette. Amint megjelent egy-egy falfirka, azt a lehetõ legrö -
videbb idõn belül eltávolították. Ennek köszönhetõ, hogy
sikerült megtisztítani a kerületet a nagyobb „mûalkotások-
tól”. Azért, hogy ez így is maradjon, az önkormányzat továb b -
 ra is számít az itt élõkre. A házfalakon megjelenõ graffitikrõl
haladéktalanul tájékoztassák a Polgármesteri Hivatalt az
ingyenesen hívható zöld számon: +36-80-204-275, a károko -
zás ról pedig tegyenek bejelentést a kerületi rendõr kapitány -
ságon.

Határidõ elõtt elkészült a két utca felújítása. Mint
arról lapunkban már többször is beszámoltunk, a
Ponty utcában új aszfaltburkolatot építettek, ezál-
tal jelentõsen csökken a csúszásveszély. A járdát
vágott, bazalt kockakõ burkolattal látták el. Át épí -
tették a parkolósávot, részben vágott kocka kõvel,
részben aszfaltburkolattal. A Ponty utca déli ol da -
lán megszûnt a parkolás, ezzel biztosítják a za var -
talan és balesetmentes kétirányú forgalmat. A
Halász utcát is felújították: az útpálya új teher hor -
dó szerkezetet és aszfaltburkolatot ka pott, a Bem
rakpart irányába egy plusz sáv val bõvült, gyorsítva
ezzel a rakpartra tartó forgalmat. 
   A Halász utcában a megváltozott forgalmi rend -
re való tekintettel kérjük figyeljenek a parkolásra!
A szabálytalanul parkoló gépjármûveket eb ben a
hónapban még nem bírságolja a Közterület-felü-
gyelet, csupán írásos tájékoztatót helyeznek el a
szélvédõn. Figyelem, a következõ hónaptól már
nem csak figyelmeztetnek, de szükség esetén bírsá-
got is kiszabnak a szabálytalanul parkoló gépjár-
mûvek tulajdonosaira.

Elkészült a Ponty utca és 
a Halász utca

Az idejében felismert melldaganat
gyógyítható

Emlõszûrés 
a kerületieknek
Az I. kerületi lakosok szer ve -
zett, térítésmen tes mammo-
gráfiás emlõszûrése 2017. de -
cemberben ismét esedékes. A
kerületben állandó bejelentett
lakcímmel rendelkezõ, 45-65
év közötti asszonyok, akik
utolsó mammográfiás vizsgála-
ta óta eltelt két év, névre szóló
meghívólevelet kapnak, mely-
ben szerepel, hogy mikor és
hova várják õket vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõ vizsgálaton,
mert az idejében felismert mell daganat gyógyítható!

A szûrõvizsgálatot a MaMMa Eü. Zrt.-nél végzik (1027
Budapest, Kapás u. 22. tel.: 489-06-95 vagy 489-06-96).

Magyarországon évente körülbelül 5-6000 új emlõrákos
beteget diagnosztizálnak, és nagyjából 2000 nõ hal bele
a betegségbe. Az emlõrák ezzel a magyar nõk leggyakrab-
ban elõforduló daganata. Összehasonlításul: méh-
nyakrákban évente nagyjából 1100-an betegszenek meg
és 4-500 nõ hal meg emiatt.
   Az emlõrák 50-65 év között jellemző, de ma már a
fiatalabb nõket is egyre gyakrabban érinti. A ma-gyar
nõi népesség átlagos emlõrák-kockázata 8-10 százalék
körül van, ami azt jelenti, hogy minden 10-12. nõnél
alakul ki a betegség. Az örökletes emlõráknál – családi
halmozódás, génmutációk – ennél nagyobb a meg-
betegedés esélye, száz megbetegedésbõl Magyarországon
általában 5 esetben fordul elõ örökletes megbetegedés.
   Az emlõrák kezelése annál hatékonyabb, minél
korábban ismerik fel a daganatot. Az emlõrák idõben
történõ felismeréséhez elengedhetetlen a rendszeres
önvizsgálat és a szûrõvizsgálat. 
   A lehetõség adott – éljen vele!

A szûrõvizsgálatról további információ: 
Budapest Fõváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Fõosztály
Telefon: +36-1-465-3823

Trükkös csalók
újabb 
módszerekkel

A telefonos csalók bármikor, bárkire lecsaphatnak,
trükkjeik tárháza pedig kifogyhatatlan, más és más
hamis állításokat találnak ki, amivel megpróbálják be-
csapni a gyanútlan embereket. Most újabb módszerekkel
próbálkoztak. 

A rendõrség tájékoztatása szerint egy férfit azzal kerestek
meg telefonon, hogy személygépkocsijával balesetet
okozott, ezért fel fogja keresni a biztosító. Egy asszony
esetében pedig a telefonáló gyorshajtás miatt akart
pénzbüntetést beszedni, amelyet személyesen kellett vol-
na átadnia. A megkeresettek azonban gyanút fogtak és
értesítették a rendõrséget.

A rendõrség az alábbiakra hívja fel a figyelmet:
t A biztosító kárrendezési menete szabályokhoz kö tött.
Telefonon keresztül nem rendezik a kárt. 
t Sebességtúllépés esetén a hatóság nem keresi fel te -
le fonon a gépjármûvezetõt.
t Egyetlen mobiltelefon-szolgáltató sem rendez nyere -
ményjátékot telefonon. 
t A hivatalos szerencsejáték szervezõ cégek sem hirdet -
nek mobiltelefonos, pénzfeltöltõs nyereményjáté kokat.
t Ne adjuk meg ismeretlen telefonálóknak személyes,
illetve banki adatainkat, ne utaljunk, ne töltsünk fel
pénzt ismeretlen által megjelölt telefonszámokra.
t Amennyiben ilyen hívást kapunk, kérjük meg a hí -
vót, hogy késõbb hívjon vissza. Addig higgadtan gondol -
juk át, hogy lehet-e valóságalapja az ilyen megke resé -
seknek. Valószínûleg nem lesz visszahívás!
t Amennyiben a hívó száma látható volt, akkor a szá-
mot, illetve az általa használt nevet mindenképpen
jegyezzük fel, amellyel segíthetjük a rendõrség felderítõ
munkáját.
t Ne kövessük a csalók utasításait! Jegyezzük fel a hí -
vás idõpontját, majd azonnal tegyünk  bejelentést az
ingyenesen hívható 107 vagy 112 központi segélyhívó
telefonszámok valamelyikén. 

Fotó: Facebook
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A november végén megtartott Képviselõ-testületi
ülésen felülvizsgálták a helyi adókat, és úgy dön-
töttek, jövõre sem emelik az építményadó és a
telekadó mértékét. Döntött arról is a testület,
hogy a Litea Könyvesbolt és Teázó részére a
Vörös Sün házban biztosít helyiséget.  

A Képviselõ-testületi ülés elején dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester több személyi változásról is
beszámolt. A Polgármesteri Hivatal Gazdasági
iro dáját november közepétõl Hordos Andrea
vezeti, miután Nagy András korábbi irodavezetõ
családi cégben folytatja munkáját. A Közterü let-
felügyeleti irodát dr. Vörös Mária vezeti, aki
eddig megbízott vezetõként állt az iroda élén.
Elköszönt a hivataltól Judák Barnabásné dr. Var-
ga-Kovács Emese aljegyzõ, munkáját dr. Brezocz-
ki Erika, a hivatal korábbi jogtanácsosa vette át. 
   Minden év novemberében kerül sor a helyi
adók és az önkormányzati adóeljárások felülvizs-
gálatára, majd ez alapján dönt a Képviselõ-tes -
tület a következõ évi adók kivetésérõl. Dr. Botár
Ildikó Tünde, az Igazgatási iroda vezetõje el -
mondta, hogy tekintettel az éves infláció csekély
mértékére, továbbra sem javasolnak változást az
építményadó és a telekadó kapcsán. – Így összes -
ségében elmondható, hogy adómérté keink 2015
óta változatlanok – emelte ki. 
   A helyi adókról szóló törvény értelmében
kiegészült a rendelet a reklámhordozókra vonat -
kozó speciális szabályokkal. Januártól adóköte-
lessé válnak az önkormányzat illetékességi terü -
letén lévõ ingatlanon elhelyezett, a településkép
védelmérõl szóló törvény szerinti reklámhor-
dozók. Nem minõsül gazdasági reklámnak a cég -

táb la, üzletfelirat. Az üzlethelyiség portáljában,
kirakatában elhelyezett gazdasági reklám sem tar-
tozik ebbe a körbe. (A helyi adókról részletes tájé -
koztatást adunk követ kezõ lapszámunkban.)

   A Litea Könyvesbolt számára a Hess András
tér 3. szám alatt, a Vörös Sün házban biztosít
helyi séget az önkormányzat. Mint ismert, a bolt
október végén bezárt, mert a Nemzetgazdasági
Minisztérium a Liteának korábban helyt adó
épületbe költözik majd.  Nagy Gábor Tamás pol-
gármester az elõterjesztés kapcsán elmondta,
hogy a Litea nem pusztán üzlet, hanem valódi kö -
zösségi-szellemi mûhely, amelynek vezetõjét,
Bakó Annamáriát 2003-ban a kerület díszpolgár-
rá választotta, idén márciusban pedig Magyar -
ország Köztársasági Elnöke a magyar könyv kultú -
ra és az olvasás népszerûsítése iránt elhivatott
szak mai tevékenysége elismeréseként a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést ado  má -
nyozta részére.
   Döntöttek arról is a képviselõk, hogy az Úri
utca 38. szám alatt található 6 m2-es üres helyisé -
get az EuroCable Magyarország Kft. részére adják
bérbe, a cég szerver szobát alakít ki. Az EuroCable
Magyarország Kft. végzi a Polgárv á ros ban az

optikai kábelhálózat kiépítését és üze meltetését.
A beruházás eredményeként a Vár teljes terüle -
tén elérhetõ lesz a széles sávú internet- és kábel-
televíziós-szolgáltatás. 
   Pályázat útján értékesíti az önkormányzat a
Csalogány utca 38. alatt (Csalogány utca és a
Vándor utca sarok) elhelyezkedõ foghíj telket.
Az induló ár nettó 94 millió forint, és a pályázók-
nak a megajánlott vételáron kívül ajánlatot kell
tenniük a Kerületi Építési Szabályzatnak meg fe -
lelõ beépítésre is.   
   Eredménytelenül zárult a Szentháromság téri
pavilonok hasznosítására kiírt pályázat. Mint
ismert, az önkormányzat azzal a feltétellel írta ki
a pályázatot szeptemberben, hogy a helyiségek-
ben a Budai Várhoz méltó tevékenységet foly-
tassanak. Ugyancsak szeptemberben írták ki a
Hattyú utca 4., az Attila út 39., a Csalogány utca
4/c-d., a Dísz tér 16., a Gellérthegy u. 11. és a
Krisztina krt. 83-85. szám alatti helyiségek pá lyá -
zatát. A Hattyú utcai helyiség tekintetében ered-
ményes volt a pályázat, a többi esetében nem
érkezett ajánlat.                                                B.L.

Lapunk megjelenésével egy idõben zajlik a
Budavári Önkormányzat által meghirdetett
Õszi Környezettudatossági program harmadik
üteme: még december 13-ig gyûjtik össze ingyene-
sen a lakóházak, ingatlanok elé zsákokban
kikészített zöldhulladékot. Az önkormányzathoz
érkezett visszajelzések alapján az új program
népszerű volt a lakosság körében. 

A kertekben összegyûlt zöldhulladékot a mellé -
kelt ütemterv szerint térítésmentesen elszállíttat -
ja az önkormányzat. A lakóknak nincs más dol-
guk, mint az õszi avart, gallyakat, esetleg vas ta -
gabb ágakat összegyûjtik zsákokba (papír- vagy
szemeteszsák), és a megjelölt idõpontban az
ingatlan elé kihelyezik. Az önkormányzat által
megbízott cég pedig összegyûjti a kikészített zöld-
hulladékot és komposztálja azt. 
   Kérjük, hogy az elszállítani kívánt zöldhul-
ladék közé ne keverjenek háztartási hulladékot!
Amennyiben a zöldhulladékos zsákokban ház-
tartási hulladékot, vagy egyéb, nem odavaló
anya got találnak, a zsákot nem szállítják el.

Sikeres volt az önkormányzati program

KIKÉSZÍTÉS IDÕPONTJA                                 ELSZÁLLÍTÁS DÁTUMA HELYSZÍN

December 10-én vagy december 11-én                    December 11. Hétfõ (3. ütem) Czakó utca, Derék utca, Fém utca, Apród utca,
reggel 05.00 óráig                                                      Döbrentei utca, Hadnagy utca, Kereszt utca

December 11-én vagy december 12-én                    December 12. Kedd (3. ütem) Alsóhegy utca, Avar utca, Csap utca, Piroska utca, 
reggel 05.00 óráig                                                      Galeotti utca, Harkály utca

December 12-én vagy december 13-án                    December 13. Szerda (3. ütem) Bérc utca, Gyula utca, Kocsány utca, Mihály utca, 
reggel 05.00 óráig                                                      Orom utca, Sánc utca, Szirtes út, Szirom utca, Számadó utca

(Folytatás az 1. oldalról)
Kolozsi Péter, a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgató -
ság szóvivõ-helyettese arra hívta fel a figyelmet, hogy
Magyarországon évente átla gosan 400 esetben riaszt -
ják a katasztrófavéde lem tûzoltóegységeit szén-mono -
xid-mérgezéssel összefüggõ esethez, Budapesten ta -
valy 200 riasztást kaptak. Õ is hangsúlyozta, hogy az
esetleges tragédia csak a riasztóberendezéssel elõz he -
tõ meg, hiszen a CO észrevétlenül terjed. 
   Mi a teendõ, ha megszólal a riasztó? A készülék
hangos jelzéssel figyelmeztet a veszélyre. (A hang-
jelzést a GAMESZ munkatársai megmutatják majd a
bérlõknek.) Ha meghalljuk a jelzést, azonnal hagyjuk
el a lakást és a 112-es telefonszámon értesítsük a
katasztrófavédelem munkatársait. Õk két percen
belül indulnak a helyszínre és megteszik a szükséges
intézkedéseket, többek között a Gázmûveket is érte -
sítik. 

Építményadó, telekadó: jövõre sem változik 

A Vörös Sün házban nyithat újra a Litea

Elismerés 
a rendõröknek
és tûzoltóknak

A Budavári Önkormányzat és a Közbiztonsági
Közalapítvány együttesen mondott köszönetet
a kerületben dolgozó rendõröknek és tûzoltók-
nak, kiemelkedõ munkájukat a kerület anyagi
jutalommal ismerte el. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester az ünnepségen úgy fogalmazott, ez a
közösség köszönetnyilvánítása azért a mun -
káért, amelyet értünk, a kerületben élõkért
tesznek nap mint nap. Cserháti László, a Köz -
biztonsági Közalapítvány elnöke is köszönetét
fejezte ki a rendvédelmi és a katasztrófavédelmi
dolgozóknak. Mint mondta, az õ munkájuk
eredményeként gyermekeinket, családjainkat
biztonságban tudhatjuk. Árvai Zoltán, a Hilton
Szálloda igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a
turiz mus egyik alapfeltétele a biztonság. Éppen
ezért a Közbiztonsági Közalapítványon keresz -
tül örömmel támogatják a kerületi ren dõ röket,
hogy ezzel is elismerjék munkájukat.
   Krammer György rendõrkapitány köszö net -
képpen újabb jó hírekkel szolgált: a bûncselek-
mények száma tovább csökkent a kerületben, és
a felmérések szerint Magyarország Európa egyik
legbiztonságosabb országa. – Ebbõl kö vet ke zik,
hogy Budapest a legbiztonságosabb  fõ város.
A Budavári Önkormányzat és a Közbiztonsági
Közalapítvány kilenc tûzoltó és 28 kerületi
rendõr kiemelkedõ munkáját ismerte el pénz -
jutalommal, összesen 1,7 millió forinttal.

FELÚJÍTÁS A SZOCIÁLIS 
MISSZIÓTÁRSULATNÁL
Megkezdõdtek és folyamatban vannak a Széchenyi
2020 program keretén belül a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium közremûködésével „A Szociális Misszió -
társulat épület energetikai felújítása” nevû projekt
kivitelezési munkálatai. A kétszázhatvanmillió forintos
beruházást teljes egészében az Európai Unió Kohéziós
alapjából támogatják. A Szociális Missziótársulat
Iskolaépületén homlokzati hõszigetelést végeznek,
kicse rélik a nyílászárókat, korszerûsítik a fûtést és nap -
elemek kerülnek felszerelésre. Az Anyaház épületében
szintén hõszigetelés, nyílászárócsere, fûtéskorszerû -
sítés és napelemes rendszer kiépítése valósul meg. 

FEKVÕRENDÕR A NAPHEGYEN
A Budavári Önkormányzat beruházásában elkészült a
Tigris utca – Fenyõ utca – Nyárs utca – Párduc utca
csomópontban a forgalomlassító fekvõrendõr.

VALÓTLAN INFORMÁCIÓKRA
FIGYELMEZTET A BKK 
Az elmúlt napokban több internetes oldalon tévesen
jelent meg, hogy 2018. január 1-jétõl kötelezõ közle -
kedési kártyahasználatot vezetnek be az elektronikus
jegyrendszer keretében. A Budapesti Közlekedési
Központ felhívja a figyelmet, hogy 2018. január 1-jétõl
továbbra is a megszokott módon lehet használni a
közösségi közlekedési eszközöket, így egyelõre nem
lesz szükség a közlekedési kártya kiváltására.  

Röviden

Minden bérlõnek ingyenesen biztosítja az önkormányzat a szén-monoxid riasztót

A biztonság az elsõdleges cél

A helyi adózással kapcsolatos teendõket már
elektronikusan is intézhetik az ügyfelek a www.
budavar.hu oldalon az E-Adózás fülre kattint-
va. Érdemes áttekinteni, hogy van-e adótartozá-
sunk, hiszen a jövõ évre szóló parkolási hozzájá -
rulásokat csak akkor tudja biztosítani az önkor -
mányzat, ha nincs elmaradás a gépjármû-adó
tekintetében. 

Bakó Annamária örömmel fogadta a hírt,
különösen kedves számára, hogy 40 éve a Vörös
Sün házban akkor mûködõ könyvesboltban kezd -
te könyves pályafutását. A Litea most ide tér
majd vissza – mondta el lapunk nak. Hozzátette:
a helyiséget már megtekintette, és meg kezdték a
felújítás, az új üzlet tervezését is. – Úgy szá-
moltunk, hogy márciusban újra nyit a Litea! –
mondta. Köszönetét fejezte ki az önkormányzat-
nak és a Gamesznak, amiért ilyen gyorsan sike -
rült megoldani a bolt elhelyezését. 
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Az Országalma címû 1988-ban bemutatott
filmmel zárult a Tabán moziban szervezett „Így
nevettünk egykor…” vetítéssorozat idei évada.
A beszélgetést vezetõ polgármester meghívott
vendége ezúttal a rendezõ, Pálos György volt.

Dr. Nagy Gábor Tamás kiemelte, milyen pom-
pásan sikerült az alkotóknak az amatõr szerep -
lõk és a hivatásos színészek játékát egységesí -
teniük. E felvetésre Pálos György mesélt az
elõzményekrõl, amikor a kilencvenes évek kö -
zepén forgatott dokumentumfilmet a borsodi

Csenyétén, amely falu akkoriban az ország
legszegényebb településének számított.
– Megérkezésünkkor a stábtagok bevásároltak
a közértben, s miután elfogyasztottuk reggelin-
ket, kiderült, hogy megettük a falu ételét. A
néhány napos forgatás, a szembesülés a szá-
munkra addig elképzelhetetlen szegénységgel,
olyan komoly hatást gyakorolt mindannyiukra,
hogy a hazafelé tartó úton teljes csendben
ültünk a kisbuszban – idézte fel a rendezõ. E
mély élmény ihlette az ötletet: vigyék filmre
Kárpáti Péter Országalma címû költõi szín-

mûvét, méghozzá Csenyétén. Természete-
sen az alkotók a közegben idegen ön ma -
gukat bele szõtték a moziba – a keret -
történetben megjelenõ, csetlõ-botló tévé -
sek képében. A filmben keverednek a
dokumentarista és játékfilmes elemek.

Pálos György elárulta: a lepusztult temp -
lomban megrendezett esküvõi jelent for-
gatása elõtt valódi esküvõ közel fél évszázad-
dal azelõtt zajlott a településen.

– A falu apraja-nagyja felvette szebbik ru -
háját, a kollektív emlékezet önálló életre
kelt, és mi csupán rögzítettük a törté -
néseket, amit a csenyéteiek úgy éltek meg,
hogy igazi esküvõn vannak – mesélte a ren-
dezõ, aki beszélt az elkészült mû helybeli
vetítésrõl.

Négy gyermeke, akik szerepelnek a film-
ben, az érkezésüket követõen hama rosan
elvegyültek a hasonló korú csenyétei apró -
ságok közt. Ez a családias hangulat jelle-
mezte a vetítést is.

– Mivel nem volt moziélményük, úgy
nézték a filmet, mint egy családi fotóalbu-
mot, vagy mint valami házi videót. Végig
kommentálták, ki mennyit változott.
Amikor a vásznon megjelent Badár Sán-
dor, összenéztek: õ meg kicsoda? Õ nem
itteni...                                                         DIA

Így nevettünk egykor…

A valóság átírja 
a mûvészetet

November 28-án ünnepelte 100. születésnapját
a kerületben élõ Veszely Jelena szobrászmûvész,
a jeles alkalomból a Budavári Önkormányzat is
köszöntötte az ünnepeltet.

Veszely Jelena 1917. november 28-án született
az Osztrák-Magyar Monarchia horvátországi
részén, Ljaskovica településen, ahol akkor hor -
vátok, svábok és magyarok is éltek. 1941-ben
Zágrábban, a Zenemûvészeti Akadémián és a
Képzõmûvészeti Akadémián végzett, utóbbin
mesterei voltak Ivan Meštrović és Frano
Kršinić. Férje Szilvássy Pál festõmûvész, akivel

1942-45 között Nagybányán, a Mûvésztelepen
éltek és dolgoztak. 1948-ban költöztek Buda -
pest re. 
   Veszely Jelena tevékenysége sokoldalú:
alkotott kisplasztikákat, rajzokat, grafikákat,
akva rel leket is. Köztéri szobrai az ország szá-
mos városá ban láthatóak Ózdtól Pécsen át
Fonyódig. 
   Alkotásainak vissza-visszatérõ témája a statika
és dinamika ellentétpárjával megragadott, a
kissé nyújtott formaalakítással megjelenített
figura: a férfi-nõ, az anya-gyermek kapcsolata, a
család.

Veszely Jelena szobrászművész köszöntése

Boldog 100. 
születésnapot!

Pálos György rendező
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Gospelkoncert az Örök élet vasárnapján
MÁRAI SZALON 
(Budavári Önkormányzat Díszterem, I. Úri u. 58.)
December 12-én 17.00 órakor tartják az idei utolsó
Márai Szalont  Örökzöld dallamok - örökzöld színésznõ
címmel. Vendég: Felföldi Anikó színésznõ, a Fõvárosi
Operett Színház örökös tagja. Zongorán kísér: Félix
Györgyi zongoramûvész. Házigazda: Szigethy Gábor.

VÁRBARÁTOK KÖRE
(Figyelem! Új helyszín! Budavári Önkormány -
zat Díszterem, I. Úri u. 58.)
December 11-én, hétfõn  17.00  órakor a
Várbarátok Köre a 200 éve született Arany Jánosra
emlékezik. A költõfejedelem mûveit megidézi Sudár
Annamária elõadómûvész. Minden érdeklõdõt szívesen
látnak.

MAGYAR EMLÉKEKÉRT 
A VILÁGBAN EGYESÜLET 
(Mátyás templom Plébániahivatal, 1014 Buda -
pest, Országház u. 14.)
December 19-én, kedden 18.00 órától Szent
László, a lovagkirály (II.): Az európai kereszténység
védõpajzsa - egy magyar király példája és emlékezete
Ádvent idején címmel tartanak elõadást. Elõadó: dr.
Körösi Mária egyetemi docens. Meghívott vendégek:
Dr. id. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa el-
nöke, a Szent László Emlékbizottság tagja és Okos
Márton, a Báthory-Bem hagyományõrzõ Egyesület el-
nöke, az emlékév ötletadója. Közremûködõk: Pálmai
Árpád egyházzenész, karnagy és a kõbányai Szent
László Gimnázium diákjai.

MAGYAR ASSZONYOK
ÉRDEKSZÖVETSÉGE ÉS 
A TABÁNI FIATALOK
TÁRSASÁGA
(Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium,
1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 2.)
December 20-án, szerdán 18.00 órától a Magyar
Asszonyok Érdekszövetsége és a Tabáni Fiata lok
Társasága Hitehagyott földrész, rejtõzködõ keresztény
Európa? címmel tart pódiumbeszélgetést.  Vendégek: Dr.
Márfi Gyula veszprémi érsek, dr. habil. Resperger István
ezredes, egyetemi docens, a Nemzetbiztonsági Intézet
igazgatója, dr. Gyõrfi Károly, az Óbudai Evangélikus
Egyházközség felügyelõje. Mûsorvezetõ: Szõnyi Kinga, a
Magyar Asszonyok Érdekszövetsége elnöke.
    A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Regisztrálni 2017. december 19., kedd, 16.00 óráig
lehet a  www.asszonyszovetseg.hu  weboldalon,
a taftegye sulet@gmail.com e-mail címen vagy a +36-
70-677- 2073-as telefonszámon. Minden érdeklõdõt
sze retettel várnak!

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
(Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtára 1016 Krisztina krt. 87-91.)
December 15-én, pénteken, 16.00-18.00 óráig
karácsonyi kézmûves foglalkozást tartanak, amelyre
mindenkit szeretettel várnak, a belépés ingyenes.
December 27-én 17.00-18.00 óráig karácsonyi
dia vetítés. Mindenkit szeretettel várnak, a belépés
ingyenes.

ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
December 13-án, szerdán 18.00 órától Kodály és
kortársai III. Mûsoron: Kodály II. vonósnégyes, Debussy
vonósnégyes, Schoenberg II. vonósnégyes Classicus
Kvartett. A Zenetörténeti Múzeum kiállításait 17.00
órakor Gombos László zenetörténész mutatja be.
Jegyárak: felnõtt – 600 Ft, diák, tanár, nyugdíjas 300
Ft. A jegyek a múzeumba egész nap érvényesek.
Támogató: EMMI.

December 15-én, pénteken 18.00 órától Barokk
muzsika - hangverseny Telemann halálának 250. év-
fordulójára. Mûsor: Viola da gamba mûvek és kantáták.
Közremûködik: Kalafszky Adriana - szoprán, Lachegyi
Imre - blockflöte, Szászvárosi Sándor - viola da gamba,
Tegyei Zoltán - csembaló, Nagy Réka - viola da gamba.
Jegyárak: felnõtt – 600 Ft, diák, tanár, nyugdíjas 300
Ft. A jegyek a múzeumba egész nap érvényesek.

December 16-án, szombaton 16.00 órától Balog
Zsófia zongoraestje. Mûsor: Mozart: c-moll fantázia K.
475, Bartók: Improvizációk Op. 20, Schubert: B-dúr
szonáta D. 960 - a grazi nemzetközi zongoraverseny
díjnyertes számai. Jegyárak: felnõtt – 600 Ft, diák,
tanár, nyugdíjas 300 Ft.

SZILÁGYI DEZSÕ TÉRI 
REFORMÁTUS TEMPLOM 
(Szilágyi Dezsõ tér)
December 22-én, pénteken 18.00 órától jóté -
konysági adventi koncert. A Tabulartúra régizene
együttes karácsonyi mûsorának címe: „Nékünk ez
napon születék...” népek karácsonyi énekei.
Vendég: Póka Éva színmûvész. A teljes persely -
adományt a felvidéki kis falvak gyülekezeti részére
ajánlják fel.

Programok

A 2014-ben alakult Istvánffy Kamarakórus
repertoárján elsõsorban egyházi kórusmûvek
sze repelnek. A koncert elõtt Muntag Lõrinc
zeneszer zõ, a kamarakórus mûvészeti vezetõje
mutatja be a mûvészeti formációt és az adventi
koncert programját.

t Az Istvánffy Kamarakórus a 18. század egyetlen
európai hírû magyar zeneszerzõjének, karnagyá-
nak és orgonistájának, Istvánffy Benedeknek nevét
vette fel. Ez a zenei korszak határozza meg a reper-
toárjukat is?

– A névválasztásnak nem ilyen jellegû oka volt. A
kórus a gregorián, reneszánsz, és Bach kantáták

repertoárjának éneklésére alakult, majd az idõk
során – amennyire ezt a kórus mérete engedte,
illetve engedi – egyre többször énekel tünk, éne -
kelünk romantikus és kortárs darabokat is.
t A kórus alig több mint három éve alakult, tagjai
mindannyian fiatalok. Korábban is ismerték egy -
mást?

– Az alapítótagok többsége olyan ismerõsöm
volt, aki már énekelt a „kezem alatt”, illetve
akadnak olyanok is, akikkel valamely más kó -
rusban énekeltünk együtt. A kórus tagja az
egyik gyerekkori barátom, a feleségem is, ám
kö zösségünk legfõbb jellemzõje, hogy elhiva -
tot tan és magas színvonalon látjuk el kiemel -

kedõ tevékeny ségün ket: az egyházi  liturgikus
zenei szolgálatot.  
tAz adventi koncerten a gregorián mellett William
Byrd és Philippe de Monte mûvei csendülnek fel.
Kérem, mutassa be a mûveket!

– A gregorián dallamokat az ádventi vesperás
– azaz a vecsernye, az esti templo mi ájtatosság,
– a matutinum – vagyis a szerzetesek hajnali
imádsága –, valamint a misék tételeibõl állítot-
tuk össze. Az egyes blokkok között Byrd litur -
gikus idõszakra írott propriumtételei szó lal nak
meg, zárásként pedig de Monte: Ne timeas
Maria kezdetû motettája hangzik el.                                                     

r.a.

December 10-én 16.00 órától az Istvánffy Kamarakórus koncertje a Városházán

Gregorián dallamok 

Ránki Fülöp ifjú zongoramûvésszel az idei
Beethoven Budán fesztiválon már találkozha-
tott a vári közönség. (A fesztiválon néhány évvel
ezelõtt szülei, Klukon Edit Liszt Ferenc-díjas,
valamint Ránki Dezsõ Liszt- és Kossuth-díjas
zon goramûvészek adtak kétzongorás koncertet)
A fiatal tehetség december 17-én, advent har-
madik vasárnapján, a Városháza aulájában, az
önkormányzat által készíttetett Graf fortepia -
nón játszik.

t A mûsor választása hogyan kapcsolódik advent
hangulatához?

– A programot egy szólóestem mûsorának elsõ
részébõl kölcsönöztem. Ennek legfõbb jellemzõ-
je, hogy a kezdõ C-dúr Haydn-szonáta után kis
lépésenként kerül egyre feljebb az egymást
követõ Haydn- és Schubert-darabok hangneme
(f-moll, Gesz-dúr, G-dúr, Asz-dúr). Úgy gondo-
ltam, az emelkedés jelensége jól illik az adventi
várakozáshoz. A mûsort az alkalomhoz illõen ki -
egészítettem egy Chopin-, illetve egy Schumann-
mûvel, amelyeken keresztül végül visszajutunk a
fényes, tiszta C-dúrba. Fontos szempont volt a
hangszer, az 1820-as évekbeli Graf fortepiano
kópia, amelyen az eredeti elkészíté sénél két-
három évtizeddel korábbi Haydn-, valamint a
korabeli Schubert-szerze mények mellé kívánko-

zott az 1830-as évek két kompozíciója is, ezáltal
több oldalról megvilágítva egy ilyen instrumen-
tum lehetõ ségeit.
tMelyik zenetörténeti korszak, vagy mely zene sze -
r zõk állnak a szívéhez a legközelebb?

– A zenei ízlésem erõsen intuitív alapokon
nyugszik. A megfogalmazható tartalmaktól elvo -
nat  koztatott hangzás, hangzó folyamat érint meg
elõször. Emiatt teljesen különbözõ idõkben élt
szerzõk hasonló mértékben vonzanak (például
Bach, Haydn, Liszt, Messiaen vagy Dukay Bar -
na bás). Ebbõl a szempontból a korszakok jelen-
tõsége számomra mindössze annyiban merül ki,
hogy a szerzõk gondolkodásmódjának és lejegy -
zésmódjának, ezáltal szerzeményeik belsõ mû -
ködésének és elõadási követelményeinek jobb
meg értéséhez, hasznos lehet az alaposabb is me -
re tük.
t Jelenleg a Zeneakadémia hallgatója. Hogyan tud-
ja megosztani az idejét a tanulmányai, a gyakorlás
és a koncertezés között?

– A Zeneakadémia végzõs hallgatójaként
kevés órára kell bejárnom, egy héten csak két
vagy három alkalommal megyek be az
egyetemre. Hála Istennek, viszonylag sok kon-
certen játszhatom, de annyira azért mégsem,
hogy ne tudnék rendesen gyakorolni az utazá-
sok miatt.

tA családi karácsonyokon is szerepet kap a muzsika?
– Amióta az eszemet tudom, december 24-én
reggel Bach Karácsonyi oratóriuma szól ottho-
nunkban. A karácsonyt megelõzõ és követõ
rövid idõszakban nem szoktam fellépé seket vál-
lalni, ezért ilyenkor több lehetõségem nyílik a
pi henésre, a családi együttlétekre és olyan, szá-
momra kedves zenékkel való fogla lkozásra, ame-
lyek nem szerepelnek a következõ hónapok kon-
certjein.                                                           R.A.

December 17-én 16.00 órától Ránki Fülöp szólókoncertje 

Haydn, Schubert, Chopin

November 26-án a Városháza aulájában megkez dõdött
az adventi koncertsorozat. Nagy Gábor Tamás polgár -
mester köszöntõjében arra utalt, hogy a kerület több
mint egy évtizedes hagyo mánya a közös gyertya gyújtás
és zenehallgatás. Az idén az utolsó adventi vasárnap
Szent estére esik, emiatt döntöttek úgy, hogy az egyházi
évet lezáró Örök élet vasárnapján – illetve a katolikus
liturgia szerint Krisztus király vasárnapján – rendezik
meg az elsõ hangversenyt.
   Péter Zoltán, a budavári evangélikus egyház község
lelkésze személyes hangon szólt a kö zön ség hez. Elárulta,
hogy a családjával már megsütötték az elsõ mézeskalá-
csokat, várják az ünnepet. Beszé dében úgy fogalmazott,
hogy advent kö zeledtével immár „mindenki meggyújt -
hatja a hit, a készenlét lámpását”. Szent Jeromostól idézve
megemlékezett az elhunytakról, majd Álmos István:
Irgalmazz ragyogás címû versével zárta szó nok latát.
   A zsúfolásig telt aulában az Octovoice Énekegyüttes,
az Ott Rezsõ Band és Malek Andrea EMeRTon-díjas
énekesnõ különleges gospel koncertjének hangulata
magával ragadta a közönséget, a mûfaj sajátosságához
illõen valódi öröm ünneppé vált a délután. Robert Ray
amerikai zeneszerzõ Gospel miséje után a gospelek sora
következett, majd meglepetés vendég ként Malek Miklós
Erkel Ferenc-díjas zeneszerzõ ült a zongorához. Édesap-
ja kísé retével az énekesnõ rá adásként Szép Ernõ és
Gárdonyi Géza megze né sí tett verseit énekelte, a mû -
sort egy karácsonyi a’capella gospel zárta.              r.a.
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Jókai Anna 85. születésnapjáról emlékeztek meg
a róla elnevezett Szalon ban. Az önkormányzat
szeretne hagyományt teremteni, s minden év -
ben megünnepelni az írónõ születését. „Mert
ezen a napon a Teremtõ olyan embert adott a
világnak, aki egy sivár korban, az egész Kárpát-
medencei magyarságnak hitet, reményt nyúj-
tott” – fogalmazott Nagy Gábor Tamás polgár -
mester.

– Jókai Annát nyolcvanadik születésnapján
országszerte mûsorokkal köszöntötték, a Város -
há  zán a Budavári Lakosok Szövetsége és a

Törté nel  mi Szalon rendezett számára köszöntést
öt évvel ezelõtt. A Kossuth-nagydíjas, Kossuth-
díjas írónõ azóta egy másik dimenzióba lépett
át, de mégsem vesztettük el õt. Hiszem, hogy
bár a 85. születésnapján már nem lehet jelen
fizikai valójá ban, de a Kárpát-medence-szerte
zajló emlékezé seken lélekben mindenütt ott
van, mert üzenete és mûvészete örök és egye te -
mes – mondta Nagy Gábor Tamás. Hozzá tette:
mûvein keresztül közösséget tudott teremteni
idõben és térben egymástól távol lévõ emberek
között, s a róla elnevezett Szalon ezt a szelle mi -
séget kép viseli.

   Azt est háziasszonya, Bakó Annamária, Buda -
vár Díszpolgára, Jókai Annához fûzõdõ barát-
ságát felidézve elárulta, hogy az egy alkotás hoz, az
Ima Magyarországért címû vershez kapcsolódik.
– A Magyar Kultúra Alapítvány felkért, adjam ki
az egész nemzet lelkét megrázó költeményt, amely
elõször egy 2002-es TF-esten, majd a Vasárnapi
Újságban hangzott el – emlé kezett vissza. Barát-
ságukat úgy jellemezte: jó nõ vére volt Jókai Anna. 
   Az Ima Magyarországért verset Kocsár Miklós
zenésítette meg Öregisten, Nagyisten címmel.
Gráf Zsuzsa, Liszt-, Magyar Örökség- és Prima-
díjas karnagy, a Junior Prima-díjas Angelica
Leánykar vezetõje 2009-ben találkozott a kottá-
val. – Hogyan tudom majd átadni a témát a
kamasz és huszonéves tagokból álló kórusom-
nak? – ötlött fel benne, miután megismerte a
csodás zenedarabot. A vers, a zene üzenete a fiata -
lok lelkét is megérintette, így a mû azóta majd
minden koncertjükön felhangzik. A karvezetõ
örömmel mesélte, hogy Toledóban, ahol miután
mesélt a magyar nyelvû versrõl, a közönség állva
tapsolt, s kikövetelte az ismétlést. 
   Az est folytatásában Kisfalusi Lehel színmûvész
a szerzõ Az életmû címû prózáját olvasta fel,
Németh Kristóf színmûvész Az önzõ gyász címû
írást osztotta meg a közönséggel. Elmesélte azt is,
hogy színészként, színházvezetõként természete-
sen egy elõadás után ismerkedet meg Jókai Anná-
val. – Nagy rajongója voltam mûveinek, azonban
azt addig nem tudtam, milyen szellemes, ironi -
kus és önironikus az életben – emlékezett.
Elmondta azt is, Jókai Anna mûveit többször
adta elõ a szerzõ jelenlétében, az utána folytatott
beszélgetéseket pedig örök emlékekként õrzi. 
   Az est egy Jókai Annáról készült portréfilm ve -
títésével zárult.                                                  D.A.

Aki felrázta a magyarság lelkét

Magyarság és Európa 

Örökérvényû Babits
Babits Mihály születésének évfordulóján a
költõ Vérmezõn álló szobránál idézték fel
alakját és azt a szellemiséget, amelyet kép -
viselt: egyszerre aggódott a magyarságért és
az európai keresztény kultúráért.

Ennek egy szép példáját idézte Incze Ildikó
elõadómûvész, amikor részleteket olvasott
fel Babits Örök kék ég a felhõk mögött címû
írásából. „Magyar vagyok: lelkem, érzésem
örökséget kapott, melyet nem dobok el: a
világot nem szegényíteni kell, hanem gazda -
gítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget,
ha meg nem õrzök magamban minden színt,
minden kincset, ami az emberiséget gaz da -
gít hatja? A magyarság színét, a magyar ság
kincsét! De mily balga volnék, ha ugyanak -
kor más színt, más kincset el akar nék venni
vagy meggyen gíteni!”
– 2008-ban, Babits születésének 125. évfor-
dulójára állította a szobrot a Budavári
Önkor mányzat. Az író-költõ másfél évtized
le forgása alatt három helyen lakott a
Krisztinavárosban, az Attila út 103-ban, a
113-ban és a Logodi utcában. Korábban
egyetlen emléktábla sem õrizte a tényt, és
köztéri szob ra sem állt Budapesten  –
emlékeztette a jelenlévõket dr. Nagy Gábor
Tamás polgár mester. 

– Úgy tûnt, jótékony homály fedte mû -
vészetét, alakját, mintha nem lett volna
elég aktuális, kellõképpen korszerû. Az
egykori oktatás a kommunista ideológiá-
nak meg felelõ skatulyába zárta, mint lírai
költõt, el feledtetve mélyen érzõ magyar -
ságát, mély katolikus hitét – fogalmazott a
polgármester.
   –  Ismét tudatosítani kell az irodalmat
szeretõ emberekben, hogy érdemes leven-
ni Babits könyveit, mert ahogyan egyszerre
aggódott a magyarságért és az európai mû -
veltségért, az talán aktuálisabb, mit egy
évtizede. Akkora az értékválság a kontinen -
sen, amelyrõl már csak a költészet nyelvén
lehet beszélni. 
   Babits Mihály szobrát a kerületben élt
Marton László szobrászmûvész készítette,
de mûve felavatását már nem élhette meg.
Az alko tót nem kizárólag a szobor meg-
formálására, hanem a környezet méltó
kiala kí tására is felkérték, így kerültek a
Babits alakja melletti falra a kerületi dísz -
polgárok, Budavár Emlékéremmel ki tün -
tetet jeles értel miségiek, mûvészek kedves
Babits-idé zetei. 
   Az emlékfalat és a szobor környezetét
az önkormányzat tavasszal újította fel.          

DIA

Kisfalusi Lehel Németh Kristóf

Jankovich Ferenc születésének 110. évfordulójára emlékeztek
november 29-én a Kossuth-díjas költõ, író, mûfordító egykori
lakóházánál, a Mátray utca 9. számú épületen elhelyezett emléktáb -
lánál. A  hóesés ellenére is szép számmal összegyûlt családtago kat,
rokonokat, barátokat Incze Ildikó köszöntötte Jankovich Ferenc
Lánchídról szóló írásával, majd Nagy Gábor Tamás polgár mester
méltatta a költõt. Mint mondta, különleges hónap a november,
hiszen olyan írók, költõk születését ünnepelhetjük a ke    rü   let ben,
mint Jókai Anna, Babits Mihály és Jankovich Ferenc, akik között
egyfajta irodalmi-mûvészeti rokonság van.    
   Jankovich Ferenc sokoldalú tehetség volt, a vers és a próza mellett
zenei tálentummal is rendelkezett. – Szûkre szabott idõ jutott neki,
mégis hatalmas életmûvel ajándékozott meg minket olyan embert
próbáló idõszakokban, mint a  második világháború és az ’50-es
évek diktatúrája – emelte ki a polgármester. Jankovich pályája
versekkel indult a harmincas években, majd érdeklõdése a zene

felé fordult. Az õ nevéhez fûzõdik a  Sej, a mi lobogónkat… kezdetû
dal, amelynek alapja egy csángó népdal. – A háború után a dikta -
túra õt sem engedte szóhoz, az 56-os forradalomról írt versei
megrázóan szépek – mondta Nagy Gábor Tamás.  A forradalom
leverése után írt ifjúsági regényt, drámát, önéletrajzi regényt és
mûfordítással is foglalkozott. – Igazán a történelmi nagyregényei -
ben tudta elmondani mindazt, amit a világról gondolt – tette hozzá
a polgármester. – Születésének évfordulóján ne csak emlé kez zünk
rá, hanem vegyük le a polcról versesköteteit, regényeit és fedezzük
fel újra a magyar irodalom e különleges tehetségét – zárta Nagy
Gábor Tamás a megemlékezését, amelyet a költõ lánya, Jankovich
Krisztina is meghatottan hallgatott.   
   Az emlékezés este a Jókai Anna Szalonban folytatódott, ahol
Czigány György író, költõ, Incze Ildikó és Galkó Balázs szín-
mûvészek, valamint Baranyay László zongoramûvész idézte meg a
Kossuth-díjas költõ, író, mûfordító szellemiségét.

110 éves lenne Jankovich Ferenc

Szûkre szabott idõ és 
hatalmas életmû

PROGRAMOK
NEMZETISÉGI KÖNYVBEMUTATÓK
December 12-én, kedden 18.00 órától a
Budavári Német és Bolgár Nemzetiségi
Önkor mányzat könyvbemutatója és irodalmi
mûsora. Az esten Dr. Menyhárt Krisztina, a
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnök he -
lyette sének a bolgárkertészekrõl szóló könyvét
ismer hetik meg a résztvevõk. A Német
Nemzetiségi Önkormányzat Farkas-Hoffmann
Márta: Szülõföldemtõl elszakítva címû könyvét
mutatja be. A kötet a malenkij robotra elhur-
coltakról szól. A szerzõvel Árvai Attila beszél-
get. A program ingyenes.

ADVENT 
A LÁNCHÍD
KÖRBEN
December 13-án,
szerdán 16.00 órá -
tól a Lánchíd Kör
ad venti mûsora a
Budavári Általános
Iskola diákjainak fel-
lépésével. A prog -
ram ingyenes.

IRODALMI SZALON MEETUP 
December 28-án, csütörtökön 18.00 órá tól
Meetup irodalmi est. A meetup-ok azonos
érdeklõdésû emberek összejöve telei, a cél az
elektronikus virtualitásból való kilépés, a
fizikai találkozás, a közösség építés, a szemtõl
szembe beszélgetés, esz mecsere, a közös tevé -
kenység, a cselekvés, a valódi emberi kapcsola-
tok építése és ápo lása, a tájékozódás, a tanulás,
az érték képzés. 
   Az Irodalmi Szalon meetup-jaira a szer -
vezõk kiszemelnek egy vagy több irodalmi
alkotást, a résztvevõk azt elõre el ol vas sák,
majd közösen véleményezik, el mond ják
benyomásaikat. Az idei utolsó meetup témá-
ja Garaczi László lemur sorozatának har-
madik darabja, az Arc és hátraarc címû
regény. Szépirodalom, jó társaság, izgalmas
közös be szélgetés. Részletek és jelentkezés az
irodalmi szalon.hu címen.

Jókai Anna Szalon
I. Iskola utca 28.

Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig: 
16.00 – 20.00 óráig 

Telefonszám:+36-20-363-0577
További információ:

www.jokaiannaszalon.hu
E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu
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Antal Emese dietetikus, szociológus december 12-én közkívá-
natra visszatér a Vízivárosi Klub ba. A Budavári Önkormány -
zat és a II. Kerületi Kormányhivatal Népegészségügyi
Osztályának közös sorozatában a TÉT Platform szakmai
vezetõje arról tart elõadást, hogy a karácsonyi ételsor miként
lehet egyszerre ízletes és egészséges.

t Vajon az egészség és a boldogság párban járnak? Dietetikusként
milyen összefüggést lát a kettõ között?

– Abszolút párban járnak. Hiszen az egészséges életmód része
a kiegyensúlyozott, változatos táplálkozás és a rendszeres test-
mozgás mellett a lelki egészség is. Nézzünk egy példát! Íme,
két hölgy. Az egyiknek „nagykönyv” szerinti az alakja, de
állandóan a kalóriákat számolja, naponta centivel méregeti
magát – így stresszben él. A másik ugyan két-három kiló feles-
leggel rendelkezik, ám jól érzi magát a bõrében. Nos, önök
szerint kedves olvasók, melyikük az egészségesebb?! 
t A téli ünnepkör hagyományos ételei, mint a töltött káposzta
vagy a bejgli, többnyire kalóriadúsak. Valljuk be, nehéz lemondani
az ünnepi fogásokról…

– Nem kell lemondani a hagyományos ételek rõl, hiszen azok
az ünnep, a tradíció részei. Tanácsos azonban kevesebbet
fogyasztanunk, mértékkel ennünk belõlük. Természetesen
az elkészítés módja és alapanyaga is segítségünkre lehet.
Például a tápanyag- és kalóriatartalomban lényeges különb-
ség, hogy a töltött káposztához mennyire zsíros húst, illetve
milyen rizst választunk, mennyi zsiradékot használunk az
elkészí té séhez, mennyi a káposzta-rizs-hús arány, milyen zsír-
tartalmú tejfölt és mennyit teszünk rá. A bejgli esetében is fel -
merülnek hasonló kérdések.
t Mit tanácsol? Az ünnep idején hogyan lehetünk egyszerre a
reformkonyha követõi, illetve kitûnõ háziasszonyok?

– Ne a mennyiségen, hanem a minõségen legyen a hangsúly.
Inkább gasztronómiai gyö nyö rökben legyen részünk, mint a
gyors és hatalmas traktákban. Élvezzük az ízeket, hagyjunk
idõt a nyugodt kóstolgatásra és táplálkozásra. A tálalás is
nagyon fontos, gyümölcsöket, gyümölcssalátát is tehetünk az
asztalra; minden összeállítás legyen gusztusos és ínycsiklandó.  
t Kérem, ajánljon egy könnyen elkészíthetõ, formabontó menüt
a karácsonyi, illetve a szilveszteri asztalra!

– Karácsonyeste remek elõétel lehet a mártogatós zöld-
ségekkel, joghurtos öntettel. Utána jöhet a harcsából készített
halászlé – természetesen mértékletes kenyér- vagy tésztafo-

gyasztással. Fõ fogás ként töltött káposztát ajánlok, amelybõl
inkább a ká posz tát és ne a többi alkotórészt fogyasszuk.
Desszertként pedig válasszuk az almáspitét! Süssük úgy, hogy
fõként alma, és ne a tészta domináljon.
   A szilveszteri vacsora is indulhat mártogatóssal. Ezt követ -
heti a sütõtökleves, majd jöjjön egy elegáns fogás, mondjuk
lazacsteak salátával. A hagyományokkal semmiképp se szakít-
sunk ezen az estén, hiszen a népi babona szerint újév hajnalán
a mákos guba bõséget és sok pénzt ígér.                        Rojkó A.

A VÍZIVÁROSI KLUB PROGRAMJAI

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 

Hétfõ: 
09.00-10.00 Baba-mama torna. Érdeklõdés,
jelent kezés: Metzing Katalin, kmetzing@gmail.com.
Ajánlott életkor 2 hónapostól 3 éves korig. Részvételi díj:
1200 Ft/alkalom. 

10.30-12.00 „Ablaknyitogató”- számítógépes
klubfoglalkozás saját laptoppal rendelkezõ I. kerületi
nyugdíjasok részére. Részvételi díj: 500 Ft/alkalom.
Laptopot minden alkalommal hozni kell. Részvételi
szándékát kérjük jelezze telefonon, vagy e-mailben! Tel.:
+36-1-780-7660, +36-20-232-9018, e-mail: info.
vizivarosi.klub@gmail.com.

16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ angol társal-
gókör. 

16.30-17.30 Ingyenes jogi tanácsadás. Bejelent -
kezés: drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhe -
tõségein.

19.00-20.00 Labdás gerinctorna. Részvételi díj:
1400 Ft/alkalom; 4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés
szükséges a mozduljtudatosan@gmail.com címen.

Kedd: 
08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan@gmail.com címen.

9.00-10.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi nyug -
díjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan@gmail.com címen.

Szerda:

10.30-11.10 Össze-Hangoló kisgyermekes szülõk -
nek. Interaktív népzenés foglalkozás, amely zeneterá -
piás szemlélettel átitatva fókuszál az anya-gyermek
kapcsolatra. Zenével, mondókákkal, ölbeli játékokkal a
kisebbek, tánccal, mozgásos játékokkal a nagyobbak,
hangszerekkel, hangkeltõ eszközökkel mindenki a zenei
folyamat részesévé válhat. Foglalkozásvezetõ: Paár
Julianna zeneterapeuta (paarjulcsa@gmail.com). Rész -
vételi díj: 1000 Ft/alkalom.

15.00-16.00 „Aranycipõ”- senior
tánctanfo lyam, I. kerületi lakosok-
nak ingyenes. Folyamatos csatlakozási
lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka,
+36-30-479-9328. 

Csütörtök:
08.00-9.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a moz-
duljtudatosan@ gmail.com címen.

09.00-10.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj:
600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan@gmail. com címen.

14.00-17.00 Bridzs klub. Azt hallotta, hogy kiváló
matektudás, vagy hatalmas nagy memória kell ehhez a
világszerte ismert és kedvelt kártyajátékhoz? Tévedés!
Elég hozzá egy joker nélküli francia kártyapakli, és négy
lelkes ember! Ha nem hiszi, jöjjön el a bridzs klubba és
próbálja ki! 

16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ orosz társal-
gókör. 

17.00-18.00 Meridián torna. A torna lényege az
akupresszúrás pontok stimulálása. A módszer egyszerû,
bármilyen életkorban el lehet sajátítani, és aki elkezdi, az
biztosan nem fogja abbahagyni, mert jótékony hatásai
szinte azonnal érzékelhetõek.

Péntek:
08.00-15.00 Termelõi piac a klub elõtti téren. Friss
zöldségek, gyümölcsök, lekvárok, sajtok, savanyúságok
és más finomságok várják a vásárlókat.

08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan@gmail.com címen.

09.00-10.00 Gerinc -
torna minden korosz tály -
nak. Részvételi díj:  600
Ft/alkalom. Beje lent kezés
szükséges a mozdulj-
tudatosan@ gmail.com cí-
men.

10.00-11.00 „Aranycipõ” senior tánctanfolyam.
Részvételi díj 500 Ft. Folyamatos csatlakozási lehetõség!
Érdeklõdés: Füleki Réka, +36-30-479-9328. 

Vasárnap: 
17.30-19.30 Kezdõ Tai Chi Chuan edzés. Egész -
ség megõrzés lágy harcmûvészettel. Érdeklõdés Bódi
Gergelynél, +36-70-285-2965. 

Különleges születésnap (igény szerint kalandtúrával,
vetélkedõvel, alkotómûhellyel). Érdeklõdés: Körmendi
Csilla, +36-30-531-5577, bolcsbagoly@index.hu

Cím:1015 Bp. Batthyány u. 26.
Tel.: +36-1-780-7660, 06 20 232 9018.
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com

DECEMBER 12., KEDD 18.00

Kiskalácsom, nagykalácsom...
KARÁCSONY ÉS SZILVESZTER  – ÍZLETESEN, BOLDOGAN,
EGÉSZSÉGESEN

Antal Emese dietetikus, szociológus, a TÉT Platform szakmai 
vezetõ jének elõadása.
Részvételi díj: 800 Ft, I. Kerületkártyával 400 Ft.

A program szakmai felelõse a BFKH II. Kerületi Hivatala 
Népegész ségügyi Osztálya.

(Antal Emesével készített interjúnkat lásd lent)

DECEMBER 13., 
SZERDA 17.00

Könyvbemutató
STRÓBL ALAJOS
KÖZTÉRI SZOBRAI 1.-5. 

A Budavári Önkormányzat támogatásá-
val készült kiadványt bemutatják, és ko-
rabeli fotók vetítésével illusztrálják: Dr.
Stróbl Alajos és Stróbl Mátyás, a szobrász
unokái. Minden érdeklõdõt szeretettel
várnak a szervezõk!

Könyvbemutató a Városházán 

Budavári séták
Újabb érdekes helytörténeti és kultúrtörténeti kiadvánnyal jelentkezett
a Látóhatár Kiadó.  A Budavári séták - Házak, terek egykor és most
címû reprezentatív kötetüket stílszerûen a Városházán mutatták be
november végén.  

Hitte volna, hogy a budavári Hilton szálló helyén egykor kolostor és
templom mûködött, mi több, a templomtorony egyik falát beépítet-
ték a szálloda épületébe? És azt, hogy a IV. Béla által alapított Budán
a királyok elsõ szálláshelye a mai Táncsics Mihály utcában volt? Gon-
dolta volna, hogy II. Józsefet meg sem koronázták a Szent Koronával,
mégis a kalapos királynak köszönhetjük, hogy a magyar államiság e
fontos jelképe a budavári palotába került? Tudta, hogy a Bécsi kaput
a millenniumi ünnepségek idejére elbontották, aztán közkívánatra
újraépítették, mondván: mit ér egy vár kapu nélkül? 
   A Látóhatár Kiadó
Budavári séták - Házak,
terek egykor és most címû
új kötetébõl mindez ki de -
rül. És persze ennél sok -
kal több. A kötet szer zõi
128 oldalon 39 különféle
budavári hely színt: köz -
épületeket, templo mo -
kat, szobrokat, emlékmû -
veket mutatnak be. Az
oldalpárokon az is mer te -
tett épületek archív (rend-
szerint XX. század eleji) és
mai fotóját lát hatjuk –
vagy éppen csak azok hûlt
helyét. S hogy mi történt
a két kép között eltelt idõ -
ben? A könyv mindent
elmond, amit errõl tudni
érdemes.
   Minden írás érdekes történelmi adatokat, anekdotákat villant fel,
és házról házra bemutatja a regényes várbeli történelem egy-egy epizód-
ját. Különösen érdekes a palota történetét bemutató elsõ rész, amely-
hez értékes illusztrációkat is találunk a könyvben. Mégis talán a legiz-
galmasabbak azok az archív fényképek, amelyek mára már egyedüli
tanúi a második világháborúban megsérült, majd a szocializmusban
lebontott épületeknek.

Ünnepi ételsor – egy kicsit másképp
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DECEMBERI PROGRAMOK

ADVENTI
KÉSZÜLÕDÉS
Van már ott hon ad-
venti ko szo rú tok?
Vagy saját kis nap -
tárad min den nap raegy
kis csokival? Ha már
nagyon várod a karácsonyt,
biztos az adventi készülõdés is izgalmas a számodra.
Ehhez a várakozásokkal teli idõszakhoz mondok el
nektek egy adventi mesét és utána, ahogy megszok-
tátok, alkotunk valamit. Vasár nap pedig ne felejtsetek
el gyertyát gyújtani. Kreatív foglalkozás mesével a
Halszem Mese mûhely jóvoltából. Ajánlott korosztály:
5-12. 120 perc.

MESÉK KICSIKRÕL –
NEM CSAK 
KICSIKNEK –
DIAFILMVETÍTÉS
Amit vetítünk: Babszem
Jankó, Hüvelyk Matyi,
Iciri-Piciri, Kicsi dió,

Pöttöm Panna. Ajánlott korosztály: 4-9 éves korig. 30
perc.

KARÁCSONYI
KÉSZÜLÕDÉS 
A HALSZEM
MESEMÛHELLYEL
Holnap itt a Karácsony!
Várjuk együtt a Szent -
estét! Közös karácsonyi

készülõdés mesével és kreatív foglalkozással. Ha
karácsonyfadíszt, meglepetést vagy csak valami
szépet szeretnél készíteni az ünnepekre, gyere el!
Ajánlott korosztály: 5-12. 120 perc.

SZILVESZTERI KÉSZÜLÕDÉS
Készülj a Szilveszterre a Mesemúzeumban! Túl vagy
már a karácsonyon és biztosan jókat játszottál és ün-
nepeltél a családoddal, finomakat ettél és kaptál
szép ajándékokat is. Hamarosan Szilveszter és végre
te is sokáig fenn maradhatsz este. Készüljünk együtt
a 2018-as év beköszöntére saját magunk által
barkácsolt buli kellékekkel. Persze a mese most sem
maradhat el. Kreatív foglalkozás mesével a Halszem
Mese mûhely jóvoltából. Ajánlott korosztály: 5-12.
120 perc.

December 28., csütörtök
December 30., szombat 
11.00 órától

December 9., szombat 
11.00 órától 

December 16., 
szombat 11.00 órától 

December 23., 
szombat 11.00 órától 

JÓGA 
Hétfõn és szerdán 18.00 – 19.30 között jóga.
Külön felszerelés nem szükséges, jógamatracot és
kiegészítõ eszközöket biztosítanak. Részvételi díj: I.
kerületi lakosoknak, I. Kerületkártyával rendelke -
zõknek 1000 Ft /alkalom, kerületen kívüli érdeklõ -
dõknek 1500 Ft / alkalom. További információ: +36-
1-375-0336, Horváth Cintia: +36-30-3960-323.

ZSÍRÉGETÕ TORNA
Csütörtökönként 17.00 -17.50 között alakfor-
máló, zsírégetõ torna a Közösségi helyiségében Birkus
Rita mozgásterapeuta vezetésével. Részvételi díj:
kerületi lakosoknak 1000.- Ft/alkalom, 3200.- Ft/4
alkalmas bérlet; kerületen kívülieknek 1400.- Ft/alka-
lom, 4800.- Ft/4 alkalmas bérlet. Polifoamot tudnak
biztosítani. További információ, regisztráció: mozdulj-
tudatosan@gmail.com.

FUN DANCE
Keddenként 16.30 -17.30 óra között a Sport- és
Szabadidõközpont Közösségi helyiségében. Egyedi
táncóra, ahol a balettõl a hip-hop stílusig mindent
kipróbálhatnak a gyerekek. Jelentkezhetnek kicsik-
nagyok, fiúk-lányok! További információ: +36-70-
637-9684

NORDIC WALKING KLUB
Megalakult a Sport- és Szabadidõközpontban a Nordic
Walking Klub! Szombatonként 09.00 – 10.00 óra
között a résztvevõk a foglalkozást vezetõ szakszerû
irányí tásával megismerhetik a sportág alapjait. A
részvétel a kerületi lakosoknak ingyenes. Igény szerint
felsze relést is tudnak biztosítani.  További információ:
+36-1-375 0336.

EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ SZENIOR
TÁNC 
Keddenként 11.00 – 12.00 óra között a Közös -
ségi Helyiségben. Gyógyító erõ rejlik a táncban, fe-
jleszt, és örömöt ad. Javítja a memóriát, a testtartást,
az egyensúlyt. Erõsíti az izmokat, a tüdõt és a szívet.
Mindez orvosilag is igazolt. Nem kell hozzá partner,
sem elõzetes tánctudás. A részvétel a kerületi lakosok-
nak ingyenes. További információ: +36-1-375 0336

Czakó Utcai Sport és
Szabadidõközpont 

I. Czakó utca 2-4. 
Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: 07.00 – 20.00

Szombat: 08.00 – 20.00 
Vasárnap: 08.00 – 18.00

Hahó, itt a Czakó!
A Sportközpont programajánlata

MESEMÚZEUM
(I., Döbrentei u. 15., Telefon: +36 1 202 4020) Több mint egy évszázadra nyúlik vissza az

Erzsébet-nap hagyománya, amelyet ma, alapí -
tása után 136 évvel is õriz a Szilágyi Erzsébet
Gimnázium. November 17-én az iskola ezt a
tradíciót folytatva rendezte meg gálamûsorát,
több száz diákja közremûködésével.

A tizenhat osztály közül azért „csak” tizennégy
vett részt a kiemelkedõ produkciók színpadra
állításában, mert az is a hagyomány része, hogy a
színpadmunkások, valamint a nézõtéri ügye lõk
felelõsségteljes feladatait is két teljes osztály diák-
jai végzik. A nézõtérre beosztottaknak rá adásul
nem volt könnyû dolga, hiszen a nézõteret zsú-
folásig megtöltõ közönség látogatott idén is a
MOM Kulturális Központba. A diákok és a
pedagógusok szoros munkarendjének és az isko-

la magas tanulmányi követel ményeinek ismere -
tében nehéz elképzelni, hogy a szeptemberi isko-
lakezdés utáni két és fél hónapban mikor és
hogyan készülnek el a produkciók, de minden
évben létrejönnek – mégpedig nem is akármilye -
nek! Mint Bajkó Judit igazgató asszony köszön-
tõjében elmondta, a vezérfonalat idén a változás
témája jelentette, ezt a jelenséget járták körül a
szilágyisok hol könnyed, hol elgondolkodtató
színpadi dara bokkal, számos esetben teljesen
önállóan, tanári segítség nélkül kigondolva,
kidolgozva és elõadva jelenetüket. Az este szín-
foltját ezúttal is a végzõs osztályok dalai, a kórus
mûsorszámai, valamint az az egyéni produkció
jelentette, amelyben Novák Nanda modern tánc
világbajnok negyedik helyezett kápráztatta el a
közönséget.                                                          VT

A Szilágyi Erzsébet Gimnázium ünnepi gálaestje

Hagyomány és a változás

Pályaorientációs nap a Kosztolányiban

Régi diákok, egyetemi elõadók, szülõk, a rendõrség, az önkéntes tûzoltóság munkatársai, valamint cégek tartottak pályaorientációs napot a fiatalok-
nak, hogy segítsék a döntést: merre to vább az érettségi után. A gyerekeket igazán színes prog ram várta, hiszen részt vehettek válla latlátogatáson is,
míg az iskolában kör nye zetmérnök, die teti kus, orvos, fotós, böl csész, építészmér nök, repülõgépszere lõ és pilóta munkáját is merhették meg. Sõt,
egy sportrepülõ gép pel közelebbrõl is megismerkedhettek.

Fedett jégpálya a Czakón!
Megnyitott a Sportközpont területén az 
Oxygen Wellness által mûködtetett fedett
mû jég pálya.

A jégpálya nyitvatartási ideje a lakosság részé re:
Csütörtök – péntek: 18.00 – 20.00
Szombat: 10.00 – 20.00
Vasárnap: 10.00 – 18.00

Belépõjegy ára: 1500 Ft/alkalom; 
14 éves korig 1300 Ft/alkalom

Korcsolyák bérelhetõk a helyszínen: 
800 Ft/alkalom 

Oktatás: hétköznapokon 18.00 órától, 
szombatonként: 09.00-09.50 óra között.
Elõzetes jelentkezés szükséges! 
Telefon: +36-30-475 7785; 
e-mail: oktatas@stepsonice.com.
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„Egyet fizet – kettõt kap”, „karácsonyi kupon-
napok”, „30 napos pénz visszafizetési garancia”
és még lehetne hosszan sorolni a kereskedõk ak-
cióit a karácsonyi ünnepek közeledtével. Sokan
azonban – azért, hogy elkerüljék a bevásárló -
központokban való tömeget és tumultust –
inkább az online vásárlást választják. Az alábbi-
akban a legfontosabb tudnivalók következnek,
amelyek ismerete nagyban segít eligazodni min-
denkinek az internetes vásárlás útvesztõiben.

Kiemelten fontos, hogy ismerjük a webáruházat
vagy webshopot mû ködtetõ cég adatait. Ahogyan
hagyományos, üzletben történõ vásárlásnál
egyértelmû, hova kell visszavinni a terméket
reklamáció esetén, úgy online rendelés esetén is
tisztában kell lenni a cég székhelyével, illetve
további elérhetõségeivel (e-mail cím, ügyfélszol-
gálat telefonos elérhe tõsége stb.). Kezeljék tehát
fenntartással a fogyasztók az olyan vállalkozá-
sokat, ahol nincse nek megadva, vagy egyértel mû -
en feltüntetve a weboldalt üzemeltetõ cég adatai!
   Decemberben a legtöbben már a karácsonyi
ajándékoknak szánt termékeket rendelik meg
online, így fontos, hogy azok idõben megér kez -
zenek. Éppen ezért – még a termékek kivá lasztása
elõtt – érdemes a szállítási feltételeket át tanul -
mányozni, hiszen nem mindegy, hogy a web -
áruház hány napon belül vállalja teljesíteni a
megrendelést, figyelembe véve azt az esetet is, ha
például külföldrõl érkezik a csomag. Figyeljünk
a részletekre is, például, hogy milyen szállítási
módot ajánl a webshop (van-e szerzõdött cso-
magküldõ partnere, esetlegesen saját szállítókkal
dolgozik, vagy épp a Magyar Postával szállíttat
stb.). Ugyanez a helyzet a fizetési módokkal,
tájékozódjunk körültekintõen ebben a témában
is! A fogyasztók többsége még mindig az utánvét
lehetõségét preferálja (ha az adott cég ezt biztosít-
ja), hiszen ekkor nem lehet gond, mert csak a ter-
mék átvételét követõen kell fizetni.
   A fogyasztók sokszor sietõsen veszik át a
részükre kiszállított csomagot, de ezt utóbb

hamar megbánhatják. Célszerû ezért a szállítást
teljesítõ futárt (vagy postai kézbesítõt) megkérni,
hogy várja meg, amíg a csomag felbontásra kerül,
és a fogyasztó le tudja ellenõrizni annak tar-
talmát, illetve meg tud gyõzõdni a benne lévõ
termék sértetlenségérõl. Ugyanekkor arra is ér -
demes figyelni, hogy a termékhez kapcsolódó
szük séges dokumentumok (pl. számla, jótállási
jegy, használati útmutató stb.) megtalálhatóak-e
a csomagban. Természetesen a késõbbiek során
is van lehetõség minõségi kifogással élni a keres -
kedõ felé, hiszen a csomag kibontásakor még
nem lehetséges a termék alapos megvizsgálása.  
   Az ünnepek elõtt sokan futnak versenyt az
idõvel, és adják le rendeléseiket a karácsonyt
megelõzõ utolsó pillanatokban, és ha nem ér ke -
zik meg idõben a termék, beszerzik máshonnan
a fa alá szánt ajándékot. Mi a helyzet ilyenkor az
eredeti, korábbi rendeléssel/vásárlással? Az ide
vonatkozó jogszabály alapján joga van a fogyasz -
tónak – a szerzõdés megkötésének napja és a ter-
mék átvételének napja közötti idõszakban –
gyakorolni az elállási jogát. A vállalkozásnak
pedig kötelessége ekkor is haladéktalanul, de

legkésõbb az elállásról való tudomásszerzésétõl
számított 14 napon belül visszatéríteni a vételár
teljes összegét, amennyiben az korábban meg-
fizetésre került a részére. 
   Ha céges online vásárlás történik – azaz amikor
a vevõ cégre kér számlát – akkor a vállalkozás
nem minõsül fogyasztónak. Ez azt jelenti, hogy a
14 napos indokolás nélküli elállási joggal nem
élhetnek a cégek. A kormányrendelet hatálya
ugyanis csak a fogyasz tó és a vállalkozások egy -
mással kötött szerzõdéseire terjed ki.
   Néhány esetben a fogyasztók nem élhetnek az
internetes vásárlásoknál szabályozott 14 napos
indokolás nélküli elállási jogukkal: az egyedileg,
kifejezett kérésükre elõállított termékeknél, gyor-
san romlandó termékek esetében, csomagolás
felbontása után: higiéniai vagy egészségvédelmi
okból vissza nem szolgáltatható termékek eseté -
ben (pl. különbözõ kozmetikumok, étrend
kiegészítõk stb.), valamint lemezen tárolt szerzõi
mûveknél (CD, DVD). A jogszabály alapján
nem illeti meg a fogyasztókat elállási jog fuvaro -
zásra (pl. repülõjegy-foglalás), ahogyan szállás-
nyújtásra sem (pl. hotelszoba foglalás).

Nem csak Karácsony előtt...

Mire figyeljünk, ha interneten
vásárolunk?

Adománygyûjtés
kerületi 
nagycsaládosoknak

A Tabáni Fiatalok Társasága és a Budavári
Polgári Szalon  közös adománygyûjtést szer -
vez a kerületi nagycsaládosok számára.

A karácsonyfa alá ajándékokat vár nak: játéko -
kat, gyerekkönyveket, sportszereket, írószere -
ket, tanszereket – akár becsomagolva, kormeg-
jelöléssel. Emellett szívesen fogadnak minden
olyan dolgot, ami hasznos lehet a családoknak.

Az adományokat az alábbi címen várják:

Budavári Polgári Szalon
Budapest, I. kerület Fõ utca 28.

Hétfõtõl csütörtökig: 
11.00 és 17.00 óra között.
Kérésre az adományokért szívesen elmennek.
További információ: 
+36-70-677-2073
E-mail: adomanygyujtes@onbox.hu.
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A kerületben közel 20 éve mûködõ

WÁGNER ÉS TÁRSA INGAT LANIRODA
Attila út 12. (okmányiroda mellett) 

folyamatosan keres ügyfelei számára 
ELADÓ-KIADÓ LA KÁSO KAT, családi há za kat. 
Telefon: 212-1261, 212-2136, www.in gat lan wag ner.hu,

e-mail: wag ner a1 @chello.hu.

    Budai Várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló panorámás,
emeleti 106 m2-es 3,5 szobás, étkezõkonyhás reprezentatív
beltéri adottságú önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 69 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  
    Összeköltözõknek! Budai várban a Tóth Árpád sétány felé és
a belsõ kert felé is nyíló 2 egymás melletti – de nem egybe
nyitható - 50 m2-es, földszinti, kertkapcsolatos, cirkófûtéses, jó
állapotú önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 29,9 M Ft/lakás. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  
    Budai várban a Dísz téren reprezentatív épület I. emeletén
lévõ 50 m2-es, felújítandó, galériázható, 1,5 szobás önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 23,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933 
    I. Vizivárosban a Csalogány utcában 37 m2-es 1,5 szobás II.
emeleti felújítandó önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 12,9 M Ft.  Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/509-26-65. 
    Budai várban az Országház utcában 6 lakásos házban hangu-
latos, felújított, dongaboltozatos, utcai és közvetlen kertkapcso -
latos, alacsony rezsiköltségû 25 m2-es garzonlakás + 5 m2-es
tárolóval örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 15,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    Budai várban az Úri utcában reprezentatív mûemlékház II.
emeletén lévõ csendes belsõ udvar felé nyíló, igényesen felújí-
tott, újszerû állapotú, cirkófûtéses, 71 m2-es 1 nappali + 2 hálós-
zobás önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 36,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 
    Budai várban az Országház utcában a Mátyás templom
közelében csendes belsõ udvar felé nyíló I. emeleti 54 m2-es 1,5
szobás, jó állapotú, cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 
    Budai várban az Országház utcában 130 m2-es nagypolgári
jellegû, reprezentatív belterû, teljes felújításra szoruló, erkélyes
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár:
62,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/ 488-1933
    I. Fõ utcában 78 m2-es csendes belsõ udvar felé nyíló, polgári
belméretû, 2,5 szobás erkélyes önkormányzati lakás I. kerületi
40-50 m2-es 1,5 szobás, utcai, erkélyes önkormányzati lakásra
cserélhetõ. Csereirányár: 21,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 
    II. Rózsadombon a Tövis utcában 3 lakásos bauhaus vil-
laházban lévõ I. emeleti 163 m2-es öröklakás (tetõtérbeépítési
lehetõséggel) közel 500 m2 kizárólagos használatú telekrésszel
azonnal beköltözhetõen eladó. Irányár: 120 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

Csodás panoráma! Rózsadomb-Zöldmál határán,
csendes zsákutcában eladó egy teljes körûen felújí-
tott 91,3 m2-es, 3,5 szobás II. emeleti luxuslakás
nagy terasszal, csodás panorámával a Látóhegyre,
a Hármashatárhegyre és a Dunára. A lakáshoz külön
tároló és garázs is tartozik. Irányár: 89,5 M. OTPIP
Fõ u. 49. Iroda, Telefon: +36-30-5109830, ingat-
lan.com 24246153.

    XII. Márvány utcában magasföldszinti 76 nm-es frissen
igényesen, modern stílusban felújított nappali + 2 hálószobás, 2
fürdõszobás lakás 45,6 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571.
    XII. Lóránt úton prominens villasoron õsfás telken 3 lakásos
felújítandó villaházban földszinti 84 nm-es különleges,
mûteremlakásnak alkalmas ingatlan 48,7 millió forintos irány -
áron eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
    II. Alsózöldmáli úton 4 lakásos társaház 2. emeleti 140 nm-es
panorámás belsõ kétszintes, penthouse teraszos, amerikai kony-
hás, 3 hálószobás, 2 fürdõszobás, szaunás, 2 kocsi részére garáz-
sos lakás 99,9 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326
0618, 06 20 974 0571
    II. Hûvösvölgyben gyönyörû zöldövezetben 3 szintes több-
generációs impozáns 500 nm-es családi villa, vagy 3 szinten 3
különálló lakásként is használható ingatlan 2 beállós garázzsal
350 millió forintért eladó. Minden szinten teraszkapcsolatos nap-
pali + 2 hálószoba, konyha és fürdõszoba. Õsfás pázsitos kert.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ 
AZONNALI KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL VÁSÁROL! 

Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat, He -
ren dit, Zsolnayt és stb., órákat (kar, dísz, fali), szõ -
nyegeket (kopottan, hibásan is), kitünte téseket, ér -
mé ket, bizsu kat – boros tyánt, ezüs töket, csip kéket,
könyveket, bun   dákat, minden féle régi séget, hibásat
is. Hívjon bizalommal a hét minden napján, díjtalan
kiszállással. Telefon: 06-70-600-1727.    

    XI. Bartók Béla úton Kosztolányi térnél liftes házban 2.
emeleti, erkélyes, világos 100 nm-es 2+2 fél szobás, hallos lakás
49,9 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
    II. Kapás utcában újszerú elegáns liftes társaház 4. emeletén
világos csendes 148 nm-es nappali + 3 hálószobás erkélyes, du-
plakomfortos lakás egy teremgarázshellyel 135  + 5 (garázs)
millió forintos irányáron eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571
    II. Vérhalom csendes utcában 320 nm-es 4 szintes
panorámás, akadálymentesített, liftes 2 generációs családi villa
2 autós garázzsal, 320 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571
    II. Tárogatón gyönyörû õsfás telken 3 lakásos, 3 szintes töb-
bgenerációs 400 nm-es családi villa garázzsal és udvari beál-
lókkal 210 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618,
06 20 974 0571
    XIII. Pannónia utcában, Újlipótváros legnívósabb utcájában
körút közeli, klasszikus liftes társasházban 77 nm-es 4. emeleti
rendkívül világos és csendes 2 + 1 félszobás + hallos lakás 39,5
millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974
0571.
    I. Batthyány utcában liftes, zárt lépcsõházas társasház elsõ
emeletén 76 nm-es csendes, nappali, hall + 2 hálószobás, erké-
lyes, duplakomfortos lakás 50 millió forintért eladó. BakosLak
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    II. Pasaréten csendes utcában 3 lakásos teraszházban 140
nm-es világos, magasföldszinti nagy teraszos és kertkapcso-
latos, kandallós nappali + 3 hálószobás duplakomfortos lakás
127 millió + a 2 beállós garázs 6 millió forintért eladó. BakosLak
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    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.
    
BakosLak Ingatlan Kp-es ügyfelei részére keres
eladó és igényes kiadó ingatlanokat azonnali fize -
tés sel. BakosLak Ingatlan, I. Batthyány utca 32. Tel.
326 0618, 06 20 974 057.

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, gondo zást vál-
lalnék szakképzett ápolónõi végzett séggel. Aradi Lászlóné.
Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.00

    Középkorú, fiatalos, leinformálható diplomás házaspár el -
tartá si/életjáradéki szerződést kötne egyedülálló, idős személ-
lyel. Kiegyensúlyozott, nyugodt, méltó időskort biztosítunk. tele-
fon: 06-20-315-2868.
    

adás-vétel
    

Hagyatékot, festményeket és egyébb  régiségeket 
vásá rolok magyas áron üzlettel, telephellyel ren del -
 ke  zem!! Ingyenes kiszállítás. Érd.: 70/324-3961.00

    KÖNYV! Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk! Krisztina
Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket, könyvtárakat,
régi térképeket, kéziratokat, képes-levele zõlapokat, plaká-
tokat, fényképeket, egyéb papírrégisége ket. Díjtalan kiszállás,
kész pénz fizetés. Tel./fax: 212-8909, e-mail: kriszt.ant@gmail.
com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.00

        Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, ér -
ték  becsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpac-
ca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is, bizsut,
borostyánt), híradástechnikát, bakelit hangle mezt, képes lapot,
kitüntetést, ezüst tárgyakat - ékszere ket, CD-DVD lemezt,
könyvet, fényképezőgé peket, objektíveket -  készpénzért! Tel-
jes lakáskiürítést vállalok. Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321,
06-30-973-4949.00

    Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégi séget,
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy út
16. 266-4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19.00

    4 darab alig használt Ikea matrac (2m x 0,9m x 0,17m) eladó!
telefon: 3559-432, +36-20-956-1008.

szol gál ta tás

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

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

    
    Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csa pok,
szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, ja ví  tá   sa. Mosó-,
moso  gatógépek bekötése. Anyag beszer zéssel is. Telefon: 06-
30-447-3603.
    Lakatos, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak sze relése.
Nyílás zárók szigetelése. Rácsok készítése. Garan ciával. Telefon:
06-20-945-0316, 06-30-450-3308.00

    
ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK. 

Erkélyek, kirakatok üvegezése. Régi keretek átalakítása
hõszigetelõ üveg befogadására. Gyorsan, tisztán, pontosan!

Nagy Miklós!  Telefon: 06-20-9777-150.00

    Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagy ta ka rí -
tását vállalom, közületeknek és magán szemé lyeknek. Halász Ti-
bor. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.
     Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalási is. Gipsz -
 kartonozás, kőműves-javítások, burkolás. Gyors kez dés, rövid
határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30-5686-255.
    Szabó Balázs vállalja kémények belsõ marását, bélelését tel-
jes körû ügyintézéssel. 06-20-264-7752.
    

Villanyszerelés azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József vil -
lany  szerelõ mester. Telefon: 06-20-9344-664, 246-
9021. Elmû által minõsített és ajánlott vállal ko zás.oo

    
  REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ , NAPELLENZŐ

stb. szere lé se, ja ví  tá   sa garanciával. Kerületi redőnyos. 
AJÁNDÉK SZÚ NYOG  HÁLÓ MINDEN MEGREN-

DELÉSHEZ!. Telefon: 06-70-341-94-89.

ÜVE GE ZÉS, TÜ KÖR VÁ GÁS, ÜVEG CSI SZO LÁS
A ke rü let ben és kör nyé kén ház hoz me gyünk.  

Mû hely: I. Sza bó Ilon ka u. 8. 
Telefon: 214-3616; 06-20-929-0897.oo

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

CSEM PÉ ZÉS, VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS ABLAK -
CSERE, ILLESZ TÉS, KÕMÛVES ÉS ASZTALOS MUNKÁK,

TAKARÍTÁS, GA RAN CI Á VAL. HALÁSZ TIBOR. 
TE LE FON: 202-2505, 0630-251-3800.

    ROBERTÓ Társasházak Takarítása 25 éves gya kor lat,
heti-havi rendszerességgel, kukák-szelektív edé nyek ki-be hú -
zása - hólapátolás. Teremgarázsmosás, fû nyírás-sövény nyírás.
Nagy Róbert: 06-309-39-20-39.00

                                                  Oktatás

    Matematika, fizika tanítás, korrepetálás. Emeltszintû és
közép szintû érettségire, egyetemi, fõiskolai tanulmányokra fel -
készítés. Több mint huszonötéves gyakorlat. Telefon: 06-1-213-
7747, 06-20-518-2808, e-mail: szakallk@freemail.hu.
    Angol és olasz nyelv tanítását, korrepetálását több éves
gyakorlattal vállalom, kérésre házhoz megyek. Telefon: +36-
20-9545-012.
    Klasszikus gitár és szolfézs oktatás a 3. kerületben, kezdő és
középhaladó szinten, igény esetén házhoz is megyek. Pásztor
Péter, telefon: +36-20-362-7564.

Fektessen NAPERÕMÛ-be! 
Államilag garantált évi 12,5 %-os HOZAM!
Érdeklõdni: naperomu2018@gmail.com, 

telefon: 06-70-4161-083

In gat lan

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10.00-15.00 óráig a szerkesztőségben (I. ker., Országház utca 15.)
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Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és 

szúnyoghálóval!
7 év granciával

Teljeskörû 
LAKÁSFELÚJÍTÁS

energiatanúsítvánnyal,
Pályázatírással is!

Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával. 
ENERGIA-STOP KFT.

2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.
Telefon: 06-26/376-031, 

06-30/655-655-2

Életjáradék

Oktatás

Vegyes

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK
FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK
CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK
ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700

Szolgáltatás

VÁRNEGYED
SZERKESZTŐSÉG

E-mail: 
varnegyed@
gmail.com

Te le fon: 
(06-1) 355-0139

RÉGISÉG FESTMÉNY
FELVÁSÁRLÁS

Cím: I. ker., Alagút u. 4.
(Attila és az Alagút u. sarok)

Telefon: 201-5607
06-20-319-0292

Készpénzért vásárolunk régi könyveket,
magyar és külföldi festményeket, 

eozinos Zsolnay tárgyakat és 
mindenféle antik műtárgyakat.

Adás-vétel

HIRDESSEN A VÁRNEGYEDBEN!

1/1 oldal
274x403 mm,
190.000 Ft+ÁFA

1/2 oldal
274x200 mm,
90.000 Ft+ÁFA

1/4 oldal álló
136x200 mm,
45.000 Ft+ÁFA

1/8 oldal
136x99 mm,

25.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

11.000 Ft+ÁFA

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

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.500 forint/megjelenés
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.500 forint/megjelenés
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 3.000 forint/megjelenés

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

Telefon: 355-0139, E-mail cím: varnegyed@gmail.com

Üzenete minden I. kerületi családhoz eljut!
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E-mail: varnegyed@gmail.com


