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Melozzo Da Forli: Angyali üdvözlet

AZ ANGYALI ÜDVÖZLET
KARÁCSONYI EREJE
Angyal nélkül nincs Karácsony. Jézus születését angyal adta
hírül. Gábriel arkangyal volt az isteni akarat hírvivõje, aki az õ
hangtalan szavával így szólt Máriához: „Üdvözlégy, kegyelemmel
teljes! Veled van az Úr! Ne félj, Mária!” Karácsony története
valójában itt kezdõdik: az angyali üdvözlettel.
Angyal járt Józsefnél is, aki úgy vélte, Mária hûtlen volt hozzá,
ezért titokban el akarta bocsátani. „József, Dávid fia, ne félj attól,
hogy feleségül vedd Máriát…” – üzent az angyal. Ahogyan Mária
hitt Gábrielnek, úgy József is hitt az angyal üzenetének, megbízott jegyesében. Erre a bizalomra, a „Ne félj” angyali üzenetére
építették jövõjüket, amelyet azóta minden Karácsonykor
megünneplünk.
Az igazi ünnep természetesen a születés, amikor a fény
diadalmaskodik a sötétség felett. Jézus megszületését betlehemi csillag jelezte és angyalok vitték hírül a környéken nyájaikat
legeltetõ pásztoroknak. Mennybõl az angyal… énekeljük is az
egyik legismertebb karácsonyi énekben. És Jézus megszületik
minden évben a szívünkben is, ha hagyjuk. Ha meghalljuk az
angyalok üzenetét.
Gyermekként még hisszük és érezzük az angyali jelenlétet.
Ott látjuk minden fellobbanó gyertyalángban, a csillagszórók
szikrázásában, a titokzatos karácsonyi neszekben, érezzük az
otthont belengõ édes-narancsos-fahéjas illatban. Felnõttként
pedig néha megfeledkezünk a Karácsony igazi jelentõségérõl.
Ajándékokat vásárolunk, otthonunk rendbetételével készülünk az ünnepre, de ha a lelkünket nem öltöztetjük díszbe,
akkor hiába várjuk a csodát.

Pedig a csoda itt van. Eljön minden tavasszal, amikor
Gábriel örömhírt visz Máriának, eljön minden nyáron,
amikor az angyal József lelkét erõsíti meg. És eljön minden év
decemberében a Gyermek megszületésével. Mert a csoda nem
a drága ajándékokban, tárgyakban és ínycsiklandó ételkülönlegességekben rejlik, hanem a bizalomban, a „Ne félj!”
angyali üzenetében.
Pszichológiai kutatások során kimutatták, hogy „a valódi, az
emberi személyiségben gyökerezõ boldogságnak alapfeltétele a
szûkebb és tágabb közösséghez való tartozás, a bizalom, a hosszú
távú jövõkép”.
Ez a Karácsony igazi ajándéka. Megtölti szívünket a hála,
hogy nem vagyunk egyedül: van családunk, vannak gyermekeink, szüleink, nagyszüleink, vannak barátaink. Részei vagyunk az egésznek, tartozunk valahová, egy közösséghez, egy
kultúrához, egy nemzethez. Mindez bizalommal tölt el minket, mint ahogyan az is, hogyha nem pusztán a gondokat és a
problémákat látjuk meg, hanem azt, hogy van okunk az
örömre, az ünnepre.
Békében, biztonságban élhetünk; évrõl-évre több jut a családoknak, a rászorulóknak, az idõseknek, és egyre kevesebben
szenvednek a „nincs” szükségétõl. A jóravaló készség, az értékteremtõ munka, a sport és a kultúra által mindig egy kicsit
több, egy kicsit jobb lesz Magyarországnak és a nemzetünknek.
De az elért eredmények ünneppé csak akkor lesznek, ha
engedjük, hogy lelkünkben megszólaljanak az angyalok.

Egy bátorító, hitet adó jó szó, egy mosoly, a lelket megérintõ zene mind-mind lehet egyfajta angyali üdvözlet. „A
zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne
érték, azt mind meghatványozza.”– vallotta 135 évvel ezelõtt
született Kodály Zoltán. A Mester szerint „Teljes lelki élet
zene nélkül nincs. (...) Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak
a zene világít be.”
Kívánom, hogy legyen áldott az idei Karácsonyunk. Halljuk
meg az angyalok hangtalan szavát. Lelkünk minden zugába
világítson be a zene, szülessen meg szívünkben újra a mindent
megtisztító szeretet.
Éljük át, hogy
„Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre!”
(Wass Albert)
Áldott Karácsonyt és sikeres, boldog Új Esztendõt kívánok
a kerület minden polgárának!
Buda, 2017. Karácsonya
Nagy Gábor Tamás
polgármester
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KARÁCSONY ELŐTT A KERÜLETBEN –
Tûzben
született
A Várnegyed Galéria régi hagyománya, hogy
az év utolsó kiállítása az adventi, karácsonyi
idõszakot köszönti. Morelli Edit Ferenczy
Noémi-díjas képzõmûvész ünnepi ragyogású
alkotásai különleges hangulatba ringatják az
érdeklõdõket.

A tárlat december 7-i megnyitóján Jelenits
István Széchenyi-díjas piarista szerzetes a bibliai
József és Mária történetét elbeszélõ példázattal
köszöntötte a tûzzománc-mûvészt és a látogatókat. Úgy fogalmazott, hogy ahogyan a menekülõ bibliai család is a Jóistenre bízta a maga
sorsát, Morelli Edit is így tesz a kiégetésre váró,
folyékony halmazállapotú, meglepetéseket rejtõ alkotásaival. Élõ játékosság és értõ figyelem
húzódik meg a kompozíciók mögött, amelyek
önállóak, mégis valamiféle titkos megfelelésben állnak egymással.
A kiállítást megnyitó Feledy Balázs M. S.
mester-díjas mûvészeti író Morelli Edit pályájának régi ismerõjeként elemezte a mûveket. Úgy
vélte, a mûvész a zománctechnika egészen csodás alkotója, aki számára a tûz nem a pusztítás,
hanem a születés õseleme. Egyedi mondanivalója a mítoszok és regék sajátos képi világú festõjévé emeli.
A kiállítás 2018. január 12-ig, keddtõl szombatig 11 és 18 óra között tekinthetõ meg a
Batthyány utca 67. szám alatt.
r.

A Budavári Madonna újra megjelent
A közelmúltban „újjászületett” Budavári
Madonna-szobor sokak szerint nem más, mint
az a legendás Szûz Mária-alak, amelyiket Buda
török megszállásakor a Nagyboldogasszonytemplomban elfalaztak, és csak 1686-ban, a lõportár felrobbanásakor, a leomló fal mögött vált
láthatóvá. A törökök menekültek a „csoda”
látványától és a szobrot nem merték elpusztítani.
Többéves restaurálást követõen, az újra eredeti
alakját és színeit visszanyert szobrot december 8án, a szeplõtlen fogantatás napján mutatták be a
Mátyás-templom királyi oratóriumában.
Kisvarga Gábor, a Mátyás-templom történésze
nem erõsítette meg a mondában szereplõ, és a
most gyönyörûen felújított Madonna azonosságát, tény azonban, hogy az alkotás közel 600 esztendõs. Az 1960-as évek derekán a Fõ utcai Szent
Ferenc sebei templomtól, kiállítási célra kapta
kölcsön a Mátyás-templom, majd egy évtizeddel
késõbb megvásárolták és a Máltai teremben állították ki. Az alkotásról a restaurálás megkezdéséig
úgy vélték, hogy vagy másolat, vagy hamisítvány.
Az alkotás a bûnt eltaposó Máriát ábrázolja,
aki bal karjában a kis Jézust tartja, jobb kezében
pedig egy jogart mutat fel. Vállát kendõ takarja,
Prokopp Mária mûvészettörténész, a korszak
fején szõlõlevél mintázatú korona nyugszik. A
szakértõje
úgy fogalmazott, hogy Zsigmond király
gyermek a szentlélek szimbólumát, egy galambot
uralkodásának
fél évszázada alatt Magyarország
tart a kezében.
stílusteremtõ helynek számított, a madonnaszobor az úgynevezett „Budaer Werkstatt” (budai
mûhely) jegyeit hordozza. Továbbra is kérdés
marad azonban, hogy a 15. század elején ki, és
kinek a megrendelésére alkotta a gótikus szobrot, amely – a stílustól szokatlan módon – az
anya-gyermek érzelmi kapcsolatot is kifejezi.
A szobor feltárási és helyreállítási munkálatait
Galambos Éva és Samu Erika restaurátorok

MTI Fotó: Mónus Márton

végezték 2013 óta. A hársfából faragott alkotásról készített röntgenfelvétel megmutatta az eredeti szögeket, szegecseléseket és csapolásokat –
ez utóbbiakat cserélni kellett. A szakemberek eltávolították a felszíni szennyezõdéseket, miközben megállították a festék lepergését is. A Budavári Madonna európai mércével is kiemelkedõ
alkotás, és aprólékos kutatással fény derülhet a
mûvész nevére, mûhelyére is – tette hozzá
Galambos Éva.
A restaurálást a Budavári Önkormányzat és a
Budai Vároltalmazó Közalapítvány támogatta. R.A.

2018: Mátyás király emlékév
Hunyadi Mátyás királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából Mátyás király emlékévet hirdetett
2018-ra a nemzetpolitikai államtitkárság. Kárpátmedence magyarsága az emlékévhez kapcsolódva
számos közös rendezvényt, konferenciát tart majd,
kiállítást, illetve a fiataloknak történelmi versenyeket
szerveznek.
A történelmi hagyományok szerint 1458. január
24-én – a Duna jegén – választották meg Hunyadi
Mátyást magyar királynak. A történelem több feladatot jelölt ki az akkor csupán 15 esztendõs ifjú

király számára. Vissza kellett állítania a királyi hatalom
erejét és mind politikailag, mind gazdaságilag meg
kellett erõsítenie nemzetét. Mátyást III. Calixtus pápa úgy üdvözölte trónralépésekor, mint Isten küldöttét, aki hivatva van nemzetét a belsõ viszályoktól
megszabadítani, s az ország erejét a törökök kiûzésére szentelni. Hogy e feladatoknak mennyire
tudott megfelelni, azt a történelembõl már ismerjük: bizonyságát adta, hogy a trónt, amelyre a
nemzet ültette, méltóképpen tölti be, uralkodása a
magyarság legsikeresebb korszakát jelenti.

A Budavári Madonna felújítás előtt és után

Önkormányzati segítség az ünnepekhez

Könyvet kaptak
az elsősök
Mikulásra
Izgalmas ajándékkal kedveskedett Budapest
Fõváros Önkormányzata idén Mikulásra Budapest kisiskolásainak. Minden elsõ osztályos
diáknak és az õket tanító pedagógusoknak egy,
a fõváros mûködését bemutató mesekönyvet
ajándékozott. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
humán fõpolgármester-helyettes személyesen
adta át egykori iskolája, a Budavári Általános
Iskola elsõseinek a fõváros ajándékát.
A Sürgõ-Forgó Budapest címû mesekönyv a
játékos tanulás módszertanával segít a gyermekeknek megérteni Budapest mûködését.
A Magnólia Kiadó gondozásában megjelent, Fekete Annamária által írt és Zubály
Sándor rajzaival illusztrált mesekönyvet tizenötezer elsõs, 1300 pedagógus és 80 könyvtár
kapta meg.

A Budavári Önkormányzat minden évben
különbözõ támogatásokkal segíti, hogy mindenki számára szép legyen az ünnep. A kerületben
élõ 80 év feletti polgárok, a rászoruló nyugdíjasok számára 8000 forint értékben Erzsébetutalványt biztosít, amelyet már a hónap elején
postáztak. Varga Antal alpolgármester és dr.
Jeney Jánosné, a Népjóléti Bizottság elnöke (bal
oldali képünkön) a három kerületi Idõsek Klubjába személyesen adta át az utalványokat a szépkorúaknak, akiket meghívtak a Várkert Bazárban tartandó karácsonyi estre is.

A kerületi nagycsaládosokat többek között
ötezer forint értékû fenyõfa-vásárlási utalvánnyal
is segíti a kerület. Emellett nem maradhat el idén
sem a rászoruló családok karácsonyi ünnepsége
sem, amelyet szintén a Várkert Bazárban tartanak december 23-án. Itt a gyermekeket a zenés
mûsor mellett ajándékok várják.
A gondoskodás azonban nem pusztán az
ünnepekre szól: a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt igénybe vevõ családoknak – igény
szerint – az iskolai szünetben egyszeri meleg ételt
biztosítanak.

Azokra is gondolt az önkormányzat, akik
nem feltétlenül kerülnek be a szociális ellátórendszer látókörébe, számukra a kerületi egyházközösségeken keresztül igyekszik segítséget
nyújtani. Ezért 200-200 ezer forint támogatást
juttatott a nyolc kerületi egyházi közösségnek,
hogy minél többek számára legyen szép a karácsony. A támogatásokat Nagy Gábor Tamás
polgármester adta át az egyházi vezetõknek (jobb
oldali képünkön), akik a meghitt hangulatú
adventi eszmecserén beszámoltak az elmúlt év
fontosabb eseményeirõl és a terveikrõl is.
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KÖZÖS ÜNNEPI PILLANATAINK
Ünnepélyes állampolgársági eskü a Sándor Palotában

Elismerés Bakó
Annamáriának

Az egymilliomodik

A Magyar Örökség Aranykönyve immár Bakó
Annamária nevét is õrzi. A Litea Könyvesbolt
és Teázó vezetõjét „irodalomközvetítõ és könyves szolgálatáért” ítélték méltónak a Magyar
Örökségre. A kitüntetõ címet igazoló aranyjelvényt és oklevelet Poprády Géza könyvtáros
nyújtotta át december 16-án az MTA dísztermében.

December 16-án a Sándor Palotában, a közjogi méltóságok elõtt
tett állampolgársági esküt az
egymilliomodikként honosított
külhoni magyar és családja. A
vajdasági Zenta mellõl, Gunarasról érkezett Lajkó család eskütételét Nagy Gábor Tamás polgármester vezette le.
– Politikai nemzetünk egységét
ünnepeljük ma, amikor az egymilliomodikként honosított külhoni
magyar és családja tett állampolgársági esküt – mondta köszöntõjében Áder János köztársasági
elnök. Az államfõ úgy fogalmazott: ezen a napon egy gunarasi
gazdálkodó, Lajkó Miklós és felesége mutatták meg, mi a magyarság. – Magyar állampolgárok szeretnének lenni, mert magyarnak
tartják magukat, magyar az anyanyelvük, magyar iskolát végeztek,
és mert õseik is magyarok voltak.
Nekünk, anyaországiaknak nincs
más feladatunk, mint megköszönni ezt nekik, megköszönni, hogy
nemzedékrõl nemzedékre õrzik Lajkó Miklós és családja – immár magyar állampolgárként

Az eskü ünnepélyes pillanata

és továbbadják õseink hitét és hazaszeretetét,
hogy magyarul szeretnek, magyarul dolgoznak,
magyarul szólnak a gyermekeikhez és magyarul
álmodnak – mondta Áder János. Az ünnepségen
az emelkedett hangulatról Laklóth Aladár színművész és az Angelica Leánykar mûsora gondoskodott.
Az egymilliomodikként honosított külhoni
magyar, Lajkó Miklós 1981-ben született Topolyán. Gunarasban, egy kis vajdasági magyar faluban él családjával, földmûveléssel és állattenyésztéssel foglalkozik. Vele együtt tett esküt felesége,
Laura, és két fiúgyermekük.
Érdemes megjegyezni, hogy nemcsak az egymilliomodik honosított külhoni magyar állampolgár tett esküt a Budai Várban, hanem itt
került sor az elsõ nagyobb létszámú eskütételre
is. A különleges eseményen, 2011. március 15én 100 csángó magyar tett állampolgársági esküt
a Városházán.

Szigethy Gábor irodalom- és színháztörténész,
egyetemi tanár „Egy alázatos szolgálólány” címû
laudációjában irodalmi utalásokkal, metaforákkal rajzolta fel a Várnegyedben élõk régi ismerõsének, a könyvszakma elhivatott képviselõjének, Bakó Annamáriának portréját. –
Vörösmarty Mihály nem, de Bakó Annamária
egész életében hitte és vallotta: „Könyvek által
ment elõbbre a világ.” S megfogadta János evangélista bölcs tanácsát – „Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal” – , mert cselekvõ, tartalmas életet élt és
minden olvasók kezébe adott könyvvel az igazságot akarta szolgálni – kezdte méltatását az irodalomtörténész, majd esszéjében rendre sorolta,
hogy a Litea vezetõje „alázatos szolgálólányként”
hogyan szolgálta „sok évtizeden át a magyar
költészet és irodalom igazságát”, az olvasókat,
„népe, nemzete élni akarásának ügyét” és a magyar kultúrát. „Bakó Annamária hol kicsiny,
hol tágas könyvesboltjában, tegnap és holnap
alázatos szolgálólányként – ancilla Domini –
szolgálja ma is a magyar és keresztény Európát.
Hitte, hiszi és mindannyiunkkal elhitette:
könyvek által ment elõbbre a világ. Köszönjük!”

Adventi koncertek a Városházán
Idén is nagy sikert aratott az önkormányzat által megrendezett adventi koncertsorozat a Városházán. Mint arról már beszámoltunk,
az elsõ hangversenyen Malek
Andrea EMeRTon-díjas énekesnõ, az Octovoice Énekegyüttes és
az Ott Rezsõ Band Robert Ray
amerikai zeneszerzõ Gospel miséjét
adta elõ. A második koncerten az
Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus
kápráztatta el a közönséget.
December 10-én, a harmadik adventi koncerten Barsi Balázs ferences
atya, a sümegi Sarlós Boldogasszony
kegytemplom igazgatója gyújtotta
meg a gyertyát és az Istvánffy Kamarakórus mutatkozott be a budavári
közönségnek. A Muntag Lõrinc vezette egyházi énekkar gregorián tételeket, valamit William Byrd és
Philippe de Monte többszólamú feldolgozásait énekelte latin nyelven.
December 17-én, az idei utolsó
koncerten, Ránki Fülöp zongoraművész klasszikus és romantikus
szerzõk mûveibõl összeállított hangversenyét hallgathatták meg az
érdeklõdõk. Az est külön érdekesség volt, hogy Ránki Fülöp az ön- Ránki Fülöp Graf-fortepianón adott koncertje osztatlan elismerést aratott
kormányzat által készíttetett GrafA koncert elõtt Bedekovics Péter a Szilágyi
fortepianón mutatta be koncertjét. A fiatal biztosan játszottak Graf-hangszeren. Az egyedi
mûvész mûsorán csupa olyan szerzõ – Haydn, hangzású Graf fortepiano, amelybõl csak egyet- Dezsõ téri Budai Református Egyházközség
Schubert, Chopin és Schumann – mûve szere- len egy van Magyarországon, az 1830-as évek- lelkésze gyújtotta meg az adventi koszorú gyertyáját.
pelt, aki bizonyíthatóan vagy majdnem teljesen ben épített hangszer pontos mása.

Az elismerések átadást követõen valamennyi
díjazott nevében Bakó Annamária mondott
köszönetet. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a
Magyar Örökség-díj a demokrácia elvén alapul,
hiszen „állampolgári jogon bárkinek módjában
áll az érdemes személyekre, közösségekre, teljesítményekre javaslatot tenni. „Egy díj, mely élteti a
közösséget, egy közösség, mely élteti a díjat.” Roj-

„A zene legyen
mindenkié”
December 16-án a Budavári Önkormányzat és
a kerületben mûködõ Kodály Zoltán Magyar
Kórusiskola koszorúzással ünnepelte Kodály
Zoltán születésének 135. évfordulóját. A jeles
alkalomból Sebestyénné Farkas Ilona zenepedagógus vezetésével villámcsődület is szerveződött az Európa Ligetben lévõ szobornál: több
kórus részvételével igazi öröm-éneklést tartottak délben. Az eseményt az M5 televízió élőben
közvetítette.
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Az új és a régi kulcsőr a Mesemúzeumban

(I., Döbrentei u. 15.,
Tel.: +36 1 202 4020)

DECEMBERI - JANUÁRI
PROGRAMOK
December 28., csütörtök
December 30., szombat
11.00 órától
SZILVESZTERI KÉSZÜLÕDÉS
Készülj a Szilveszterre a Mesemúzeumban! Túl vagy
már a Karácsonyon és biztosan jókat játszottál és
ünnepeltél 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 Mesemûhely jóvoltából.
Ajánlott korosztály: 5-12. 120 perc.

Január 6., szombat 11.00 órától
PAPÍRSZÍNHÁZ MESÉK
A császár új ruhája, Hamupipőke, Jancsi és Juliska.
Ajánlott korosztály: 5-8 éves korig. 30 perc.

Január 13., szombat 11.00 órától
KUTATÁS A FÖLD HANGJA UTÁN
Zenés hangjáték foglalkozás Kliment Jankóval és
Makkai Danival, a Panyigai Hangműhely vezetőivel.
Nemrégiben, egy ásatás alkalmával előkerült egy
rejtélyes szerkezet, aminek származását a régészek
sem tudták megállapítani. Azt rebesgetik, talán nem
is a Földről jött. Hosszú kutatás után az ősi maják
egyik feljegyzésében rátaláltak egy égi masina
leírására, és a képek alapján beazonosították a
leletet. De hogy kerülhetett ide és miért nem
működik? Állítólag a maják életre tudták kelteni egy
bonyolult zenei képlet segítségével. Annyi bizonyos,
hogy a hangokra reagál. A Mesemúzeumban
kialakított hanglaboratóriumban csoportos zenei
kísérleteket végeznek, hogy felfedjék a különös,
robotszerű szerkezet titkát. De vajon kinek sikerülhet beindítania és mire lehet használni ezt a gépet?
Ajánlott korosztály: 7-12 éves korig. 90 perc.

„A mesék lényege ugyanaz marad”
Évtizedek óta mesél, rajzol, verses képrejtvényeket készít a gyerekeknek. Marék Veronika
Boribon és Annipanni, Kippkopp és Tipptopp
alkotója, no meg a Kockásfülû nyúl forgatókönyvírója, örömmel vállalta, hogy egy éven
keresztül õrzi a Mesemúzeum kulcsát.
t Hogyan változnak a mesék az idõk során?
– A mesék belsõ világának törvényei, szerintem
nem változnak. A külsõ és a stílus természetesen folyamatosan alakul, de a mesék lényege
ugyanaz marad. A mesék torzítása egyébként
létezõ probléma, mert többen úgy próbálnak
„modern” mesét írni, hogy a szereplõk sokat
bunyóznak benne és különbözõ modern kütyük szerepelnek a történetben. Némelyikük
annyira rossz, hogy nem gyõzök rémüldözni és
tiltakozni.
t Dedikáláskor jó ideje feltûnõ jelenség, hogy
nemcsak a kisgyerekek rajonganak Boribon
mackóért és a róla szóló mesékért, hanem a szüleik is…
– Bevallom, amikor egy-egy alkalommal a szülõk elhozzák a régi kiadású könyvüket, nagyon meghatódom. Látom a mesekönyv megsárgult lapjait, némelyiket már meg is kellett
ragasztani, látszik, hogy szerették. Természetesen létezik ezekbõl új kiadás is, de azért számomra is kedves ez a ragaszkodás a régi könyvekhez.
t Annak idején milyen sorrendben jelentek
meg a saját meséi?
– A Boribon a játékmackó címû volt az elsõ,
aztán jött a Laci és az oroszlánok, utána pedig a
Csúnya kislány. Aztán egy kis szünet következett, majd jöttek az újabb Boribonok, a Kippkoppok és a többiek. Napjainkra 48 könyvet
számoltam meg. A Boribonokat a Pagony
Kiadó jelenteti meg. Felvállalták és gondozzák
a sorozatot; újra meg újra utánnyomják a
régebbieket és rábeszélnek újabb kötetekre. A
Kippkoppokat a Ceruza, azaz a saját kiadónk
adja ki. Itt is készíthetek újat, tavaly megjelent
egy friss mesekönyv, de a régiek épp úgy jelen
vannak. Idén furcsa dolog történt. Olyan
hihetetlen érdeklõdés támadt a Kippkopp
könyvek iránt, hogy kicsi kiadónk ezeknek az
igényeknek már nem tud eleget tenni. Ilyet
korábban nem tapasztaltunk. Nagyon érdekes,

Együtt az egyenlõségért

Nemzetközi összefogás
Regensburgban
November 30. és december 3. között Regensburg
rendezte meg az Elsõ Inklúzió Kerekasztal konferenciát, a kezdeményezés mögött a városvezetés esélyegyenlõség melletti elkötelezõdése áll. A
Fogyatékkal Élő Emberek Világnapjához kapcsolódó testvérvárosi rendezvényen a Mozgássérült
Emberek Önálló Élet Egyesületének elnöke tartott elõadást a magyarországi kezdeményezésekrõl, többek között az önkormányzat érzékenyítõ programjáról.
A konferencia vezérvonala az a gondolat volt,
hogy minden embert megilletnek az alapvetõ
emberi- és szabadságjogok. Ennek megfelelõen sok egyéb mellett gyakran visszatérõ téma
volt az akadálymentesség biztosítása, a csökkent képességûek munkaerõpiaci becsatolásának lehetõsége, valamint a társadalom érzékenyebbé tétele. A bajor városban tartott konferencián Regensburg testvérvárosainak képviselõi megosztották tapasztalataikat, hogy
közösen keressenek megoldást a fogyatékkal
élõ emberek számára napi szinten felmerülõ
problémákra.

A Budavári Önkormányzat képviseletében
Ungvári Mihályné, a Mozgássérült Emberek
Önálló Élet Egyesületének (ÖNÉ) elnöke tartott nagy érdeklõdést kiváltó elõadást, amelyben
az általa vezetett szervezet munkájáról mesélt.
Az egyesület fõ célkitûzései közé tartozik a
szemléletváltás széleskörû elterjesztése, amelynek elsõszámú eszköze a gyerekek számára kifejlesztett érzékenyítõ program. Ismeretes, a
Budavári Önkormányzat 2015-ben vezette be
az iskolákban az érzékenyítõ programot: az
egyesület tagjai rendhagyó osztályfõnöki órán
keresik fel a kerületi iskolákat és játékos, könnyed formában, mégis õszintén beszélnek
életükrõl, mindennapjaikról, nehézségeikrõl,
illetve megmutatják azt is, hogyan tudnak nekik
segíteni ép embertársaik. A budavári érzékenyítõ program része, hogy a gyerekeknek megtanítják a jelnyelv alapjait is.
Az ÖNÉ által végzett másik óriási jelentõségû munka a RÉVÉSZ szolgálat, amely
során az egyesület tagjai mentori szerepet vállalnak frissen sérült, rehabilitáció alatt álló
emberek mellett.

„Ma is nagy meseolvasó vagyok”
Szabó T. Anna, a múzeum eddigi kulcsõre egy rögtönzött, egyszemélyes bábelõadás keretében adta át
a stafétát Marék Veronikának.
t A mese és a játék nagyon közel áll önhöz. Az idõ
múlásával mennyire változtak a mesék?
– A kisebbeknek való mesék egyáltalán nem változtak, és úgy hiszem, amíg világ a világ, egyáltalán
nem fognak megváltozni. Néhány tárgy bekerül a
történetekbe, a „varázstárgyak” esetleg cserélõdnek, de az érzelmeink és a gondolataink változatlanok. A nagyobb gyerekeknek szóló mesék talán
felgyorsultak egy kicsit. A mese épp arra való, hogy
megtanulják ezt a tempót. Mindenkinek az életében a „varázslás” tempója, azaz az izgalmaknak és a
biztonságnak a váltakozása a legfontosabb. A mese
és a Mesemúzeum is arra tanít, bízzunk abban,
hogy lehetséges gyõzni. Aki mesét olvas, az biztos
nem lesz cinikus. Ha pesszimista, akkor mindig
tudja, hogy valahol a reményt meg lehet találni. A
mesék másik funkciója, hogy rituálisan ismétli és
sugallja: rend van a világban.

Marék Veronika, a kulcsőr

hogy az idõ hogyan befolyásolja a könyvek
életét. Hol így, hol úgy. A pályámon 15-20 éven
át ezek a meséksikeresek voltak, de a jogdíjak
nevetségesen alacsonyak maradtak. Ezért a sorozatot az 1980-as évek végén én magam hagytam abba. 2000 elején azután újraindult az
egész játék, azóta boldogan folytatom.
t Elõbb születik a szöveg, azután a rajz, vagy fordítva?
– A mesekönyv születése úgy történik, hogy
rajzolgatni kezdek, és közben szövegeket írok.
Van, amikor gyorsan megy, és van, hogy kínlódom. Nem törvényszerû, hogy összeálljon.
Olyan is elõfordul, hogy nem áll össze, mert
nem akar.
t A Mesemúzeum kulcsõrként milyen tervei
vannak a jövõ esztendõre?
– Úgy tervezem, hogy idõnként arra járok,
benézek – a Krisztinavárostól, ahol lakom,
igazán nincs messze a Tabán. Szívesen töltöm
az idõm gyerektársaságban. Az eddigi kulcsõrök nagyszerû emberek, bevallom, jól kihúztam magam, amikor megtudtam, hogy most
már közéjük tartozom. Úgy érzem, nem lesz
könnyû feladat számomra, hogy segítsek megtalálni a következõ kulcsõrt.

t A mesék szerepe is ugyanaz maradt?
– Napjainkban hatalmas stressz éri a gyerekeinket,
rettenetesen túlterheltek, különösen 12-13 évesen,
kiskamasz korban. Ha akkorra a mesék által megerõsödtek, ha veszik a mesék által közvetített üzenetet, hogy a belsõ szépség is fontos és a nehézségeket
le kell küzdeni, akkor már felvérteztük õket azzal,
hogy mire megnõnek, legyen határozott világképük, legyen reménységük az önbizalomra. Számomra a mese az önbizalom legfõbb táplálója. Nem véletlenül alkalmazzák a meseterápiát.
Rojkó

Programok
JANUÁRBAN FOLYTATÓDIK
A FILMKLUB A TABÁN
MOZIBAN
„A lelkiismeret ösvényén – Fábri Zoltán életmûsorozata” címmel januártól folytatódik az önkormányzat filmklubja a Tabán moziban. Az ingyenes
vetítésre és az azt követõ beszélgetésekre továbbra
is havi rendszerességgel kerül sor. Január 18-án
18.00 órakor, a jövõ évi elsõ filmklubban a
Körhinta címû filmet vetítik. A belépés díjtalan,
ingyenes jegyek csak személyesen a Tabán mozi
pénztárában igényelhetõk. Cím: Krisztina krt. 87-89.

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
(Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtára 1016 Krisztina krt. 87-91.)
December 27-én 17.00-18.00 óráig karácsonyi diavetítés. Mindenkit szeretettel várnak, a belépés
ingyenes.

ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
Január 14-én, vasárnap 19.00 órától kamaraest.
Közremûködik: Hollókõi Huba - hegedû, Varga Gábor klarinét, Onczay Zoltán - gordonka, Fejes Krisztina –
zongora. Mûsor: Beethoven: B-dúr klarinét trio op.11,
Klaus Huber: 6 Miniaturen, Tuomas Turriago: Per aspera
- magyarországi bemutató, Mendelssohn: d-moll zongoratrio op.49. Támogatók: A.FOLK hangszerbolt,
Thomastik Infeld Vienna, Buffet Crampon Paris.
Belépõjegyek: felnõtt – 1200 Ft, diák, tanár, nyugdíjas –
600 Ft.

HAGYOMÁNYOK HÁZA MAGYAR NÉPI IPARMÛVÉSZETI
MÚZEUM
(1011 Budapest, Fõ utca 6.)
Január 13-ig látogatható Az érték és szépség – 115
éves a Halasi Csipke címû kiállítás. A Halasi Csipke 1902.
decemberében jelent meg elõször, szépségével és
egyediségével már akkor berobbant a magyar és a világ
csipkéi közé. Létrejötte Dékáni Árpád helyi gimnáziumi
rajztanár nevéhez fûzõdik. Az õ terveit valósította meg
Markovics Mária csipkevarró olyan magas mûvészi színvonalon, hogy a Halasi Csipke méltó vetélytársa lett a
velencei és a brüsszeli csipkének. Népszerûsége máig
töretlen, a halasi csipkevarrás élõ hagyománya 2010.
óta a Magyar Szellemi Kulturális Örökség része, és
2014-ben a hungarikumok sorába lépett.

MAGYAR MEZÕGAZDASÁGI
KÖNYVTÁR
(1012 Budapest, Attila út 93.)
Pál János környezetgazdálkodási agrármérnök vezetésével 2018-ban is folytatódik a Mit érdemes tudni? ismeretterjesztõ sorozat. Az elõadások várhatóan továbbra is a hónap harmadik szerdáján 15 órakor kezdõdnek majd. Ismét azokat a témákat mutatják be, amelyek
a legtöbb látogatót érdeklik. Szavazni a www. omgk.hu
oldalon lehet.

MAGYAR MEZÕGAZDASÁGI
KÖNYVTÁR VÁRMEZÕ GALÉRIA
(1012 Budapest, Attila út 93.)
December 29-ig látogatható Szkotniczky Péter festõmûvész Álom és valóság címû kiállítása.

HAGYOMÁNYOK HÁZA –
KÖZÖSSÉGI TEREM

ORSZÁGOS
SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM
(1011 Budapest, Apor Péter utca 2-4.)
Január 5., 12., 19. 26. 17.00 és 18.30 között Aprók ÉS INTÉZET

Ungvári Mihályné előadása a regensburgi konferencián

Tánca – Gyermektáncház. Szeretettel várják azokat a játszani, táncolni, énekelni, kézmûveskedni vágyó gyerekeket és szüleiket, akik szeretnének megismerkedni az
évkörhöz tartozó ünnepeink és jeles napjaink szokásaival.
Minden héten más hangszerbõl szól a talpalávaló: duda,
tekerõ, citera, furulya, hegedû, kontra, bõgõ, koboz, gardon. Januárban Újévköszöntéssel, háromkirály-járással,
rongyosbállal, kecskebállal, maskarásbállal, valamint az
ezekhez kapcsolódó táncokkal, zenével kézmûves foglalkozással várják a gyerekeket.

(1013 Budapest, Krisztina krt.57. )
Március 18-ig látogatható a Mûvészek 2 D-ben
címû tárlat, amely tisztelgés a 100 éve született
Cenner Mihály színháztörténész elõtt. A kiállítás két
helyszínen tekinthetõ meg: a Bajor Gizi Színészmúzeumban (1124 Bp. Stromfeld Aurél u.16.) szerdától vasárnapig 10 és 18 óra között, valamint az
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
épületében hétfõtõl csütörtökig 10 és 16 óra között,
pénteken 10 és 14 óra között.
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Teszteltük a menzát
November vége óta új szolgáltató biztosítja a
kerületi általános- és középiskolákban a napi
háromszori (tízórai, ebéd és uzsonna) étkeztetést.
A nyílt közbeszerzési eljáráson nyertes HunGast
Kft. menzáját Turcsák Katalin dietetikus szakértõvel kóstoltuk meg.
Tesztnapunkon a menüben brokkolikrémleves
pirított kenyérkockával és reszelt sajttal szórt
csirkemáj rizottó szerepelt, amelyet Turcsák
Katalin mellett a Gamesz gazdasági igazgatója és
újságunk munkatársa is megkóstolt. Mindhárman jóízûnek találták az ételt, külön kiemelték,
hogy a rizottóban bõségesen volt csirkemáj és
zöldség is.
Az iskolai étkeztetést részletesen szabályozza az
Emberi Erőforrások Minisztériumának rendelete, amely 2014-ben született. Az orvosok és
dietetikusok által összeállított szakmai anyag tartalmazza, hogy tíz napos bontásban milyen tápanyagból mennyit kell kapnia az egyes korosztályoknak, milyen elkészítési módok és milyen
alapanyagok használhatók. Az iskolai menza keretében a napi háromszori étkezésnek az energiaszükséglet 65 százalékát kell biztosítania, a
menünek minden nap kell tartalmaznia zöldséget és gyümölcsöt nyers és feldolgozott formában is. Ugyancsak meghatározott mennyiségben
kell biztosítani a tej-és tejtermékeket, teljes kiõrlésû gabonaféléket. A gyermekek egészsége érdekében a cukor és só használatát korlátozták.

– Ezek a szabályok a gyermekek egészsége érdekében születtek, de éppen õk azok, akik bizony
nehezen fogadják el a sokszor nem ismert ételeket
– mondta Turcsák Katalin. Hozzátette, ha az
iskolásokat megkérdezzük, mit ennének, a válasz
szinte borítékolható: spagetti-féléket, pizzát, hamburgert, csirkefalatkákat. – A felelõs szülõi magatartás nagyon sokat segíthet, hogy a gyermekek
megkóstolják és elfogadják az új ételeket – hívta
fel a figyelmet a dietetikus. Mint mondta, a téli
szünet például kifejezetten jó alkalom arra, hogy
a gyermekekkel közösen menjünk bevásárolni, a
piacon megismertessük velük az alapanyagokat,

hiszen sok gyermek nem is ismeri a zöldségféléket, fûszernövényeket, húsféléket.
Érdemes arra is odafigyelni, hogy az otthoni menübe szintén iktassanak be a szülõk
egészséges „reform” élelmiszereket, hiszen
ha otthon megismerik azokat, könnyebben elfogadják a menzán. Turcsák Katalin tippeket is adott ehhez: készítsünk
zabkását reggelire, mézzel, fahéjjal, gyümölcsökkel ízesítve. Elsõre talán idegenkedik majd a gyermek, de a kellemes
gyümölcsös íz megkedvelteti velük ezt az
egészséges finomságot. Érdemes kipróbálni a megszokott rizs- és burgonyaköret
helyett a bulgurt, a csicseriborsót, a kölest
vagy a barna rizst, hiszen ezekkel is találkoznak a menzán az iskolások.
– Az ételek tekintetében is igaz, hogy
ahány ház, annyi szokás. Mindenki másként fûszerez és ízesít. De ha felnõttként nem járunk elõl
otthon jó példával, akkor hiába várjuk, hogy a
gyermek megeszi a menzán kapott ebédet. Az étel
– és így az ebédpénz is – kárba megy, a gyermek
éhes marad, aminek egészségügyi hatásai is lehetnek. Mint ahogyan káros az egészségükre az is, ha
csak szénhidrátban gazdag gyorsételeket fogyasztanak – mondta a dietetikus. Hozzátette: a helytelen táplálkozás és az elhízás okozta betegségek a
vezetõ halálozási okok. – Éppen ezért az egészséges és tudatos táplálkozást már gyermekkorban
meg kell tanítani!

Az e-ügyintézésrõl néhány szóban
Ügyintézés otthon a kanapén fekve, vagy az
irodában a székben ülve? Igen! Az információs
technológia fejlõdésével az informatikai, elektronikai eszközök egyre hétköznapibbá válnak.
Ebben az átalakuló félben lévõ „információs
társadalomban” a különbözõ folyamatok egyszerûsítése, hatékonyabbá tétele elsõdlegesen az
elektronikus szolgáltatások fejlesztésével érhetõ
el. Ez természetesen a közigazgatásban is tetten
érhetõ.
A modern és hatékony közigazgatásnak is elektronikus szolgáltatásokkal kell fordulni az ügyfelek felé, amely egy sokkal gyorsabb, kényelmesebb ügyintézést tesz lehetõvé. A papír alapú,
személyes megjelenést igénylõ folyamatok nem
válthatók ki ugyan varázsütésre, de az ügyintézés
különbözõ fázisaiban folyamatosan megjelenõ
informatikai megoldások szép fokozatosan egy
új minõségû elektronikus-közigazgatáshoz (továbbiakban: e-közigazgatás) vezetnek.
Az e-közigazgatáson belül újraértelmezett ügyintézésnek (továbbiakban: e-ügyintézés) az Európai Bizottság által 2002-ben publikált eEurope
Startégia értelmében különbözõ fejlõdési szintjei
vannak. Az elsõ szint az, amikor az ügyintézés elindításához szükséges háttér információk, (ügyfélfogadási idõk és egyéb információk) megtalálhatók a szervezet honlapján, vagy egyéb online
felületeken. A második szintnél az ügyintézéshez
szükséges formanyomtatványok online elérhetõek. A benyújtásuk azonban hagyományosan,
papír alapon történik. A harmadik szint az,

amikor a formanyomtatványok nemcsak elérhetõk online felületen, hanem ott ki is lehet õket
tölteni, de egyes eljárási cselekményekhez (pl.:
személyazonosítás, aláírás) szükség van az ügyfél
személyes megjelenésre. A negyedik szinten már
az ügy teljes egészében elektronikus úton intézhetõ, beleértve a személyek és a dokumentumok
hitelesítését is. 2018. január 1-tõl ez a szint válik
a magyar közigazgatás minimum szintjévé. Az
ötödik szintet már proaktív szintként is definiálhatjuk. Az elektronikus rendszer többletszolgáltatások nyújtásával teszi még gördülékenyebbé
és gyorsabbá az ügyintézés menetét (pl.: egyes
okmányok lejárati idejérõl idõben értesítést
küld, vagy meglévõ törzsadatok alapján elõre
gondoskodik a formanyomtatvány kitöltésérõl).
Az ügyfél már személyre szabott, és sok esetben
okos („smart”) e-ügyintézést folytathat.
Fontos tudni, hogy az e-ügyintézés fogalma
sokkal többet jelent, mint egy elektronikus eszközzel továbbított információ, mint például egy
egyszerû e-mailes üzenet vagy telefonhívás.
A 2018. január 1-jén hatályba lépõ általános
közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezése szerint ugyanis egy e-mailen küldött
üzenet, beadvány csupán írásbelinek nem minõsülõ elektronikus útnak tekinthetõ. Az elektronikus ügyintézés feltételeit az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény határozza meg (a továbbiakban: Eüsztv.). Az e-ügyintézés folyamata az egyes
részfolyamatokat megtestesítõ e-ügyintézési szolgáltatásokból épül fel.

Januárban folytatódik
a szén-monoxid riasztók
beszerelése
Már több, mint 500 magas minõségû szén-monoxid riasztót
beszereltek a Gamesz szakemberi az önkormányzati bérleményekbe, a munkát az ünnepek
után, januárban folytatják.
Mint arról korábban már beszámoltunk a Budavári Önkormányzat szén-monoxid riasztót
vásárolt a kerületi önkormányzati lakások bérlõinek, hogy ezzel is segítse
az itt élõk biztonságát. A készülékeket a Gamesz munkatársai arcképes igazolvánnyal ellátva, személyesen viszik ki és üzemelik be a bérlõknél.
A készülékkel már egy esetleges tragédiát sikerült megelõzni: egy idõs
vári lakosnál ugyanis egyik este megszólalt a készülék. A hölgy maga hívta
ki a tûzoltókat, személyi sérülés nem történt. A vizsgálatok során kiderült,
hogy a gázüzemû vízmelegítõ hibásodott meg, a berendezést a Gamesz
megjavította.
Mi a teendõ, ha megszólal a riasztó? A készülék hangos jelzéssel figyelmeztet a veszélyre. (A hangjelzést 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 értesítik.
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Igazgatási szünet
a Városházán
A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete
igazgatási szünetet rendelt el a Polgármesteri
Hivatalban 2017. december 27-29. között.
Ezen idõszakban a Hivatalban az ügyfélfogadás
szünetel, az egyes szakirodák és az Ügyfélszolgálati Irodák (Kapisztrán tér 1. és Attila út 65.
szám alatt egyaránt) is zárva tartanak.
Az igazgatási szünet a Közterület-felügyeleti
Iroda munkarendjét nem érinti.
Megértésüket köszönjük

Tájékoztató
a parkolási engedélyek
kiadásáról
2018. január 31. napján lejár a 2017. évre
kiadott parkolási engedélyek érvényessége.
Az elõzõ évhez hasonlóan, a Budavári Önkormányzat
azoknak a természetes személyeknek, aki a 2017.
évben rendelkeztek érvényes parkolási engedéllyel és
2017. december 4. napján nincsen fennálló gépjármûadó tartozásuk, a 2018. évre vonatkozóan is automatikusan meghosszabbítja parkolási engedélyük
érvényességét (2019. 01.31. napjáig), tehát nekik
teendõjük nincs.
Az alábbi esetekben a lakossági várakozási hozzájárulások kiváltása mindenképpen személyes ügyintézést igényel:
A) a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott
gépjármû esetén,
B) gazdálkodói hozzájárulások,
C) egészségügyi hozzájárulások,
D) második gépjármûre vonatkozó, valamint
E) a méltányossági kérelmek alapján kiadott engedélyek.
A személyes ügyintézéshez minden esetben
szükséges: személyi azonosító okirat (személyi igazolvány és lakcímkártya), a gépjármû forgalmi engedély, a gépjármûadó megfizetésének vagy adómentességének igazolása, valamint a 2000 forintos
költségtérítési díj, amelyet a helyszínen bankkártyával
megfizethetnek.

2018. január 1-tõl kötelezettségként jelentkezik a gazdálkodó szervezetek számára a közfeladatot ellátó szerveknél vagy az ezt biztosító
közüzemi szolgáltatóknál történõ e-ügyintézés,
míg természetes személyek esetében ez januártól
egy, a korábbiaknál sokkal szélesebb körû lehetõség lesz.
Az elektronikusan indítható ügyekkel kapcsolatban további ügymenet leírások, kitöltési
útmutatók adnak segítséget az adott ügyfajtával
kapcsolatban, azonban szükséges tudni, hogy
ezek nem helyettesítik az adott ügyre vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket.
Mindezekre való tekintettel a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat kéri az ügyfeleit, hogy 2018. január 1-jét követõen ügyeik
intézése során legyenek figyelemmel a www.
budavar.hu honlapon közzétett elektronikus
ügyintézéssel kapcsolatos tájékoztatókra.

Elfogadták a kerület
költségvetését
December 14-én, az év utolsó Képviselõ-testületi ülésén elfogadták a
kerület jövõ évi költségvetését. Dr. Herpai-Nagy Teodóra jegyzõ elmondta, hogy az önkormányzat várható bevételei elegendõ fedezetet
biztosítanak a jelentõs fejlesztési és felújítási tervekre, úgy, hogy továbbra is a tartalékok szolgálják majd a biztonságos gazdálkodást. A nagyobb jelentõségû fejlesztések közül kiemelte a Batthyány tér, a Kapisztrán tér, a Táncsics Mihály utca, az Anjou sétány és a Bécsi kapu
tér környezetének, köztük a várfalnak a felújítását. A Maros utcai szakrendelõ alagsorában új laborhelyiséget alakítanak ki és teljesen
felújítják majd a Mikó utcai gyermekrendelõt. Az intézményi felújítások közül az egyik legnagyobb volumenû a Toldy utcai óvoda hõszigetelési munkálatainak elvégzése lesz, és jelentõs változások várhatók
majd a Czakó utcai Sportközpontban is.
A képviselõk megtárgyalták és elfogadták a kerületi klímastratégiát.
A globális klímaváltozás lokális hatásaihoz való alkalmazkodás, a helyi
üvegházhatású gáz-kibocsátás csökkentése, valamint a helyben élõ lakosság és az adott településre érkezõ turisták klímatudatosságának
növelése a XXI. század egyik legnagyobb kihívása a települési önkormányzatok részérõl. A városokra, településekre fókuszáló klímastratégiák még gyerekcipõben járnak hazánkban, így a Budavári Önkormányzat klímastratégiája úttörõnek számít.
A kerület költségvetésrõl,a klímastratégiáról és a Képviselõ-testület
további döntéseirõl a január 11-én megjelenõ lapszámunkban részletesen beszámolunk.

A munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjármûre vonatkozó parkolási engedélyek esetében a fentiek mellett kérjük, hogy az
ügyintézéshez hozzák magukkal: a munkáltatói
cégkivonatot, a „munkáltató” képviseletére jogosult
személy aláírási címpéldányát, a gépjármûre vonatkozó kizárólagos használati engedélyt, bérelt, lízingelt
gépjármû esetén a lízingelést, bérletet igazoló dokumentumot. A gazdálkodói hozzájárulások kiadásához
szükséges továbbá a cégkivonat és az aláírási címpéldány.
A Budai Vár védett övezetére vonatkozóan az egészségügyi parkolási engedélyek kiadása az I. számú
Ügyfélszolgálati Irodánkon (Kapisztrán tér 1.), a Váron
kívüli városrészekre vonatkozóan a gazdálkodói és az
egészségügyi parkolási engedélyek kiadása a II. számú
Ügyfélszolgálati Irodánkon (Attila út 65.) történik.
A méltányossági kérelmek alapján kiadott engedélyek
érvényessége 2018. január 31. napján lejár és nem
kerül automatikusan meghosszabbításra, azokat ismételten kérelmezni kell.
Második autóra vonatkozó szabályok:
Az elõzõ évhez hasonlóan lakásonként a második
autóra vonatkozó hozzájárulás kiváltása várakozási díj
megfizetéséhez kötött. A hozzájárulás szintén kizárólag
személyesen intézhetõ Ügyfélszolgálati Irodáinkon.
A második autó költsége az 1. díjtételû területen:
131.250,- Ft; a 2. díjtételû területen: 109.375,- Ft; a 3.
díjtételû területen: 87.500,- Ft.
Online ügyintézésre csak abban az esetben van
lehetõség, ha az adott lakcímen elsõ számú engedély és
az ügyfél az I. kerületbe 2018-ban költözik vagy már I.
kerületi állandó lakos, de 2018. évében vásárol gépjármûvet.
A Váron kívüli parkolási engedélyek ügyében a 1013
Budapest, Attila út 65. szám alatti II. számú, míg a
Budai Vár védett övezetében a parkolási engedélyek
ügyében a 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. szám alatti
I. számú Ügyfélszolgálati Iroda munkatársai állnak
szíves rendelkezésükre 2018. január 4-tõl.
Telefonos elérhetőség:
Kapisztrán téri Ügyfélszolgálati Iroda:
+36-1- 458-3025, +36-1-458-3030
Attila úti Ügyfélszolgálati Iroda:
+36-1- 225-7276
E-mail: ugyfelszolgalat@budavar.hu
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A nemzet kishúga
Magyarország, népek Krisztusa címmel Szeleczky
Zita életét bemutató esttel kedveskedett a mûvésznõrõl elnevezett alapítvány a Jókai Anna Szalonba látogatóknak.

PROGRAMOK
IRODALMI SZALON MEETUP
December 28-án, csütörtökön 18.00 órától
Meetup irodalmi est. Az idei utolsó meetup
témája Garaczi László lemur sorozatának harmadik darabja, az Arc és hátraarc címû regény. Szépirodalom, jó társaság, izgalmas
közös beszélgetés. Részletek és jelentkezés az
irodalmiszalon.hu címen.
BARTÓKOSKODÓ
Január 10-én 18.00 órától Bartókoskodó –
avagy hogyan szelídül meg a XX. század zenei
világa címmel Eckhardt Gábor rendhagyó
zenetörténeti elõadás sorozata „zenekíváncsiaknak”. Csúnya? Kemény? Disszonáns?
Ilyennek halljuk a ma zenéjét. De vajon jól
hallgatjuk-e? Lehet, hogy csak a megszokásaink takarják el a szépségét ennek a zenei
világnak? Bartóknál avatottabban senki sem
képes feltárni eme rejtett csodákat.
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

Szeleczky Zita az a mûvész, akinek magyarországi
alkotói pályája jóvalta rövidebb volt, mint az
emigrációban eltöltött 45 esztendõ. A méltatlanul kurta honi színészpálya oka, mint oly számosak esetében, hogy a mûvésznõ szerencsétlen
történelmi korban született.
1937-ben diplomázott a Színmûvészeti Akadémián, s kevesebb mint egy évtized múltán, 1945ben elhagyni kényszerült szeretett hazáját. E rövid
idõ alatt a Nemzeti Színház és az Operett Színház
tagjaként lépett színpadra Ledérként, Júliaként,
Melindaként, Solveigként, Titániaként, Mária
fõhadnagyként, s közel harminc filmben dobogtatta meg a férfiszíveket.
A háború alatt járta a hadikórházakat, lelket
öntve sebesült honvédjeinkbe, akik ekkor nevezték el a nemzet kishúgának. A világégés után a
népbíróság elítélte háborús magatartása miatt,
mondván: 1944-ben a Magyar Rádióban elszavalta Petõfi: Föl a szent háborúra címû versét,
amivel a háború folytatására uszított, ezért 1948ban három év börtönre ítélték. De már csak távollétében, 1945-ben elhagyta szülõhazáját. Hazaszeretete oly erõt adott számára, hogy Buenos Aires-

ben megalapította az Argentínai Magyar Színházat. A nemzet kishúga 1956-ban rádiós szózatot
intézett a világ asszonyaihoz, kérve segítségüket,
mert „a magyarság… szívszakadva várja a szabad
népek segítségét… És a nyugat hallgat… Kádár, ez
a gyilkos bábfigura, törvényszékeket állít fel, amelyek tanúk nélkül, titkos üléseken ítélik el a felkelõket… Argentin asszonyok! Világ asszonyai! Írjatok!
Segítsetek megmenteni Magyarországot!”
Szózatát követõen kihallgatáson fogadta
Argentína államfõje, a rádió pedig Magyarországot bemutató elõadássorozatra kérte fel. A világot járva irodalmi mûsoraival ellátogatott DélAmerika, Kanada, az Egyesült Államok magyarlakta városaiba. Ugyan bocsánatkérésért cserébe
hazaengedték volna, azonban úgy válaszolt: nincs
miért bocsánatot kérnie.
A rendszerváltás után többször hazalátogatott.
1993-ban felmentették a koholt vádak alól és
kitüntették a Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztjével. Öt évvel késõbb települt vissza
szülõhazájába, azonban fél esztendõvel késõbb
elesett, combnyaktörést szenvedett, amelybõl már
nem épült fel: 84 éves korában örökre lehunyta
szemét a nemzet kishúga. Kérésének megfelelõen,
anyai nagyapjának egykori birtokán, Nekézsenyben temették el.
A Szeleczky Zita Alapítványt 2000-ben hozták
létre rokonai. Számos CD mellett két könyvet is

megjelentettek, a harmadik pedig megjelenés
elõtt áll. Az alapítvány szervezte esten az ´56-os
szózat mellett nem maradhattak el Szeleczky Zita
kedves költeményei – Márai Sándor: Mennybõl
az angyal, Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán
– sem.
DIA

Bach-rejtély a Szalonban
December 6-án a világhírû német zeneszerzõ és orgonista, Johann
Sebastian Bach állt Eckhardt Gábor rendhagyó zenetörténeti elõadásának középpontjában. A Jókai Anna Szalon vendégei abban a szerencsében részesültek, hogy a zongoramûvész–zenetörténész ezúttal saját kedvenc zeneszerzõjének pályáját és utolsó mûvét mutatta be.
Echardt Gábor dia- és videó-vetítéssel kísért elõadását néhány maga
által elõadott zenemûvel színesítette, és egy máig megoldatlan rejtélyt
osztott meg a közönséggel. Bach-on egy angol orvos szürkehályog mûtétet
hajtott végre, amely nyomán a zeneszerzõ elõbb ágyhoz kötött beteg lett,
majd elhunyt.
Halála elõtt 11 nappal lediktált egy mûvet. Egy 20. századi kutató a
hangokat számmal látta el, amelyeket betûvel helyettesített. E szerint a
zeneszerzõ saját nevét, valamint halála napját kódolta a kottába, valamint
ezt a mondatot: Soli deo Gloria, azaz Egyedül Istené a dicsõség.
r.a.

A téli szünetben irány a Czakó jégpálya!

Hahó, itt a Czakó!
A Sportközpont programajánlata

A Czakó utcai sportközpontban felépített fedett jégpálya a téli szünetben is várja a
korcsolyázás szerelmeseit. A jó hangulat, a forralt bor, a meleg tea és a panoráma egy
remek családi programot garantál.
A JÉGPÁLYA NYITVATARTÁSI IDEJE A LAKOSSÁG RÉSZÉRE:
csütörtök – péntek: 18.00 – 20.00
szombat: 10.00 – 20.00
vasárnap: 10.00 – 18.00

Januárban újra Czakós Családi Délután, amelyre elsõsorban az I. kerületi kisgyermekes családokat várják
szülõknek, valamint bölcsis és ovis gyerekeknek szóló
programokkal a Sport- és Szabadidõközpont Közösségi helyiségében.
Január 25-én 16.00 órától farsangi jelmezbál, a
gyerekeknek jelmezversennyel. A részvétel ingyenes.
További információ: +36-1-375-0336

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.
December 24-26-án és január 1-jén a pálya zárva tart.
A két ünnep között, december 27-30-án 10.00-20.00 óráig,
december 31-én 10.00-18.00 óráig várják a látogatókat.

Versenyközpontnak a Czakó utcai pályát választottuk, ahonnan a Citadelláig szalagozáson lehetett feljutni. A rajtra várók bemelegítés közben
már gyönyörködhettek a lábuknál elterülõ nyüzsgõ városban. Aztán a pályájuk teljesítése közben
a legszebb parkrészeket, sétányokat, a hömpölygõ
város fölé emelkedõ páratlan szépségû vadregényes sziklafalakat, kilátóteraszokat érintették.
Nem csoda, hogy a résztvevõk – a gyerekektõl az
élversenyzõkön át a szépkorú futókig – el voltak
ragadtatva a nem mindennapi kalandtól. Sajnos,
az idõjárás nem segítette, hogy teljes értékû
lehessen az élmény, orkánszerû szél és esõ nehezítette a rendezõk dolgát, de a tájfutókat kemény
fából faragták, és így is nagyszerû érzésekkel távoztak „belevaló” versenyzõink.
Ezúton is köszönjük Nagy Gábor Tamás polgármesternek és az I. kerületi önkormányzatnak,

FUN DANCE - TÁNC ÓVODÁSOKNAK, KISISKOLÁSOKNAK
Januárban az elsõ alkalom január 9-én 16.30
órától 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

JÓGA

Tájfutó városnézés a Gellért-hegyrõl
a Tabáni Szparisokkal
hogy támogatásukkal hozzájárultak ehhez a sajátos idegenvezetéshez.
A versennyel nagyjából le is zárult a tájfutók
versenyszezonja, amely minden eddigi sikert
felülmúlt. A Tabáni Spartacus immár öt éve zsinórban megnyeri az Országos Bajnoki pontversenyt, de legmagabiztosabban idén utasította
maga mögé hazánk többi tájékozódási futó klubját. A fölényt jól érzékelteti, hogy a kerületünk
egyesülete 616 pontot gyûjtött, míg a második
helyezett pécsi csapat 420, a harmadik helyezett
szegedi pedig 313-t azon a ranglistán, amire az
ország 38 klubjának versenyzõi kerültek fel. Legjobbjaink egyéniben is országos bajnoki címeket
szereztek. Felnõtteknél Weiler Virág és Bakó
Áron állhatott a dobogón a legmagasabban, míg
az utánpótlás kategóriákban is rekord számú
egyéni bajnokunk volt: Mantuano Eszter, Völgyesi Melody, a fiúk közül Bujdosó Zoltán, Ormay
Mihály, Kálmán Erik, Zacher Márton, Egei Patrik
és Peregi Dániel. Kiváló csapatembereinknek
köszönhetõen sok váltónk és csapatunk is bajnoki címet nyert. A férfi kategóriákat évek óta dominálják a mieink, de idén a felnõtt és ifjúsági lányainknak is sikerült a legjobbnak bizonyulni.
Ezek a sikerek azonban csak egy részét mutatják az egyesületben folyó munkának. A tájéko-

Januárban is várja a sportolni, kikapcsolódni
vágyókat a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont. A téli szünetben pedig irány a Czakó
jégpálya!

CZAKÓS CSALÁDI DÉLUTÁN

BELÉPÕJEGY ÁRA:
14 éves korig 1300 Ft/alkalom
felnõtteknek 1500 Ft/alkalom
Korcsolyák bérelhetõk a helyszínen: 800 Ft/alkalom

A tájékozódási futók szezonzáró versenye hagyományosan a Vértesben rendezett Õszi Spartacus
Kupa, amelyet a Tabáni Spartacus tájfutói már
65 éve megrendeznek. Idén a szervezõk a nagy
presztízsû versenyre érkezõ szépszámú külföldinek egy meglepetés-versenyt is elõkészítettek,
hogy Budapest legszebb arcát szeretett sportjuk
eszközeivel mutassák meg.
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Januárban az elsõ foglalkozás: január 3-án, szerdán
18.00 órától.
Hétfõn és szerdán 18.00 – 19.30 között jóga a Czakó
utcai Sport- és Szabadidõközpont Közösségi helyiségében. Külön felszerelés nem szükséges, jóga matracot és kiegészítõ eszközöket biztosítanak. Részvételi díj: I. kerületi lakosoknak, I. Kerületkártyával rendelkezõknek 1000 Ft /alkalom, kerületen kívüli érdeklõdõknek 1500 Ft / alkalom. További információ:
Horváth Cintia: +36-30-3960-323; szintikeee@
gmail.com

KERÜLET NORDIC WALKING
KLUB
Januárban az elsõ foglalkozás: január 6-án, szombaton 09.00 óra. A rendszeres összejöveteleken a
foglalkozást vezetõ szakszerû irányításával megismerhetik a sportág alapjait. A részvétel a kerületi
lakosoknak ingyenes. Igény szerint felszerelést is
tudnak biztosítani.
További információ: +36-1/375 0336
Foglalkozás: szombatonként 9.00 – 10.00

zódási futás olyan sport, ahol együtt edzhet, versenyezhet az élversenyzõ és a szabadidõs sportoló. A fent sorolt sikeres pontgyûjtögetésbe
majdnem 50 ember tette bele idejét, energiáját,
kitartását – azaz szívét-lelkét!
Klubunknak 170 igazolt sportolója van, a legfiatalabb 7 éves, a legidõsebb 80. A többség nem
csak az eredmény miatt jár hétrõl-hétre versenyre, edzésre, hanem a kellemes testi-szellemi kalandért, szép erdõkért, a színes társasági életért,
a közösségért. Akinek kedve van ehhez, várjuk
sorainkba! A nálunk folyó munkáról, csatlakozási lehetõségekrõl a honlapunkon lehet tájékozódni: http://www.tabanispartacus.hu.
Tabáni Spartacus SKE

EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ SZENIOR
TÁNC
Januárban az elsõ foglalkozás: január 9-én, kedden
11.00 órától.
„Táncolok mert élek, Élek mert táncolok.” Gyógyító
erõ rejlik a táncban, fejleszt, 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 lakosoknak ingyenes. További információ: +36-1-375 0336

MOZDULJ TUDATOSAN
ZSÍRÉGETÕ TRÉNINGGEL!
Januárban az elsõ foglalkozás: január 4-én, csütörtökön 17.00 órától.
Alakformáló, zsírégetõ torna a Sportközpont Közösségi helyiségében csütörtökönként 17.00 -17.50
óra között. Részvételi díj: kerületi lakosoknak 1000
Ft/alkalom, 3200 Ft/4 alkalmas bérlet; kerületen
kívülieknek 1400 Ft/alkalom, 4800.- Ft/4 alkalmas
bérlet. Polifoamot biztosítanak. Elõzetes regisztráció
szükséges: mozduljtudatosan@gmail.com. Facebook
elérhetõség: @mozduljtudatosan.

December 24-26-ig,
december 31-én és január 1-jén
a pálya
ZÁRVA TART

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
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Kedvezmények, új eljárási szabályok, e-adózás – tájékoztató a helyi adókról

Nem változik az építményadó és a telekadó mértéke
Bár az építményadó és a telekadó mértéke nem
változik a kerületben 2018-ban sem, számos más
újdonság miatt azonban érdemes tájékozódni a
helyi adókról és az adózás rendjérõl. A Polgármesteri Hivatal Adócsoportja ehhez nyújt most
segítséget.
A Képviselõ-testület döntése értelmében 2018ban sem emelkedik az építményadó, a telekadó
és az idegenforgalmi adó mértéke. Így immár
harmadik éve nem növeli az adókat az önkormányzat, ugyanakkor az ellenõrzési munka hatékonyságának köszönhetõen az adóbevételek
nem csökkennek.
Mindezek alapján 2018-ban változatlanul
marad a telekadó 316 Ft/m2-es, az építményadó
1 584 Ft/m2--es, és az idegenforgalmi adó 4 százalékos mértéke. A kedvezmények köre is változatlan marad, tehát továbbra is mentes lesz a magánszemély tulajdonában álló, kizárólag lakhatási
célt szolgáló lakóingatlan, ahogy megmarad a 75
százalékos adókedvezmény arra az esetre, ha a
lakóingatlanban ugyan üzleti tevékenység is zajlik, de az ingatlant életvitel szerûen használják.
Hatvan százalékos kedvezmény illeti továbbá
azon magánszemélyt is, akinek gépjármûtárolását szolgáló ingatlana van, és abban saját,
illetve közeli hozzátartozója gépjármûvét tárolja.
Fontos tudni, hogy a kedvezmény bérbeadás
vagy távoli rokonnak való átengedés esetében
nem érvényesíthetõ. Végezetül megmaradt a 90
százalékos adókedvezmény azon ingatlanokra is,
ahol írásbeli megállapodás alapján, legalább két
éve kortárs képzõmûvészeti alkotásokat forgalmaznak.
Az adókedvezmények elbírálásakor azonban
új részletszabályozás született. Eszerint a magánszemélyek a 75 százalékos kedvezményre 2018tól csak abban az esetben jogosultak, amennyiben az életvitel szerûen használt lakóingatlanukat szerkezetileg is megosztják az üzleti célra
hasznosított térre, valamint a saját lakhatásukat
szolgáló ingatlanrészre. Ez elsõsorban a rövid
távú szálláshely-szolgáltatással érintett személyek
adózását fogja érinteni, illetve azokét, akik lakásukat, vagy annak egy részét albérletbe adják.

Új szabályok a reklámokra
Mint ahogyan arról már beszámoltunk, a helyi
adókról szóló törvény értelmében kiegészült a
helyi adórendelet a reklámhordozókra vonatkozó speciális szabályokkal. Így januártól adókötelessé vált a településkép védelmérõl szóló
törvényben meghatározott reklámhordozó. A
szabály szerint minden olyan eszköz, berendezés
vagy létesítmény, amelyet túlnyomó részt azért
hoztak létre, hogy azon reklámozzanak: adóköteles. Kivételt képeznek ez alól a cég saját cégtáblái,
üzletfeliratai, a vállalkozás saját használatában
lévõ ingatlanon elhelyezett népszerûsítõ táblák,

a jármûreklámok, az apróhirdetések
és a tulajdonos saját ingatlanán elhelyezett hirdetése, amely annak értékesítésére vonatkozik. Nem adókötelesek a közmûvelõdési célú reklámok
sem, amelyekrõl az önkormányzat
településképvédelmi rendelete is rendelkezik.
Az adó fizetésére az a személy kötelezett, akinek a naptári év elsõ napján
a reklámhordozó felett tulajdonjoga
van, az adó alapja a reklámhordozó,
reklámfelületének két tizedesjegy
pontossággal megadott, négyzetméterben kifejezett területe, az adó
mértéke pedig 12 000,- Ft/m2/év. Az
adótárgyak definíciója alapján olyan
reklámokat hordozó tárgyak is adófizetési kötelezettség alá esnek majd,
mint a napernyõ, vagy a megállító
tábla.

Kényelmesen, otthonról:
E-adózás
Magyarország Kormánya elkötelezett a bürokrácia csökkentése és az állampolgári ügyintézés
modernizálása mellett, ezért létrehozta az elektronikus eljárásról szóló törvényt, amelynek
fontos eleme, hogy az állampolgárok részére biztosítják mindazon biztonságos elektronikus formákat, amelyekkel a postai utat elkerülve, otthonról, néhány kattintással tájékozódni tudnak
ügyeikrõl, új ügy indítását kezdeményezhetik és
elkerülve a tértivevényes küldemények utáni szaladgálást, elektronikus tárhelyükre kézbesítik
azokat.
Az adózás tekintetében a Budavári Önkormányzat már 2016-ban bevezette az elektronikus
rendszert, amelynek segítségével az ügyfelek
kényelmesen és gyorsan tehetnek eleget adózási
kötelezettségüknek. Ugyanakkor mind az elintézhetõ ügyek körének bõvülésére, mind a kommunikáció kétirányúvá tételére is számíthatnak
jövõre az ügyfelek, hiszen a következõ évtõl már
az önkormányzat is elektronikus úton küldi meg
döntéseit. Az elektronikus út használata – ahogy
a megelõzõ években is – a cégek számára kötelezõ, a magánszemélyek továbbra is választhatnak az elektronikus út és a hagyományos kapcsolattartás között.
Érdemes felhívni arra is a figyelmet, hogy az
elektronikus ügyintézéshez való hozzáférés is
bõvülni fog, mert már nem csak Ügyfélkapun
keresztül, hanem az új típusú, e-személyi igazolvánnyal is lehet majd ügyeket kezdeményezni.
Sõt, a korábban megszokott önkormányzati
nyomtatványok mellett új formátumúak is rendelkezésre állnak majd. Az e-ügyintézéshez
fontos tudnivaló azonban, hogy az otthon, megszokott módon használt e-mail fiók nem minõsül

elektronikus útnak. Hiszen egy e-mail fiók létrehozását nem lehet hivatalosan ellenõrizni, ahogy
használójának személyét sem tudja egy közigazgatási szerv visszaellenõrizni. Ezért elektronikus
útnak az Ügyfélkapu, illetve a magyarorszag.huról elérhetõ, hiteles portálokon keresztüli kapcsolattartás minõsül.

Új eljárási szabályok
Az év végével hatályon kívül helyezik a korábban
már megszokott adózás rendjérõl szóló jogszabályt,
helyette három új törvény alapján kell eljárni az
újonnan keletkezõ, és a még folyamatban lévõ
ügyekben is. Az új törvények – az új adózás rendjérõl szóló, az adóigazgatási eljárásról szóló és az
adóhatósági végrehajtásokról szóló törvények –
változtatnak azon kereteken, amelyek korábban
egy eljárást szabályoztak. A helyi adók tekintetében fontos változás például, hogy az építményadóban és telekadóban bekövetkezõ változásokat a magánszemélyeknek immár nem
bevallásban, hanem bejelentéses formában kell
rendezni. A korábbi, kötelezõen kitöltendõ adóbevallási nyomtatvány helyett immár lehetõség
nyílik arra, hogy az adózó kötetlen formában nyilatkozatot tegyen az adófizetés körüli változásokról. Fontos kiemelni, hogy a nyilatkozatnak
teljes körûnek kell lennie, de már nem kell a régi
bevallási nyomtatványokat kinyomtatni, aláírni,
a több oldalas ívek kitöltésével veszõdni. Hasonló módon ügyfélbarát megoldást kínál a jogszabály abban az esetben is, ha az adózó esetleg késve
teljesíti adóbevallási kötelezettségét. Abban az
esetben, ha a bejelentésük helyes, pusztán az adót
állapítja meg az adóhatóság, késedelmi pótlékot,

vagy bírságot nem. Amennyiben a
bejelentésben szereplõ adatok nem
fedik a valóságot, elõször a hiba
kijavítását kezdeményezi az Adócsoport, majd csak az után lehet – akár
adóellenõrzés keretében – jogkövetkezményeket is megállapítani. Az
adó megállapításához való jog 5
évre visszamenõleges hatályú, amelyet az utólagos adómegállapítás
esetén a törvény 6 hónappal meghosszabbít. Magánszemélyek részére – kifejezetten erre irányuló kérelemre – lehetõség nyílik arra,
hogy az ötszáz ezer forintot el nem
érõ adótartozásra, évente egy alkalommal, 12 havi részletfizetést engedélyezzen az adóhatóság, minden
elõfeltétel vizsgálata nélkül.
Ha a helyi adóban, a belföldi
gépjármûvek adójában az esedékes
adó összege az ezer forintot nem éri
el, akkor azt az adózónak kizárólag
akkor kell megfizetnie, amikor a
meg nem fizetett és a jövõben esedékessé váló adó együttes összege az ezer forintot
eléri. Az ezer forintot el nem érõ, korábban
esedékessé vált adó után – az adónemben ezer
forintot elérõ adófizetési kötelezettség esedékességéig – késedelmi pótlék nem számítható fel. A
következõ évtõl azonban csak az 5 000,- Ft-ot
elérõ hátralékról és túlfizetésrõl szóló egyenlegértesítõket kell az önkormányzatnak megküldenie az adózók felé, érdemes lesz tehát az
elektronikus adófizetési rendszeren keresztül
tájékozódni az adókötelezettségeik állásáról.
A végrehajtást érintõ fontos változás, hogy a
hátralékos adózók ellen indított végrehajtási
eljárást nem akaszthatja meg a méltányossági
kérelem benyújtása, és a végrehajtási kifogás sem,
ugyanakkor a végrehajtás költségeit, amelynek
legkisebb mértéke ötezer forint, az adósnak kell
állnia.
Amennyiben az adózással kapcsolatban kérdésük merül fel, keressék a Budavári Önkormányzat Adóügyi Csoportjának munkatársait
hivatali idõben telefonon, általános felvilágosítással (tehát nem konkrét adóügyben) kapcsolatban az ado@budavar.hu e-mail címen és ügyfélszolgálati idõben, személyesen.

Ügyintézés: ügyfélfogadási idõben
az Ügyfélszolgálati Irodán
hétfõ: 14.00-18.00 óra,
szerda: 08.00-16.30 óra,
péntek: 08.00-12.00 óra.
Telefon: 06-1-458-3026

A VÍZIVÁROSI KLUB PROGRAMJAI
Kedd:
08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljHétfõ:
09.00-10.00 Baba-mama torna. Érdeklõdés, tudatosan@gmail.com címen.
jelentkezés: Metzing Katalin, kmetzing@gmail.com.
Ajánlott életkor 2 hónapostól 3 éves korig. Részvételi díj: 9.00-10.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozdulj1200 Ft/alkalom.
tudatosan@gmail.com címen.
10.30-12.00 „Ablaknyitogató”- számítógépes
klubfoglalkozás saját laptoppal rendelkezõ I. kerületi Szerda:
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.

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

16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ angol társalgókör.

Vasárnap:
16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ orosz társal- 17.30-19.30 Kezdõ Tai Chi Chuan edzés. Egészségmegõrzés lágy harcmûvészettel. Érdeklõdés Bódi
gókör.
Gergelynél, +36-70-285-2965.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

16.30-17.30 Ingyenes jogi tanácsadás. Bejelentkezés: drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhe10.30-11.10 Össze-Hangoló kisgyermekes szülõktõségein.
nek. Interaktív népzenés foglalkozás, amely zeneterá19.00-20.00 Labdás gerinctorna. Részvételi díj: piás szemlélettel átitatva fókuszál az anya-gyermek
1400 Ft/alkalom; 4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés kapcsolatra. Zenével, mondókákkal, ölbeli játékokkal a
kisebbek, tánccal, mozgásos játékokkal a nagyobbak,
szükséges a mozduljtudatosan@gmail.com címen.
hangszerekkel, hangkeltõ eszközökkel mindenki a zenei
folyamat részesévé válhat. Foglalkozásvezetõ: Paár
Julianna zeneterapeuta (paarjulcsa@gmail.com). Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom.
15.00-16.00 „Aranycipõ”- senior tánctanfolyam, I. kerületi lakosoknak ingyenes. Folyamatos csatlakozási lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, +36-30479-9328.

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

09.00-10.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj- Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan@gmail. com címen.
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!

09.00-10.00 Gerinctorna minden korosztálynak.
Részvételi díj: 600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges
a mozduljtudatosan@ gmail.com címen.
10.00-11.00 „Aranycipõ” senior tánctanfolyam.
Részvételi díj 500 Ft. Folyamatos csatlakozási lehetõség!
Érdeklõdés: Füleki Réka, +36-30-479-9328.

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 Cím:1015 Bp. Batthyány u. 26.
biztosan nem fogja abbahagyni, mert jótékony hatásai Tel.: +36-1-780-7660, 06 20 232 9018.
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com
szinte azonnal érzékelhetõek.
ÚJ! Január 8-tól, 19.00-20.00 Gerinctorna.
Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom; 4600 Ft/4 alkalom.
Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan@
gmail.com címen.

A Vízivárosi Klub december 21-től január 2-ig zárva tart.

XXII. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM, 2017. DECEMBER 21. CSÜTÖRTÖK
E-mail: varnegyed@gmail.com

Várnegyed

9

10

Várnegyed

2018-ban centenáriumot
ünnepel a Hadtörténeti Intézet

Hadtörténeti
100
Kovács Vilmos, a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM)
parancsnoka novemberben a budapesti intézmény fennállásának 99. évfordulóján tartott
ünnepi állománygyûlésen ismertette a „Hadtörténeti 100” programsorozatot, amelynek
keretében a következõ egy évben nagyszabású
konferenciákat tartanak majd, emellett különbözõ kiadványok, jubileumi számok megjelentetését tervezik. A múzeumban lesz 100
forintos belépõjegy is, ezen felül négyféle bérlettípussal, számos új kiállítással és családi
programokkal várják az érdeklõdõket. Az évfordulóra elkészült a „ház süteménye” is: a
narancsos túrótorta egész évben kapható lesz
a múzeum büféjében.
Kovács Vilmos köszöntõjében kitért arra,
hogy a Budai Várban, a Kapisztrán téren található épület helyszíne is magában hordoz számos történelmi emléket, s emiatt is méltó helye
az emlékezésnek. A Hadtörténeti Intézet és
Múzeum elõdjét, a Hadtörténelmi Levéltár és
Múzeumot 99 évvel ezelõtt, 1918. november
16-án, közvetlenül a „Nagy Háború” befejezõdése utáni napokban két magyar katonatiszt,
Gabányi János és Aggházy Kamil hozta létre.
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A BLSZ õszi kirándulásáról

Kastélylátogatás Kismartonban
Az õszre tervezett kirándulásokat gyakran tönkreteheti az idõjárás. Így járt a Budavári Lakosok
Szövetsége (BLSZ) is, amikor a Tisza-tóhoz tervezett kirándulásukat meghiúsította az országos
esõ. Pótlásként zárt térre tervezett kirándulást tettek Kismartonba, az Esterházy kastélyba.
A kastély a család téli rezidenciája volt. Méretei
jelezték a család hatalmát, gazdagságát. A négyzet
alapú palota önmagában is tiszteletet parancsol,
a bevezetõ út, amelyet kétoldalt épületek és
oszlopsor szegélyez – az istállók, illetve a gárdisták
lakóhelye volt – még látványosabbá teszi a bejáratot. Bár lógott az esõ lába, a bejáratig száraz
ruhában jutottunk el.
A kastély kiállítása az elsõ emeleten tekinthetõ
meg. Történetérõl csak annyit érdemes röviden
elmondani, hogy a XIII. században itt egy vizivár
volt, amit a tatárok leromboltak. Késõbb erõdítményként szerepelt, majd amikor a XVII. század
közepén megkapták az Esterházyak, akkor
kezdték meg kastéllyá alakítását. Esterházy Pál
barokk stílusban építette át a várat 1663 és 1672
között, majd II. Miklós a XIX. század elején
klasszicista külsõt adott a kastélynak. A kastély
kisebb sérüléseket szenvedett a napóleoni háborúk idején, nagyobb károk a II. világháborúban érték. Szovjet csapatok állomásoztak a kastélyban, és ez nagy károkat okozott a belsõ berendezésekben. Felégették a parkettákat, a bútorokat (ezeket részben elhordták), nagyon kevés
berendezési tárgy maradt épen. A jelenlegi berendezési tárgyak az Esterházy gyûjtemény más kastélyokban épen maradt tárgyaiból kerültek ki.
A vezetés a Haydn teremben kezdõdött. Európa egyik legjobb akusztikájú termében játszották
Josef Haydn operáit, szimfóniáit, (Haydn 40 évig
állt a herceg szolgálatában) az ismertetõ alatt is
szólt a háttérben a zeneszerzõ egyik zongoraversenye. A sok-sok teremben bemutatták a
család életét, nagyon érdekesek voltak a személyzet tagjainak szobái és azok felszerelése. A falikárpitok nagyrészt megmaradtak, ugyanúgy mint a
freskók, és a kályhák. A vezetés a kastély kápolnájában ért véget. Stílszerûen búcsúzóul Haydn

Az Esterházy kastély Kismartonban

Nelson miséjének egyik tétele szólt a magyarázat
alatt. Összességében egy jól kialakított kiállítás
ismertette meg Magyarország egyik fõúri családjának lakóhelyét, életét.
Egy idõszaki kiállítást is megtekinthettünk
Esterházy Melindáról, a család közelmúltban
elhunyt Nagyasszonyáról, V. Esterházy Pál feleségérõl. A hercegnõrõl készült kiállítás egy rendkívüli asszony életútját mutatja be. Ottrubay
Melinda polgári családból származott, balettozni
tanult, ebben olyan tehetséges volt, hogy hamarosan az Operaház szólótáncosa lett. Egy teniszparti során ismerkedett meg V. Esterházy Pál
herceggel, akihez rövidesen férjhez ment. A kiál-

lítás öt felvonásban mutatja be életét a háború
elõtti évektõl a háború utáni börtön és számûzetés korszakán át haláláig. Melinda hercegnõ
férje elvesztése után is megállta a helyét, haláláig
személyesen irányította a megmaradt Eszterházy
birtokokat.
A kastélyból kijövet egy kis felhõszakadás tette
emlékezetessé a napot. Akit az úton ért az alig
negyed óráig tartó zuhatag, az esõkabát és az
ernyõ (utóbbit kifordította néhányunknak összezúzta a szélroham) ellenére is bõrig ázott. Szárítkozni Fertõrákoson volt lehetõség, ahol a kõfejtõ
szomszédságában kellemes melegben ebédeltünk.
BLSZ

11

Várnegyed

XXII. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM, 2017. DECEMBER 21. CSÜTÖRTÖK
E-mail: varnegyed@gmail.com

Hirdetésfelvétel 2018. január 3-tól, 10.00-15.00 óráig a szerkesztőségben (I. ker., 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 a Tóth Árpád sétány felé nyíló panorámás,
emeleti 106 m2-es 3,5 szobás, étkezőkonyhás reprezentatív,
nagypolgári beltéri adottságú önkormányzati lakás örökölhető
bérleti joga átadó. Csereirányár: 69 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.
Összeköltözőknek! Budai várban a Tóth Árpád sétány felé és a
belső kert felé is nyíló 2 egymás melletti – de nem egybe nyitható
- 50 m2-es, földszinti, kertkapcsolatos, cirkófűtéses, jó állapotú
önkormányzati lakás örökölhető 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
lévő 50 m2-es, felújítandó, galériázható, 1,5 szobás, csendes
belső udvar felé nyíló önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 23,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933
Budai várban a Babits sétány felé nyíló kertes házban 60 m2es panorámás, erkélyes, I. emeleti felújítandó önkormányzati
lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 39,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
Budai várban az Országház utcában 6 lakásos házban hangulatos, felújított, dongaboltozatos, utcai és közvetlen kertkapcsolatos, alacsony rezsiköltségű 25 m2-es garzonlakás + 5 m2-es
tárolóval örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 15,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
Budai várban az Úri utcában reprezentatív műemlékház II.
emeletén lévő csendes belső udvar felé nyíló, igényesen felújított,
újszerű állapotú, cirkófűtéses, 71 m2-es 1 nappali + 2 hálószobás
önkormányzati lakás örökölhető 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 belső udvar felé nyíló II. emeleti 54 m2-es 1,5
szobás, jó állapotú, cirkófűtéses önkormányzati lakás örökölhető
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
jellegű, reprezentatív belterű, teljes felújításra szoruló, erkélyes
önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár:
62,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/ 488-1933
I. Fő utcában 78 m2-es csendes belső udvar felé nyíló, polgári
belméretű, 2,5 szobás erkélyes önkormányzati lakás I. kerületi
40-50 m2-es 1,5 szobás, utcai, erkélyes önkormányzati lakásra
cserélhető. Csereirányár: 21,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 2121261, 0630/488-1933.
II. Rózsadombon a Tövis utcában 3 lakásos bauhaus villaházban lévő I. emeleti 163 m2-es öröklakás (tetőtérbeépítési
lehetőséggel) közel 500 m2 kizárólagos használatú telekrésszel
azonnal beköltözhetően eladó. Irányár: 120 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933

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.
Csodás panoráma! Rózsadomb-Zöldmál határán,
csendes zsákutcában eladó egy teljes körûen felújított 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, ingatlan.com 24246153.
Attila úton a Vérmező középső részén eladó egy saját tulajdonban lévő 2+félszobás+hall duplakomfortos, erkélyes, DNYi tájolású, 3. emeletes, liftes, zárt lépcsőház, jó állapotú, megkímélt, felújított lakás. Irányár: 62,9 MFT. Telefon: 30/971-0055.
XII. Istenhegyi úton liftes házban 4. emeleti PANORÁMÁS, 73
nm-es, teljeskörûen átépített, teraszkapcsolatos nappali + 2
hálószobás, amerikai konyhás designer luxuslakás 62,9 millió
forintos irányáron eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
XII. Márvány utcában magasföldszinti 76 nm-es frissen
igényesen, modern stílusban felújított nappali + 2 hálószobás, 2
fürdõszobás lakás 44 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 45 millió forintos irányáron
eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
II. Alsózöldmáli úton 4 lakásos társaház 2. emeleti 140 nmes panorámás belsõ kétszintes, penthouse teraszos, amerikai
konyhás, 3 hálószobás, 2 fürdõszobás, szaunás, 2 kocsi részére
garázsos lakás 99,9 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571.
II. Hûvösvölgyben gyönyörû zöldövezetben 3 szintes többgenerációs 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 nappali + 2 hálószoba, konyha és fürdõszoba. Õsfás pázsitos kert.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
XI. Bartók Béla úton Kosztolányi térnél liftes házban 2. emeleti,
erkélyes, világos 100 nm-es 2+2 fél szobás, hallos lakás 44,9 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
II. Vízivárosban liftes, magas emeleti világos csendes 135
nm-es nappali + 3 hálószobás erkélyes, duplakomfortos lakás
126 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.
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Január 3.
Január 17.
Január 31.
Február 14.
Február 28.
Március 21.
Április 4.
Április 19.
Május 2.
Május 16.
Május 30.
Június 20.
Szünet
Augusztus 8.
Augusztus 22.
Szeptember 5.
Szeptember 19.
Október 3.
Október 17.
Október 31.
November 14.
November 28.
December 12.

Január 11.
Január 25.
Február 8.
Február 22.
Március 8.
Március 29.
Április 12.
Április 26.
Május 10.
Május 24.
Június 7.
Június 28.
Július
Augusztus 16.
Augusztus 30.
Szeptember 13.
Szeptember 27.
Október 11.
Október 25.
November 8.
November 22.
December 6.
December 20.

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.

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

II. Lipótmezõnél gyönyörû õsfás telken 3 lakásos, 3 szintes
többgenerációs 350 nm-es családi villa garázzsal és udvari beállókkal 180 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618,
06 20 974 0571.
Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csapok,
II. Pasaréten zöldövezetben eredeti Bauhaus épület 2. szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása. Mosó-,
emeletén panorámás 110 nm-es nappali + 2 hálószobás nagy mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 06teraszos lakás 2 teremgarázshellyel 99 millió forintért eladó. 30-447-3603.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK,
BakosLak Ingatlan Kp-es ügyfelei részére keres
erkélyek, kirakatok üvegezése. Régi keretek átalakítása
eladó és igényes kiadó ingatlanokat azonnali fizehõszigetelõ üveg befogadására. Gyorsan, tisztán, pontosan!
téssel. BakosLak Ingatlan, I. Batthyány utca 32. Tel.
Nagy Miklós! Telefon: 06-20-9777-150.00
326 0618, 06 20 974 057.
Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagytakarítását vállalom, közületeknek és magánszemélyeknek. Halász Ti3 szobás lakás teljes berendezéssel eladó. Koloniál
bor. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.
bútortól a függönyökig minden. Telefon: 201-2994,
Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalási is. Gipsz06-70-3830-386.
kartonozás, kőműves-javítások, burkolás. Gyors kezdés, rövid
határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30-5686-255.
Életjáradék
életjáradék
Villanyszerelés azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József vilSzeretné biztosítani nyugdíjas éveit?
lanyszerelõ mester. Telefon: 06-20-9344-664, 246Kössön életjáradékot, jogi tanácsadás mellett!
9021. Elmû által minõsített és ajánlott vállalkozás.oo
Gondozás, ápolás, takarítás, okleveles referencia.
Hívjon bizalommal! Telefon: 06-70-6000-323.
Markó István. A hét minden napján hívható.
ÜVEGEZÉS, TÜKÖRVÁGÁS, ÜVEGCSISZOLÁS
A kerületben és környékén házhoz megyünk.
Életjáradéki vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondozást válMûhely: I. Szabó Ilonka u. 8.
lalnék szakképzett ápolónõi végzettséggel. Aradi Lászlóné.
Telefon: 214-3616; 06-20-929-0897.oo
00
Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.
LAKÁSFELÚJÍTÁS!
Adás-vétel
adás-vétel
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS, VÍZSZERELÉS,
Hagyatékot, festményeket és egyébb régiségeket
CSEMPÉZÉS, VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS ABLAKvásárolok magyas áron üzlettel, telephellyel rendelCSERE, ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁK,
kezem!! Ingyenes kiszállítás. Érd.: 70/324-3961.00
TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR.
TELEFON: 202-2505, 0630-251-3800.
KÖNYV! Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk! Krisztina
Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket, könyvtárakat,
ROBERTÓ Társasházak Takarítása 25 éves gyakorlat,
régi térképeket, kéziratokat, képes-levelezõlapokat, plaká- heti-havi rendszerességgel, kukák-szelektív edények ki-be hútokat, fényképeket, egyéb papírrégiségeket. Díjtalan kiszállás, zása - hólapátolás. Teremgarázsmosás, fûnyírás-sövénynyírás.
készpénzfizetés. Tel./fax: 212-8909, e-mail: kriszt.ant@gmail. Nagy Róbert: 06-309-39-20-39.00
com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.00
Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, érOktatás
Oktatás
tékbecsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpacca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is, bizsut,
Klasszikus gitár és szolfézs oktatás
borostyánt), híradástechnikát, bakelit hanglemezt, képeslapot,
a 3. kerületben, kezdő és haladó szinten,
kitüntetést, ezüst tárgyakat - ékszereket, CD-DVD lemezt,
igény esetén házhoz is megyek.
könyvet, fényképezőgépeket, objektíveket - készpénzért! TelPásztor Péter, telefon: +36-20-362-7564.
jes lakáskiürítést vállalok. Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321,
06-30-973-4949.00
Tapasztal zongoratanárnő óraadást vállal 5 éves kortól felnőtt
Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, korig. Telefon: 06-30-302-4610.
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy út
16. 266-4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19.00
Vegyes
szolgáltatás

Szolgáltatás

Lakatos, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Telefon:
06-20-945-0316, 06-30-450-3308.00

Fektessen NAPERÕMÛ-be!
Államilag garantált évi 12,5 %-os HOZAM!
Érdeklõdni: naperomu2018@gmail.com,
telefon: 06-70-4161-083

VÁRNEGYED
SZERKESZTŐSÉG
E-mail:
varnegyed@
gmail.com
Telefon:
(06-1) 355-0139
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