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Ünnepeljük
a magyar
kultúrát!
Január 22. a Magyar Kultúra Napja. A
Budavári Önkormányzat ezen alkalomból
több eseménybõl álló programsorozatra invitálja a kerületben élõket.
Január 20-án, szombaton 19.00 órától Apám
tánca címmel az Udvarhely Néptáncmûhely
elõadását mutatják be a Várkert Bazárban.
Kerületkártyával 2 fõ ingyenesen vehet részt a
programon. Kérjük részvételi szándékát január
18-ig jelezze a regisztracio@budavar.hu címen.

Január 22-én, hétfõn 11.00 órakor koszorúzással egybekötött megemlékezést tart az önkormányzat a Batthyány téren, Kölcsey Ferenc
szobránál. Ünnepi köszöntõt mond Eckhardt
Gábor zongoraművész, zenetörténész. Közremûködik: Török Ádám fuvolaművész.
Január 22-én, hétfõn 19.00 órakor a Városháza aulájában nyílik meg Kaiser Ottó fotómûvész kiállítása Kárpát-medence feketén-fehéren
címmel. A kiállítást megnyitja Korniss Péter,
Nemzet Mûvésze címmel kitüntetett, Kossuthdíjas fotográfus. Közremûködik: Dresch Mihály
Liszt Ferenc-díjas jazz-zenész, Érdemes és Kiváló
mûvész.
(A programokról részletes információk az 5. oldalon.)
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Évindító interjú dr. Nagy Gábor Tamás polgármesterrel

Lélekben is megerősödtünk
Az elmúlt év eredményeirõl és a 2018-as tervekrõl
is beszél a Várnegyednek adott interjúban dr.
Nagy Gábor Tamás. Az idei évben számos
egészségügyi beruházást és intézményi felújítást
tervez az önkormányzat, hogy az itt élõk számára
újabb többletszolgáltatásokat tudjanak nyújtani.
Budavár polgármestere a közelgõ országgyûlési
választások kapcsán úgy véli, hogy a legfontosabb
cél annak biztosítása, hogy továbbra is békében és
biztonságban élhessünk Magyarországon.
t 2018-at írunk. Az új év küszöbén sokan készíte-

nek számvetést a mögöttünk hagyott esztendõrõl.
Ön mit visz magával a 2017-es évbõl?
– Számomra a tavalyi év egyik legemlékezetesebb
és legfelemelõbb pillanata az egymilliomodikként
honosított külhoni magyar, a vajdasági Zenta
mellõl, Gunarasról érkezett Lajkó Miklós és
családja állampolgársági eskütétele volt a Sándor
Palotában. Különleges érzés volt megélni és részt
venni abban a ceremóniában, amely szinte kézzel
fogható közelségbe hozta a magyarság lelki
megerõsödését, az összetartozás érzését. Az pedig
az élet különleges ajándéka, hogy az elsõ nagyobb
létszámú állampolgársági eskütételre is a Budai
Várban került sor még 2011. március 15-én:
akkor száz csángó magyar tett esküt a Városházán.
Szavakkal le sem írható mindaz, amit ezek az
ünnepi pillanatok hozzátesznek az életünkhöz.
Látszólag nem történik egyéb, mint az, hogy a
honosított állampolgárok nyilatkozatokat, jegyzõkönyveket írnak alá, esküt tesznek. De ez a határon túl élõ emberek számára azt jelenti: visszakaptak valamit emberi méltóságukból. A honosítási
okmány, az eskü annak kifejezése, hogy egy nagy
közösség, a magyar nemzet tagjai lehetnek –
immár hivatalosan is. Az életük így válik teljessé.
t A kerület szempontjából sikeresnek tartja a tavalyi évet?
– Bõségesen van olyan fejlemény, tény az elmúlt
évbõl, amely közös örömünkre szolgál. Együtt
ünnepelhettük a Reformáció 500 Emlékévet, és
ezen alkalomból egy új alkotással, egy Emlékforrással is gazdagodtunk. Elkészültek a tervezett
nagyberuházásaik: felújítottuk a Naphegy utca egy
részét, a tabáni járdaszakaszon teljesen akadálymentessé tettük a gyalogos közlekedést. A Vízi-

2017 egyik legszebb pillanata: állampolgársági esküt tett az egymilliomodikként honosított külhoni magyar

városban, a Halász utcában és a Ponty utcában a
nagyon rossz állapotú, csúszós, balesetveszélyes
kockakövek helyett aszfaltburkolat, a járdán pedig
vágott kockakõburkolat készült. Folytattuk a
mûemlékházaink felújítását is. Évrõl-évre újabb
házakban tudunk elvégezni kisebb-nagyobb munkálatokat. Ezek talán elsõ pillantásra nem mindig
látványosak, vannak is, akik fanyalognak, elégedetlenkednek. Nekik javasolom, hogy nézzék
meg, milyen képet mutatnak ma az önkormányzati tulajdonú mûemléképületek, és hogyan néztek
ki tíz-húsz évvel ezelõtt. A lyukas tetõk, az omladozó vakolatok, a lepattogzott festésû kapuzatok,
az elhanyagolt lépcsõházak, függõfolyosók látványa ma már a múlté. A kiegyensúlyozott gazdálkodásunk lehetõvé tette, hogy a Toldy Gimnázium tetõfelújításának az utolsó ütemére mintegy
100 millió forintot fordítsunk. A munkával várhatóan az év elsõ negyedében végeznek a szakemberek. Modernizáltuk a térfigyelõ kameráinkat,

hogy ezzel is hozzájáruljunk a kerület jó közbiztonságának fenntartásához. A tavalyi évben módosítottuk a szociális rendeletünket, hogy még több
gyermeket nevelõ kerületi család és rászoruló
ember számára tudjunk segítséget nyújtani. Azt
gondolom, igen beszédes adat, hogy az elmúlt hét
évben a szociális védelemre fordított kiadásaink
közel háromszorosára emelkedtek. Számos olyan
programot is elindítottunk, amely az itt élõk
kényelmét szolgálja. Megújítottuk a Kerületkártyaprogramot, a parkolási ügyek intézésére Online
Ügyfélablakot biztosítunk, ingyenes zöldhulladékbegyûjtést szerveztünk és valamennyi bérleményünkbe szén-monoxid riasztót szerelünk be.
Folytattuk kulturális programjainkat, a Beethoven
Budán fesztivált, a Budavári Könyvünnepet, a
Vízivárosban megnyitottuk a Jókai Anna Szalont,
amely egyre nagyobb népszerûségnek örvend.
Mindezek alapján úgy vélem: igen, sikeres volt a
tavalyi esztendõnk.
(Folytatás a 3. oldalon)

Kiemelt cél a szemléletformálás

Klímastratégiát fogadott el a kerület
A decemberi Képviselõ-testület ülésén tárgyalták
meg és fogadták el a Budavári Önkormányzat
klímastratégiáját, amely többek között annak
fontosságára mutat rá, hogy az I. kerület esetében
mind környezeti, mind társadalmi és gazdasági
szempontból egyaránt kulcsfontosságú az éghajlatváltozás hatásaira való felkészülés. A stratégia
bemutatja azon eszközöket is, amelyekkel helyi
szinten csökkenthetõ, lassítható az éghajlatváltozás.
Napjainkban számos tudományos publikáció és
kormányzati beavatkozás foglalkozik a klímaváltozás témakörével, mely nemcsak a szûken vett
döntéshozókat és támogatókat, hanem közvetlen és közvetett hatásai révén Földünk teljes
lakosságát és szinte az összes élõlényt egyaránt
érinti. Az utóbbi évtizedekben kialakult fenntarthatósági törekvések és stratégiák mentén, azokat
kiegészítve megjelentek a klímaváltozás okozta
negatív hatások csökkentését, illetve a jövõben
bekövetkezõ szélsõséges idõjárási körülményekhez való alkalmazkodást elõsegítõ kutatások és
beavatkozások. A globális éghajlatváltozás felgyorsulásában kiemelt szereppel bírnak a városi
területek, melyek az üvegházhatású gázok kibocsátásának oroszlánrészéért felelősek.
Éppen ezért készítette el az önkormányzat a
kerületi klímastartégiát. A dokumentum részle-

tesen számba veszi és bemutatja a klímaváltozás
okozta problémaköröket. A kerületre jellemzõ
veszélyforrás az árvíz, a hirtelen lezúduló nagy
mennyiségû csapadék okozta elöntés és villámárvíz, a hõhullámokra visszavezethetõ egészségü-

gyi problémák, a viharkárok és a természetes
élõhelyek csökkenése.
A stratégia megalkotása során elvégzett kutatások alapján egyértelmûvé vált, hogy az I. kerületben a közlekedési ágazat a legfőbb felelõs az üveg-

házhatású gázok kibocsátásáért, az összes kibocsátás 66,6 százaléka ehhez a szektorhoz köthetõ.
A közlekedés mellett az energiafogyasztás is
jelentõs mértékben felelõs, de a mobilitási szektorhoz képest csak közel feleannyi, 32 százalék a
kibocsátása.
A stratégia készítõi nagy hangsúlyt fektettek a szemléletformálási tevékenységekre is,
hiszen a lakosság, illetve a kerületbe érkezõ
turisták klímatudatosságának növelése
kulcsfontosságú. Kiemelték, hogy az utóbbi
években az I. kerületben több olyan projekt
is megvalósult, amelyek célja a helyi lakosság
fokozott bevonása a fenntarthatóságot és a
klímatudatosságot növelõ témakörökkel
kapcsolatban. Ismeretes, hogy az önkormányzat úttörõ szerepet vállalt az elektromobilitás elõsegítésében: elektromos töltõket
építettek, az országban elsõként ingyenessé
tették a zöld rendszámos autók parkolását,
és a GAMESZ gépparkját fokozatosan zéróemissziós jármûvekre cserélik. Számos intézmény tekintetében került sor energetikai
korszerûsítésre is, amelynek hatására csökkent a CO kibocsátás és az energiafelhasználás.
A most elfogadott stratégia alapján az
Az éghajlatváltozás következményei a hatalmas árvizek is, amelyek veszélyeztetik a kerületet. Képünk a 2013-as rekord önkormányzat további környezetvédelmi
intézkedéseket tud elõkészíteni a jövõben.
árvíz idején készült.
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Folytatódik
a szén-monoxid
riasztók
beszerelése

Jelentõsebb tûzeset nélkül teltek az ünnepek

Bemutatkozik a Budavári
Katasztrófavédelmi Õrs
A Kosciuszkó Tádé utca 5. szám alatti épületet
Budapest Székesfõváros építtette az I. kerületi
Tûzõrség számára 1891-ben. A mai napig azonos
célt szolgál, a helyi védettségû laktanya a Budavári Katasztrófavédelmi Õrsnek biztosít
helyet. Érdekesség, hogy a helyi hagyomány az
épület történetét tévesen az utca korábbi nevével
– Koronaõr utca – hozta kapcsolatba: sokan a
mai napig is úgy tudják, az épület eredetileg a
Koronaõrség laktanyájának épült. A valóságban
azonban Tûzõrség laktanyája volt korábban is.

Az önkormányzat még a tavalyi évben minden
bérleménybe magas minõségû szén-monoxid
riasztót vásárolt, a készülékek beszerelését a
Gamesz szakemberi végzik el. Decemberben
már több mint 500 riasztót beszereltek, a
munkát januárban folytatják: arcképes igazolvánnyal ellátva keresik fel a lakókat és a
helyszínen beszerelik a szén-monoxid riasztókat. Az önkormányzat összesen 11 millió forintot költött a programra, amelynek célja, hogy
ezzel is segítse az itt élõk biztonságát.
A készülék hangos jelzéssel figyelmeztet a
veszélyre. Ha meghalljuk a jelzést, azonnal
hagyjuk el a lakást és a 112-es telefonszámon
értesítsük a katasztrófavédelem munkatársait.

– A Budavári Katasztrófavédelmi Õrs mentõ és
tûzvédelmi feladatokat lát el, elsõsorban a
kerületben – mondta el lapunknak Györe Attila
százados, õrsparancsnok. Az õrs szolgálati létszáma 7 fõ, a szolgálati csoportok három váltásban
dolgoznak. Részt vesznek a közlekedési balesetbõl, természeti csapásból, káresetbõl adódó mentéseknél és polgári védelmi feladatokat is ellátnak. Mindez azt jelenti, hogy akkor is számíthatunk rájuk, amikor világháborús bombát találnak a kerületben. – Az ilyen robbanószerkezetek

A tavalyi évben összesen 750 alkalommal kellett kivonulniuk tûzesetekhez és mentési feladatokhoz

* * *

– A karácsonyi- szilveszteri ünnepek szerencsére nyugalomban teltek, nem történt jelentõsebb tûzeset a kerületben – mondta el érdeklõdésünkre a parancsnok. Szén-monoxid mérgezés
gyanújához azonban többször is riasztották az
õrsöt. Györe Attila éppen ezért azt hangsúlyozta,
hogy érdemes minden lakásban felszerelni jó
minõségû, a katasztrófavédelem által is ajánlott
szén-monoxid riasztót beszerelni, hiszen a készülék életet menthet.

Január 6-án az Országház utcában szén-monoxidmérgezéshez riasztották a tûzoltókat. Egy I.
emeleti magántulajdonú lakásban lett rosszul
két ember, akiket kórházba kellett szállítani. A
Budavári Önkormányzat felhívja a kerületben
élõk figyelmét, hogy mindenkinek érdemes
beszerezni szén-monoxid-jelzõt, amellyel megelõzhetõ egy esetleges tragédia.

Januártól kérésre
érkezik
a kéményseprõ
Az Országgyûlés döntése nyomán január elsejével megváltoznak a kéményseprés szabályai.
A törvénymódosítás lényege, hogy az egylakásos épületek tulajdonosai az általuk használt
tüzelõ- fûtõberendezés fajtájától függõen évente, vagy kétévente, továbbra is ingyenesen, a
nekik megfelelõ idõpontban maguk igényelhetik a kéményseprõipari ellenõrzést.
A változás lényege tehát az, hogy az egylakásos
– jellemzõen családi házban – ingatlanban élõk
2018. január elsejét követõen nem kapnak a
kéményseprõipari szervtõl, illetve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltatótól
a kéményellenõrzés idõpontját megajánló értesítést. A kéményseprõ az ingatlantulajdonos
kezdeményezése nyomán érkezik majd és végzi
el a sormunkában elõírt feladatokat. Az ingatlanhasználó tehát szabadon egyeztetheti a területi szolgáltatóval a kéményellenõrzés idõpontját és nem függ a szolgáltató munkavégzésének menetrendjétõl. A lakossági szektorban
továbbra is kizárólag a kéményseprõipari szerv,
vagy a szerzõdéses közszolgáltató végezhet kéményellenõrzést, tisztítást, vizsgálatot, így a sormunkában meghatározott feladatokat is, amelyek továbbra is ingyenesek maradnak.
Egylakásos épület nem kizárólag családi ház
lehet, minden olyan lakóingatlan annak minõsül, amely nincs társasházként, vagy lakásszövetkezetként bejegyezve. A több lakást tartalmazó, többemeletes lakóház is ide sorolandó,
amennyiben nem alakult társasházzá.
A lakossági körön kívüli, azaz gazdálkodó
szervezethez tartozó ingatlanok – egyéni vagy
társas vállalkozások székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlanok – füstelvezetõinek ellenõrzését – ahogy
jelenleg is – az adott megyében, illetve ellátási
területen nyilvántartásba vett kéményseprõipari egyéni vállalkozóktól vagy szolgáltató
cégektõl kell megrendelni, a szakemberek a
vizsgálatot díjfizetés ellenében végzik el.
Nincs változás a társasházakat és lakószövetkezeti ingatlanokat illetõen: a kéményseprõk
továbbra is tervezett sormunka keretében, a
megajánlott idõben érkeznek és vizsgálják meg
az épülethez tartozó égéstermék-elvezetõket.

Elismerés és segítség a tûzoltóknak
A Budavári Önkormányzat és a Közbiztonsági
Közalapítvány is támogatja a Budavári
Katasztrófavédelmi Õrs munkáját. Az önkormányzat eszközbeszerzésekkel tud segítséget
nyújtani, míg a Közbiztonsági Közalapítvány a
kerületben dolgozó, kiemelkedõ munkát
végzõ tûzoltókat pénzjutalommal ismeri el.

Györe Attila parancsnok

tekintetében sajnos nagyon erõs a kerület érintettsége. Ilyen esetekben a katasztrófavédelmi
megbízott a kerületi közbiztonsági referenssel, a
rendõrséggel, önkormányzati szervekkel együttmûködve segíti az érintett területen a lakosság
kitelepítését, a helyszín biztosítását – tudtuk meg
Györe Attilától. Az õrsparancsnok elmondta azt
is, egy fecskendõvel, köznapi nyelven szólva egy
tûzoltóautóval dolgoznak a kerületben. Ugyanakkor számos más helyre is kivonulnak, elsõsorban a budai régióban, hiszen sok esetben alpintechnikai feladatokat is elvégeznek, és az õrs egy
különleges, a fõvárosban egyedülálló felszereléssel is rendelkezik. – A 23-as ugrópárnánk lehetõvé teszi, hogy 23 méter magasról is biztonságosan ráugorjanak például tûzeseteknél a magasabb házakban rekedt áldozatok – tette hozzá a
parancsnok. A Budavári Katasztrófavédelmi Õrsnek a tavalyi évben összesen 750 alkalommal kellett kivonulniuk tûzesetekhez és mentési feladaA Budavári Katasztrófavédelmi Õrs Kosciuszkó Tádé utcai épülete
tokhoz.

Dunaszentelés Vízkereszt ünnepén
Január 6-án, Vízkereszt ünnepén Kocsis
Fülöp, a hajdúdorogi görögkatolikus fõegyházmegye érsek metropolitája õsi keresztény
szokás szerint megszentelte a Duna vizét a
Batthyány téri Duna-parton. Vízkereszt az
ünnep liturgiában használatos elnevezése a
görög Epiphania Domini, azaz Urunk megjelenése, a magyar vízkereszt elnevezés a víz
megszentelésének szertartásából származik.
Vízkereszt egyben a karácsonyi ünnepkör zárónapja, ezután kezdõdik a farsangi idõszak.
A karácsonyfákat a családok általában Vízkeresztkor vagy ezt követõen bontják le. A fenyõket a kukák mellé, vagy a kijelölt gyûjtõhelyekre vihetik el a lakók. Kérjük, figyeljenek
rá, hogy a fenyõfák ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az úttesten a parkolást, illetve
a gépkocsik forgalmát.
Gyûjtõhelyek: Attila út - Alagút u. sarok;
Fehérvári kapu - Palota út (parkoló); Czakó u.
- Naphegy u. sarok; Várkert rkp.- Fátyol u.
sarok; Szilágyi Dezsõ tér (parkoló); Hunfalvy
u. parkolóban; Zsolt u. – Aladár u. sarok,
Orom u. – Antal lépcsõ sarok.

Várnegyed
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Évindító interjú dr. Nagy Gábor Tamás polgármesterrel

Lélekben is megerősödtünk
(Folytatás az 1. oldalról)

t Mit várhatunk 2018-ban?

– A ciklus elején elfogadott hosszú távú gazdasági
programunk és az elõzõ években elvégzett feladatok alapján folytatjuk a munkánkat. A költségvetés, amelyet már decemberben elfogadott a
Képviselõ-testület, egyértelmûen megmutatja a
legfõbb irányokat.
t Mondana ezek közül néhány fontosabb programot, beruházását?
– Napirenden szerepel a Batthyány tér felújítása,
amelyhez a tavalyi évben a Fõvárostól 270 millió
forintos támogatást nyertünk; ezen összegbõl
elindítottuk az elõkészítést, a tervezést. Az elnyert
pályázati forrás azonban a legszerényebb számítások szerint is csupán harmada a teljes beruházási
költségnek. Folytatjuk az útfelújítási programunkat is, ebben az évben tervezzük a Táncsics Mihály
utca teljes megújítását, az Anjou sétány és a Bécsi
kapu tér környezetének rendezését. Ennek keretében végeznénk el a várfalnak, illetve magának
a Bécsi kapu egy részének a helyreállítását is. Nagyobb beruházásokat tervezünk az egészségügyi
intézményeinkben: a Maros utcai szakrendelõ
alagsorában egy olyan új helyiséget szeretnénk
kialakítani, ahol a jelenleginél kényelmesebb,
kulturáltabb körülmények között tudják elvégezni a vizsgálatokhoz szüksége vérvételt, egyéb
vizsgálatokat. Jó hír a kisgyermekes családok
számára, hogy teljesen felújítjuk a krisztinavárosi
gyermekrendelõnket. A munkálatok biztosan
némi kellemetlenséggel járnak majd, de bízom
benne, hogy az új rendelõ mindenkit kárpótol.

A sport kedvelõinek is szolgálhatok jó hírekkel,
a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpontban is
tervezünk modernizálást és megkezdjük egy
tabáni extrém sportpálya tervezését is, gondolva
a gördeszkás, görkorcsolyás, rolleres fiatalokra.
Az intézményi felújítások közül az egyik legnagyobb volumenû beruházás a Toldy Ferenc utcai
óvoda hõszigetelése lesz.
tA költségvetés vitájában erre azt mondta az ellenzék,
hogy ezek az intézkedések nem az emberekrõl szólnak.
– Szerintem emberek járnak laborvizsgálatokra a
Maros utcai rendelõbe, családok viszik gyermekeiket a gyermekorvosi rendelõbe, az óvodába.
Emberek használják az utakat, közterületeket is.
Sokan vannak, akik még pontosan emlékeznek
arra, hogy milyen állapotban voltak a vári utak. A
Szentháromság téren, a turizmus egyik központjában szinte egyetlen ép négyzetméternyi burkolat
sem volt, az ide látogató évi több millió turistának, és természetesen az itt élõknek is, hiányzó
kockakövek, kátyúk között kellett bugdácsolniuk.
A beruházásokra, az intézmények mûködtetésére
vagy kulturális programokra szánt költségvetési
forrásokat valóban nem az egyes emberek kezébe
adjuk, hanem a közösséget gyarapítjuk vele. A jó
életminõséget, az esélyegyenlõséget segíti a modern és színvonalas intézményhálózatunk, játszótereink, gondozott közterületeink, kulturális rendezvényeink, évfordulós ünnepségeink. Ha a
közösség gyarapszik, azzal mindannyian gazdagodunk. Én ebben hiszek, és az itt élõk visszaigazolása alapján a többség is így gondolkodik.

t

Decemberben fogadta el a Képviselõ-testület a
kerület klímastratégiáját, amelyet méltán nevezhetünk úttörõ kezdeményezésnek, hiszen eddig kevés
település alkotott hasonlót. Milyen indíttatásból tartja
ennyire fontosnak a környezetvédelem kérdését és az
éghajlatváltozás elleni küzdelmet?
– Mindannyiunk felelõssége, hogy ne szennyezett
természetben éljünk, és hagyjunk gyermekeinkre,
unokáinkra. Az éghajlatváltozás hatásait mindannyian érzékeljük, tudatosítani kell magunkban,
hogy a nyári 40 fokos forróság, az özönvízszerû
esõzések vagy éppen az aszály nem pusztán idõjárási kérdés, hanem a természet visszajelzése arról,
hogy felelõtlenül pusztítjuk bolygónkat. A környezet szennyezése mindannyiunkra hatással van,
hiszen a lebomló méreganyagok visszajutnak a
táplálékláncba, így a szervezetünkbe is. A szennyezett levegõ pedig a tüdõnket roncsolja. Ezért kiemelt feladatnak tartom, hogy helyi szinten is fellépjünk a klímaváltozás ellen, ha csak kicsivel is,
de csökkentsük az ökológiai lábnyomunkat. Az
elektromobilitás népszerûsítése, a GAMESZ gépparkjának bõvítése zéró-emissziós jármûvekkel, a
környezettudatos programok indítása – ilyen volt
az õszi avargyûjtés is – mind-mind ennek a része.
Itt is igaz a mondás: sok kicsi sokra megy.
t 2018 tavaszán országgyûlési választásokat tartanak. Politikai szereplõként milyen kampányra
számít?
– Az elmúlt idõszak nemtelen támadásait, alaptaA legsürgetőbb felújításokat - a repedezett burkolat cseréjét, a közvilágítás kiépítését - már elvégezte az önkormányzat lan vádaskodásait alapul véve nincsenek illúzióim. Áder János köztársasági elnök tavaly, beika Batthyány téren. Most a tér arculatát és funkcióját alakítanák át.

tatási beszédében úgy fogalmazott, hogy 1990
után hallgatólagos egyezség volt abban, hogy a
közéleti szerepet nem vállaló családtagok nem
részei a politikai diskurzusnak: a család szent, a
gyermek sérthetetlen. Bízom benne, hogy ezt az
intelmet megfogadják, szem elõtt tartják majd a
kampány résztvevõi.
t Az eredmények tekintetében merne jóslásokba
bocsátkozni?
– A Fidesz tagjaként természetesen arra számítok,
hogy a polgári kormány folytathatja munkáját
2018-tól is. És erre jó esély is van, hiszen a kormány számos olyan társadalompolitikai intézkedést hajtott végre az elmúlt nyolc évben, amelynek eredményeit mindannyian érezzük. Jelentõsen nõtt a családok és az idõsek támogatása.
Nagyon sok olyan intézkedés született, amely
segíti a fiatalok életkezdését, elegendõ a családi
otthonteremtési kedvezményre vagy az adókedvezményekre gondolni. Folyamatosan nõttek a
bérek, miközben a rezsiköltségeket jelentõsen
visszaszorították és számos termék esetében az
általános forgalmi adó is csökkent. De nem
pusztán gazdaságunk erõsödött meg, hanem magyarságunk is: a nemzeti összetartozás átélése
komoly lelki erõforrást jelent mindannyiunknak.
Ez is segíti azt a munkát, amellyel sikerült megvédeni országunkat. Miközben a világot fenyegetõ
terrorizmus egyre több helyen jelent mindennapi
fenyegetettséget, mi békében és biztonságban
élhetünk Magyarországon. Bízom benne, hogy
2018-ban is így lesz.
Blázsovics Lívia

Tájékoztató a parkolási engedélyek kiadásáról Újabb térfigyelõk
2018. január 31. napján lejár a 2017. évre lyek esetében a fentiek mellett kérjük, hogy az
kiadott parkolási engedélyek érvényessége.
ügyintézéshez hozzák magukkal:
• a munkáltatói cégkivonatot,
Az elõzõ évhez hasonlóan a Budavári Önkor- • a „munkáltató” képviseletére jogosult személy
mányzat azoknak a természetes személyeknek, aláírási címpéldányát,
akik a 2017. évben rendelkeztek érvényes parko- • a gépjármûre vonatkozó kizárólagos használási engedéllyel és 2017. december 4. napjáig nem lati engedélyt,
volt fennálló gépjármûadó tartozásuk, a 2018. • bérelt, lízingelt gépjármû esetén a lízingelést,
évre vonatkozóan is automatikusan meghosszab- bérletet igazoló dokumentumot.
bítja parkolási engedélyük érvényességét (2019.
01.31. napjáig), tehát nekik teendõjük nincs.
B) Gazdálkodói hozzájárulásoknál szükséges:
Az alábbi esetekben a lakossági várakozási • cégkivonat,
hozzájárulások kiváltása mindenképpen sze- • aláírási címpéldány.
mélyes ügyintézést igényel:
A) a munkáltatótól kizárólagos használatba C) Egészségügyi hozzájárulásoknál:
kapott gépjármû esetén,
• saját gépjármû esetén az I. pontban felB) gazdálkodói hozzájárulások esetén,
soroltak,
C) egészségügyi hozzájárulások esetén,
• munkáltató által kizárólagos használatba kaD) második gépjármûvek esetén
pott gépjármû esetén az A. pontban felsoroltak
E) a méltányossági kérelmek alapján kiadott
A Budai Vár védett övezetére vonatkozóan az
engedélyek esetén.
egészségügyi parkolási engedélyek kiadása az I.
számú Ügyfélszolgálati Irodánkon (Kapisztrán
I. A személyes ügyintézéshez szükséges:
tér 1.), a Váron kívüli városrészekre vonatko• a személyi azonosító okiratok (személyi iga- zóan a gazdálkodói és az egészségügyi parkolási
zolvány és lakcímkártya),
engedélyek kiadása a II. számú Ügyfélszolgálati
• a gépjármû forgalmi engedélye,
Irodánkon (Attila út 65.) történik.
• a gépjármûadó megfizetésének (az adókivetésrõl szóló határozat és az elsõ, illetve második D) Második autóra vonatkozó szabályok:
féléves befizetett csekkek) vagy adómentessé- Az elõzõ évhez hasonlóan lakásonként a másogének igazolása, valamint
dik autóra vonatkozó hozzájárulás kiváltása
• a 2.000 forintos költségtérítési díj/gépjármû, várakozási díj megfizetéséhez kötött. A hozzámelyet a helyszínen bankkártyával megfizet- járulás szintén kizárólag személyesen intézhetõ
hetnek.
Ügyfélszolgálati Irodáinkon.
A várakozási övezetekben a várakozási díj
A) A munkáltatótól kizárólagos használatba kiszámításának alapja a BKV Zrt. egy utazásra
kapott gépjármûre vonatkozó parkolási engedé- érvényes vonaljegy árának megfelelõ összeg,

melynek mértéke 2018. január 1-tõl változatlanul 350 Ft. A különbözõ díjtételû területeken,
a különbözõ jármûfajták után óránként fizetendõ várakozási díj összegét a BKV jegy ára,
valamint a területekre a fõvárosi rendeletben
(30/2010 VI.4.) megállapított számegységek
szorzata adja.
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.
E) A méltányossági kérelmek alapján kiadott
engedélyek érvényessége 2018. január 31. napján
lejár és nem kerül automatikusan meghosszabbításra, azokat ismételten kérelmezni kell.
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 nyújtanak segítséget.
További részletes információ:
E-mail: ugyfelszolgalat@budavar.hu
• Kapisztrán téri Ügyfélszolgálati Iroda
Telefonszám: +36-1-458-3025, +36-1-458-3030
• Attila úti Ügyfélszolgálati Iroda
Telefonszám: +36-1-225-7276.

Folytatódik a kerületi térfigyelõ kamera rendszer
bõvítése. A Budavári Önkormányzat beruházásában 9 helyszínen összesen 11 új kamera
végponott építenek ki, elõreláthatólag március
végéig.
A közterületi térfigyelõ kamera
rendszer modernizálását tavaly
végezte el az önkormányzat: 3
megapixeles, harmincszoros optikai zoommal ellátott, éjjel is látó kamerákat
szereltek fel a kerület 22 pontján. A beérkezõ
élõképeket a közterület-felügyelet munkatársai
és a rendõrség is folyamatosan figyeli.
Idén folytatódik a kamerarendszer bõvítése.
Az év elsõ negyedévében újabb 9 helyszínen
összesen 11 új kamera végpont kiépítését végzi
el a Multi Alarm Zrt. A beruházás részeként a
rendszer bõvítésével összefüggõ valamennyi
kapcsolódó tevékenységet – erõsáramú hálózat
teljes kialakítása, felügyeleti központ bõvítése
– elvégzik.
A rendõrséggel egyeztetve térfigyelõk kerülnek többek között a Lovas úti parkolóba, a
Lovas útra, a Tóth Árpád sétányra, a Logodi
utcába, a Hunyadi út - Szabó Ilonka utca
találkozásához, a Szirtes úti parkolóba és a
Szentháromság térre.
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Májusban házimuzsika Baranyay László zongoramûvésznél – meglepetésekkel

Beethovennel a Vízivárosban
A Beethoven Budán fesztivál történetében idén
májusban elsõ alkalommal csendül fel házimuzsika a kerület néhány polgári otthonában.
Baranyay László zongoramûvész, a Zeneakadémia zongora tanszakának oktatója a kamarakoncertre történõ felhívás közzétételét követõen
szinte azonnal felajánlotta, hogy szívesen szervez
házi hangversenyt vízivárosi lakásában. A Liszt
Ferenc-díjas mûvésszel az egykori szalonok
világáról és a várható meglepetésekrõl is beszélgettünk.
t Mi volt az elsõ gondolata, amikor elolvasta a fesz-

„BACH TITKOK NYOMÁBAN”
Január 25-én, csütörtökön 18.00 órától
Dukay Barnabás és Ábrahám Márta Részletek
az Örökkévalóságból címû könyvének és CDjének bemutatója. Az est házigazdája Czigány
György költõ, zenei szerkesztõ, mûsorvezetõ.
A szerzõk, Ábrahám Márta hegedûmûvész és
Dukay Barnabás zeneszerzõ, a Zeneakadémia
tanárai. A közelmúltban megjelent kötetük, a
Részletek az Örökkévalóságból J. S. Bach nevezetes hegedûmûvének, a Chaconne-nak átfogó elemzése. A szerzõk négyéves kutatásának
az eredménye egy mûvészettörténeti szempontból is szenzációs felfedezés: Bach a mû
teljes terjedelmében hangokba kódolt zenei
szerkezettel (idõkóddal) 1720-ban váratlanul
elhunyt feleségének, Maria Barbara Bachnak
állít „síremléket”.
A bemutatón elhangzik J. S. Bach g-moll
Adagio és Fuga (BWV 1001) és a Chaconne
(BWV 1004) Ábrahám Márta elõadásában.
Az album megvásárolható és dedikáltatható
a szerzõkkel az est végén.
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

tivál szervezõinek felhívását?
– Tanárként, mûvészként is nyitott embernek
tartom magam és szívesen fogadok mindenféle
új megközelítést. Elsõ olvasásra is megértettem:
ennek a kezdeményezésnek az a célja, hogy bevonja a polgárokat a különleges mûvészi miliõbe.
Bevallom tehát, nem sokat gondolkodtam, inkább fölkaptam a telefont és fölhívtam egykori
tanítványomat, Bogányi Gergõt. (Bogányi Gergely
Liszt- és Kossuth-díjas zongoramûvész – a szerk.)
Amikor mesélni kezdtem az új kezdeményezésrõl, kiderült, hogy az ötlet neki is nagyon tetszik. Azt mondta, hogy ha nem jön közbe semmi,
akkor õ is örömmel közremûködik egy kis házi
muzsikálásban.
t Nem idegenkedik attól, hogy a közönséget beengedje az otthonába?
– Sokan talán nem is tudják, hogy a kamaramuzsikálás éppen így kezdõdött. Valaha szalonokban játszottak a muzsikusok, a mûvészek
testközelben muzsikáltak a közönségnek. Liszt és
Chopin is a párizsi szalonok kedvenc vendégei
közé tartozott, de Bartóktól sem volt idegen a
házimuzsika. Zeneakadémiai hallgató koromban
még én is sokszor mentem tanárunk, Ungár
Imre Szemlõhegy úti lakására. A mesterünk
elhívta néhány rokonát, barátját és ismerõsét,
mi növendékek pedig házi koncert keretében
eljátszottuk azokat az aktuális darabokat, amikkel a különbözõ fellépésekre készültünk.
Természetesen a régi lakásméretek nem egyeztek meg a maiakkal. A polgári világ elvesztésével
a házi hangversenyek hagyománya szinte teljesen
háttérbe szorult; az utóbbi években talán csak

Házimuzsika Baranyay Lászlóval

Fellegi Ádám lakáskoncertjei jelentenek kivételt.
Megmondom õszintén, hogy bár a barátaim
rendszeresen kérték, de magam nagyon sok éven
keresztül idegenkedtem attól, hogy itthon az
ismerõseim elõtt játsszak. Egyszer aztán mégis
engedtem a kérésnek és rájöttem, hogy a közönséggel való személyes kapcsolat miatt fantasztikus
hangulata van egy ilyen koncertnek. Ráadásul a
hangverseny után szabadon beszélgethetünk a
darabokról, mindenki elmondhatja a véleményét és az egésznek sokkal több a hozadéka, mint
amennyire korábban tartottam tõle.
t Hogyan körvonalazódik a májusi koncert lebonyolítása és programja?
– A május 1. és 7. közötti pontos idõpontról
még egyeztetünk, de ígérem, idõben közzétesszük
a lakáscímmel és programmal együtt. Két helyiséget egybenyitva, úgy gondolom, kb. húsz-huszonöt vendéget tudunk leültetni. A közönséget
egy koncertzongora méretét megközelítõ, több
mint száz esztendõs, felújított Steinway C-modell
fogadja, és vele egy illusztris zenész társaság is,
hiszen Bogányi Gergõn és jómagamon kívül a
feleségem, Szõdényi Nagy Enikõ és a lányom,

Fotó: archív, Fonyód Média

Baranyay Piroska is részt vesz mûsorban, mindketten a cselló mûvészei. Ez azt jelenti, hogy
többen is muzsikálunk majd szólóban, kamara
formációban, és az is elképzelhetõ, hogy Bogányi
Gergõvel négykezest is játszunk. Beethoven egykét szonátatétele biztosan szerepel majd a programban.
Rojkó A.

Lássa vendégül Ön is
Beethoven otthonában!
A Beethoven Budán 2018 szervezõi várják
azok jelentkezését, akik a fesztivál ideje
alatt, május 1-7. között otthonukba befogadnak egy-egy házikoncertet. Jelentkezni
a beethovenbudan@budavar.hu címen
lehet január 25-ig.
További részleteket lásd lent a hirdetésben.

XXIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2018. JANUÁR 11. CSÜTÖRTÖK
E-mail: varnegyed@gmail.com

5

Várnegyed

Kaiser Ottó fotómûvész kiállítása a Városházán

Kárpát-medence feketén-fehéren
A Magyar Kultúra Napján, január 22-én 19.00
órakor a Városházán nyílik meg Kaiser Ottó, a
kerületben élõ fotómûvész Kárpát-medence
feketén-fehéren címû kiállítása. A tárlat, ahogyan a címe is mutatja, a Kárpát-medence magyar örökségét tárja a szemünk elé – feketén-fehéren.
t Miért éppen fekete-fehér képek?
– A Városházán nyíló kiállítás egy kicsiny szelete
annak a közel egy évtizede tartó munkának,
amelynek során folyamatosan gyûjtöm a hazai és
a határon túli magyar kulturális élet eseményeit
és résztvevõit, a tárgyi kultúra vagy éppen az
épített örökség még megmaradt morzsáit. A tíz
év alatt kilenc országban készült fotók között
nehéz válogatni, hiszen témájukban, karakterükben, színvilágukban is nagyon eltérõ alkotások.
Hiszen vannak köztük népmûvészeti alkotások,
portrék, kulturális események, utcaképek, vagy
éppen egy-egy középkori épület maradványai.
Úgy éreztem, hogy a színes képeken túlságosan
vibráló lenne az összhatás. A fekete-fehér képek
viszont plasztikusan ábrázolják a valóságot, a Kárpát-medencében ezer év alatt megteremtett magyar örökséget. A mostani kiállítás tulajdonképpen egyfajta „kísérlet”: nagyon kíváncsi vagyok

Kaiser Ottó

rá, hogy a közönség hogyan fogadja a
képeket. Esztergomban, egy egyházi
iskolában már kiállítottam a válogatást,
onnan már érkeztek visszajelzések, de
még nem teljes az összkép.
t Mi lesz a „kísérlet” vége?
– Az az álmom, hogy a trianoni békeszerzõdés aláírásának centenáriumára
egy nagyobb léptékû kiállítást rendezzek, ahol bemutatható a Kárpát-medence öröksége. Mindaz, ami a magyarságunkat jelenti.
t A tíz év alatt számtalan helyszínen járt,
Pozsonytól Kolozsváron át egészen Csángóföld apró magyarlakta településéig.
Hogyan fogadták?
– Õszinte nyitottsággal. Fantasztikus
emberekkel találkoztam és nagyon
megható pillanatokat élhettem át. A
csángó magyarok közül szinte bárkit
megszólítottam, néhány perc múlva
már a házában, az asztalánál ültem és
sajttal, kenyérrel kínált. Sõt, csomagoltak is elemózsiát, mert azt mondták:
úton vagy, vigyél magaddal útravalót.
Sepsiszentgyörgyön egy kulturális
fesztivál után egy idõs, 80 éves néni
odajött hozzám, és csak annyit mon- Részlet a kiállításból
dott, ne felejtsem el, hogy õk mind
digitalizáció hatására közel került hozzájuk, és
magyarok.
rájöttek, hogy nem elegendõ csak „megnyomi a
t Mindezt vissza lehet adni képekben?
– Ezt a közönség dönti el, hogy mit üzen számára gombot”. Egy igazán jó képhez nagyon sok mina kép. Az internet, az okostelefonok világában a den kell még. Emlékszem, mennyire tartottunk
vizuális igények, elvárások nagyon gyorsan, szinte a kis kompakt-gépek, okostelefonok, szelfibotok
elterjedésétõl – és érdekes módon ez a trend
hétrõl-hétre változnak.
t Ebben a folyamatos változásban akkor még irányította rá a figyelmet a fotómûvészetre. Azt
nehezebb a fotográfus dolga. Van még igény fotókiál- tervezem, hogy az Úri utcában lévõ galériában
lításra? Hiszen a világhálón szinte bármit meg- havi rendszerességgel tartok majd egyfajta nyílt
nézhetünk, sõt, saját magunk is készíthetünk ké- napot, amikor amatõr fotósoknak segítek tanácsokkal, beszélgetésekkel.
peket.
t A Kárpát-medence feketén-fehéren címû kiállí– Kultúraszervezõ szakemberek egyöntetû véletása a Magyar Kultúra Napján nyílik meg a Városménye, hogy az egyik legkelendõbb képzõmûházán. Talán provokatív a kérdés, de a fotózás a
vészeti „termék” a fotókiállítás. (Ezt bizonyítja,
kultúránk része?
hogy a Magyar Nemzeti Galéria 2018. február 11ig meghosszabbította Korniss Péter - Folyamatos – Sõt, több annál. A fotó megadja azt a leheemlékezet címû tárlatát – a szerk.) Pont azért tõséget – ma már szinte bárkinek–, hogy ott és
érdekli az embereket a fotó és a fotózás, mert a abban a pillanatban megmutassa a világot, ame-

Néptáncesttel ünneplik
a magyar kultúrát
A Székelyudvarhelyrõl érkezõ Udvarhely meghatározó szerepe volt az erdélyi táncház
Néptáncműhely január 20-án 19.00 órakor az mozgalom elindításában; neve szerepel a NépApám tánca címû mûsorát mutatja be a rajzi lexikonban.
t Mûsoruk miben tér el a hagyományos népVárkert Bazárban. Az elõadásról Könczei
táncbemutatóktól?
Árpád rendezõ-koreográfussal beszélgettünk.
– Az eredeti forrásokból, gyûjtésekbõl és
t Önnek milyen érzést jelent a magyar kultúra helyszíni élményekbõl táplálkozó népzene és
napján Budára hozni a székely népi hagyományt? tánc mellett erdélyi költõk versei is elhangoz– A kultúra és a nyelv a legfontosabb megtartó nak az elõadásban. Ezek a sorok akár a fõszereperõ. Székelyudvarhelyet ezen az estén a tán- lõ fiú fájdalmas, keserû gondolatai is lehetnek.
cosok és a zenekar tagjai képviselik az I. kerület- A díszletként alkalmazott fehér függöny a
ben, ez nagy dicsõség, egyben nagy felelõsség is. fellebbenõ szoknyák és a házi szõttesek világát
t Az elõadás címe az apákról fiúkra öröklõdõ idézi. Szimbolikus a jelmez is, hiszen eleinte
hagyományos viseletben táncol az együttes,
hagyományra utal?
– Az Apám tánca népzenébõl és néptáncból amelyet késõbb hétköznapi ruhára cserélnek és
építkezõ elõadás. Az erdélyi magyarság néptánc- végül egyedül a fiú jelenik meg székely viselethagyományának sajátossága és egyben rend- ben. Az elõadás azt fogalmazza meg: az apám
kívüli értéke is a férfitáncok létezése. Ez olyan élete kegyetlen volt, de az apám öröksége, az
örökség, amely kötelez. Az Apám tánca a pon- apám „tánca” kötelez.
tozót, ezt a méltán híres és virtuóz közép-erdélyi
férfitáncot emeli a középpontba. Az elõadás Az Udvarhely Néptáncmûhely táncosai: Antal
rondóformát követ, amiben a rondó témát a József, Antal Katalin, Bálint Endre, Both Eszter,
különbözõ pontozók (Kisküküllõ menti, kutas- Faluvégi Erzsébet, Forgács Hunor, Fülöp Csaba,
földi, Nagyenyed környéki) alkotják. A rondó Hajdó Lóránt, Kerekes Szendike, Koszta Kriszta,
közjátékait vajdaszentiványi, kalotaszegi és me- Sípos Réka Katalin, Hajdó Árpád. Közremûzõségi táncok töltik ki. Az Apám tánca ugyan- ködnek az Üszkürü és a Heveder zenekar tagjai.
akkor a szülõföldön maradás, vagy akár a megmaradás jelképe is lehet, ám a cím személyes Az elõadásra Kerületkártyával két fõ részére inélménybõl is táplálkozik. Édesapám, Könczei gyenes a belépés. A szervezõk kérik, hogy az érÁdám a Küküllõ mentén töltötte fiatal éveit. deklõdõk részvételi szándékukat január 18-ig jeKésõbb népzenei gyûjtõutakat szervezett, és lezzék a regisztracio@budavar.hu címen. R.A.

Fotó: Kaiser Ottó

lyet õ lát és véleményt formáljon róla. Megõrizzük emlékeinket, az életünk egy-egy darabkáját.
A Kárpát-medence feketén-fehéren címû kiállítás képei egy nemzet életének egy-egy töredékét
mutatják be: a közös kultúránkat, amely összeköti és építi a közösséget.
Kaiser Ottó fotómûvész
Kárpát-medence feketén-fehéren
címû kiállítása
2018. január 22-én 19.00 órakor nyílik
a Városháza alulájában.
A kiállítást megnyitja:
Korniss Péter, Nemzet Mûvésze címmel
kitüntetett, Kossuth-díjas fotográfus.
Közreműködik:
Dresch Mihály Liszt Ferenc-díjas jazz-zenész.
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Karácsonyi visszatekintő
Meglepetés a gyerekeknek
Több mint kétszáz I. kerületi gyermek kapott
meghívót szüleivel a Várkert Bazárba, a nagycsaládosok és rászoruló családok karácsonyváró rendezvényére. December 23-án délelõtt – egyetlen
nappal Szenteste elõtt – kicsik és nagyok felfokozott hangulatban várták a meglepetéseket.
A Budavári Önkormányzat által szervezett ünnepségen minden vendéget kézmûves szaloncukrokkal fogadtak, majd a színpad körül elhelyezett, feldíszített karácsonyfák vonták magukra
a gyerekek figyelmét.
A vendégeket dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte. Bevezetõként néhány ün-

neppel kapcsolatos vicces mondást idézett a
világhálóról, amelyeket gyerekektõl gyûjtöttek
csokorba, majd a karácsony varázsára és az összetartozás érzésére utalva Márai Sándor gondolatát

ség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep,
mert nem lehet a csoda nélkül élni”.
Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar karácsonyi mûsora a teljes gyerektársaságot megmozgatta. A zenés játék a kicsiket bevonva, a bevásárlástól a mézeskalács-sütésen át az ajándékozásig
minden ünnepi mozzanatot felidézett. A színésznõ és a zenekar meghitt vagy éppen vidám dalai
segítségével a résztvevõk együtt fejtették meg,
milyen is az „igazi karácsony”.
A meglepetések sora ajándékosztással zárult:
a családok, illetve valamennyi meghívott gyerek
névre szóló csomagot vehetett át a polgármestertől és az alpolgármestertől. Az építõkészlettõl
osztotta meg a jelenlévõkkel: „Tudod, karácsony- a hajas babákig, a dömpertõl a stratégiai tárkor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, sasjátékig – életkor szerint csoportosítva – minnemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberi- den játék gazdára talált.
roj-

Idõsek karácsonya a Várkert Bazárban
December 23-án délután az egyedülállók és az
idõsek számára rendezett zenés karácsonyi mûsort a Budavári Önkormányzat. Sokan házastársuk, barátjuk, szomszédjuk kíséretében érkeztek,
míg a nehezebben közlekedõket az önkormányzat
mikrobusza utaztatta a Várkert Bazárhoz.

amelynek keretében a közösségi ünnepre elsõsorban olyan kerületi polgárokat hívnak meg,
akik nem köszönthetik személyesen távol élõ
gyermekeiket, unokáikat. A rendezvény házigazdája a fehér karácsonyra való közös vágyakozást említette, hiszen a fehér karácsony az
isteni könyörület jelképe. Arany János szüleNagy Gábor Tamás polgármester rövid köszön- tésének 200. évfordulója évében egy modern
tõjében arra a budavári hagyományra utalt, hangulatú karácsonyi verset idézett a Toldi köl-

tõjétõl és Makai Sándor erdélyi író, református
püspök gondolataival kívánt minden meghívottnak boldog karácsonyt: „A félelemre és a
megfélemlítésre alapított világrendben nem is
lehet csodálkozni azon, ha az ember nem bízik az
angyal eljövetelében. De azért az angyal mégis
eljött, és szállást keres az emberek szívében az
isteni Gyermek számára. A Karácsony itt van.
Lehet, hogy csak hangulat, csak külsõség: mégis
nagyon nagy és áldott alkalom, talán az utolsó
alkalom arra, hogy mélységes igazságára ráébredjünk, és a hangulatból valóságot, a külsõségbõl lelkiséget teremtsünk.”

Az ünnepi délutánon Tóth Vera lépett színpadra. Az énekesnõ személyes hangon köszöntötte közönségét és a dalok között kedves kommentárokkal ajánlotta a felcsendülõ számokat.
Zongorakísérõjével, dr. Bérces Viktorral sorra
idézték Balázs Fecó, Cserháti Zsuzsa és Somló
Tamás legnagyobb slágereit.
A kora estébe nyúló rendezvény végén senki
sem távozott üres kézzel. A közel ötszáz vendégtõl karácsonyi édességekkel teli csomagokkal búcsúztak az önkormányzati képviselõk és a
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ munkatársai.
r.a.

Ünnepi istentisztelet
Fabiny Tamás szólt arról is, hogy december
Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus
Egyház elnök-püspöke karácsony másnapján 26-a nemcsak karácsony ünnepe, hanem az elsõ
a budavári evangélikus templomban tartott ün- keresztény vértanúé, Istváné is, aki vértanúhalála
elõtt ugyanazokkal a szavakkal imádkozott gyilnepi istentiszteletet.
kosaiért, mint Jézus a kereszten. Hozzátette: tud– Karácsony egyszerre szól a fényrõl és a sötétrõl, ja, mennyire nehéz, de mégis imádkozni kell az
Jézus jászla mögött már ott van a kereszt is – üldözõkért is, hiszen Jézus és István is erre tanít.
mondta Fabiny Tamás, aki kiemelte, hogy Felidézte: István gyilkosai Saul lábához rakták le
miközben a betlehemi pásztorokat „körülragyog- ruhájukat, míg kövezték õt. Talán ha nem imádta az Úr dicsõsége”, Heródes “már forralta ször- kozott volna István az üldözõiért, Saulból sem
nyû tervét” a betlehemi gyermekek meggyilko- lett volna Pál.
– A sötétség újra és újra terjed a történelemlására.
A karácsonyi fény mellett ma is ott van az ben, mert a világosság ugyan világított, de a sötétárnyék, hiszen a Közel-Keleten csak kevesen ség nem akarta befogadni. Ugyanakkor a világ
mernek ünnepelni. – Nekünk értük is kell világosságát nem lehet eloltani, és a hívõ
imádkoznunk: a mai betlehemiekért, kisdede- emberek maguk is e fény hordozói – mondta
kért és idõsebbekért – mondta az evangélikus Fabiny Tamás. Az istentisztelet úrvacsoraosztással fejezõdött be.
püspök.

Fotó: MTI, Szigetváry Zsolt
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Fábri Zoltán életmûsorozata a Tabán moziban

Januártól folytatódik a filmklub
„A lelkiismeret ösvényén – Fábri Zoltán életmûsorozata” címmel idén is folytatódik az önkormányzat filmklubja a Tabán moziban. Ahogyan a mozi és a filmek szerelmesei már
megszokhatták, minden hónap harmadik
csütörtökén a vetítést követõen Nagy Gábor
Tamás polgármester beszélget a meghívott
vendéggel a filmrõl, az alkotókról vagy éppen
az adott korszakról.
Az idei évadban a 100 évvel ezelõtt született
Fábri Zoltán Kossuth-díjas film- és színházi rendezõ, forgatókönyvíró olyan legendássá vált
alkotásai kerülnek a vászonra, mint a Körhinta,
az Édes Anna, a Húsz óra vagy a Pál utcai fiúk.
Az idei elsõ filmklubot január 18-án, csütörtökön 18.00 órától tartják a Körhinta címû,
1955-ben készült filmmel.
A filmklubba a belépés továbbra is
díjtalan, az ingyenes jegyek személyesen a Tabán mozi pénztárában
igényelhetõk. Cím: Krisztina krt.
87-89. Tel.: +36-1-224-5650.

AZ ÉVADRA TERVEZETT
TOVÁBBI MÛSOR:
Február 15. - Hannibál tanár úr (1956)
Március 22. - Édes Anna (1958)
Április 19. - Nappali sötétség (1963)
Május 17. - Húsz óra (1964)
Június 21. - Utószezon (1965)
Szeptember 20. - A Pál utcai fiúk
(1968)
Október 18. - Az ötödik pecsét (1976)
November 15. - Magyarok (1977)
December 6. - Fábián Bálint
találkozása Istennel (1980)

A szervezõk a mûsorváltozás jogát
fenntartják.
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Kísérleti anyagtársítás
a Várnegyed Galériában

Hand Tufting +
Tíz kortárs képzõmûvész közös kiállítása nyílik
január 18-án 18.00 órakor a Várnegyed Galériában. A Kísérleti anyagtársítások „Hand Tufting +”
címû tárlat a hagyományos szõnyegtechnika más
anyagokkal történõ, együttes alkalmazását mutatja
be. (A Hand Tufting a kézi tûzéses szõnyegtechnika
elnevezése, a + jel pedig a különbözõ anyagvariációkra utal.)
Az önálló mûvészetkutatási program keretében
kísérletezõ és alkotó csoport tagjai: Burian Norbert szobrászmûvész, Freund Éva képzõmûvész,
Monique Francois képzõ- és médiamûvész, Paczona Márta képzõmûvész, designer, Pataki Tibor
Munkácsy-díjas képzõmûvész, Péter Ágnes Munkácsy-díjas szobrászmûvész, Péter Szabina esztéta,
mûvészettörténész, Szabó Anikó textiltervezõmûvész, Szilágyi Erzsébet szobrász- és ötvösmûvész, valamint Szûcs Blanka textiltervezõmûvész.
A kiállítást megnyitja: Péter Szabina esztéta. Közremûködik: Sáry László kiváló mûvész és Sáry Erik
Erkel-díjas zeneszerzõk. Minden érdeklõdõt
szeretettel várnak; a belépés díjtalan.
A Várnegyed Galéria címe: Batthyány utca 67.
Nyitvatartás: kedd-szombat, 11.00 - 18.00

75 éve „Születtem
Magyarországon”
Január 22-én 18.00 órától koncerttel és filmekkel
emlékezik a Cseh Tamás Archívum Cseh Tamás
születésének 75. évfordulójára.
19.00 órától Víg Mihály és a Balaton együttes lép
fel, mûsorukban elhangzik majdnem minden
Antoine és Désiré dal. A szünet után – rövid filmrészleteken – jelen lesz az elõadó-zeneszerzõ is.
Belépõjegy: 1500 Ft, helyfoglalás érkezési sorrendben.
Helyszín: Cseh Tamás Archívum, Úri utca 54-56.

A VÍZIVÁROSI KLUB PROGRAMJAI
14.00-17.00 Bridzs klub. Azt hallotta, hogy kiváló
08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600 matektudás, vagy hatalmas nagy memória kell ehhez a
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtuda- világszerte ismert és kedvelt kártyajátékhoz? Tévedés!
Hétfõ:
Elég hozzá egy joker nélküli francia kártyapakli, és négy
09.00-10.00 Baba-mama torna. Érdeklõdés, tosan@gmail.com címen.
lelkes ember!
jelentkezés: Metzing Katalin, kmetzing@gmail.com.
09.00-10.00
Ingyenes
gerinctorna
I.
kerületi
Legalább 2 hónapos, legfeljebb 3 éves babával javasolt a
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozrészvétel. Részvételi díj: 1200Ft/alkalom.
duljtudatosan @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 a
klub elérhetõségein. Telefon: +36-1-780-7660; +3620-232-9018. E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com.
A foglalkozások január 22-tõl folytatódnak, kor16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ orosz társallátozott számban új résztvevõk csatlakozása
gókör. Remek lehetõség az ismerkedésre, kapcsolatok
lehetséges.
építésére úgy, hogy közben gyakorolhatja az orosz nyelvet is.
16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ angol társalgókör. Remek lehetõség az ismerkedésre, kapcsolatok
építésére úgy, hogy közben gyakorolhatja az angol nyel- 10.30-11.10 Össze-Hangoló kisgyermekes szülõk- 17.00-18.00 Meridián torna. A torna lényege az
nek. Interaktív népzenés foglalkozás, amely zenete- akupresszúrás pontok stimulálása. A módszer egyszerû,
vet is.
rápiás szemlélettel átitatva fókuszál az anya-gyermek bármilyen életkorban el lehet sajátítani, és aki elkezdi, az
16.30-17.30 Ingyenes jogi tanácsadás. Bejelent- kapcsolatra. Zenével, mondókákkal, ölbeli játékokkal a biztosan nem fogja abbahagyni, mert jótékony hatásai
kezés: drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elér- kisebbek, tánccal, mozgásos játékokkal a nagyobbak, szinte azonnal érzékelhetõek.
hangszerekkel, hangkeltõ eszközökkel mindenki a zenei
hetõségein.
folyamat részesévé válhat. Foglalkozásvezetõ: Paár ÚJ! 19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális tréning.
ÚJ! 19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális tréning. Julianna zeneterapeuta (paarjulcsa@gmail. com). Rész- Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok
Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok vételi díj: 1000Ft/alkalom. A foglalkozások január a testtudatos mozgásért, 60 év alatti korosztály részére.
A gerincet átmozgató, nyújtó és mobilizációs gyakorlaa testtudatos mozgásért. A gerincet átmozgató, nyújtó 17-tõl folytatódnak.
tok során fellazítják a környéki izmokat, javítják az
és mobilizációs gyakorlatok során fellazítják a környéki
ízületek tápanyagellátását és mozgásterjedelmét. Nagy
15.30-16.30
izmokat, javítják az ízületek tápanyagellátását és mozszerepet kapnak az egyensúlyt fejlesztõ gyakorlatok is,
gásterjedelmét. Nagy szerepet kapnak az egyensúlyt fej- „Aranycipõ”- senior
majd ezeket követi a testtartásban résztvevõ, illetve
lesztõ gyakorlatok is, majd ezeket követi a testtartásban tánctanfolyam, I. ketörzset stabilizáló izmok egyenlõ arányban történõ
rületi
lako
sok
nak
in
gye
résztvevõ, illetve törzset stabilizáló izmok egyenlõ
erõsítése speciális gyakorlatokkal, hosszabb-rövidebb
arányban történõ erõsítése speciális gyakorlatokkal, nes. Folyamatos csatkitartásokkal. Bejelentkezés szükséges a mozduljhosszabb-rövidebb kitartásokkal. Részvételi díj: 1400 lakozási lehetõség!
tudatosan@gmail.com címen. Részvételi díj: 1400 Ft/alÉrdeklõdés:
Füleki
Réka,
Ft/alkalom; 4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés szükkalom, 4600 Ft/4 alkalom.
+36- 30-479-9328.
séges a mozduljtudatosan@gmail. com címen.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Kedd:

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 mozduljtudatosan@gmail.com címen.
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.

Vasárnap:
17.30-19.30 kezdõ Tai Chi Chuan edzés. Egészségmegõrzés lágy harcmûvészettel. Érdeklõdés Bódi
Gergelynél, +36-70-285-2965.
Különleges születésnap (igény szerint kalandtúrával,
vetélkedõvel, alkotómûhellyel).
Érdeklõdés: Körmendi Csilla, +36-30-53- 5577, bolcsbagoly@index.hu

Csütörtök:
08.00-9.00 ingyenes gerinctorna I. kerületi
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan @gmail.com címen.
09.00-10.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj:
600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan @gmail.com címen.

Cím:1015 Bp. Batthyány u. 26.
Tel.: +36-1-780-7660, +36-20-23- 9018.
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com
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HAHÓ, ITT A CZAKÓ!

(I., Döbrentei u. 15.,

Programok a Sportközpontban

Tel.: +36 1 202 4020)

JANUÁRI PROGRAMOK
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.

Január 20., szombat 11 órától
KINCSKERESŐ
Kézműves foglalkozás sok-sok
kalózkodással és játékkal. Saját
készítésű kincsestérképeddel,
kalózhajóddal térhetsz haza, miután megtaláltad az ehhez szükséges eszközöket a Múzeumban
elrejtve. Izgalmas foglalkozás
gyerekeknek, nagyszülőknek,
szülőknek, kicsiknek, nagyoknak Farkas Réka iparművésszel. Ajánlott korosztály: 5-11 éves korig. 90 perc

Január 27., szombat 11 órától
KÖZÖS TÁRSASJÁTÉKOZÁS
Vajon megtalálod a labirintusból kivezető utat? Tudsz
egymás után kétszer hatost dobni? Menni fog a
pókerarc? Gyere, próbáld ki! Ajánlott korosztály: 6-12
éves korig. 120 perc.

Januárban is várja a sportolni, kikapcsolódni vá- KERÜLET NORDIC WALKING
gyókat a Czakó utcai Sport- és Szabadidõ- KLUB
központ.
A rendszeres összejöveteleken a foglalkozást vezetõ
szakszerû irányításával megismerhetik a sportág alapCZAKÓS CSALÁDI DÉLUTÁN
jait. A részvétel a kerületi lakosoknak ingyenes. Igény
Január 26-án 16.00 órától újra Czakós Családi szerint felszerelést is tudnak biztosítani.
Délután, amelyre elsõsorban az I. kerületi kisgyermekes További információ: +36-1/375 0336
családokat várják szülõknek, valamint bölcsis és ovis Foglalkozás: szombatonként 9.00 – 10.00
gyerekeknek szóló programokkal a Sport- és Szabadidõközpont Közösségi helyiségében. Január utolsó péntekjén farsangi jelmezbál, a gyerekeknek jelmezversennyel. A részvétel ingyenes.
További információ: +36-1-375-0336

JÓGA
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: +3630-3960-323; szintikeee@gmail.com

FUN DANCE - TÁNC ÓVODÁSOKNAK, KISISKOLÁSOKNAK
Keddenként 16.30 órától a Sport- és Szabadidõközpont Közösségi helyiségében tánc óvodásoknak,
kisiskolásoknak. Egyedi táncóra, ahol a balettõl a hiphop stílusig, mindent kipróbálhatnak a gyerekek.
Jelentkezhetnek kicsik-nagyok, fiúk-lányok! További
információ: +36-70-637-9684

EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ SENIOR
TÁNC

MOZDULJ TUDATOSAN
ZSÍRÉGETÕ TRÉNINGGEL!

Keddenként 11.00 órától a Sport- és Szabadidõközpont Közösségi helyiségében. „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 kerületi lakosoknak ingyenes.
További információ: +36-1-375 0336

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

Programok
MAGYAR EMLÉKEKÉRT
A VILÁGBAN EGYESÜLET
(Figyelem! Új helyszín! Morus Tamás terem XII. kerület Kékgolyó utca 16/a.)
Január 16-án, kedden 18.00 órától Hunyadi
Mátyás emlékei nyomában (I.) Mi történt 560 éve 1458 januárjában - a Duna jegén? Mátyás trónra
emelése, uralkodásának fényes palotái és néhány európai emléke. Elõadó: dr. Buzás Gergely történész, az
MNM Mátyás király Múzeuma igazgatója. Meghívott
vendégek, közremûködõk: a budapesti Hunyadi Mátyás
középiskola diákjai, életrajzi- és levélrészletekkel.

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
(Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtára 1016 Krisztina krt. 87-91.)
Január 31-ig Bálint Ágnes emlékkiállítás Vecsés város
és a Móra Kiadó támogatásával. A szerzõ személyes
tárgyai közül látható az írógépe és a bögréje, valamint
kedves mesehõsei is: Frakk és a macskák, Böbe baba,
Mazsola és Tádé Manócskával, és az Iskola a faliszekrényben címû könyvébõl megismert kicsi, fából
készült iskolaterem padokkal, kicsi babákkal. A kiállítás
ingyenesen megtekinthetõ a könyvtár nyitvatartási
idejében, hétfõn, szerdán és pénteken 13-19 óráig,
kedden és csütörtökön 10-16 óráig. Minden érdeklõdõt
szeretettel várnak!

KORCSOLYA
A Czakó utcai Sportközpont területén fedett jégpálya
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
Belépõjegy ára: 14 éves korig 1300 Ft/alkalom,
felnõtteknek 1500 Ft/alkalom.
Korcsolyák bérelhetõk a helyszínen: 800 Ft/alkalom.

ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
Január 14-én, vasárnap 19.00 órától Kamaraest.
Közremûködnek: 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.
Jegyárak: felnõtt 1200 Ft; diák, tanár, nyugdíjas 600 Ft.
A jegyek a múzeumba egész nap érvényesek, a
múzeum 16.00 órakor zár.
Január 22-én, hétfõn 18.00 órától „Arany-órák” zenés irodalmi est. Közremûködnek a Filharmóniai
Társaság mûvészei. Mûsor: Arany János versei és magyar kortársainak zenemûvei, valamint Brahms: Klarinétötös. Belépõjegy: egységesen 600 forint. A Zenetörténeti Múzeum kiállításait 17.00 órakor Gombos
László mutatja be az érdeklõdõknek.

HAGYOMÁNYOK HÁZA –
KÖZÖSSÉGI TEREM
(1011 Budapest, Apor Péter utca 2-4.)
Január 12-én, 19-én és 26-án, péntekenként
17.00 és 18.30 között Aprók tánca – Gyermektáncház. Várják azokat a játszani, táncolni, énekelni,
kézmûveskedni vágyó gyerekeket és szüleiket, akik
szeretnének megismerkedni az évkörhöz tartozó ünnepek és jeles napok szokásaival. Januárban Újévköszöntéssel, háromkirály-járással, rongyosbállal,
kecskebállal, maskarásbállal, valamint az ezekhez
kapcsolódó táncokkal, zenével kézmûves foglalkozással várják a gyerekeket.

SZILÁGYI DEZSÕ TÉRI
REFORMÁTUS TEMPLOM
(Szilágyi Dezsõ tér)
Január 22-én, hétfõn 19.00 órakor a Kecskés
együttes lesz a vendég a Tabulatúra régizene klubban a
Szilágyi Dezsõ tér 3-ban. A belépés ingyenes, mindenkit
szeretettel várnak.
Január 25-én, csütörtökön 17.30 órakor mindenkit várnak a Szilágyi Dezsõ téri református templomba az Ökumenikus Imahét közös alkalmára, majd
ezt követõen a Szilágyi Dezsõ tér 3-ban lévõ nagyterembe (kb. 18.00 óra) Luzsicza Fanni fotókiállításának megnyitójára és agapéra.

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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Budabál
2018
A Budai Református Gyülekezet idén is megrendezi a hagyományos Budabált. Szeretettel
várnak mindenkit a 15. jubileumi Budabálba,
2018. február 10-én, szombaton 19 órától. A
bál vendégei kárpátaljai, erdélyi, felvidéki, délvidéki közösségek lesznek, akiket az elmúlt bálok adományaiból támogattak. Az érdeklõdõket csodálatos mûsorral, sok meglepetéssel,
meleg vacsorával várják.

Helyszín: Budavári Önkormányzat aulája,
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Kapunyitás: 19.00 óra
Adományjegy: 5000 Ft, amely a meleg vacsorát
is tartalmazza, vacsora nélkül 3000 Ft.
A bál bevételét a határon túli testvérek vendéglátására, útiköltségére, szállására fordítják.
További információ a www.gyulekezet honlapon és a misszio@gyulekezet.hu mail címen.
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Ingyenes számítógépes oktatás nyugdíjasoknak

A Toldy Gimnázium diákjai segítik
a seniorokat
A DélUtán Alapítvány internet-használatot oktat elsősorban kerületi nyugdíjasoknak a Toldy
Ferenc Gimnáziumban (Toldy Ferenc utca 9.)
kedden és csütörtökön délutánonként. A februárban induló ingyenes tanfolyamon az időseket a gimnázium diákjai segítik.
A DélUtán Alapítvány több mint két évtizede a
40 év felettiek anonim ingyenes telefonos
lelkisegély szolgálata, amely a hét minden napján
hívható és jogi, orvosi és személyes pszichológiai
tanácsadás is kérhető. 18 év felettiek chaten és emailben kérhetnek segítséget. Emellett immár
11. éve foglalkoznak azzal is, hogy nyugdíjasokat
ingyenesen oktatnak számítógép-használatra,
valamint két éve az okostelefonok kezelésében is
segítik az időseket.
Szőkéné dr. Bresztovszky Edit, az alapítvány oktatási vezetője elmondta, hogy a képzés általában
kis, kettő-négy fős csoportokban történik, így az
oktatók figyelembe tudják venni az idősek egyéni
problémáit és azt is, hogy ők nehezebben barátkoznak meg az új eszközökkel, kifejezésekkel.
Az oktatás tematikájáról szólva elmondta,
hogy a jelentkezők előzetes ismereteinek figyelembevételével állítják össze az egyes csoportok
tananyagát. Az alapfokú tanfolyamokon először
a számítógéppel, az alapfogalmakkal ismertetik
meg az időseket. Ezt követi az internet használatának oktatása: itt megtanulják a böngészők
használatát, az e-mail küldést, a csatolmányok
kezelését, de felhívják a figyelmet az internet veszélyeire is. Haladó szinten már az internetes
banki ügyintézést vagy az ügyfélkapu, skype vagy
Facebook használatát is oktatják.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az idősek az
első bizonytalan lépések után lelkesen és egyre
nagyobb önbizalommal fordulnak a számítógépek és az internet felé.
– Több szempontból is kinyílik számukra a
világ. Egyrészt mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő témákat, legyen szó akár

kertészkedésről, ételreceptekről vagy éppen
arról, hogy mi egy-egy gyógyszer mellékhatása.
Másrészt azt is megtanulják, hogy a világháló
segítségével hogyan tudnak egyszerűen és gyorsan újra kapcsolatba lépni az esetlegesen távol
élő vagy külföldön munkát vállaló családtagokkal, gyermekekkel, unokákkal – mondta az oktatási vezető. Hozzátette: a tanfolyamokon új
ismeretségek, barátságok is köttetnek.
A tanfolyamokra jelentkezőknek gyakran több
hónapot kell várniuk, hogy elkezdhessék a tanulást. Éppen ezért nagy segítséget jelent a képzésben, hogy a munkát diákönkéntesek, közösségi
szolgálat keretében is segítik. Az elmúlt években
az Alapítvány már jó tapasztalatokat szerzett két
budapesti gimnáziumban, az ELTE Radnóti
Miklós Gyakorló Gimnáziumban és az a ELTE
Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumba.
Februártól immár a Toldy Gimnázium diákjai is
részt vesznek a programban, és az I. kerületi
időseknek az iskola épületében rendezendő tanfolyamon segítenek kiigazodni a számítógépen
és a világhálón. A gimnáziumok informatikai

eszközeit használva 10-12 idős tanítványt lehet
egyszerre oktatni a diákok közösségi szolgálatban
nyújtott segítségével.
– A Toldy Gimnáziummal történő együttműködésünk az egyik diáknak köszönhető: egy,
a már Alapítványunkban önkéntes közösségi
szolgálatot végző tanuló a Toldy Gimnáziumba
járó barátjának mesélte el élményeit, tapasztalatait. Ő pedig saját iskolájában felvetette, hogy
a Toldy diákjai is részt vehetnének egy ilyen szolgálatban. Így jött létre a gimnázium és Alapítványunk együttműködése tavaly novemberében
– mondta Szőkéné dr. Bresztovszky Edit.
A Toldy Ferenc Gimnáziumban induló, nyugdíjasoknak szóló ingyenes számítógép és internet használat oktatásra jelentkezni a +36-30377-9030 telefonszámon lehet munkanapokon 14.00 és 17.00 óra között. A képzés helyszíne kedden és csütörtökön délutánonként
a Toldy Ferenc Gimnázium informatikai terme (Donáti utca 28.).
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Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 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, étkezõkonyhás reprezentatív,
nagypolgári 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, csendes belsõ udvar felé nyíló önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 23,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933
Budai várban az Úri utcában 110 m2-es, 2 fürdõszobával és 2
konyhával kialakított, 2 generáció számára is kiválóan alkalmas
felújított, reprezentatív I. emeleti önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 59,9 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 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 felújított, újszerû állapotú, cirkófûtéses, 71 m2-es 1 nappali + 2 hálószobás önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 36,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.
Budai várban az Úri utcában I. (legfelsõ) emeleti 80 m2-es 1
nappali + 1 hálószobás, jó állapotú, cirkófûtéses, igényesen
felújított önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 35,9 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.: 2121261, 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.
II. Rózsadombon a Tövis utcában 3 lakásos bauhaus villaházban 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.
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. 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 nm-es
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. Klasszikus Rózsadombon igényesen felújított 9 szobás
többszintes 450 nm-es luxusvilla 1300 nm-es telken 750 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.
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.
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.
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.

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

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

Ha közös képviselet, akkor I. kerületi Házgondnoksági Kft.,
mert:
agyorsított eljárás a tartozókkal szemben,
ateljes pénzügyi garancia, pénzügyi biztonság,
aa tulajdonosok naprakész tájékoztatása a Társasház ügyeirõl,
azavartalan mûködés biztosítása
agazdaságos üzemeltetés.

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

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

VÁRNEGYED

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS
RÉGI BÚTOROK
FESTMÉNYEK
PORCELÁNOK - ÓRÁK
CSILLÁROK - SZÕNYEGEK
EZÜST TÁRGYAK
ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY
ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700
BakosLak Ingatlan Kp-es ügyfelei részére keres
eladó és igényes kiadó ingatlanokat azonnali fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I. Batthyány utca 32. Tel.
326 0618, 06 20 974 057.
Kiadó 35nm-es 1 szobás,erkélyes lakás az I. kerületben bútorozottan. Egy személynek vagy párnak, háziállat, dohányzás
kizárva! Tel: /20 33-55-645.
életjáradék
Életjáradék
Életjáradéki vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondozást vállalnék szakképzett ápolónõi végzettséggel. Aradi Lászlóné.
Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.00

Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és
szúnyoghálóval!
Kőműves munkával,
a kibontott anyagok
elszállításával,
7 év granciával!
HOMLOKZAT SZIGETELÉS
energiatanúsítvánnyal,
a legkorszerűbb anyagokkal.
Kőműves munkával,
a kibontott anyagok
elszállításával.
ENERGIA-STOP KFT.
2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.
Telefon: 06-26/376-031,
06-30/655-655-2
TELJESKÖRÛ ULTRAHANG VIZSGÁLAT
(csecsemõ, gyerek, felnõtt) a jelenleg elérhetõ
legkorszerûbb ultrahang készülékkel - kiemelkedõ
szakmai felkészültségû radiológus szakorvosokkal.
Cím: I. Várfok u. 15. Bejelentkezés: 1-213-9780.
KÖLTÖZTETÉST ÉS LOMTALANÍTÁST
vállalunk garanciával. Az árajánlat és a felmérés
ingyenes! Elérhetõségink: 06 20/943-8441,
info@kitakaritjuk.hu

Adás-vétel
adás-vétel

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

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

Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagytakarítását vállalom, közületeknek és magánszemélyeknek. Halász Tibor. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.

KÖNYV! Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk! Krisztina
Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket, könyvtárakat,
régi térképeket, kéziratokat, képes-levelezõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégiségeket. Díjtalan kiszállás,
készpénzfizetés. Tel./fax: 212-8909, e-mail: kriszt.ant@gmail.
com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.00
Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, értékbecsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpacca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is, bizsut,
borostyánt), híradástechnikát, bakelit hanglemezt, képeslapot,
kitüntetést, ezüst tárgyakat - ékszereket, CD-DVD lemezt,
könyvet, fényképezőgépeket, objektíveket - készpénzért! Teljes lakáskiürítést vállalok. Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321,
06-30-973-4949.00
Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget,
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy út
16. 266-4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19.00

Villanyszerelés azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelõ mester. Telefon: 06-20-9344-664, 2469021. Elmû által minõsített és ajánlott vállalkozás.oo

szolgáltatás

Szolgáltatás

KÉMÉNYBÉLELÉS, szerelt kémény építés, kondenzációs
kazánok bekötése, szakvélemény ügyintézés, kémény felújítás,
tetõjárda kiépítése. Hívjon bizalommal. Telefon: 06-30-6806814.
Lakatos, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Telefon:
06-20-945-0316, 06-30-450-3308.00
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.

ÜVEGEZÉS, TÜKÖRVÁGÁS, ÜVEGCSISZOLÁS
A kerületben és környékén házhoz megyünk.
Mûhely: I. Szabó Ilonka u. 8.
Telefon: 214-3616; 06-20-929-0897.oo
LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS, VÍZSZERELÉS,
CSEMPÉZÉS, VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE, ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁK,
TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR.
TELEFON: 202-2505, 0630-251-3800.

Állás
Keressük azt a megbízható személyt, aki vigyázna két,
meglehetõsen aktív, óvodás korú fiúgyermekünkre. A gyermekfelügyelet jellege alkalmi, fõleg délutáni, illetve esti órákban,
néha hétvégén is. Gyermekeinkre az otthonunkban kellene vigyázni, illetve játszótérre vinni õket. Kérem küldje el fényképes
önéletrajzát az elsokeruletbe.babysitter@gmail.com címre.
Egészségügyi, pedagógusi végzettséggel, 40 éves gyakorlattal munkát vállalok. Minden nap délutántól estig, megbeszéltek
szerint. Felügyeleti, kisebb háztartási munkákat is. Telefon: 0620-3935-838.

Oktatás

Klasszikus gitár és szolfézs oktatás a 3. kerületben,
Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csapok,
szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása. Mosó-, kezdő és haladó szinten, igény esetén házhoz is megyek. Pásztor
mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 06- Péter, telefon: +36-20-362-7564.
Tapasztalt zongoratanárnő óraadást vállal 5 éves kortól
30-447-3603.
Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalási is. Gipsz- felnőtt korig. Telefon: 06-30-302-4610.
kartonozás, kőműves-javítások, burkolás. Gyors kezdés, rövid
varnegyed@gmail.com
határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30-5686-255.

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

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

• a legkorszerûbb diagnosztikus
eszközökkel
• 25 éves tapasztalattal
(ebbõl 10 év Németország)
• érsebészeti mûtétek kórházi
háttérrel
• OEP finanszírozással.
Cím:
I. ker., Várfok u. 15..
Bejelentkezés:
1-213-9780,
+36-30-368-9810.

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

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft
+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,
11.000 Ft+ÁFA

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

Üzenete minden I. kerületi családhoz eljut!
Lakossági apróhirdetés (20 szóig):
1.500 forint,
Lakossági keretes apróhirdetés (20 szóig):
2.000 forint.
Közületi apróhirdetés (20 szóig):
2.500 forint,
Keretes apróhirdetés (20 szóig):
3.000 forint.
20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó

E-mail cím: varnegyed@gmail.com
Apróhirdetés-felvétel személyesen: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig
1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139

A Várnegyed újság 2018. évi megjelenése
Lapszám

Lapzárta

Megjelenés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma közérdekü ügyekben:

06-80-204-275
A Budavári Önkormányzat központi telefonszáma: +36-1-458-3000

