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Megemlékezés
a Budai Vár
ostromáról
Az 1945. évi budapesti harcokban életüket
áldozó magyar katonákra és a polgári áldozatokra emlékezve a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum és a Budavári
Önkormányzat 2018. február 13-án, kedden
09.00 órakor közös megemlékezést tart a Magdolna-toronynál, a Kapisztrán téren, valamint
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Díszudvarán. A rendezvényre és a koszorúzásra
tisztelettel várják a megemlékezõket.

* * *

Helytörténeti könyvbemutató
A Budavári Önkormányzat 2018. február 13án, kedden 17.30 órakor mutatja be A Várnegyed ostroma – Buda 1944-45 címû helytörténet kötetét a Városháza aulájában (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.). A bemutatón köszöntõt mond Varga Antal alpolgármester és dr.
Beer Miklós, a Váci egyházmegye püspöke. A
kötet bemutatja: dr. Ravasz István alezredes,
hadtörténész és prof. dr. Szakály Sándor a
VERITAS Történetkutató Intézet fõmunkatársa.
A kötet szerzõi: Buzinkay Géza, Deáky Zita,
Kalakán László, Kulich Julianna, Martí Tibor,
Mihályi Balázs, Punka György, Rohánszky
Mihály, Szabó Balázs, Tóth Gábor, Tulok
Péter.
A rendezvény ingyenes, a könyvbemutató
után a kötet kedvezményesen megvásárolható
a helyszínen.

t

N

A P H E G Y

LAPJA § WWW.B UD A V AR .HU §

XXIII.

t

T

A B Á N

ÉVFOLYAM,

2.

SZÁM,

t

G

2018.

E L L É R T H E G Y

JANUÁR

25.

CSÜTÖRTÖK

Ünnepségsorozat a Magyar Kultúra Napján

Örökségünk a közös kultúránk
Különleges programsorozattal
ünnepelte idén a Magyar
Kultúra Napját a Budavári
Önkormányzat. Január 20-án a
Várkert Bazárban az Udvarhely
Néptáncmûhely mûvészei az
Apám tánca címû elõadást mutatták be, míg január 22-én a
Városházán Kaiser Ottó, a kerületünkben élõ fotómûvész
Kárpát-medence feketén fehéren
címû tárlata nyílt meg, hogy a
tánc, a vers és a fotómûvészet
segítségével mutassák be közös
örökségünket, a magyar kultúrát, amely összeköt minket határon innen és túl. Kölcsey
Ferenc szobránál koszorúzással
emlékezett az önkormányzat a
Himnusz születésére és nemzeti
imádságunk költõjére. Az ünnepségen Eckhardt Gábor zongoramûvész mondott beszédet,
Török Ádám fuvolamûvész zenével, Takács Bence elõadómûvész pedig szavalatával tette
teljesebbé az eseményt.
Az Udvarhelyi Néptáncműhely nagysikerű előadása a Várkert Bazárban

Minden, ami
szõnyeg
Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere

A Magyar Kultúra Napja alkalmából tartott
rendezvények szónokai arra hívták fel a figyelmet, hogy kultúra nélkül nincs megmaradás.
Nemzeti kultúránk közösséget teremt és katarzist
ad, amely mélyen, gyökérszerûen összefûz bennünket, bármilyen legyen is a széljárás.
Kaiser Ottó és Korniss Péter fotóművészek a Kárpát-medence feketén fehéren című kiállítás megnyitóján

Különleges kiállítással nyitotta meg a 2018-as
évet a Várnegyed Galéria. A Woolcano Alternatív Textil Symposion alkotócsoport tagjai a
kézi tûzéses szõnyegtechnika (az úgyneveztt
hand tufting) más anyagokkal történõ, együttes
alkalmazásának példáit mutatják be a február
17-ig nyitva tartó tárlaton. 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 textil tervezõmûvész, Szilágyi Erzsébet
szobrász- és ötvösmûvész, valamint Szûcs
Blanka textiltervezõmûvész különleges hand
tufting + alkotásai ingyenesen megtekinthetõk a Várnegyed Galériában (Batthyány u.
67.) február 17-ig, keddtõl szombatig 11.0018.00 között.
(A kiállítás megnyitójáról tudósításunk a 6. oldalon)

Országgyûlési
választás: április 8.
Április 8-ra írta ki az országgyûlési képviselõk
választását Áder János köztársasági elnök, a
választás kitûzésével azonban hivatalosan még
nem kezdõdött meg a kampány, mert az a
választást megelõzõ 50. napon, azaz február 17én indul.
Az alábbiakban szó szerint közöljük a Köztársasági Elnöki Hivatal közleményét:
1990-ben az elsõ szabad országgyûlési választásokon kinyilvánított népakarat április 8-án vált
véglegessé. Az azóta eltelt idõszakban fiataljaink újabb és újabb nemzedékei váltak értékes
és nélkülözhetetlen részévé politikai nemzetünknek. Magyarország választójoggal rendelkezõ polgárai az akkori sorsdöntõ tavasz óta

immár nyolcadik alkalommal dönthetnek
arról, hogy kikre bízzák az ország ügyeinek
intézését.
Az 1990-es polgári demokratikus átmenet
lehetõvé tette az európai alkotmányos hagyományokból építkezõ szabad és független Magyarország megszületését.
1990 óta a választás idõpontjának kitûzése a
köztársasági elnök alkotmányos joga és kötelessége. Hazánk ötödik köztársasági elnökeként,
élve az Alaptörvényben rám ruházott felelõsséggel – külön köszöntve az elõször szavazó fiatalok
százezreit, és tisztelegve az elsõ szabad választások
emléke elõtt –, a 2018-as általános országgyûlési
választásokat április 8-ára írom ki.
Áder János,
Magyarország köztársasági elnöke

(Részletes tudósításaink az 5. oldalon olvashatók)
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„Az egység, az összetartozás erejét kell felmutatnunk”

Önkormányzati
képviselõk
fogadóórái
Dankházi Tibor, Fidesz-KDNP
1. számú egyéni választókerület
Minden hónap utolsó keddjén a Polgármesteri Hivatalban, telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-20-354-0304
E-mail: dankhazi.tibor@budavar.hu
Marschall Máté, Fidesz-KDNP
2. számú egyéni választókerület
Telefonos egyeztetés alapján a Budavári Polgári Szalonban (Bp. I. Fõ u. 28.).
Telefonszám: +36-20-354-1046
E-mail: marschall.mate@budavar.hu
Tímár Gyula, Fidesz-KDNP
3. számú egyéni választókerület
Minden hónap elsõ szerdáján 17.00 – 18.00 óra között
a Vízivárosi Klubban (Bp. I. Batthyány u. 26.), telefonos
egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-20-353-7100
E-mail: timar.gyula@budavar.hu
Tóth Gábor, KDNP-Fidesz
4. számú egyéni választókerület
Minden hónap elsõ szerdáján 17.00 – 18.00 óra között
a Vízivárosi Klubban (Bp. I. Batthyány u. 26.), illetve
telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-20-353-4884
E-mail: toth.gabor@budavar.hu
dr. Jeney Jánosné, Fidesz-KDNP
5. számú egyéni választókerület
Telefonos egyeztetés alapján a Vízivárosi Klubban
(Bp. I. Batthyány u. 26.).
Telefonszám: +36-20-353-7272
E-mail: jeney.janosne@budavar.hu
Horváth Csilla, Fidesz-KDNP
6. számú egyéni választókerület
Telefonos egyeztetés alapján a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. I. Attila út 65.).
Telefonszám: +36-20-354-0666
E-mail: horvath.csilla@budavar.hu
dr. Patthy Szabolcs, KDNP-Fidesz
7. számú egyéni választókerület
Telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-30-456-7967
E-mail: patthy.szabolcs@budavar.hu
Varga Antal, Fidesz-KDNP
8. számú egyéni választókerület
Telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-20-354-0355
E-mail: varga.antal@budavar.hu
Vecsey András, Fidesz-KDNP
9. számú egyéni választókerület
Telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-20-914-8289 vagy 355-92-51
E-mail: vecsey.andras@budavar.hu
Orczy Antal, Fidesz-KDNP
10. számú egyéni választókerület
Minden hónap elsõ hétfõjén 18.00 – 19.00 óra között az
Uránia Csillagvizsgálóban (Sánc u. 3/b.).
Telefonszám: +36-20-353-5357
E-mail:orczy.antal@budavar.hu
Remenyik Ildikó, MSZP-MLP
Telefonos egyeztetés alapján a Hattyú utcai Idõsek
klubjában (Hattyú u. 16.).
Telefon: +36-30-463-45-31
E-mail: gallowich.margit@budavar.hu
dr. Gallowich Margit, LMP
Telefonos egyeztetés alapján a Hattyú utcai Idõsek
klubjában (Hattyú u. 16.).
Telefon: +36-30-463-45-31
E-mail: gallowich.margit@budavar.hu
Váradiné Naszályi Márta, PM
Minden hónap harmadik péntekjén 15.00 – 17.00 óra
között a Zöldike Klubban, illetve elõzetes egyeztetés
alapján.
Telefonszám: +36-20-579-1373
E-mail: varadine@budavar.hu
Veres Dávid Olivér, független
Elõzetes egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-20-353-6727
E-mail: veres.david@budavar.hu

Megemlékezés a doni katasztrófa
75. évfordulóján
A 2. magyar hadsereg elesett hõseire
emlékeztek a doni katasztrófa 75. évfordulóján, január 12-én a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti
Intézet és Múzeumában. A megemlékezés részeként a Kapisztrán téren elhelyezett, a magyar királyi 2. hadsereg
csapattestének otthont adó települések számára állított emlékpontoknál
a hozzátartozók, rokonok, családtagok
és megemlékezõk gyertyát gyújtottak,
leróva kegyeletüket a hõsök emléke
elõtt. A rendezvény részeként második
világháborús haditechnikai eszközöket
is bemutatott a múzeum.
A szovjet Vörös Hadsereg a Don-kanyarban hetvenöt éve, 1943. január
12-én indította meg támadását, amelynek következtében a 207 ezer tagú 2.
magyar hadsereg mintegy százezer
katonája halt meg. A 2. magyar hadsereg anyagi veszteségei mintegy 70
százalékosak voltak, az emberveszteségét 93 500-ra, más források 120
ezerre, illetve 148 ezerre teszik, és a
sebesültek, a fogságba kerülõk pontos
száma sem ismert. A 75 évvel ezelõtti
MTI Fotó Koszticsák Szilárd
katasztrófa hõseire emlékeztek a Hon- 2018 január 12-én kKözépen Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára
védelmi Minisztérium szervezésében.
lást követõ politikai csatározások után köte- ben vonult be az oroszországi frontra, a doni
lességünk tisztelettel emlékezni a 2. magyar had- áttörésnél megsebesült, hadifogságba esett.
sereg 75 évvel ezelõtt bekövetkezett tragédiájára
– hívta fel a figyelmet az államtitkár, aki arra is
rámutatott, hogy „a parancsot teljesítõ katonák
az éhség, a fagy és a reménytelenség ellenére
vissza akartak jutni az akkor már kényszerpályán
vergõdõ országba, a hazájukba.” – Áldozatuk
tanúságul szolgál a nemzetnek, hogy józan politikával és elõrelátó döntésekkel, az egység és az
összetartozás erejének felmutatásával kell keresni
a békét, és ezt a feladatunkat át kell adnunk az
utánunk következõ nemzedékeknek – emelte ki.
Gyertyagyújtás
Fotó: Tischler Zoltán
Mint mondta, 1943 januárjában, az ellen- Smohay Ferenc nyugállományú zászlós, doni veterán
MTI Fotó
A megemlékezés a Mátyás-templomban Bíró feléhez nem mérhetõ felszereléssel és fegyverzetA megemlékezés keretében az ünnepség résztLászló püspök, katonai ordinárius által celebrált tel rendelkezõ hadsereg katonái haltak hõsi
ünnepi szentmisével kezdõdött, majd a HM halált a szovjet fegyverek által vagy a fagy miatt, vevõi koszorúkat helyeztek el és gyertyákat gyújHadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) kerültek évekre fogságba. – Egy háborúba sodró- tottak a hõsök emlékére azoknál az egyes alakuudvarán, a doni emlékmûnél Vargha Tamás, a dott ország áldozatait gyászoljuk, azokat, akik latokat bemutató, úgynevezett emlékpontoknál
Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtit- határainktól sok száz kilométerre dúló harcok- is, amelyeket a múzeum elõtt, a Kapisztrán téren
kára arról beszélt, hogy a magyar katonák a távoli ban áldozták életüket – mondta Vargha Tamás. állítottak fel. A megemlékezés alkalmából másoAz ünnepségen részt vett a 95 éves Smohay dik világháborús haditechnikai eszközöket is
hómezõkön a hazájuk, családjuk védelmében
harcoltak és haltak hõsi halált. – A XX. század Ferenc is, aki a Magyar Királyi 3. Honvéd kiállítottak, például a magyar fejlesztésû 1940 M
megannyi borzalma, több évtizednyi elhallgatás Gyalogezred egykori katonájaként harcolt a Nimród páncélvadász és légvédelmi gépágyút és
és elhallgattatás, évtizedekig tartó idegen megszál- második világháborúban. Smohay Ferenc 1942- a szovjet T34/85 közepes harckocsit.

Tájékoztató a parkolási engedélyek kiadásáról
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.
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Elektronikusan kitölthetõ nyomtatványok a budavar.hu oldalon

E-ügyintézés: kényelmesen,
sorban állás nélkül
Az információs technológia fejlõdésével az informatikai, elektronikai eszközök egyre hétköznapibbá válnak. Ebben az átalakulóban lévõ „információs társadalomban” a különbözõ folyamatok
egyszerûsítése, hatékonyabbá tétele elsõdlegesen
az elektronikus szolgáltatások fejlesztésével érhetõ
el. Ez természetesen a közigazgatásban is tetten
érhetõ. Januártól számos ügy intézhetõ elektronikusan is, otthonról, sorban állás nélkül. Az
elektronikusan kitölthetõ nyomtatványok megtalálhatók a www.budavar. hu oldalon, ahol az
ügyfelek részletes útmutatót is találnak.
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 fokozatosan egy új

minõségû elektronikus-közigazgatáshoz, azaz eközigazgatáshoz vezetnek.
Az e-közigazgatáson belül újraértelmezett ügyintézésnek – az e-ügyintézésnek – 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 személyes jelenlét
mellett, papír alapon történik.
A harmadik szinten a formanyomtatványok
már 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 pedig akár már
proaktív szintként is definiálhatjuk. Itt ugyanis
az elektronikus rendszer többletszolgáltatások
nyújtásával teszi még gördülékenyebbé és gyorsabbá az ügyintézés menetét. Például egyes okmányok lejárati idejérõl idõben értesítést küld,
vagy meglévõ törzsadatok alapján elõre gondoskodik a formanyomtatvány kitöltésérõl. Így
az ügyfél személyre szabott, és sok esetben okos
(„smart”) automatikus e-ügyintézést folytathat.
Fontos tudni azonban, hogy az e-ügyintézés
többféle kapcsolattartást jelent, mivel ide tartoznak a telefonon (szóban és sms-ben), valamint a
fax útján intézett ügyek is. Az e-ügyintézés fogalma
is sokkal többet jelent, mint egy elektronikus
eszközzel továbbított információ, például egy
egyszerû e-mailes üzenet. A 2018. január 1-jén
hatályba lépett 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.
2018. január 1-tõl a gazdálkodó szervezetek
számára a közfeladatot ellátó szerveknél vagy az
ezt biztosító közüzemi szolgáltatóknál történõ eügyintézés kötelezõ. A természetes személyek
esetében ez most még csak lehetõség, ám érdemes vele élni, hiszen akár otthonról is intézhetünk számos olyan ügyet, amelyet korábban csak
személyesen tudunk.
A www.budavar.hu oldalon megtalálhatók az
elektronikusan intézhetõ ügyek nyomtatványai és részletes útmutató azok kitöltéséhez és
beküldéséhez.

Pályázat a Gondolatmegállóra

Neves zsûri értékelte a beérkezett
pályamûveket
„Ha van egy jó gondolatod…” – ezzel a
címmel hirdetett még tavaly pályázatot
a Budavári Önkormányzat iskolásoknak. A kerületi felsõ tagozatos (5.-12.
évfolyamos) diákoktól azt kérték, küldjék be kedvenc, a Krisztinaváros történelméhez kapcsolható vers, vagy prózai
idézeteiket, a legjobbak pedig felkerülnek a Horváth-kert Attila út sarkán
kialakítandó Gondolatmegállóra.
A beérkezett pályázatok alapján sok
diáknak volt egy „jó gondolata”, azaz a
Krisztinavárosról szóló idézete, hiszen
összesen 96 pályamû érkezett be. Az
önkormányzat a Budavárért Emlékéremmel is elismert Szigethy Gábor
irodalomtörténészt, Bakó Annamáriát,
Budavár díszpolgárát, a Litea vezetõjét
és a Krisztinavárosban élõ, szintén
Budavárért Emlékéremmel díjazott
Benkõ Lászlót, az Omega billentyûsét
kérte fel a pályamûvek értékelésére.
Ahogyan mondani szokták, a zsûrinek
nem volt könnyû dolga, ugyanis a
diákok számos olyan idézetet gyûjtöttek
össze, amelyek felidézik a Krisztinaváros semmivel sem összehasonlítható
hangulatát. A jó kedélyû egyeztetésen a Munkában a zsűri – Benkő László, Szigethy Gábor, Nagy Gábor Tamás és Bakó Annamária
zsûritagok számos helytörténeti érdekességet elevenítettek fel a Budai Színkörrõl, a Szabó-trióról is, akik egykoron a Dérynében legyen ez meglepetés az április 11-re, a Költészet
Philadelphia Kávéházról, az Auguszt cukrász- zenéltek. Azt azonban egyik zsûritag sem tudta, Napjára tervezett átadásig. Annyit azonban már
dáról (amely a mai Déryné helyén állt) vagy mi is az a knikebájn. Mint kiderült, már sokszor most megoszthatunk: érdemes volt kutatni a
éppen a 9-es villamosról. Mindhárom zsûritag kutatták ennek az italnak az eredetét, de egye- Krisztinaváros idézeteit, ugyanis a zsûritagokat
felidézte a Krisztinavároshoz és neves lakóihoz lõre homály fedi, mit is ivott a „nyugalmazott annyira meghatotta, hogy ilyen sok diák érdeklõdik az irodalom és a helytörténet iránt, hogy
kötõdõ személyes emlékeit is. Ebben termé- törzsorvos”.
Most még nem árulhatjuk el, mely idézeteket a díjazottaknak személyes ajándékokat ajánlotszetesen a ma is a Krisztinavárosban élõ Benkõ
B.L.
László járt élen, aki mesélt a Petõfis-évekrõl és a választotta ki a zsûri a Gondolatmegálló falára – tak fel.
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Bõvült a BRFK I. kerületi
Rendõrkapitányság autóparkja

Új szolgálati
gépjármûvek

Közbeszerzési eljárás során a Belügyminisztérium több mint 2600 új szolgálati gépjármû
beszerzésérõl intézkedett 2017-ben. A szolgálati
autók átlagos életkora így 6,4 évrõl, 2,4 évre
csökkent.
A rendõrség munkájában a gyors reagálás, a
szolgálati feladatok biztonságos ellátása és a
logisztikai tevékenység hatékony végrehajtása
alapvetõ követelmény, amelyek teljesítése
elképzelhetetlen az elhasznált gépjármûvek
folyamatos amortizációs cseréje nélkül.
Az új rendõrségi gépkocsik a legmodernebb
környezetvédelmi és biztonsági követelmények
alapján készültek, és számos vezetést segítõ és
támogató rendszerrel felszereltek.
A gépkocsik új típusú, led-technikán alapuló,
szöveges feliratok megjelenítésére is alkalmas
fényhidakat kaptak.
A 2017. december 21-i budapesti gépjármûátadón a Budapesti Rendõr-fõkapitányság 232
gépkocsit vehetett át, melybõl négy Skoda
Octavia típusú járõrautót a Budapesti Rendõrfõkapitányság I. kerületi Rendõrkapitánysága
kapott. Az új járõrautók már szolgálatba álltak.
Forrás: BRFK

A síkosságmentesítésről
Az elmúlt napok havazása ismét ráirányította
a figyelmet a síkosságmentesítésre, illetve arra,
hogy ez kinek a feladata.
Télen a csúszóssá váló, lejegesedõ utak rendkívül balesetveszélyesek, éppen ezért a takarításuk, a síkosságmentesítés kiemelt feladat. A
fõváros területén az épületek elõtti járdák
tisztán tartása, a hó eltakarítása, illetve síkosságmentesítése a háztulajdonos (gondnok, házkezelõ) feladata. Minderrõl a Fõváros köztisztaságáról szóló – 48/1994. (VIII.1.) Fõvárosi
KGY – rendelete rendelkezik.
Budapest szilárd burkolatú útjainak, közjárdáinak, közlépcsõinek hóeltakarítása és síkosságmentesítése, a balesetmentes közlekedés feltételeinek biztosítása az FKF Zrt. feladata. Õk
elsõ ütemben a fõútvonal-hálózaton, a hidakon, felüljárókon, gyorsforgalmi utakon és az
autópályák bevezetõ szakaszain végzik el a takarítást. A mellékútvonal-hálózaton csak a fõutak
rendbetétele után kezdõdhet meg a munkavégzés. A busz- és villamosmegállók területén a
jégmentesítést a BKV Zrt. alvállalkozói végzik.
A kerületi kezelésben lévõ közterületi járdák
tisztításáról az önkormányzatok gondoskodnak. Vas Hunor, a Gamesz igazgatója lapunk
kérdésére elmondta, hogy a kerületben a
Gamesz járdatakarító részlegének dolgozói és a
cég által megbízott külsõ vállalkozás végzi el a
feladatot. A GAMESZ dolgozói a Schulek lépcsõ, a Halászbástya terasz, a Jezsuita lépcsõ és a
Kapisztrán tér síkosságmentesítését végzik el,
illetve a továbbiakban minden olyan helyszín
mentesítésébe besegítenek, ahol ezt a helyzet
megkívánja. A külsõ vállalkozó – szerzõdés szerinti kötelezettsége keretein belül – végzi el az
önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlanok
elõtti járdaszakaszok síkosságmentesítését.
Hangsúlyozta, hogy a Gamesz munkatársai,
valamint a megbízott vállalkozó a fás szárú
növények védelmérõl szóló kormányrendelet
értelmében olyan anyagot használ síkosságmentesítésre, amely a közterületen vagy annak
közvetlen környezetében lévõ fás szárú növény
egészségét nem veszélyezteti. Jellemzõen a ZeoKal nevû, magyar fejlesztésû terméket használják. A kloridmentes, alacsony nitrogéntartalmú jégmentesítõ anyag bomlástermékei a
mészkõ (korróziógátló), a nitrogén (növényi
tápanyag) és a zeolit (talajjavító).
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A Körhinta címû filmmel indult a vetítés a filmklubban

Korszakalkotó rendezõi életmû
A Körhinta címû remekmûvel kezdõdött a
Tabán mozibeli vetítések idei évada. 2018-ban
Fábri Zoltán filmjei közül válogat a házigazda,
Nagy Gábor Tamás. Az elsõ vetítést lelkes tapssal
hálálta meg a közönség.

A LÁNCHÍD KÖR RENDEZVÉNYE
2018. január 27-én, szombaton 10.30 órakor
a Lánchíd Kör szervezésében Julianus barátra
emlékeznek. Szkítia három tartománya – a
magyar-magyar kapcsolattartás Árpád-kori fejezeteirõl címmel dr. Szabados György történész, a székesfehérvári Szent István király
Múzeum igazgatója, a Szegedi Egyetem nyugdíjas docense tart elõadást.

A program ingyenes, de a részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a jokaiannaszalon@budavar.hu vagy a lanchidkor@freemail.
hu címen lehet.
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

A meghívott vendég, Kelecsényi László Balázs
Béla-díjas filmtörténész megjegyezte: – Örülne
Fábri Zoltán, ha valami biológiai csoda folytán
101 évesen megélhette volna, hogy ez a filmje
még mindig tapsot vált ki a nézõkbõl. A filmtörténész a rendezõ életmûvét ismertetve kifejtette: a Körhinta volt az elsõ kiemelkedõ alkotása. Elõtte két politikai töltetû filmet rendezett
a Rákosi-érában, 1951-52-ben, Vihar és Életjel
címmel. A korabeli kritika, noha elismerte a filmet, azonban szemére vetették a rendezõnek a
politikai mondanivaló hiányát.
– Egy 1956-os Cannes-i Filmfesztiválról írt kritikájában a fiatal szerzõ úgy fogalmazott: a
Körhintának adná az Aranypálmát. Az ifjú újságírót úgy hívták: Francois Truffaut – elevenítette
fel a történetet Kelecsényi László, aki hozzáfûzte:
Fábri késõbb életmûdíjat kapott Cannes-ban,
méghozzá egyedüliként a magyar rendezõk közül.
A vendég a késõbbiekben elmondta: Fábri
Zoltán alkotói hitvallása szerint embertelenek
azok a történelmi korszakok, amelyekben a
kisembernek hõssé kell válnia ahhoz, hogy
ember tudjon maradni. A rendezõ ezen hitvallását majd minden alkotása tükrözi. Szólt arról
is, hogy jellemzõen irodalmi adaptációk nyomán
készültek forgatókönyvei, bízott a kortárs írókban, jó profiként biztosra ment.
– A paraszti környezetben játszódó Körhinta
csodájában közrejátszott, hogy 1953-ban Nagy
Imre kormányprogramja enyhített az addigi
szorításokon, a kötelezõ beszolgáltatáson, az erõszakos téeszesítésen. Az enyhülés ’56 nyaráig tartott – emlékeztetett a filmtörténész. –Fábri színmûvészeti fõiskolát végzett, kezdõ színészként a
Nemzeti Színházba került, ahol egy évtizedébe
került, mire befogadták a társulat meghatározó
mûvészei. Színészi játékstílusát õrzi a filmszalag:
A Tanúban, Dániel Zoltánt, azaz Rajk Lászlót
alakította, s emlékezeteset nyújtott a Gyalog a
mennyországba címû filmben is.

Beethoven Budán 2018

Várják a pályázatokat
a zeneszerzõversenyre
Idén május 1-7. között immár 19. alkalommal
rendezi meg a Budavári Önkormányzat a
Beethoven Budán fesztivált, amely most is számos újdonsággal várja a közönséget. A sokszínû
koncertkínálat mellett a programsorozat érdekessége a Budavári Beethoven Zeneszerzõverseny, amelyre március 14-ig lehet nevezni.
A hatezer eurós összdíjazású Budavári
Beethoven Zeneszerzõversenyre nevezni önálló,
új, eddig nem elõadott zenemûvel lehet, amely
Beethoven An die ferne Geliebte (A távoli kedveshez) címû dalciklusának egy tetszõleges témára írt variációja vagy parafrázisa. A mû hossza
7-12 perc, zongorás kamarazenei mûfajban.
Apparátusa kötelezõen zongora, valamint hegedû, brácsa és cselló, a vonós hangszerek közül
legalább egy kötelezõ, de akár mindhárom szere-

pelhet. A hangszerek csak akusztikusan szerepelhetnek, elektronika nem használható.
A jeligés mûveket elektronikusan kell elküldeni a beethovenbudan@budavar.hu címre a
pályázó szermélyes adataival együtt 2018. március 14-én 12.00 óráig.
A beérkezett mûveket hattagú szakmai zsûri
értékeli, amelynek elnöke Maros Miklós zeneszerzõ. A nemzetközi verseny összdíjazása 6000
euró, az 1. helyezett 3000, a 2. helyezett 2000, a
harmadik helyezett 1000 euró díjazásban részesül. A díjazott mûvek – az eredeti dalciklussal
együtt – a Beethoven Budán fesztivál 2018.
május 2-i koncertjén csendülnek majd fel a
Budai Várban, Balog József zongoramûvész
elõadásában.
(A Budavári Beethoven Zeneszerzõverseny részletes pályázati felhívását lásd a hirdetésben.)

Munkában – Illés György operatőr és Fábri Zoltán rendező

Fotó: Fortepan

Nagy Gábor Tamás elárulta: keresték a
Körhinta nõi fõszerepét alakító Törõcsik Mari
mûvésznõt, aki azt mondta: kórházi kezelése
miatt nem tud eljönni, de egy másik Fábri-vetítésen szívesen részt vesz majd. Az ígéretre, a film

végéhez hasonlóan, ismét taps csattant a nézõDIA
téren.
A filmklub következő vetítése:
Február 15. 18.00 óra - Hannibál tanár úr

Közel hetvenmillió forinttal támogatta pályázati úton az EMMI Kultúráért Felelõs Államtitkársága az art mozik és art
besorolású filmalkotások forgalmazását 2017-ben. Az art mozik 2017. évi szakmai tevékenységére pályázati úton
38 millió forintot fordítottak, az összegbõl a kerületben lévõ Tabán art mozit is mûködtetõ Budapest Film Zrt. 7 millió
forintot nyert el. Emellett art besorolású filmalkotások 2017. évi forgalmazására a tárca 31,8 millió forint támogatást nyújtott.
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Tegyünk minden nap a kultúráért
A Batthyány téri Kölcsey szobornál koszorúzással emlékezett
az önkormányzat a Himnusz születésére. Gálfi Árpád,
Székelyudvarhely polgármestere meghatottan kezdte köszöntõjét: – Megtiszteltetés erdélyiként egy Erdélyben
született költõ szobra elõtt állni, a Magyar Kultúra Napján,
Himnuszunk születésnapján – mondta, majd hozzátette,
kötelességünk megosztani a világgal mindazt, ami a miénk,
mert mindenki csak a sajátjából adhat másnak. – A kultúra
nem csak mûveltség és tudás, de erkölcs és értékrend is –
emelte ki. Az ünnepi köszöntõ után Török Ádám, Budavárért Emlékérmes fuvolamûvész szólaltatta meg Bartók
Béla: Egy este a székelyeknél címû kompozícióját.
Eckhardt Gábor zongoramûvész beszédében a kultúrát
az egészséghez hasonlította. Úgy fogalmazott: ameddig
nincsenek bajok, addig nem foglalkozunk vele. – A kultúra
a nemzet vérkeringése, amit állandóan figyelni kell. Kezdjünk el ma egy mozgalmat, s olvassunk minden nap egy
verset, álljunk meg néhány percre az emléktábláknál, a
dupla menü árából pedig vásároljunk színházjegyet. Ne
vegyük természetesnek, hogy a kultúra van, nem csak a
mûvészeknek, nekünk befogadóknak is megvan a magunk
dolga, mindennap tennünk kell valamit a kultúránkért –
hangsúlyozta.
Az ünnepséget záró koszorúzást megelõzte Takács Bence
szavalata, aki Illyés Gyula Bartók címû költeményét adta
elõ.
D. A.
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A közös ünnep
ereje
A Budavári Önkormányzat meghívására
testvérvárosunk, Székelyudvarhely delegációja
Budán ünnepelte a Magyar Kultúra Napját.
Gálfi Árpád polgármester elmondta, különleges megtiszteltetés volt számukra, hogy együtt
ünnepelhettek a kerülettel.

Fotókiállítás a Városházán
Kárpát-medence feketén fehéren címmel január
22-én nyílt meg Kaiser Ottó fotómûvész kiállítása a Városházán. A különleges hangulatú
tárlat a magyarországi és a határon túli magyar
kulturális élet eseményeit és résztvevõit, a tárgyi
kultúra és az épített örökség részletei villantja a
látogató elé.

– Minden kiállítás pusztán a jéghegy csúcsa,
különösen igaz ez Kaiser Ottó életmûvére –
mondta megnyitójában Korniss Péter Kossuthdíjas fotográfus, utalva arra, hogy a tárlat válogatás tíz év alatt kilenc országban készült fotókból. Személyes hangvételû méltatásában felidézte több évtizedes barátságukat és Kaiser Ottó

életpályáját is. Mint mondta, az élet megpróbáltatásai után mindig talpra állt, kitartó, tudatos
és állhatatos munkával felépítette életmûvét.
Képei – amelyek könyvekben is megjelentek –
lírai érzékenységgel mesélnek a magyar várakról
és templomokról, Magyarország gyöngyszemeirõl és 1000 csodájáról, a szép magyar borokról,
a magyar népmûvészetrõl. – A témaválasztás
mindent elárul Kaiser Ottóról és életmûvérõl: a
magyarság értékei iránti kötõdés az, amely õt
igazán jellemzi. Éppen ezért nem is lehetett volna méltóbb dátumot találni a kiállítás megnyitójára, mint a Magyar Kultúra Napját – zárta
beszédét Korniss Péter.
Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntõjében arról beszélt, hogy nemzeti imádságunk elsõ
sora – „Isten, áldd meg a magyart/ Jókeddvel, bõséggel” – az a gondolat, amelyet 15 millió ma-gyar
ismer, egyfajta mottója nemzetünknek. Az áldás
azt jeleneti, hogy gondolkozzunk, cselekedjünk
lelkiismeretesen, és akkor áldás lesz nemzetünkön. Míg a jókedv és a bõség nem a vigalomra
vagy az anyagi javakra utal, hanem azt üzeni: legyen kedvünk, kellõ erõnk az élethez. – Kaiser
Ottó képei is a magyarság életerejérõl, a szellemi
és anyagi örökségünkhöz való ragaszkodásról beszélnek nekünk, feketén fehéren – tette hozzá.
A kiállítás február 20-ig tekinthetõ meg a
Városháza aulájában.

Ma is él a hagyomány
A Budavári Önkormányzat a Magyar Kultúra
Napja alkalmából vendégszereplésre invitálta az
Udvarhely Néptáncmûhely mûvészeit. A I. kerület testvérvárosából, Székelyudvarhelyrõl érkezett Apám tánca címû elõadást január 20-án
teltházas nézõtér fogadta a Várkert Bazárban.
Az önkormányzat ezzel a meghívással viszonozta
a budaváriak tavalyi pünkösdi látogatását, amikor az I. kerületi küldöttség Erdély és a Partium
magyarjaival közösen vett részt a csíksomlyói
zarándoklaton. Nagy Gábor Tamás köszöntõjében úgy fogalmazott, hogy a Magyar Kultúra
Napja nem tartozik a piros betûs ünnepek közé,
nem munkaszüneti nap és ilyenkor az iskolákban sincs tanítási szünet, de egy emberöltõ óta
azonban ez az ünnep a magyar szívekben gyökeret vert. A határainkon túl nem hirdeti a rádió,

a televízió, de ha a magyar vagy a székely zászló
alatt összejönnek, hinnünk kell a magyar kultúra megtartó erejében.
– A Magyar Kultúra Napja a magyar mûveltséget jelenti, a zenétõl az építészetig valamennyi
mûvészeti ágat, amelyben a mûvész magyar szívvel alkot. Semmi sem égett be annyira a lelkünkbe, mint Kölcsey fohásza és Erkel Ferenc zenéje
– mondta, majd arra kérte a közönséget, hogy
énekeljék el közösen a magyar Himnuszt, amelyhez a színpadon a székelyudvarhelyi muzsikusok
játszották a dallamot.
Ahogyan a Himnusz közös eléneklése, úgy az
Apám tánca címû produkció sem hagyta érzelmek nélkül a közönséget. Hat virtuóz táncospár

– Antal József, Antal Katalin, Bálint Endre,
Both Eszter, Faluvégi Erzsébet, Forgács Hunor,
Fülöp Csaba, Hajdó Lóránt, Kerekes Szendike,
Koszta Kriszta, Sípos Réka Katalin és Hajdó
Árpád –, valamint az Üszkürü és a Heveder zenekar gondoskodott arról, hogy magukkal ragadják a nézõk figyelmét. A koreográfia, a rendezés és az elõadáson belül a viseletek jelzés
értékû változtatása egyértelmûvé tette, hogy
Erdélyben a történelmi traumák ellenére ma is
él a hagyomány. A néptáncmûsorba illesztett
versrészletek tovább erõsítették az elõadás üzenetét. Az ünnepi elõadás után a közönség vastapssal búcsúzott az Udvarhely Néptáncmûhely
tagjaitól.
R.A.

t Hogyan érezték magukat Budaváron a Magyar

Kultúra Napján?
– Különleges megtiszteltetés volt Nagy Gábor
Tamás polgármester úr és a Budavári Önkormányzat meghívása, amelynek köszönhetõen
közösen élhettük át, mennyi értéket rejt sokszínû a kultúránk. Azt hiszem, ez a legfontosabb, hogy együtt vagyunk, együtt ünnepelünk.
Számunkra külön öröm volt az is, hogy az
itteni közönségnek is bemutatkozhatott az
Udvarhely Néptáncmûhely.
t Székelyudvarhelyen is ünneplik a magyar kultúrát?
– Természetesen, hiszen a kultúránk az örökségünk része. Ezt kaptuk nagyszüleinktõl, szüleinktõl, és ezt adjuk tovább gyermekeinknek, unokáinknak. Hagyományaink, kultúránk az, amely
összeköt minket szerte a Kárpát-medencében,
sõt az egész világon, ahol magyarok élnek.
t Kasier Ottó Kárpát-medence fekete-fehéren
címû kiállítása is errõl a közös örökségrõl mesél.
– Csodálatos és megható képeket láthattunk a
kiállításon. Remélem, hogy Székelyudvarhelyen is bemutathatjuk ezeket a képeket, az
udvarhelyiek is nagy-nagy szeretettel fogadnák
a fotókat, a belõlük sugárzó erõt és természetesen magát a mûvészt is. Bízom benne, Kaiser
Ottó elfogadja a meghívásunkat.
t Székelyudvarhely nem csak most, a Magyar
Kultúra Napján ünnepelt. Nemrégiben közel 2,5
milliárd forint támogatást nyújt a magyar állam a
városnak. (Lásd keretes írásunk – a szerk.)
– Igazi ajándék volt a magyar állam támogatása,
amelyet ezúton is köszönünk, hiszen ezzel
tovább erõsíthetjük kultúránkat, oktatásunkat,
amely hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok Udvarhelyen maradjanak, és tovább õrizzék magyarságukat. A magyar kormány segítségével
megújulnak a Tamási Áron Gimnázium egyházi tulajdonban levõ épületei, a református
egyház temploma és a Tomcsa Sándor Színház
mûködtetéséhez is kaptunk segítséget. Még
egyszer köszönet érte az székelyudvarhelyiek
nevében.
Budavár testvérvárosának, Székelyudvarhelynek közel
2,5 milliárd forint támogatást nyújt a magyar állam. A
székelyudvarhelyi városházán tartott sajtótájékoztatóján Soltész Miklós, az Emberi Erõforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelõs államtitkára elmondta, hogy a támogatásokkal a székelyudvarhelyi fiatalok helyben
maradását szeretnék elõsegíteni.
Legnagyobb összeggel a római katolikus egyházat támogatja a magyar állam. Másfél milliárd forintból újulhatnak meg a Tamási Áron Gimnázium egyházi tulajdonban levõ épületei, 441 millió forinttal támogatja a
magyar állam a Székelyudvarhelyi KC kézilabdaklub
akadémiájának a létrehozását, 200 millió forintot kap a
református egyház a fõtéri temploma felújítására, és
további - egyelõre nem számszerûsített - összeget
pedig az egyik olyan épületének a felújítására, amelyben
diakóniai központot hoznak létre. A városi önkormányzat által mûködtetett Tomcsa Sándor Színház is 70
millió forintos támogatáshoz jut.
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MÁRAI SZALON
(Budavári Önkormányzat Díszterem,
I. Úri u. 58.)
Január 30-án 17.00 órakor Egy pohár bor s hozzá
egy falat… címmel tartják meg az új évben az elsõ
Márai Szalont. Vendégek: Kovács László, a Magyar
Vendéglátók Ipartestületének elnöke, Szõke Mátyás
borász, 2018-ban Az év bortermelõje, Zilai Zoltán, a
Magyar Bor Akadémia elnöke. Közremûködik: Rossa
Levente rebek és ének, Bencze Balázs lant.
Házigazda: Szigethy Gábor. A belépés díjtalan.
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Februártól újra Budavári Zene Szalon Szilasi Alex vezetésével

Az operától a rock operáig

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
(Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtára 1016 Krisztina krt. 87-91.)
Január 31-ig Bálint Ágnes emlékkiállítás. 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 zárónapján, január 31-én 17.00 órától diavetítésre várják a gyerekeket. A kicsik választhatnak
Bálint Ágnes meséi alapján készült diafilmek –
Mazsola, Böbe baba, Frakk és Brúnó kapitány kalandjai
– közül. A diavetítés és a kiállítás is ingyenesen látogatható. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!
Január 22-én nyílt meg Pajor Ildikó festõmûvész
ADYGITAL címû, Ady Endre istenes verseihez készített
képeinek kiállítása. A tárlat ingyenesen megtekinthetõ
március 15-ig a könyvtár nyitva tartási idejében, hétfõn, szerdán és pénteken 13.00-19.00 óráig, kedden és
csütörtökön 10.00-16.00 óráig.

LÁNCHÍD KÖR
(Helyszín: Budavári Mûvelõdési Ház, Bem rkp. 6. )
Február 9-én, pénteken 16.30 órakor Múltidézés könnyed beszélgetés mellett címmel tartja soron következõ összejövetelét a Lánchíd Kör. Az elõadáson Julianus
barátról dr. Vass Elõd történész, levéltáros tart elõadást.
A belépés ingyenes, minden érdeklõdõt várnak.

MAGYAR EMLÉKEKÉRT
A VILÁGBAN EGYESÜLET
(Figyelem! Új helyszín! Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. székházának elõadóterme, 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.)
Február 6-án, kedden Magyarok Lengyelországban
(VII. rész). A „Magyar emlékek Lengyelországban” címmel megjelent kötetet bemutatják a szerzõk: dr.
Kovács István író, volt krakkói konzul és Mitrovits
Miklós történész. A vetített elõadáson külön bemutatják Mátyás korának lengyelországi vonatkozásait.
Köszöntõt mond: Dr. Erdélyi Rudolf, a Bethlen Gábor
Alapkezelõ vezérigazgatója és Jerzy Snopek, a Lengyel
Köztársaság nagykövete.

A BUDAVÁRI
NAGYBOLDOGASSZONY
PLÉBÁNIA, DÍSZTEREM
(Bp. I. ker. Országház u. 14.)
Február végéig látható Veres József ikonfestõ kiállítása
a Plébánia dísztermében.

Szilasi Alex zongoraművész és vendége, dr. Horváth Attila alkotmányjogász a Budavári Zenei Szalonban

A muzsika vári barátainak naptárában a
következõ bejegyzés olvasható: „Minden hónap
második keddjén Budavári Zenei Szalon!” A fél
évtizede indult kezdeményezés Szilasi Alex
Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett zongoramûvésznek, zenetörténésznek köszönhetõen
újabb és újabb témákkal és vendégekkel tartja
elevenen az Erdrõdy palotában összegyûlõ közönség figyelmét. Az idei évad meglepetéseirõl a szalon házigazdájával beszélgettünk.
t Mennyire érzi otthonosan magát a Várnegyedben?
– A kezdetektõl élvezem és tapasztalom a váriak
szeretetét. Idestova harminc éve sétálok a környék utcáin, számomra ez egyfajta terápia. Ha
akárcsak futólag találkozom egy-egy szalonlátogatóval, és megállunk egy pillanatra, már ez a mozzanat is igazolja, hogy sikerült egy olyan kulturális
teret létrehozni az itt élõk számára, aminek érezhetõ a jelentõsége. A legnagyobb ajándék, hogy
mindez önkormányzati támogatással mûködhet.
t Mostanában különleges témákat tálal a szalonban, ráadásul egy neves magyar jogásszal közösen
vezetik a beszélgetéseket…
– A tavalyi évad második felében jeleztem a
közönségnek, hogy a tartalmat és a formát is szeretném megújítani. Régi barátság fûz dr.
Horváth Attila alkotmánybíróhoz, akivel jó néhány évvel ezelõtt – szinte misszió-szerûen – szalonokat vezettünk a Pázmány Péter Tudományegyetem, valamint az ELTE jogi karán. Az adott
témát õ a jog, én a zene felől közelítettem meg.

Attila a közönség elõtt elmondta a saját gondolatait, én pedig a zongoránál azonnal reagálhattam az elhangzottakra. E különleges „párbeszéddel” olyan érdekes eszmecserék jöttek létre, amelyeket mind a hallgatók, mind az oktatói kar tagjai nagyon élveztek. Az elmúlt szezonban sikerült
rábeszélnem Attilát, hogy néhány téma erejéig
látogasson el hozzánk a Zenetudományi Intézetbe, és elevenítsük föl a régi beszélgetéseket. Már
a leglesõ, szeptemberi próbálkozás olyan sikert
aratott, hogy a szalon közönsége ragaszkodott a
folytatáshoz, amelyre ígéretet is tettünk. Októberben két fiatal „virtuóz” muzsikus – a televíziós
zenei verseny fölfedezettjei – Dolfin Balázs csellista és Szilasi Dávid zongoramûvész hallgató
adott nagysikerû koncertet, majd novemberben
és decemberben visszatértünk dr. Horváth Attilával. Mindkét alkalommal az opera körül forgott
a beszélgetés. Híres áriákról, neves operaszerzõk
történeteirõl meséltünk, jogi és társadalmi szempontból megközelítve a témát. Eljutottunk a
magyar operajátszáshoz, az Esterházy-család fontos szerepéhez, és egészen az 1848-as forradalom
elõtti idõszakig vizsgáltuk a témát. A beszélgetés
során próbáltunk egyfajta hidat képezni e történetben, így végül az István, a király címû rock
operát is érintettük.
t A témafelvetések, illetve a zenei reakciók kidolgozott forgatókönyv szerint követik egymást?
– Természetesen teret engedünk az improvizációnak is, hiszen mind a ketten alapos háttérinformációkkal és tudással rendelkezünk ahhoz,

Fotó: archív

hogy gond nélkül dobhassunk egymásnak a
játékkártyákat. A legnagyobb inspiráló erõ azonban a szalon közönsége, amelynek tagjai reakciókkal vagy a hirtelen közbevett kérdéseikkel is
irányítják a beszélgetést.
t Hogyan folytatódik a tavaszi évad?
– Ebben az évben ez a párosítás közkívánatra
megmarad. A következõ alkalmakkor a könnyû
zene – komolyzene kapcsolatát szeretnénk egy
kicsit bõvebben elemezni. A magyar rocktörténet
alkotásai között számos olyan sláger található,
amelyek klasszikus zenei háttere tagadhatatlan.
t Elõfordulhat, hogy rockot fog zongorázni?
– A klasszikus zenei változatot egészen biztosan
eljátszom. Mérlegeljük, hogy meghívunk egy
rock zenekar formációt. Nem tartom ugyanis
ördögtõl valónak, ha például egy basszusgitárost
bevonva e játékba megmutatjuk, hogy a zenei
gyökerek – köztük akár egy Beethoven szonátafeldolgozás –, hogyan jelenik meg egy rock szerzeményben. Ez az izgalmas vállalkozás, azt hiszem, érdekelni fogja a közönséget.
Rojkó A.
A Budavári Zenei Szalonban legközelebb
február 13-án, 17.00 órakor
várják a közönséget.
Helyszín: MTA Zenetudományi Intézet
(Táncsics M. u. 7.), Bartók terem.
A belépés díjtalan.

Hand tufting + kiállítás a Várnegyed Galériában

Minden, ami szõnyeg
Ritka alkalom, hogy kortárs kísérleti mûalkotásoknak adjon otthont a Várnegyed Galéria, a
január 18-án megnyílt tárlat azonban valóban
formabontó kiállítás. A Woolcano Alternatív
Textil Symposion alkotócsoport tagjai a kézi
tûzéses szõnyegtechnika (az úgyneveztt hand
tufting) más anyagokkal történõ, együttes alkalmazásának példáit mutatják be.
A mûvészeket és az érdeklõdõket Incze Ildikó,
a galéria háziasszonya köszöntötte, majd a
Budavári Önkormányzat nevében Varga Antal
alpolgármester üdvözölte az idei szezon elsõ kiállításának alkotóit.
Az önszervezõdõ csoport tárlatának ötletgazdája Paczona Márta, kerületünkben élõ textilmûvész, aki öt évvel ezelõtt JELENlét címmel
szõnyeg és falikárpit terveit, kész szõnyegeket,
festményeket, kollázsokat és fotókat állított ki a
Várnegyed Galériában. Ezúttal kilenc különbözõ korú és végzettségû – még kezdõ, frissen
végzett egyetemi hallgatót épp úgy, mint a már
szakmája csúcsán lévõ, elismert – képzõ- és iparmûvésztársát kérte fel, hogy kísérletezzenek, és
kreatív anyaghasználatuk mûtárggyá nemesedett
alkotásait együtt mutassák be. – A projekt mozgató elve a kutatás, a fejlesztés és az innováció, a
fiatal alkotók bevonásával – vallja a mûvész.
Péter Szabina esztéta a tárlat megnyitóján az
alkotók mûvészi-szellemi együttesét méltatta,
kiemelve azt az értékrendszert, ami az alkotókban és a mûtárgy-kavalkádban közös. A kézi
tûzéses szõnyegek nem csupán installációkon,

kísérleti videókon, elektrográfiákon jelennek
meg, hanem krómacéllal, fával, papírral, nemezzel, betonnal, sõt újrahasznosított hulladékkal
is kapcsolatba lépnek. A bemutatott mûvek harmóniát kovácsolnak az ipari és a kézmûves technológiák között.
Tíz mûvészt nehéz lenne e hasábokon bemutatni, de a sokszínûség felvillantására példa Szûcs
Blanka, aki olyan akusztikai paneleket, hangszigetelõket tervezett, amelyek saját esztétikai
értékkel rendelkeznek. Szabó Anikó Ösvény

címû alkotását a dániai tengerpart homokdûnéi
ihlették, Pataki Tibor a könyvszeletek sokrétegû
jelentését, a papírlapok közt rejtõzködõ gondolatokat társítja a gyapjú melegével. Szilágyi Erzsébet két mûvét is dalok, zenemûvek ihlették, míg
a Belgiumban élõ, holland anyanyelvû Monique
François geometriai munkái középpontjába a ritmust, a kontrasztot, a fényt és árnyékot állítja.
Paczona Márta egyszerre alkot mûvészként és
designerként; minden mûve a természet szeretetérõl tanúskodik.
roj-

Várnegyed
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A VÍZIVÁROSI KLUB PROGRAMJAI
„CSEPEREDÕ”
Január 29-tõl hétfõnként 14.00 – 16.30 óra
között 15 alkalmas játékos iskola-elõkészítõ indul
azon nagycsoportos óvodások részére, akik szeptembertõl kezdik az elsõ osztályt.
A foglalkozásokon azokat a készségeket, képességeket fejlesztik, amelyek nélkülözhetetlenek az olvasás,
írás, matematika tanulásához, a sikeres, örömteli iskolakezdéshez. Beszédkészség fejlesztés, szókincsbõvítés mondókák, versek, mesék tanulásával. A helyes ceruzafogásra, ceruzahasználatra szoktatás. A
jobb, bal, alatt, fölött, mellett, mögött irányok differenciálása. Ritmusérzék, figyelem, gondolkodás, emlékezet fejlesztése játékosan, drámajátékokkal.
Szükséges felszerelés: tolltartó (grafitok, piros-kék vastag postairón, színes ceruzák, radír) számolókorong,
A/4 dosszié, uzsonna, váltócipõ. Részvételi díj: 3500 Ft/alkalom. Jelentkezés: godri955@gmail.com vagy +36-30518-7580.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Hétfõ:
09.00-10.00 Baba-mama torna. Érdeklõdés,
jelentkezés: Metzing Katalin, kmetzing@gmail.com.
Legalább 2 hónapos, legfeljebb 3 éves babával javasolt a
részvétel. Részvételi díj: 1200 Ft/alkalom.
10.30-12.00 „Ablaknyitogató”- számítógépes
klubfoglalkozás saját
laptoppal rendelkezõ
I. kerületi nyugdíjasok
részére. Részvételi díj:
500 Ft/alkalom. Laptopot minden alkalommal hozni kell.
Részvételi szándékát
kérjük jelezze telefonon, vagy e-mailben a klub
elérhetõségein. Telefon: +36-1-780-7660; +36- 20232-9018. E-mail: info.vizivarosi.klub @gmail.com. A
foglalkozások február 5-tõl folytatódnak, korlátozott
számban új résztvevõk csatlakozása lehetséges.

ÚJ 19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális tréning.
Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok
a testtudatos mozgásért. A gerincet átmozgató, nyújtó
és mobilizációs gyakorlatok során fellazítják a környéki
izmokat, javítják az ízületek tápanyagellátását és mozgásterjedelmét. Nagy szerepet kapnak az egyensúlyt fejlesztõ gyakorlatok is, majd ezeket követi a testtartásban
résztvevõ, illetve törzset stabilizáló izmok egyenlõ
arányban történõ erõsítése speciális gyakorlatokkal,
hosszabb-rövidebb kitartásokkal. Részvételi díj: 1400
Ft/alkalom; 4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan@gmail.com címen.

17.00-18.00 Ingyenes, önszervezõdõ angol társal- Kedd:
gókör. Remek lehetõség az ismerkedésre, kapcsolatok 08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
építésére úgy, hogy közben gyakorolhatja az angol nyel- Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatovet is.
san@gmail.com címen.
16.30-17.30 Ingyenes jogi tanácsadás. Bejelent- 09.00-10.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
kezés: drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhe- nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a moztõségein.
duljtudatosan @gmail.com címen.

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ klubjai
KAMASZ KLUB
Közös programok kamaszoknak. A klubról
érdeklõdni lehet a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatnál. Elérhetõség: 1012 Budapest,
Attila út 89. Tel.: +36-1-356-8363, +36-1356-9599

NYELVBARÁTOK KÖRE
Francia Nyelvbarát Kör minden páratlan héten
kedden, Angol Nyelvbarát Kör pedig minden
páros hét kedden 14.00 órakor kezdõdik. A
részvétel ingyenes! Helyszín: a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
Könyvtára – 1014 Budapest, Országház u. 13.
Jelentkezés: I. Idõsek Klubjában (1015 Budapest
SZÜLÕK KLUBJA
Klubfoglalkozás havonta egyszer csütörtökön- Hattyú u. 16.) Telefon: +36-1-201-9735
ként 10.00–12.00 óra között a Szolgáltatási
Központban. Elérhetõség: 1012 Budapest, Attila MERIDIÁN TORNA
út 89. Tel.: +36-1-356-8363, +36-1-356-9599. Minden csütörtökön 09.30 órakor a II. Idõsek
Klubjában (Roham u. 7.).
KÉZMÛVES CSOPORT
A meridián torna az egészség és a hosszú élet
Havonta egy alkalommal várják a kézmûvesked- titkos receptje. Ez a speciális mozgás a meridiáni vágyó gyerekeket és szüleiket, valamint a nokból áramló energia-egyensúly helyreállításákreatív alkotásban szívesen résztvevõ hölgyeket val a szervezet immunrendszerét erõsíti. Nincseés urakat. A közös alkotás élménye mellett nek mellékhatásai, bármikor, bárhol gyakorolhasználati-, ajándék- és dísztárgyakat készíthetnek ható, ingyenes és semmiféle beruházást nem
a résztvevõk. Az egyes foglalkozásokra elõzetes igényel.
jelentkezés szükséges a +36-1-356-8363 telefonszámon.
SZENIOR JÓGA 60 ÉV
BUDAVÁRI KALANDOROK KLUBJA FELETTIEKNEK
A klub elsõdleges célja a közösségformálás, Keddenként 10.30 és 11.30 között a II. Idõsek
mottója: „Moccanjuk ki közösségben a termé- Klubjában (Roham u. 7.). Az órák izmokra,
szetbe!” A kirándulásokra egyaránt várják a ízületekre ható, emésztõrendszert harmonizáló,
fiatalok és idõsek, családosok vagy egyedülállók energiablokkokat felszabadító biztonságos testjelentkezését. Az egyes programokra elõzetes gyakorlatokból állnak. A légzõgyakorlatok és a
regisztráció szükséges a +36-1-356-8363 tele- relaxáció segítenek a belsõ béke és harmónia
megteremtésében. Javasolt öltözet: kényelmes
fonszámon.
nadrág, póló. A részvétel költségtérítéshez kötött!
KRISZTINA KLUB
A több évtizedes múltra visszatekintõ Krisztina
Klub családias hangulatú beszélgetésre várja a
kultúra iránt érdeklõdõ kerületi lakosokat,
akiket korunk problémái is foglalkoztatnak. A
klub 2012 óta önsegítõ csoportként is mûködik. Klubfoglalkozás: minden hétfõn 15.4517.15 óra között a Szolgáltatási Központban
(Attila út 89.).

BÚGÓCSIGA CSOPORT
Szeretettel várják az I. kerületben élõ, aktív korú
lelki-mentális problémával küzdõket a Búgócsiga csoportba. A részletekrõl érdeklõdni és jelentkezni lehet a +36-1-356-8363-as telefonszámon vagy személyesen a Szolgáltatási Központban (Attila út 89.).

ÚJ! 10.00-11.00 Plusz egy ingyenes gerinctorna I.
kerületi nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a
mozduljtudatosan @gmail.com címen. Az elsõ alkalom
február 6-án lesz.

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

ÚJ! 19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális tréning.
Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok a
testtudatos mozgásért, 60 év alatti korosztály részére.
Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom, 4600 Ft/4 alkalom.
Bejelentkezés a mozduljtudatosan@gmail. com címen.

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.
15.30-16.30 „Aranycipõ”- seRészvételi díj: 600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges
nior tánctanfolyam, I. kerületi laa mozduljtudatosan @gmail.com címen.
kosoknak ingyenes. Az órákon
profi tánctanár segítségével tanulhatja meg a chachacha, rumba,
samba, az angol keringõ, a slowfox
és a tangó alaplépéseit. Folyamatos csatlakozási lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, +3630-479-93-28.

Csütörtök:
08.00-9.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a moz- 10.00-11.00 „Aranycipõ” senior tánctanfolyam.
Részvételi díj 500Ft. Folyamatos csatlakozási lehetõség!
duljtudatosan @gmail.com címen.
Az órákon profi tánctanár segítségével tanulhatja meg a
09.00-10.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: chachacha, rumba, samba, az angol keringõ, a slowfox és
600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj- a tangó alaplépéseit. Érdeklõdés: Füleki Réka, +36-30479-93-28.
tudatosan @gmail.com címen.
14.00-17.00 Bridzs klub. Azt hallotta, hogy kiváló Vasárnap:
matektudás, vagy hatalmas nagy memória kell ehhez a 17.30-19.30 kezdõ Tai Chi Chuan edzés. Egészségvilágszerte ismert és kedvelt kártyajátékhoz? Tévedés! megõrzés lágy harcmûvészettel. Érdeklõdés Bódi
Elég hozzá egy joker nélküli francia kártyapakli, és négy Gergelynél, +36-70-285-2965.
lelkes ember!
Különleges születésnap
16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ orosz társal- Igazán emlékezetessé teheti gyermek születésnapját a
gókör. Remek lehetõség az ismerkedésre, kapcsolatok Vízivárosi Klubban. Igény szerint kalandtúrát, vetélépítésére úgy, hogy közben gyakorolhatja az orosz nyel- kedõt, alkotómûhelyet is szerveznek a mulatságra.
vet is.
További információ: Körmendi Csilla, +36-30-5315577, bolcsbagoly@index.hu.
17.00-18.00 Meridián torna. A torna lényege az
akupresszúrás pontok stimulálása. A módszer egyszerû, Vízivárosi Klub
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, +36- 20- 232-9018.
szinte azonnal érzékelhetõek.
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com

Könyvet házhoz
Az idõs, mozgásukban korlátozott kerületi lakóknak sem kell lemondaniuk a könyvtárról: évek óta
egyre nagyobb népszerûségnek örvend a Könyvet
házhoz program, amelyhez bármikor lehet csatlakozni. A rászorultság mellett könyvtári tagsággal
kell rendelkezni a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Márai Sándor Könyvtárában. A könyvtár munkatársainak telefonon, e-mailben, vagy meghatalmazott útján személyesen lehet jelezni, hogy ki milyen
könyvet szeretne kikölcsönözni, majd azokat havonta egy alkalommal a Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ munkatársai házhoz viszik.
Hol jelentkezhetnek a programra?
A Márai Könyvtárban I. ker. Krisztina krt. 87-91.;
Telefon: +36-1-356-4694;
Email: fszek0101@fszek.hu.
A Budavári Önkormányzat zöld számán:
+36-80-204-275

A Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központjában
1012 Budapest, Attila út 89.
Telefon: +36-1-356-8363, +36-1-356-9599,
e-mail: budavarszk@budavarszk.hu

Születésnapi programok a Fõ utcában

2018-ban 3 éves fennállását ünnepli a Nyitott
Mûhely. Ebbõl az alkalomból január 27-én,
szombaton 14.00-16.00 óra között különleges
kézmûves programokkal várják a látogatókat.
Kelemen Eszter bõrmûves népi iparmûvész
segítségével a bõrfonásokkal ismerkedhetnek
meg a látogatók. Torba Ildikó szûrrátétkészítõ
és Kiricsi Karola szövõvel is közösen alkothatnak az érdeklõdõk. A gyerekeket játszóházzal
várják. Belépõjegy: Felnõtt: 800 Ft/fõ; gyerek-

nyugdíjas: 600 Ft/fõ. Helyszín: Hagyományok
Háza – Nyitott Mûhely – 1011 Budapest, Fõ
utca 6.
Az ugyancsak a Fõ utca 6. szám alatt mûködõ
Hagyományok Háza Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeumot is érdemes felkeresni. Március
14-ig látogatható a Magyar Népi Iparmûvészeti
Múzeum új kiállítása, Örökül kaptuk - Lõrincz
Aladárné, Lõrincz Etel és Kontár Veronika
közös kiállítása.
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Várnegyed
MESEMÚZEUM

XXIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2018. JANUÁR 25. CSÜTÖRTÖK
E-mail: varnegyed@gmail.com

HAHÓ, ITT A CZAKÓ!

(I., Döbrentei u. 15.,

Programok a Sportközpontban

Tel.: +36 1 202 4020)

JANUÁR-FEBRUÁRI
PROGRAMOK
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.

Február 3., szombat 11.00 órától
FARSANGI CSALÁDI FOGLALKOZÁS
A HALSZEM MESEMÛHELLYEL
Ûzzük el együtt a telet!
Tavaszváró rejtélyekkel, mesével és közös
jelmezkészítéssel. 5 év
alattiaknak szülõi segítséggel ajánlott. Ajánlott
korosztály: 5-12 éves
korig. 120 perc

CZAKÓS CSALÁDI DÉLUTÁN

Keddenként 16.30 órától a Sport- és Szabadidõközpont Közösségi helyiségében tánc óvodásoknak, kisiskolásoknak. 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

MOZDULJ TUDATOSAN
ZSÍRÉGETÕ TRÉNINGGEL!

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

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

EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ SZENIOR
TÁNC
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 a kerületi lakosoknak ingyenes.
További információ: +36-1-375 0336

Pályázati felhívás

Budapest Ösztöndíj Program
Az elõzõ évek sikerei után a Fõvárosi Önkormányzat idén is meghirdeti a Budapest Ösztöndíj Program pályázatát a fõvárosi székhelyen vagy telephelyen mûködõ felsõoktatási
intézmények nappali tagozatos, 2018 szeptemberétõl vagy 2019 februárjától utolsó tanulmányi évüket megkezdõ, osztatlan, alap- vagy
mesterképzésben részt vevõ hallgatói számára.
A pályázat célja a versenyképes tudással rendelkezõ hallgatók képzésének, és ezáltal a humán erõforrás fejlesztésének támogatása.
A kilencedik alkalommal meghirdetésre kerülõ Budapest Ösztöndíj Program keretében a
nyertes pályázók a diploma megszerzése elõtt
10 hónapon keresztül szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetõségek biztosítása
által segítséget kapnak diplomamunkájuk elkészítéséhez.
A Programban legfeljebb 10 fõ nappali tagozatos, a Program kezdési idõpontjában osztatlan, alap- vagy mesterképzésben részt vevõ,
utolsó tanulmányi évét megkezdõ egyetemi
vagy fõiskolai hallgató vehet részt, aki többek
között:
• valamely fõvárosi székhelyen vagy telephelyen mûködõ felsõoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll;

• a jelentkezést megelõzõ két lezárt tanulmányi félévben rendelkezik legalább 4,00-4,00
súlyozott tanulmányi átlaggal;
• a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a fõpolgármester által jóváhagyott
átfogó témaköröknek megfelelõ tárgyból írja;
• a diploma megszerzésének évében 30. életévét még nem tölti be.
A Programban részt vevõ hallgatók részére
bruttó havi 50.000 Ft/fõ ösztöndíj kerül kifizetésre.
A Budapest Ösztöndíj Program alapvetõ célja, hogy az ösztöndíjat elnyerõk betekintést
nyerjenek a Fõvárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét, annak gyakorlati folyamatait, s ezáltal
hozzájáruljanak a közigazgatáson belüli hatékony és célirányos utánpótlás kineveléséhez is.
Jelentkezési határidõ: 2018. április 13.
A Budapest Ösztöndíj Program szabályait és
leírását tartalmazó rendelet, valamint a
pályázati kiírás szövege és kapcsolódó mellékletei a www.budapest.hu portálon találhatók
meg.
További információ: Szõke Brigitta (email: szokeb@budapest.hu, telefon: +36-1327-1579)

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.

KORCSOLYÁZÁS

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

KERÜLET NORDIC WALKING
KLUB

Február 10., szombat 11 órától
DIAFILMVETÍTÉS
Válogatás Marék Veronika
meséibõl.
Amit vetítünk:
Boribon autózik, Boribon, a
bajnok, Boribon, a játékmackó, Kippkopp és a többiek, Laci és az
oroszlán, A sünik és a csúnya kislány. Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig. 30 perc

FUN DANCE - TÁNC ÓVODÁSOKNAK, KISISKOLÁSOKNAK

Január 26-án 16.00 órától újra Czakós Családi
Délután, amelyre elsõsorban az I. kerületi kisgyermekes
családokat várják a szülõknek, valamint bölcsis és ovis
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

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

Czakó Utcai Sport és
Szabadidõközpont
I. Czakó utca 2-4.
Nyitva tartás:
Hétfõ-péntek: 07.00 – 20.00
Szombat: 08.00 – 20.00
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Itt a farsang, áll a bál...

Fánklegendák
Vízkeresztkor, azaz január 6-án megkezdõdött a
farsang, amely hamvazószerdáig, idén február
14-ig tart. Az önfeledt mulatozás, a karneválok és
a dús lakomák idõszakában a telet búcsúztatjuk,
és ezen idõszak gazdag szokáshagyománnyal bír.
Közéjük tartozik a fánksütés is.
A fánk készítéséhez és fogyasztásához több
hiedelem is kapcsolódik. Régebben a háztûznézés idõszaka éppen farsangra esett, és a legényt
fánkkal kínálták. Úgy tartották, ha egy lány megfelezte a fánkot a fiúval, az egyet jelentett azzal,
hogy viszonozza szerelmét. Ez egyébként a szalagos fánk legendája, mivel a fánk közepén végighúzódó szalag a jegygyûrût jelképezi. Szokás volt
a fánkba pénzérmét is rejteni, amelynek megtalálója „beköszöntõ gazdagságot”remélhetett. A

Fánkok a világ minden tájáról

Újra a
kéményseprésrõl
Januártól megváltoztak a kéményseprés szabályai. Ennek értelmében az egylakásos épületek – jellemzõen családi házak – tulajdonosai
az általuk használt tüzelõ- fûtõberendezés
fajtájától függõen évente, vagy kétévente, továbbra is ingyenesen, a nekik megfelelõ idõpontban maguk igényelhetik a kéményseprõipari
ellenõrzést. 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.

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.
A kerületben az érintett társasházak és lakószövetkezeti ingatlanok esetében az ellenõrzést
a FÕKÉTÜSZ Fõvárosi Kéményseprõipari
Kft. végzi el. A 2018-as ellenõrzési ütemtervük
letölthetõ az önkormányzat honlapjáról, a
www.budavar.hu oldalon az Ügyintézés menüpont alatt a Hirdetmények rovatban található.
A FÕKÉTÜSZ felhívja a figyelmet arra, hogy
az ütemterv tájékoztató jellegû, az a felmerülõ
külsõ körülmények (jogszabályváltozások, táppénzek stb.) tükrében változhat. A pontos
idõpontról hirdetményeket helyeznek majd ki,
de a cég honlapján, a www.kemenysepro.hu
oldalon a regisztrált ügyfelek akár e-mailben és
SMS-ben is értesítést kérhetnek az ellenõrzésrõl. Az ingyenes szolgáltatás keretében azok,
akik igényelték az elektronikus értesítést, 7 nappal az ellenõrzés elõtt emlékeztetõ e-mailt kapnak, míg 3 nappal az ellenõrzés előtt SMS emlékeztetõt küldenek számukra az ellenõrzés
idõpontjával és az ellenõrzéssel érintett cím
adataival.

Szerémségben mágikus erõt tulajdonítottak az
édességnek. Úgy tartották, ha farsangkor fánkot
sütnek, akkor a legnagyobb tavaszi vihar sem
képes elsöpörni a ház tetejét.
De vajon honnan ered a szép szalagosra sütött
farsangi fánk? Azt gondolhatnánk, hogy igazi
magyar édesség, pedig a Monarchia idejébõl való
és voltaképpen bécsi eredetû. A legenda szerint
egy Krapfen nevû pék temperamentumos hitvesének, Ceciliának köszönhetjük a fánkot. Cecilia
egy házi perpatvar közepette hirtelen haragra gerjedve eredetileg férjeurát vette célba egy fél marék
kelt tésztával, ám az a tûzhelyen forrósodó zsiradékban kötött ki és finom édességgé sült. A
véletlen jóvoltából megszületett az elsõ fánk,
amit a bécsiek azóta is Krapfennak neveznek.
Krapfen úr péksége elõtt pedig hosszú sorokban
várakoztak a vevõk, hogy kisüljenek a fánkok,
amelyek illata minden bizonnyal még a császári
udvarba is elért. Így történhetett, hogy amikor
1815-ben, a napóleoni háborúk záróakkordjaként, a nevezetes Bécsi Kongresszus és békekötés alkalmával az európai koronás fõk a város
vendégeiként hónapokig tanácskoztak (és persze
mulatoztak), Krapfen pék udvari szállítóvá lépett
elõ, és a farsang folyamán nem kevesebb, mint 2
millió darab (nem tévedés!) szalagos fánkkal
derítette még jobb kedvre a tárgyaló feleket és
udvartartásukat – olvasható Lajos Mari konyhájában.
A másik legenda szerint a fánk elterjedését
Maria Antoinette királynénak köszönhetjük.
XVI. Lajos hitvese a Tuilleriákban rendezett
farsangi álarcosbálról megszökött, és álöltözetében elvegyült a karneváli tömegben. Hirtelen
megéhezett és egy mézeskalácsos mestertõl
vásárolt egy fánkot. A sütemény állítólag annyira
ízlett neki, hogy az õt kísérõ lovagnak meg kellett

Az igazi farsangi fánk szalaggal az oldalán, házi baracklekvárral a tetején

vásárolnia az egész kosár tartalmát. A karnevál
elmúltával a királyné a fánksütõt a palotába rendeltette. A mézeskalácsos elmesélte a fánk receptjét és elkészítési módját a királyné cukrászának,
aki finomította, és egy kicsit módosította a
receptet. Ettõl kezdve a királyi lakomák kedvelt
finomságává vált a fánk, azaz francia nevén a
beignet.
Olvashatunk olyan legendákat is, hogy a
fánk már az egyiptomiak idejében is népszerû
volt: II. Ramszesz egyiptomi fáraó (Kr.e.: 1290 –
1224) sírjának dombormûvén már látható,
amint két rabszolga csiga alakú süteményeket
készít. Az egyik a meleg fedõt egy bottal emeli le,
a másik a süteményt két bottal emeli ki.
A sütemény az ókori rómaiak történetében is
felbukkan, hiszen a természet közelgõ újraéledését ünnepelve kerek, mandulás, fánkszerû
édességet majszoltak.

Magyarországon a fánk a 19. században terjedt
el széles körben, de egy korabeli feljegyzés szerint
1603-ban gróf Thurzó Szaniszló galgóci várában
egy lakomán – hetedik fogásként – már fánkot
szolgáltak fel. Sõt, vannak olyan feljegyzések is,
amelyek szerint a fánk fogyasztása Mátyás király
idejére nyúlik vissza. Hitvese, Beatrix, az itáliai
karneválok révén kedvelte meg a fánkot és hozta
„divatba” Magyarországon.
Valószínûleg a fánk igazi történetét nem
fogjuk megismerni, mint ahogyan az igazi receptet sem, hiszen ahány ház – annyi szokás. Készülhet édesen vagy sósan, töltve vagy töltetlenül.
Ismerjük a csörögefánkot, a rózsafánkot, a virágfánkot, az égetett és az ekler fánkot, a bécsit és a
Bismarckot, az amerikai fánkot és a spanyol churrost is.
A mi szívünkhöz azonban legközelebb a szalagos fánk áll, finom házi baracklekvárral.

Tegyünk meg mindent környezetünk védelméért!

Szelektív hulladékgyûjtõ szigetek
a kerületben
A környezet védelme mindannyiunk közös ügye,
már háztartásonként, lokálisan is sokat tudunk
tenni bolygónk védelme érdekében. Például azzal,
ha szelektíven gyûjtjük a hulladékot.
Az FKF Zrt. 2015-ben vezette be a házhoz menõ
szelektív hulladékgyûjtést Budapest teljes területén. A kék fedelû tartályokba a papírhulladékot (újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapírok, csomagolópapírok, kartondobozok, kiöblített italos kartondobozok), míg a sárga
fedelû tartályokba a mûanyag és fém hulladékokat lehet szelektíven gyûjteni. Ebben a tartályba
kerülnek az üdítõs és ásványvizes PET palackok,
kiöblített háztartási flakonok, háztartásban elõforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák), kimosott tejes-, joghurtos poharak,
konzerves dobozok.
A szelektív hulladékgyûjtést segítik a közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyûjtõ szigetek, ahol a papír, a mûanyag- és a fémhulladék
mellett az üvegeket is külön tartályba gyûjtik.
A színes és fehér üvegeket külön-külön kell
gyûjteni, a fedõt, gyûrût, és a kupakot el kell
róluk távolítani. A tartályokban befõttes üvegek,
ásványvizes üvegpalackok, röviditalok üvegpalackjai, borosüvegek, sörösüvegek, szörpös üvegek, konzerves üvegek, bébiételes üvegek helyez-

hetõk el. Nem gyûjthetõ szelektíven az ablak- Krisztina krt. - Mikó utca sarok
üveg, a tükör, a villanykörte, a hõálló üvegtál, Sánc utca - Mihály utca
szemüveg, neoncsõ, orvosságos üvegek, porce- Somlói út 51. támfal elõtt
lán, kerámia.
Gyûjtõszigetek, amelyeken csak üveggyûjtõ
A kerületben lévõ szelektív hulladékgyûjtõ
konténerek vannak:
szigetek:
Gellérthegy utca - Orvos lépcsõ
Kosciuszkó Tádé utca, CBA áruház mellett
Naphegy tér
Krisztina krt. - Attila út között (járda)
Mészáros utca - Zsolt utca

Februárban lomtalanítás
Az FKF Zrt. idén is februárban tartja a kerületben az éves ingyenes, lakossági lomtalanítást.
A társaság a lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat gyûjti össze és szállítja el.

A veszélyes hulladékokat 2018. február 25-én
(vasárnap) a Dózsa György téri szobor mögötti
parkolóban ideiglenesen felállított gyûjtõponton lehet leadni.

A gyûjtõponton leadható veszélyes hulladékok:
• sütõolaj és göngyölegei
• festékmaradék és göngyölegei
• olajos mûanyag flakon
• oldószerek, hígítók, növényvédõ szerek
• akkumulátor
A közterületre kérjük ne helyezzenek ki:
• szárazelem
• háztartási hulladékot
• ipari és mezõgazdasági hulladékot, egyéb zöld • elektromos és elektronikai hulladék
• gumiabroncs
hulladékot
• szórópalack
• veszélyes hulladékot (pl: festékek, hígítók)
• fénycsõ stb.
• építési törmeléket
• autógumit, autóroncsot stb.
A lomok kikészítésének idõpontja:
2018. február 24. szombat.
A lomok elszállítása: február 25. (vasárnap).
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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.
Vérmezõvel szemben erkélyes, panorámás, II. emeleti (lift
nincs) 51 m2-es, 1 szoba hallos, egyedi gázfûtéses, jó állapotú,
tehermentes öröklakás tulajdonjoga eladó. Irányár: 34,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665.
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 Országház utcában bruttó 120 m2-es, 2 szintes 2 fürdõszobás önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó vagy 100 m2 körüli földszinti lakásra cserélhetõ várban
vagy várfalon kívül. Csereirányár: 50 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: 33,9 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.
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

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.
VI. Király utcában körúttól 5 percre liftes társasház 3.
emeletén, jól bevezetett, jelenleg is rövidtávú lakáskiadásként
mûködõ 45 nm-es 1 szoba + galériás, világos, csendes lakás egy
gépkocsi beállóval és pincerekesszel 42,5 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
VI. Király utcában körúttól 5 percre liftes társasház 3.
emeletén, jól bevezetett, jelenleg is rövidtávú lakáskiadásként
mûködõ 53 nm-es 2 szoba + 2 galériás, világos, csendes lakás
egy gépkocsi beállóval és pincerekesszel 46,2 millió forintért
eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
II. Kapás utcában újszerú elegáns liftes társaház 4. emeletén
világos csendes 148 nm-es nappali + 3 hálószobás erkélyes, duplakomfortos lakás egy teremgarázshellyel 135 millió forintért
eladó. 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
49,9 millió forintért 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, amely 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. 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.
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.

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

TELEFON:
06-20-283-6700

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

életjáradék
Életjáradék

Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csapok,
szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása. Mosó-,
Életjáradéki szerzõdést kötnék egyedülálló idõs személlyel. mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 06Telefon: 06-20-588-4207
30-447-3603.

Festmény
Festmény
19-20. századi magyar és külföldi mûvészek festményeit keressük megvételre készpénzért gyûjtõk, befektetõk részére. Nemes Galéria 1024. Szilágyi Erzsébet fasor 3. Tel.: 3028696 Mobil: 06-30-949-29-00. Email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu.
adás-vétel
Adás-vétel
EGÉSZ ÉVBEN SZÁMÍTHAT RÁNK!
Louis Galériát tekintse meg az interneten.
(35 éves gyakorlat.)
Készpénzért vásárolok: tört- és fazonaranyat,
ezüstöt, brilles ékszereket, kar- és zsebórákat,
borostyánt, herendi porcelánt, festményt, antik
bútort, hagyatékot. Kérem jöjjön el hozzánk vagy
hívjon bizalommal! Margit krt. 51-53. üzlet telefon:
316-3651, 06-30-944-7935.
Gyûjtõk gyûjteményét vásárolom.

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

Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagytakarítását vállalom, közületeknek és magánszemélyeknek. Halász Tibor. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.
Kárpitos és asztalos munkák, nádazás, gyékényezés munkáKÖNYV! Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk! Krisztina val, szállítással. Kiss Gábor, I. kerület, Feszty Á. u. 2., az alagsorAntikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket, könyvtárakat, ban. Telefon: 214-8384, 06-20-345-9963.
régi térképeket, kéziratokat, képes-levelezõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégiségeket. Díjtalan kiszállás,
Villanyszerelés azonnal!
készpénzfizetés. Tel./fax: 212-8909, e-mail: kriszt.ant@gmail. Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József vil00
com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.
lanyszerelõ mester. Telefon: 06-20-9344-664, 246Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget,
9021. Elmû által minõsített és ajánlott vállalkozás.oo
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy út
16. 266-4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19.00
ÜVEGEZÉS, TÜKÖRVÁGÁS, ÜVEGCSISZOLÁS
A kerületben és környékén házhoz megyünk.
Szolgáltatás
szolgáltatás
Mûhely: I. Szabó Ilonka u. 8.
Telefon: 214-3616; 06-20-929-0897.oo
KÉMÉNYBÉLELÉS, szerelt kémény építés, kondenzációs
kazánok bekötése, szakvélemény ügyintézés, kémény felújítás,
LAKÁSFELÚJÍTÁS!
tetõjárda kiépítése. Hívjon bizalommal. Telefon: 06-30-680SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, PARKETTA6814.
LERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS, VÍZSZERELÉS,
Lakatos, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
CSEMPÉZÉS, VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS ABLAKNyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Telefon:
CSERE, ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁK,
06-20-945-0316, 06-30-450-3308.00
TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR.
TELEFON: 202-2505, 0630-251-3800.
ABLAKJAVÍTÁS
Állás
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU
Állás
24 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók javítását,
Egészségügyi, pedagógusi végzettséggel, 40 éves gyakorlatillesztését, zárak cseréjét, festését, hõszigetelõ üvegezését és
tal munkát vállalok. Minden nap délutántól estig, megbeszéltek
szigetelését 1 év garanciával! Felmérés díjtalan! Horváth
szerint. Felügyeleti, kisebb háztartási munkákat is. Telefon: 06Ákos, telefon: 06-70-550-0269.00
20-3935-838.

Az önkormányzat
ingyen hívható
zöld száma:

+36-80-204-275
Az önkormányzat
központi
telefonszáma:

(+36-1)

458-3000
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. Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139, e-mail:
varnegyed@gmail.com.Fõszerkesztõ: Blázsovics Lívia. Fotó: MAIN Services Group Kft. Nyomás: Resatec Kft. Terjesztés: Jetpressz Kft. 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.. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.
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Pályázati felhívás

Tájékoztatjuk a lakosságot,

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet az alábbi,
a tulajdonában lévõ nem lakás céljára szolgáló
helyiségek határozott idejû bérbeadására:
Aranyszarvas étterem,
a Döbrentei utca 9. – Apród utca 10. szám
alatti Virág Benedek házban lévõ helyiségek

hogy 2018. december 31.-ig
ügyeletes gyógyszertár :

A pályázatok beadási határideje:
2018. február 13., 10.00 óra

* * *

SZÉNA TÉR PATIKA

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában
lévõ, Bp. I. Csalogány u. 38. alatt lévõ
beépítetlen ingatlan elidegenítésére.
A pályázatok beadási határideje:
2018. február 13., 10.00 óra

Tel: 225-7830

A pályázatok részletes feltételeit tartalmazó
kiírások megtekinthetõk a www.budavar.hu
internet címen, a Pályázatok hasáb Mûszaki
Iroda hivatkozása alatt, valamint a Budavári
Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján.
Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.
További információk:
Vatai Zoltán vagyonhasznosítási ügyintézõ;
tel: +36-1-458-3064.

Cím: 1015 Budapest, Széna tér 1/A

SZERETNÉL EGY JÓ CSAPAT TAGJA LENNI?

JELENTKEZZ TŰZOLTÓNAK!

A Várnegyed újság 2018. évi megjelenése

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet
beosztott tűzoltói és gépjárművezetői beosztásba.
A BEOSZTÁS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI:
•
•
•
•
•
•
•

magyar állampolgárság
cselekvőképesség
büntetlen előélet
18. és 55 év közötti életkor
állandó belföldi lakóhely
érettségi
gépjárművezető esetén: „C” kategóriás
jogosítvány
• a beosztás ellátásához szükséges egészségi,
pszichikai, fizikai alkalmasság, kifogástalan
életvitel.

zoló hatósági igazolvány, adó-igazolvány, hatósági
igazolvány (TAJ), valamint az esetleges vezetői engedély másolata.
Jelentkezés módja:
A jelentekezés regisztrációhoz kötött és folyamatos.
http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/regisztracio/19
A regisztráltaknak későbbi időpontban adunk tájékoztatást.

További információt az alábbi elérhetőségeken
lehet kérni: tamasne.majszin@katved.gov.hu email címen vagy a 06-1-459-2300/93015 telefonA beosztással járó illetmény és egyéb juttatások számon.
megállapítása a 2015. évi XLII. törvény alapján
történik, melynek elemei:
A toborzó időpontja után a jelentkezéseket az
fki.human@katved.gov.hu e-mail címen tudjuk fo- hosszú távon kiszámítható életpálya
gadni (önéletrajz megküldése szükséges).
- évi 200.000,-Ft összegű cafeteria juttatás
- teljesítményjuttatás
ÁLLJ KÖZÉNK, HOGY SEGÍTHESS BAJBAJUTOTT
- egyenruházati ellátás
EMBERTÁRSAIDON!
SZERETETTEL VÁRUNK!
Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
FIGYELEM! KÉRJÜK, E-MAIL CÍMÉT A REGISZTRÁönéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány, ok- CIÓS LAPON PONTOSAN ADJA MEG, MERT A
levél, személyazonosító igazolvány, lakcímet iga- SZÜKSÉGES ÉRTESÍTÉSEKET IDE KÜLDJÜK!

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.

Járandóságok:

Helyszín: Budapest VIII., Dologház utca 1. szám alatti épület
I. emeleti Tímár terem

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma közérdekü ügyekben:

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

