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Meghívó
Megemlékezés
a Magdolna-toronynál
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 Várnegyed ostroma Buda 1944-45
A Budavári Önkormányzat 2018. február 13án, kedden 17.30 órakor mutatja be A Várnegyed ostroma – Buda 1944-45 címû helytörténeti 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 fõigazgatója.
A könyvbemutató után a kötet kedvezményesen megvásárolható a helyszínen. További
információ és rendelés: varnegyed-ostromarendeles@budapest-ostroma.hu.
A kötet szerkesztõi arra kérik az itt élõket,
hogy ha vannak még emlékeik, visszaemlékezéseik, naplóik, fényképeik a második világháborús ostromról, amit szívesen megosztanának
másokkal, jelentkezzenek az alábbi elérhetõségeken: toth.gabor@budavar.hu, +36-20-3534884. Az eredeti dokumentumokról másolatot
készítenének.
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Dr. Bodroghelyi László főigazgató a Maros utcai szakrendelő és a Mikó utcai rendelő felújításáról

Egészségügyi fejlesztések
A tervek szerint az idei évben folytatódik a Maros
utcai szakrendelõ felújítása, korszerûsítése: az
alagsorban új vérvételi helyiséget és hozzá tartozó
várótermet alakítanak ki. A Mikó utcai gyermekorvosi rendelõ felújítására nyáron kerül sor.
Dr. Bodroghelyi Lászlóval, a járóbeteg szakellátó
fõigazgató fõorvosával a tervekrõl és a kerület
egészségügyi helyzetérõl beszélgettünk.
t Miért van szükség az új vérvételi helyiségre?
– A laborvizsgálatokhoz szükséges vérvételt jelenleg egy földszinti helyiségben biztosítjuk. Aki járt
már nálunk ilyen vizsgálaton, tudja, hogy reggelente nagyon sokan érkeznek a rendelõbe, a váróban szinte alig lehet megmozdulni. Az új vérvételi
helyiségben és a hozzá kapcsolódó váróban a
pácienseket kényelmesen el tudjuk majd helyezni.
t A Maros utcai szakrendelõnek egy egykori villaépület ad helyet. Hol tudnak még újabb helyiséget
kialakítani?
– Az alagsorunkban van erre megfelelõ tér. Tulajdonképpen a teljes, a kertre nézõ traktust átalakítanánk, a tervek már elkészültek. A jelenleg
semmilyen funkcióval nem rendelkezõ terasz
jelentõs részének elbontásával a kert felõli oldal
ablakokat kap majd, a funkciók átrendezésével
szabadul fel hely az új vérvételi helyiség és a váró
kialakítására, melyek a fõbejáraton keresztül lépcsõn és liften is megközelíthetõek lennének.
Mindez lehetõséget ad arra is, hogy az épület belsõ homlokzatát is felújítsuk. Az új helyiségek
kialakítására az önkormányzat a költségvetésben
biztosított forrást, de pályázatot nyújtottunk be a
kormány által meghirdetett Egészséges Budapest
Programra is, amely a fõvárosi és Pest megyei
egészségügyi intézmények fejlesztését segíti.
t Mikor kezdõdhet az építkezés?
– Úgy gondolom, hogy a második vagy harmadik negyedévben. Jelenleg az elõkészítés zaj-

Játék és muzsika
komoly téttel

Maros Miklós zeneszerző
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I. Budavári Beethoven zeneszerzõverseny

A Budavári Önkormányzat a Beethoven
Budán Fesztivál keretében idén elsõ alkalommal hirdetett zeneszerzõversenyt. A pályázók feladata Beethoven A távoli kedveshez címû dalciklusa által ihlett zenei variáció vagy parafrázis
elkészítése. A versenyre március 14-ig várják a
mûveket. A 6000 euró összdíjazású versenyrõl
Maros Miklós Svédországban élõ zeneszerzõvel,
a zsûri elnökével beszélgettünk.

t

Kívülről már teljesen megújult a szakrendelő

lik, illetve várjuk a pályázati eredményrõl szóló
tájékoztatót is.
tAz új alagsori helyiségekkel szinte a pincétõl a
padlásig megújult a Maros utcai szakrendelõ.
– Inkább azt mondanám, hogy a pincétõl a felsõ
emeletig. A padlás – az épület építészeti sajátosságai miatt – nem használható. Néha azonban jó
lenne egy tetõtér-beépítés, hogy még kényelmesebb rendelõkben tudjuk fogadni a betegeket...
Komolyabbra fordítva a szót: nagyon pici az
épület, szûkösen férünk el, ezért igyekszünk min-

Magyarok között Sydney-ben

t Melyik a könnyebb feladat: önálló mûvet alkot-

Az Iskola utcai óvoda nagycsoportosai – a
Tulipán csoport tagjai – mostanában sok mesét
hallhatnak arról, hogy a messzi Ausztráliában
hogyan élnek a magyar gyerekek. Fiatal óvónénijük, Zsidi Sára, a Kõrösi Csoma Sándor Program
ösztöndíjasaként fél évet töltött Sydney-ben, az
ottani magyar közösségek segítõjeként.

(Folytatás és részletes pályázati kiírás az 5. oldalon)

t Hogyan került a Föld túlsó oldalára?
– A Kõrösi Csoma Sándor Programról néhány
barátomtól hallottam elõször. Elmondták, hogy
az ösztöndíj segítségével eljutottak a külhoni
magyarokhoz, akik rendkívül barátságosan fogadták õket és mindannyiuk számára gyümölcsözõ volt a közös munka. Már elsõ hallásra
foglalkoztatni kezdett a lehetõség, mert mindig
is érdekelt, hogy miként alakult azoknak a
magyaroknak a sorsa, akik a világháború után
vagy 1956-ban elhagyni kényszerültek az országot. A szüleim történelemmel foglalkoznak,
családi „örökség”, hogy fogékony vagyok a téma
iránt.
t Milyen céllal és hogyan mûködik a program?
– A pályázatot a Nemzetpolitikai Államtitkárság hirdette meg a kint élõ magyarság kulturális és közösségi életének segítése, szervezése, a hagyományápolás és a magyar nyelvhasználat fejlesztése érdekében. Nincs felsõ
korhatár, bárki jelentkezhet, aki a megjelölt
területeken elhivatott. Az önéletrajzom és egy
motivációs levél mellett több ûrlapot is kitöltöttem, mindezt postára adtam és néhány
héttel késõbb behívtak személyes beszélgetésre.
Pályázóként három célországot jelölhettem
meg. A szervezõk mindig a kinti igényeknek
megfelelõen próbálják küldeni a jelentkezõket;
engem cserkészvezetõként a Sydney Magyar
Cserkészekhez irányítottak, két cserkészcsapat
volt a fogadószervezetem.

ni vagy variációt, illetve parafrázist írni egy már
létezõ zenemûhöz?
– Igazság szerint még soha nem gondolkodtam
azon, hogy mennyire nehéz feladat egy kompozíció megalkotása... A zeneszerzõ számára
gondot jelenthet például, ha nincs elegendõ
ideje a darab megalkotására, és a különféle
megkötések is akadályozhatják a fantázia
szabad szárnyalását. Hozzáteszem azonban,
hogy ugyanezek a szempontok serkentõ hatásúak is lehetnek. A kiindulópontként elõre
megadott hangszerösszeállítás akár inspirációt
is nyújthat az új mû megalkotásához. Õszintén
remélem, hogy az érdeklõdõ zeneszerzõk nem
egyszerûen megoldandó feladatnak, hanem
inspirációnak tekintik a versenykiírásban feltüntetett kívánalmakat.
t Beethoven vajon mit szólna ehhez a zenei játékhoz?
– Nem vagyok biztos abban, hogy a zeneszerzõk
játéknak tekintik azt a többhónapos munkát,
amit egy új darab megírása igényel, ennek
ellenére, a megmérettetést talán mégis nevezhetjük játéknak – igaz, komoly téttel. Hiszen,
ha az alkotó nem veszi komolyan a saját munkáját, akkor hogyan kívánhatná, hogy a muzsikusok komolyan vegyék. A közönség elé sem
kívánkozik az ilyen típusú darab. Visszatérve a
kérdésre, úgy vélem, valószínûleg Beethovennek nem esne rosszul, hogy zenei ötleteit mások, más idõben másképp újra felélesztik.

den négyzetméterét kihasználni, hogy minél több
rendelést és szolgáltatást nyújthassunk a lakosságnak. Az elmúlt években valóban szinte teljesen
megújult a szakrendelõ, amelyhez az önkormányzattól rengeteg támogatást kaptunk. Talán
az egyik leglátványosabb beruházás a külsõ homlokzat felújítása volt 2014-ben, illetve mind a
betegek, mind az itt dolgozók komfortérzetét
jelentõsen befolyásolta a várókat ellátó új szellõztetõ és klimatizáló berendezés, amelyet 2016ban adtunk át.
(Folytatás a 3. oldalon)

Zsidi Sára, a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa nemrég érkezett haza Ausztráliából

t A cserkészmozgalomban óvónõi munkája mel-

lett, szabadidejében vesz részt?
– Igen, itt élek az I. kerületben, a kerületi óvodában dolgozom és a Felsõvízivárosi Szent Anna
Plébánián mûködõ 320. Nimród cserkészcsapatban cserkészkedem, õrsvezetõ vagyok. A
testvéreimmel és a baráti körömmel kiskorunk
óta részt veszünk a mozgalomban.
t Hogyan fogadták odakint és hogyan kezdte el
a munkát?
– Harmincórányi utazás után érkeztem Sydneybe – ilyen messze még sohasem voltam Magyarországtól. A repülõtéren a fiú cserkészcsapat
parancsnoka fogadott, õ volt a kinti mentorom.
A szállásomat is õ biztosította. Nagyon jó helyen
laktam, közel a magyar intézményekhez, többek
között a Szent Erzsébet Idõs Gondozó Otthonhoz és a Délvidéki Magyar Szövetség székházához.
(Folytatás a 6. oldalon)
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Döntés a forrásmegosztásról
Januári ülésén elfogadta az idei forrásmegosztásról szóló rendeletet a Fõvárosi Közgyûlés.
Elõzõleg az elõterjesztést a Budavári Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottsága is megtárgyalta és elfogadta.
A jogszabály értelmében a Fõvárosi Önkormányzat által kivetett helyi adókból, valamint
az ezekhez kapcsolódó bírságból és pótlékból
beszedett bevételekbõl a Fõvárosi Önkormányzat részesedése 54, a kerületeké 46 százalék. A
megosztásra kerülõ bevételt csökkentik a fõvárosnál beszedett, a helyi adókkal kapcsolatban
– az adóhatóság mûködtetésével összefüggõen
– felmerült kiadások. A megosztott bevételek
között szerepel az iparûzési adó, az ehhez kapcsolódóan kiszabott pótlék és bírságbevételek.
Az idegenforgalmi adót csak azokban a kerületekben számítják be, ahol ezen helyi adó
kivetését átengedték a Fõvárosi Önkormányzatnak. Ismeretes, a Budavári Önkormányzat saját
maga szedi be az idegenforgalmi adót.
A forrásmegosztás alapján 2018-ban a
kerületi önkormányzatokat összesen 118,7 milliárd, a Fõvárosi Önkormányzatot 139,7 milliárd forint illeti meg a tervek szerint. A rendelet alapján az I. kerület 1,8 milliárd forintot
kap.
Bagdy Gábor fõpolgármester-helyettes elmondta, a fõváros tavaly év végén 8,8 milliárd
forintos többletbevételre tett szert, amelybõl 4
milliárd forint részesedés a kerületeknek jár.

Tájékoztató
A Budapest I. kerületben élõ nyugdíjas pedagógusok
legkésõbb 2018. február 23-ig nyújthatják be a
pedagógus díszoklevelek (arany-, gyémánt-, vas- és
rubindiploma) iránti, 2018. évre szóló kérelmüket.
A kérelmeket az I. kerületi Polgármesteri Hivatal
Népjóléti Csoportja fogadja, de benyújthatók a
végzettséget adó fõiskolákhoz, egyetemekhez vagy
azok jogutód intézményeihez. (A Polgármesteri Hivatal
Népjóléti Csoportjának elérhetõsége: 1014 Budapest,
I. Kapisztrán tér 1. fszt. 6.)

XXIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM, 2018. FEBRUÁR 8. CSÜTÖRTÖK
E-mail: varnegyed@gmail.com

Tervek a budai belvárosi
Duna-part megújítására
Eredményt hirdetett a Fõvárosi Önkormányzat
a budai Duna-part megújítására kiírt építészeti
tervpályázaton a Felhévíz és a Mûegyetem közötti
négy rakpartszakasz terveztetésére. A konkrét
tervek megvalósítása a rendelkezésre álló pénzügyi forrásoktól függ.
A Fõvárosi Önkormányzat által kiírt tervpályázatra olyan elképzeléseket vártak, amelyek a budai
rakpartok rendezésével – a rakpartokon zajló
észak-déli közlekedési folyosó megtartása mellett
– a közterületek, közlekedési területek újraosztásával olyan új köztérhálózatot hoznak létre, amelyek mind a lakosság, mind a turisták számára
vonzó alternatívát kínálnak a part menti tartózkodásra, valamint elõsegítik a budai háttérterületek és a folyópart kapcsolatát.
Mártonffy Miklós, Budapest fõépítésze elmondta, hogy 110-en vették ki a pályázatot, és
végül összesen két, rendkívül színvonalas pályamû érkezett be, amelyeket szakmai bírálóbizottság értékelt. A bírálóbizottság véleménye
szerint mindkét beérkezett pályamû tartalmaz
olyan megoldásokat, amelyek érdemesek a további felhasználásra, ugyanakkor egyik pályamû sem
tud valamennyi tervezési területre minden részletben kifogástalan javaslatot adni. Éppen ezért
azt javasolták, hogy az I. díjban részesített pályamûvet jegyzõ szerzõkkel – Korzó Tervezési Stúdió
– olyan szerzõdést kössenek, amelyben meghatározzák, hogy a másik díjazott pályamûbõl
bizonyos megvalósítási javaslatok is hasznosításra
kerüljenek.
A tervek természetesen kerületünket is érintik,
hiszen a kiírás szerint a pályázóknak javaslatot
kellett tenniük a Fõ utca egységes arculattal
történõ megújítására, a közlekedési felületek
újraosztásával a gyalogos elsõbbségû helyszínek
területi növelésére.
Az I. díjjal jutalmazott Korzó Tervezési Stúdió
Kft. koncepciója szerint a Szilágyi Dezsõ téren ez

A pedagógus diploma adományozásának
feltételei:
Aranydiploma igényléséhez szükséges okmányok:
- az 50 évvel ezelõtt szerzett oklevél fénymásolata
- díszoklevél iránti kérelem a fõiskola fõigazgatójához
- rövid szakmai önéletrajz
- a munkakönyv 9-12. oldalainak fénymásolata vagy
munkahelyi igazolás az ott eltöltött évekrõl (melynek
minimum 30 évnek kell lennie)
Gyémánt-, vas- és rubindiploma igényléséhez
szükséges okmányok:
- az elõzõ adományozott (arany-, gyémánt-, vas-) oklevél fénymásolata
- rövid szakmai önéletrajz
- díszoklevél iránti kérelem a fõiskola fõigazgatójához.
A díszoklevél iránti kérelem beadásához szükséges
egy nyomtatvány kitöltése, amelyen fel kell tüntetni az
adóazonosító jelet és a társadalombiztosítási azonosító
jelet (TAJ szám). A nyomtatványt a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálati irodáin tudják beszerezni.
További információ: +36-1-458-3051
Látványterv a Szilágyi Dezső térről – s73 Tervező Iroda Kft.

Ismét a Lánchíd felújításról

Zajlik
a közbeszerzés
A Lánchíd tervezett felújításának elõkészítés során már elkészültek
a híd, az Alagút és a Clark Ádám tér kiviteli tervei, amelyek megkapták a szükséges engedélyeket, hatósági jóváhagyásokat. Jelenleg
a közbeszerzési eljárások folynak. A Lánchíd pesti hídfõjénél futó
aluljáró kiviteli terveinek március végéig kell elkészülniük.
A BKK Zrt.-vel kötött szerzõdés értelmében a lebonyolítói és
mûszaki ellenõri feladatokat a Budapest Közút Zrt., azon belül a
Metró Mérnök Igazgatóság szakemberei látják el. A kivitelezési
munkák várhatóan idén augusztusban kezdõdnek. Tervezõi becslés szerint a projekt teljes átfutási ideje közel 2 és fél év lesz.
A felújítás során elvégzik majd a meglevõ közúti pályalemez,
illetve a két oldali gyalogos járdakonzolok teljes elbontását és
újjáépítését, a megmaradó acélszerkezetek javítását és korrózió
elleni védelmét, a gyalogos korlátok mûemléki felújítását, a kõfelületek helyreállítását és felülettisztítását, a köz- és díszvilágítás
korszerûsítését, a Duna-meder szükség szerinti rendezését, a hídfõkben lévõ gyalogos aluljárók szélesített átépítését, a hídfõ
lépcsõinek rekonstrukcióját, továbbá a hídfõk helyiségeinek
felújítását és lehetõség szerinti hasznosítását. D. A.

Látványterv a Fő utcáról – Korzó Tervezési Stúdió Kft.

északi és déli útpálya járdaszintre kerül, ezáltal a
tér építészeti egysége jobban érvényesül. Elképzelésük szerint a Fõ utcában a Bem tértõl a Jégverem utcáig 3 méterrel növekedne a járda szélessége, a szélesítés mindig az „értékesebb”, vagyis
funkciókban gazdagabb oldalon valósulna meg.
Az oldalváltásoknál elhúzás alakul ki, amely forgalomtechnikai szempontból szerencsésen összecseng a sebességcsillapítási igényekkel. Utóbbi
érdekében az útpálya járdaszintre emelése is
megtörténne egyes, kiemelten gyalogosbarát szakaszokon, például a Batthyány téren. Kitérnek
arra is, hogy bár a járdaszélesítés több száz
parkolóhely megszûnését eredményezi, de ezek a
fonódó villamos 2016-os átadáskor jöttek létre,

amikor a feleslegessé váló buszsáv helyén – jobb
híján – parkolóhelyeket festettek fel.
A Szilágyi Dezsõ téren új belsõ sétányt alakítanának ki, a tér északi és déli részén a feltáró út
járdaszintre kerülne. A zöldfelületek tekintetében azt javasolják, hogy a Fõ utcán a váltakozó
oldalon létrejövõ szélesebb sétányra egységes
fasor kerüljön, akárcsak a Szilágyi Dezsõ téren a
homlokzatok elé. A Bem rakparton és a merõleges utcákban a meglévõ fasorokat kiegészítenék.
A II. díjjal elismert s73 Tervezõ Iroda Kft. a Fõ
utca tekintetében szintén a gyalogos felületek
növelését és a parkolás optimalizálását javasolta
pályázatában, és külön kitértek a kerékpáros
közlekedésre. Elképzeléseik szerint a Fõ utcában
több, a Dunára merõleges, illetve köztérhez kapcsolódó terület (Bem tér, Szilágyi Dezsõ tér) válna
vegyes forgalmúvá. A Kacsa utcában a járdáról
lekerülne a kerékpáros sáv, és a Duna-parton megszûnne a gyalogos/kerékpáros vegyes zóna, a területet csak a gyalogosok közlekedésére biztosítanák.
A kerékpárosok északi irányba a felsõ rakparton,
a dél felé igyekvõk a Fõ utcán haladhatnának.
A tervezõk a Fõ utca vonatkozásában sebességcsökkentést és a felfestett parkolók helyett
parkolóöblök kialakítását javasolják. A Szilágyi
Dezsõ térnél széles zebrát nyitnának a Duna-part
felé és több, a rakpartra merõleges kisebb utca
szintre hozott díszburkolatot kapna.
Fontos figyelembe venni, hogy a tervpályázatra
beérkezett és véleményezett javaslatok egyelõre
elképzelések és nem konkrét tervek. A pályázat
célja éppen az volt a tervezési program megvalósítására a legalkalmasabb tervezõt válasszák
ki, hogy a budai Duna-partok megújítására
vonatkozó tervek magas építészeti minõségben,
az igényeknek leginkább megfelelõ módon
készüljenek el. A konkrét tervek megvalósítása a
fõváros rendelkezésére álló pénzügyi forrásoktól
függ.
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Országgyûlési választás 2018

Postázzák a választási értesítõket
Április 8-ra írta ki az országgyûlési képviselõk
választását Áder János köztársasági elnök. A
választási értesítõket február 9–19. között postázza a Nemzeti Választási Iroda, a választási kampány a választást megelõzõ 50. napon, azaz
február 17-én kezdõdik. Jelöltajánlásra február
19. és március 5. között van lehetõség.

egyéni mandátumszerzéshez nem
számítanak be, töredékszavazatnak minõsülnek, ezeket az országos pártlistás mandátumok kiosztásánál veszik figyelembe. Az
országos listáról kiadható mandátumoknál figyelembe veszik az
egyéni választókerületi töredékszavazatokat, valamint a pártlisára
Azt a választópolgárt, aki legkésõbb a szavazás
leadott voksokat.
napját megelõzõ ötvennyolcadik napon a
Nem szerezhet mandátumot
szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti
az a pártlista, amely a pártlistákra
Választási Iroda értesítõ megküldésével tájékozés a nemzetiségi listákra leadott
tatja a szavazóköri névjegyzékbe vételérõl. A
összes érvényes szavazat legalább
Nemzeti Választási Iroda február 9-19. között
öt százalékát nem érte el (öt százapostázza az értesítést, hogy a választópolgár szerelékos küszöb), valamint az a közös
pel a névjegyzékben, illetve arról is, hogy melyik
pártlista, amely a tíz százalékot
választókerületben, szavazókörben voksolhat.
nem érte el, illetve kettõnél több
Ha a választópolgár nem kapja meg az értesítõt,
párt által állított közös pártlista
vagy az megsemmisül, elvész, akkor a helyi váesetén a 15 százalékot.
lasztási irodától (a jegyzõtõl) új értesítõt igényelA választás egyéni választókhet.
erületi eredményét a külképviseFebruár 19. és március 5. között van lehetõség
leteken, illetve levélben leadott
jelöltajánlásra. Minden választópolgár a lakcíme
szavazatok hazaszállítását és megszerinti választókerületben, az ajánlóívet kitöltve
számlálását követõen, várhatóan
és aláírva ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár
április 14-ig állapítják meg, az
több jelöltet is ajánlhat, egy jelölt viszont csak
országos listás eredményt pedig
egy ajánlással támogatható. Az ajánlás nem vonvárhatóan április 27-ig.
ható vissza. A sikeres jelöltállításhoz 500 érvéAz Alaptörvény szerint az új
nyes ajánlás szükséges. A választópolgárok a
Országgyûlés alakuló ülését a
jelöltállítási idõszak alatt a lakcímük szerint illeköztársasági elnök hívja össze – a
tékes országgyûlési egyéni választókerületi váválasztást követõ harminc napon
lasztási irodától (jegyzõtõl) érdeklõdhetnek, hogy
belüli idõpontra –, a miniszterela leellenõrzött ajánlások között szerepelt-e olyan,
nököt a köztársasági elnök javasamely az õ adataikat tartalmazza. A jelölt által
leadott ajánlásokat addig ellenõrzik, amíg 500 Hirdetmény a Városházán
MTI Fotó: Szigetváry Zsolt latára az Országgyûlés tagjai többségének szavazatával választja. A
érvényes ajánlást találnak. Az ajánlóíven más
személy is beírhatja az ajánló választópolgár gatják. Az országos listán 93 országgyûlési man- miniszterelnök megválasztásáról, továbbá a koradatait, de az csak akkor érvényes, ha az ajánló dátum sorsa dõl el, 106 képviselõt egyéni körzet- mány programjának elfogadásáról az Országben választunk meg.
gyûlés egyszerre határoz.
választópolgár azt saját kezûleg írja alá.
Egyéni választókerületben az
Forrás: valasztas.hu
Az átjelentkezési kérelmet
a független vagy pártjelölt inazok nyújthatják be, akik a szaVálasztási értesítõk
dulhat jelöltként, aki a válaszvazás napján Magyarországon,
postázása:
tókerületben legalább ötszáz vá- A választáson a választópolgárok érvényes
de a lakóhelyüktõl eltérõ helyen
február 9–19. között
lasztópolgár ajánlott. Egy válasz- személyi okmányokkal szavazhatnak.
kívánnak szavazni. A kérelmet
tópolgár több jelöltet is ajánlhat,
a választópolgár lakcíme szerint
Jelöltajánlás:
de egy jelöltet csak egyszer. A Érdemes már most ellenõrizni az okmányok
illetékes helyi választási irodáfebruár 19. és március 5.
jelölteknek március 5-ig kell érvényességét, szükség esetén pótolni, vagy
ban (de személyes ügyintézés
összegyûjteniük az induláshoz cserélni az iratokat a Budapest Fõváros Korközött
esetén a bejelentett tartózkodási
szükséges számú ajánlást.
hely szerinti helyi választási
mányhivatala I. kerületi Hivatal KormányOrszágos pártlistát az a párt állíthat, amely ablakban.
irodában is) lehet intézni legkésõbb április 6-án
16.00 óráig. A helyi választási iroda vezetõje legalább kilenc megyében és a fõvárosban,
(vagyis a jegyzõ) nem papíralapú igazolást ad ki, legalább 27 egyéni választókerületben önálló je- Cím: 1013 Budapest, Attila út 12.
hanem közvetlenül felveszi a választópolgárt az löltet állított. Országos nemzetiségi önkormány- E-mail: kormanyablak@01kh.bfkh.gov.hu
érintett szavazókör névjegyzékébe. Fontos tudni, zat nemzetiségi listát állíthat, ehhez a névjegyzék- Telefon: 1818, (+36-1)-795-7774, (+36-1)-795-7776
hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöl- ben nemzetiségi választópolgárként szereplõ
választópolgárok legalább egy százalékának aján- Nyitvatarás:
tekre lehet szavazni!
Az országgyûlési képviselõk választása egyfor- lása szükséges. Az országos listákat március 6-ig Hétfõ: 07.00 - 17.00
dulós, a választópolgárok két szavazattal ren- kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizott- Kedd: 08.00 - 17.00
delkeznek: egyrészt voksolhatnak arra, kit szeret- ságnál (NVB).
Szerda: 08.00 - 20.00
Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz Csütörtök: 08.00 - 18.00
nének az egyéni választókerületükben képviselõnek, a másik íven pedig arról dönthetnek, országgyûlési képviselõ, aki a legtöbb érvényes Péntek: 08.00 - 14.00
hogy az országos pártlistáról melyik pártot támo- szavazatot kapta. Azok a szavazatok, amelyeket
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Figyelem! Újra akcióban
a trükkös csalók

A Gamesz szereli fel
a szén-monoxidérzékelõket
A Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tájékoztatása szerint csalók a katasztrófavédelemre és szén-monoxid-érzékelõket forgalmazó
cégekre hivatkozva csöngetnek be lakásokba
és árulnak szén-monoxid-érzékelõket. Többnyire egyedül élõ, idõs embereket keresnek fel
és gyõzik meg õket, hogy vásároljanak tõlük
30-50 ezer forintért szén-monoxid-érzékelõt,
különben bírságra számíthatnak.
A katasztrófavédelmi igazgatóság mindenkit
arra figyelmeztet, hogy ne vásároljanak a házaló
csalóktól szén-monoxid-érzékelõt, és a magánlakások tulajdonosai közül senkit nem bírságolnak meg azért, ha nincs ilyen készüléke.
Ezzel együtt azt ajánlják, hogy a lakók szerezzék
be az érzékelõt, az ugyanis életeket menthet. Jó
minõségû készülék 10-12 ezer forintért kapható a szakboltokban.
A Budavári Önkormányzat a tavalyi év végén
1300 darab szén-monoxid-érzékelõ készüléket
vásárolt a kerületi önkormányzati lakások bérlõinek. Az eszközöket az I. kerületi Gazdasági
Mûszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
(Gamesz) arcképes igazolvánnyal rendelkezõ
munkatársai személyesen viszik ki a bérlõknek
és szerelik fel a bérleményekben.

A felszerelés csak néhány percet vesz igénybe

Vas Hunor, a Gamesz igazgatója elmondta,
hogy január végéig több mint ezer készüléket
felszereltek már. Annak érdekében, hogy minden lakásba beszerelésre kerüljön az életmentõ
eszköz, a Gamesz arra kéri a lakókat, hogy a 061-225-24-54-es vagy 06-20-272-5000-es telefonszámon egyeztessenek idõpontot a szerelésre.
A készüléket az önkormányzat ingyenesen biztosítja a bérlõknek, a beüzemelést a Gamesz
végzi el – szintén ingyenesen.

Dr. Bodroghelyi László főigazgató a Maros utcai szakrendelő és
a Mikó utcai rendelő felújításáról

Egészségügyi fejlesztések
(Folytatás az 1. oldalról)

t

Dr. Bodroghelyi László főigazgató

Az önkormányzat nem pusztán a szakrendelõ
felújítását tervezi idén, megújul a Mikó utcai rendelõ
is. Itt milyen változások várhatók és mikor kezdõdik
az újjáépítés?
– Jelenleg itt a tervezés zajlik. A munkálatok
során a teljes rendelõt átépítjük, a gépészetet
felújítjuk és modernizáljuk az infokommunikációs hálózatot is. Úgy idõzítjük a beruházást,
hogy a lehetõ legkisebb fennakadást okozza az
ide járó családoknak, ezért úgy tervezzük, hogy
a nyári szünetben végezzük a munka nagy részét.
t Hamarosan új helyre költözik a felnõtt ügyeleti
ellátás is. Hova mehetnek majd a betegek?
– Az I. és a XII. kerület által közösen fenntartott
Beethoven utcai felnõtt ügyelet a közeljövõben
a Városmajor utca - Csaba utca sarkára költözik. A helyiséget a XII. kerület biztosítja és a
pontos idõpontról tájékoztatni fogjuk a betegeket. Egyelõre még sürgõs esetekben a Beethoven utcában látják el a pácienseket.
t 2002-tõl dolgozik a Maros utcai szakrendelõben. Elõször fõigazgató-helyettesként, majd 2005tõl fõigazgatóként, emellett pedig az I. kerületben
háziorvosként is rendel. Hogyan jellemezné a kerület egészségügyi helyzetét?
– Az itt élõk egészségügyi helyzetében nincs
jelentõs eltérés más budai kerületekhez viszonyítva. Nem vagyunk betegesebbek, de nem

A szakrendelő belső homlokzatát is felújítják, a terasz alatt pedig új helyiséget alakítanak ki a vérvételhez

vagyunk egészségtudatosabbak sem, mint a
szomszédos kerületekben élõk. Az egyetlen
specifikációt talán a kerület demográfiai helyzete jelenti, hiszen magasabb az idõsek aránya.
Ugyanakkor a gyermekorvosi rendelõkben
vagy az iskolaorvosi-ellátásban is érzékeljük,
hogy egyre több a gyermekes család. Emiatt az
elmúlt években fokozatosan hárommal bõvítettük a területi védõnõi körzetek számát. Ha az
egészségügyi ellátás felõl közelítjük a kérdést,
akkor elmondható, hogy a kerület ellátottsága

jó. A háziorvosi, a gyermek háziorvosi rendelõk, a védõnõi hálózat, a fogászatai rendelõk
megfelelõ hátteret biztosítanak ehhez, akárcsak
a Maros utcai szakrendelõ. Az anyagi lehetõségeinkhez mérten próbálunk minél több
rendelési idõt biztosítani, hogy a betegeknek a
lehetõ legkevesebbet kelljen várakozniuk. Sikerült elérnünk például, hogy a heti két endokrinológiai rendelést mostantól háromra bõvítsük. Mindezt a páciensek is elismerik, nagyon
sok pozitív visszajelzést kapunk.
B.L.
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„Szkítia három tartománya” –
A magyar-magyar kapcsolattartás Árpád-kori fejezeteirõl

A Lánchíd Kör
megemlékezése
A Lánchíd Kör mintegy három évtizede minden évben jeles tudósok, mûvészek, szerzetesek
elõadásaival emlékezik meg Julianus barátról
és koráról. Az idei rendezvényen dr. Szabados
György történész, a székesfehérvári Szent
István Király Múzeum munkatársa, a Magyar
Tudományos Akadémia köztestületének tagja
tartott elõadást „Szkítia három tartományáról”–
A magyar-magyar kapcsolattartás Árpád-kori
fejezeteirõl címmel. A gazdagon illusztrált és
nagy érdeklõdéssel kísért elõadás áttekintést
adott a magyar eredethagyomány bizánci és
középkori magyar krónikás forrásairól, melyekbõl „három magyar haza” körvonalai bontakoznak ki: Magyarországon kívül a „kaukázusi” és a „baskíriai” területek és népcsoportok, amelyek az Árpád-korban még kapcsolatban lehettek egymással. Ez Julianus és társai
ismert utazásai hátterének is fontos összetevõjét jelenthette. Az elõadó térben és idõben
kiterjedt körképet adott a korai forrásainkban
említett „három szkíta tartomány” történelmérõl és egymással való kapcsolatairól, ezzel
sokban újszerû, eddig ritkán felidézett megvilágításba helyezve a domonkos szerzetesek és
Julianus barát vállalkozását is. Az újabb vizsgálati módszerek között dr. Szabados György
utalt az archeo-genetika lehetõségeire, amelyek
a korai magyar történelem kutatásában is
eredményeket hozhatnak.

Dr. Szabados György

A Kör hagyományos megemlékezéseit általában a dominikánus udvarban álló, Julianus
emlékszobrát is magában foglaló budavári
Hilton Szálló termében tartotta. A szálló építési munkálatai miatt az idei megemlékezésnek a
Budavári Önkormányzat Jókai Anna Szalonja
adott helyet, amelyért a szervezők ezúton is kögma
szönetet mondanak.
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A Házga Kft. eredményei és tervei

Teljes körû szolgáltatás társasházaknak
Nem házmesterek vagy gondnokok, mégis szinte
mindenben segíteni tudják a hozzájuk tartozó
társasházak életét, mûködését. Szolgáltatásuk arra is kiterjed, hogy segítsék az épületek felújítását
a pályázati anyagok összeállításától egészen a
mûszaki ellenõri feladatok biztosításáig. A Házga
Kft-t a cég ügyvezetõje, Szabó Dezsõ mutatja be.
t

Kérem, mutassa be, mivel foglalkozik az I. kerületi Házgondnoksági Kft.!
– Fõ tevékenységünk a társasházak közös képviseletének teljes körû ellátása, amelyen belül széles
szolgáltatási palettát kínálunk ügyfeleinknek.
Biztosítjuk a társasházak üzemeltetését, a
könyvelési feladatokat, karbantartási és felújítási
munkák elõkészítését és bonyolítását, és segítséget nyújtunk egy esetleges mûszaki hiba vagy
káresemény elhárításának megszervezésében is.
Fontos tudni, hogy ilyen esetekben nem a
cégünk megy ki a helyszínre megszerelni a hibás
vízvezetéket vagy csõvezetéket, hiszen nem gondnokok vagy házmesterek vagyunk. Mi abban
tudunk segítséget nyújtani, hogy az általunk
kezelt társasházak részére reális árakon dolgozó,
szakmailag felkészült, megbízható, leinformálható és jó referenciákkal rendelkezõ szakembereket –vízvezeték-, villanyszerelõket, lakatosokat – biztosítunk, akiket hiba esetén a tulajdonosok is értesíteni tudnak. A szakemberek
elvégzik a szükséges javítási munkákat, majd a
számlát már a Házga Kft.-nek nyújtják be, mi
pedig intézzük a kifizetést, eljárunk a biztosító
felé.
t Csak I. kerületi házakkal foglalkoznak?
– Elsõsorban a kerületi társasházakra összpontosítunk, hiszen a Házga a Budavári Önkormányzat 100 százalékos tulajdonú cége. Az önkormányzat éppen azért hozta létre a kft.-t, hogy
az I. kerületben élõk számára biztosított legyen
olyan közös képviseletet ellátó társaság, amely a
minõségre és az itt élõkre helyezi a hangsúlyt,
nem pedig a nyereségre. Jelenleg száz társasház
kezelését végezzük, ennek 95 százaléka kerületi.
A megbízóink azonban elégedettek velünk, az
általunk nyújtott szolgáltatásokkal, és a szomszédos kerületekben is ajánlanak minket ismerõseiknek. Így vannak ügyfeleink a II., a III. és a
XII. kerületben is. Természetesen örömmel fogadjuk ezeket a megkereséseket, de a fõ célunk –
a tulajdonos Budavári Önkormányzattal összhangban – az I. kerületiek szolgálata, az, hogy õk
elégedettek legyenek.
t És elégedettek?
– Remélem, hogy igen. Sok társasház azért választ
minket, mert a cégünk biztos pénzügyi alapokon
áll, és az önkormányzati tulajdonlás nagyfokú
garanciát jelent a törvényes mûködésre és az
átláthatóságra. Nagyon szigorú a gazdálkodásunk, például nem vezetünk házi pénztárt, és
olyan ház kezelését el sem vállaljuk, amely házipénztár vezetését szeretné. Nálunk minden egyes
kifizetés banki átutalással történik, készpénzes
fizetés csak nagyon egyedi esetben történhet
meg, akkor is csak legfeljebb ötvenezer forint ere-

Szabó Dezső ügyvezető

jéig. Így mindig ellenõrizhetõek a pénzügyi tranzakciók, az elszámolásokat a társasházak is nyomon tudják követni. Az átláthatóságot segíti,
hogy rendszeresen beszámolunk az önkormányzat Képviselõ-testületének, az üzleti tervünket is
a testület hagyja jóvá. A cég munkáját háromtagú, a tulajdonos által választott Felügyelõ
Bizottság is ellenõrzi. Javaslataikat, észrevételeiket rendszeresen beépítjük a mûködésünkbe.
Kirendelt könyvvizsgáló is felügyeli a céget. Ez a
hasonló szolgáltatást kínáló vállalkozásokra nem
kimondottan jellemzõ. Rendelkezünk egy nagyon magas összegû, 50 millió forintos fedezetet
nyújtó felelõsségbiztosítással is a tevékenységi
körben elkövetett károk megtérítésére. Ehhez az
alaphoz még nem kellett hozzányúlnunk. Az
elégedettséget mutatja, hogy számos ház már
évek óta partnerünk, nagyon jó az együttmûködésünk. Természetesen van olyan is, hogy egyegy ház új közös képviseletet keres, de közülük
nagyon sokan 1-2 év után visszatérnek hozzánk.
Kipróbáltak mást, de újra velünk szeretnének
dolgozni.
t Az önkormányzat minden évben jelentõs pályázati
összeggel támogatja a kerületi társasházakat. Önök
tudnak segíteni a házaknak a pályázataik elõkészítésében és lebonyolításában?
– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az általunk
kezelt társasházak figyelmét felhívjuk erre a
lehetõségre és már az együttmûködésünk elsõ
pillanatától kezdve ösztönözzük a háztulajdonosokat a felújításokra. Ez az õ érdekük is, hiszen a
folyamatos karbantartással jelentõsen javítható
a ház állapota és a felújítások által pedig emelkedik az ingatlanjaik értéke is.
t Hogyan ösztönzik a tulajdonosokat? Esetleg
pénzügyi támogatást tudnak biztosítani?
– Errõl szó sincs, mi nem befektetõk vagy ingatlanfejlesztõk vagyunk, banki szolgáltatásunk
sincs. Mi abban tudunk segíteni, hogy jól elõkészített, szakmailag megalapozott pályázatokat
nyújtsanak be a társasházak. Éppen ezért minden
általunk kezelt házban építészmérnök bevonásával teljes körû, a pincétõl a padlásig kiterjedõ

felmérést (szakvéleményt) készíttetünk és a
tulajdonosoknak jelezzük, milyen felújításokra lesz szükség az elkövetkezõ idõben. A
szakértõ megállapítja a felújítások prioritását
is, feltünteti, hogy melyek a legszükségesebb,
akár azonnal elvégzendõ munkák. Ez alapján a tulajdonosok tisztában vannak azzal,
hogy milyen a társasházuk állapota. A szakvélemény része egy árazatlan költségvetés
is, amelyet a társasházkezelõ kolléga megküld a kivitelezõknek és bekéri az árajánlatokat. Ez egy nagyon jól mûködõ rendszer,
mert minden kivitelezõ ugyanarra a munkafázisra ad ajánlatot, így azok könnyen
összehasonlíthatók a tulajdonosok számára
is. Tavaly huszonhét házunk indult az önkormányzat által meghirdetett társasházfelújítási pályázaton és húsz épület nyert is.
Fontos megjegyezni, hogy a pályázatok beadásához szükség van a társasház részérõl
megfelelõ önrészre.
t A nyertes pályázóknak segítenek a felújítás megvalósításában is?
– Természetesen. Az árajánlatok alapján kiválasztott vállalkozóval a ház megbízása alapján cégünk
szerzõdik, és mûszaki ellenõr bevonásával folyamatosan figyelemmel kísérjük, kontrolláljuk a
beruházást.
t Milyen felújításokra nyertek támogatást tavaly az
önök által kezelt házak?
– Jellemzõ volt a teljes vagy részleges tetõ felújítás,
kéményfelújítás, a villamoshálózat teljes felújítása. Ezek nem minden esetben látványos munkálatok, de mindenképpen szükségesek ahhoz,
hogy az épületek biztonságos és kényelmes
otthont nyújtsanak az itt élõknek.
t Hányan dolgoznak a Házga Kft.-nél?
– Összesen nyolcan dolgozunk: négy közös
képviselõvel, két könyvelõvel és egy titkársági kollégával állunk az ügyfelek rendelkezésére. Egyegy közös képviselõ jellemzõen 25 társasházat
kezel.
t Milyen fejlesztéseket hajtottak végre a közelmúltban?
– Megújult a honlapunk, amely a www.hazga.hu
címen érhetõ el. Az érdeklõdõk itt teljes képet
kaphatnak szolgáltatásainkról, árainkról is.
Emellett folyamatosan fejlesztjük az infokommunikációs eszközeinket is.
t Mit terveznek a 2018-as évre?
– Tíz százalékkal szeretnénk növeli a kezelé
sünkben lévõ társasházak számát, szeretném
elérni a „bûvös” 111-es, általunk kezelt házszámot. Ekkora társasházállományt a meglévõ munkaerõvel biztonságosan tudunk kezelni. Tavasszal kezdõdik a társasházakban az éves közgyûlések „szezonja”, hiszen a jogszabályok értelmében az elszámoló közgyûléseket minden év
május 31-ig meg kell tartani. Ilyenkor döntenek
a társasházak a közös képviseletrõl is. Felkészültünk rá, hogy a hozzánk érkezõ érdeklõdõknek bemutassuk szolgáltatásainkat és számukra
kedvezõ árajánlatot készítsünk részükre. FordulB.L.
janak hozzánk bizalommal!

Bátorságával, hazaszeretetével példát mutatott a tábornok

Kétszáz éve született Görgei Artúr
Bátor kiállásával, helytállásával, hazaszeretetével is példát mutatott Görgei
Artúr 1848-49-es honvédtábornok, hadügyminiszter – emelte a honvédelmi
miniszter a 200 éve született honvédtábornok lovas szobránál, a Budai Várban.
Görgei Artúr, az 1848-49-es szabadságharc egyik legtehetségesebb hadvezére,
akit a világosi fegyverletétel után a bûnbak szerepére kárhoztattak, 1818. január
30-án született. Élete nagy részét azon
igaztalan váddal kellett leélje, hogy elárulta a magyar szabadság ügyét, de talán
ennél is fájdalmasabb lehetett számára,
hogy a nemtelen támadásokat gyakran
éppen 1848 hõseitõl szenvedte el.
A szabadságharc híres tábornoka
Görgey Artúr néven látta meg a napvilágot, 1848 során azonban úgy döntött,
elhagyja nevének nemesi származására
utaló -y végzõdését, így azontúl Görgei
formában írt alá.
Születésének kétszázadik évfordulóján
néma fõhajtással és koszorúzással tisztelegtek emléke elõtt a Budai Várban. A
megemlékezésen Varga Antal, a Budavári Önkormányzat alpolgármestere köszöntõjében azt emelte ki: katonák, ve-

zérek mindig is voltak, most is vannak szerte a világon, de „honvédeink” csak nekünk, magyaroknak
vannak. – A honvéd több mint fegyveres katona vagy zsoldos, olyan hõs,
aki a hazáját akár az élete árán is
képes megvédeni – hangsúlyozta.
Simicskó István honvédelmi
miniszter úgy fogalmazott: megmaradni magyarként, bármilyen viharos idõk is vannak – ez volt Görgei
Artúr, ez a Magyar Honvédség és
minden magyar küldetése. Kiemelte: ha a magyarság eltûnik a térképrõl, az óriási veszteséget jelent
Európa, a világ számára is. Bármilyen látható vagy láthatatlan veszély
fenyeget, más nemzeteknek is példát mutatva „meg kell védenünk
magyarságunkat”.
A kétszáz éve született Görgei
Artúr elõtt tisztelegve a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban emlékkonferenciát is tartottak az egykori
honvédtábornok és hadügyminiszter életérõl, munkásságáról, valaA Görgei Artúr-emlékérme elõlapja, elõtérben 1848- mint bemutatták a Magyar Nemze49-es honvédek 1884. május 30-án kelt nyilatkozata
ti Bank által kibocsátott Görgei
arról, hogy nem volt áruló Görgei Artúr.
Artúr-emlékérmet.
MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Varga Antal alpolgármester mondott köszöntőt a tábornok szobránál
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Finisszázs a Várnegyed Galériában

Fábri Zoltán életmûsorozata
a Tabán moziban

Hannibál
tanár úr

A Woolcano Alternatív Textil Symposion alkotócsoport február 15-én látványos módon
búcsúztatja a Várnegyed Galériában látható
Hand Tufting + címû kiállítást. A tárlat
záróeseményén kerekasztal-beszélgetéssel, zenével és performansszal várják a látogatókat.
Ismét jelen lesz a tíz kortárs képzõmûvész, akik a
kézi tûzéses szõnyegtechnika más anyagokkal
történõ, együttes alkalmazásának példáit mutatták be az érdeklõdõknek. A finisszázsról
Paczona Mártát, a mûvésztelep kerületünkben
élõ vezetõjét kérdeztük.

Ebben az évben „A lelkiismeret ösvényén – Fábri
Zoltán életmûsorozata” címmel folytatódik az
önkormányzat filmklubja a Tabán moziban.
Február 15-én, csütörtökön 18.00 órától a
Hannibál tanár úr címû filmet vetítik. Az
előadást követően Gelencsér Gábor Balázs
Béla-díjas filmkritikussal, az ELTE BTK Filmtudomány Tanszékének docensével beszélget
Nagy Gábor Tamás polgármester.
A filmklubra a belépés díjtalan, ingyenes
jegyek csak személyesen a Tabán mozi pénztárában igényelhetõk. Cím: Krisztina krt. 87-89.

t Mûvésztársai körében milyen visszhangja volt a

Várnegyed Galéria kiállításának?
– A megnyitó ünnepségre nagyon sokan eljöttek
a szakmából. Annyira nagy volt az érdeklõdés,
hogy akadtak, akik be sem fértek a kiállítóterembe. Az alkotócsoport tagjai a képzõmûvészet
különbözõ ágaiból érkeztek, izgatottan várom,
hogy a finisszázson megosszuk egymással a benyomásainkat.
t Mikor, és milyen formában folytatják a közös
munkát?
– Mindannyian szuverén mûvészek vagyunk, de
folyamatosan együtt gondolkodunk. Február 15.
számunkra egész napos munkanap lesz a Várnegyed Galériában. Közösen megtervezzük, elõkészítjük az idei mûvésztelepet és a kiállításokat. A
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A közönség február 15-én újra személyesen találkozhat az alkotókkal a Várnegyed Galériában

nagyközönség nem is gondolná, hogy mindez
t Milyen programmal várják az érdeklõdõket?
milyen sokrétû feladatellátást és jól átgondolt – 15.00 órakor kerekasztal-beszélgetést rendemunkamegosztást igényel.
zünk a mûvészekkel arról, hogy számukra személyesen mit jelentett e közös programban való részvétel. Mindannyian elA Várnegyed Galéria következõ
mondjuk majd, hogy milyen tapaszkiállítása
talatokat szereztünk és várhatóan hol
tudjuk mindezt kamatoztatni. Ezt
követõen Freund Éva képzõmûvész,
a tárlaton kiállított videó alkotása
mellett performanszot mutat be.
A Várnegyed Galéria új kiállítása február 22-én nyílik. A 16.00 órától elkezdõdik a záró renTeremtés címû tárlaton Török Ferenc Kossuth-díjas dezvényünk, amelyet a megnyitón
építész, akadémikus, a Nemzet Mûvésze, Budavár díszpol- már hallott kortárs zenei anyaggal,
gára mutatkozik be. A kiállítást megnyitja: Fekete György, Sáry László és Sáry Bánk – mindketaz MMA tiszteletbeli elnöke. Közremûködik: Mécs Károly ten Erkel-díjas zeneszerzõk – alkalmi
Kossuth-díjas színmûvész, a Nemzet Mûvésze valamint mûveivel keretezünk és fûszerezünk.
Szeretettel várunk mindenkit a
Horváth Árpád népzenész.
Battyhány u. 67. szám alatt, a beléA kiállításról részletesen következõ lapszámunkban pés díjtalan. A kiállítás a finisszázs
olvashatnak. után még február 17-ig látogatható.
r.a.

Teremtés

I. Budavári Beethoven zeneszerzõverseny

Játék és muzsika
komoly téttel
(Folytatás az 1. oldalról)

tudjuk elbírálni. A versenykiírásban megadott

szabad kezet a pályázóknak?
– A pályázati kiírásban nem kértünk stílushûséget, hiszen az azt jelentené, hogy a szerzõk
az új mûveket Beethoven stílusában komponálják. Ez a kötöttség azonban inkább
akadály, mint segítség lenne az önálló zenemû
alkotásában. Egy zeneszerzõ számára a legfontosabb munkaeszköz a zenei nyelv. Ezen a
nyelven tudja kifejezni magát, és így közli saját
gondolatait a hallgatósággal. Amennyiben a
saját nyelvén képes valami újat mondani – a
jelen pályázat esetében akár Beethoven valamelyik zenei ötletébõl kiindulva is –, akkor ez
az ötlet a szerzõ sajátjává válik és új életre kel.
Ugyanezt a minõsítést egy egyszerû stílusgyakorlatról nem lehet elmondani. Ez utóbbi
valóban csupán egy feladatmegoldás, amely a
zenei tanulmányokhoz, illetve a szakma kézmûves jellegéhez tartozik, nem az önálló mûvészethez.
t Megtippelhetõ, hogy a dalciklus mely darabjára
érkezik majd a legtöbb variáció?
– A kompozíciók alkotásakor minden zeneszerzõ saját magából indul ki, és ez még akkor is
igaz, ha a mû felkérésre vagy pályázatra készül.
Ugyanez vonatkozik a Beethoven zeneszerzõversenyre is, így remélhetõen a dalciklus különbözõ elemei inspirálják majd a szerzõket.
t A verseny kiírásában miért határozták meg a
hangszerek körét, a kötelezõ zongorát, valamint a
hegedû, a brácsa és a cselló egyikét, illetve –
választhatóan – akár mindegyikét?
– Nem titok, hogy egy zeneszerzõversenynek
léteznek praktikus részletei is. Például nem
lehet tetszõleges hosszúságú darabokkal nevezni
és a zenei együttes nagysága sem lehet korlátlan.
A díjazott mûvek bemutatásának körülményeit
a fenti feltételek meghatározásával szabályoztuk.
Ha a kiírás ellenére valaki mégis egy zenekari
mûvel pályázna, akkor a mûvét sajnos nem

mai zeneszerzõk számára ezek ugyanolyan
fontosak. Emellett a zsûri számára könnyebb
összehasonlítani a pályázók darabjait, ha azok
hasonló hangszerösszeállításra íródtak.
t Találkozott már olyan kezdeményezéssel, hogy
egy önkormányzat pénzdíjas zeneszerzõi pályázattal támogatja a kultúrát?
– Sokféle verseny létezik, néhány évvel ezelõtt
például Stockholm városa kantáta írására írt ki
pályázatot, nagyon komoly pénzjutalommal. A
zenei versenyek kapcsán gyakran elhangzik az a
vélemény, hogy a zene nem sport, nem mérhetõ
és nem lehet igazságosan dönteni arról, hogy
melyik a legjobb darab, vagy a legjobb elõadás.
Szerencsére a mûvészet szubjektív, ezért mindenkinek más és más élményt kínál. De a
zeneszerzõ minden alkalommal megmérettetik,
így az új alkotásait akaratlanul is összehasonlítják a korábbiakkal. Végül kiderülhet, hogy
egy nem díjazott mû is lehet nagyszerû, és elõfordulhat, hogy többet fogják játszani, mint azt,
amelyik megnyerte a versenyt.
t Milyen személyes emlékeket õriz a Budai Várról?
–Pécsett születtem, tizenkét éves koromban
költöztünk Budapestre, 1955-tõl az Országház
utcában laktunk. Anyám és a testvérem (Maros
Éva hárfamûvész – a szerk.) egészen a közelmúltig ugyanabban a lakásban lakott. Gyerekkorom nagy részét a Várban töltöttem, általános
iskolai tanulmányaim utolsó éveit a Táncsics
Mihály utcai általános iskolában végeztem,
majd a Várból jártam a zenei gimnáziumba és a
konzervatóriumba, végül a Zeneakadémiára.
Stockholmba költözésem után is gyakran ide
tértem vissza. Az utóbbi hatvan év alatt sokat
változott a környék, de én a mai napig – Stockholmban és Budapesten is –budavári lakosnak
érzem magam.

t A zsûri a stílushûség tekintetében mennyire ad három hangszer utalhat Beethovenre is, de a

Rojkó Annamária

AZ ÉVADRA TERVEZETT MÛSOR:
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)
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Magyarok között Sydney-ben
(Folytatás az 1. oldalról)

„ÁLDJ MEG VITÉZSÉGGEL”
Február 14-én, szerdán 17.30 órától „Áldj
meg vitézséggel” címmel Szabó András elõadómûvész estjére várják a látogatókat. A Litea
rendezvényén – Bálint nap apropóján – Balassi Bálint mûvek hangzanak el. Belépõjegy:
1000 Ft. A programra való belépés regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a +36-20-363-0577es telefonszámon vagy a jokaiannaszalon
@budavar.hu e-mail címen lehet a program
megjelölésével.

A régi szokásokhoz híven Sydney-ben nem koedukált a cserkészcsapat. A fiúké a 30. számú
Kõrösi Csoma Sándor, a lányoké a 66. számú
Papp-Váry Elemérné Cserkészcsapat, amelyek
együttmûködésben szervezik a magyar hagyományokat éltetõ programjaikat. A cserkészet itthon
és kint is hasonlóan mûködik, egyforma a rangsor, azaz kiscserkész, cserkész, kósza, rover majd
vezetõ.
A kinti közösségben szombaton tartják a
magyar iskolai oktatást. Hétfõtõl péntekig a gyerekek ausztrál iskolába, szombatonként pedig –
a szülõk és gyerekek egyaránt nagy áldozatvállalásával, hiszen ott nagyon nagyok a távolságok
– magyar iskolába járnak. Akad, aki emiatt
tömegközlekedéssel másfél órát utazik. Az oktatáshoz egy ausztrál iskola termeit bérlik; a gimnazisták délelõtt, a kisebbek (3-tól 13 éves korig)
délután tanulnak. Én ez utóbbi csoport mellett
voltam. Tanítás után együtt mentünk cserkészfoglalkozásra, ami alkalmanként két órát tartott.
Elõfordult, hogy helyettesítettem egy-egy õrsvezetõt, de a cél nem ez volt, hanem a módszertani segítség, az ötletadás és tapasztalatcsere.

Balassi Bálint

MÁTYÁS KIRÁLY NEVE NAPJA
Február 24-én, szombaton 17.00 órától Kóka
Rozália, Magyar Örökség-díjas elõadómûvész,
a Népmûvészet Mestere mûsora Hunyadi Mátyásról. Közremûködik a Virággyöngy Moldvai Csángó Kisegyüttes. Mûsor: I. rész - Mátyás
király életútja Kolozsvártól Bécsig (1443-1490).
II. rész - Mátyás király rózsát nyitó ostornyele,
Mátyás király és a fát ültetõ öregember, Mátyás
király és a szép molnár lány, Mátyás király neve
napja. Belépõjegy: 1000 Ft. A programra való
belépés regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a
+36-20-363-0577-es telefonszámon vagy a jokaiannaszalon @budavar.hu e-mail címen lehet
a program megjelölésével.

Cserkészpiknik Ausztráliában

Érdekes élmény volt számomra, hogy az itthoni
óvodákban ismert különbözõ magyar dalok, mondókák ott a tízéves korosztály számára is újdonságnak számítanak. Természetesen szerettem volna,
hogy minél többet megismerjenek és befogadjanak
ebbõl a magyar kincsbõl.
Nem volt nehéz a dolgom,
mert a mi intézményünk
néphagyományt
éltetõ
óvoda, ezért volt mibõl
táplálkoznom.
Hét közben a foglalkozásokra készültem, illetve
más magyar programokhoz is kapcsolódtam, a magyar idõs otthon lakóit lá- Magyar mondókákat tanulnak a gyerekek Zsidi Sárától
togattam, akik máig éltetik
anyanyelvüket. A második és harmadik generá- programhoz. Jó lehetõségnek látta, hiszen a vecióról ez már sajnos nem mondható el, velük gyes házasságban született gyerekekkel a kint szergyakran már nehezebb magyarul kommunikálni. zett tapasztalatok segítségével itthon is könnyebbé
A kinti cserkészek szá- válik a kommunikáció. A múlt heti szakmai
momra is nyújtottak kü- napon lehetõséget kaptam arra is, hogy beszálönleges élményeket. A molót tartsak a munkatársaimnak.
t Mennyire sikerült megismernie Sydney-t, illetve
nagy ünnepeket tábortûz
Ausztráliát és a helyi magyar közösséget?
mellett tartják, szerencsésnek mondhatom magam, – Sydney sokszínû közösségekbõl élõ város, de
hogy az augusztus 20-i és a mindenkit – így a magyarokat is – átjárja az
Mikulásváró ünnepség ke- ausztrál mentalitás: nem idegeskednek és ezzel
retjátékát az én ötletem pozitívan hatnak a környezetükre. A szabadsáalapján valósítottuk meg. gom idején egy Ausztráliában élõ magyar orvos
t Az óvoda vezetése hogyan támogatásával eljutottunk az ország északi
fogadta, amikor bejelentette, részébe, és néhány napig az õslakosok által
hogy megkapja az ösztöndíjat? lakott vidéken kirándultunk, sõt, ugyancsak
– Katinszki Ildikó, az óvoda magyar segítséggel, egy hetet eltölthettünk Újvezetõje elsõ perctõl kezdve Zélandon is.
A fél év alatt az ausztráliai magyarokkal sikerült
támogatott és elengedett
fizetés nélküli szabadságra. baráti kapcsolatba kerülnöm, nagyon megszeAzzal biztatott, hogy ily mó- rettem õket. Rendszeresen beszélünk egymással
don az I. kerület Brunszvik és remélem, ez így is marad. Szeretném, ha egyre
Teréz Budavári Óvodák in- többen jönnének Magyarországra és akkor majd
Rojkó A.
tézménye is kapcsolódhat a én is a segítségükre lehetek.

Február 20-ig tekinthető meg a kiállítás a Városházán

Kaiser Ottó fotói magyarságunkról
Kaiser Ottó fotómûvész Kárpát-medence feketén-fehéren címû fotókiállítása február 20-ig
tekinthetõ meg a Városháza aulájában. A feketefehér felvételek lélekkel, sok-sok szeretettel és
néha aggodalommal mesélnek mindarról, amit
Kaiser Ottó látott a Kárpát-medencében, miközben a magyar kultúra nyomait kereste.
A tárlatról a mûvész korábban úgy fogalmazott lapunknak, hogy az tulajdonképpen egyfajta
„kísérlet”, része annak a nagyobb egységnek,
amellyel majd a Trianon-évfordulóra lepi meg a
közönséget. – Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy
a közönség hogyan fogadja a képeket – mondta
Kaiser Ottó, hozzátéve, a látogatók visszajelzései
alapján szeretné eldönteni, hogy milyen koncepció mentén építse majd fel a két év múlva tervezett tárlatot.
A feladat bizony nem egyszerû, hiszen a mûvész tíz év alatt kilenc országban több ezer felvételen örökítette meg a magyar kultúra számtalan
értékét és emlékét. Szinte felbecsülhetetlen az a
képanyag, amely a tájakon, épületeken, népmûvészeti emlékeken vagy éppen hétköznapi embereken keresztül mutatja meg nekünk magyarságunk és közös örökségünk gazdagságát.
Kaiser Ottó és Kárpát-medencei fotói

Kóka Rozália

MEGEMLÉKEZÉS A KOMMUNIZMUS
ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJÁN
Február 27-én, kedden 18.00 órától a Litea
Könyvszalon és a Gulág Alapítvány szervezésében Szekér Nóra: Titkos Társaság - A Magyar Testvéri Közösség története és Erdõdi
Rudolf: A „Nép ügyvédje” - Dr. Erdõdi Lajos
emlékezete címû könyveket mutatják be a kommunizmus áldozataira emlékezve. Vendégek:
Szekér Nóra és Borvendég Zsuzsa, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
történészei.
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

Különleges koncert a ZTI-ben

Claude Debussy hangverseny
A nagy francia zeneszerzõ halálának 100. évfordulója alkalmából különleges hangversenyre kerül sor
március 10-én 18.00 órai kezdettel a Zenetudományi Intézet Bartók-termében.
A Szonáta zongorára és hegedûre Debussy utolsó
jelentõs zenemûve, amelyet az elsõ világháború
kellõs közepén, 1916-17-ben írt a fáradt, betegségektõl meggyötört komponista. A mû premierje 1917. május 5-én, a párizsi Salle Gaveau-ban
volt, a zongoránál maga a zeneszerzõ ült, partnere
a világhírû hegedûmûvész, Gaston Poulet. A
koncert bevételét a Világtalan Katonák Otthonának ajánlották fel. Alig egy esztendõvel késõbb,
1918. március 25-én elhunyt Debussy.
Gaston Poulet nem csupán korának nagyszerû hegedûmûvésze volt, hanem Európa-szerte
ismert karmester is. Gaston Poulet fia, az 1938ban született Gérard, ugyancsak hegedûmûvész

lett, édesapja mûvészetének közvetlen örököse.
Repertoárja rendkívül széles, számtalan lemezfelvétel készült vele. Gérard Poulet „egyenes
ágon” örökölte egyebek között a Debussy-szonátára vonatkozó szakmai ismereteket is, amelyeket apja közvetlenül – a róla nagyon jó véleménnyel lévõ – Debussyvel való együttmunkálkodása során szerzett meg. Érthetõ tehát, hogy
Gérard Poulet-t számos helyre hívják a nagyvilágban a Debussy-szonáta elõadására. Így valóban
különleges élménynek számít majd Budapesten
hallani e kivételes hegedûmûvész játékát.
A Zenetudományi Intézetben elõadja Ravel
Tsigane címû mûvét is, valamint Bartók és
Wieniawski egy-egy hegedûduóját Julien Fourrier
hegedûmûvész közremûködésével, akirõl imponáló szakmai karrierje mellett azt is érdemes
megjegyezni, hogy zongoramûvész édesanyja révén magyar felmenõi is vannak. Azt est folyamán
a két hegedûmûvész partnere Lõwenberg Dániel
További információ: zti.hu
zongoramûvész lesz.
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A VÍZIVÁROSI KLUB PROGRAMJAI
ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Kedd:

Csütörtök:

08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600 08.00-9.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudato- nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozHétfõ:
duljtudatosan @gmail.com címen.
09.00-10.00 Baba-mama torna. Érdeklõdés, san@gmail.com címen.
jelentkezés: Metzing Katalin, kmetzing@gmail.com.
Legalább 2 hónapos, legfeljebb 3 éves babával javasolt a 09.00-10.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi 09.00-10.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj:
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a moz- 600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljrészvétel. Részvételi díj: 1200 Ft/alkalom.
duljtudatosan @gmail.com címen.
tudatosan @gmail.com címen.
10.30-12.00 „Ablaknyitogató”- számítógépes
14.00-17.00 Bridzs
klubfoglalkozás saját laptoppal rendelkezõ I. kerületi ÚJ! 10.30-11.30 Plusz egy ingyenes gerinctorna I.
klub. Azt hallotta, hogy kikerületi
nyugdíjasok
részére.
Bejelentkezés
szükséges
a
nyugdíjasok részére. Részvételi díj: 500 Ft/alkalom. Lapváló matektudás, vagy hatopot minden alkalommal hozni kell. Részvételi szán- mozduljtudatosan @gmail.com címen.
talmas nagy memória kell
dékát kérjük jelezze telefonon, vagy e-mailben a klub
ehhez a világszerte ismert
elérhetõségein. Telefon: +36-1-780-7660; +36-20- Szerda:
és kedvelt kártyajátékhoz?
232-9018. E-mail: info.vizivarosi.klub @gmail.com.
Tévedés! Elég hozzá egy
joker nélküli francia kártyapakli, és négy lelkes ember!
17.00-18.00 Ingyenes, önszervezõdõ angol társalgókör. Remek lehetõség az ismerkedésre, kapcsolatok
16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ orosz társalépítésére úgy, hogy közben gyakorolhatja az angol nyelgókör. Remek lehetõség az ismerkedésre, kapcsolatok
vet.
építésére úgy, hogy közben gyakorolhatja az orosz nyelvet is.
16.30-17.30 Ingyenes jogi tanácsadás. Bejelentkezés: drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhe17.00-18.00 Meridián torna. A torna lényege az
tõségein.
10.30-11.10 Össze-Hangoló kisgyermekes szülõk- akupresszúrás pontok stimulálása. A módszer egyszerû,
ÚJ 19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális tréning. nek. Interaktív népzenés foglalkozás, amely zenete- bármilyen életkorban el lehet sajátítani, és aki elkezdi, az
Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok rápiás szemlélettel átitatva fókuszál az anya-gyermek biztosan nem fogja abbahagyni, mert jótékony hatásai
a testtudatos mozgásért. A gerincet átmozgató, nyújtó kapcsolatra. Zenével, mondókákkal, ölbeli játékokkal a szinte azonnal érzékelhetõek.
és mobilizációs gyakorlatok során fellazítják a környéki kisebbek, tánccal, mozgásos játékokkal a nagyobbak,
izmokat, javítják az ízületek tápanyagellátását és moz- hangszerekkel, hangkeltõ eszközökkel mindenki a zenei
gásterjedelmét. Nagy szerepet kapnak az egyensúlyt fej- folyamat részesévé válhat. Foglalkozásvezetõ: Paár
lesztõ gyakorlatok is, majd ezeket követi a testtartásban Julianna zeneterapeuta (paarjulcsa@gmail.com). Részrésztvevõ, illetve törzset stabilizáló izmok egyenlõ vételi díj: 1000Ft/alkalom.
arányban történõ erõsítése speciális gyakorlatokkal,
hosszabb-rövidebb kitartásokkal. Részvételi díj: 1400 15.30-16.30
Ft/alkalom; 4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés szük- „Aranycipõ”- seséges a mozduljtudatosan@gmail.com címen.
nior tánctanfolyam, I.
ÚJ! 19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális tréning.
kerületi lakosoknak
Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok a
ingyenes. Az órákon
testtudatos mozgásért, 60 év alatti korosztály részére.
profi tánctanár segítRészvételi díj: 1400 Ft/alkalom, 4600 Ft/4 alkalom.
ségével tanulhatja
Bejelentkezés a mozduljtudatosan@gmail. com címen.
meg a chachacha,
rumba, samba, az
Péntek:
angol keringõ, a
08.00-15.00 Termelõi piac a klub elõtti téren. Friss
slowfox és a tangó
alaplépéseit. Folyamatos csatlakozási lehetõség! Érdek- zöldségek, gyümölcsök, lekvárok, sajtok, savanyúságok
és más finomságok várják a vásárlókat.
lõdés: Füleki Réka, +36- 30-479-93-28.

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

FEBRUÁRI PROGRAMOK
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

Február 17., szombat 11 órától
KLÁRISOK MESEKONCERT KLUB
Havi rendszerességgel jelentkezõ családi mesekoncert klubot indít a Klárisok zenekar.
A Klárisok zenekar tagjai:
Korzenszky Klára – ének
Buzás Attila – koboz, saz, csellótambura,
basszprímtambura
Eredics Dávid – szaxofon, tambura, kaval,
klarinét, furulya, tilinkó
Porteleki Áron – brácsa, derbuka, tapan,
ütõhangszerek
A koncertsorozat az NKA támogatásával valósul meg.
Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig.
60 perc

Február 24., szombat
11.00 órától
KÖZÖS TÁRSASJÁTÉKOZÁS
Vajon megtalálod a labirintusból kivezetõ utat?
Tudsz egymás után kétszer hatost dobni? Menni fog
a pókerarc? Gyere, próbáld ki!
Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig. 120 perc
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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/alkalom. Folyamatos csatlakozási
lehetõség! Az órákon profi tánctanár segítségével tanulhatja meg a chachacha, rumba, samba, az angol keringõ,
a slowfox és a tangó alaplépéseit. Érdeklõdés: Füleki
Réka, +36-30-479-93-28.

Vasárnap:
17.30-19.30 kezdõ Tai Chi Chuan edzés. Egészségmegõrzés lágy harcmûvészettel. Érdeklõdés Bódi
Gergelynél, +36-70-285-2965.
Különleges születésnap
Igazán emlékezetessé teheti gyermek születésnapját a
Vízivárosi Klubban. Igény szerint kalandtúrát, vetélkedõt, alkotómûhelyet is szerveznek a mulatságra.
További információ: Körmendi Csilla, +36-30-5315577, bolcsbagoly@index.hu.

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

MOM Sport Ásványbörze

2018. február 24-25. (Szo-V) Nyitva: 10.00-19.00
1123 Budapest, Csörsz u. 14-16. MOM Sportközpont
Ásványok, ősmaradványok, drágakövek, meteoritok,
illetve ezekből készült dísztárgyak és ékszerek kiállítása és vására.
Interaktív földtudományos játszóház • Mobil Planetárium • Aranymosás
Kreatív játszóházak • Ezoterikus szolgáltatások • „Egészségsziget"
Szakmai előadások/Meditációk • Kisállat simogató
Belépők: felnőtt 1200,-Ft, nyugdíjas/diák 800,-Ft
6 éves korig ingyenes! 17 órától egységesen 800,-Ft mindkét nap

+36 70 340-7471

www.asvanyborze.com
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Tesz-vesz muzsika
program a Czakón
A februári Czakós Családi Délutánon igazi
kreativitásra ösztönzõ, rendhagyó zenei játékra
várják a kisgyermekes családokat. Hegedûsné
Tóth Zsuzsanna az általa kifejlesztett Teszvesz muzsika címû programot hozza el a Naphegyre február 23-án 16.00 órakor.
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HAHÓ, ITT A CZAKÓ!
Programok a Sportközpontban
CZAKÓS CSALÁDI DÉLUTÁN
Február 23-án, pénteken 16.00 órától Czakós
Családi Délután. Az I. kerületi kisgyermekes családokat
ezúttal Hegedûsné Tóth Zsuzsanna az ELTE Tanító- és
Óvóképzõ oktatója várja az általa megalkotott Tesz-vesz
muzsika címû interaktív zenei programmal. (A Tesz-vesz
muzsika programról részletesen lásd cikkünket.) A
részvétel ingyenes. További információ: +36-1-3750336

JÓGA
A zene kapcsolatot teremt az emberek között,
és a beszéd mellett a legfontosabb kifejezõeszközünk, amelynek közösségformáló és hangulatot befolyásoló ereje van. Mindenki képes
felfogni, értelmezni a saját maga számára, s
mindenkire hatással van valamilyen módon.
Éppen ezért fontos, hogy a gyerekekkel már
minél fiatalabb korban megismertessük a hangokat és a zenét. A Tesz-vesz muzsika ebben
nyújt segítséget sajátos módszertanával. Az
énekes, mondókás programot Hegedûsné
Tóth Zsuzsanna kiegészítette, és a játékba bevonta a gyermekeket körülvevõ hétköznapi tárgyakat is. Mint elmondta, hallásfejlesztõ játékokat bonthatunk ki lendkerekes autókkal,
kindertojásokkal, zseblámpával, esernyõvel,
legyezõvel, fa építõkockákkal vagy lego játékokkal is. A hétköznapi tárgyak használata, az
újdonság varázsa részvételre inspirálja azokat a
gyermekeket is, akiket a zenei fejlesztõ játék
esetleg egyébként nem vonz annyira.
A Tesz-vesz muzsika azonban nem csak a
gyerekeket szólítja meg, hanem a szülõk körében is népszerû. Õk is felfedezhetik a zene sokszínûségét, a zene elemeit, a lüktetést, ritmust,
hangerõt, hangmagasságot, hangszíneket, és a
gyermekeikkel közösen kalandozhatnak, kereshetik a hétköznapokban ezeket az elemeket,
fejlesztve képzeletüket, kreatív asszociációs
képességüket.

Hétfõn és szerdán 18.00 – 19.30 között jóga a
Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont Közösségi helyiségében. Külön felszerelés nem szükséges, jógamatracot 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

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

Családi délután és farsangi bál

Tündérek, bohócok, lovagok, tûzoltók vonultak
fel a Czakó utcai Sport és
Szabadidõközpont január végén megtartott farsangi bálján.
A Sportközpont minden hónap utolsó péntekjének délutánján ingyenes programokkal várja a kerületi kisgyermekes
családokat.

Téli ruhát kapott
a Főkukac
Ismeretlen „tettesek” gondoskodtak
arról, hogy a Bem rakparton, a Halász
utcai lejárónál lévõ aprócska, mindössze
15 centiméteres A nagy ho-ho-ho
horgász mesébõl ismert Fõkukac szobor
meg ne fázzon a téli hideg idõben. A
Fõkukac tisztelõi bojtos sapkát és sálat
kötöttek a mesefigurának. Aki nem
hiszi, járjon utána!

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

KERÜLETI NORDIC WALKING
KLUB
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
Figyelem! A foglalkozást új idõpontban és
helyszínen tartják: péntekenként 13.30 – 14.30;
gyülekezõ a Gellért-hegyen, a Víztározó tetején.

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:
MOZDULJ TUDATOSAN
14 éves korig 1300 Ft/alkalom
felnõtteknek 1500 Ft/alkalom
ZSÍRÉGETÕ TRÉNINGGEL!
Alakformáló, zsírégetõ torna a Sportközpont Közösségi Korcsolyák bérelhetõk a helyszínen: 800 Ft/alkalom
helyiségében csütörtökönként 17.00 -17.50 óra
között. Részvételi díj: kerületi lakosoknak 1200Ft/alkalom, 4000Ft/4 alkalmas bérlet; kerületen kívülieknek
1400 Ft/alkalom, 4800.- Ft/4 alkalmas bérlet. Polifoamot biztosítanak. Elõzetes regisztráció szükséges:
mozduljtudatosan@gmail.com. Facebook elérhetõség:
@mozduljtudatosan

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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Programok

BUDAVÁRI ZENEI SZALON
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
Február 13-án, kedden 17.00 órától Budavári
Zenei Szalon a megszokott helyszínen, a Zenetudományi Intézetben. Az elõadás Szilasi Alex zongoramûvész
és prof. Dr. Horváth Attila alkotmánybíró közremûködésével az opera jegyében telik, a sorozat harmadik
elõadásaként. A belépés ingyenes.

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.

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
(Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtára 1016 Krisztina krt. 87-91.)
Február 14-én, szerdán, 16.00-18.00 óráig farsangi kézmûves foglalkozás a könyvtárban. Az ingyenes
programra minden érdeklõdõt szeretettel várnak.
Februártól új szolgáltatással, diafilm-kölcsönzéssel várják a látogatókat. A szolgáltatás ingyenes, a
beiratkozott olvasók 70 filmbõl választhatnak, a kölcsönzési idõ két hét.

Otthonápolási oktatás a Szent Ferenc
Kórházban
Elõzetes jelentkezés alapján otthonápolási oktatást tart a Szent Ferenc Kórház. A következõ
ingyenes kurzust február 27-én tartják elméleti
oktatással és gyakorlati bemutatóval. Az érdeklõdõket elõzetes jelentkezés alapján tudják fogadni.
A Szent Ferenc Kórház dolgozói nap, mint nap
találkoznak azzal, hogy a kórházakba olyan
betegek kerülnek elhelyezésre, akiknek ellátása
minimális tárgyi tudással és szeretõ családi háttérrel otthonukban komfortosabban megoldható lenne. A családtagok is nyitottak erre, ám a
kellõ ápolási ismeret hiányzik ahhoz, hogy a
beteget a családtagok otthonukban biztonságosan el tudják látni. Éppen ezért a Budapesti
Szent Ferenc Kórház a Budán élõ családoknak
segítõ, támogató, rehabilitációs célokkal új egészségügyi programot indít. Tanfolyamaikon a családtagok házi ellátásához nyújtanak praktikus
segítséget –a gyakorlatra fókuszálva.
A kórház tapasztalatai alapján leginkább a
beteg etetése, emelése, mosdatása, pelenkázása,
a sebkezelés, a katétergondozás az, ami problémát okoz. Tanfolyamaikon elsõsorban ezeket
az egyszerû, de hasznos ápolási tanácsokat mutatják be a résztvevõknek. A kurzusok általában
6-8 fõs csoportban, egynapos foglalkozás
keretében zajlanak és a mintegy húszperces
elmélet után technikai bemutató következik.
A következõ tanfolyamot február 27-én tartják,
az oktatás tematikája a betegemelés technikái, az
ehhez használható technikai eszközök bemutatása, a pelenkázás és a toalett segédeszközök
használata.

MAGYAR EMLÉKEKÉRT
A VILÁGBAN EGYESÜLET
(Új helyszín! Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.
székháza, 1016 Bp., Gellérthegy u. 30-32.)
Február 20-án, kedden 18.00 órától Magyar emlékek Itáliában IV. rész: Velence magyar emlékei nyomában. Velence és a Magyar Királyság kapcsolata - különös tekintettel Mátyás korára; Dr. Terplán Zoltán
történész vetített elõadása. Meghívott vendég: Massimo
Rustico, az Olasz Köztársaság budapesti nagykövete.
Közremûködnek a Szent László Gimnázium diákjai.

HAGYOMÁNYOK HÁZA MAGYAR NÉPI IPARMÛVÉSZETI
MÚZEUM
(1011 Budapest, Fõ utca 6.)
Február 25-én, vasárnap 14.00-17.00 óra
között „Tudja Isten, kinek subát, kinek gubát” címmel
családi játékdélután és könyvbemutató. Jegyárak:
Felnõtt: 800 Ft/fõ; nyugdíjas/gyerek: 600 Ft/fõ,
nagycsaládosoknak: 500 Ft/fõ.

BUDAVÁRI
NAGYBOLDOGASSZONY
PLÉBÁNIÁJA DÍSZTEREM
(Bp. I. ker. Országház u. 14.)
Február 20-ig látható Veres József ikonfestõ kiállítása a
Plébánia dísztermében.

MAGYAR MEZÕGAZDASÁGI
KÖNYVTÁR
(1012 Budapest, Attila út 93.)
Február 13-án, kedden 18.00 órától a Magyar
természetfilmesek alkotásaiból címû, Urai Róbert
vezetésével mûködõ filmklub mûsorán: Kós Béla:
Varjú-vár és testamentum, Üzenet haza, Kalotaszeg
címû filmek láthatók. A részvétel ingyenes.
Február 20-án, kedden 15.00 és 18.00 órakor a Mit érdemes tudni? címû ismeretterjesztõ elõadás témája a táplálkozás, trendek, környezeti hatások,
világélelmezés. A belépés ingyenes.

SZILÁGYI DEZSÕ TÉRI
REFORMÁTUS TEMPLOM
(Szilágyi Dezsõ tér)
Február 19-én, hétfõn 19.00 órától Tabulatúra
régizene klub a Szilágyi Dezsõ tér 3-ban lévõ nagyteremben. A belépés ingyenes.

VÁROSMAJORI JÉZUS SZÍVE
PLÉBÁNIA
(1122 Budapest, Csaba utca 5.)
Képek az orosz vallásosság kultúrtörténetébõl - Martin
C. Putna tavaly megjelent könyvét folytatólag ismertetik a városmajori templomtorony földszinti
szobájában. Idõpontok: február 18.; március 4., március 18. 16.00 -18.00 óráig.
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Az oktatás idõpontja:
2018. február 27. (kedd) 15.00 – 18.00 óra.
Az oktatás helyszíne: Budapesti Szent Ferenc
Kórház (1021 Budapest, Széher út 73.).
Megközelítés: gépkocsival a Hûvösvölgyi útról a
Szerb Antal utca felõl, illetve a Széher úton át,
illetve autóbusszal a Széll Kálmán térrõl induló
BKK 129-es járat Széher úti végállomásáig,
onnan néhány perc séta felfelé a kórházig.
Jelentkezés:
Fábiánné Kiss Szilvia ápolási igazgatónál
munkaidõben telefonon: +36-20-310-4404
vagy e-mail-ben: apolig@szentferenckorhaz.hu.

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
SZÜLÕK KLUBJA
Klubfoglalkozás havonta egyszer csütörtökönként 10.00–12.00 óra között a Szolgáltatási
Központban. Elérhetõség: 1012 Budapest, Attila út 89. Tel.: +36-1-356-8363, +36-1-3569599.

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 15.45-17.15 óra
között a Szolgáltatási Központban (Attila út 89.).

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 KözKÉZMÛVES CSOPORT
Havonta egy alkalommal várják a kézmûvesked- pont Könyvtára – 1014 Budapest, Országház u.
ni vágyó gyerekeket és szüleiket, valamint a 13. Jelentkezés: I. Idõsek Klubjában (1015 Budakreatív alkotásban szívesen résztvevõ hölgyeket pest Hattyú u. 16.) Telefon: +36-1-201-9735
és urakat. A közös alkotás élménye mellett
használati-, ajándék- és dísztárgyakat készíthetnek MERIDIÁN TORNA
a résztvevõk. Az egyes foglalkozásokra elõzetes Minden csütörtökön 09.30 órakor a II. Idõsek
jelentkezés szükséges a +36-1-356-8363 telefon- Klubjában (Roham u. 7.). A meridián torna az
egészség és a hosszú élet titkos receptje. Ez a
számon.
speciális mozgás a meridiánokból áramló enerBUDAVÁRI KALANDOROK KLUBJA gia-egyensúly helyreállításával a szervezet imA klub elsõdleges célja a közösségformálás, munrendszerét erõsíti. Nincsenek mellékhatámottója: „Moccanjuk ki közösségben a termé- sai, bármikor, bárhol gyakorolható, ingyenes és
szetbe!” A kirándulásokra egyaránt várják a semmiféle beruházást nem igényel.
fiatalok és idõsek, családosok vagy egyedülállók
jelentkezését. Az egyes programokra elõzetes SZENIOR JÓGA 60 ÉV FELETTIEKNEK
regisztráció szükséges a +36-1-356-8363 tele- Keddenként 10.30 és 11.30 között a II. Idõsek
Klubjában (Roham u. 7.). Az órák izmokra, ízülefonszámon.

Gombnyomásra azonnali segítség!
A Budavári Önkormányzat jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás szolgáltatása 2004 óta mûködik. A
szolgáltatás a rászorulók távfelügyeletét biztosítja
segélyhívó készülék segítségével rosszullét, baleset,
egyéb vészhelyzet esetére. Krízishelyzet esetén
(rosszullét, elesés) gombnyomással riaszthat és
azonnali intézkedés történik a segítség nyújtásra.
Az önkormányzat által fenntartott 200 jelzõkészülékek egy részét a 65 évnél fiatalabb, de egészségi
állapuk miatt rászoruló kerületi lakosok vehetik
igénybe. További részletes felvilágosítás a Gondozási
Központban.
Elérhetõség: 1013 Budapest, Attila út. 8.
Telefon: +36-1-355-65-84.

tekre ható, emésztõrendszert harmonizáló, energiablokkokat felszabadító biztonságos testgyakorlatokból állnak. A légzõgyakorlatok és a relaxáció
segítenek a belsõ béke és harmónia megteremtésében. Javasolt öltözet: kényelmes nadrág, póló.
A részvétel költségtérítéshez kötött!
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.).

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.: 2121261, 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.: 212-1261, 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
I. Batthyány utca középsõ szakaszán kulturált liftes társasház magasföldszintjén világos, csendes 76 nm-es nappali
+ hall + 2 hálószobás duplakomfortos lakás 47 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 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.

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: 0670-600-1727.
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.
életjáradék
Életjáradék
Idõs személyt segítenék élete nehézségeiben. Módját
közösen döntenénk el. Telefon: +36-30-418-6663.

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.
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
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
szolgáltatás
Szolgáltatás
KÉMÉNYBÉLELÉS, szerelt kémény építés, kondenzációs kazánok bekötése, szakvélemény ügyintézés, kémény
felújítás, tetõjárda kiépítése. Hívjon bizalommal. Telefon: 0630-680-6814.
Lakatos, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308.00

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.

ENERGIA-STOP KFT.
2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.
Telefon: 06-26/376-031,
06-30/655-655-2
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.

Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is.
Telefon: 06-30-447-3603.

Szabó Balázs vállalja kémények belső marását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752

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
munkával, szállítással. Kiss Gábor, I. kerület, Feszty Á. u. 2., az
alagsorban. Telefon: 214-8384, 06-20-345-9963.

Egészség
Egészség
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.

REDÕNYÖS MUNKÁK
Készítés-javítás. Gurtni csere. Szúnyoghálók, reluxák,
szalagfüggöny, roletta. Megbízhatóság, elfogadható ár.
Telefon: 06-30-212-9919.

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.

Villanyszerelés azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József
villanyszerelõ mester. Telefon: 06-20-9344-664,
246-9021. Elmû által minõsített és ajánlott
vállalkozás.oo

Jóga a mindennapi életben. segít a fizikai, szellemi, lelki,
egészség megõrzésében. A test átmozgatása, lélegzõtechnikák, lazítás, feszültség feloldása. Hétfõn és szerdán 18.0019.30-ig. Budavári Ált. Iskola. Tárnok u. 9-11. Telefon: 0630-402-4657.

Állás

Ha közös képviselet, akkor I. kerületi
Házgondnoksági Kft., mert:
• gyorsított eljárás a tartozókkal szemben,
• teljes pénzügyi garancia, pénzügyi biztonság,
• a tulajdonosok naprakész tájékoztatása a Társasház
ügyeirõl,
• zavartalan mûködés biztosítása
• gazdaságos 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
VÁRNEGYED SZERKESZTŐSÉG
E-mail: varnegyed@gmail.com • Telefon: (06-1) 355-0139

VÁRNEGYED

HOMLOKZAT SZIGETELÉS
energiatanúsítvánnyal,
a legkorszerűbb anyagokkal.
Kőműves munkával,
a kibontott anyagok
elszállításával.

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU
24 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók javítását,
illesztését, zárak cseréjét, festését, hõszigetelõ üvegezését és szigetelését 1 év garanciával! Felmérés díjtalan!
Horváth Ákos, telefon: 06-70-550-0269.00

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

Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és
szúnyoghálóval!
Kőműves munkával,
a kibontott anyagok
elszállításával,
7 év granciával!

www.hazga.hu

Otthoni munka! Különböző termékek összeállítása, csomagolása egyebek: 06-90-603-905 (audiopress.iwk.hu,
635 Ft/min, 06-1-222-8397,06-20-496-3980)

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy 2018. december 31.-ig

ügyeletes gyógyszertár:

SZÉNA TÉR PATIKA
Tel: 225-7830
Cím: 1015 Budapest,
Széna tér 1/A
Az önkormányzat ingyen
hívható zöld száma:

+36-80-204-275

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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