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Egészségügyi megállapodást kötött a Budapesti Szent Ferenc Kórházzal a Budavári Önkormányzat

Magas színvonalú kardiológiai ellátást
biztosítanak a kerületben élõknek
Együttmûködési és támogatási szerzõdést írt alá a
Budapesti Szent Ferenc Kórház és a Budavári
Önkormányzat február 23-án. A megállapodás
értelmében az I. kerületben élõk számára is biztosít
a kórház kardiológiai és belgyógyászati-diabetológiai ellátást. Emellett olyan otthonápolási képzéseket tartanak, amelyek keretében az intézmény
szakemberei otthon elvégezhetõ ápolási technikákat tanítanak a résztvevõknek. A támogatás
részeként az önkormányzat ötmillió forinttal támogatja a kórházat, amely defibrillátorokat és
hordozható EKG-készüléket vásárol az összegbõl.

Meghívó
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
170. évfordulója alkalmából
a Honvéd emlékmûnél tart megemlékezést
2018. március 15-én 09.00 órakor.
Köszöntõt mond:
Nagy Gábor Tamás polgármester
Közremûködik:
Hegedüs D. Géza színmûvész
Szabó Sándor tárogató-mûvész
A hagyományokhoz híven a nemzeti
ünnepen idén is családi programok
várják a látogatókat a Budai Várban
10.00-18.00 óráig.

A Budavári Önkormányzat vezetése kiemelt
feladatának tartja a lehetõ legteljesebb körû
egészségügyi ellátás fenntartását, többek között
önként vállalt feladatként mûködteti a Maros
utcai járóbeteg-szakrendelõt. Az intézményben
azonban nincs kardiológiai ellátás, a most aláírt
megállapodás ezt orvosolja. Nagy Gábor Tamás
polgármester úgy fogalmazott, hogy a kerületben nagy számban élnek idõs emberek, akikrõl
az önkormányzat különbözõ támogatási és
ellátási formákkal is gondoskodik. – Ezt bõ- Dr. Bodroghelyi László, a Maros utcai szakrendelő főigazgatója, Hollik István, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője,
vítjük most ki azzal, hogy a jövõben az I. kerületi Nagy Gábor Tamás polgármester és Toldy-Schedel Emil, a Szent Ferenc Kórház igazgatója az egézségügyi fejleszbetegek is gyógyulhatnak Magyarország egyik tésekről tartott tájékoztatót
vezetõ kardiológiai intézetében, illetve részt az I. kerületieket is. Mint arról már beszámolvehetnek a szûrõvizsgálatokon – mondta a pol- tunk, a gyakorlatra összpontosító képzéseken az
gármester. A kerületi polgárok a jövõben a intézmény szakemberei megtanítják az otthonBudapesti Szent Ferenc Kórház szabad kapaci- ápolás alapjait, többek között a beteg etetését,
tásának terhére családorvosi vagy szakorvosi emelését, mosdatását, pelenkázását, a sebkezelést
beutalóval vehetik igénybe az egyházi kórház és a katétergondozást. A képzéshez kapcsolódófekvõosztályait és járóbeteg-ellátását, évente két an ingyenesen elérhetõk egyes otthonápolási
alkalommal pedig prevenciós szûrésekre is vár- segédeszközök, amelyekkel megkönnyíthetõ a
ják õket. A támogatás részeként a kerület ötmil- hozzátartozók ellátása.
lió forintot nyújt a kórháznak, amelybõl három (A várhatóan havi rendszerességgel induló képzésekdefibrillátort és egy EKG-készüléket vásárol az rõl tájékoztatást adunk a Várnegyedben. Az otthonintézmény – tette hozzá a polgármester.
ápolási segédeszközöket a tanfolyamot elvégzők
Az
együttmûködés
keretében
a
kórház
otthon
vehetik majd igénybe, részletes felvilágosítást kórház
Az önkormányzat támogatásával ilyen új készülékeket
ápolási tanfolyamokat rendez, amelyekre várják tud adni – a szerk.).
(Folytatás a 3. oldalon)
vásárol a kórház

Elhunyt Rabati Magda,
Budavár Díszpolgára
Életének 92. évében elhunyt
Rabati Magda történelemtanár, történész-kutató, a
Budavári Önkormányzat
Díszpolgára.
1926. július 31-én született
Budán, a család a Váralja
utcában élt 1944 õszéig.
Iskolai tanulmányait a Tabánban, a Fehér Sas téren
lévõ Polgári Iskolában kezdte meg, de kezdõdõ súlyos
szívbetegsége miatt magántanuló lett. 1944 novemberében a családja Németországba utazott, ahonnan
1946 nyarán tértek vissza Budapestre. Ebben
az évben érettségizett a Szilágyi Erzsébet Leánygimnáziumban. 1950-ben a Logodi utcában
utaltak ki a családnak egy kis lakást, ahol
Rabati Magda haláláig élt.
1946-ban iratkozott be a Pázmány Péter
Tudományegyetem történelem-földrajz-mûvészettörténet szakára, ahol Kosáry Domokos
tanítványa, majd munkatársa lett. Közös
munkásságuk nagyban hozzájárult a Görgeivita nyugvópontra kerüléséhez. Történészként
részt vállalt az ’56-os forradalom dokumentumainak összegyûjtésében és külföldre juttatásában. A forradalom utáni megtorlások

idején folyamatos rendõri
megfigyelés alatt állt.
Nyugdíjazásáig – több
mint 30 éven keresztül – a
Kossuth Zsuzsa Gimnáziumban tanított történelmet. Varázslatos egyénisége, mindig optimista
lénye, alapos tudása és kiváló pedagógiai érzéke
magával ragadta tanítványait. Munkája, életmûve
elismeréseként a Budavári
Önkormányzat 2016-ban
választotta a kerület díszpolgárává.
Több évtizedes hazai és
osztrák anyaggyûjtés és kutatómunka után
2005-ben jelent meg Kossuth Zsuzsáról írt
monográfiája. Haláláig dolgozott a Görgeimonográfián, amelynek kiadását az önkormányzat tervezi.
Rabati Magdát 2018. február 20-án egy
budapesti kórházban érte a halál. Az elhunytat
a Budavári Önkormányzat saját halottjának
tekinti.
Lelki üdvéért 2018. március 11-én 10.00
órakor a Mátyás-templomban tartanak szentmisét. Temetése március 23-án, pénteken
09.45 órakor lesz a Farkasréti temetőben.
Nyugodjék békében!

A kerület is csatlakozott a Védjük meg településeinket,
védjük meg hazánkat! kezdeményezéshez

Meghirdették a civil- és
az épületfelújítási-pályázatot
Számos rendeletrõl tárgyaltak a képviselõk az
idei év elsõ Képviselõ-testületi ülésén, többek
között módosították az anyakönyvi szolgáltatásokról szóló jogszabályt. Meghirdették a társadalmi szervezetek támogatására és az épületfelújításokra vonatkozó pályázatot. Megválasztották a szavazatszámláló bizottságok tagjait. A képviselõk többsége egyetértett azzal, hogy
az önkormányzat csatlakozzon a Védjük meg
településeinket, védjük meg hazánkat! kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy Magyarország szuverenitását és az itt élõk biztonságát
megvédje.
A Képviselõ-testületi ülésen került sor a
2017. évi költségvetés módosítására, az év
végi elszámolás alapján átvezetésre és javításra
kerültek a pontos bevételi és kiadási tételek.
Új rendeletet alkotott az önkormányzat a
helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról: ennek értelmében – a jogszabályi elõírásokat figyelembe
véve – a helyi népszavazás elrendeléséhez az
itt élõ választópolgárok 25 százalékának kezdeményezése szükséges. Az anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet is módosításra
került: részletesen szabályozták az anyakönyvi

események hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidõn kívüli engedélyezését és a
többletszolgáltatások költségeit.
Idén is kiírta az önkormányzat a társadalmi
szervezetek és közcélú feladatok, valamint karitatív célok 2018. évi támogatására szóló pályázatot. Ennek keretében az I. kerülethez kötõdõ
kulturális, mûvészeti és sportrendezvények,
szociális, egészségügyi és gyermekjóléti programok támogatására pályázhatnak a helyi nemzetiségi önkormányzatok, a nonprofit gazdálkodó szervezetek (gazdasági társaságok), közhasznú szervezetek (közalapítványok kivételével), bejegyzett kerületi civil szervezetek és
egyházi közösségek. (Pályázati kiírás a 3. oldalon.)
Meghirdette az önkormányzat másik népszerû pályázatát, az épületfelújítási-pályázatot is.
Szeleczky Szilvia, a Mûszaki iroda vezetõje elmondta, hogy az önkormányzat 1995 óta segíti
a társasházak felújítását, a 23 év alatt összesen
közel egymilliárd forint vissza nem térítendõ
támogatáshoz jutottak a társasházak, amelybõl
mintegy hárommilliárd forintnyi felújítás valósult meg a kerületben. Az idei évben 80 millió
forint áll rendelkezésre a pályázaton.
(Folytatás a 3. oldalon)
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E-mail: varnegyed@gmail.com

Várnegyed

A párkapcsolati erõszak nem családi ügy, hanem bûncselekmény

Választási
A gyermekek a legkiszolgáltatottabbak
tájékoztató
Az országgyûlési választásokkal kapcsolatban
összegyûjtöttük a választókat érintõ legfontosabb határidõket.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre
irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben
szereplõ, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A külképviseleti
névjegyékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésõbb 2018. március 31-én (szombaton) 16.00 óráig kell megérkeznie a lakóhely
szerint illetékes választási irodához. Ugyaneddig az idõpontig a külképviseleti névjegyzékbe
vett választópolgár módosíthatja korábbi
kérelmét, és ennek alapján a külföldön történõ
szavazására egy másik külképviseletet jelölhet
meg, illetve visszavonhatja korábbi kérelmét
annak érdekében, hogy a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörben szavazhasson.
Átjelentkezés másik szavazókörbe az országgyûlési választások idején: az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, akik a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyüktõl eltérõ helyen kívánnak szavazni. A
kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában lehet intézni,
legkésõbb a szavazást megelõzõ péntek (2018.
április 6-án) 16.00 óráig. A helyi választási iroda vezetõje (vagyis a jegyzõ) nem papíralapú
igazolást ad ki, hanem közvetlenül felveszi a
választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe. Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni!
A mozgóurnát az a szavazóköri névjegyzékben szereplõ választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogvatartása miatt gátolt. Mozgóurnát a
szavazást megelõzõ második napon 2018.
április 6-án 16.00 óráig attól a helyi választási
irodától, a szavazás napján 2018. április 8-án
15.00 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a
névjegyzékében szerepel.
A Helyi Választási Iroda elérhetõsége:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Telefon: +36-1-458-3000

Röviden
Postázzák a húsvéti támogatást
Az elõzõ évekhez hasonlóan a Budavári Önkormányzat
idén is gondol a kerületben élõ idõsekre és a rászoruló
családokra: Húsvét alkalmából a 80 év felettiek, a rászoruló nyugdíjasok és a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülõ családok 8000 forint értékű
Erzsébet-utalványt kapnak. Az utalványokat a Magyar
Posta kézbesíti a címzetteknek március 12. – március
29. között.

Karbantartás a Fortuna utcában
Március közepére készül el a Fortuna utca 7. szám alatti
önkormányzati tulajdonban lévõ lakóépület utcai homlokzatának karbantartása. A Gamesz beruházásában
végzett munkálatok során megújul az épület lábazata
és a homlokzati nyílászárók.

Elfogadták a fõváros
költségvetését
Elfogadta a Fõvárosi Önkormányzat 2018-as összevont költségvetését a Fõvárosi Közgyûlés. Bagdy
Gábor pénzügyi fõpolgármester-helyettes elmondta: a
fõváros mûködési keretei stabilak, de a költségvetés
feszített, komoly kihívást jelent és fegyelmezett mûködést feltételez. Hangsúlyozta: a büdzsé teljes mértékben biztosítja a fõváros mûködõképességét, a legfontosabb fejlesztések továbbvitelét.

Ajánljon díszpolgárt!
A Budavári Önkormányzat az idei évben is megválasztja a kerület díszpolgárát. A jelöléshez várják az indoklást is tartalmazó írásos javaslatokat, amelyeket
legkésõbb 2018. március 31-ig lehet benyújtani az I.
kerületi Polgármesteri Hivatalhoz (1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1.).

Egy közszereplõ súlyosan bántalmazta gyermekei
édesanyját, a tettlegességen kívül benyugtatózta
és napokra lakásába zárta a nõt – adta hírül a
közelmúltban a sajtó. Az ügy kapcsán a párkapcsolati erõszak jellemzõit és a segítségnyújtás
lehetõségit gyûjtöttük össze.

Olykor egy jól mûködõ kapcsolatban is megesik,
hogy megbántjuk a társunkat. A fáradtságtól, a
stressztõl néha mondunk vagy teszünk olyasmit,
ami a másik számára bántó. Ez azonban még
nem bántalmazás, ha a felek õszintén, egyenrangú partnerekként meg tudják beszélni a konfliktust. Bántalmazásról akkor beszélünk, amikor a
bántások egyirányúak, idõvel egyre gyakoribbá
és súlyosabbá válnak, és az elszenvedõ egyre kevésbé tudja megakadályozni. A kapcsolati konfliktus
és a párkapcsolati erõszak, azaz a bántalmazás
között a legfontosabb különbség, hogy utóbbinál
a bántalmazó fél több hatalmat tulajdonít magának, és ezzel visszaélve kontrollt gyakorol a másik
fél felett. A családon, párkapcsolaton belüli bántalmazásnak számos megnyilvánulási formája
van: a szóbeli erõszaktól kezdve a lelki terrorizáláson keresztül az elszigetelésen át egészen a tettlegességig, sõt, akár az emberölésig is elfajulhat.
– A bántalmazó saját törvénykezése szerint gyakorolja a magának tulajdonított hatalmát a másik
fél felett, s mindeközben sok esetben meg is van
gyõzõdve arról,
hogy jól cselekszik. Ez az attitûd
mélyen be van
épülve az adott
egyén személyiségébe, a bántalmazó számára teljesen racionális ez a
magatartás, cselekedeteit logikusan meg tudja Boldog párkapcsolatként indul...
magyarázni mind
saját maga, mind partnere számára – magyarázta
a párkapcsolati erõszakkal foglalkozó esetmenedzser. Rámutatott, hogy sok esetben azért csak a
tettlegességig elfajult esetek kerülnek nyilvánosságra, mert hosszú, akár évekig tartó folyamatról
van szó, mialatt erõs érzelmi és gazdasági függõség alakul ki.

nyugodt, tisztelettudó magatartást mutatnak, ám tanúk nélküli
helyzetben agresszívak. A bántalmazás kizárólag a partner vagy
gyermek felé irányul a családon
belül.
Emellett megjelenik a gazdasági és családi függõség is, hiszen
a bántalmazó egzisztenciálisan is
bezárja partnerét, aki sok esetben a gyermekek érdekében
nem mer lépni, fél, hogy elveszíti a gyerekeket. Ugyanakkor a
nemzetközi kutatások azt mutatják, hogy az erõszak tanújának
Párkapcsolati erőszakban a gyermek is sérül, még akkor is, ha őt nem éri
lenni ugyanolyan romboló hatáközvetlen bántalmazás
sú, mint közvetlenül elszenvedJellemzõ, hogy a kapcsolat elején a felek nor- ni azt: azokban a családokban, ahol a szülõk közt
málisan élnek együtt, de bizonyos jelek már erõszak van, a gyerekek is ugyanúgy sérülnek,
ekkor is megmutatkozhatnak, ám a kötõdés még akkor is, ha õket nem éri közvetlen bántalezeket sokszor felülírja. Azután a kapcsolaton mazás.
B.L.
belüli mérföldkövek,
az összeköltözés, a házasság és a gyermek
megszületése felerõsíti a folyamatokat,
egyre nyilvánvalóbbá
válnak a hatalomgyakorlás eszközei.
Ugyanakkor a bántalmazott fél ekkor már
függõ helyzetbe került: a szóbeli és lelki
bántalmazás hatására
önbecsülése, önvédelmi képessége egyre
csökken, viszont erõsödik a szégyen, a
bûntudat, az elszigeteltség, így egyre ne- Hová forduljak?
hezebbé válik a segítségkérés. Sokan azért Sok esetben a bántalmazottak nem tudják, hová fordulhatnak segítségért.
sem mernek segít- Krízishelyzetekben a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Családséget kérni, mert attól és Gyermekjóléti Központ munkatársai, pszichológusai tudnak segítséget nyújtani. A
félnek, nem hisznek bejelentéseket zártan, anonim módon kezelik. A bántalmazottaknak lelki és jogi támonekik. Gyakori ugya- gatást nyújtanak, segítenek abban, hogy az érintett megtegye a megfelelõ lépéseket,
nis a bántalmazó ket- akár a rendõrség felé is, kezdeményezze a távoltartást.
tõs viselkedése: kívül- Az intézmény nyitvatartási idején túl gyermekvédelmi krízis helyzetben alapdíjas költséállók jelenlétében gen hívható telefonszámon lehet információt, tanácsot kérni: +36 30 935 2983.

Közeledik a befizetési határidõ: március 15.

Újra a helyi adókról
Az idei évben is két esedékességgel kell megfizetni
a megállapított építmény-, telek- és a gépjármûadót: március 15-ig és szeptember 15-ig kell
eleget tenni az adózási kötelezettségnek. A
Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoportja postázta a tárgyévi adóelõíró határozatokat és az
adófolyószámlákon fennálló egyenlegekrõl szóló
értesítést, valamint magánszemélyek esetében a
postai csekket is. Figyelem! Az idei évtõl a gazdálkodó szervezetek (beleértve az egyéni vállalkozókat is) és azok jogi képviselõi, a költségvetési szervek, köztestületek, közigazgatási
hatóságok kizárólag elektronikus úton tarthatják
a kapcsolatot az adóhatósággal.
Az önkormányzat döntése értelmében az építményadó és a telekadó az idei évben sem
emelkedik, azoknak a mértéke 2015 óta változatlan. A jogszabályi változások miatt azonban az
adózás rendje és a kedvezmények egy része
módosult. Az építményadó esetében pontosították az ingatlanok életvitelszerû használatának
feltételeit. Változatlan maradt az az alapelv, hogy
75 százalékos kedvezményre jogosul az a magánszemély, aki az adóköteles lakásingatlanában

életvitelszerûen tartózkodik, emellett pedig az
építmény vállalkozása székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként szerepel valamely
hatóság, közigazgatási szerv vagy köztestület nyilvántartásában. Azon magánszemélyek viszont,
akik a lakásingatlanukat üzleti céllal szálláshelyszolgáltatás céljára hasznosítják (vagy üzletként,
telepként hasznosítják vagy hosszú távra bérbe
adják), csak úgy kaphatják meg a kért kedvezményt, ha az építményt – annak mûszakilag vagy
természetben megosztott jellegére tekintettel –
életvitelszerûen használják azon részében, amely
a megosztást követõen üzleti tevékenység célját
nem szolgálja.
Fontos változás az is, hogy a gazdálkodó szervezetek (beleértve az egyéni vállalkozókat is) és
azok jogi képviselõi, a költségvetési szervek,
köztestületek, közigazgatási hatóságok kizárólag
elektronikus úton tarthatják a kapcsolatot az
adóhatósággal. A nem gazdálkodó szervezetként
eljáró magánszemélyek, lakásszövetkezetek, adószámmal nem rendelkezõ egyesületek és alapítványok választhatják a hagyományos, papír
alapú ügyintézést is. A helyi rendelet az adószámos magánszemélyeket is az elektronikus ügyin-

tézés kereteibe helyezi az adóbevallások, bejelentések és változás-bejelentések területén.
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban
fontos megjegyezni, hogy a fax és az e-mail nem
minõsül elektronikus útnak, elektronikusan
ügyet kizárólag cégkapu vagy ügyfélkapu használatával tudnak indítani az adózók.
Szintén változást hoz az adózók életében az,
hogy a kerületben székhellyel rendelkezõ új vállalkozásoknak – amennyiben építmény- vagy
telekadó kötelezettsége keletkezik – már nem
kötelezõ a helyi adóhatósághoz történõ bejelentkezés, mert arról a NAV szolgáltat adatot az önkormányzatnak. Amennyiben nem székhellyel,
csak telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik a
vállalkozó, úgy a bejelentkezési kötelezettsége
továbbra is fennáll, ahogyan az idegenforgalmi
adó adónemben érintettek bejelentkezési kötelezettsége is.

Tájékoztató a fizetési kedvezményekről
A helyi adók megfizetésével kapcsolatban érdemes
összefoglalni a fizetési kedvezményekre vonatkozó
szabályokat is. A jogszabályok értelmében az adóhatóság egyedi esetekben enyhítési lehetõséget ad a
fizetési kötelezettségek teljesítése tekintetében. Az
adóhatóság méltányossági jogkörében csak akkor
járhat el, ha ezt törvény lehetõvé teszi, de egyben köteles is méltányosságot gyakorolni, amennyiben az adózó
bizonyítja, hogy körülményei a méltányosság feltételeinek megfelelnek.
A fizetési kedvezményre irányuló eljárás az adóhatóság által nyilvántartott adók és járulékok, egyéb
fizetési kötelezettségek valamint pótlékok, bírságok
vonatkozásában benyújtott fizetési halasztás és részletfizetés (fizetési könnyítés) iránti kérelmek, illetve
mérséklési (elengedési) kérelmek elbírálására terjed ki.

A kérelmek elbírálására irányuló jogkört fõszabály szerint elsõ fokon a kerületi adóhatóság, másodfokon
Budapest Fõváros Kormányhivatala gyakorolja.
A kérelem elõterjesztésére jogosult az adózó, az adó
megfizetésére kötelezett személy, a felszámoló és a
végelszámoló, az adózási ügyvivõ, valamint a pénzügyi
képviselõ és a bizalmi vagyonkezelõ.
A papír alapú kérelmet célszerû az adóhatóságnál
rendszeresített nyomtatvány és szükség esetén meghatalmazás teljes körû kitöltésével benyújtani a hatósághoz. A nyomtatványok megtalálhatóak a www.budavar.hu és a www.budavar.eado.hu honlapon.
Azok az adózók, akik elektronikus bevallás benyújtására kötelesek (pl. jogi személyek, gazdálkodó szervezetek), kizárólag az ügyfélkapun vagy cégkapun
keresztül küldhetik be a kérelmeiket. Amennyiben az

adózó, illetve képviselõje elektronikus úton terjesztette
elõ a kérelmét, az adóhatóság az eljárás során hozott
határozatát, végzését, egyéb értesítéseit és felhívásait
szintén elektronikus úton közli az adózóval vagy a kérelmet benyújtó képviselõjével.
Magánszemély adózónál a mérséklésre vagy elengedésre vonatkozó kérelem elbírálásakor az adóhatóságnak azt kell mérlegelni, hogy a tartozás megfizetése súlyosan veszélyezteti-e az adózó és a vele
együtt élõ közeli hozzátartozók megélhetését. Jogi
személy és egyéb szervezet esetében a pótlék és
bírságtartozás kivételes méltánylást érdemlõ körülmény fennállása esetén, így különösen akkor mérsékelhetõ vagy engedhetõ el, ha e tartozások megfizetése az adózó gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.
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A kerület is csatlakozott a Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat! kezdeményezéshez

Meghirdették a civil- és
az épületfelújítási-pályázatot
(Folytatás az 1. oldalról)

Az épületfelújítási-pályázat keretében pályázni
lehet külsõ szerkezeti felújításra (homlokzat, tetõszerkezet, tetõhéjazat, kémény tetõsík feletti részeinek felújítása, esõvíz-elvezetõ rendszerek felújítása, kapu és homlokzati nyílászárók felújítása)
és belsõ szerkezeti felújítása is (lépcsõház felújítása,
belsõ nyílászárók cseréje, személyfelvonók felújítása, elavult elektromos vezetékek és gázvezetékek
cseréje, felújítása).
Elõnyben részesülnek az életveszély elhárítását
szolgáló felújítások, különös tekintettel a tartószerkezeteket érintõ munkákra (függõfolyosók,
födémek, pillérek), és a tavalyi évben elkezdett
felújítások, amelyekre pályázatot nyújtottak be,
de nem részesültek támogatásban. Az épületfel-

újítási-pályázat benyújtási határideje április 11.,
az elbírálásra május 31-ig kerül sor. (További tudnivalókról lásd a pályázati kiírást keretben).
Számos vagyoni kérdést is megtárgyalt a Képviselõ-testület. Többek között eredményesnek
nyilvánították a Csalogány u. 38. szám alatti 292
m2-es beépítetlen ingatlan eladására tavaly decemberben kiírt nyilvános pályázatot. A nyertes ajálattevõ a Csalogány 38 Medical Center Kft., amely
egészségügyi központot épít majd a területen. A
cég bruttó 136 millió forintot ajánlott a területért. Eredményes volt az Aranyszarvas étterem
hasznosítására kiírt nyilvános pályázat is, a nyertes
vállalta a helyiség felújítását, az „Aranyszarvas
étterem” nevének és logójának, valamint tradicionális magyar „vad-étterem” jellegének megõrzését. A Virág Benedek Házban található, nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására kiírt
pályázatot eredménytelennek nyilvánították.

Kinek fontos a biztonság?
Csatlakozott a Budavári Önkormányzat is a
Megyei Jogú Városok Szövetsége által meghirdetett Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat! címû kezdeményezéshez. A migráció, a tömeges bevándorlás súlyos biztonsági kockázatot
jelent, a hírekben rendszeresen hallani fenyegetésekrõl, atrocitásokról, terror-eseményekrõl, amelyek a bevándorlással hozhatók összefüggésbe.
Nagy Gábor Tamás polgármester az elõterjesztés
kapcsán elmondta, hogy a Megyei Jogú Városok
Szövetsége által indított kezdeményezés célja, hogy
felhívja a figyelmet a problémára és felkéri a kormányt, hogy biztosítsa Magyarország határainak
védelmét, biztonságát és szuverenitását, illetve a
keresztény magyar kultúra megõrzését.
Váradiné Naszályi Márta (Párbeszéd) a vitában
Aladár utca 16. – pályázati támogatással és a HÁZGA kifogásolta, hogy az önkormányzat is részt vesz a
„mocsokhadjáratban”. Mint mondta, nem érti,
közreműködésével született újjá

hogy helyi szinten miért kell a kérdéssel foglalkozni. Hozzátette: véleménye szerint méltatlan az
önkormányzathoz az előterjesztés azon része is,
amely a magyar kultúra védelmének fontosságáról szól. A képviselő a letelepedési kötvényt is kifogásolta. Veress Dávid Olivér (független) szerint
a bevándorlás nem jelent problémát az országban,
számára éppen ezért érthetetlen a javaslat. Hozzátette, aki a „kolbászos tepertõkrém alapú magyar
kultúrát” akarja megvédeni, az támogassa a javaslatot. Szerinte a magyar kultúrát éppen a befogadás
jellemzi. Válaszában a polgármester rámutatott,
hogy Magyarország befogadó, de nem bevándorló-ország. A tömeges, szervezett bevándorlás kényszerpályát jelöl ki a társadalom számára és a negatív
folyamatok nehezen fordíthatók vissza. A kellõ
józansággal és kellõ idõben megtett intézkedésekkel azonban meg lehet védeni az országot és az
itt élõket. – Az önkormányzat éppen ezt fejezi ki a
kezdeményezéshez való csatlakozással, hiszen felelõsséget érez az itt élõ emberek iránt – hangsúlyozta Nagy Gábor Tamás. Az elõterjesztést Váradiné Naszályi Márta és Veress Dávid Olivér nem
támogatta, Gallowich Margit (LMP) és Remenyik
Ildikó (MSZP) nem szavazott.
Csatlakozott a kerület a budapesti Klímastratégia és éghajlatváltozási platformhoz, amelyet a fõváros hozott létre. A tagok célja a fõváros klímastratégiájának tervezésében és megvalósításában
való aktív közremûködés, a szélesebb közvélemény klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek
bõvítése. Mint ismeretes, az önkormányzat már a
tavalyi évben elfogadta a helyi klímastratégiát.
Pályázatot írt ki az önkormányzat a Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézményvezetõi tisztségére, Lázár Nóra öt éves megbízása
ugyanis február 28-án lejárt. Hozzájárult az önkormányzat dr. Keltai Vera felnõtt háziorvos praxisának adásvételéhez, a doktornõ 2018. július 1-tõl
dr. Nagy János részére értékesíti a praxisát.
B.L.

Egészségügyi megállapodást kötött a Budapesti Szent Ferenc Kórházzal a Budavári Önkormányzat

Magas színvonalú kardiológiai ellátást
biztosítanak a kerületben élõknek
(Folytatás az 1. oldalról)

Toldy-Schedel Emil, a Szent Ferenc Kórház
fõigazgatója a megállapodás aláírása kapcsán
arról beszélt, hogy nagy szükségük van az eszközpark bõvítésére, hiszen a kórház kormányzati
támogatásból, rendi fenntartói, illetve magánadományokból 3,5 milliárd forintos fejlesztési
programot indított. Ennek elsõ lépéseként tavaly
decemberben megkezdõdött a kórház bõvítése.
Várhatóan év végére készül el az a négyemeletes,
a XXI. századi elvárásoknak megfelelõ, modern
intézmény, amely a tüdõ- és szívtranszplantált
betegek rehabilitációs ellátását biztosítja majd.
Az új épület átadása után kerül sor a jelenlegi
intézmény felújítására – tette hozzá a fõigazgató.
Mint mondta, a kórház a kezdetektõl fogva
ápolási kórház volt, most ezt a hagyományt viszik
tovább azzal, hogy – hiánypótló szándékkal – a
Közép-magyarországi régióban magas szintû rehabilitációs ellátást biztosítanak majd.

Kormányzati támogatás a kórházak
fejlesztésére

Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat
2018. évi
ÉPÜLETFELÚJÍTÁSI-PÁLYÁZATA
A pályázat benyújtási határideje:
2018. április 11. 16.30 óráig.
A pályázat elbírálására 2018. május 31-ig kerül sor.
A jelentkezési adatlap beszerezhetõ:
• a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint
• letölthetõ a www.budavar.hu honlap Pályázatok/
Mûszaki Iroda pályázatai hivatkozások alatt.
2018. évben támogatható munkák:
Épületek külsõ és belsõ szerkezeti felújítása (homlokzat, tetõszerkezet, tetõhéjazat, kémény tetõsík
feletti részeinek felújítása, esõvíz-elvezetõ rendszerek felújítása, kapu és homlokzati nyílászárók
felújítása, lépcsõház felújítása, belsõ nyílászárók
cseréje, személyfelvonók felújítása, elavult elektromos vezetékek szabvány szerinti felújítása és
gázvezetékek cseréje, felújítása).
Információ:
Budavári Polgármesteri Hivatal, Mûszaki Iroda
Barna Julianna tel.: +36-1-458-3061
E-mail: barna.julianna@budavar.hu;
vagyon@budavar.hu

* * *
Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat
2018. évi tavaszi
FELÚJÍTÁSI HITEL PÁLYÁZATA
Pályázók köre: társasházak.
A pályázatok benyújtási határideje:
2018. április 10. (kedd) 16.00 óra.
A pályázatok elbírálási határideje: 2018. május 31.
A jelentkezési adatlap beszerezhetõ:
• a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint
• letölthetõ a www.budavar.hu honlap Pályázatok/Mûszaki Iroda pályázatai hivatkozások alatt.
A pályázat célja:
A pályázat keretén belül az önkormányzat támogatást nyújt a társasházak felújítási és korszerûsítési
munkálataira felvehetõ banki hitelek kamattámogatására.
Információ:
Budavári Polgármesteri Hivatal, Mûszaki Iroda
Barna Julianna tel.: +36-1-458-3061
E-mail: barna.julianna@budavar.hu;
vagyon@budavar.hu

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Társadalmi szervezetek,
közcélú feladatok, valamint
karitatív célok 2018. évi
TÁMOGATÁSI PÁLYÁZATA
A pályázat benyújtásnak határideje:
2018. április 3. kedd 16.00 óra.
Elbírálási határidő: 2018. április 26.

A Széher úti épület mögött épül a Szent Ferenc Kórház új szárnya

fejlõdni – mutatott rá Hollik István, a FideszKDNP országgyûlési képviselõje. Mint mondta,
a szocialista kormányok alatt az egészségügybõl
kivont 500 milliárd forintot 2010 után sikerült
visszapótolni, de ez is kevés ahhoz, hogy a több
éves lemaradását behozza a fõvárosi egészségügy.
Éppen ezért döntött a kormány az Egészséges Budapest Program elindításáról,
amelynek keretében 20172025 között 700 milliárd
forint hazai forrásból megújítja fõváros és Pest megye
ellátását. – A program során
három centrumkórház jön
létre, és további 25 kórházban és hét önálló szakrendelõben valósulnak meg fejlesztések. Ennek a programnak a része a Szent Ferenc
Kórház megújítása is –
emelte ki Hollik István.
Hozzátette, az áprilisi válaszA főigazgató a sajtónak is bemutatta a kényelmes kórtermeket

– Budapest és a fõvárosi egészségügyi ellátás
megszenvedte a korábbi balliberális városvezetést
és kormányzást, hiszen az akkor elérhetõ uniós
források nagy részét a 4-es metróra költötték, az
egészségügyi ellátórendszer pedig nem tudott

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

tás tétje, hogy az I. kerületiek szempontjából is
kiemelten fontos kórházfejlesztéseket folytatni
tudja a kormányzat.
Az egészségügyi intézmények fejlesztését az
önkormányzat saját forrásaiból is támogatja.
Mint arról már beszámoltunk, a tervek szerint az
idei évben folytatódik a Maros utcai szakrendelõ
felújítása. Bodroghelyi László, a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának vezetõje a
sajtótájékoztatón elmondta, hogy a szakrendelõ
felújításának utolsó nagy lépését valósítják meg
azzal, hogy az alagsor átépítésével vérvételi helyiséget és várószobát alakítanak ki, amely a betegek
kényelmét szolgálja majd. Megújul a Krisztinavárosban a Mikó utcai gyermekorvosi rendelõ
is: nyáron átépítik a rendelõt, kicserélik a gépészetet és modernizálják a technikát is. – Az átalakítással olyan rendelõ jön létre, amely kényelmes és modern körülményeket biztosít mind a
családok, mind az ott dolgozók részére. A két
beruházás mintegy 250 millió forintba kerül,
amelyet az önkormányzat saját forrásból finanszíroz.
B.L.

A jelentkezési adatlap beszerezhetõ:
• a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, valamint
• letölthetõ a www.budavar.hu honlap Pályázatok
hivatkozások alatt.
További információ:
Polgármesteri Hivatal Szervezési Csoport
Telefon: Lipták Noémi +36-1458-3068;
Pál Katalin +36-1458-3096 (pénzügyi elszámolás
esetén)

Rendőrségi
lakossági fórum
A Budapesti Rendõr-fõkapitányság I. kerületi Rendõrkapitánysága 2018. március 21-én,
szerdán 10.00 órától lakossági fórumot és
konzultációt tart bûnmegelõzés témakörében. A fórum helyszíne: Budapesti Rendõrfõkapitányság I. kerületi Kapitánysága;
Pauler utca 13. V. emeleti tárgyaló.
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Török Ferenc kiállítása a Várnegyed Galériában március 23-ig látogatható

„A mindenség részei vagyunk”
Nagyböjt idõszakban a Várnegyed Galéria hagyományosan szakrális témájú kiállítással várja
az érdeklõdõket. Február 22-én Török Ferenc
Kossuth- és Ybl-díjas építész ezúttal nem csupán
néhány általa tervezett templom makettjével lepte meg a látogatókat, hanem olyan különleges rajzokkal, színes grafikákkal és kollázsokkal is, amelyeket saját szentföldi utazásai, illetve ismert bibliai személyek, történetek ihlettek.

NYITOTT ZENEI MÛHELY
Március 13-án, 20-án és 27-én délelõtt 10.0012.00 óra között zeneakadémisták nyilvános
próbái házimuzsikával. A belépés díjtalan, de
regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a jokaiannaszalon.hu weboldalon vagy a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail címen lehet a program megjelölésével.
VIZIVÁROSI CSILLAGOK
Március 20-án, kedden 18.00 órától elindul a
Vizivárosi Csillagok sorozat, a Jókai Anna Szalon és a Litea Könyvszalon közös programja,
amely a Vizivároshoz kötõdõ jeles személyiségek elõtt tiszteleg. A sorozat elsõ elõadásának
vendége Sass Sylvia Kossuth- és Liszt Ferencdíjas operaénekes. A mûvésznõvel operáról,
könyveirõl és összmûvészeti tevékenységérõl
beszélget Mocan-Székács Barbara. A belépés
díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni
a jokaiannaszalon.hu weboldalon vagy a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail címen lehet a
program megjelölésével.
„A HANGSZEREK KIRÁLYNÕJE”

A mûalkotások mitikus utazásra invitálják a látogatót. Az út Dávid barlangján keresztül vezet
Dániel és az oroszlánok történetéhez, az Aranyborjúhoz, de találkozhatunk Ábrahámmal és
Izsákkal, a Három Királyokkal és tanúi lehetünk
többek között Jerikó elestének. A kiállításnak
címet kölcsönzõ Teremtés kilenc epizódból álló
sorozat, amely a Kezdettõl a Végzetig a világ Isten
általi keletkezését örökíti meg. A mûvek másik
csoportja bibliai helyszíneken rögzített skiccek
alapján készült. A sajátos emlékképeken a Via
Dolorosa mellett Jeruzsálem számos ikonikus
épülete elevenedik meg.
A bemutatott alkotások témája és mûfaja nemcsak az építész kollégáknak, valamint az ismerõsöknek okozott rendkívüli meglepetést, hanem a
tárlatot megnyitó közeli barátnak, Fekete
Györgynek, a Magyar Mûvészeti Akadémia
tiszteletbeli elnökének is. Köszöntõjében úgy
fogalmazott, hogy korábban soha nem gondolta,
hogy a grafikát stiláris kötöttségek nélkül is meg
lehet közelíteni. Hangsúlyozta, hogy a rajz a legnagyobb dolog a képzõmûvészetben, õsi ábrázolási forma, amelyet Török Ferenc – akárcsak a
hasonló technikájú Borsos Miklós – szívébõl tesz
a papírra. Egy Pilinszky Jánossal folytatott, hitrõl
szóló mély beszélgetés felidézése után Fekete
György e szavakkal folytatta a régen elültetett
gondolatot: – A mindenség részei vagyunk, és
egyszer visszatérünk oda; nem tudjuk hogyan, de
hinni kell benne. Török Ferenc hívõként mutatja meg a világnak, hogy „ez vagyok én, ebben
hiszek, próbáljatok ti is ezen az ösvényen járni”.

A rajzok és grafikák hangulatára finoman felel a
neves építész hat építészeti munkájának makettje.
A révfülöpi, a nyársapáti, a felsõpakonyi római katolikus templom mellett a kozárdi zarándok templom, a budapesti Magyar Szentek Temploma és a
Csíkszentmihályi Róbert szobrászmûvésszel közösen alkotott Keresztút látható a kiállításon.
Török Ferenc szakmai elismerései mellett
Budavár díszpolgára, a Nemzet Mûvésze, és a
Magyar Mûvészeti Akadémia rendes tagja. A
Várnegyed Galériában megnyílt kiállításán Mécs
Károly Kossuth-díjas színmûvész Weöres Sándor: Ének a teremtésrõl és Nagy Gáspár: Isten költeménye címû verseit szavalta, közremûködött
Horváth Árpád népzenész.
A kiállítás megtekinthetõ március 23-ig, keddtõl szombatig 11.00 és 18.00 óra között,
r.a.
Batthyány utca 67. szám alatt.

Finisszázs
Március 22-én, csütörtökön 17.00 órától
tartják Török Ferenc Teremtés című kiállításának finisszázsát a Várnegyed Galériában.
Program: találkozó és tárlatvezetés a művésszel.

Tavaszi fohász
Március 28-án, szerdán 18.00 órakor nyílik
Petrás Mária Prima Primissima- és Magyar
Örökség díjas alkotó, és lánya, Petrás Alina
keramikus művészek közös húsvéti kiállítása a
Várnegyed Galériában.

Arany kéziratokat restaurálnak
Március 23-án, pénteken 18.00 órától A lantmûvészet aranykora - Régi zenei estek I. címmel
Kónya István barokklant estjén Silvius
Leopold Weiss, Johann Sebastian Bach és
Jacques Bittner mûvei szólalnak meg. A 15.
század közepétõl a 17. század végéig a lantot
Európában az énekhang után a hangszerek
között a legnagyobb elismerés övezte. „Regina
Omnium Instrumentorum musicorum”-nak,
a „Hangszerek Királynõjének” nevezték sokáig. A kor legnépszerûbb, és egyben legjelentõsebb hangszere volt, ami nemcsak szólójátékra alkalmas, az ének kíséretére is a legideálisabb partnernek bizonyult. A reneszánsz
korban a kamarazene, a házimuzsikálás fõ
hangszerévé vált, népszerûsége egészen a
klasszika koráig tartott. A hangszerek királynõjét Kónya István lantmûvész elõadásában
ismerhetik meg. Belépõ: 2500 Ft, diák és
nyugdíjas: 2000 Ft. A programra való belépés
regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a jokaiannaszalon.hu weboldalon vagy a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail címen lehet a program megjelölésével.
MESTER ÉS TANÍTVÁNYAI
KONCERTEK
Március 25-én, vasárnap 18.00 órától
Ábrahám Márta és tanítványainak koncertje.
Mûsoron Bach, Bartók, Brahms és Csajkovszkij mûvek. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a jokaiannaszalon.hu weboldalon vagy a jokaiannaszalon
@budavar.hu e-mail címen lehet a program
megjelölésével.
JÓKAI ANNA SZALON
1011 Budapest, Iskola utca 28.
Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig:
16.00 – 20.00 óráig
A látogatás idõpontjával kapcsolatban
ajánlott elõzetesen egyeztetni.
Telefon: +36-20-363-0577
E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu
www.jokaiannaszalon.hu
facebook.com/jokaiannaszalon

Restaurálásra az Országos Széchényi Könyvtárba
(OSZK) érkeztek Arany János legértékesebb kéziratai
és egyéb dokumentumai a nagyszalontai Arany János
Emlékmúzeumból.
Az Arany János-emlékév egyik legfontosabb feladataként fogalmazódott meg Arany Nagyszalontán
õrzött tárgyi- és dokumentum-hagyatékának teljeskörû feltárása és megõrzése. Az elõbbit a Petõfi Irodalmi Múzeum munkatársai vállalták, az OSZK
munkatársai – az intézmény saját gyûjteményében
található Arany-kéziratok digitalizálása mellett – a
Csonkatoronyban õrzött kéziratos- és könyvállomány
szakszerû restaurálását végzik. Az OSZK-ba szállított
mintegy 800 fóliónyi kézirategyüttes jelentõs része
levél, a hagyaték darabjai között azonban két kiemel-

Búcsúzunk

kedõen fontos szépirodalmi dokumentum is szerepel: a Szentivánéji álom fordításnak Arany János keze
által tisztázott változata, illetve a Murány ostroma
kézirata – mondta el dr. Rózsafalvi Zsuzsanna irodalomtörténész, az OSZK kézirattárának munkatársa. Tóth Zsuzsanna szakrestaurátor a dokumentumok állapotával kapcsolatban megjegyezte, hogy számos irat szakadt és az idõk során elkoszolódott, a legnagyobb veszélyt azonban a tintamarások okozzák.
Ezek kezelése, javítása, állagmegõrzése a restaurátorok feladata, hogy a hányatott sorsú dokumentumegyüttes az utókor számára is fennmaradjon. Az újjászületett dokumentumok várhatóan 2018 júniusában ünnepélyes keretek között kerülnek vissza
Nagyszalontára, ahol egy idõszaki kiállítás keretében
mutatják be azokat.

Elhunyt a kerületben élõ mûvészházaspár,
Horesnyi László színmûvész és Molnár Gabriella grafikusmûvész.
Molnár Gabriella 1940-ben született Budapesten, az I. kerületben, ahol haláláig élt. 1965ben diplomázott a Magyar Képzõmûvészeti
Fõiskolán, Kádár György növendékeként.
Sokszorosító grafikával (rézkarc, linómetszet)
foglalkozott, de könyveket is illusztrált. Alkotásaival számos díjat nyert (Derkovits-ösztöndíj,
Firenzei Grafikai Biennálé fõdíja, Metszettriennálé, Carpi bronzérem, Besztercebányai
Grafikai Biennálé oklevele). Rendszeresen
kiállított Magyarországon és külföldön is.
Szakonyi Károly Kossuth- és József Attiladíjas író egy kiállítás kapcsán így írt Molnár
Gabrielláról: „A mûvész tökéletes rajztudással
teremti meg a színezett rézkarcain a világnak
azt a képét, amelyet a valóságból emel a költészet
magasba. A kormos falú, hámló vakolatú, megvénült házakat színes homlokzatú, gyönyörû
architektúrájú épületekké álmodja, de nem azért,
hogy meghamisítsa a világot, hanem, hogy megmutassa, milyen is lehetne egy város, egy tér, de
egyáltalán az egész földi környezetünk, ha nem Molnár Gabriella rézkarca
feledkeznénk meg arról, hogy ahol élünk, az a
szépség terréniuma is lehetne. Molnár Gabriella is felfedezi. Mert látható, hogy örül a szépnek,
– aligha tévedek – a szép megszállottja, s mivel örül a harmóniának. Az élet örömét karcolja rézsokat tud róla, nem állhatja meg, hogy ne ossza lapjaira, szembeszegülve mindazzal, ami létünk
meg velünk örömét, amikor az életben itt is, ott rontására tör.”

Horesnyi László 1937-ben született Szegeden, 1963-ban végzett a Színmûvészeti Fõiskolán, majd a gyõri Kisfaludy Színház és a Szegedi
Nemzeti Színház után 1969-ben szerzõdött a
Madách Színházhoz, amelynek haláláig tagja
volt. Erõs, robbanékony személyiségével, jelentõs karakterszerepek megformálásával lett népszerû a közönség körében. Színházi szerepei
mellett több tucatnyi játékfilmben és tévéjátékban játszott, különös tehetsége volt az elesett
kisember vagy a gonosz antihõs megformálásához. Utolsó szerepe a Madách Színházban Az Operaház Fantomjának árverési kikiáltója, amelyben majdnem haláláig színpadra
lépett.
Horesnyi László január 27-én, felesége, Molnár Gabriella február 14-én hunyt el.

Horesnyi László

Fotó: MTI
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Május 1.- 7.: Új helyszínek, mûfaji sokszínûség, neves elõadók, házikoncertek – Nagy Gábor Tamás a Beethoven Budán Fesztiválról

Beethoven, az örök inspiráció
Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester kezdeményezése nyomán május 1-7. között immár 19. alkalommal rendezi meg a Budavári Önkormányzat a Beethoven Budán Fesztivált. A koncertsorozat egyik jellegzetessége, hogy évrõl évre újabb
és újabb meglepetésekkel, mûfaji sokszínûséggel
várja az érdeklõdõket, hogy bemutassa:
Beethoven több mint klasszikus. Zenéje akár korabeli hangszereken, akár jazz –formációban,
nagyzenekari kísérettel vagy kamarakoncerten
megszólaltatva is különleges élményt és újabb inspirációkat nyújt.
t Közel két évtizede rendezi meg az önkormány-

zat a Beethoven Budán Fesztivált. Tudnak még
újdonságokkal, különlegességekkel készülni?
– Éppen a közel húsz éves tapasztalat alapján
mondhatom, hogy igen. Beethoven hatalmas
életmûve nem egy lezárt zenetörténeti fejezet,
hanem újra és újra felfedezhetõ. Az itt fellépõ
mûvészek is többször említették, hogy amikor
elõvették a Beethoven-kottákat, számos inspirációt merítettek belõle, mindig képesek felfedezni
benne valamit, és ezt szívesen meg is osztják a
közönséggel.
t Új helyszínekkel bõvül idén a Beethoven Budán
Fesztivál. Miért van szükség más koncerttermekre?
– Egyrészt a koncertsorozat iránt egyre nagyobb
az érdeklõdés mind a szakma, mind a közönség,
részérõl. Ezért az idei évben már nem pusztán I.
kerületi helyszíneken tartunk koncertet, hanem
a XII. kerületben, a MOM Kulturális Központban is. Másrészt a Budai Várban zajló felújítások
miatt is szükség volt arra, hogy új koncerthelyszíneket keressünk. A Várszínház, a Budai Vigadó
épületének még zajlik a felújítása, a Hillebrandterem esetében pedig már a tervezés és az elõkészítés fázisán dolgoznak a szakemberek.
t A klasszikus nagykoncertek mellett idén házimuzsikával is várják a zenerajongókat. Miért tartják
fontosnak, hogy ezt a hagyományt felelevenítsék?
– Számunkra az a megszokott, hogy az elõadók
színpadokon, koncerttermekben lépnek fel,
Beethoven idejében azonban alapvetõ zenélési
formának számított, hogy arisztokrata vagy polgár családok szalonjaiban muzsikáltak maguk a

zeneszerzõk. Közelrõl látni, szinte átérezni azt,
ahogyan a mûvész – sokszor rezonálva a közönségre – formálja, alakítja az elõadását, egyszeri
és megismételhetetlen pillanat. Ezt szeretnénk
minél többekkel megosztani. Megmutatjuk,
hogy a komolyzene nem elefántcsonttoronyban létezõ, a laikus közönség számára csak nehezen értelmezhetõ jelenség. A zene ugyanis
mindenkié: kapcsolatot teremt az emberek
között, igazi közösségformáló ereje van. A zenét
mindenki érti, mindenkire hatással van. Egy
házikoncerten ez az élmény még inkább
„kézzelfoghatóvá” válik, és lehetõséget teremt
arra is, hogy a hallgatóság együtt, akár a mûvésszel közösen értelmezze a zenemûvet. Nem
titkolt célunk, hogy a házimuzsikálással arra
ösztönözzük a fiatalokat, hogy foglalkozzanak
zenével, tanuljanak meg egy-egy hangszeren játszani. Tudom, hogy ez nem könnyû feladat,
hosszú évekig tartó folyamat, de egy életre szóló
ajándék.
t Hol lesznek házikoncertek és kik lépnek fel?
– A kerületben több helyszínen – a Várban, a
Vízivárosban és a Krisztinavárosban – is
tavalyi fesztivál egyik különlegessége: Beethoven IX. szimfóniájának átirata két orgonára és kórusra a Mátyás-templomlesznek házimuzsikálások. Sõt, a Városházán a Aban
hangzott el, és méltán aratott kirobbanó sikert
dísztárgyalót is megnyitjuk a közönség elõtt. A
fellépõk között lesznek neves elõadómûvészek, Péter Trió és a BTA Szimfonikusok Vonószenet A Beethoven Budán Fesztivál mindig lehetõséa Farkas Ferenc Zeneiskola pedagógusai és kara, valamint az Oláh Kálmán Trió és a Budafoget biztosít fiatal tehetségek számára. Most kikkel
zeneakadémiai tanárok és diákok is. Kilétük ki Dohnányi Zenekar mutatja be mûsorát. Május
ismerkedhet meg a közönség?
legyen meglepetés!
5-én a Városházán Fülei Balázs, Lesták Bedõ – Az Új utak Beethovenhez sorozat koncertjeit Tíz koncertre várják a látogatókat május elején. Eszter, Szõke Zoltán korhû hangszereken adnak nek keretében Radnóti Rózát, Kapor Andrejt,
Melyik az Ön számára leginkább várt elõadás?
koncertet. Ennek a mûsornak külön érdekessé- Kurgyis Andrást, Baranyai Barnabást, Dolfin
– Minden koncert más és más. Abban azonban ge, hogy elhangzik az a kürtszonáta, amely Balázst, Szilasi Dávidot, Kruppa Bálintot, Osztromindegyik közös, hogy egyszeri és megismétel- Beethoven 1800. május 7-i koncertjén is bizo- sits Évát, Varga Oszkárt és Dani Imrét hallhatja
hetetlen élményt nyújt. Nagyon nehéz tehát nyíthatóan felcsendült. A záróhangversenyen a a közönség, néhányukat a Virtuózok tehetségegyetlen programot kiemelni. A nyitókoncerten Beethoven-szimfóniák sorozat 2. koncertjére kutató versenyérõl ismerhetik. Budavár testvéra Vashegyi György vezette Orfeo Zenekar és a kerül sor, a Vashegyi György vezette Orfeo városából, Regensburgból pedig egy nagyon fiaPurcell Kórus Beethoven: C-dúr miséjét adja elõ. Zenekar elõadásában. Beethoven III. szimfóniája tal, alig 17 éves fiatal tehetség, Christoph Preiß
A krisztinavárosi templomban felcsendülõ zene- után a G-dúr zongoraversenyt hallhatja a közön- érkezik majd a fesztiválra. Már 13 évesen önálló
mû biztosan különleges élmény lesz. Május 2-án ség, amelyet Berecz Mihály Graf-fortepianón CD-t adott ki, amelyen nemcsak elõadóként, de
a Budavári Beethoven Zeneszerzõverseny díja- szólaltat majd meg. Emellett pedig – ahogyan zeneszerzõként is bemutatkozott. A budavári konzottjainak mûveit adják elõ. Nagyon érdekes lesz már említettem – lesznek kamarazenélések: Új cert lesz 9. önálló estje és élete elsõ külföldi felmeghallgatni, hogy a kortárs zeneszerzõk milyen utak Beethovenhez címmel a fiatal tehetségek is lépése. Bízom benne, hogy évek múlva õ is visszagondolatokkal, milyen inspirációkkal dolgoztak. bemutatkoznak. Úgy vélem, ilyen széles prog- tér hozzánk – ahogyan például Balázs János,
Május 3-án és 4-én a MOM Kulturális Központ- ramkínálatból mindenki megtalálja a maga szá- Balog József és Berecz Mihály is – immár neves
ban két jazz-feldolgozás hallható majd: a Sárik mára kedves koncertet.
elõadómûvészként.
B.L.

Fábri Zoltán életmûsorozata
a Tabán moziban

Édes Anna
„A lelkiismeret ösvényén – Fábri Zoltán
életmûsorozata” címmel folytatódik az önkormányzat filmklubja a Tabán moziban:
március 22-én, csütörtökön 18.00 órától
az Édes Anna címû filmet vetítik.
A film 1957-ben készült, ’58-ban mutatták be. A forgatókönyvet Bacsó Péter és
Fábri Zoltán írta Kosztolányi Dezsõ azonos
címû regénye alapján. A film fõszerepét
Törõcsik Mari alakítja.
Az Édes Anna 2012-ben bekerült a Magyar
Mûvészeti Akadémia tagjai által kiválasztott
legjobb 53 magyar alkotás közé.
A filmklubra a belépés díjtalan, ingyenes
jegyek csak személyesen a Tabán mozi
pénztárában igényelhetõk.
Cím: Krisztina krt. 87-89.

Bach Mindenkinek
Az immáron negyedik éve
megrendezésre kerülõ fesztivál keretében, Bach születésnapjának környékén (március 21.) országszerte több
száz helyen csendülnek fel az
ötödik evangélista mûvei a
legkülönbözõbb helyszíneken: az autentikus templomok mellett aluljárókban,
tereken, vagy ahol csak lehet
– mindez teljesen ingyenesen.
Fesztivál a fesztiválban a
„Fõtemplomok és orgonistái” rendezvény, amelyet a
Budavárért Emlékéremmel
frissen kitüntetett orgonamûvész, Bán István szervezett.
Budapesten a történelmi egyházak három olyan fõtemplomát kapcsolta össze, ame- Bán István orgonaművész

lyekben zenetörténeti jelentõségû orgonák pompáznak.
A Szent István Bazilika romantikus Angster orgonáján március 21-én, a Bécsi
kapu téri evangélikus templom barokk orgonáján március 22-én 18.00 órakor, a
Kálvin téri református templom kora-klasszicista orgonáján március 24-én csendülnek fek Bach művei.
Bódiss Tamás, Virágh
András Gábor és Bán István
szintén kuriózumként közösen szólaltatják meg e csodálatos hangszereket. Bán
István a fesztivál után április
1-én Budavárban önálló
húsvéti orgonaestet is ad.
További információ:
bachmindenkinek.hu

6

Várnegyed

XXIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2018. MÁRCIUS 8. CSÜTÖRTÖK
E-mail: varnegyed@gmail.com

XXIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2018. MÁRCIUS 8. CSÜTÖRTÖK
E-mail: varnegyed@gmail.com

Várnegyed

7

8

Várnegyed

XXIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2018. MÁRCIUS 8. CSÜTÖRTÖK
E-mail: varnegyed@gmail.com

A VÍZIVÁROSI KLUB PROGRAMJAI
ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Kedd:

Csütörtök:

Péntek:

08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600 08.00-9.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtuda- nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozHétfõ:
duljtudatosan @gmail.com címen.
10.30-12.00 „Ablaknyitogató”- számítógépes tosan@gmail.com címen.
klubfoglalkozás saját laptoppal rendelkezõ I. kerületi
09.00-10.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj:
nyugdíjasok részére. Részvételi díj: 500 Ft/alkalom. 09.00-10.00 Ingyenes gerinctorna
I.
kerületi
nyugdíjasok
részére.
Bejelent
ke
zés
szükséges
600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljLaptopot minden alkalommal hozni kell. Részvételi
tudatosan@gmail.com címen.
szándékát kérjük jelezze telefonon, vagy e-mailben a a mozduljtudatosan@gmail. com címen.
klub elérhetõségein. Telefon: +36-1-780-7660; +36- ÚJ! 10.00-11.00
14.00-17.00 Bridzs klub. Azt hallotta, hogy kiváló
20-232-9018. E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com. Plusz egy ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíja- matektudás, vagy hatalmas nagy memória kell ehhez a
sok részére. Bejelentkezés szükséges a mozduljtuda- világszerte ismert és kedvelt kártyajátékhoz? Tévedés!
16.30-17.30 Ingyenes jogi tanácsadás. Bejelentke- tosan@gmail.com címen.
Elég hozzá egy joker nélküli francia kártyapakli, és négy
zés: drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhetõségein.
lelkes ember!
17.00-18.00 Ingyenes, önszervezõdõ angol társalgókör. Remek lehetõség az ismerkedésre, kapcsolatok építésére úgy, hogy közben gyakorolhatja az angol
nyelvet is.
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.

Szerda:

16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ orosz társalgókör. Remek lehetõség az ismerkedésre, kapcsolatok
építésére úgy, hogy közben gyakorolhatja az orosz nyelvet is.

15.30-16.30 „Aranycipõ”- senior tánctanfolyam, I.
kerületi lakosoknak 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, +36- 30-479-93-28.

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 500Ft. 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, +36-30479-93-28.

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

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

Programok

MÁRCIUSI PROGRAMOK
Március 10., szombat 11 óra

Március 24., szombat 11 óra

PAPÍRSZÍNHÁZ
MESÉK
Amit mesélünk: Békakirály és Vashenrik, Három toll,
Vigyázz, vadász, ne
gatyázz! Ajánlott
korosztály: 4-7 éves
korig. 30 perc.

ÁLLATI TOJÁSOK
Ahogy a Halszem Meseműhelytől megszokhattátok, mese és családi
alkotó foglalkozás vár
benneteket. Egy héttel
Húsvét előtt választ
kaphattok olyan kérdésekre, hogy tojása csak a
madaraknak lehet-e vagy más állatoknak is? Lehet a
nyuszinak is? Vagy a krokodilnak? Mindez kiderül a
meséből. 5 év alattiaknak szülői segítséggel ajánlott.
Korosztály: 5-12. 120 perc.

Március 31., szombat 11 óra

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.

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

17.00-18.00 Meridián torna. A torna lényege az
akupresszúrás pontok stimulálása. A módszer egyszerû,
Vasárnap:
10.30-11.10 Össze-Hangoló kisgyermekes szülõk- bármilyen életkorban el lehet sajátítani, és aki elkezdi, az 17.30-19.30 kezdõ Tai Chi Chuan edzés. Egészbiztosan
nem
fogja
abbahagyni,
mert
jótékony
hatásai
nek. Interaktív népzenés foglalkozás, amely zeneterápiás
ségmegõrzés lágy harcmûvészettel. Érdeklõdés Bódi
szemlélettel átitatva fókuszál az anya-gyermek kapcso- szinte azonnal érzékelhetõek.
Gergelynél, +36-70-285-2965.
latra. Zenével, mondókákkal, ölbeli játékokkal a kisebbek,
tánccal, mozgásos játékokkal a nagyobbak, hangszeKülönleges születésnap
rekkel, hangkeltõ eszközökkel mindenki a zenei folyamat
Igazán emlékezetessé teheti gyermek születésnapját a
részesévé válhat. Foglalkozásvezetõ: Paár Julianna zeneVízivárosi Klubban. Igény szerint kalandtúrát, vetélketerapeuta (paarjulcsa@gmail.com). Részvételi díj: 1000
dõt, alkotómûhelyet is szerveznek a mulatságra. További
Ft/alkalom.
információ: Körmendi Csilla, +36-30-531-5577, bolcs-

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

Március 17., szombat 11 óra

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

HÚSVÉTI
KÉSZÜLŐDÉS
Friss vesszőből
ajtódísz készítése,
tojásfestés és díszítés különböző
technikákkal, Farkas Réka iparművésszel.
Ajánlott korosztály: 5-10 éves
korig.
120 perc.

BUDAVÁRI ZENEI SZALON

SZILÁGYI DEZSÕ TÉRI

(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
REFORMÁTUS TEMPLOM
Március 13-án, kedden 17.00 órától Budavári (Szilágyi Dezsõ tér)
zenei Szalon. Házigazda: Szilasi Alex. A belépés ingyenes. Március 19-én, hétfõn 19.00 órakor A hazáért harcolók emlékezete - zenés megemlékezés a 48-as forMÁRAI SZALON
radalomról és szabadságharcról a Tabulatúra régizene
(Budavári Önkormányzat Díszterem, I. Úri u. 58.) klub márciusi alkalmán. A Tabulatúra régizene együttes
Március 27-én 17.00 órakor ismét Márai Szalon. tagjai mellett a Kis Zenede növendékei vesznek részt az
Házigazda: Szigethy Gábor. A belépés díjtalan.
eseményen. A belépés ingyenes, de perselyadományokat a klub mûködésére köszönettel elfogadnak.

VÁRBARÁTOK KÖRE

Március 20-án, kedden 19.00 órakor Lázár Csaba
színmûvész: „Jézusa kezében kész a kegyelem...” címmel Arany János 200. születésnapja alkalmából a legnagyobb magyar költõ balladáiból összeállított elõadása
a Budai Református Egyházközség Szilágyi Dezsõ tér 3.
szám alatt lévõ nagytermében. Gitáron közremûködik
MAGYAR EMLÉKEKÉRT
Laczó Zoltán Vince. A belépés ingyenes, az elõadás az
A VILÁGBAN EGYESÜLET
(Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. székház, 1016 Emberi Erõforrások Minisztériuma Arany János-emlékév Bizottsága támogatásával jött létre a költõ
Budapest, Gellérthegy u. 30-32.)
Március 20-án, kedden 18.00 órától a Magyarok születésének 200. évfordulója alkalmából.
Törökországban sorozat VI. részeként a „Magyar emlékek Törökországban” címû könyvet mutatja be dr.
Hóvári János volt ankarai nagykövet és Pintér Tamás
építész, grafikus.

(Budavári Önkormányzat Díszterem, I. Úri u. 58.)
Március 12-én, hétfõn 17.00 órakor Hergár Jenõné
Stróbl Krisztina és Stróbl Mátyás tart elõadást A Stróbl
család és a Vár címmel.

HAGYOMÁNYOK HÁZA –
KÖZÖSSÉGI TEREM
(1011 Budapest, Apor Péter utca 2-4.)
Március 13-án, kedden 18.00 órától Jelképeiben is
él a nemzet - Pécsi L. Dániel jelképmûvész „Címerekkel
írt történelem” címû könyvének bemutatója a HagyoMAGYAR MEZÕGAZDASÁGI
mányok Háza Baráti Köre Egyesület klubestjén.

KÖNYVTÁR
ORSZÁGOS
SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM
ÉS INTÉZET - Bajor Gizi
Színészmúzeum
(1124 Budapest, Stromfeld Aurél u.16.)
Március 25-ig tekinthetõ meg a Ha még egyszer 80
éves lehetnék! – Békés Itala 91 címû kiállítás. Az I.
kerületben élõ színésznõ pályafutását bemutató tárlatot
a Madách Színház munkatársa, Papp Mária állított össze.
A fényképek és dokumentumok hosszú és tartalmas
életútról számolnak be. Március 24-én 15.00 és
18.00 óra között Finisszázs - Békés Itala születésnapja
meglepetés vendégekkel. Köszöntõt mond: Enyedi Ildikó
filmrendezõ. A belépés díjtalan.

(1012 Budapest, Attila út 93.)
Március 13-án, kedden 18.00 órától a Magyar természetfilmesek alkotásaiból címû, Urai Róbert vezetésével mûködõ filmklub mûsorán: J. Mezõ Éva és
Koroknai Károly: A város ölelésében – Sóstó; Gyenes
Károly: Pál-völgyi varázslatok. A részvétel ingyenes.
Március 20-án, kedden 15.00 és 18.00 órakor a
Mit érdemes tudni? címû ismeretterjesztõ elõadás témája Budapest védett területei. A belépés ingyenes, a szerencsések a természet 1-1 apró szeletével gazdagabban távozhatnak!

BUDAVÁRI ÖRMÉNY
NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
(Helyszín: V. kerület, Akadémia u. 1. Színházterem)
Március 10-én, szombaton 16.30 órakor Yehudi
Menuhin is õt hallgatta címmel irodalmi, zenei hagyományõrzõ nemzetiségi nap.
Bevezetõt mond Sediánszky János rádiós újságíró. A
programon bemutatják Lukács György István kulturális diplomata könyvét. Vendégek: Mikó István és
Szabó Anikó színmûvészek. Közremûködik: Várady
Mária és Jeges Krisztián színmûvészek, Juhász Endre
dudukmûvész.
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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.: +36-1-3568363, +36-1-356-9599.
KÉZMÛVES CSOPORT
Havonta egy alkalommal várják a kézmûveskedni vágyó gyerekeket és szüleiket, valamint
a kreatív alkotásban szívesen résztvevõ hölgyeket és urakat. A közös alkotás élménye mellett használati-, ajándék- és dísztárgyakat készíthetnek a résztvevõk. Az egyes foglalkozásokra
elõzetes jelentkezés szükséges a +36-1-3568363 telefonszámon.
KALANDOROK KLUBJA
A klub elsõdleges célja a közösségformálás,
mottója: „Moccanjuk ki közösségben a
természetbe!” A kirándulásokra egyaránt
várják a fiatalok és idõsek, családosok vagy
egyedülállók jelentkezését. Az egyes programokra elõzetes regisztráció szükséges a
+36-1-356-8363 telefonszámon.
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.).
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 Hattyú u. 16.) Telefon:
+36-1-201-9735
MERIDIÁN TORNA
Minden csütörtökön 09.30 órakor a II.
Idõsek Klubjában (Roham u. 7.). A meridián
torna az egészség és a hosszú élet titkos receptje. Ez a speciális mozgás a meridiánokból
áramló energia-egyensúly helyreállításával a
szervezet immunrendszerét erõsíti. Nincsenek mellékhatásai, bármikor, bárhol gyakorolható, ingyenes és semmiféle beruházást
nem igényel.
SZENIOR JÓGA
Keddenként 10.30 és 11.30 között a II. Idõsek
Klubjában (Roham u. 7.). Az órák izmokra,
ízületekre ható, emésztõrendszert harmonizáló, energiablokkokat felszabadító biztonságos
testgyakorlatokból állnak. Javasolt öltözet:
kényelmes nadrág, póló. A részvétel költségtérítéshez kötött!
TARTÁSUNKÉRT 60 FELETT
Hétfõnként 11.00-12.00 óra között és
szerdánként 09.00-10.00 óra között a II.
Idõsek Klubjában (Roham u. 7.). A foglalkozás keretében tartásjavító gyakorlatokat
végeznek, a program kifejezetten szeniorok
számára lett összeállítva és figyelembe veszi a
felmerülõ mozgásszervi és egyéb betegségeket, azok kezelését. 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 +36-1-356-8363as telefonszámon vagy személyesen a Szolgáltatási Központban (Attila út 89.).
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HAHÓ, ITT A CZAKÓ!
Programok a Sportközpontban
CZAKÓS CSALÁDI DÉLUTÁN
Március 23-án, pénteken 16.00 órától ismét várják
az I. kerületi kisgyermekes családokat. A gyermekeknek
kézmûves foglalkozással, almafaragással és egyéb ügyeskedésekkel készülnek, a szülõknek pedig Hajdu Andrea
dietetikus tart elõadást Kiegyensúlyozott táplálkozás a
mindennapokban címmel. Az elõadáson recepteket,
konyhai praktikákat is bemutat az elõadó. A részvétel
ingyenes. További információ: +36-1- 375 0336.

FUN DANCE - TÁNC ÓVODÁSOKNAK, KISISKOLÁSOKNAK
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

KORCSOLYA
Március 11-ig tart nyitva a Czakó utcai Sportközpont
területén a fedett jégpálya. Ezen a napon még élvezhetik
e sportot a korcsolyázás szerelmesei, a jégpályát március 12-én elkezdik lebontani.
Belépõjegy ára:
14 éves korig 1300 Ft/alkalom
felnõtteknek 1500 Ft/alkalom
Korcsolyák bérelhetõk a helyszínen: 800 Ft/alkalom

JÓGA
Hétfõn és szerdán 18.00 – 19.30 között jóga a
Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont Közösségi helyiségében. Külön felszerelés nem szükséges, jóga matracot és kiegészítõ eszközöket biztosítanak. Részvételi
díj: I. kerületi lakosoknak, I. Kerületkártyával rendelkezõknek 1000 Ft/alkalom, kerületen kívüli érdeklõdõknek 1500 Ft/alkalom. További információ: Horváth
Cintia: +36-30-3960-323; szintikeee89@gmail.com

MOZDULJ TUDATOSAN
ZSÍRÉGETÕ TRÉNINGGEL!

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

Az Asztalitenisz Diákolimpia
végeredménye

Alakformáló, zsírégetõ torna a Sportközpont Közösségi
helyiségében csütörtökönként 17.00 -17.50 óra
között. Részvételi díj: kerületi lakosoknak 1200 Ft/alkalom, 4000 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

Czakó Utcai Sport- és
Szabadidõközpont
I. Czakó utca 2-4.

NORDIC WALKING KLUB
Péntekenként 13.30 – 14.30 óra között nordic
walking. Gyülekezõ a Gellért-hegyen, a Víztározó tetején. 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

Nyitva tartás:
Hétfõ-péntek: 07.00 – 20.00
Szombat: 08.00 – 20.00
Vasárnap: 08.00 – 18.00

Egészségnap a Kosztolányiban

A Czakó utcai Sportközpont február 2627-én rendezte meg a
kerületi Asztalitenisz
Diákolimpiát, amelyen
8 iskola 55 diákja versenyzett. Minden résztvevõnek gratulálunk!
Eredmények:
III. Korcsoport lány
1. Süveges Annamária Szent Gellért Kat. Ált. Isk. és Gimn.
2. Molnár Eszter
Szent Gellért Kat. Ált. Isk. és Gimn.
3. Ujsághy Zsófia Lilla Szent Gellért Kat. Ált. Isk. és Gimn.
III. Korcsoport fiú
Szent Gellért Kat. Ált. Isk. és Gimn.
1. Gál Kornél
2. László Barnabás Lisznyai Utcai Általános Iskola
3. Rochlitz András Szent Gellért Kat. Ált. Isk. és Gimn.
IV. Korcsoport lány
1. Nyéki Mónika
Egyetemi Katolikus Gimnázium
2. Kása Zsófia
Egyetemi Katolikus Gimnázium
3. György Emma
Egyetemi Katolikus Gimnázium
IV. Korcsoport fiú
1. Szmrecsányi Olivér Szent Gellért Kat. Ált. Isk. és Gimn.
2. Hopfer Ádám
Szilágyi Erzsébet Gimnázium
3. Tulipánt Zsombor Szent Gellért Kat. Ált. Isk. és Gimn.
V. Korcsoport lány
1. Pozsgai Adrienn Egyetemi Katolikus Gimnázium
2. Goda Barbara
Hunfalvy János Szakgimnázium
3. Szakály Anna
Egyetemi Katolikus Gimnázium
V. Korcsoport fiú
1. Szombathy Tamás Egyetemi Katolikus Gimnázium
2. Hegyi Benjamin Petõfi Sándor Gimnázium
3. Mariuma Mariusz Kosztolányi Dezsõ Gimnázium
VI. Korcsoport lány
Hunfalvy János Szakgimnázium
1. Lõrincz Judit
2. Filó Nóra
Hunfalvy János Szakgimnázium
3. Fóner Viktória
Hunfalvy János Szakgimnázium
VI. Korcsoport fiú
1. Kerékgyártó Soma Hunfalvy János Szakgimnázium
2. Tóth Máté
Petõfi Sándor Gimnázium
3. Ilyés Dániel
Petõfi Sándor Gimnázium

A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete
idén immár harmadik alkalommal hirdette
meg középiskolásoknak a Semmelweis Egészségversenyt, hogy interaktív feladatokon keresztül, játékos formában hívja fel a fiatalok
figyelmét az egészségvédelemre. A versenyre a
Kosztolányi Dezsõ Gimnázium csapata is nevezett, és továbbjutva a III. fordulóba, március 1jén egészségnapot szerveztek iskolájukba. A
programmal a szív és érrendszeri betegségek

megelõzésére hívták fel társaik figyelmét. A Phalanx csapat tagjai – Faragó Dóra, Dardor Maja,
Malatinszky Adél, Katkó Dominik és Berente
Mátyás – salátakészítõ versennyel, totóval,
vérnyomás-méréssel, kahoot-bajnoksággal, különleges tornaórákkal és az egészséges táplálkozás bemutatásával hívták fel a figyelmet a
prevencióra. Március 6-ra véradást is szerveztek
az iskolába.
Sok sikert a következõ fordulóra!

A Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programja

Összetettebb gondolkodás, szélesebb látókör
Január végén immár három évfolyamon is félévet zártak a Mathias Corvinus Collegium
Fiatal Tehetség (FIT) Programjának diákjai. A
képzésben résztvevõk teljesítményét oktatók és
pszichológusok is értékelték, akik a tanulás terén
megfigyelt pozitív változások mellett a gyerekek
szociális kompetenciájában is az átlagosnál jelentõsebb fejlõdést tapasztaltak.
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) célja,
hogy Magyarországon a felsõ tagozattól az egyetem végéig a hagyományos oktatást kiegészítõ,
magas színvonalú képzési formát honosítson
meg. Az MCC a fiatal tehetségek oktatásával,
nevelésével és felkarolásával a tehetséggondozás
minõségi formáját valósítja meg, amellyel célja
a felelõs értelmiség nevelése. Az intézmény képzései valamennyi felvételt nyert diák számára

ingyenesek. A Fiatal Tehetség (FIT) Program
célja, hogy nyitottan gondolkodó, tudatosan
cselekvõ, közösségükben aktív fiatalokat képezzenek, akik készek folyamatosan fejleszteni saját
képességeiket.
– Mind a hat régióközpontban eredményenek bizonyult a program a diákok egyéni
fejlõdését és csoportformálósát tekintve, amelyeket nemcsak a gyerekek, de a szülõk visszajelzései is alátámasztottak. A képzés során a
kisiskolások látóköre folyamatosan bõvül, egyre
tájékozottabbak lesznek, amivel párhuzamosan
önbizalmuk is nõ. Ennek hatására kiegyensúlyozottabbá válnak és lelkesebben, tudatosabban
vesznek részt a mindennapi élettevékenységekben és az iskolai feladatokban egyaránt – nyilatkozta Szûcs Izabella, a FIT Programot vizsgáló
pszichológus.
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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.
Vérmezővel szemben erkélyes, panorámás, II. emeleti
(lift nincs) 51 m2-es, 1 szoba hallos, egyedi gázfűtéses, jó
állapotú, tehermentes öröklakás tulajdonjoga eladó. Irányár: 34,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/5092665.
Összeköltözőknek! Budai várban a Tóth Árpád sétány
felé és a belső kert felé is nyíló 2 egymás melletti – de
nem egybe nyitható - 50 m2-es, földszinti, kertkapcsolatos, cirkófűtéses, jó állapotú önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 28 M Ft/lakás.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
II. Rózsadomb alján a Bimbó úton I. emeleti 70 m2-es,
polgári belméretű, 2 szobás, étkezőkonyhás, erkélyes,
cirkófűtéses, azonnal beköltözhető, tehermentes öröklakás eladó. Irányár: 44,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 2121261, 0630/488-1933
Budai várban az Úri utcában felújított épületben lévő
110 m2-es, 2 fürdőszobával és 2 konyhával kialakított, 2
generáció számára is kiválóan alkalmas reprezentatív I.
emeleti önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga
átadó. Csereirányár: 56,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 2121261, 0630/488-1933.
Budai várban az Országház utcában 6 lakásos házban
hangulatos, felújított, dongaboltozatos, utcai és közvetlen
kertkapcsolatos, alacsony rezsiköltségű 25 m2-es garzonlakás + 5 m2-es tárolóval örökölhető bérleti joga átadó.
Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.
Összeköltözőknek! Budai várban a Dísz téren egy
házban lévő 2 önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga
átadó. Az I. emeleti 100 m2-es felújított polgári jellegű és
a földszinti 53 m2-es lakások csereirányára: 50 M Ft és 26
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
Budai várban az Úri utcában I. emeleti 80 m2-es 1 nappali + 1 hálószobás, hallos, cirkófűtéses, igényesen felújított, reprezentatív étkezős konyhával kialakított önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 33,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/4881933.
Budai várban a Táncsics Mihály utcában 30 m2-es felújított, dongaboltozatos, egyedi gázfűtéses önkormányzati
lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 19,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/ 488-1933
I. Budai várban a Fortuna utcában 56 m2-es felújítandó
önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó.
Csereirányár: 21,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.
II. Rózsadombon a Tövis utcában 3 lakásos bauhaus
villaházban lévő I. emeleti 163 m2-es öröklakás (tetőtérbeépítési lehetőséggel) közel 500 m2 kizárólagos használatú telekrésszel azonnal beköltözhetően eladó. Irányár:
120 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
II. Vérhalom térnél csendes utcában 2010 ben épült 4
lakásos liftes társasház elsõ emeletén egyszintes, panorámás nappali + 2 hálószobás, 2 fürdõszobás nagy teraszos lakás 1 garázzsal 120 millió forintért eladó. BakosLak
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
II. Varsányi Irén utcában, kedvelt belbudai övezetben
elsõ emeleti, világos, csendes, nagy erkélyes 59 nm-es,
nappali, háló és étkezõ elrendezésû lakás 35,9 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
II. Lipótmezõnél gyönyörû õsfás telken 3 lakásos, 3
szintes többgenerációs 350 nm-es családi villa garázzsal
és udvari beállókkal 180 millió forintért eladó. BakosLak
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
VI. Király utcában körúttól 5 percre liftes társasház 3.
emeletén, jól bevezetett, jelenleg is rövidtávú lakáskiadásként mûködõ 2 különálló világos, csendes lakás egyegy gépkocsi beállóval és pincerekesszel eladó. Egyik
lakás 45 nm-es 1 szoba galériás: 42,5 millió Ft. A másik
53 nm-es 2 szoba + 2 galériás: 46,2 millió Ft. 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: 06-70-600-1727.
életjáradék
Életjáradék
Idõs emberek hétköznapi gondjaiban segítünk. Bevásárlás, befizetések, gépkocsival való szállítás, ebédeltetés,
megbeszélés alapján gondozás, fürdetés. Referenciával
rendelkezem. Telefon: +36-20-565-7700.
Idõs emberek gondozását vállalok, lakásért! Referenciával rendelkezem. Telefon: +36-20-565-7700.

Festmény
Festmény

VÁSÁRLÁS
RÉGI BÚTOROK
FESTMÉNYEK
PORCELÁNOK - ÓRÁK
CSILLÁROK - SZÕNYEGEK
EZÜST TÁRGYAK

TELEFON:
06-20-283-6700

Adás-vétel

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

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: 2128909, 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

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

ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY
ADÁS - VÉTELE

19-20. századi magyar és külföldi mûvészek festményeit keressük megvételre készpénzért gyûjtõk, befektetõk részére. Nemes Galéria 1024. Szilágyi Erzsébet fasor 3. Tel.: 302-8696 Mobil: 06-30-949-29-00. Email: nemes.gyula@ nemesgaleria.hu.

ENERGIA-STOP KFT.
2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.
Telefon: 06-26/376-031,
06-30/655-655-2
Szabó Balázs vállalja kémények belső marását, bélelését
teljes körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752
Egészség
Egészség

ÜVEGEZÉS, TÜKÖRVÁGÁS, ÜVEGCSISZOLÁS
A kerületben és környékén házhoz megyünk.
Mûhely: I. Szabó Ilonka u. 8.
Telefon: 214-3616; 06-20-929-0897.oo

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.

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.

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.

Kert, telek és épületek felújítása! Metszés, permetezés,
bozótirtás, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés.
Teljeskörû építési, felújítási, szigetelési munkák reális
áron, rövid határidõvel. www.telekrendezes.hu, 06-20259-6319, 061-781-4021.

Jóga a mindennapi életben. segít a fizikai, szellemi, lelki
egészség megõrzésében. A test átmozgatása, légzéstechnikák, lazítás, feszültség feloldása. Hétfõn és szerdán
18.00-19.30-ig. Budavári Ált. Iskola. Tárnok u. 9-11.
Telefon: 06-30-402-4657.

szolgáltatás
Szolgáltatás
KÉMÉNYBÉLELÉS, szerelt kémény építés, kondenzációs kazánok bekötése, szakvélemény ügyintézés,
kémény felújítás, tetõjárda kiépítése. Hívjon bizalommal.
Telefon: 06-30-680-6814.
Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalási is.
Gipszkartonozás, kőműves-javítások, burkolás. Gyors
kezdés, rövid határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-305686-255.
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
Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.
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.
Bádogos, tetőfedő, tetőszigetelő cég kisebb, nagyobb
2
Elcserélném érdi 200 m -es teljesen felújított családiházamat - szép kerttel - vári önkormányzati bérlakásra. munkákat vállal. Telefon: 06-30-942-6766.
Csereár: 40 MFt. Telefon: 06-30-517-1381.
REDÕNYÖS MUNKÁK
Készítés-javítás. Gurtni csere. Szúnyoghálók, reluxák,
Keresek eladó lakást vagy minimum egy évre
szalagfüggöny, roletta. Megbízhatóság, elfogadható ár.
bérelnék. Telefon: 06-30-729-7546.
Telefon: 06-30-212-9919.
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.

TELJES HAGYATÉK

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

A Várnegyed újság 2018. évi megjelenése
Lapszám

Lapzárta

Megjelenés

6
7
8
9
10
11
12

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.

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

13
14
15
16
17
18
19
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Várnegyed

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:
• gyorsított eljárás a tartozókkal szemben,
• teljes pénzügyi garancia, pénzügyi biztonság,
• a tulajdonosok naprakész tájékoztatása a Társasház ügyeirõl,
• zavartalan mûködés biztosítása
• gazdaságos üzemeltetés.

XXIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM, 2018. MÁRCIUS 8. CSÜTÖRTÖK
E-mail: varnegyed@gmail.com

FIGYELEM!
2018. március 15-től új helyre költözik
a 24 órás háziorvosi ügyelet!
Felnőtt korúakat ellátó Budapest
I. és XII. kerület Háziorvosi Ügyelet
Szolgáltató neve: Országos Orvosi Ügyelet Nonprot Kft.
Helye: 1125 Budapest XII., Városmajor utca 33.
Telefonszám: +36-1-212-6636
Rendelési idő: 24 órás folyamatos

Megközelíthetőség tömegközlekedéssel:
a 128-as busszal a Barabás villa megállóig
(indul a Széll Kálmán térről)

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.,
+36-20-360-6759, +36-1-356-0388 www.hazga.hu

www.budavar.hu
www.facebook.com/budavarionkormanyzat

