V

Í Z I V Á R O S

A BUDAPEST I.

t

V

KERÜLET

Á R

t

K

R I S Z T I N A V Á R O S

B U D A VÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z A T

Elhunyt Szepesfalvyné
Bodócsi Eszter

t

N

A P H E G Y

LAPJA § WWW.B UD A V AR .HU §

XXIII.

t

T

A B Á N

ÉVFOLYAM,

11.

t

SZÁM,

G

E L L É R T H E G Y

2018.

JÚNIUS

7.

CSÜTÖRTÖK

Június 4. – Nem gyásznap, nem ünnepnap

A Nemzeti Összetartozás Napja
Nemzeti összetartozás nélkül nincsen nemzeti
felemelkedés, csakis egyetlen magyar sorsközösség létezik. Magunkra kell vonatkoztatnunk Szabó Dezsõ szavait: minden magyar
felelõs minden magyarért. Ez a legfontosabb
üzenete a június 4-én, a Clark Ádám téri
országcímer tövében rendezett ünnepségnek,
amelyen a Budavári Önkormányzat a
trianoni békediktátum 98. évfordulójára emlékezett.

Életének 83. évében elhunyt Szepesfalvyné
Bodócsi Eszter, a Budavári Lakosok Szövetségének (BLSZ) örökös és tiszteletbeli
elnöke. A Várba születni nem érdem, de
feladatot ró az emberre: a Várnegyedhez hû
lokálpatriótaként küzdeni a falak épségéért,
a környezet helyreállításáért, és mindvégig
megõrizni a hagyományokat, a polgári életformát – ez volt Eszter „ars poeticája”, aki
születése óta a Budai Várban élt, aktívan
részt vett a közösség életében. Tevékenységét 2007-ben Budavárért Emlékéremmel
ismerte el a Budavári Önkormányzat.
Halála mindannyiunk számára veszteség.

Az országcímernél pontban déli 12 órakor
megkondított harang utolsó hangjai még az
ég felé szálltak, amikor Petrás Mária Príma
Primissima- és Magyar Örökség díjas népdalénekes énekelni kezdte a Himnuszt, közös
nemzeti imádságunkat. Nagy Gábor Tamás
köszöntõjében úgy fogalmazott: azért jövünk
össze minden évben június 4-én, délben, az
ország közepén, az országcímer alatt, mert
emlékezni és emlékeztetni szeretnénk arra,
ami 1920-ban ezen a napon történt.
– Azon a délutánon is félreverték a harangokat, félárbocra eresztették zászlókat. Mindenki tisztában volt azzal, hogy végtelenül
igazságtalan döntés született, a meghirdetett Petrás Mária énekével emlékezett az önkormányzat a trianoni békediktátum évfordulójára
békelevekkel szemben – emlékeztetett a polgár- – 2010 óta ez a nap nem a nemzeti gyász, hanem ban éljenek együtt, s virágoztassák fel hazánkat.
mester, aki hozzáfûzte: darabokra szaggatták az a Nemzeti Összetartozás Napja – hangsúlyozta Az országcímerre tekintve elgondolkodhatunk a
egységes Kárpát-medencét, mindenféle igazolha- Nagy Gábor Tamás. – Tennünk is kell azért, mondáson: „bizalmam az õsi erényben”.
hogy a Kárpát-medence népei békében, barátság(Folytatás az 5. oldalon)
tó történelmi ok nélkül.

Kezdõdik a Mikó utcai
rendelõ felújítása
Felújítás miatt várhatóan június közepétõl
szeptember közepéig bezár a Mikó utcai gyermekrendelõ. Mint arról már beszámoltunk, az
önkormányzat finanszírozásával megvalósuló
beruházás során a teljes rendelõintézetet, a gépészetet felújítják, és modernizálják az infokommunikációs hálózatot is.
A felújítás ideje alatt a rendelések a Markovits
Iván utca 2. szám alatti gyermekrendelõbe költöznek. Dr. Bodroghelyi László, a Budavári
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának fõigazgatója arról tájékoztatott, hogy a zsúfoltság
csökkentése és a családok kényelme érdekében
a védõnõi tanácsadásokat várhatóan egyéb
helyszíneken is végzik majd.
Részletes információ az Egészségügyi Szolgálat
honlapján, a www.budavari-euszolg.hu oldalon
olvasható majd. A kellemetlenségért az Egészségügyi Szolgálat a szülõk megértését kéri.

Reneszánsz
Vigasság
Reneszánsz Vigassággal ünnepelte a
Budavári Önkormányzat Mátyás
király uralkodóvá választásának 560.,
valamint születésének 575. évfordulóját. Az egész napos programsorozat
igazi pezsgõ reneszánsz hangulatot
varázsolt a Budai Várba hadibemutatóval, látványkonyhával, zenével és
tánccal. A rendezvényre ellátogatott
Budavár testvérvárosa, a svájci
Carouge is, megünnepelve a két település együttmûködésének 25 éves évfordulóját.
A testvérvárosi delegáció programjáról
tudósításunk a 3. oldalon
A Reneszánsz Vigasságról készült képes
beszámolónk a 6-7. oldalon

VDSzSz.hu
Kezdőlap
Híreink
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Várnegyed
Önkormányzati
képviselõk
fogadóórái

Dankházi Tibor, Fidesz-KDNP
1. számú egyéni választókerület
Polgármesteri Hivatal, minden hónap utolsó keddjén
18.00 órától, telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-20-354-03-04.
E-mail: dankhazi.tibor@budavar.hu
Marschall Máté, Fidesz-KDNP
2. számú egyéni választókerület
Budavári Polgári Szalon (Budapest. I. Fő u. 28.),
telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-20-354-1046.
E-mail: marschall.mate@budavar.hu
Tímár Gyula, Fidesz-KDNP
3. számú egyéni választókerület
Július-augusztusban nincs, de az alábbi telefonszámon
rendelkezésre áll: +36-20-353-7100.
E-mail: timar.gyula@budavar.hu
Tóth Gábor, KDNP-Fidesz
4. számú egyéni választókerület
Vízivárosi Klub (Bp. I. Batthyány u. 26.),
előzetes egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-20-353-4884
E-mail: toth.gabor@budavar.hu
dr. Jeney Jánosné, Fidesz-KDNP
5. számú egyéni választókerület
Vízivárosi Klub (Bp. I. Batthyány u. 26.), telefonos
egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-20-353-7272
E-mail: jeney.janosne@budavar.hu
Horváth Csilla, Fidesz-KDNP
6. számú egyéni választókerület
Ügyfélszolgálati Iroda (Bp. I. Attila út 65.), telefonos
egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-20-354-0666.
E-mail: horvath.csilla@budavar.hu
dr. Patthy Szabolcs, KDNP-Fidesz
7. számú egyéni választókerület
Telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-30-456-7967
E-mail: patthy.szabolcs@budavar.hu
Varga Antal, Fidesz-KDNP
8. számú egyéni választókerület
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
(Bp. I. Krisztina tér 4.), telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-20-354-0355
E-mail: varga.antal@budavar.hu
Vecsey András, Fidesz-KDNP
9. számú egyéni választókerület
Telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-20-914-8289 vagy +36-1-355-92-51
E-mail: vecsey.andras@budavar.hu
Orczy Antal, Fidesz-KDNP
10. számú egyéni választókerület
Balassi Intézet (Bp. I. Somlói út 51.) minden hónap első
hétfőjén 18.00 – 19.00-ig, előzetes téma megjelöléssel
az alábbi telefonszámon: +36-20-353-5357.
E-mail: orczy.antal@budavar.hu

Konferencia a Déli-pályaudvarról
Buda fókuszában a Déli pályaudvar – Lehetõségek és kihívások címmel szervezett konferenciát
a Barabás Villában a Hegyvidéki Önkormányzat, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és a
Magyar Urbanisztikai Társaság. A konferencián
minden érintett részt vett: az állam, az érintett
önkormányzatok, a MÁV, a Testnevelési
Egyetem, valamint az építész, a közlekedés és a
közgazdász szakma képviselõi. Az egyértelmûen
kiderült, hogy a I. és a XII. kerület is részt kíván
venni a Déli pályaudvar jövõjének alakításában.
A konferencia beharangozója megállapította: a
Déli pályaudvar mai formájában elavault vasúti
fejpályaudvar, amely Buda legértékesebb területén áll, kihasználatlan barnazónaként, ráadásul
kettészakítja Bel-Budát – elvágva annak külsõ és
belsõ részeit –, továbbá mint épület szintén
leromlott állapotú és nehezen használható.
Nyitóbeszédében Pokorni Zoltán, a Hegyvidéki Önkormányzat polgármestere kijelentette: a
területen illetékes I. és XII. kerületi önkormányzatok ki kívánják venni a részüket a folyamatban
a tervezéstõl a megvalósításig. A polgármester a
továbbiakban kifejtette: az elõvárosi forgalomban betöltött szerepe miatt a pályaudvart nem
szabad megszüntetni. Minél több parkolót kellene a környékén kialakítani, illetve a környék
fejlesztésénél, a plázán kívül sok egyéb lehetõség
is elképzelhetõ.
Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség budapesti
fejlesztésekért felelõs államtitkára úgy fogalmazott: a Déli pályaudvar a vasút kiemelt fõpályaudvara Budapesten, a legjobb megoldást ezért kellõ
vizsgálatok és sok párbeszéd után kell megtalálni.
A kormány a várossal, a kerületekkel együttmûködve fogja elkészíteni Budapest tízéves fejlesztési
tervét, amelynek elõkészítéseként az idén õsszel
elindítják a Budapest-párbeszéd folyamatot.

Fotó: VDSzSz.hu

Abban, hogy a Déli pályaudvarnak mindenképp pályaudvarként kell tovább funkcionálnia,
a jelenlévõ többi résztvevõ szintén egyetértett.
Fónagy János, a Közlekedéstudományi
Egyesület elnöke és a Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkára felhívta a figyelmet,
hogy 2013-ban az Országgyûlés elfogadta az
egységes személyszállítási törvényt, amely a
vasút elsõbbségét mondja ki a közösségi
közlekedésben, a vasúti személyszállításban
pedig a Déli pályaudvar fontos szerepet tölt
be. A közösségi közlekedés szempontjából a
vasúthálózat fejlesztésében a következõ idõszakban is fontos lesz az elõvárosi forgalom

Felújítják a Széna teret is
Várhatóan 2019 júniusában kezdõdhet el a
fõvárosi Széna tér felújítása, amely a tervek
szerint 2020 végén fejezõdik majd be. A
Fõvárosi Közgyûlés 26 igen szavazattal fogadta
el a tér felújításának tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges dokumentumokat. Az elfogadott
megvalósítási megállapodás szerint a tér terveztetése – a többi között az engedélyezési és
kiviteli tervek elkészítése, az építési engedély
megszerzése, valamint a közmûkiváltások tervezési engedélyeztetési feladatainak az elvégzése
– 2019 júniusának végén fejezõdhet be. A kivitelezés ezt követõen kezdõdhet meg, és a tervek
szerint 2020 végéig tart.
A Széll Kálmán tér szomszédságában lévõ Széna tér jelenlegi állapotában rendkívül elhanyagolt terület. A Csalogány és a Hattyú utca két
részre osztja a teret. Az Ostrom és a Hattyú utca
közötti terület parkolóként, illetve taximegállóhelyként funkcionál, míg a Varsányi Irén utca
mentén a Városfal étteremig terjedõ területeit a
jelenleg itt üzemelõ helyközi buszvégállomás
funkciója határozza meg. A buszmegállók és
buszvárók jelentõs területet vesznek el a térbõl,
a buszváró építmény tér felé fordított hátfala
pedig rendkívül lehangoló képet mutat. A téren
semmilyen utcabútor nem található, a terület
jelenleg kizárólag közlekedési funkciókat szolgál.
A cél az, hogy az autóbusz-végállomás megszüntetésével és a terület átalakításával, felújításával

A felújítással megszűnik a buszpályaudvar a Széna téren

a Széna teret igazi használható, minél nagyobb
zöldfelületet magába foglaló köztérré alakítsák.
Ennek érdekében az elõzetes elképzelések szerint megszûnne az Ostrom és a Hattyú utca közötti parkoló is, valamint rendeznék a Csalogány

Remenyik Ildikó, MSZP-MLP
Bp. I. Krisztina krt. 73. sz. alatt, telefonos egyeztetés
alapján.
Telefon: +36-20-535-1400
E-mail: gallowich.margit@budavar.hu

és a Hattyú utca kapcsolódó szakaszait is. A
felújítás következtében a csökkenne a zaj- és a
levegõ-szennyezettsége, továbbá a lehetséges
közterületi fejlesztéssel a környezet minõsége,
építészeti értéke és használhatósága is jelentõsen
javulna. A felújítás összköltsége mintegy 2,5 milD.
liárd forint.

Egyeztetés a KÉSZ-rõl

dr. Gallowich Margit, LMP
Telefonos egyeztetés alapján a Hattyú utcai Idõsek
klubjában (Hattyú u. 16.).
Telefon: +36-30-463-45-31, +36-20-353-82-23
E-mail: gallowich.margit@budavar.hu
Váradiné Naszályi Márta, PM
Zöldike Klub (Bp. I. Mária tér 1.), előzetes egyeztetés
alapján.
Telefonszám: +36-20-353-7973
E-mail: varadine@budavar.hu
Veres Dávid Olivér, független
Elõzetes egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-20-353-6727
E-mail: veres.david@budavar.hu

fejlesztése, a helyi és a helyközi közlekedés
közötti különbség oldása.
Vitézy Dávid közlekedési szakember, a Közlekedési Múzeum fõigazgatója egy lehetséges alternatívát vázolt fel, amellyel kiváltható lenne a
fejpályaudvar-szerep. A Déli és a Nyugati pályaudvar közötti alagút megépítése és több földalatti
budai megálló kialakítása komoly városi-agglomerációs közlekedési funkciókat is elláthatna.
Szerinte ez, a régi típusú fejpályaudvarok kiváltásával járó megoldás illeszkedne abba a nemzetközi trendbe, melynek keretében Bécstõl Berlinen át Londonig mindenütt átmenõ pályaudvaD. A.
rok veszik át a fejpályaudvarok szerepét.

A Széll Kálmán tér már 2015-2016-ban megszépült a főváros beruházásában

A Budavár Önkormányzat a 2000-ben készített, és
azóta többször aktualizált Kerületi Építési Szabályzat
(KÉSZ) teljes felülvizsgálatával új építési szabályzat
készítését kezdi meg. Az új szabályozás elkészítésének
alapvetõ oka, hogy 2017. decemberében olyan nagy
mértékben változtak meg a Fõvárosi Önkormányzat
lényeges településfejlesztési dokumentumai, hogy
azok átvezetése a kerületi szabályozásban csak egy új
KÉSZ megalkotásával lehetséges. A készülõ KÉSZ
egyeztetése teljes eljárás keretében, a partnerségi
egyeztetési szabályairól szóló 6/2017 (II. 23.) önkormányzati rendelete alapján történik meg. Ennek
értelmében a KÉSZ tartalmára, rendelkezéseire
vonatkozó javaslatot, észrevételt tehetnek írásban 2018. június 25-ig az önkormányzat polgármesterének vagy Fõépítészi Irodájának címére
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) megküldve, illetve
elektronikus levélben a foepitesz@ budavar.hu e-mail
címre.
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A testvérvárosi együttmûködés célja az európai múlt közös képviselete

Budavár és Carouge 25 éve barátok
Budavár és a svájci Carouge 25 évvel ezelõtt,
1993. május 14-én írta alá a testvérvárosi szerzõdést. A jeles évforduló alkalmából a Budavári
Önkormányzat látogatásra invitálta a testvérváros delegációját, hogy megerõsítsék az együttmûködést, amelynek révén az emberek jobban
megértik egymást, és egymás értékeinek tiszteletben tartásával képzelik el a jövõt. A carouge-i
delegáció tagjai részt vettek a Reneszánsz
Vigasságon és a díszvacsorán Mátyás-korabeli
ételeket is kóstolhattak.
A vendégeket Nagy Gábor Tamás polgármester
franciául köszöntötte, majd magyarul folytatva,
örömét fejezte ki, hogy a budaiak tavalyi látogatása után ezúttal a svájciak jöttek el Budapestre.
Külön köszöntötte a jelenlévõ Ligeti Imrét,
Budavár 1990-ben megválasztott polgármesterét,
aki annak idején egyik aláírója volt a testvérvárosi
megállapodásnak. Nagy Gábor Tamás elmondta, hogy ez alatt a közel emberöltõnyi idõ alatt
számtalan közös élmény, tapasztalat született,
amelybõl kiemelte a fiatalok iskolai cserediák
programját. A Petõfi Sándor Gimnázium és
carouge-i testvériskolája, a Madame de Staël
középiskola között immár két évtizede fennálló
kapcsolata keretében nemcsak nyelvtanulási és gyakorlási lehetõséget kapnak a diákok, hanem
megismerhetik egymás történelmét, hagyományait, bõvül világismeretük, önállóságuk, és –
nem utolsó sorban – megtanulják képviselni a
helyet, ahonnan jöttek.
– Carouge és Buda együttmûködése, barátságának ereje nem kizárólag a személyes kapcsolatokból, hanem a közös európai gyökerekbõl is
fakad – mondta a polgármester. Úgy fogalmazott, hogy az európai múlt – idõtõl és tértõl

A Carouge-i és a Budavári Önkormányzat vezetése megerősített a testvérvárosi együttműködést

függetlenül – összeköt bennünket, egymástól
távol élõ közösségeket. Beszéde zárásaként
Paracelsus doktort, a híres svájci polihisztort
idézte, aki szerint „az ember legjobb gyógyszere a
másik ember”. – Meggyõzõdésem, hogy a mi
emberi kapcsolataink, ez a mostani találkozó is
gyógyszer, mint minden jó barátság.
Annie Hiltpold, Carouge polgármestere
beszéde elején felidézte a kapcsolatfelvétel
körülményeit és az elmúlt negyedszázad emlékezetes találkozásait. Budavár önkormányzatának elsõ polgármestere, Ligeti Imre 1992
februárjában tett svájci látogatása során a helyi

demokrácia és a politikai rendszer mûködésével ismerkedett. Ennek nyomán szükségét
érezte, hogy kerülete kapcsolatba lépjen egy
olyan svájci településsel, amely méreteiben és
jellemzõiben is hasonlít Budavárra. Caoruge
földrajzát, történelmét és hagyományait tekintve is megfelel ezeknek a feltételeknek. A két
önkormányzat 1993. május 14-én írta alá a
barátsági kartát, amely cserekapcsolatok kiépítését javasolta a kultúra, a turizmus, az oktatás
és a sport területén, egymás megismerését,
valamint az európai barátság jegyében a kapcsolatok erõsítését tûzte ki célul.

A védett övezetbe a zöld rendszámos autók is csak engedéllyel hajthatnak be

Elbírálták az épület-felújítási pályázatot
A május végén megtartott Képviselõ-testületi
ülésen elfogadták a zárszámadási rendeletet,
módosították többek között a költségvetést és a
parkolási rendeletet, amely egyértelmûvé teszi,
hogy a zöld rendszámos autók is csak engedéllyel
hajthatnak be a Budai Vár védett övezetbe. Új
elismerõ címet alapított a Képviselõ-testület: a
Budavári Szent Flórián díj a katasztrófavédelemben dolgozó személynek adományozható.
Döntöttek az épület-felújítási támogatások
elosztásáról is, összesen 76 társasháznak biztosítottak vissza nem térítendõ támogatást.

ség 40 százalékát. A pályázatra
126 társasház jelentkezett. Az
Épület-felújítási Munkacsoport
valamennyi pályázatot áttekintette, és ez alapján tett javaslatot
az rendelkezésre álló összeg
felosztására: 76 társasház számára ítéltek meg vissza nem
térítendõ támogatást.
Új elismerõ díjat alapított a
Budavári Önkormányzat, a
Budavári Szent Flórián Díj
annak a hivatásos vagy közalkalmazotti állományú, a kaMinden év májusában tárgyalja a Képviselõtasztrófavédelemben dolgozó
testület az elõzõ év költségvetésének végrehajszemélynek adományozható,
tásáról szóló beszámolót, azaz a zárszámadást,
amely részletes áttekintést ad a költségvetés fel- A kerület biztonságáért a katasztrófavédelem munkatársai is sokat tesznek aki a tûzvédelem, az életvédeA Képviselõ-testület módosította a parkolási lem, valamint a mûszaki mentés területén
használásáról és a kerület vagyoni helyzetének
alakulásáról. Hordós Andrea, az önkormányzat rendeletet. Dr. Herpai-Nagy Teodóra jegyzõ a kiemelkedõen eredményes, szakszerû és színGazdasági Irodájának vezetõje elmondta, hogy módosítás kapcsán kiemelte, hogy a rendelet vonalas munkavégzéssel, valamint példamutató
a bevételi elõirányzat felhasználása év végéig 95 egyértelmûvé teszi, hogy a zöld rendszámos hozzáállással látta el feladatát, s amellyel hozszázalékban teljesült, míg a kiadás 94,4 százalék- autók a védett övezetbe (azaz a Budai Vár terü- zájárult a kerület biztonságának javításához.
ban. Mindezek alapján az önkormányzat gazdál- letére) nem hajthatnak be engedély nélkül, Nagy Gábor Tamás polgármester elmondta,
kodása kiegyensúlyozott. Ezt Cseke László ingyenesen. Ezen autókra is vonatkozik, hogy hogy az önkormányzat öt évvel ezelõtt alapította
könyvvizsgáló is megerõsítette, hangsúlyozva, csak a fél órás ügyintézési behajtás engedélyezett. meg a Budavári Szent György Díjat, amellyel a
hogy az önkormányzat a jogszabályi elõírások- A másik módosítással az önkormányzat pon- kerületben dolgozó rendõrök munkáját ismenak megfelelõen gazdálkodott a tavalyi évben, a tosítja a behajtási-várakozási hozzájárulások rik el. Az elmúlt évek tapasztalatai rámutattak,
kérelmezésének és kiadásának jogszabályi felté- hogy a kerület és az itt élõk biztonságáért a kapénzügyi és vagyoni helyzete pedig jó.
tasztrófavédelem munkatársai is sokat tesznek,
Sor került az idei költségvetés módosítására teleit, határidejét.
Idén is sok társasház nyújtott be pályázatot az új díjjal az õ teljesítményüket honorálja az
is, hogy az idõközben felmerült változásokat
átvezessék. Többek között plusz forrást biztosí- épület-felújításra. Mint ismert, az önkormányzat önkormányzat.
Módosították a képviselõk az emléktáblák
tottak a sajátos nevelési igényû gyermekek óvo- minden évben vissza nem térítendõ támogatásdai ellátására, a Szentháromság téri pavilonsor sal segíti a lakóközösségeket, a költségvetésben állításáról szóló rendeletet is, pontosították,
tervezésére és felújítására, valamint a Budavári erre a célra 80 millió forintot biztosítottak. Elsõ- hogy milyen szempontok alapján engedélyezi
Játszótér Üzemeltetõ Nonprofit Kft. finanszí- sorban azon lakóközösségek pályázhattak, akik az önkormányzat az emléktábla állítását. Ezek
rozására. Ez utóbbira azért volt szükség, mert az az épület közös tulajdonú utcai homlokzatának, közül Csány Éva fõépítész kiemelte: a megállagfelmérés során kiderült, a téli idõszakban tetõ, kémény tetõsík feletti részének felújítását, örökítendõ személy vagy esemény a közjót szoltöbb eszköz is megrongálódott és rendkívüli kar- újraépítését kívánják elvégeztetni. Ezen túl- gálta, közmegbecsülést szerzett, hozzájárult a
menõen pályázni lehetett belsõ udvari hom- kerület fejlõdéséhez, illetõleg életmûve, hatása
bantartást igényel.
lokzat, függõfolyo- kimagaslóan jelentõs volt. A másik fontos
só, valamint lép- szempont, hogy megemlékezés helyszíne jelcsõház felújítási lemzõen az adott személy munkásságához és
munkáival is, vala- elért eredményeihez kötõdik, és csak kivételes
mint lift felújítás esetben a lakóhelyéhez, illetve a megörökíés elektromos ge- tendõ személy halála óta legalább 10 év telt el,
rincvezeték felújí- amely idõ alatt az adott személyrõl kialakult a
tási munkákkal. társadalomban a véleménykonszenzus.
Az adható támoMindhárom önkormányzati cég – Budavári
gatás összege leg- Kapu Kft., Budavári Játszótér Üzemeltetõ
feljebb 3 millió Nonprofit Kft., Házga Kft. – mérlegbeszámoforint lehet, amely lóját megtárgyalták és elfogadták a képviselõk.
nem haladhatja Jóváhagyták az önkormányzat gyermekjóléti
meg a társasház és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról
által igazolt saját szóló beszámolót is. (Az átfogó értékelésrõl
forrás összegét és a következõ lapszámunkban részletesen beszáfelújítási összkölt- molunk.)
B.L.
A Budavári Kapu Kft. beruházásában speciális burkolatot építettek a Lovas úti elektromos
töltőállomáshoz

Annie Hiltpold az elmúlt 25 év közös rendezvényeirõl és kiállításairól is megemlékezett.
Õ is komoly jelentõséget tulajdonít a cserediák
hagyománynak. – Ma Svájcban és a világon mindenütt kérdéseket teszünk fel sorsunkat illetõen
és a globalizált világban elfoglalt helyünkkel kapcsolatosan – folytatta a polgármester asszony.
Ezek a történelmi pillanatok városaink és országaink számára ugyanakkor belsõ feszültségek,
értékkonfliktusok, megosztottságok és kirekesztések forrásaivá is válhatnak és pontosan ezért
rendkívül fontosak a fiataljaink közötti kapcsolatok, hiszen alkalmat adnak arra, hogy felfedezzük és megértsük egymást, hogy gazdagodjunk,
tapasztalatokat szerezzünk, és ezen tapasztalatok
birtokában, egymás értékeinek tiszteletben tartásával elképzeljük közös jövõnket – zárta köszöntõ
beszédét Carouge polgármester asszonya.
A városvezetõk után Ligeti Imre egykori polgármester is köszöntötte a két önkormányzatot,
köszönetet mondott, hogy mindkét település
elkötelezett, és a sokszínû tevékenység révén a
két város valóban szoros baráti kapcsolatot
R.A.
tarthat egymással.

Annie Hiltpold és Ligeti Imre

Röviden
Konzultációs fórumot tartott
a rendõrség
Június 1-jén konzultációs fórumot tartott a z I. kerületi
Rendõrkapitányság, a rendezvényen áttekintették a
kerület közbiztonsági helyzetét és meghallgatták a
kerületi intézmények, itt élõk véleményét, javaslatait
is. A konzultáción a kerületi egyházak, az oktatási intézmények, a Kormányhivatal képviselõi és a lakók
mellett az önkormányzat több képviselõje, Vecsey
András közbiztonsági tanácsnok, dr. Jeney Jánosné,
Horváth Csilla és Marschall Máté vettek részt. A megfogalmazott észrevételek, javaslatok elsõsorban a
kerületi közlekedésbiztonságra fókuszáltak.

Nyári diákmunka
A Pénzügyminisztérium 2018-ban is meghirdeti a nyári
diákmunka programot 3 milliárd forintból, amelynek
keretében a 16-25 év közötti diákok kaphatnak
munkalehetõséget. A programban azok a nappali
tagozatos diákok vehetnek részt, akik a tényleges
foglalkoztatásukkor (leghamarabb június 18-án) már
betöltötték a 16. életévüket, és legkésõbb a program
befejezésekor (augusztus 31-én) még nem múltak el
25 évesek. Tavaly több mint 27 ezer fiatal szerzett
munkatapasztalatot a program keretében. A programba már lehet jelentkezni a kerületi kormányhivatal
foglakoztatási osztályán, ahol részletes felvilágosítást
is adnak.

Közmeghallgatás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2018. június 14-én, csütörtökön
17.00 órától a Budavári Mûvelõdési Házban (Bem
rakpart 6.) tartja éves közmeghallgatását. Az írásban
feltett kérdéseket, javaslatokat június 11-én 10.00
óráig küldhetik meg a kozmeghallgatas@budavar.hu
címre vagy személyesen leadhatók a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest, I.,
Kapisztrán tér 1.).

Új helyszínen az ügyelet
Március 15-től új helyre költözött a 24 órás háziorvosi
ügyelet! Szolgáltató neve: Országos Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft.
Az ügyelet helyszíne:
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)

Következő lapszámunk
JÚNIUS 28-ÁN
jelenik meg.
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Elismerés a kerületi pedagógusoknak

A tankerület
Átadták
a
Budavári
Virág
Benedek
Díjat
kiváló diákjai
A Közép-Budai Tankerületi Központ az idei
évben alapította meg a „Tankerület Kiváló
Diákja” díjat, amelyet a tanév végéhez közeledve, május 30-án adtak át összesen 106 diáknak, köztük számos olyan fiatal tehetségnek,
akik I. kerületi iskolákba járnak.

Hajnissné Anda Éva adta át az okleveleket

Hagyományteremtõ szándékkal idén elõször
adta át a Közép-Budai Tankerületi Központ a
Tankerület Kiváló Diákja díjat. Az elismerésre
az oktatási intézmények ajánlhatták a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó diákokat, akiket a
tankerület egy-egy oklevéllel jutalmazott.
Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató köszöntõjében elmondta, hogy a tankerület iskolái
kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra, amely megmutatkozik a kompetenciafelmérésekben és a tanulmányi versenyek eredményeiben is. A mostani díjjal azonban nem
pusztán a versenyeken elõkelõ helyezést elért
diákokat jutalmazták, hanem olyan tanulókat
is, akik például közösségi programok szervezésében tûnnek ki. A díjazott gyerekek egy-egy kis
ajándékot is kapnak, de ezeket majd az iskolák
igazgatói adják át az évzáron, ezzel is példát adva
a többi diáknak.
A közel 19 ezer tankerületi diákból az idei
évben 106 tanuló vehette át az elismerést.

A Budavári Önkormányzat május 31-én köszöntötte a kerületi pedagógusokat, az ünnepség
keretében adták át a Budavári Virág Benedek
Díjat. Az elismerést idén Török Zsuzsanna, a
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák Iskola utcai
telephelyének óvodapedagógusa és Takács
Zoltán, a Toldy Ferenc Gimnázium testnevelõ
tanára, intézményvezetõ-helyettese vehette át.
Mozart B-dúr Divertimentója köszöntötte a
Budavári Önkormányzat pedagógusnapi ünnepségére meghívott vendégeket a Városháza aulájában. Az Orfeo Zenekar tagjaiból alakult vonósnégyes játéka az I. kerületben aktívan dolgozó és
az egykor itt tevékenykedett pedagógusok, intézményvezetõk, valamint Hajnissné Anda Éva, a
Közép-Budai Tankerületi Központ igazgatója
számára egyértelmû üzenetet hordozott: az önkormányzat számára kiemelten fontos a pályájukat a kisgyermekeknek és a diákoknak szentelõ
szakemberek munkája, és annak elismerése.
Varga Antal alpolgármester, az ünnepség házigazdája köszöntõjében hangsúlyozta, hogy
pedagógusként maga is jól ismeri e hivatás szépségeit és problémáit. – A tanári életpálya nem
csupán a pedagógusok szakmai helytállásáról
szól, hiszen családjuk, támogató hátországuk
nélkül nem tudnának száz százalékosan teljesíteni – monda Varga Antal. Az alpolgármester a
kimagasló tanáregyéniségekre emlékeztetett, és a
napjainkban kritikáktól sem mentes, átalakuló
iskolarendszerben az örömteli tanítás fontosságát emelte ki. Beszédét zárva felidézte a 18-19.
század fordulóján élt pálos szerzetes tanár, költõ,
mûfordító, történetíró Virág Bendek alakját, aki
idõs korát Budán, a Tabánban töltötte. „Születtem, szerettem hazámat, s dolgoztam érte. Ez az én
életem története. / Tegyetek Ti is így, tanítsátok
utódaitokat, s ha ezek is így tesznek, akkor Magyarország boldog lesz” – írta egykor. Az önkormányzat
a róla elnevezett díj adományozásával ismeri el
az I. kerületben kiemelkedõ oktató-nevelõ munkát végzõ, vonzó és példaértékû pedagógus egyéniségek munkáját, akik hozzájárulnak a gyermekek eredményes neveléséhez, az oktató-nevelõ
munka megújulásához, és legalább öt éve az önkormányzat területén mûködõ oktatási-nevelési
intézményekben tevékenykednek.

Török Zsuzsanna

ban. A feladatokat minden esetben tudásának
legjavát adva oldja meg, szem elõtt tartva a gyermek–család–óvoda egységének fontosságát.
Korát megelõzve vezette be a kapcsolattartás megújuló formáit. Kiváló kommunikációs készséggel
képviseli a gyermekek mindenekfelett álló érdekét. A drámapedagógiát, a gyermekek szociális
kompetenciájának fejlesztésének új módszereként, a közösségi nevelés jelentõségét felismerve
tudatosan hasznosítja. Szívügyének tekinti az
óvodában folyó minõségi munkavégzést. 1993tól vezetõ-helyettes, 2012 óta telephely-vezetõként
dolgozik. Vezetõként is nyitott az innovatív
megoldásokra. Elhivatottsága megkérdõjelezhetetlen. Török Zsuzsanna négy évtizedes aktív
pályafutás után, az idei esztendõben nyugállományba vonul.
A laudáció után Török Zsuzsannának Varga
Antal nyújtotta át a Budavári Virág Benedek
emlékérmet és az elismeréssel járó oklevelet.
Hegyesi-Kovács Kata az óvoda szülõi munkaközössége képviseletében méltatta az óvónõt,
kiemelve azt a személyre szóló figyelmet, amellyel
„Zsuzsa néni” egy-egy gyerek felé fordult.
Török Zsuzsanna a méltatásokat követõen
köszönetet mondott az elismerésért, majd úgy
fogalmazott, hálás a szüleinek, akik segítettek
olyan hivatást választani, amelyben mindvégig
örömét lelte. Végül Marlo Moran gondolatát
idézte: „Az idõ múlása arra szolgál, hogy az ember
Szívügye az óvodai élet
lehetõséget kapjon a fejlõdésre, hogy bölcsebbé
TÖRÖK ZSUZSANNA óvodapedagógusi pályáját, az váljon, kiteljesítse önmagát”.
I. kerületben, az Iskola utcai óvodában kezdte
1978-ban, azóta is ebben a nevelõtestületben A „toldys” hagyományok folytatója
munkálkodik. 40 év alatt generációk nevelkedtek a keze alatt. Munkáját példaértékû gyermek- TAKÁCS ZOLTÁN 34 esztendeje, 1984 óta a Toldy
centrikusság, a gyermekek szeretete, tisztelete, a Ferenc Gimnázium testnevelõ tanára, 2007 óta
pedagógus szakma iránti alázat hatja át. Empa- intézményvezetõ-helyettese, 2016 óta mesterpetikus attitûd jellemzi, minden gyermekben, kol- dagógus. A magyar testnevelés-oktatás nagy
légában meglátja és megtalálja azokat az értéke- tudású, széles körben elismert szakembere, aki
ket, amiért szeretni, tisztelni, elfogadni lehet. magas szintû iskolavezetõi és testnevelõ tanári
Döntõ szerepe volt az óvoda arculatának, pedagó- tevékenysége mellett a pedagógusképzésben és a
giai programjának kialakításában, megvalósításá- diáksport területén is aktív tevékenységet folytat.

Takács Zoltán

A diákok körében is méltán népszerû tanár, aki
tanítványaival megszeretteti a sportot és a mozgást. A diáksportkör csapatai rendszeresen részt
vesznek a kerületi, budapesti és országos versenyek, diákolimpiák rendezvényein. Számos országos döntõs helyezés mellett legnagyobb sikere az
volt, amikor vezetésével a fiú röplabdacsapat
2012-ben országos bajnok lett. Szakmai felkészültségérõl tanúskodik, hogy mentortanárként 25
éve végzi a Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Kara hallgatóinak tanítási
gyakorlatát, ezen kívül tanít a Budapesti Sportszövetségek Uniójában is. A Budapesti Diáksport
Szövetség elnökségi tagja, a Magyar Testnevelõ
Tanárok Országos Egyesülete választmányi tagja
és I. kerületi elnöke. Két évtizede látja el az I.
kerületi testnevelõ tanárok munkaközösségének
a vezetését. Ebben a szerepkörben mindig gondot
fordított a kerületi diáksport-versenyek szervezésére, illetve a kerületi szakmai tapasztalat- és információcsere mûködtetésére. Szakmai tudásával,
gyerekszeretetével, a pedagógus pálya és az iskola
iránti elkötelezettségével a legszebb „toldys” hagyományok folytatója és tovább örökítõje.
A Budavári Virág Benedek díj átvételét követõen Porogi András, a Toldy Ferenc Gimnázium intézményvezetõje méltatta helyettese pályáját, kiemelve, hogy az angolszász iskolai modell
híveként közösen vallják: a sport a jellemformálás fontos eszköze.
A laudációk elhangzása után Takács Zoltán
köszönetet mondott az elismerésért – úgy fogalmazott, e díjat valójában a Toldy Gimnázium
kapja – és megemlékezett Pataki Gyuláról, a gimnázium egykori igazgatójáról, aki 1984-ben a tantestület tagjává fogadta.
A pedagógusnapi ünnepség további részében
a tanulmányi versenyeken kiemelkedõ eredményeket elért diákok felkészítõ tanárait, az idei
tanév végén nyugállományba vonuló pedagógusokat, valamint a rubin- és aranydiplomájs díszoklevélben részesülõ idõs pedagógusokat köszönR.A.
tötték.

Gyermeknap a Budai Várban
Szabó Stefánia Lackfi János versével csalt mosolyt a
diákok és a tanárok arcára

A Tankerület Kiváló Diákjai
az I. kerületben:
Budavári Általános Iskola:
Gerecs Marcell 4.b,
Kõvári Csenge, Spiesz Anna 6.a
Lisznyai Utcai Általános Iskola:
Kálmán Dániel 6. évf.
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mûvészeti Iskola és Szakgimnázium:
Vadas Hanga Napsugár 12. évf.
Kosztolányi Dezsõ Gimnázium:
Benkõ Dorottya 11.b, Brenner Dominik 11.a,
Malatinszky Adél 11.a, Marx Dorottya 10.a,
Metál Antónia 7.a, Miletics Maya 10.c
Toldy Ferenc Gimnázium:
Kerestély Márk 12. évf., Tompa Júlia 12. évf.,
Wittinger Ágnes 12. évf.,
Szilágyi Erzsébet Gimnázium:
Vértesaljai Bálint 9. évf., Vicze Blanka 6.b,
Kovács Réka 8. évf.
Gratulálunk!

Május utolsó vasárnapján a Budavári Önkormányzat színes programokkal várta a gyerekeket a Kapisztrán térre
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Jótékonysági futás és véradás

Egy vérbõl vagyunk!
A Nemzeti Összetartozás Napján, vagyis június
4-én a Szent Ferenc kórháztól rajtolt el az az 500
kilométeres futás, amelynek kettõs célja, hogy felhívja a figyelmet a véradás fontosságára,
valamint adományokat gyûjtsön a kárpátaljai
Ráton megépült Szent Mihály Rehabilitációs
Központ javára.
Az „Egy vérbõl vagyunk!” elnevezésû rendezvény
fõvédnöke Herczegh Anita, Magyarország köztársasági elnökének felesége, aki a budapesti rajtnál részt vett a véradáson, majd a ráti gyermekotthonban várja a futókat, és a célba érkezést
követõen részt vesz a Szent Mihály Rehabilitációs
Központ avató ünnepségén. A jótékonysági
futásban részt vesz a Szent Ferenc Kórház és a
Bethesda Gyermekkórház is, a katolikus és református kórház 30 fõs csapata Kárpátaljára fut,
ahol a Rehabilitációs Központ felavatását követõn közel száz kárpátaljai gyerek egészségügyi
vizsgálatát végzik el.
A rendezvényhez csatlakozott a Budavári Önkormányzat is, a Polgármesteri Hivatal munkatársai véradással segítették az akciót (képünkön).

Az „Egy vérbõl vagyunk!” jótékonysági akcióban részt vett Toldy-Schedel Emil, a Szent Ferenc kórház igazgatója is, aki a véradás után bemutatta a Budavári Önkormányzatnak azokat az
eszközöket – defibrillátorokat és hordozható
EKG-készüléket – amelyet az önkormányzat által
biztosított ötmillió forintos támogatásából vásá-

Fotó: MTI

A rajt pillanatai

roltak. Mint arról beszámoltunk,
februárban
együttmûködési és támogatási szerzõdést írt alá a
Budapesti Szent Ferenc
Kórház és a Budavári
Önkormányzat. A megállapodás értelmében az I.
kerületben élõk számára
is biztosít a kórház kardiológiai és belgyógyászatidiabetológiai ellátást, valamint olyan képzéseket
tartanak, amelyek keretében az intézmény szakemberei otthon elvégezhetõ
ápolási technikákat tanítanak a résztvevõknek.
Toldy-Schedel Emil beszámolt a kórház
bõvítésének folyamatáról is. 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.
D.A.

KASSÁTÓL AZ ÓCEÁNIG –
A MÁRAI ÉLETMÛ METSZETE
Június 14-én, csütörtökön 19.00 órától
Hirtling István és Mészáros Tibor elõadásában
kerül bemutatásra a Márai Sándor estek sorozat elsõ elõadása. A nyolcvan perces, képekkel
és zenével színesített estek bõséges válogatást
adnak az életmûbõl, segítve az irodalmi szövegek elmélyült befogadását, mindemellett az író
mûveinek olvasására hívnak. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a
jokaiannaszalon.hu weboldalon vagy a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail címen lehet a
program megjelölésével.

Az önkormányzati támogatásból megvásárolt eszközök

Június 4. – Nem gyásznap, nem ünnepnap

A Nemzeti Összetartozás Napja
(Folytatás az 1. oldalról)

Petrás Mária szívmelengetõ székely fohászát
követõen dr. Gali Máté, a Veritas Történetkutató Intézet munkatársa szólt a trianoni békediktátumról. Mint kifejtette: Lotz Károly mozaikképén I. Ferenc József jelmondatát olvashatják:

„Bizalmam az õsi erényben”. A felette látható
országcímer hullott darabjaira a versailles-i Trianon kastélyban, megfosztva a történelmi Magyarországot területe és lakossága kétharmadától, magyar anyanyelvû polgárainak egyharmadától, 3,2 millió embertõl.
A történész sorolta az elvett
városokat: Csáth Géza és
Kosztolányi Dezsõ Szabadkáját, Kõmíves Kelemen
Déva várát, Benedek Elek
Kisbaconját, Tamási Áron
Farkaslakáját, Arany János
Nagyszalontáját, Hunyadi
Mátyás Kincses Kolozsvárját
a Házsongárdi temetõvel,
ahol Apáczai Csere János,
gróf Bánffy Miklós, Kós
Károly, Reményik Sándor
alusszák örök álmukat, de
elveszett a Zrínyi Ilona védte
Munkács vára, Márai Sándor
Kassája, ahol II. Rákóczi Ferenc nyugszik, Sáros vármegye, amelynek Szinyei Merse
Pált, Csontváry Kosztka
Tivadart köszönhetjük, s
elveszett a koronázó város,
Pozsony...
– Napestig sorolhatnánk,
ám akkor sem érnénk a
végére mindannak, amit elragadtak tõlünk – sommázta
Gali Máté, majd emlékeztetett: a két világháború közt
konszenzus uralkodott a trianoni békeszerzõdés igazságtalanságáról és megváltoztatásáról.
– A döntés részleges revízióját 1938 és 1941 között,
nagyhatalmi támogatással,
négy lépésben valósítottuk

VÍZIVÁROSI CSILLAGOK
Június 13-án, szerdán 18.00 órától a Vízivároshoz kötõdõ jeles személyiségek elõtt tisztelgõ Vízivárosi Csillagok sorozat vendége Dr.
Hoppál Mihály Széchenyi-díjas etnológus,
folklorista, az MTA Bölcsészettudományi
Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének kutatója. Beszélgetõtársa Cservenka Judit
újságíró, szerkesztõ, a rádiósok „nagy generációjának” tagja. Az esten zenével, képekkel
kísérjük végig a tudós életútját, amelynek keretében legújabb könyveinek bemutatójára is sor
kerül. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz
kötött. Regisztrálni a jokaiannaszalon. hu
weboldalon vagy a jokaiannaszalon@ budavar.
hu e-mail címen lehet a program megjelölésével.

meg, aminek következtében az ország területe
duplájára, lakossága másfélszeresére növekedett
– elevenítette fel a tényeket. – Márai újságcikkekben tudósított a visszatért országrészek
örömérõl, csakúgy, mint visszaemlékezéseiben
Horthy Miklós.
A folytatásban a Veritas munkatársa elmondta: az 1947-es békeszerzõdésben újabb három
települést vesztettünk el, az úgynevezett pozsonyi
hídfõt. A második világháborút követõ kommunista hatalomátvétel után közel négy évtizedes hallgatás következett Trianonról, a Clark
Ádám téri országcímert befalazták, hogy végképp eltöröljék a múltat. Szintén hallgatás
övezte a határon túl élõ magyar kisebbséget, az
õket ért súlyos diszkriminációkat.
– A rendszerváltozás után hangzottak el Antall
József bátor és felelõsségteljes szavai, hogy bár
közjogi értelemben a tízmilliós Magyarország
kormányfõje, lélekben tizenötmillió magyar
miniszterelnöke kíván lenni, s ekkor kerülhetett
sor az országcímer kibontására – mondta a
történész. – Hosszú út vezetett 2010. május 31ig, amikor az Országgyûlés emléknappá nyilvánította június 4-ét. Emléknappá, nem ünnepnappá – hangsúlyozta. Hozzátette: az az eszme
vezérelte az Országgyûlés döntését, hogy nemzeti
összetartozás nélkül nincsen nemzeti felemelkedés, csakis egyetlen magyar sorsközösség létezik.
Magunkra kell vonatkoztatnunk Szabó Dezsõ
szavait: minden magyar felelõs minden magyarért.
Beszéde zárásként Kövér Lászlót, a Magyar
Országgyûlés elnökét idézte: „A nemzeti összetartozás mi vagyunk. Nem egy életidegen fogalom, politikai porhintés. Nem más, mint az
egymás iránt érzett szeretetünk, ragaszkodásunk,
hûségünk, a barátainkért, szomszédainkért végzett jó cselekedet, a városunkért hozott áldozat.
Akkor erõsödik a nemzeti összetartozás, erõsödik a haza, ha az a küldetésünk, hogy a lehullottat visszaemeljük, az elveszettet megtaláljuk, az
összetörtet ismét egybeépítsük.”
D. A.

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

Fábri Zoltán életmûsorozata
a Tabán moziban

Édes Anna

„A lelkiismeret ösvényén – Fábri Zoltán életmûsorozata” címmel folytatódik az önkormányzat filmklubja a Tabán moziban: június
21-én, csütörtökön 18.00 órától az Édes
Anna címû filmet vetítik.
A film 1957-ben készült. A forgatókönyvet
Bacsó Péter és Fábri Zoltán írta Kosztolányi
Dezsõ azonos címû regénye alapján. A film
fõszerepét Törõcsik Mari alakítja; egyes
jelenetek a Várban játszódnak (képünkön).
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.
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Reneszánsz Vigasság volt a Budai Várban

2018-ban Mátyás király uralkodóvá választásának
560., valamint születésének 575. évfordulójára emlékeznek szerte a Kárpát-medencében. A Budavári
Önkormányzat június 2-án igazi Reneszánsz Vigassággal ünnepelte e jeles évfordulót.
Délelõtt fanfárszóval kezdõdött az ünnep, majd a
Pavane zászlóforgató csoport varázsolt középkori
hangulatot a Kapisztrán térre. A lacipecsenyésnél
reneszánsz ihletésû ételek rotyogtak a kondérokban,
amelyeket bárkli megkóstolhatott. Kohári Gabriella
régész jóvoltából pedig a magyarországi reneszánsz
korából származó receptek alapján készültek a hamisítatlan Mátyás-korabeli étkek. A gyermekeket színes
programokkal, kézmûves foglalkozásokkal várták.
Fabók Mancsi Bábszínháza, Gulyás László vándormuzsikus interaktív elõadása, az Álomzug társulás és a

Márkus Színház mûsora mind-mind Mátyás korát
idézte meg a gyerekeknek. A látogatókat tánc- és harcászati bemutatóval is várták, de megismerkedhettek
a solymászat rejtelmeivel is. Akinek kedve volt hozzá,
reneszánsz ruhákat is magára ölthetett a vidám forgatagban.
A vigasság leglátványosabb része a reneszánsz felvonulás volt a Budai Várban. A Kapisztrán téri templomhajóban délután felsorakoztak a Fekete Sereg
katonái, a Szent György Lovagrend tagjai, akik a korabeli jelmezeket öltött hagyományõrzõkkel arra buzdították az érdeklõdõ gyerekeket és felnõtteket, hogy
csatlakozzanak hozzájuk. Az indulásra kész menetet
Nagy Gábor Tamás köszöntötte. Budavár polgármestere felidézte azt az idõszakot, amely Buda fénykora volt. – Mátyás király uralkodása alatt, a kor egyik
leghíresebb reneszánsz udvarában virágzásnak indul-

Kohári Gabriella vezetésével reneszánsz kori lakoma készült a látványkonyhában

„Igazi” hercegnők a reneszánsz udvarban
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tak a mûvészetek és a kultúra, ugyanakkor
Mátyás volt az a verhetetlen hadvezér is, aki soha
nem vesztett csatát – emlékeztetett a rendezvény
házigazdája. – Tíz évvel ezelõtt a Budavári Önkormányzat egyéves rendezvénysorozattal tisztelgett
Hunyadi Mátyás nemzeti királyunk emléke elõtt.
Az idei évben a kormány Mátyás király emlékévet
hirdetett, amelyhez a Budavári Önkormányzat
örömmel csatlakozott. Ennek keretén belül ezúttal olyan Reneszánsz Vigasságra vártuk az érdeklõdõket, ahol a gasztronómia és a színes programok segítségével egy kicsit felidézhetjük ezt a
csodálatos idõszakot. A délutáni közös sétánk
során felkeressük azokat az emlékhelyeket, amelyek itt a Várban Mátyás királyhoz kötõdnek –
folytatta a polgármester, elõre bemutatva a felvonulás állomásait. Nagy Gábor Tamás köszöntõjében megemlékezett Mátyás király édesapjáról, a törökverõ Hunyadi Jánosról is, aki Nándorfehérvárnál megállította a török hódítást és
ezzel a tettével két emberöltõre biztosította Magyarország virágzását, függetlenségét és szabadságát.
A polgármester végül e szavakkal indította el a
sétát: – Ismerjük a történelem további menetét,
tudjuk, hogy amikor erõs, egységes volt az ország,
milyen csodákra volt képes. Azt is tudjuk, hogy
amikor a széthúzás, a kívülrõl szított viszályok
gyengítették, akkor idegen megszálló seregek és
hatalmak prédájává tették. A virágzó Budai Várból egy kifosztott és felégetett várat kaptunk
vissza jó 150 évvel késõbb. A Budai Vár azonban
egy csodálatos allegória. Emlegetjük, hogy ahogy
Budán mennek a dolgok, úgy történnek az országban is. Ez a Vár, amely annyi kataklizmát élt
meg, mindannyiszor újjá tudott épülni. Mindannyiszor újra tudtuk kezdeni, újra és újra hitet,
erõt és reménységet nyertünk õseink hitébõl, A Hunyadi udvarban Hunyadi László haláláról is megemlékeztek

Reneszánsz táncok a Primavera táncegyüttessel

Újjászületés
A Reneszánsz Vigasságon
ismét felcsendült az Újjászületés címû dal, amely a Mátyás
550 Emlékévre, azaz Mátyás
trónra lépésének 550. évfordulójára íródott a Budavári
Önkormányzat támogatásával.
Szabó Csilla tíz évvel ezelõtt
többször is nagy sikerrel adta
elõ a reneszánsz ihletésû dalt,
amely most újra elhangzott a
Kapisztrán téren. A lírai dal
fülbemászó muzsikája és örökérvényû üzenete most is sikert
aratott.

A Szent György Lovagrend haditorna bemutatója

õseink erejébõl, vitézeink dicsõségébõl. Ezért
érdemes visszagondolnunk Buda fénykorára,
ezért érdemes most is megidéznünk azt a korszakot, Mátyás király korszakát, amely talán a
legfényesebb volt Buda történetében. Tegyük
meg e történelmi sétát úgy, hogy rá emlékezünk,
és egyben a jövõre gondolunk – zárta köszöntõjét
Budavár polgármestere.
A menet a Bástya-sétányon végig vonulva
érkezett a Királyi Palota Hunyadi udvaráig, amely
Hunyadi László nevét õrzi. Ebben az udvarban –
sok évszázad jeltelenség után – napjainkban
emléktábla mutatja, hogy hol állt az a vérpad,
amelyen Hunyadi Lászlót lefejezték. A menet
megállt Stróbl Alajos remekmûve elõtt, Mátyás
király kútjánál is. A plasztikus vadászjelenetben
a fiatal Szabó Ilonka is látható s középen a fiatal
Mátyás király vadászó alakja tûnik fel; az ifjú, dél-

ceg uralkodóé, aki a budai hegyekben olyan
sokat vadászgatott. A sétálók színes csapata a
Mátyás templom felé vette útját. A templom
helyreállításakor a tornyon Schulek Frigyes
építész megtalálta azt az eredeti, a király által
1470-ben adományozott címert, amitõl a Nagyboldogasszony templom a 19. században a
Mátyás-templom nevet kapta. Néhány lépéssel
arrébb, a Hess András téren Mátyás egyetlen
korabeli hiteles ábrázolása látható, errõl is
megemlékeztek a séta résztvevõi. A dombormû
eredeti változata a szászországi Bautzen kaputornyán található. A kosztümös felvonulás a
Táncsics Mihály utcán keresztül ért a Bécsi kapuhoz, majd visszaért a Kapisztrán térre, ahol folytatódott a Reneszánsz Vigasság. A Tabulatúra
zenekar koncertjére – a koraesti vihar miatt –
r.a.
már a Városházán került sor.
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A VÍZIVÁROSI KLUB PROGRAMJAI

ÖSSZHANG - KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Június 15. péntek 18.00

15.30-16.30
„Aranycipõ”- senior társastánc tanfolyam, I. kerületi lakosoknak ingyenes. Az
órákon profi tánctanár segítségével tanulhatja meg,
vagy elevenítheti fel a
chachacha, rumba, samba,
az angol keringõ, a slowfox
és a tangó alaplépéseit.
Érdeklõdés: Füleki Réka, +36- 30-479-93-28.

Fürjes Viktória fotómûvész (képünkön)
Összhang címû kiállításának megnyitója. A
képek a Budavári Önkormányzat által rendezett Beethoven Budán 2018 Fesztivál ihletett
pillanatait, koncertjeit idézik fel. A megnyitó
után ráadás koncert a Jókai Anna Szalonban,
ahol a Budavári Beethoven Zeneszerzőverseny
díjazott műveit adják elő újra.
Az Összhang című kiállítás július 13-ig
megtekinthetõ.

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

Csütörtök:
Kedd:

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

08.00-9.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a moz08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600 duljtudatosan @gmail.com címen.
Hétfõ:
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj16.30-17.30 Ingyenes jogi tanácsadás. Bejelent- tudatosan@gmail.com címen.
09.00-10.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
kezés: drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhetõ600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj- Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudaségein. A nyári szünet elõtti utolsó alkalom: június 11.
tudatosan @gmail.com címen.
tosan @gmail.com címen.
17.00-18.00 Ingyenes, önszervezõdõ angol társalgókör. Remek lehetõség a gyakorlásra és a kikapcsolódásra, a vidám társaság és a jó hangulat garantált. A
nyári szünet elõtti utolsó alkalom: június 11.
19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális tréning.
Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok
a testtudatos mozgásért. A gerincet átmozgató, nyújtó
és mobilizációs gyakorlatok fellazítják a környéki
izmokat, javítják az ízületek tápanyagellátását és mozgásterjedelmét. Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom; 4600
Ft/4 alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan@gmail.com címen.

14.00-17.00 Bridzs klub. Új érdeklõdõk jelent- 09.00-10.00 Gerinctorna minden korosztálynak.
kezését is fogadják, de a játékszabályok ismerete szük- Részvételi díj: 600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges
séges! A nyári szünet elõtti utolsó alkalom: június 14.
a mozduljtudatosan @gmail.com címen.
16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ orosz tár- 10.00-11.00 „Aranycipõ” senior társastánc tansalgókör. Orosz anyanyelvû tanár segítségével folyam. Részvételi díj 500Ft. Érdeklõdés: Füleki Réka,
09.00-10.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi tökéletesítheti nyelvtudását. A nyári szünet elõtti utolsó +36-30-479-93-28.
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a moz- alkalom: június 14.
duljtudatosan @gmail.com címen.
17.00-18.00 Meridián torna. A hagyományos kínai Vasárnap:
10.30-11.30 Ingyenes gerinctorna I. kerületi nyug- orvoslás alapja a meridiánrendszer, azaz az energiapádíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozdulj- lyák hálózata. A meridiánokon akupunktúrás pontok Különleges születésnap
tudatosan@gmail.com címen.
helyezkednek el, ezek ingerlése aktiválja azt a meri- Igazán emlékezetessé teheti gyermeke születésnapját a
diánt, ahol a pont található. A gyakorlatok mindenna- Vízivárosi Klubban. Igény szerint kalandtúrát, vetélkeSzerda:
pos végzésével sokat tehetünk egészségünk javítá- dõt, alkotómûhelyt is szerveznek a mulatságra. További
sáért, mivel jótékonyan hatnak a testre, a lélekre és a információ: Körmendi Csilla, +36-30-531-5577, bolcs10.30-11.10 Össze-Hangoló kisgyermekes szülõk- szellemre is. A torna ingyenes, bármikor lehet csat- bagoly@index.hu
nek. Interaktív népzenés foglalkozás, amely zeneterá- lakozni a csoporthoz. A nyári szünet elõtti utolsó alkapiás szemlélettel átitatva fókuszál az anya-gyermek lom: június 14.
kapcsolatra. Zenével, mondókákkal, ölbeli játékokkal a
kisebbek, tánccal, mozgásos játékokkal a nagyobbak, 19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális tréning.
hangszerekkel, hangkeltõ eszközökkel mindenki a zenei Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom, 4600 Ft/4 alkalom.
folyamat részesévé válhat. Foglalkozásvezetõ: Paár Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok Cím: 1015 Bp. Batthyány u. 26.
Julianna zeneterapeuta (paarjulcsa@gmail.com). a testtudatos mozgásért, 60 év alatti korosztály részére. Tel.: +36-1-780-7660, 06 20 232 9018.
Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom. A nyári szünet elõtti Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan@gmail. E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com
utolsó alkalom: június 13.
com címen.

Június 23., szombat 16-21 óra között

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

PROGRAMOK
Június 9., szombat 11 órától

Június 30., szombat 11 órától

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

KLÁRISOK MESEKONCERT KLUB
Havi rendszerességgel jelentkező családi mesekoncert klubot
indít a Klárisok
zenekar. A konJúnius 16., szombat 11 órától
certsorozat az
RÉGI CSEHSZLOVÁK
NKA támogatáKEDVENCEK - JÁTÉKKÉSZÍTÉS
sával valósul
Az általunk készített játékokon meg- meg.
elevenedik Bob és Bobek, Lolka és Ajánlott
Bolka, Rumcájsz, és mindenki kedvence a korosztály: 4-8
Kisvakond. A foglalkozást Farkas Réka iparművész éves korig.
vezeti. Ajánlott korosztály: 5-10 éves korig. 120 perc. 60 perc

17.30-19.30 között
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
ÉVGYŰRŰ RAJZOK – KÉPZŐMŰVÉSZETI MŰHELY
A Mesemúzeumban megváltott
Játékos alkotás kicsiknek és nagyoknak.
első 100 karszalaghoz meseA GyiK Műhely foglalkozásán saját sziluettjeink évgyűrűit
múzeumos kitűző jár!
festhetjük meg és játékos fotókon keresztül örökítjük meg
az alkotásokat!
MESEBELI 7 PRÓBA
Ajánlott korosztály: 4-99 éves korig
18.00 óra
CSALÁDI MESÉK - TABÁNI KALANDPÁLYA
16.30 óra
Rendhagyó családi kirándulás a tabáni parkban a Kompánia
BORIBON MUZSIKÁL – CSALÁDI KONCERT
Színházi Társulattal. A kalandpálya állomásain GrimmA koncerten hallható lesz a népszerű Annipanni tánca, a
mesékhez kapcsolódó színházi jelentek bontakoznak ki,
Boribon focizik, a Buborékfújó, a Házikó, a Homokvár, a
melyek továbbgondolásában, megoldásában a mindenki
Pillangó és a többi kedves dal is, melyek betekintést nyújrészt vehet. Ajánlott korosztály: 5-99 éves korig. 60 perc
tanak a két jóbarát időtöltésébe. A vidám dalok szövegét a
népszerű Kockásfülű nyúl megihletője, és a Boribon
20.00 óra HABLEVES - KIS ESTI CSOBBANÁS
mesekönyv-sorozat alkotója, Marék Veronika írta, zenéjA RUTKAI BORI BANDA ZENÉJÉBE
üket Tallér Zsófia zeneszerző szerezte. A zenekar tagjai:
Táncra perdül az egész család a vidám mesediszkóban.
Mórocz Adrienn - ének, Kisvári Bence - ütőhangszerek,
Bori horgolt bábjaival varázslatos történetek kelnek életHodován Edit - billentyűs hangszerek Gajdos András - gitár,
re. A Sárkányjárgány és a Pizsamátor lemezek legtáncoRóth Gergely - basszusgitár.
sabb dalai mellett az új album, az Űrdöngölők slágerei is
Ajánlott korosztály: 0-8 éves korig. 60 perc.
színesítik a repertoárt.
Ajánlott korosztály: 4-10 korig. 60 perc.
A koncert után Marék Veronika dedikál.

Programok
BUDAVÁRI ZENEI
SZALON
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
Június 12-én, kedden 17.00 órától újra
várja a zenebarátokat a Budavári Zenei Szalon.
Házigazda: Szilasi Alex. A belépés ingyenes.

MAGYAR EMLÉKEKÉRT
A VILÁGBAN EGYESÜLET

(1016 Budapest, Gellérthegy u.
30-32.)
Június 19-én, kedden 18.00 órakor
Magyarok nyomában a Föld körül VI. rész.
Magyar utazók Örményországban és a
Kaukázusban, örmények Erdélyben,
MÁRAI SZALON
„Utazás” Ani–ig, az õsi fõvárosig - Gondos
(Budavári Önkormányzat Díszterem,
Béla egyesületi tag és Horváth Zoltán
I. Úri u. 58.)
Június 26-án 17.00 órakor tartja a Márai tanár elõadása. Házigazda: Benyik Béla
Szalon évadzáró, utolsó estjét. A Madách tiszteletbeli elnökségi tag.
Imre írta bölcsesség jegyében – Borral,
szerelemmel eltelni sosem kell… – borról, LÁNCHÍD KÖR
szerelemrõl írott versek, aforizmák, anek- (A program helyszíne: Jókai Anna
doták hangzanak el.
Szalon, Iskola utca 28.)
Június 20-án, szerdán 16.30 órától
Arany János és Szent László címmel tarVÁRBARÁTOK KÖRE
(Budavári Önkormányzat Díszterem - tanak elõadást. Elõadó: Dr. Szörényi László
irodalomtörténész, a Magyar Tudományos
Úri utca 58.)
Június 11-én, hétfõn 17.00 órakor Akadémia doktora, az MTA IrodalomtudoMátyás király pesti vadászkastélya címmel mányi Intézetének nyugalmazott igazgatója.
Buza Péter elõadása.

SZILÁGYI DEZSÕ TÉRI
REFORMÁTUS TEMPLOM
(Szilágyi Dezsõ tér)
Június 18-án, hétfõn 18.00 órakor
jótékonysági koncert a Tabulatúra régizene
együttes közremûködésével a felvidéki,
Garam-és Ipoly-völgyi kis községek gyülekezetei javára.

ZÖLDIKE KLUB
(1011 Budapest, Mária tér 1.)
Június 16-án, szombaton Bababörze. A
börzén várják az eladni, csereberélni és
vásárolni vágyókat. Az asztalfoglalás ingyenes, kereskedõket nem várnak.
Június 18-án, hétfõn 17.00 órától
Hogyan lesz kész a KÉSZ? - beszélgetés a
Kerületi Építési Szabályzatról. Meghívott
vendég: Csány Éva, az I. kerület fõépítésze. A
beszélgetést moderálja: V. Naszályi Márta
önkormányzati képviselõ. A részvétel ingyenes, részvételi szándékukat jelezzék:
zoldike.klub@gmail.com, +36 20 9557 222.
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25 éves az
egyházi foci
Május utolsó hétvégéjén Vecsey András
ötletgazda közreműködésével 25. alkalommal
rendezték meg az I. Kerületi Egyházak Labdarúgó Bajnokságát a Czakó utcai Sport- és
Szabadidõközpontban. A jubileumi esemény
díszvendégei Gera Zoltán és Szõke István, az
FTC válogatott focilegendái voltak.
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HAHÓ, ITT A CZAKÓ!
Programok a Sportközpontban
A Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont
nyáron is folyamatos nyitva tartással várja a látogatókat. Nem szünetel a jóga és a szenior tánc,
a teniszoktatásra egyénileg lehet jelentkezni. A
zsírégetõ tréning június végéig tart, a nordic
walking foglalkozások pedig június 15-ig.
Szeptembertõl valamennyi program folytatódik
a Czakón.

BABA-MAMA-KAMASZKA
RUHABÖRZE

SZENIOR TÁNC
Keddenként 11.00 órától a Sport- és Szabadidõközpont Közösségi helyiségében. A program nyáron is
folytatódik. „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

KERÜLETI NORDIC WALKING
KLUB
Nyári szünet elõtti utolsó alkalom: június 15-én
13.30 órától. 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

TENISZOKTATÁS A CZAKÓN

Június 10-én, vasárnap 09.00 – 12.00 óra között FUN DANCE
Július 15-ig csoportos oktatás szakoktatók irányításával,
Baba-Mama-Kamaszka ruhabörze a Czakón. Ruhane- A program a nyári szünet után szeptembertõl foly- egyéni oktatás megbeszélés szerint. További információ:
mûket, cipõket, táskákat, sportszereket, játékokat tatódik.
+36- 30-789-3728.
kínálnak eladásra az I. kerületi anyukák. Mindenkit szeretettel várnak.
MOZDULJ TUDATOSAN

JÓGA
Hétfõn és szerdán 18.00 – 19.30 között jóga a
Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont Közösségi
helyiségében. A program nyáron is folytatódik. 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: +36-30-3960323; szintikeee@gmail.com

ZSÍRÉGETÕ TRÉNINGGEL!
Június 28-ig csütörtökönként 17.00 -17.55 óra
között alakformáló, zsírégetõ torna a Sportközpont
Közösségi helyiségében. Folytatás a nyári szünet után,
szeptembertõl. 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

NYITVA TARTÁS:
Hétfõ-péntek: 07.00 – 20.00
Szombat: 08.00 – 20.00
Vasárnap: 08.00 – 18.00

GYEREKNAP VOLT A CZAKÓN

A legfiatalabb résztvevő

Június 2-án utó-gyermeknapot szerveztek a Czakón. A mindig népszerû ugrálóvár mellett most az S.O.S. Mentõkutyás egyesület négylábú tagjai is rabul ejtették a kicsik –
és a nagyok – szívét. Természetesen nem maradhatott el az arcfestés és csillám-tetkók készítése sem.

Önkéntes munka a kerületben, a kerületért

Szeretethíd épült élõ virágokból
Immár tizedik alkalommal rendezte meg a
Szeretethíd Kárpát-medencei önkéntes napokat a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az
idén közel 16.000 fõ regisztrált, hogy szeretne
valamilyen jószolgálatot végezni a környezetében. Magyarország területén kívül, Kárpátalján, Vajdaságban, Felvidéken, Erdélyben is hihetetlenül sokan csatlakoztak hozzánk!
A Budai Református Egyházközség önkéntesei
már jó pár éve részt vesznek ebben a lélekemelõ
programsorozatban. Május 25-én, pénteken és
26-án, szombaton tizenhét különbözõ helyszínen összesen mintegy 250 fõ vett részt az önkéntes szolgálatban a budai gyülekezetbõl, illetve
sokan csatlakoztak hozzánk olyanok is, akik a
felhívásokból értesültek a Szeretethíd kezdeményezésrõl.
A szombat reggelt közös énekléssel és imádsággal kezdtük a templomban, ahol Bedekovics
Péter budai lelkész igei üzente után a csoportok
kirajzottak a város különbözõ pontjaira, hogy
elvégezzék az általuk vállalt szolgálatokat.
Egy lelkes kis csapat már évek óta élõ virágból
kiülteti a Szilágyi Dezsõ téri református templom elõtti rézsûre, hogy JÓ AZ ÚR! és a virágok

gondozásával, öntözésével is folyamatosan szolgálnak a környezetükben élõk felé. Segített
ebben az idén a Filadelfia Ház református
fogyatékos nappali foglalkoztató sok lakója és
munkatársa is, így a templom elõtti kocsifelhajtó is megszépült.
A résztvevõk a Református Szeretetszolgálattól egy-egy Szeretethíd pólót kaptak ajándékba,
amely a mottó nagyon beszédes: „legyetek
felkiáltójellé!” Hálásak vagyunk a lehetõségért,
hogy ezen a napon mi magunk is felkiáltójellé
lehettünk a környezetünk számára a hálából,
örömmel, másokért elvégzett szolgálatok által.
Köszönjük a Budavári Önkormányzat hathatós segítségét, akik a munkához egyrészt
munkaeszközöket biztosítottak nekünk, másrészt a két nap alatt összegyûjtött szemét, hulladék elszállításában voltak a segítségünkre.
Kérünk mindenkit védje, óvja, vigyázza a
környezetünkben, a kerületünkben lévõ értékeket! Örömünkre szolgált, hogy most mi magunk is tudtunk tenni valami keveset az I.
kerület szépítésért.
Csenki Zsuzsanna
I. kerületi lakos, a Budai Református Egyházközség
diakóniai gondnoka, a Szeretethíd budapesti koordinátora
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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 22 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.
I. Budai várban az Úri utcában egymás felett lévõ 80
m2-es földszinti teraszos lakás és I. emeleti, 56 m2-es, 1,5
szobás felújítandó önkormányzati lakások örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 42 M Ft. és 29 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
Tóth Árpád sétány felé és a belsõ kert felé is nyíló 100
m2-es, földszinti, közvetlen kertkapcsolatos, dongaboltozatos önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó
vagy kisebb önkormányzati lakásra cserélhetõ. Csereirányár:
55,9 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
I. Országház utcában 30 m2-es közvetlen kertkapcsolatos, napfényes déli fekvésû, igényesen felújított, gépesített, dongaboltozatos, egyedi gázfûtéses önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 21,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933
Budai várban az Úri utcában felújított épületben lévõ
110 m2-es, 2 fürdõszobával és 2 konyhával kialakított, 2
generáció számára is kiválóan alkalmas reprezentatív I.
emeleti önkormányzati lakás örökölhetõ 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 rezsiköltségû 25 m2-es garzonlakás + 5 m2-es tárolóval örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 17,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.
I. Budai várban a Dísz téren I. emeleti 100 m2-es
igényesen felújított, polgári jellegû önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 50 M Ft
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
Budai várban az Országház utcában földszinti, déli
fekvésû, 64 m2-es 2 szobás, cirkófûtéses, jó állapotú
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 34,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.
Budai várban a Dísz téren reprezentatív palotaház I.
emeletén lévõ 50 m2-es 1,5 szobás egyedi gázfûtéses
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 24,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/ 488-1933
I. Budai várban az Úri utcában 105 m2-es teljes I.
emeleti szinten elhelyezkedõ nagypolgári jellegû, 50 m2es szalonnal, télikerttel kialakított, átlagos állapotú,
cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 44,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 2121261, 0630/488-1933.
II. Rózsadombon a Tövis utcában 3 lakásos bauhaus
villaházban lévõ I. emeleti 163 m2-es öröklakás (tetõtérbeépítési lehetõséggel) közel 500 m2 kizárólagos használatú
telekrésszel azonnal beköltözhetõen eladó. Irányár: 120 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
Keresek eladó lakást vagy minimum egy évre
bérelnék. Telefon: 06-30-729-7546.

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

ADÁS - VÉTELE
TELEFON: 06-20-283-7076

Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és
szúnyoghálóval!
Kőműves munkával,
a kibontott anyagok
elszállításával,
7 év granciával!
HOMLOKZAT SZIGETELÉS
energiatanúsítvánnyal,
a legkorszerűbb anyagokkal.
Kőműves munkával,
a kibontott anyagok
elszállításával.
ENERGIA-STOP KFT.

I. kerület Bathhyány utcában 83 m2-es 2 és 1/2 szobás,
felújított 3. emeleti ingatlan eladó. Dr. Egyed ügyvédi iroda: 06-20-957-3096.
Sashegy lábánál, MOM közelében 80m2-es felújítandó
öröklakás kertes társasházban tulajdonostól magánszemélynek eladó. Telefon: 06-30-386-2480.
Kertbarátnak gyümölcsös-konyhakert használatra
ingyenesen Budakeszin. Telefon: +36-20/395-5916.
Életjáradék
Életjáradék
Életjáradékot fizetnék idõs személy részére budapesti
vagy 30 km távolságra lévõ lakásért, házért, garázsért,
telekért vagy szántóért. Kérem 16.00 után hívjon.
Telefon: 06-20-629-0916.

Festmény
Festmény

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

Kárpitos és asztalos munkák, nádazás, gyékényezés
munkával, szállítással. Kiss Gábor, I. kerület, Feszty Á. u.
Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, 2., az alagsorban. Telefon: 214-8384, 06-20-345-9963.
csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, jaEgészség
vítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. AnyagbeszerEgészség
zéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.
ÜVEGEZÉS, TÜKÖRVÁGÁS, ÜVEGCSISZOLÁS
A kerületben és környékén házhoz megyünk.
Mûhely: I. Szabó Ilonka u. 8.
Telefon: 214-3616; 06-20-929-0897.oo

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.

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

Adás-vétel

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

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.
Kisgyermekesek figyelem! Eladó IKEA gyermekágy matraccal, kifogástalan állapotban eladó 20.000 Ftért és Touragoo autós gyermeülés kiváló minõségben szintén 20.000 Ft-ért. telefon: +36-30-210-1652.
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
Arany - Ezüst - Borostyán - Brilles ékszer - Régiség és
teljes hagyaték felvásárlás azonnal, készpénzben! Kérem
jöjjön el hozzánk vagy érdeklõdjön bõvebben telefonon:
06-70-884-40-84, 06-1-350-4308. Cím: XIII. kerület,
Hollán ernõ u. 4.
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

KERESÜNK I. és II. kerületben minimum 6 hálószobás
kiadó házat vagy villát. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
KERESÜNK I. II. és XII. kerületben eladó és kiadó 4 5 hálószobás igényes házat és 3 hálószobás igényes lakást.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
II. Pasarét déli lejtõjén csendes utcában 3 lakásos
teraszházban 140 nm-es világos, magasföldszinti nagy
teraszos és kertkapcsolatos, kandallós nappali + 4 hálószobás duplakomfortos lakás 129 millió + a 2 beállós garázs
4 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
II. Vérhalom térnél csendes utcában 2010-ben épült
4 lakásos liftes társasház elsõ emeletén egyszintes 121
nm-es, panorámás nappali + 2 hálószobás, 2 fürdõszobás
GÁBOR ESZMERALDA-becsüs mûgyûjtõnõ nagy teraszos lakás 1 garázzsal 110 millió forintért eladó.
múzeumok számára is - készpénzért vásárol
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat,
VI. Király utcában körúttól 5 percre liftes társasház 3.
evõeszközöket, aranyakat, szobrokat,
emeletén, jól bevezetett, jelenleg is rövidtávú lakáskiporcelánokat. Kiszállás díjtalan:
adásként, 7-8% hozammal mûködõ 2 különálló világos,
06-1-789-1693, 06-30-382-7020
csendes lakás egy-egy gépkocsi beállóval és pincerekesszel eladó. Egyik lakás 45 nm-es 1 szoba galériás: 42,5
szolgáltatás
millió Ft. A másik 53 nm-es 2 szoba + 2 galériás: 46,2 milSzolgáltatás
lió Ft. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
II. Kapás utcában újszerú elegáns liftes társaház 4.
KÉMÉNYBÉLELÉS, szerelt kémény építés, kondenemeletén világos csendes 148 nm-es nappali + 3 hálószobás erkélyes, duplakomfortos lakás egy terem- zációs kazánok bekötése, szakvélemény ügyintézés,
garázshellyel 135 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan kémény felújítás, tetõjárda kiépítése. Hívjon bizalommal.
Telefon: 06-30-680-6814.
326 0618, 06 20 974 0571
Szabó Balázs vállalja kémények belső marását,
bélelését teljes körű ügyintézéssel. 06-20- 264-7752
BakosLak Ingatlan Kp-es ügyfelei részére
Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalási is.
keres eladó és igényes kiadó ingatlanokat
Gipszkartonozás, kőműves-javítások, burkolás. Gyors
azonnali fizetéssel.
kezdés, rövid határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30BakosLak Ingatlan, I. Batthyány utca 32.
5686-255.
Tel. 326 0618, 06 20 974 0571

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

REDÕNYÖS MUNKÁK
Készítés-javítás. Gurtni csere.
Szúnyoghálók, reluxák, szalagfüggöny, roletta.
Megbízhatóság, elfogadható ár.
Telefon: 06-30-212-9919.
Villanyszerelés azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester.
Telefon: 06-20-9344-664, 246-9021.
Elmû által minõsített és ajánlott vállalkozás.oo

TELJESKÖRÛ ULTRAHANG VIZSGÁLAT
(csecsemõ, gyerek, felnõtt) a jelenleg lérhetõ
legkorszerûbb ultrahang készülékkel kiemelkedõ szakmai felkészültségû radiológus szakorvosokkal. Cím: I. Várfok u. 15.
Bejelentkezés: 1-213-9780.
ÉRSEBÉSZETI SZAKRENDELÉS
(seprûvénáktól nagyerekig),
a legkorszerûbb diagno
sztikus 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.

Munka
Otthoni munka! Különbözõ termékek összeállítása,
egyebek: 06-90- 603-906 (audiopress.iwk.hu 635 Ft/
min, 06-1-2228-397, 06-20-4963-980).
Egyedülálló, kulturált, korrekt fiatalember otthoni
munkák elvégzését vállalja. Takarítás, bevásárlás,
kutyasétáltatás, masszírozás, stb. igény esetén gondozás,
ottlakás is lehetséges: 70/492-6678.

Vegyes

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.

ANDI BÜFÉ A VÁROSHÁZÁN
Friss pékáruval, különleges szendvicsekkel,
meleg ételekkel, saláták széles kínálatával,
isteni süteményekkel, kávéval, hideg üdítõkkel,
jégkrémekkel vár mindenkit a Városházán a
büfé. Nyitva tartás hivatali idõben.

Az önkormányzat ingyen hívható
zöld száma:

Az önkormányzat központi
telefonszáma:

(+36-80)

204-275

(+36-1)

458-3000

HIRDESSEN A VÁRNEGYEDBEN!
1/1 oldal
274x403 mm,
190.000 Ft+ÁFA

1/2 oldal
274x200 mm,
90.000 Ft+ÁFA

1/8 oldal
136x99 mm,
25.000 Ft+ÁFA
1/4 oldal álló
136x200 mm,
45.000 Ft+ÁFA

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

1/16 oldal
66x99 mm,
11.000 Ft+ÁFA
1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.500 forint/megjelenés
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.500 forint/megjelenés
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 3.000 forint/megjelenés

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

VÁRNEGYED SZERKESZTŐSÉG: E-mail: varnegyed@gmail.com • Telefon: (+36-1) 355-0139

VÁRNEGYED

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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SZOCIÁLIS MISSZIÓTÁRSULAT

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDTEK A SZOCIÁLIS MISSZIÓTÁRSULAT ÉPÜLET ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAI
Befejeződtek a Széchenyi 2020 program keretén belül a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közreműködésével a KEHOP-5.2.3-16-2016-00030 kódszámú
„A Szociális Missziótársulat épület energetikai felújítása” nevű projekt kivitelezési munkálatai, melyet 100%-os támogatási arányban az Európai Unió
Kohéziós alapjából támogatva, 260.000.000 Ft-, azaz kétszázhatvanmillió forint támogatási összeggel kerültek megvalósításra.
A Szociális Missziótársulat, mint Kedvezményezett hivatásának tekinti a vallásos és főleg karitatív-szociális munkák elvégzését, melyeket az Egyház és a kor
követelményei is megkívánnak.
A projekt keretében három közfeladatokat ellátó intézmény energetikai felújítása valósult meg. Az egyik ilyen intézmény a természetben 1013 Budapest, Krisztina
körút 59/B, 7597/1 helyrajzi számon található Szociális Missziótársulat Iskola épülete, melyen homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés,
valamint a napenergiát kihasználva napelemek kerültek felszerelésre. A második intézmény, mely a projekt fő megvalósítási helyszíne a természetben 1013
Budapest, Krisztina körút 61/A, 7597/1 helyrajzi számon található Anyaház épület, amelyben nagyléptékű hőszigetelés, nyílászárócsere (ajtó, ablak),
fűtéskorszerűsítés (pl.: kazáncsere), valamint napelemes rendszer került megvalósításra. A harmadik és egyben utolsó a természetben 3800 Szikszó, Bethánia
köz 6., 1402/9 helyrajzi számon található Bethánia Szeretetotthon, melyen szintén nagyléptékű korszerűsítés zajlott le, melynek során többek között hőszigetelés,
tetőszigetelés, nyílászárócsere (ablak, ajtó), fűtéskorszerűsítés (kazáncsere stb.), valamint napelemes rendszer került kiépítésre.
A projekt célja a három intézmény energetikai korszerűsítése és ezáltal a közfeladat-ellátás színvonalas emelése, a környezet- és gazdaságtudatosság
megteremtése, valamint az ezen intézmények szolgáltatását igénybevevő személyek komfortérzetének növelése.
Kedvezményezett neve: Szociális Missziótársulat
A kivitelezést végző társaság neve: REAL-RENT Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt kódszáma: KEHOP-5.2.3-16-2016-00030
Projekt címe: A Szociális Missziótársulat épület energetikai felújítása

