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Az idei év elsõ Képviselõ-testületi ülésén többek
között módosították a lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló
rendeletet, a közterületek használatáról szóló
rendeletet és szigorú zajrendeletet alkottak.
Meghirdették a civil szervezetek támogatásáról
szóló pályázatot és a társasház-felújítási pá -
lyázatot. 

Hosszan tárgyalta a Képviselõ-testület a lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbe -
adá sáról szóló rendeletet. Mint ismert, az elmúlt
hetekben több alkalommal is az a vád érte az
önkormányzat vezetését, hogy a lakásgaz dál -
kodás nem átlátható a kerületben. Nagy Gábor
Tamás polgármester a napirend tárgyalásakor
elmondta, hogy a lakásrendelet mostani felül -
vizs gálata és módosítása jó alkalom a felmerült
félreértések, tudatos félremagyarázások és vádak
tisztázására is. – Speciális helyzetben van az ön -
kormányzat a lakásgazdálkodás területén, hiszen
a lakás állo mány nagy része – a mintegy 1400
önkormányzati tulajdonú lakásból 800 – világ -
örökségi területen van és mûemléki vé delem
alatt áll. Ezeket a lakásokat a rendszer változtatás
után az önkor mányzat úgy kapta meg az állami
vagyonból, hogy a mûemlék lakóházak nem
alakíthatók társas házzá, azaz tulajdon képpen
nem adhatók el – mondta felvezetõ jében. Ezért
az itt élõk – szemben más bérlõkkel – az 1990-es
években nem tudtak élni azzal a lehetõséggel,
hogy meg vásárolják a lakásokat. A különleges
hely zetben, éppen a bérlõk érde keinek figyelem -
be vételével speciális rendszert dolgoztak ki azzal,
hogy az úgynevezett örök bérleti jog, amely
vagyoni értékû jog, örökölhe tõvé vált. A másik
elem – folytatta – , hogy ezen lakások bérlõinek
bérleti díját az önkormányzat nem emelte fel
önköltségi szintre, hiszen a megnövelt költsé -

geket nagyon sokan – fõleg idõs emberek vagy a
családok – nem tudták volna fizetni, és ki kellett
volna költözniük.  –  Ezt az ön kormányzat nem
vál lalta fel, mert nem az a cé lunk, hogy az évti ze -
dek óta itt élõ bérlõinket, családjaikat elûzzük.
Nem szeretnénk semmiféle gazdasági kénysze -
ren alapuló lakosságcserét – hangsú lyozta Nagy
Gábor Tamás. Hozzátette: be szédes adat, hogy
csupán 95 lakás után fizetnek költségelvû, és
113 után piaci lakbért a bérlõk, míg 1153 lakás,
azaz a lakásállomány több mint 80 százaléka
után mindmáig szociális lakbért fizet nek. 

A megüresedett önkormányzati lakásokra a
kerület pályázatot ír ki, ez az úgynevezett piaci
lakáspályázat. – Érdemes tisztázni ezt a félre -
értést, félremagyarázást is. A piaci lakbér elne -
vezést a lakástörvény használja, és a lak béreket
nem a magánszektorban éppen aktuális piaci
árak alapján határozzák meg, hiszen az önkor -
mány zat nem egy ingatlaniroda, hanem köztestü -

let – mutatott rá a polgár mester. (A törvény azt
írja elõ a piaci lakbérrel kapcsolatban, hogy a
bevétel haladja meg a lakásra fordított kiadá -
sokat.) Az, aki ilyen lakások bérleti jogára vonat -
kozó pályázaton indul, jelentõs felújítást vállal,
amely több millió forint értékû beruházást je -
lent, mûemléki lakások vonatkozásában pedig
további plusz költségek is jelentkeznek. Fontos
elem, hogy a piaci pályázatok határozott idõre
szóló bérleti szerzõdések, vagyis nem keletkezik
örökbérleti jog – emelte ki, utalva a sajtóban
többször is megjelent csúsztatásokra. A pályázati
kiírásban az önkormányzat megjelöli a mini -
mális bérleti díjat, a pályázatban a jelentkezõk
pedig maguk döntik el, hogy mekkora összeget
tudnak vállalni. Nagy Gábor Tamás felhívta arra
is a figyelmet, hogy éves szinten minimális, öt-tíz
lakást írnak ki pályázatra, hiszen a többségüknél
a családtagok öröklik az örökbérleti jogot.  

(Folytatás a 3. oldalon)

A kerület maga hasznosítja a Horányi Ifjúsági Tábort

Lakásgazdálkodás: tisztázzuk 
a tudatos félremagyarázásokat!MEGHÍVÓ

A Budavári Önkormányzat 
2017. március 15-én, 09.00 órakor

a nemzeti ünnep alkalmából
megemlékezést tart az 1848-49-es
szabadságharc hõseinek emlékére 
a Dísz téri Honvéd-emlékmûnél.

Az ünnepség után, 10.30 órától 
a Halászbástyánál, a Schulek lépcsõ

boltívében található megújult 
Kõvitézek ünnepélyes átadására 

kerül sor.

A további március 15-i programokról,
rendezvényekről és a várható

forgalomkorlátozásról részletek a 6. oldalon

Az önkormányzat elkötelezett abban, hogy polgárok éljenek a Polgárvárosban és megőrizzék annak egyedi hangulatát

Václav Havel emlékére rendezett, Prága szíve
címû fotókiállítás Prága és Budapest I. kerüle -
tének testvérvárosi együttmûködése keretében,
március 3-án nyílt meg a Városháza aulájában.
A különleges tárlatot április 9-ig tekinthetik meg.

Oldřich Lomeczký, Prága I. kerületének polgár -
mestere úgy fogalmazott, a második világhá ború
utáni idõszakban a magyarok és a csehek együtt
élték meg a totalitárius rendszert. Havel mindkét
nép számára a diktatúrából a közösen épített
demokráciába tartó átmenet jelképévé vált.  –

Ha köztünk lenne – folytatta a cseh dele gá ció
vezetõje – minden bizonnyal örülne, hogy a
közép-európai fõvárosok I. kerü leti vezetõi igazi
partnerségi együttmûködést valósítanak meg.  

A kiállítás megnyitóján Alan Pajer, Václav
Havel hivatásos fotográfusa és barátja, személyes
emlékeit osztotta meg a résztvevõkkel, és né hány
felvétel elkészültének hátterérõl mesélt. A fotós
úgy vélte, ha az elnök személyesen jelen lehetne a
tárlaton, biztos, hogy zavarba jönne, mert soha
sem szeretett reflektorfényben állni és ki nem
állhatta, ha fényké pezték.           (Folytatás az 5. oldalon)

Václav Havel kiállítás a Városházán

Prága szíve Budára érkezett

A fejlesztések eredményeként a legmodernebb
intelligens térfigyelõ rendszert alakították ki a
kerületben: az önkormányzat és a Multi Alarm
Zrt. által kifejlesztett kamerahálózat automa -
tikusan felismeri és rögzíti – többek között – a
közlekedési kihágásokat. Az új térfigyelõket és a
központi állomást március elején mutatták be a
sajtónak.

– A Multi Alarm Zrt.-vel tizenöt esztendõvel
ezelõtt, akkoriban modernnek számító kamera -
rendszert helyeztünk üzembe, amelyhez hason -

ló ra alig akadt példa a fõvárosban – mondta el
dr. Nagy Gábor Tamás a térfigyelõ rendszer
Pauler utcai központjában, ahol a falakon
villódzó sík képernyõk élõ képet sugároznak a
kerület forgalmasabb pontjairól. A polgár mes -
ter hozzátette: másfél évtized hosszú idõ, kü -
lönösen az informatika területén, ezért a
Budavári Önkormányzat a közbiztonság további
erõsítése érdekében most új térfigyelõ rendszert
építtetett ki. Bár a kamerákat karbantartották,
azonban az idõ eljárt felettük, elavultá váltak.

(Folytatás a 2. oldalon) 

Intelligens rendszer, erõsödõ
közbiztonság

Figyelem! 
Adózási határidõk márciusban 

2017. március 16-ig kell befizetni az építményadó és
a gépjármûadó I. féléves összegét. Az adófizetési
kötelezettségrõl a Polgármesteri Hivatal Adóügyi
Csoportja levélben is tájékoztatja az ügyfeleket, akik
elektronikus úton, a  www.budavar.eado.hu oldalon
keresztül is intézhetik adóügyeiket. 

(Részletek a 10. oldalon)
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Február végén több helyszínen is – az Attila úton, a Kuny
Domokos utca alsó szakaszán, a Bem rakparton és a Málna
utcában – letisztították az önkormányzat megbízásából a falfir -
kákat. Megtisz tították a graffitiktõl az egykori középkori Logod
község templom-maradványait is a Logodi utcánál.

Az elmúlt évek folyamatos graffitimentesíté sének köszönhe -
tõen erõteljesen visszaszorult a falfirka a kerületben. A Budavári
Önkormány zat továbbra is azt kéri az itt élõktõl: legyenek part -
nerek abban, hogy a kerületbõl számûzzük az utcaképet elcsú fító,
az épületek értékét rontó falfirkákat. A házfalakon megje lenõ
graffitikrõl haladéktalanul tájékoztassák a Polgármesteri Hivatalt,
a károkozásról pedig tegye nek bejelentést a kerületi rendõrka -
pitányságon.
Elérhetőségek:
Önkormányzati zöld szám: +36- 80-204-275 
Rendõrség: +36-1-457-66-12; +36-1457-56-40

A Magyar Királyi Posta igazgatósági épületének
tervét Ray Rezsõ az elsõ világháború kitörése
elõtt elkészítette, ám a világégés meghiúsította a
Józsefvárosba tervezett építkezést. A húszas évek -
ben a Zsidó Jótékonysági Egylet eladta a Várhegy
lábánál tulajdonolt üres telkét, amelyet a Posta
megvásárolt. A nyilvános tervpályázaton Sándy
Gyula mûépítész nyert, az alapozást 1924-ben

kezdték meg. Mivel külföldi kölcsönbõl valósí -
tották meg a beruházást, annak jelszava a takaré -
kosság lett. Ezért nem díszítették túl az épületet,
amelyet végül 1926-ban avattak fel.

A második világháború a Postapalotában oly
mértékû pusztítást okozott, hogy 400 fuvarnyi
törmeléket szállítottak el a Krisztina körútról a
Vérmezõ feltöltéséhez. A helyreállítás 1947-ben

fejezõdött be. Ettõl kezdõdõen a Magyar Posta
székházaként mûködött. 

2008-ban több mint 4 milliárd forintért elad -
ták a Wing Ingatlanfejl esztõ Zrt.-nek, a cég
korábban a Wallis nevet viselte. Mivel az Állami
Szám ve võszék alacsonynak tartotta a vételárat, a
vállalkozás ere deti áron is hajlandó lett volna
visszaadni a szék házat. Emlékezetes, ez az ingat -
lan adásvétel egyi ke volt az úgynevezett piszkos
tizenkettõnek, amely ügyekben 2010 után nyo -
mozás indult. Az eljárás 2015-ben jutott bíró sági
szakba. A palota tavaly került a Pallas Athéné
Alapítványok tulaj donába 22.3 millió euróért. 

Hányattatott sorsa után Buda-Palota néven
születik újjá az emblematikus épület a Széll
Kálmán téren. Az Optima Befektetési Zrt. 25
millió eurós (7.7 milliárd forintos) beruházása
nyomán a cég vezérigazgatója, Fekete Zoltán
olyan új irodaházat ígér, amelynek tornya a
fõváros turisztikai attrakciója lesz. A toronyból
egyedül álló kiállítás nyílik a Budai Várra, a
Vérmezõre és a Hûvösvölgy felé, bejárata a Várfok
utca felõl nyílik majd. A 18.500 négyzetméter
alapterületû, mûemléki védettségû épület áta -
dása a tervek szerint jövõ év végére várható.

Az alsó szinteken kereskedelmi helyiségeket, a
felsõkön pedig irodákat alakítanak ki, illetve
háromszintes mélygarázst is építenek. Mindezt
úgy, hogy visszaállítják a szecessziós palota –
amely hazánk elsõ irodaházaként szolgált – ere -
deti állapotát. Nem feledkeznek meg az épü -
letben elsõként üzembe állított páternoszter rõl
sem. Ezt, továbbá a dísztermet, illetve a Csaba
utcai fõbejáratot a Mûemlékvédelmi Hatóság
rekonstruálja. Elbontják az udvaron éktelen -
kedõ hatalmas kéményt, illetve a parkoló helyére
zöld területet telepítenek. A felújítási munká -
latokat a Magyar Építõ Zrt. végzi.                        DIA

Legrégebbibõl a legmodernebb irodaház

Felújítják a Postapalotát

Folytatódik 
a graffitimentesítés 

Központi
Címregiszter
készül 

Az állami és önkormányzati nyilvántartások
összekapcsolása és az egységes címkezelés bizto -
sítása érdekében egy közhiteles, az ország
valamennyi címét lefedõ cím-adatbázis létre ho -
zása zajlik országszerte. A Központi Cím regiszter
célja, hogy a címek egy központi rend szerbe
kerüljenek, azaz a különbözõ nyilván tartá -
sokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcím nyil -
ván tartás, postai címnyilvántartás) szerep lõ
címadatok pontosak és naprakészek legyenek. 

A címképzésért az I. kerület közigazgatási terü -
le tén lévõ ingatlanok tekintetében a Budavári
Önkormányzat jegyzõje a felelõs. Feladatát a
különbözõ nyilvántartásokban eltérõen szerep -
lõ címek felülvizsgálatával, szükség esetén új
címek képzésével látja el. Az eljárás során
hivatalból változnak az ingatlanok címadatai,
ezáltal az egyes lakcímek is. A változásokról a
jegyzõ minden esetben értesíti a Budapest
Fõváros Kormányhivatala I. Kerületi Kor -
mány ablakát. A költözéssel nem járó lakcím -
változások esetén a Kormányablak díjmente -
sen cseréli az I. kerületi polgárok lakcím -
kártyáit. Ezért kérjük, hogy lakcímük változása
esetén keressék fel a Kormányablakot az Attila
út 12. szám alatt!

A eljárás eredményérõl, az esetleges változá -
sok  ról folyamatosan tájékoztatják az itt élõket is.

Címképzéssel/felülvizsgálattal érintett ingatla -
nok 2017. január 1. napjától:
ÚRI UTCA 30. - földszint 1. , illetve a 3. emelet 11.
létrehozása
HATTYÚ UTCA 17/A - az ingatlan korábba két címen
szerepelt, ebbõl a Csalogány utca 42. megszûnt.
Földszinten és alagsoron 1- tõl 3-ig, emeletenként
pedig 1-tõl 4-ig terjedõ számozás kialakítása
FESZTY ÁRPÁD UTCA 4. - földszint 5. és a 4.
emelet 13. törlése, továbbá földszint megjelölé sek
létrehozása
KOSCIUSZKÓ TÁDÉ UTCA 14. - alagsor 1-tõl 3-ig,
illetve földszint 1. létrehozása 
CORVIN TÉR 11. - fölszint 1. és földszint 2.
létrehozása
SZENTHÁROMSÁG UTCA 7. - földszint 1-tõl 4-ig
terjedõ számozás kialakítása
SZENT SEBESTYÉN KÖZ 2. - földszint 1. és
földszint 2. létrehozása
HEGYALJA ÚT 3. - alagsor 1. , földszint 1-tõl 4-ig
terjedõ számozás kialakítása
BÉRC UTCA 19-21. - A, B, C épület: A épületben 6
lakás, B és C épületben 5- 5 lakás létrehozása

Kérdéseikkel, észrevételeikkel forduljanak a
Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati Iro -
dá já hoz.Elérhetőségek: ugyfelszolgalat@buda -
var.hu, telefon: +36-1-458-3092
További információ:
Budapest Fõváros Kormányhivatala I. Kerületi
Kormányablaka 
1013 Budapest Attila út 12.,
kormanyablak@01kh.bfkh.gov.hu,  
telefon:  +36-1-795-7774,  +36-1-795-7776 

A második világháborús pusztításokból 1947-re felújított Postapalota 2008-ban jutott ismét sa nyarú
sorsra, amikor a számvevõszék által kívá na tosnak ítélt ár alatt megvásárolta a Wallis Ingatlan Zrt. Az
ügyben nyomozást folytattak 2010 után, s öt évre rá került az ügy a bíróság elé. Tavaly a Pallas Athéné
Alapítványok tulajdoná ba került a nyolc esztendeig üresen álló  épület, s azt ígérik, 2018 végére újra régi
pompájában tündökölhet, mint a fõváros legmodernebb iroda háza. Sõt, egyedülálló panorámát kínáló
tornya minden látogató elõtt nyitva áll majd. Az építési munkálatokat év elején kezdték meg. 

(Folytatás az 1. oldalról) 
Eszlári Domonkos, a Multi Alarm Zrt. mûszaki
igazgatóhelyettese arról beszélt, hogy a lehetõ
legmodernebb technológiát alkalmazták, ugyan -
akkor törekedtek arra, hogy a kezelése minél
egyszerûbb legyen. A 22 térfigyelõ kamera
mellett egy autóban elhelyezhetõ mobil kamera
szolgálja a biztonságot. A térfigyelõk 3 mega -
pixeles felbontásúak, 30-szoros zoommal és
infra megvilágítóval rendelkeznek. Az élõké -

peket rögzítik, így azok bármikor vissza nézhe -
tõk. A felvételeket a törvénynek megfe lelõen 8
napig tárolják, esemény bekövet keztekor külsõ
hordozóra áttöltik.   

Krammer György rendõrezredes, a kerületi
rendõrkapitányság vezetõje emlékeztetett: 2001-
ben 6 kamerával kezdte meg mûködését a
térfigyelõ rendszer, kísérleti jelleggel. – Az itt
élõk olyannyira elfogadták, hogy mára komoly
lakossági igény mutatkozott bõvítésére, korsze -

rûsítésére, noha a kerület közbiztonsága megle -
hetõsen jó – mondta a rendõrkapitány. 

Az önkormányzat még idén, a mostani hu -
szon  kettõ mellé további térfigyelõ kamerákat
helyez majd ki. A jelenlegi beruházás huszon -
kétmillió forintba került.                                      D. A.

Intelligens rendszer, erõsödõ közbiztonság

Március 1-jén, a Polgári Védelem Világnapján
a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
elismeréseket adott át a katasztrófavédelem
területén kiemelkedõ teljesítményt nyújtó
dolgozóknak. Madaras Csaba, az I. kerületi
önkormányzat közbiztonsági referense a
kerületi lakosságvédelmi feladatok terén ta -
núsított szerepvállalásért vehette át az elis -
merést.

A járőrautóba telepített mobil kamera is segíti a munkát

Márciustól 
új bankjegyek
2017. március 1-tõl a készpénzes fizetéseink
során már találkozhatunk a megújított 2000 és
5000 forintos bankjegycímletekkel. A bank -
jegyek azon túl, hogy képi megjelenésükben
megújultak, a biztonsági elemeiket tekintve is
korszerûbbek lettek.

A jelenleg forgalomban levõ régi 2000 és
5000 forintos bankjegyeket 2017. július 31-ig
lehet a kiskereskedelemi forgalomban felhasz -
nál ni, ezt követõen az MNB bevonja azokat. 
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(Folytatás az 1. oldalról)
– A piaci pályázatoknál azonban nem csupán a
megajánlott bérleti díj alapján dönt az önkor -
mányzat, hanem számos más, társadalmi szem -
pontot is figyelembe vesz – hangsúlyozta. Így
például a felújításra fordítandó összeget, a pályá -
zók családi helyzetét, a kerületi kötõdését. A
konstrukció segítséget nyújtott bajba került,
például devizahiteles családoknak, akik másként
nem tudták megoldani a lakhatásukat. – Szá -
mun kra fontos, hogy a pályázónak van-e kerületi
kötõdése, elõnyben vannak a fiatalok, akik csalá -
dot szeretnének alapítani, és ehhez keresnek
megfizethetõ és tervezhetõ lak hatást, amelynek a
költségeit tudják vállalni. Hisz vannak iskoláink,
óvodáink, szeretnénk, hogyha ezek az intézmé -
nyek nem üresednének ki – szögezte le. 

A polgármester kitért arra is, hogy a megfogal -
mazott vádakkal ellentétben a beadott pályá -
zatokat nem „sutyiba” bírálták el, hanem azokat
közjegyzõ jelenlétében bontották fel, majd az
önkormányzati bizottságok elnökeibõl álló gré mi -
um véleményezte azokat és megtette a javaslatát.
Ezt hagyta jóvá a polgár mester. – Ugyanis az 1993-
as lakástörvény alapján 1995-ben megszületett
helyi rendelet polgár mesteri hatáskörbe utalta a
döntést – emelte ki. Nagy Gábor Tamás hozzá -
tette: ez nem egye dülálló, számos más kerületben
van erre példa. A mostani módosítással ez a
kompetencia a Képviselõ-testü lethez kerül –
mondta a polgár mester, aki remé nyét fejezte ki,
hogy a helyzetet a képviselõk nem fogják felhasz -
nálni arra, hogy családok magán életében kuta -
kodja nak a nyilvá nosság elõtt. Az Állami Szám -
vevõszék az elmúlt években több alkalom mal is
ellenõrizte az önkormányzatot és minden alka -
lommal jogsze rûnek találta a lakásgazdál kodást is. 

A lakásrendelet módosítása kitér az albérletbe
adásra is: a tulajdonos önkormányzat hozzá já -
rulásával a lakások albérletbe adhatók, de ebben
az esetben a bérlõ már nem a szociális bérleti díjat
fizeti. Tiltott ugyanakkor az AirBnB lakáskiadás,
amikor a bérlõk turistáknak kínál ják fel a la -
kásokat néhány napos ott tartózko dásra. Ha a
bér leményellenõrzés során a Gamesz munka tár -
sai ilyen jellegû tevékenységre bukkan nak, akkor
azt az önkormányzat pénzbüntetéssel vagy a bér -
leti szerzõdés azonnali felmondásával bünteti. 

A rendelet vitája során Veres Dávid Olivér
(DK) azt javasolta, hogy állandó vizsgálóbizottság
vizsgálja a szerzõdéseket. Javaslatáról a testület
nem döntött, mert azt nem nyújtotta be az elõírt
határidõig. Gallowich Margit (LMP) szerint a
rendelet módosítása semmit sem old meg, ezért
nem támogatja. Váradiné Naszályi Márta (PM) is
bírálta a rendeletet, amely szerinte egymásnak
ugrasztja a tulajdonosokat és a bérlõket. Módo -
sító javaslatot nyújtott be, amely szerint lakás -
koncepciót kellene alkotni az önkormányzatnak.
A polgármester válaszában elmondta, hogy az
önkormányzatnak megvan a lakás-stratégiája.
Ennek lényege, hogy a lakások ne álljanak üre -
sen, hanem mielõbb hasznosításra kerülje nek a
már ismertetett társadalmi szempontok figye -

lembe vételével. – Ennél pontosabb koncep ciót
nem lehet megfogalmazni, hiszen nem látjuk a
jövõt, nem tudjuk megmondani, hogy adott
idõszakban hány lakás ürül meg, hányan költöz -
nek el, vagy hányan haláloznak el – mond ta a
polgármester. Váradiné Naszályi Márta fon tos -
nak tartaná a kerületi lakásmobilitás meg te -
remtését is, mert mint mondta, sok esetben az
egyedül élõ idõsek nagy lakásban, olykor mél -
tatlan körülmények között élnek, míg a családok
kisebb lakásokba kényszerülnek. A polgármester
válaszában leszögezte: nem tud támogatni olyan
javaslatot, hogy a bérlõktõl adminisztratív esz -
közökkel elvegyék a lakásukat, mert az másnak
kell. – Ennek a történelmi kor szaknak már leál -
dozott – tette hozzá. Megje gyezte: a bérlõknek
lehetõ ségük van a cserére, ezt kezdeményezhetik
is a polgármesteri hivatalnál. Remenyik Ildikó
(MSZP - MLP) az örökbérleti jog cseréjének a
feltételeivel kapcso latban fogalmazott meg kér -
dést. Dr. Nagy Teodóra jegyzõ válaszában el -
mondta, hogy a la kás törvény szabályozza az örök -
bérleti jog cseréjét. Ennek értelmében a bérlõ a
lakás bérleti jogát – a bérbeadó hozzá járulásával –
elcserélheti, de önkormány zati lakás bérleti joga
kizárólag másik lakás bérleti- vagy tulajdonjogára
cserélhe tõ. A mintegy kétórás vita végén a képvi -
selõk 11 igen, 2 nem és 1 tartóz kodás mellett
fogadták el a lakásrendelet módo sításait. 
 

Szabályozzák az utcabútorok kihelyezését
A Képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadta a
2016. évi költségvetés módosítását. Nagy András,
a Gazdasági iroda vezetõje elmondta, a módo -
sításra azért kerül sor, hogy átvezessék az év végi
zárással összefüggõ adatokat. A kiadások a ter -
vezetthez képest kisebb mértékben realizálód tak,
míg a bevételek magasabb szinten valósultak
meg. 

Változott a közterületek használatáról és
rendjérõl szóló helyi rendelet, szabályozták az
utcabútorok elhelyezését. A jövõben virág elhe -
lyezésére szolgáló tartó, pad, díszhordó, szélfogó
csak közterület-használati engedéllyel helyezhetõ
el, és egy kérelmezõ maximum tíz utcabútorra
kaphat hozzájárulás. Az eszközöket csak úgy lehet
elhelyezni, hogy a közterület ren deltetésszerû
használatát ne akadályozzák és lekerített teret ne

képezzenek. A kihelyezett utca bútorok folyama -
tos karbantartásáról, felújítá sáról illetve gondo -
zásáról a közterület használója köteles gondos -
kodni. Szabályozták azt is, hogy az utcabútorokat
úgy kell rögzíteni, hogy azok különleges idõjárási
körülmények között se mozdulhassanak el, ne
okozhassanak balesetet. 

A módosítás másik része a rendezvények utáni
takarítással kapcsolatos. Ha a szervezõk a közte -
rületet nem az eredeti állapotnak megfe lelõen
adják vissza, akkor a költségükre – óvadék ter -
hére – az önkormányzat a helyreállítást elvégezte -
ti. Korábban többször okozott problémát, hogy
az el nem takarított, közterületen maradt hul -
ladék és szennyezõdés felszámolásának költsége
az önkor mányzatot terhelte. 

Zajrendeletet alkotott a Képviselõ-testület

Az elmúlt idõszakban felmerült lakossági pa -
naszok alapján új zajvédelmi rendeletet alko tott
a Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete.
Az új szabályozás jelentõsen korlátozza és enge -
délyhez köti a nagyobb környezeti zajjal járó
tevékenységeket, így például a tûzijátékot, az
építkezési és bontási munkálatokat, valamint a
rendezvényeken a hangosító berendezés üze -
melte  tését, az élõzene- és a mûsorszolgáltatást. Az
enge dély iránti kérelmet a rendezvény elõtt lega -
lább 30 nappal be kell nyújtan, és amennyiben a
közölt adatokból az állapítható meg, hogy a
várható zaj a környéken élõk nyugalmát indo -
kolatlanul zavarná, akkor a berendezések üze -
meltetésére a jegyzõ korlátozást írhat, de akár
meg is tagadhatja az engedély kiadását. 

Rendeletet alkotott a Képviselõ-testület a tele -
pülés fejlesztéssel és településrendezéssel össze -

függõ partnerségi egyeztetés szabályairól is.
Csány Éva fõépítész elmondta: a településkép
védelmérõl szóló új törvény meghatározza, hogy a
területfejlesztés területén a lehetséges partne rek
– lakosság, civil- és gazdálkodó szervezetek,
egyházak, környezetvédelmi egyesületek – ho -
gyan jelentkezhetnek be egyeztetésekre, illetve a
jogszabály rögzíti az eljárási szabályokat is. Az
önkormányzat a partnerek tájékoztatása, vala -
mint a településfejlesztési koncepció, az integrált
településfejlesztési stratégia, a településrendezési
eszközök eljárásának elõsegítése céljából a hon -
lapján folyamatosan közzéteszi a hatályos do -
kumentumokat és terveket, valamint „Part ner -
ségi Egyeztetés” címszó alatt az aktuálisan véle -
ményezhetõ tervezeteket. A közzétett tájé koz tató
alapján a partnerek a megadott határidõig
véleményt nyilváníthatnak, javaslatot, észrevételt
tehetnek.

Megtárgyalta a Képviselõ-testület az önkor -
mányzat tulajdonában álló, a Szentendrei-szige -
ten elhelyezkedõ Horányi Ifjúsági Tábor haszno -
sítását is.  A közel 20 ezer négyzetméteres erdõs te -
rületen faházak, szociális blokkok és konyha van,
ideális lehetõséget biztosítva iskolai táborok nak
vagy erdei iskoláknak. A területet korábban egy
egyesület és egy alapítvány térítésmentesen bé -
relte az önkormányzattól, a korábban romos
állapotú épületekbõl mûködõ tábort alakítottak
ki. Az egyesület mûködésében idõközben válto -
zás történt és az önkormányzattal kötött szer -
zõdés is lejárt idén januárban. Mindezek után a
Képviselõ-testület most úgy döntött, hogy a
tábort saját hasznosításban tartja és a Zamárdi
üdülõhöz hasonlóan mûködteti: a jövõben a
kerületi iskolások táboroztatására, testvérvárosi
gyerekek üdültetésére használja. 

A kerület maga hasznosítja a Horányi  Ifjúsági Tábort

Lakásgazdálkodás: tisztázzuk 
a tudatos félremagyarázásokat!

Az önkormányzat idén is meghirdeti a népszerû társasház-fel -
újítási pályázatot. Szeleczky Szilvia, a Mûszaki iroda vezetõje
elmondta, hogy évrõl évre egyre több társasház indul a pályázaton,
és az önkormányzat által biztosított vissza nem térítendõ
támogatás segítségével végzik el a szükséges felújításokat. A tavalyi
évben az Épület-felújítási Munkacsoport 63 épületet részesített
összesen 58 millió forint támogatásban. Így a lakóközösségek több
mint 315 millió forint értékû felújítást végezhettek el. Az idei
évben elsõsorban azon társasházak pályázatát várják, amelyek a
különösen leromlott állapotú homlokzatot kívánják felújítani, a
nyílászárókat, kapuzatot cserélnék le. Elõnyben részesülnek az
életveszély elhárítását szolgáló felújítások és a helyi védelem alatt
álló épületek. A pályázat benyújtási határideje: 2017. április 12.
(A részletes pályázati kiírást lásd a 10. oldalon)

Ugyancsak nagy népszerûségnek örvend a civil pályázat,
amelynek keretében az önkormányzat a helyi társadalmi szerve -
zeteket, közcélú vagy karitatív célokat megvalósító programokat
támogatja. A 2017-re kiírt pályázat keretében a nemzetiségi
önkormányzatok kulturális programjai, a kerületben mûködõ
szervezetek és közösségek kulturális, mûvészeti és sport tevé -
kenysége, szociális, egészségügyi és gyermekjóléti kerületi progra -
mok, karitatív célok támogathatók. A pályázat benyújtási határ -
ideje: 2017. április 3., az elbírálás  2017. április 27-ig törté nik
meg. (A részletes pályázati kiírást lásd a 10. oldalon)

Pályázat civil
szervezeteknek 
és társasházaknak

Egyes jogszabályi változások miatt a korábbi
családi napközik családi bölcsõdeként mû köd -
hetnek tovább. Az elsõsorban admi nisztratív
változások miatt az önkormányzat új ellátási
szerzõdést kötött a szolgáltatókkal, amelyek
korábban családi napköziként mûködtek. A
Malvin Házból Malvin-Ház Családi Bölcsõde,
míg a Budai Református Egyházközség által
fenntartott családi napközbõl Budai Reformá -
tus Csillagvirág Családi Bölcsõde lett és mind -
két fél rendelkezik a mûködéshez szük séges
engedé lyekkel. 

Helyükre kerültek a Kõvitézek
Február végén visszake -
rül tek a Halász bástyára a
Kõ vi tézek, pontosabban
a Mikula Fe renc szob rász -
 mûvész ál tal megfor má -
zott erede ti szob  rok má -
so latai. Ugya nis a víz hatá -
sá ra az ere deti mész kõ -
szob  rok erõ  sen roncso -
lód tak: a ki ol dódott mész
helyén ke let ke zett gipsz
tér fogata a kristá lyosodás
miatt fel la zult, mor zsolta
a fel színt. Ezért az önkor -
mány zat az eredeti szobro -
kat restau rátor-mû hely -
ben sóta la ní totta és vé -
dett helyen állítja majd
ki. A Halász bástyára pe -
dig kõ öntvény másolatok
ke rül tek be. A Kővitézek
ünne pélyes átadására
2017. március 15-én
10.30 óra kor kerül sor a
Schulek lépcsőnél. 

A Ha lász  bástya jelen legi
fel újí tása várhatóan a
hónap végére készül el.
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A Reformáció 500 emlékévben különleges jellel,
egy emlékkúttal gazdagodik a kerület. A
Reformáció Emlékbizottság támogatásából
megvalósuló emlékhelyet a Budai Várban, az
Anjou sétányon alakítják ki, várhatóan a
nyárra. 

A kormány által létrehozott Reformáció Emlék -
bizottság egyszerû, de maradandó jelet szeretne
létrehozni a reformáció 500 éves jubi leumán. A
helyszínt a Budavári Önkormányzat biztosítja az
északi várfalon található Anjou sétányon, a
Murad Pasa torony területén. A hely a Budai Vár
egy nyugodt sarkában fekszik, csendes-meditatív
térként értelmezhetõ, ám ugyanakkor mégis jól
megközelíthetõ. 

Az emlékkút tervezésére a Budavári Ön -
kormányzat meghívásos tervpályázatot írt ki,
amelyre a Magyar Mûvészeti Akadémia (MMA)
Építész tagozata által javasolt 6 neves építészt,
illetve táj- és kerttervezõ szakembert hívtak meg.
A tervezõk feladata az volt, hogy egy olyan forrást
vagy kutat jelenítsenek meg a területen, amely
utal a reformáció céljára, visszavezet a tiszta

forráshoz. Emellett segíti a felüdülést, a megúju -
lást és a vize oltja a szomjat. A terveket elbíráló
bizottság – amelynek munká jában akadémiku -
sok, az MMA tagjai, tájépítészek vettek részt –
többségi szavazással Török Péter táj- és kertter -
vezõ mûvész alkotását javasolta továbbtervezésre.  

A végleges tervek elkészítése után a kivitelezõ
kiválasztása közbeszerzési pályázat keretében

történik 2017 tavaszán. A nyertes vállalkozó
várhatóan a nyár elejére készíti el az emlékkutat,
amelyhez a Reformráció Emlékbizottság száz
millió forint vissza nem térítendõ támogatást
biztosít. Az emlékhely kialakításával párhuza -
mosan az önkormányzat rendezi a területet,
kialakítja a könnyû, az emlék helyhez méltó
módon illeszkedõ megkö zelít hetõséget is. 

Gálakoncerttel és díjkiosztó
ünnep séggel zá rult a Cziffra
Fesztivál a Zeneakadémián feb -
ru  ár 26-án.  A Cziffra György
Fesztivál Tehetség-díjat Ránki
Fülöp zongoramûvész és Kállai
Ernõ hegedû mû vész, a Cziffra
György Fesztivál Életmûdíját
Vásáry Tamás zon gora mûvész
és Jakobi László csellómû vész,
vehette át Medveczky Ádám
kar mes tertõl és Balázs János
zongo ramû vész tõl, a fesztivál
alapítójától. A Cziffra Fesztivál
kez deménye zésére alapí tott Te -
hetség-díj finan szírozá sában a
Budavári Önkormány zat is
részt vett. Éppen ezért külön
öröm, hogy a díjat Ránki Fülöp
személyében egy olyan kiváló
zongora mûvész vehette át, aki a
má jusi Beethoven Budán fesz -
tivá lon is fellép. 

Mischa Maisky csellóművész koncertje

500 évvel ezelõtt, 1517-ben Luther Márton kitûzte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára és ezzel
reformok sorozatát indította el. A fél évezredes évforduló alkalmából meghirdették a Reformáció 500
emlékévet. A Várnegyed Újságban rendszeresen hírt adunk az emlékévhez kapcsolódó helyi eseményekrõl,
kezdeményezésekrõl. 

Emlékkút a Budai Várban

Gálakoncerttel zárult a Cziffra Fesztivál

A Szentháromság téren, a Magyarság Háza elõtt
felállított barakk – amelyben a Gulág emlékévre
rendezett kiállítás kapott helyet – mellett tartotta a
kommunista diktatúra áldozatainak emlék nap jára
szervezett megemlékezését a Budavári Önkormányzat.

Emlékezõ beszédében dr. Nagy Gábor Tamás polgár -
mes ter úgy fogalmazott, hogy a kommu nisták világ -
nézeti alapja a küzdelem volt, a kommunizmust osz -
tályharccal és egész tömegek, népek megsemmi -
sítésével látták megvalósítha tónak. Mint mondta,
Engels 1849. januárjában kifejtette a népirtás szük -
ségszerûségét: az osztályharc kirobbanásakor hátrány -
ba került nemzeteket, amelyek még a kapita lizmusig
sem jutottak el – baszkokat, bretonokat, skót felföl -
dieket, szerbeket – egyszerûen fajszemétnek bélye -
gezte, s mivel nem lehet felzárkóztatni a forra dalmi
osztályhoz, meg kell semmisíteni õket. – Az egyes
társadalmi osztályok megsem misítését, az intéz mé -
nyesített terror bevezetését meg is kezdték az 1917-es
bolsevik forrada lomban – emlékeztetett a polgár -
mester. – Ahol hatalomra jutottak, Oroszországtól
Kambod zsáig, Kelet-Európától Kínáig, Kubától
Afganisz tánig, kiirtották a lakosság közel 10 száza -
lékát, a világon mintegy 100 millió embert – mondta.
Ezzel kap csolatban idézte Sztálin cinikus mondatát,
miszerint „egy ember kivégzése tragédia, egy millióé
statisztika”.

– Terror, megfélemlítés, a magántulajdon semmi -
bevé tele, a jogrendszer kiváltása a forra dalmi jogtu -
dattal, elhurcolás, megtorlás, és kivégzés. Vér, vér és

vér mindenütt, ahol a kommu nizmus megvetette a
lábát – sommázta Nagy Gábor Tamás, majd úgy foly -
tatta: nem felejthetjük, hogy a kommunisták által
kiontott vér kimoshatatlan foltot hagyott a kommu -
nista ideológia néhányak által még ma is patyolat-
tisztának hitt becsületén. – A gyilkosnak vér tapad a
kezéhez. Örökre. Lemoshatatlanul – emelte ki a
polgár mester.

Nagy Gábor Tamás kifejtette: vannak, akik azt
gondolják, az elkövetett bûnök nem az ideológiából
fakadtak, hanem valami torzulás következményei, s
mindezek Sztálin és Rákosi nyakába varrhatók. Hogy
ez mennyire nem igaz, azt jól bizonyítja, hogy
Hruscsov brutálisan fojtotta vérbe az 1956-os forra -
dalmat. – Gyilkos sortüzeket zúdított a nem zetre,
1957 februárjára tömeges méreteket öltöttek a letar -
tóztatások és futószalagon szü lettek a halálos bírósági
ítéletek – hívta fel a figyelmet. Emlékeztetett arra is,
hogy Mansfeld Péter – akinek fotója kint függ a
Halászbástyán – kivégzését úgy idõzítették, hogy az a
tanács köztársaság március 21-i kitörésének ötvenedik
évfordulójára essen. Hatvan évvel ezelõtt a kommu -
nizmus régi arcára ismerhettünk, Kádár és Rákosi
lényegében ugyanazok.

– Emlékezzünk a bûnös ideológia és egy diktató -
rikus elnyomó hatalom áldozataira, gyújtsunk gyer tyát
az ártatlanok lelki üdvéért – zárta beszé dét, majd a
megem lékezõkkel együtt mécsest gyúj tott.

Az ünnepséget követõen a Magyarság Házá ban
levetítették Matúz Gábor Nincs kegye lem! címû, a
salgótarjáni sortûzrõl készült filmjét.                            D. A.

A kommunisták semmit sem tanultak és semmit sem felejtettek

Gyertyagyújtás 
az áldozatok emlékére

Ötletpályázat
a Szent György
térre
A Miniszterelnökség felhívására a Lechner
Tudásközpont nyílt ötletpályázatot írt ki a
budavári Szent György tér és a Dísz tér jövõbeni
hasznosítására. A pályázatok beadási határ -
ideje 2017. május 29.

A Budavári Palota egykori kapuja, a Szent
György tér és a Dísz tér megújítására, urbanisz -
ti kai-építészeti újrafogalmazására hirdetett
nyílt ötletpályázatot a Lechner Tudásközpont.
A kiíró olyan új városépítészeti térrendszer, tö -
meg  struktúra és térfalak létrehozására vonat -
kozó javaslatokat vár, amelyek alkalmaz kod -
nak a világörökség részét képezõ épület együttes
adott ságaihoz. 

Az ötletpályázat célja a beérkezõ ötle tek és
koncepciók alapján egy késõbbi lehetséges
fejlesztés elõkészítéseként a tervezési terület
funkciójának, beépítési programjának tisztázá -
sa, a jelenleg érvényes szabályozási elõírások
felülvizsgálata, valamint további nyílt tervpá -
lyá  zatok alapjául szolgáló beépítési kon cepció
meghatározása.

A bírálati szempontok között szerepel
többek között a funkció meghatározása, az
értékõrzés és az értékteremtés, az idõtállóság, az
innováció és a fenntarthatóság. 

A pályamûvek díjazására és megvételére
összesen bruttó 38 millió forint áll rendelke -
zésre, amelybõl a legnagyobb adományozható
díj 10 millió, a legkisebb megvételi összeg pedig
1 millió forint. 

A pályamûvek postára adásának határideje:
2017. május 29.  

Részletek:  www.szent gyorgy  ter  palyazat.hu 

Látványterv az emlékkútról
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Inspiráló feladat 
hegedûvirtuózoknak

A Budavári Önkormányzat már -
cius 31-ig várja a Beethoven kaden -
ciaversenyre a 35 év alatti hege -
dûvirtuózok jelentkezését. A rangos
zsûri tagja, Pauk György hegedû -
mûvész, a londoni Királyi Zene -
akadémia professzora, kiemelt fi -
gyelmet szentel a magyar tehet -
ségeknek.

s A Royal Academy of Music falai
között találkozik néha fiatal magyar
tehetségekkel?

– Több mint ötvenöt éve élek
Londonban, de azóta csak egy-két
itthoni hegedûs tudott világszínvonalat elérni.
Tehetséges hegedûs mindig volt Magyarorszá -
gon, hiszen nagyon jó az alsó- és középfokú okta -
tás, de arra is szükség van, hogy legyen néhány
olyan kiemelkedõ mûvész is, akikre példa kép -
ként nézhetnek fel. Kelemen Barnabás lehet az
egyik ilyen, akit szeretek és nagyra becsülök, és
Baráti Kristófban remény kedem nagyon. Ko -
moly muzsikus, ragyogóan hegedül!
s Minden tehetséges hegedû mûvész képes kaden -
ciát írni, játszani, vagy ehhez egy különleges zenei
kreativitás is szükséges?

– A legtöbb elõadó nem tud kadenciát írni, ezt a
„tudományt” nem tanítják egyetemeken. Akad,
akinek speciális tehetsége van hozzá és érdekli az
improvizáció. A legfontosabb, hogy a mûvésznek
nagyon kell ismernie a hangszere lehetõségeit. A
zenetörténetben gyakran elõfordult, hogy a
szerzõk az elõadókra bízták a kadenciák kidolgo -
zását. A muzsikusok a koncerteken az elõadott
tétel témáira alapozva rögtönöztek, így mutatva
be a közönségnek virtuozitásukat. Ez a gesztus
elsõsorban a barokk és klasszikus szerzõkre volt
jellemzõ; Haydn és Mozart is így tett. Mozart 27
zongoraversenyt írt – legtöbb jüket maga mutatta
be –, ám nem mindegyikhez írt   kadenciát.
Hegedûversenyeinek egyikéhez sem készített
kötetlen szólót, ezekhez a 19. és 20. században
több ismert hegedûmûvész utólag írt és jelente -

tett meg kiegészítést. A leghíre -
sebb közülük a magyar szár -
mazású Joachim József, azaz
Joseph Joachim volt, aki több
Mozart, Beethoven és Brahms
verseny hez írt stílusos, szép ka -
denciát.

Késõbb, a romantikus és mo -
dern szerzõk, köztük Men dels -
sohn, Csajkovszkij, Dvo řák,
Sibelius, Bartók, Alban Berg,
Stravinsky vagy Szyma nowski
legtöbbször saját ma guk írtak
kaden ciákat a mûveikhez.  
s A pályázóknak Beethoven: D-dúr

hegedû versenyét, illetve annak tételeit kell feldolgoz -
niuk. Véleménye szerint ez a mû mennyire jelent
nehéz feladatot a mai fiatal mûvészeknek?

– Elárulom, hogy Beethoven egyetlen hegedû -
versenyéhez  korábban legalább 35 kadenciát
készítettek, ezért nincs könnyû helyzetben, aki
pályázni szeretne. A legismertebb változatot –
amelyet egész pályám során magam is játszottam
– Fritz Kreisler írta. A hegedûsök kilencven
százaléka ezt a variációt tartja mûsorán. 
s Találkozott már olyan kezdeménye zéssel, amikor
egy önkormányzat hirdetett kaden cia versenyt fiatal
zenei tehetségek számára?

– Pályám során még soha nem hallottam hason -
ló vállalkozásról.  Bevallom, egy kicsit meg is le -
põd  tem, amikor felkérést kaptam, hogy vállal -
jam el a zsûrizést. Nagyon bízom benne, hogy
akad né hány fiatal zeneszerzõ, akit inspirálni fog
ez a különleges és szép feladat.                         Rojkó A.
 

(Folytatás az 1. oldalról)
A bemutatott képek sora végigkíséri a drámaíró
útját a politikai szerepvállalásáig; a kiállítás
súlypontja Havel köztársasági elnöksé gének
második szakasza. – Az elnök véghezvitte, amit
elha tározott, hiszen országát elvezette az
Európai Unióba és a NATO-ba – hangsúlyozta
Alan Pajer. A bevezetõ gondolatok után az
érdeklõdõk – a kiállítás címének magyará zata -
ként – megismerhették a Havel elnök számára
legfontosabb jelkép, a szív üzenetét. A fotográ -
fus elmondta, hogy Havel aktivistaként és politi -
kusként mindvégig a szívet tartotta elsõdleges
szövetségesének. Errõl beszélt 1990-ben az ame -
rikai kongresszus meghívottjaként, és könyvei -
nek dedikálásakor ezért rajzolt min den alka -
lommal az aláírása mellé egy szívet is. 

A házigazda Budavári Önkormányzat nevé -
ben dr. Nagy Gábor Tamás polgármester mél -

tatta a 20. század kiemelkedõ személyiségét, a
tekin tély romboló értelmiségit, aki drámaíróból
lett  Cseh szlo vákia elnöke és Cseh ország elsõ
köztársasági elnö ke. A poli tikus, akit a rend -
szerváltás elõtt polgári akti vistaként ismert meg
a világ, élete során soha sem a szerepeivel,
hanem mindvégig a számára legfontosabb ér -
tékekkel, az emberi jogokkal, magával az em ber -
rel, a cseh nyelvvel és identi tással azonosult,
ezért válhatott nemzete szimbó lumává – hang -
súlyozta Budavár polgár mestere. Beszé dében
kitért arra is, hogy Havel el nök a szomszéd
országokkal fenntartott jó vi szony elkö telezett
híve volt és támogatta Antall József magyar
miniszterelnök kezdeményezését, a Visegrá di
Négyek megalapítását.  

A különleges fotókiállítást az érdeklõdõk
április 9-ig tekinthetik meg a Városháza aulá -
jában. A belépés ingyenes.                             Rojkó A.

Prága szíve Budára érkezett

Pauk György 

Szüts Aport, a tavalyi kadenciaverseny gyõztesét
felkérték, hogy szeptember 30-án a Zene akadé -
mián a Budafoki Dohnányi Zenekarral adja elõ
Beethoven I. zongoraversenyét és a hozzá írt
kadenciáját, amellyel megnyerte a versenyt. Az
ifjú tehetség ugyanezen mûsort adja elõ októ -
berben a Müpában, a Miskolci Szimfonikus
Zenekarral.  

Török Ádám fuvolaművész saját szerzemé nyé -
vel, Varga Antal alpolgármester üdvözlő szavak -
kal köszöntötte Decsi Ilona Luca Derkovits-díjas
és Kéri Imre Munkácsy-díjas, érdemes művészt
március 2-án, a Várnegyed Galéria új kiállítá -
sának megnyitóján. Lengyel László művészet -
történész, a Szépművészeti Múzeum főmuzeoló -

gusa úgy fogalmazott: „két európai művész kirán -
dult Budára. A művész házaspár a reneszánsz és
németalföldi hagyo mány, valamint a megújítás
jegyében a 21. század emberéhez szól műveivel.”

A Vendég ségben Budán című tárlat megte -
kinthető április1-ig a Batthyány utca 67. szám
alatt. A belépés ingyenes.

Új kiállítás a Várnegyed Galériában

Fények, színek, technikák

Így nevettünk egykor...
A KÖVETKEZŐ FILMVETÍTÉS 
2017. MÁRCIUS 16. 18.00 ÓRA 

ISTEN HOZTA, ŐRNAGY ÚR! 

Színes, magyar filmszatíra Fábri Zoltán rendezésében. 

Az ingyenes jegyek a Tabán artmozi jegypénztá rában
igényel hetõek 
(1016 Budapest, Krisztina körút 87-89.)

Alan Pajer készít fotót Budavár és Prága I. kerületének polgármestereiről
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Március 7-én a Várnegyed Galériában tartotta
vezetõségválasztó közgyûlését a Budavári Lako -
sok Szövetsége. Szepesfalvyné Bodócsi Eszter
elnök asszonnyal az elmúlt közel másfél évtized
tapasztalatairól, eredményeirõl és a legközelebbi
tervekrõl néhány nappal a közgyûlés elõtt beszél -
gettünk.

s A budavári lakosok egy része fiatal kora óta jól
ismeri egymást, az iskolás évek vagy a Vár újjá épí tése
közös generációs élményt jelentett az önök számára.
E szoros baráti kör tagjai 2003-ban miért érez ték
szükségét, hogy civil szervezetté alakul janak?

– Korábban is gyakran találkoztunk, összejár -
tunk, vendégül láttuk egymást, de hosszú évekig
min denkinek elsõsorban a családja és a mun kája
töltötte ki az idejét. Ám egyre több ször fordult
elõ, hogy a Budavári Önkor mány zat konkrét
ügyekben kérte az itt élõ civilek véle ményét.
Baráti körként természetesen nem tudtuk volna
befolyásolni a döntéseket, szinte természetes
volt, hogy egyesületet alapítunk, mert így adott
esetben érvényesíteni tudjuk az itt élõk érdekeit.
A nevünk is ezt sugallja: Budavári Lakosok
Szövetsége. 
s Hogy történt a megalakulás?

– Egy alkalommal az otthonomban jött össze a
baráti társaság, akikkel „ezer éve” ismertük egy -
mást. Eldöntöttük, hogy elegendõen va gyunk
egy egyesület létrehozásához, és azonnal meg -
hoztuk az alapításról szóló határozatot. Elké szí -
tettük az alapszabályt, megjelöltük a telep helyet,
majd a BLSz létrejöttét bejelentettük az önkor -
mányzatnak, amely hozzájárult a mûkö désünk -
höz. Valaki azt javasolta, hogy az legyen az
egyesület vezetõje, aki a legrégebben él a Várban.
Én ide születtem, itt kezdtem az élete met és itt
éltem át a háború legborzalmasabb idõszakát.
Rám esett a tagság választása, megkaptam a
bizalmat.  Elõször is helyet kellett keresnünk az
összejöveteleinknek, majd az ön kor mányzat
ren delkezésünkre bocsá totta a Várnegyed
Galériát. Ma is otthonunknak érez zük e helyet.

s Milyen célokat tûztek maguk elé és idõ közben
hogyan változott a tevékenységük?
– Nagy beszélgetéseket és idõnként elõadásokat
szervezünk meghívott vendégekkel.  Az utóbbi
években vendégünk volt mások mellett Náray-
Szabó Gábor, a Professzorok Battyhány Köré -
nek elnöke és Dr. Cserháti László, a Széchenyi
Társa ság alelnöke. De olyan személyes isme -
rõsök is jöttek, mint a Krisztinavárosban élõ
Sediánszky János és családja. Nyitottak vagyunk
más kulturális programokra is. Fontos nak
tartjuk a nemzeti megemlékezéseken való
részvé telünket, élvezzük a Budavári Zenei
Szalon és a Márai Szalon rendezvényeit. Busz -
kirándu lásainkat az önkormányzat pályáza taink
alapján támogatja; az elnyert összeg felhaszná -
lásáról természetesen beszámolót ké szítünk. A
Czakó utcai sportpá lyán évente civiltalálkozót
rendezünk, ahol a kerület más egyesületeinek
tagjait is szívesen látjuk.

A nagy vári rekonstrukciós tervek hallatán
határozott elképzeléseket fogalmaztunk meg.
Számos olyan építési, illetve átépítési terv
kapcsán hallattuk a hangunkat, amelyek – nem
kis részben a mi szakmai alapú kritikánk
nyomán – késõbb lekerültek a napirendrõl.
Ilyen volt a Honvéd Fõparancsnokság extrém,
hipermodern „fölépítése”, a Dísz téri szállo da -
építés vagy egy kanadai befektetõ által kidol -
gozott átalakítási terv a Várkertbazár terü letére.
Tagjaink sorában többen tevékenykedtek mér -
nöki, gazdasági szakterületen. Magam egy nagy
tervezõ vállaltnál, technikusi beosztásban dol -
goztam, többek között a Paksi Atomerõmû ter -
vezésében is részt vettem.

Változatlanul figyelemmel kísérjük a helyi
közügyeket és az önkormányzat beruházásait.
Az elmúlt idõszakban a kapuk és udvarok
felújítá sával, a vári utcák teljes közmû- és bur -
ko lat cseréjével és az új játszóterekkel lát vá -
nyosan csinosodott a környezetünk. Régi
vágyunk tel jesült a 116-os busszal, amely levisz
a Fény utcai piacig és vissza is szállít. A várfal
melletti liftek is sokunknak megkönnyítik a
mozgást.
s A közgyûlés után milyen tervekkel folytatják a
munkát?

– Közgyûlésünkön szeretnénk kibõ víteni az
elnökséget. Az elnök mellé titkárt választunk és
rögzítjük, hogy a vezetõség a jövõben munka -
megosztásban, személyre szóló feladatokon
dolgozik. A tagságunk több mint hetven fõ,
több ségében az idõsebb generáció tagjai,
akadnak, akik támogatói tagsággal segítenek
minket. A vári civil szervezetek közül nem csak
nálunk probléma a fiatalítás. Több éve érlelõdõ
tervünk a legaktívabb civil szerveze tekkel – a
Kézfogás Testvérvárosi Egyesülettel, a Lánchíd
Körrel és a Várbarátok Körével – történõ szövet -
ségre lépés, egyfajta különleges együttmûködés,
tiszteletben tartva a saját elkép zeléseket, de
együttmûködve a vári hagyomá nyok megõrzése
érdekében.                                                                R. A.

Szepesfalvyné Bodócsi Eszter

MAGYARSÁG HÁZA 
(1014 Budapest Szentháromság tér 6.) 
2017. március 10-tõl Kósa Klára, a Népmûvészet
Mestere, fazekas, keramikusmûvész kiállítása Lelkünk vi -
rágai Vallások tisztelgése a reformáció 500. évfordu lóján)
címmel. A kiállítás megtekinthetõ 2017. június 4-ig.
2017.03.22. 17.00 - Szellemi örökségünk a Kodály-
módszer - Énekelni jó! Rendhagyó elõadás közös ének-
l és  sel. Közremûködik: Gróh Ilona, Nemzetközi Forrai
Katalin díjas zenepedagógus. 
2017.03.23. 18.00 - Írósorsok a Kárpát-medencében
csütörtök esti beszélgetések Takaró Mihály irodalom -
történésszel. A márciusi elõadás címe: Dsida Jenõ, az
angyali költõ – poeta angelicus.
2017. március 26. 17.00 - Dúdolj! Ringass! Táncolj! -
népzenés, táncos, mesés gyermekprogram. Közremû -
ködik: Paár Julianna énekes, okleveles zeneterapeuta;
Csiki Gergely néptáncpedagógus; Kortárs Népzenei
Társulat

ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
2017. március 21. kedd 18.00 - Hangverseny Kodály
Zoltán emlékére. Közremûködnek: Hantos Andrea és
Békés Gyöngyi tanítványai, Liptai Enikõ, az Újbuda
Ezüskar és a Delcanto Énekegyüttes, valamint Lakatos-
Koncz Erika, Znamenák Rita, Sakai Yumiko és Lencsés
Gyu la-zongora.  Belépõ: felnõtt 600 Ft; diák és nyug -
díjas: 300 Ft. 
2017. március 23. csütörtök 16.00 - Wanda Luzzato és
Hubay Jenõ budapesti hegedûiskolája.Kiállításmegnyitó
és prof. Gianluca La Villa (Ferrara) CD-bemutatója
Közremûködik: Szabadi Vilmos hegedûmûvész
2017. március 25. szombat 16.00 - A Bartók Konzerva -
tórium hangversenye. Dalok, duettek, zongoradarabok a
jövõ mûvészeinek elõadásában. Közremûködik: Sze -
mendri Gábor zongoramûvész, valamint az iskola növen -
dékei. Belépõ: felnõtt 600 Ft; diák és nyugdíjas: 300 Ft.

MAGYAR MEZÕGAZDASÁGI
KÖNYVTÁR 
(1012 Budapest, Attila út 93.)
Március 14. kedd 18.00 – Víz, víz, tiszta víz - Molnár
Attila Dávid természetfilmje; Pannon Sivatag –
rendezte: Mososnyi Szabolcs.  A Természetfilmklub 2017
elõadás-sorozata magyar ter mészetfilmesek alkotásait
mutatja be. A belépés ingyenes.
2017. március 22. 15.00 Tavaszi virágok a Budai-
hegyekben – ismeretterjesztõ elõadás. Az ingyenes elõ -
adáson játékos totóval is várják az érdeklõdõket. A sze -
rencsés nyertesek a „természet 1-1 apró szeletével”
gazdagabban távozhatnak. 

MÁRAI SÁNDOR KÖNYVTÁR
(1016 Krisztina krt. 87-91.)
2017. március 23. csütörtök, 17.00 óra - Séta az Ördög -
árok mentén. Saly Noémi helytörténeti elõadása.

BUDAI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
(1011 Szilágyi Dezsõ tér 3.)
500 év - református értékeink címmel Kurkó Csaba
fotóiból készült kiállítás nyílik március 12-én, vasárnap
11.30 órakor a Budai Református Egyházközség nagy -
termében. 

VÁRBARÁTOK KÖRE 
(Litea Könyvszalon, 1014 Budapest Hess András tér 4.)
A Várbarátok Köre következõ elõadását március 13-án,
hétfõn 17.00 órakor tartja a Litea Könyvszalonban.
Elõadó: a bécsi Collegium Pazmanianum rektora, Varga
János (Janó atya). Elõadásának címe: „A sajátomba
jöttem...” – Mindszenty József hercegprímás bécsi évei.
Minden érdeklõdõt szívesen látnak.

TABULATÚRA RÉGIZENE KLUB 
(Szilágyi Dezsõ téri református templom)
2017. március 20-án, hétfõn, 19.00 órakor „A hazáért
harcolók emlékezete” címmel az 1848-49-es forrada -
lomról és szabadságharcról tartanak  zenés megem -
lékezést a Tabulatúra régizene klub keretében, a Szilágyi
Dezsõ téri református templomban. 

BORSOS MIKLÓS LAKÁSMÚZEUM
(1014 Bp. Úri u. 6. I. emelet)
Március 21. kedd, 17.00 óra – „Arany János 200". Tallián
Mariann és Lázár Balázs színművészek versszín házi
estje a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság
rendezésében.

KAMARAI ELÕADÁSOK,
KÉRDEZZ-FELELEK!
(BKIK székház, Attila út 99. VII. em. elõadóterem)
A BKIK elõadássorozata a vállalkozások sikeresebb
mûködése érdekében, a környezetvédelemért, gyer -
me keink jövõéjért, az ország és a világ fennma radá -
sáért. Következõ elõadás: 2017. április 4. kedd, 18.00.
Téma: Élelmiszereink biztonsága; vegyszerhasz nálat a
mezõgazdasági termelésben, az élelmisze rek ben; Hol
a határ? Elõadó: Prof. dr. Székács András, az MTA
doktora, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs
Központ igazga tója.

Programok

Forgalomkorlátozás 
március 15-én 
Az állami rendezvények miatt jelentõs forgalom -
korlátozásokra kell számítani március 14-én és 15-én a
kerületben. 

TILOS MEGÁLLNI 
március 14-én 10.00 órától március
15-én éjfélig
• az Országház utca mindkét oldalán a
Szentháromság tér és a Fortuna köz között, 
• a Táncsics Mihály utca mindkét oldalán a Hess András
tér és a Babits Mihály köz között, 
• a Hess András téren, 
• a Szentháromság téren, 
• a Szentháromság utcában a Szentháromság tértõl az
Úri utcáig, 
• az Úri utca mindkét oldalán a Szentháromság utcától
a Dísz térig, 
• a Tárnok utca mindkét oldalán a Hess András tér
(Fortuna köz) és a Dísz tér között, 
• a Dísz téren 
• a Lánchíd utcai parkoló teljes területén

Március 14-én éjféltõl március 15-én éjfélig tilos
megállni a Lovas úton a Sziklakórház Múzeumtól a
Várfok utcáig.

Március 15-én a közúti gépjármûforgalom elõl
lezárják a Budai Vár területét. 

Közgyûlést tart a Budavári Lakosok Szövetsége

Baráti körbõl civil egyesület

A nemzeti ünnep alkalmából a Budai Várban
több intézmény is változatos rendezvényekkel
várja az érdeklõdõket, 10.00 -18.00 óra között
ingyenes családi programokon, ügyességi verse -
nyeken, kézmûves foglalkozásokon vehetnek részt
a láto gatók és idén is megrendezik a népszerû
huszár tábort. 

Forradalmi forgatag a Hadtörténeti Intézet és
Múzeumban
Schenk játékkatona kiállítás, Kákics Együttes
zenés-táncos bemutatója, táncház a Magyar
Nemzeti Táncegyüttes közremûködésével, ’48-as
hagyományõrzõk bemutatója, „Ólomkatona”
készítés,  kézmûves foglalkozás és játékkatona
festés, fegyvertörténeti és hadászati elõadás, népi
játszóház, keramikus és fafaragó mûhelyek. 

Magyarság Háza
Egész napos családi programok, kézmûves foglal -
kozások, táncház és tánctanítások a Szent há -
romság téren, huszárpróbák gyerekeknek.

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
A látogatók bepillanthatnak az elsõ felelõs ma -
gyar kormány életébe, valamint játékos for má -
ban megismerkedhetnek a minisztériumok
mun kájával.

Táncsics-börtön
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
témájá hoz kapcsolódó családi próbatételek és
vetélkedõk.

Várkert Bazár
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc té -
má jához kapcsolódó programok és kora beli
kávéház várja a látogatókat.

Zenetörténeti Múzeum
A múzeum tárlata ingyenesen megtekinthetõ.

SZABADTÉRI PROGRAMOK
Budavári vásári forgatag a Tárnok utcában
Idõpont:09.00 – 18.00 óra. Egész napos színes
forgatag, magyar kézmûves vendéglátók és hagyo -
mányos magyar kézmûves mesterek, kirako -
dóvásár és zenés programok.

Lósimogató
Idõpont:12.00 – 16.00 óra. A Magyar Huszár és
Katonai Hagyományõrzõ Szövetség közremûkö -
désével huszártábor és lósimogató Hunyadi
János szobránál.

Táncház Hadik András szobránál
Idõpont: 11.00 – 17.00 óra. A táncházat a Ma -
gyar Nemzeti Táncegyüttes mû vé szei és a bala ton -
füredi Reformkori Hagyo mány õrzõk Egyesülete
vezetik. 

Térzene a Dísz téren
Idõpont:10.00 – 17.00 óra. Az MH Központi
Zenekar, a Készenléti Rendõrség Zene ka ra és a
Pénzügyõr Zenekar 30 perces elõadásai.

„Újra van Budán kutyavásár” 
Idõpont: 10.00 – 16.00. Magyar vizsla és egyéb
magyarfajták örökbefoga dása a Szentháromság
téren.

Gyerekprogramok a Szentháromság téren
Idõpont: 10.00 –18.00. Olyan kézmûves fog lal -
ko  zásokkal, játékokkal  vásári komédiás és óriás -
bá bos elõadással várják a vendégeket, amelyek
megjelenítik az 1848-as márciusi eseményeket.

Tudj többet, élj jobban! 
Közúti Közlekedésbiztonsági akcióprogram a
Szent István szobornál. Idõpont: 10.00 – 18.00.

Családi programok a Budai
Várban március 15-én
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A Várnegyed újság  korábbi számai olvashatók és
letölthetők a www.budavar.hu honlapon

MÁRCIUSI PROGRAMOK

Március 11-én, szombaton 17.00 órától hangfürdő
terápia. Ősi tudáson alapuló tisztító, gyógyító szer tar tás,
közös hangutazás tibeti hangtálakkal, dobokkal, gongok -
kal és más hangkeltő eszközökkel. Részvételi díj 2000 Ft.
Jelentkezés: Farkas Kata, +36 30 285 5424. 

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 
Hétfõ: 
10.00-12.00 „Örömforrás”- játék klub örökifjú felnõt -
teknek.
15.00-17.00 „Kikötõ” – lélektámogató, egyéni beszélge -
tés szakemberrel, idõsebb korosztály részére.  Bejelent -
ke zés  Bori-Szabó Orsolyánál a +36 30 600 5530-as
tele fon számon.
16.00-17.00 ingyenes, önszervezõdõ angol társalgókör.
16.30-17.30 ingyenes jogi tanácsadás. Bejelentkezés:
drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhetõségein.

17.30-18.30 „Színkópé” - színjátszókör 6-10 éveseknek
Patocskai Katalin színmûvésznõ vezetésével. Részvételi díj:
3500 Ft/hó, vagy 1000 Ft/alkalom. Jelent kezés: +36 20 770
8679, patocskatica@gmail.com, www.szinkope@org.
19.00-20.00 labdás gerinctorna. Részvételi díj: 1200
Ft/alkalom, 4000 Ft/ 4 alkalom. Bejelentkezés szükséges
a ritustorna@ gmail.com címen.

Kedd: 
08.00-09.00 senior gerinctorna. Részvételi díj: 600 Ft/
alkalom. Beje lentkezés szükséges a ritustorna@gmail.
com címen.
09.00-010.00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdí -
jasok részére. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@
gmail. com címen.

Szerda:
09.30-12.00 ÖbÖl - anyukák és babáik részére. Falu a vá -
ros szívében, ahol ápolhatjuk a közösségi létformát, ta -
pasz  talatainkról eszmét cserélhetünk, közösen játsz ha -
tunk. Hozzájárulás: 700 Ft, amely magában foglalja egy
ká vé vagy tea árát. Meghívott elõadó esetén további
500 Ft.
15.00-16.00 „Aranycipõ”- senior tánctanfolyam, I. kerü-
l e ti lakosoknak ingyenes. Folyamatos csatlakozási lehetõ -
ség! Érdeklõdés: Füleki Réka, +36 30 479 93 28.
16.30- 17.30  „JóGinkó” játé kos
jóga  8-12 éves, ját szani, mozogni,
nevetni szere tõ gyerekek számára!
Kérjük, a részvételi szándékot
jelez zék a dori.hidy@ gmail.com
címen, vagy a +36 70/300-0066-
os tele fon  számon Hidy Dóránál.
Részvételi díj: 1 alkalom – 1200 Ft, 4 alkalom – 4000
Ft, 8 alkalom  – 7000 Ft, 12 alkalom  – 9500 Ft (test -
vér kedvezmény: 20%).

Csütörtök:
08.00-09.00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdí -
jasok részére. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@
gmail. com címen.

09.00-10.00 senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Beje lentkezés szükséges a ritustorna@gmail.
com címen.
11.00-12.30 Hungarian for foreigners – magyar, mint
idegen nyelv óra. Részvételi díj: 1500 Ft/fõ, az elsõ
alkalom ingyenes. Gyerekkel is lehet jönni! Információ:
Gégöl Csenge, csengikee@gmail.com, +36 70 770 9130. 
14.00-17.00 bridzs klub.
16.00-17.00 ingyenes, önszervezõdõ orosz társalgókör. 
17.00-18.00 meridián torna.
18.00-20.00 hatha jóga. Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom.
Jelentkezés a Klub elérhetõségein.

Péntek:
08.00-09.00 senior gerinctorna. Részvételi díj: 600 Ft/
alkalom. Beje lentkezés szükséges a ritustorna@gmail.
com címen.
09.00-10.00 gerinctorna minden korosztálynak. Rész -
vé teli díj: 600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a
ritustorna@gmail. com címen.
10.00-11.00 „Aranycipõ” senior tánctanfolyam. Részvé -
teli díj: 500 Ft. Folyamatos csatlakozási lehetõség!  Érdek -
lõdés: Füleki Réka, +36 30 479 93 28.

Vasárnap: 
17.30-19.30 kezdő Tai Chi edzés. Érdeklődés Bódi
Gergelynél, +36-70 285 2965.

Különleges születésnap (kalandtúrával, vetél ke dõvel,
alkotómûhellyel). Érdeklõdés: Körmendi Csilla, +36-30
531 55 77, bolcsbagoly@index.hu

Cím: 1015 Bp. Batthyány u. 26. Tel.: +36-1-780-7660
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com

A Vízivárosi Klub lelki és testi közérzetet javító
sorozatának második elõadására március 21-én
18.00 órára dr. Somhegyi Annamária PhD, az
Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós
igazgatója várja az érdeklõdõket. A Van gerin -
cünk? – Gerincvédelem, gerinc – Egészség címû
elõadás praktikus válaszokat kínál a gyakori
mozgásszervi problémákra. A reuma tológus és
fizioterápiás szakorvossal elõzetesen a leggyak -
rab ban felmerülõ kérdésekrõl beszél gettünk.

s Orvosként hogyan látja, az átlag városi lakosság
mennyire figyel oda a helyes testtartásra?

– A felnõttek közül leginkább azok figyelnek
oda tudatosan a helyes testtartásra, akiket már
fájdalmas gerincbetegség kényszerít erre. A
gyerekek részérõl tudatos odafigyelést legfeljebb
akkor várhatunk, ha a szülõ vagy a testnevelõ
pedagógus erre megtanítja és motiválja õket, ha
néha például elhangoznak olyan mondatok,
hogy „ha kihúzod magad, csinosabb leszel”.
Érdekes megfigyelés, hogy míg a kisebb gye re -
keket érdekli az egészségük, a kamaszok már
sokkal kevésbé törõdnek a saját jóllétükkel.
s Milyen életkorban kezdõdnek a problémák?

– A baj már a kisgyermekkorban elkezdõdhet,
ha a szülõi ház nem segíti minden eszközzel a
gyermek mozgásfejlõdését. Már a csecsemõt is
úgy kell engednünk mozogni, ahogyan a fejlõ -
dési tempója diktálja (persze a balesetektõl óvni
kell, tehát nem korlátlan mozgássza badságra
van szükség!). A kúszó-mászó idõszak ban rend -
kívül fontos, hogy engedjük a gyerme ket minél
többet ebben a mozgásformában, azaz négy -
kézláb közlekedni, hiszen ez rendkívül fontos
fejlõdési szakasza a gerincnek. Fontos tudni,
hogy ez az utolsó idõszak, amikor még gyakorol -
hatja gyermekünk azokat a megalapozó képes -
ségeket, amik ahhoz szükségesek, hogy álló hely -
zetben a testtartása megfelelõ legyen, és a járás
szép, harmonikus mozgássá alakuljon. A felállás
és a járás szempontjából is az a legjobb, ha a
gyermek önállóan kezdi el ezeket gyakorolni.
Minden gyermek akkor álljon és járjon, amikor
saját tempójában elér erre a fejlettségi fokra,
hiszen ez az érettségi fázis határozza meg, hogy
álló hely zetben milyen lesz a gyermekünk test -
tar tása, illet ve lábtartása. 

Az óvodában és az iskolában minden gyer -
mek kel rendszeresen kellene gyakorolni a
helyes testtartást kialakító, automatizáló és
fenntartó speciális tartáskorrekciós mozgás -
anyagot. Otthon is lehet bizonyos egyszerûbb
feladatokat gyakorolni, például lábtornát,
lúdtalptornát, amelyekhez az érdeklõdõk a
www.ogk.hu honlapunk youtube csatornáján
találhatnak segítséget.  
s Vannak-e „trükkös megoldások”, például olyan
gyakorlatok, amelyeket utazás vagy munka közben
is végezhet az ember?

–  A gyaloglás, a séta, a lépcsõzés kifejezetten jót
tesz a gerinc oszlop nak. Csökkenteni kell az ülés
idejét, és fontos, hogy ergonómiailag jól kiala -
kított széken üljünk. Álljunk fel óránként, mo -
zog junk egy kicsit, tornásszunk néhány mozdu -
latot és járkáljunk. Álló munka során a farizmot
és hasizmot feszesen, behúzva kell tartani, de ez
a gyakorlat akár egy tömegközle kedési eszközön
történõ utazás során is gyakorolható.
s Milyen segédeszközöket ajánl a hétköznapokra?

– Az ülõlabdán történõ ülés kíméli a gerincet és
jó pihenést jelent, de legfontosabb, hogy a sok
ülést lehetõleg óránként szakítsuk meg. Lift
helyett a lépcsõzést válasszuk, az autóval
messzebb parkoljunk, hogy járnunk kelljen. Ha
a székünk nem túl jó, akkor sokat segíthetünk a
szék ülõkéjére tett ékpárnával, vagy a derék
mögé helyezett deréktámasztó párnával. Min -
denki próbálja ki, hogy neki mi esik jól, mert az
igény nemcsak egyénenként, hanem még
idõszakonként is változhat.                                  R.A.

A VÍZIVÁROSI KLUB PROGRAMJAI
NŐI JÓGA MŰHELY
Március 10-től péntekenként 18.30-tól 20.00 óráig.
Gyertyafényes, áramlásokkal teli könnyed gyakorlás heti női
tematikával. 
Időpontok: március 10., 17., 24., 30. 
Ár: 2300 Ft /alkalom
Érdeklődés: reka.i.toth@gmail.com, 
vagy Bimbó női műhely Facebook oldal.

VAN GERINCÜNK?
Előadás a gerincvédelemről március 21-én, 
kedden 18.00 órától. 
Előadó: Dr. Somhegyi Annamária, az Országos
Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatója. 
A belépés díjtalan. (A doktornővel készített interjút lásd lent)

Március 21-én folytatódik az életvezetési elõadás

Gerincproblémákról 
a klubban
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Huszadik alkalommal adták át január végén a
Pedagógus Kutatói Pályadíjat az MTA székhá -
zában. A Magyar Tudományos Akadémia pá -
lya  díjára a legalább öt éve oktató, legalább fél -
állásban alkalmazott középiskolai tanárok pá -
lyázhatnak, olyan tudományos munkával,
amely tényleges elõrelépést jelent egy adott téma
alaposabb feltárásában. A pályamunkákat a
tudományterület szempontjából illetékes aka -
démiai kutatóintézet bírálja el, majd az
Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának szak -
bi zottságai rangsorolják.

Németh György, a Toldy Ferenc Gimnázium
történelem és társadalomismeret tanára „Petõfi
’72. – Az 1972. március 15-i spontán tüntetés
története” címû pályamunkája is a díjazottak
közt szerepelt. A tanár úr középiskolai történe -
lem tanár és szociológus, tavaly január óta mes -
tertanár. 2002 óta a Toldy pedagógusa, elsõ
osztálya 2011-ben érettségizett. Tanítás mellett a
História Kör vezetõjeként, s a Toldy Akadémia
szervezõ pedagógusaként is tevékenykedik.

Németh György vallja: a tanárságot nemcsak
szakmaként mûveli, ez a hivatása. A történelmi
kutatást, a tudományos vizsgálatok zömét,
tanulmányírást az évközi és a nyári szüne tek ben
gyakorolja. A tanítás mellett fontosnak tartja
ezt az egészen másfajta, szellemileg fel frissítõ
tevékenységet, amit a kilencvenes években a
„régi” Mozgó Világ történetének fel tárásával,
elemzésével kezdett. Megragadta a lap körüli, a
Kádár-korszakban igen ritkán tapasztalt szoli -
da ritás. 

Az 1972. március 15-i spontán tüntetést két
egykori toldys tanítványa, Döbrentey Dániel
és Gönczi Gergely kezdeményezésére, 2007-
ben kezdték kutatni. Késõbb a kutatócsoport
tagja lett egy régebbi, nem toldys, tanítványa,
Lieszkovszky Norbert. A diákoknak nagy él -
ményt okozott a levéltár számukra addig isme -
retlen terepének bejárása, a kutatás módszer -

tan alapjainak elsajátítása. Mérföldkövet je len -
tett munkájukban a tüntetés egyik hõse, Szalay
Miklós megismerése, és a vele készített életút -
interjú. Diákjai közben leérettségiztek, így a
tanulmány megírása Németh tanár úrra ma -
radt. 

A ’72-es esemény kiválasztásánál az a cél sar -
kallta, hogy mikroszintig jusson a történet feltá -
rásában, amelyrõl két átfogó bemutatás született,
Gyarmati György, majd Ungváry Krisztián tollá -
ból. Németh György úgy véli, a mikro tör téneti
igénnyel íródó elemzés soha nem fejezhetõ be,
csak kényszerûen felfüggeszt hetõ. Nyertes tanul -
mányát ekképpen foglalta össze: a tüntetés a
Kádár-korszak középsõ részére esik. A hatalom
ideológiai felbujtókat feltételezett, olyan ellen -
séget, amely a naciona lizmussal, sõt soviniz -
mussal fertõzte meg a fiatalokat. Döbbenetes,
mint mondta, ahogy a hatalom emberei, az
állambiztonsági tisztektõl az ügyészen át, az intéz -

ményi igazga tókig lenézték a középiskolás és
egyetemista diákokat, nem feltételezték róluk,
hogy saját gondolataik és önálló akaratuk lehet.
Az össze esküvõk fészkét keresve egy Mikszáth
Kálmán téri magán lakásban házkutatást is tartot -
tak. A tüntetés lényegében spontán módon szer -
ve zõdött. A hatalom által erõltetett Forra dalmi
Ifjúsági Napok rendezvénysoro zatába belekény -
szerített március 15-e helyett a fiatalok egy része
saját, érzelmileg jobban átélhetõ megemlékezést
akart. 

2007-ben a kutatásban résztvevõ tanítványai
iskolai szintû elõadást tartottak. Évekkel késõbb,
amikor a hét szerzõi ív terjedelmû kézirat
elkészült, a Toldy História Körében a tanár úr
beszámolt a kutatásról. Egyébként, fûzte hozzá,
nem szokta traktálni a diákokat saját kutatá -
saival, azok hatása közvetetten mégis szerepet
játszik tanítási gyakorlatában, például a törté neti
források elemzése terén.                                D. A.

Közeledik az iskolai beiratkozás

Toldys pedagógus rangos elismerése

A Pedagógus Kutatói Pályadíjak ünnepélyes átadása

145 éves a Batthyány Lajos Általános
Iskola 

Két el ső osztály indítását tervezi a 2017/2018-as
tanév ben:
Montessori jellegű 1. a osztály – osztálytanító Dabis
Erika
Az oktatás hatékonyságát szorongásmentes, gyer -
mek központú módszerek alkalmazásával érjük
el, figyelembe véve a gyermek egyéni fejlő dé si
ütemét. Az előkészített környezet, a Montessori
eszközök alkalmazása hozzájárul ahhoz, hogy a
gyermekek öntevékeny, önálló munkára képes
személyiséggé váljanak.

Sportos szemléletű 1. b osztály – osztálytanító Pongó
Viktória
A testnevelés órák keretében lehetőség van úszás
vagy néptánc tanulásra, különböző érdekes
sportágak megismerésére. (buborék foci, golf,
vívás stb.) Rengeteg játékot alkalmazunk az
egyéni ügyesség és a csoportos kooperáció fejlesz -
tésére az élménytestnevelésen belül. Tanítvá -
nyainkkal részt veszünk a diákolimpia bajnok sá -
gokon. Télen sí-táborba, nyaranta sporttáborba
visszük diákjainkat.Szeretettel várjuk leendő
elsős tanítványainkat!    Batthyány Lajos Általános Iskola

Miért pont a Budavári Általános Iskola?

A Budavári Általános Iskola már októbertõl
várta ismerkedõ programjaira a leendõ elsõsöket
és szüleiket. A következõ ilyen alkalom április 6-
án 16.00 - 17.00 óra között lesz Húsvét a Buda -
váriban címmel. A prog ramra szeretettel vár ják
az érdeklõdõket. 

A Budavári Általános Iskola játékos formá -
ban, drámapedagógiai órák keretében fejleszti
tanulói képességeit. Sokféle sportban jelesked -
hetnek a gyerekek (vívás a BSE szakedzõivel,
úszás, foci, röplabda, kosárlabda, akrobatikus
torna és tánc, játékos néptánc). A tanulók tanul -
mányi versenyeken, szakkörökön bizonyít hatják
tehetségüket és tudásukat. Logopédus és fejlesz -
tõ pedagógus segítségével egyénileg is fejlesztik a
diákokat. 

Az iskolában gazdag a szakkörök választéka,
ahol mindenki megtalálhatja a kedvére való
programot (sakk, informatika, színjátszás, rajz,
agyagozás, kézmûves foglalkozások, stb.). Emel -
lett rendszeres színház– és múzeumlá togatásokat
és múzeumpedagógiai foglalkozá sokat szervez -
nek a gyermekeknek. 
Elérhetõségek:
Tel.: 375-1884
Honlap: www.budavari.sulinet.hu
Email: titkarsag@budavari.sulinet.hu
Cím: 1014, Budapest Tárnok utca 9-11.
Intézményvezetõ: dr. Fejér Lászlóné 

Vár a Lisznyai!

A Lisznyai Utcai Általános Iskolában iskolába
hívo gató foglalkozásokat szerveztünk azért, hogy
Önök és gyermekeik megismerkedhessenek
intéz ményünkkel, és a következõ tanévben elsõs
osztályt indító pedagógusokkal. Az elsõ foglal -

kozás alkalmával a leendõ tanító nénik meg mu -
tatták a kicsiknek, milyen is az iskolai élet: a
betûk világával mondókákon, tréfás verseken
keresztül találkozhatnak, és kalandoz hatnak
számországban is. Majd sportfoglalkozás követ -
kezett: a tornateremben vetélkedõn, játékos
sportverseny keretében találkoztunk második
alkalommal. A vidám forgatagban az óvodások -
nak jelenlegi kisdiákjaink nyújtottak segítséget. 

A harmadik alkalomra március 23-án, csütör -
tökön délután kerül sor, amikor idegen nyelvi
(angol és német), valamint drámajátékos foglal -
kozással készülünk. Tanítóink így megfi gyelhetik
leendõ diákjaik reakcióit, különbözõ helyze tek -
be való bevonhatóságát – azaz jobban meg isme -
rik õket. A negyedszerre a mûvészeteké lesz a
helyszín! Március 30-án kézmûves foglalko zással
és hangszerekkel készülünk, és persze sokat raj -
zolhatnak is a Lisznyaiba érkezõ kis lurkók.

Iskolánkat a Naphegy tetején, a Tabán felett az
esztétikus, egészséges környezet, a friss levegõ és a
jó közlekedés már önmagában is vonzóvá teszi.
Napfényes épületünkben derûs, otthonos a
hangulat. Szeretettel várjuk az érdeklõdõket a
foglalko zásokra!            

Mózessy Egon intézményvezetõ

Iskolahívogató a Szent Gellértbe

Intézményünk általános tan rendû, 12 évfolya -
mos iskola, fenntartója az Esztergom-Budapesti
Fõegyházmegye.

Iskolánk eredendõen a vallásukat gyakorló
katolikus (keresztény) családok gyermekeinek
kíván szellemi-lelki és közösségi szempontból
egyaránt növelõ közeget biztosítani. Gellértes kö -
zösségünk (diákok, tanárok, szülõk és öreg diá -
kok) tudatosan törekszik arra, hogy az Egyház éle -
tében való részvételünket ne felszínes köte le -
zettségek és megszokások, hanem a közösség ben
megélt, személyes hitben való növekedés vágya és
tapasztalatai irányítsák. 

Iskolánkban megtalálhatják helyüket a keresz -
tény értékrendet elfogadó átlagos képességû
diákok és a kiemelkedõen tehetséges tanítvá -
nyok egyaránt. A tehetség felismerését és kibon -
ta koztatását kiemelt feladatunknak tekintjük;
Iskolánk 2014 óta a Nemzeti Tehetségsegítõ
Tanács által regisztrált Tehetségpont. 

Az iskolánkba való jelentkezéshez – a hon -
lapunkról letölthetõ – jelentkezési lap beküldése
szükséges. A felvételrõl telefonon elõzetesen
egyeztetett, a szülõkkel és a gyermekkel folytatott
kölcsönös ismerkedõ beszélgetés alapján tudunk
dönteni.

Szeretettel várjuk azok -
nak a családoknak a je -
lent kezését, akik világné -

zetileg elkötelezett, csalá dias hangulatú iskolát
keresnek, és eddig még nem kopogtattak a Szent
Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimná -
zium kapuján.
Jelentkezésüket a 375-6137-es telefonszámon
várjuk 2017. 03. 17 -ig.       Szent Gellért Iskola

Sikert arattak 
a diákszínpad
elõadásai
Januárban és februárban a Budai Református
Gyülekezet adott otthont a Szent Gellért iskola
Diákszínpadának, akik Yasmina Reza „Mûvé -
szet”  címû darabját vitték színre. A fiatalok egy
kandalló köré ültetett közönségbõl közösséget
varázsolva teremtettek lehetõséget arra, hogy
elgondolkodjunk kapcsolatainkon, konfliktu -
sainkon. A darab központi témája egy fehér
kép, melynek tükrében szembesül hettünk
szeretetünk törékenységével. A jelen lévõk
aligha kerülhették ki a kérdést: hol hú zódik a
határ a megalkuvó udvariasság és a fa ragatlan
õszinteség között; mikor melyikkel ár tunk vagy
segítünk legjobb barátainknak. Ra gaszkod ha -
tunk-e egymáshoz, ha más a világ nézetünk?

Az elõadást  csaknem 500 nézõnek mutatták
be az elmúlt hetekben.  Az utolsó elõadások
már cius 4-én  „A dramatikus nevelés hete” or szá -
gos programsorozatában kaptak helyet. A hete -
dik, záró elõadás után közönségtalálkozót szer -
vez tek. Az est fõvédnöke Varga Antal, a Buda -
vári Önkormányzat alpolgármestere volt.    Ny.Sz.

Szent Gellért Diákszínpad: balról jobbra Pulay Domon -
kos, Szûcs Márton, Gebauer Márton

Fotó: Somogyi Farkas Pál

Minden szülõ számára fontos kérdés, hogy melyik általános iskolába iskolázza be gyermekét. Az iskolaválasztás fontossága nem csak egy
nevelési- vagy tanévre szól, hanem egy olyan idõszakra, amely a gyermek testi, lelki, szellemi fejlõdését egy egész életre meghatározhatja,
befolyásolja. A 2017/2018-as tanévre Húsvét után tartják az általános iskolák a beiratkozást, a pontos idõpontról a Várnegyed Újságon
keresztül is tájékoztatjuk az érintetteket. 
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a
2017. évi költségvetésbõl biztosított pályázati
keret felhaszná lására pályázatot hirdet az I.
kerületben mûködõ nem zetiségi önkormány -
zatok, egyházi és civil szervezetek, közösségek
kulturális, mûvészeti és sport tevékeny ségének,
valamint I. kerületi szociális, egészségügyi és
gyermekjóléti kiegészítõ programok, karitatív
célok támogatására. 

A pályázat céljai: 
1).Az I. kerülethez kötõdõen megvalósuló konkrét és
ellenõrizhetõ kulturális, mûvészeti és sportrendez vények,
programok, tevékenységek támogatása, ame lyek hozzá -
járulnak a kerületi lakosok ilyen irányú igé nyeinek kielé -
gítéséhez, szélesítik a színvonalas kulturális kínálatot,
tartalmas szabadidõ-eltöltést kínálnak az érdeklõdõk
számára, illetve az itt élõk közösségi életét, ismereteinek
bõvítését, a helyi hagyományok ápolását szolgálják. 
2). Olyan, az Önkormányzat ellátási formáit kiegészí tõ
programok támogatása, amelyek részt vállalnak az I.
kerületi lakosok számára nyújtott szociális és egész -
ségügyi, gyermekjóléti feladatok 2017. évi feladatok
ellátásából a következõ témakörökben: egészségügy,
egészségnevelés és betegség-megelõzés, rehabilitáció,
szociális segítségnyújtás, ifjúságvédelem, gyermekjólét. 

A pályázók köre:
Az I. kerületben mûködõ alábbi szervezetek nyújthatnak
be pályázatot: 
- a helyi nemzetiségi önkormányzatok,
- nonprofit gazdálkodó szervezetek, (gazdasági társa -
ságok),
- közhasznú szervezetek (közalapítványok kivételével),
- bejegyzett kerületi civil szervezetek,
- egyházi közösségek
A külföldi jogi személy, amennyiben nem rendelkezik
magyarországi számlaszámmal pénzügyi lebonyolítót
kell felkérnie. A pénzügyi lebonyolító magyarországi
székhellyel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó jogi személy.

A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázat beadásához szükséges adatlap és kap -
csolódó kötelezõ mellékletei letölthetõk az önkor -
mányzat hon lapjáról (www.budavar.hu/Pályázatok)
menüpon tból, illetve ügyfélfogadási idõben nyom -
tatványként átvehe tõk a Budapest Fõváros I. kerület
Budavári Polgár mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint; 1013.
Budapest, Attila út 65.).

A pályázat kötelezõ mellékletei:
- a pályázó bemutatkozása (kitérve a pályázó eddigi
tevékenységére, kerületi vonatkozásaira);
- a program részletes leírása;
- a program részletes költségvetése;
- a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap,
- a pályázó (pénzügyi lebonyolító) összeférhetetlenséggel
és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozata,
- Áfa-nyilatkozat,
- a nyilvántartását vezetõ szerv, illetve bíróság által
kiállított, egy évnél nem régebbi
cégkivonat, illetve igazolás arról, hogy a pályázó
(pénzügyi lebonyolító) a nyilvántartásban szerepel.
A mellékleteket maximum 1-1 A/4 oldal terjedelemben
kérjük csatolni.

A pályázat benyújtásnak határideje: 2017. április 3. hétfõ
18 óra

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat két egymástól elkülönített példányban, de
egy borítékban kell benyújtani:
- személyesen benyújtható a Budapest Fõváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) legkésõbb a jelzett
határidõ napján az ügyfélfogadás végéig, azaz 18.00
óráig. Az átvételrõl az Ügyfélszolgálat hivatalos igazolást
állít ki.
- postai úton a Budapest Fõváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal/Szervezési Csoport részére (1250
Budapest, Pf.: 35.). A pályázat beérkezési határideje a
fent jelzett határidõ, ez esetben az érkeztetést igazoló
hivatalos önkormányzati bélyegzõ dátuma az irányadó.
A lezárt borítékra kerüljön feltüntetésre:
„Társadalmi szervezetek, közcélú feladatok, valamint
karitatív célok 2017. évi pályázati támogatása” 

Pályázatok elbírálása:
Elbírálási határidõ: 2017. április 27.

További információ: a pályázattal kapcsolatosan a
Szervezési Csoport munkatársai nyújtanak felvilágosítást
munkaidõben, az alábbi elérhetõségeken:
- Lipták Noémi tel.: 458-3068
- Mészáros Gabriella tel.: 458-3056
- Pál Katalin  tel:  458-3096 (pénzügyi elszámolás
esetében)
A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné
nyilvánításának jogát.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a
Képviselõ testület 20/2017. (II.23.) számú Kt.
határozata alapján 2017. évre pályázatot ír ki a
kerületi lakóépületek felújítására, amelyhez
vissza nem térítendõ pénzügyi támogatást biz -
tosít, utófinanszírozás formájában. 

A pályázat feltételei
A pályázat benyújtási határideje:
2017. április 12. 16.30 óra. 

A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell be -
nyúj tani a Budapest Fõváros I. kerület Budavári Pol -
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1014
Budapest, Kapisztrán tér 1.) 
A jelentkezési adatlap az Ügyfélszolgálati Irodában sze -
rezhetõ be, valamint letölthetõ a www.budavar.hu hon -
lap Pályázatok/Mûszaki Iroda hivatkozások alatt.
A támogatásra csak eddig meg nem valósult munkákkal
lehet pályázni.

A támogatás mértéke
A támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok
számától és azok minõségétõl.
A támogatás összege maximum 3 millió forint, azzal, hogy
nem haladhatja meg a társasház által igazolt saját forrás
összegét és a felújítás összköltség 40 %-át.
A saját forrás összegét igazolni kell a társasház bank -
számla kivonatával, vagy a hitelfelvétel biztosítá sáról
szóló banki igazolással, vagy a bankkal kötött Kölcsön -
szerzõdéssel.

2017. évben az Épület-felújítási pályázaton
támogatható munkák:
- a különösen leromlott állapotú, rossz hatást keltõ

épületek felújítását (homlokzat, nyílászárók cseréje,
kapuzat) melyek a városkép javítását, a felújított
környezettel való összehangolását segítik elõ; 
- a helyi védelem alatt álló épületek felújítását;
- természetesen elõnyben részesülnek az életveszély
elhárítását szolgáló felújítások, különösen a függõ fo -
lyosók és a személyfelvonók felújítása, az elektromos
gerinc vezeték cseréje (a lakásig/mérõóráig), az esõvíz-
elvezetõ rendszerek felújítása; 
- továbbra is pályázni lehet lépcsõház és tetõ felújítására,
valamint kémény tetõsík feletti részeinek felújítására. 
Azok a társasházak, akik a korábbi években nem indultak
vagy nem nyertek a pályázaton támogatást, 2017. évben
elõnyt élveznek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1) A pályázat benyújtására jogosult a Társasház közös
képviselõje vagy az intézõ bizottság elnöke
2)  Banki fedezet-igazolást a saját forrásról.
3)  A pályázat mûszaki tartalma alapján csatolandó doku -
mentumok 
4) A felújítani kívánt épület, épületrész bemutatása 3-10
db fényképpel a felújítás elõtti állapotról. 
5) Homlokzat felújítás esetén az épület homlokzatrajza.
6) Szakértõi vélemények, szakhatósági kötelezések.
7) A kivitelezõ árajánlatát a tervezett felújításról, amely
tartalmazza a tételes költségvetést az anyag és a mun -
kadíjakról. 
8) Amennyiben a kiviteli munka meghaladja a 4 millió Ft
összköltséget, úgy versenyeztetés útján lehet vállalko -
zás ba adni. (Ebben az esetben legalább 3 azonos mûszaki
tartalmú kivitelezõi árajánlatot kell bemutatni.)
9) Azoknál a társasházaknál, ahol a közös képviselõ nem
a tulajdonostársak közül kerül ki, a beadott pályázat
jelentkezési lapját két tulajdonosnak is alá kell írnia. 
10) Pályázati jelentkezési adatlap 2 példányban kitöltve 

További információ: Barna Julianna 
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. II. em. 206. iroda,
telefon: +36-1-458-3061, E-mail: barna.julianna@
budavar.hu; vagyon@budavar.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

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:
õgyorsított eljárás a tartozókkal szemben, 
õteljes pénzügyi garancia, pénzügyi biztonság,
õa tulajdonosok naprakész tájékoztatása a Társasház ügyeirõl,
õzavartalan mûködés biztosítása
õgazdaságos üzemeltetés.

Közös képviseletünk Budapest I. kerületében teljes körûen képviseli
az általa kezelt társasházakat, a tulajdonosok megelégedettségére.

Kérjen írásos tájékoztatót és árajánlatot! 
Az Ön társasházára vonatkozó egyedi ajánlatot átveheti 

személyesen, faxon, e-mailben vagy levélben.

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

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet a

Budapest I. kerület, Attila út 27. alatti,
nem lakás céljára szolgáló vendéglátó-helyiség (volt

Tabáni Kakas) határozott idejû bérbeadására,
valamint a

Budapest I. kerület, Attila út 27. alatti,
nem lakás céljára szolgáló vendéglátó-helyiség (volt

Tabáni Teázó) határozott idejû bérbeadására

A pályázatok beadási határideje:
2017. április 4-én 10.00 óra

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó kiírások
megtekinthetõk a www.budavar.hu internet címen, a

Pályázatok hasáb Mûszaki Iroda hivatkozása alatt,
valamint a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján.

Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.
Tel: (1) 458-3000, 458-3030

2017. március 16-ig kell befizetni az
építményadó, a telekadó és a gépjár -
mûadó I. féléves összegét. Az adó -
fizetési köte le zettségrõl a Polgármesteri
Hiva tal Adóügyi Csoportja levélben is
tájékoz tatja az ügy feleket, akik elektro -
nikus úton, a www. budavar.eado.hu
oldalon keresztül is intézhetik adó -
ügyeiket. 

2017-ben sem a gépjármûadó, sem az
építmény adó mértéke nem változott.
Építményadót a magánszemélyeknek
azon ingatlanok után kell fizetniük,
amelyek vagy nem lakóingatlanok, vagy olyan,
magánszemélyek tulajdonában álló lakóingat -
lanok, amelyekben nem pusztán lak nak, hanem
valamiféle üzleti jellegû tevé kenység is zajlik
bennük. Ha például egy kft székhelye egy lakás -
ingatlan, úgy az ingatlan tulajdonosa adó -
fizetésre kötelezett, ahogy az egyéni vállalkozó is,
ha a vállalkozása székhelye ott található. Épít -
mény adó alanyává válik az a személy is, aki
idegen forgalmi szálláshelyet biztosít, vagy az
ingatlant bérleti szerzõdéssel albérletbe adja ki.
Az önkormányzat azonban figyelembe veszi azt a
„kényszert” is, hogy a vállalkozások nagy része az
ügyvezetésre jogosult személy lakóingatlanában
„székel”, ezért ez esetben 75 százalékos adóked -
vez ményt biztosít, ha az adózó bizonyítani tudja,
hogy az ingatlant valóban életvitelszerûen hasz -
nálja. 

A garázs megadóztatásának esetében is kedvez -
ményt biztosít az itt élõknek az önkormányzat. Az
a magánszemély, akinek garázsa van és abban a
saját, vagy a közeli hozzátartozójának a gépjár -
mûvét tárolja, 18 m2 alapterületig 60 százalékos
adókedvezményt kap. Ugyanakkor a kedvezmény
nem érvényesíthetõ, ha valaki bérbe adja a
garázsát vagy beállóját. A nem magánszemélyek
tulajdo nában álló ingatlanokra ezen kedvez -
mények egyike sem vonatkozik. Társasházak ese -
tében akkor keletkezik adókötelezettség, ha a
közös tulajdonban lévõ ingatlanokat nem arra a
célra használják, amire a társasházi alapító okirat
rendeli.

Az adófizetési kötelezettségrõl a Polgármesteri
Hivatal Adóügyi Csoportja levélben tájékoztatja
az ügyfeleket, akik elektronikus úton, a  www.
budavar.eado.hu oldalon keresztül is intézhetik
adóügyeiket. Az oldalon az adózók az Ügyfélkapu
adataikkal tudják regisztrálni magukat és elektro -
nikusan intézhetik befizetéseiket is. Természe -
tesen az adófizetési kötelezettségnek hagyo -
mányos „sárga csekken”, átutalással, banki
befizetéssel, az önkormányzati ügyfélszol gála -
tokon bankkártyával, valamint online és cso -
portos beszedési megbízással is eleget tehetnek az
adózók.  

További információ: 
Ügyintézés: ügyfélfogadási idõben 
(hétfõ: 14-18 h, szerda: 8-16:30 h, péntek: 8-12 h)
az Ügyfélszolgálati Irodán 
Telefon: +36-1-458-3000  
E-mail ado@budavar.hu

A www.budavar.eado.hu oldalon kényelmesen intézhetõ 
a helyi adózás 

Adózási határidõk márciusban 

A környezetterhelési díjról szóló törvény
elõírása alapján a kerületben is bevezetésre
került a talajterhelési díj. Azon kerületi lakosok
kötelezettek a talajterhelési díj megfizetésére,
akik a rendelkezésre álló közcsatornára nem
kötnek rá szennyvízelvezetõt és egyedi zárt
szennyvíztározót alkalmaznak. A talajterhelési
díj bevallásának és befizetésének határideje
március 31., az érintetteket az Adócsoport
értesíti.

06-80-204-275 A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TELEFONSZÁMA: +36-1-458-3000
Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma közérdekű ügyekben: 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu Várnegyed

    I. Pálya utcában I. emeleti utca felé nyíló 126 m2-es
öröklakás ½ tulajdoni része (63 m2) önálló bejárattal és
önálló közműórákkal eladó. Irányár: 21 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    XIII. Újlipótvárosban a Vígszínház közelében a Radnóti
Miklós utcában 4. emeleti (lift nincs) felújított, összkomfor-
tos, cirkófűtéses, nagy étkező konyhás 40 m2-es önkor-
mányzati lakás bérleti joga budai vári önkormányzati lakás-
ra vagy budapesti öröklakásra cserélhető.  Csere irányár: 9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    I. Budai várban a Tárnok utcában 122 m2-es 2 szintes,
panorámás  önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga
átadó. Csereirányár: 69,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.  
    I. Attila úton a Horváth-kerttel szemben felújított tár-
sasház I. emeletén lévő 73 m2-es 1,5 szoba hallos, étke ző -
konyhás, cirkófűtéses, önkormányzati lakás bérleti joga
átadó vagy hasonló csereértékű budai vagy Buda környéki
öröklakásra cserélhető. Csereirányár: 21,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    I. Lánchíd közelében a Fő utcában 60 m2-es 2 szoba
összkomfortos, cirkófűtéses, belső terasszal kialakított,
földszinti, galériázott, felújított  önkormányzati  lakás
örökölhető bérleti joga I. kerületi önkormányzati bérlakás-
ra vagy budai öröklakásra cserélhető. Csereirányár: 19,9
M Ft.  Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    I. kerület Naphegy alján a Czakó Pálya közelében a
Hegyalja úton III. legfelső emeleti (lift nincs) 70 m2-es + 4
m2 erkély, reprezentatív burkolatokkal, beépített bútokkal,
igényesen felújított, gépesített, újszerű állapotú, modern
kialakítású, cirkófűtéses öröklakás eladó. Irányár: 38 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665.
    Budai várban az Úri utcában belső kertes házban II.
emeleti 50 m2-es Mátyás templom felé nyíló kilátással, 2
francia erkéllyel kialakított felújítandó, cirkó fűtéses önkor-
mányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csere irány ár:
22,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    II. Kuruclesi úton kertes társasházban lévő 105 m2-es, 3
külön bejáratú szobás, étkezőkonyhás, loggiás, dupla
garázsos, tárolós, cirkófűtéses, azonnal beköltözhető
öröklakás eladó. Irányár: 55 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-
1261, 0630/488-1933. 
    I. Budai várban az Országház utcában 63 m2-es össz -
komfortos, cirkófűtéses, jó állapotú utcai, földszinti,
reprezentatív dongaboltozatos belterű önkormányzati
lakás örökölhető bérleti átadó. Csereirányár: 21,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    Újpesten 3 szintes téglaépület II. emeletén lévő 40 m2-
es 1 szobás, étkezőkonyhás, erkélyes, alacsony rezsikölt-
ségű, vízórás, tárolós, azonnal beköltözhető öröklakás ela -
dó. Irányár: 16 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/
509-26-65.
    Vári, utcai, 50 m2-es öröklakást cserélnék kizárólag vári,
nagyobb öröklakásra megegyezéssel. Telefon: 06-30-
9194-362.
    XII. Orbán térnél Bauhaus villában 2 külön bejáratos
földszinti lakás egyben 129 millió forintért eladó: egyik 72
nm-es 2 szobás, akadálymentes, panorámás, a másik 48
nm-es 2 szobás teraszos kertkapcsolatos. Tetõtér beépí -
tési lehetõség. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974
0571
    II. Vérhalom térnél 1930-as évek végén épült, felújított,
elsõ emeleti, 90nm-es nappali +2 hálószobás + félszobás, 2
fürdõszobás, gardróbszobás, erkélyes lakás 80 millió forin-
tért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    II. Pálvölgyben 4 szintes 530 nm-es exkluzív családi ház
70 nm-es terasszal, 1180 nm-es õsfás telken 250 millió
forintos irányáron eladó. Amerikai konyhás nappali,
étkezõ, könyvtárszoba, 6 hálószoba, uszoda, szauna,
jacuzzi, 2 beállós garázs, télikert, kiszolgáló helyiségek.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    II. Zöldmálon 1000 nm-es telek, 605 eladható nm 4
lakásos társasházhoz, építési engedéllyel 185 millió forin-
tért eladó.  BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
II. Pálvölgyben 1290 nm-es összközmûves beépíthetõ
telek 240 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326
0618, 06 20 974 0571.
    XII. Kissvábhegyen 10 éve épült 4 lakásos liftes tár-
sasházban, 200 nm-es belsõ 2 szintes nappali + 4 szobás,
panorámateraszos lakás, 2 garázzsal, saját kertrésszel 170
millió forintos irányáron eladó. Két generációs. BakosLak
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    II. Klasszikus Rózsadombon igényesen felújított 9
szobás villa 650 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571.
    XII. Orbánhegyen 2009-ben épült liftes társasházban
140 nm-es elsõ emeleti 4 szobás + 2 fürdõszobás
nagyteraszos lakás 2 garázzsal 150 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571

BakosLak Ingatlan Kp-es ügyfelei részére keres eladó
és igényes kiadó ingatlanokat azonnali fizetéssel.
BakosLak Ingatlan, I. Batthyány utca 32. Tel. 326 0618,
06 20 974 0571.

    
    Eladó nagypolgári lakás I. kerület Váralján! 101 m2, 3
szoba, 2 konyha, 2 fürdõ, jelenleg 2 lakásként mûködõ in-
gatlan eladó az I. kerület Batthyány utcában. Városi, de
csendes otthont nyújt. Ár: 44,9 MFt. Telefon: 06-30-416-
0722.

+5000 FT-OT FIZETEK AZ ÚJSÁG FELMUTATÁSAKOR
VÁSÁRLÁS ESETÉN!

Régiség felvásárlás készpénzért! 19. és 20. századi
antik és modern festményt, régi bútorokat, fali-, asz-

tali és álló órát, lakberendezési tárgyakat, asztali
díszeket, ezüst gyertyatartót, cukordobozt, hibásat is,

hagyatékot! Kiszállás díjtalan! A hét minden napján
hívható. Telefon: 06-70-6000-323, Markó István, 

e-mail: marko.antik01@gmail.com.

    
                                          életjáradék    
    Életjáradéki vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondo -
zást vállalnék szakképzett ápolónõi végzett séggel. Aradi
Lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.00

    Fiatal értelmiségi (mérnök, tanár), gyermektelen pár
teljeskörű eltartási szerződést kötne kölcsönös bizalom és
szimpátia esetén, ottlakás nélkül. Lovas Zsolt, 06-30-
487-6169.

    adás-vétel
    

Hagyatékot, festményeket és egyébb  régiségeket
vásárolok magyas áron üzlettel, telephellyel ren-
delkezem!! Ingeyenes kiszállítás. Érd.: 70/324-3961.

FELMUTATÁSAKOR VÁSÁRLÁS ESETÉN! 
RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZÉRT!

19. és 20. századi antik és modern festményt, régi bú-
torokat, fali-, asztali és álló órát, lakberendezési tár-
gyakat, asztali díszeket, ezüst gyertyatartót, cukor-
dobozokat, hibásat is, hagyatékot! Kiszállás díjtalan! A
hét minden napján hívható. Telefon: 06-70-6000-323,
Markó István, e-mail: marko.antik01@gmail.com.

    
Vaszary János, Szõnyi István, Márffy Ödön,Scheiber

Hugó, Berény Róbert, Egry József,Kádár Béla,
Batthyány Gyula, Schönberger Armand,Czigány

Dezsõ, Perlrott Csaba Vilmos, Ziffer Sándor 
FESTÕMÛVÉSZEK ALKOTÁSAIT 

KERESSÜK MEGVÉTELRE KÉSZPÉNZÉRT.
Nemes Galéria, 1024. Budapest, Szilágyi Erzsébet fa-

sor 3. Tel.: 06-30-949-29-00.
nemes.gyula@nemesgaleria.hu

KOVÁCS TEOFIL
BECSÜS- MÛGYÛJTÕ 

(elsõként legmagasabb áron) készpénzért vásárol ju-
daikát, továbbá antik és modern festményeket, bronz -
tárgyakat, bútorokat (figurális elõnyben), ezüsttár-
gyakat, arany ék sze reket, porcelánokat, herendit,
meissenit, zsolnait, Ko vács Mar git, Gorka Géza alkotá-
sait. Egyebeket, álló-, aszta li-, faliórákat, tejes hagy-
atékot.  Kiszállás, érték becslés díjtalan vidékre is. Élet -
járadéki szerzõdést is kötnék. Üzletünk: Fõ utca 67.
Telefon: 06-1-789-1693, 06-30-382-7020.

    KÖNYV! Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-lev-
elezõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-
régiségeket. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel./fax:
212-8909, e-mail: kriszt.ant@gmail. com. Nyitva: h-p 10-
18 óráig.00

    Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással,
érték becsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort,
alpacca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat
is, bizsut, borostyánt), híradástechnikát, bakelit hangle -
mezt, képeslapot, kitüntetést, ezüst tárgyakat - ékszere -
ket, CD-DVD lemezt, könyvet, fényképezőgé peket, ob-
jektíveket -  készpénzért! Teljes lakáskiürítést vállalok.
Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-30-973-4949.00

    Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégi -
séget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI.
Andrássy út 16. 266-4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs:10-19.

ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ 
AZONNALI KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL VÁSÁROL! 
Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat, Herendit,
Zsolnayt és stb., órákat (kar, dísz, fali), szõnyegeket
(kopottan, hibásan is), kitünte téseket, érmé ket, biz-
sukat – boros tyánt, ezüs töket, csip kéket, könyveket,
bun dákat, minden féle régi séget, hibásat is. Hívjon biza-
lommal a hét minden napján, díjtalan kiszállással. Tele-
fon: 06-70-600-1727.

szol gál ta tás

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

22 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók javítá -
sát, illesztését, zárak cseréjét, festését, hõszi getelõ
üvege zését és szigetelését 1 év garanciával! Fel mérés
díjtalan! Horváth Ákos, telefon: 06-70-550-0269.

    
    Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagy ta -
ka rítását vállalom, közületeknek és magán szemé lyeknek.
Halász Tibor. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.
    Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csa pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, ja -
vítá  sa. Mosó-, moso gatógépek bekötése. Anyag beszer -
zéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.
    Lakatos, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak sze relése.
Nyílás zárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308.00

Festés-mázolás-tapétázás,kisebb munkák vállalási is. Gipsz -
 kartonozás, kőműves-javítások, burkolás. Gyors kez dés,
rövid határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30-5686-255.
    Kárpitos és asztalos munkák, nádazás, gyékényezés
munká val, szállítással. Kiss Gábor, I. kerület, Feszty Á. u. 2.,
az alagsor ban. Telefon: 214-8384, 06-20-345-9963.

 ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK. 
Erkélyek, kirakatok üvegezése. Régi keretek áta-

lakítása hõszigetelõ üveg befogadására. 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós! 

Telefon: 06-20-9777-150.00

    
Tavaszi nagytakarítást megfelelõ tapasztalattal és refer-
enciával Budapesten és Pest megyében vállalunk. 06-30-
866-7381.

ÜVE GE ZÉS, TÜ KÖR VÁ GÁS, ÜVEG CSI SZO LÁS
A ke rü let ben és kör nyé kén ház hoz me gyünk.  

Mû hely: I. Sza bó Ilon ka u. 8. Telefon: 214-3616; 
06-20-929-0897.oo

Villanyszerelés azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József vil lany -
 szerelõ mester. Telefon: 06-20-9344-664, 246-9021.

Elmû által minõsített és ajánlott vállal ko zás.oo

    
LAKÁSFELÚJÍTÁS!

SZO BA FES TÉS, MÁ ZO LÁS, TA PÉ TÁ ZÁS, PARKETTA -
LERAKÁS, -JA VÍ TÁS, -CSISZOLÁS,  VÍZSZERELÉS, 

CSEM PÉ ZÉS, VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS ABLAK -
CSERE, ILLESZ TÉS, KÕMÛVES ÉS ASZTALOS MUNKÁK,

TAKARÍTÁS, GA RAN CI Á VAL. HALÁSZ TIBOR.
TE LE FON: 202-2505, 0630-251-3800.

MÛANYAG, FA , ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓK
most 10% kedvezménnyel! Fal javítással , festéssel.

Ingyenes felméréssel. www.nyariablak.hu, 
Telefon: 0620 4947233, 

e-mail: nyary.agnes@gmail.com

    FÛTÉS-VÍZSZERELÉS. Új rendszerek kiépítése, radiá-
torok cseréje, iszapleválasztók beépítése, mosogatógép
bekötése, mosógép bekötése, csapok cseréje, szaniterek
cseréje. Bátai Zsolt: 06-20-579-4446.
    KÉMÉNYSZAKÜZLET a 12. kerületi Maros utca 8. szám
alatt. Kondenzációs-, vegyes- és gáztüzelésû kémény -
rendszerek. Füstcsövek, szén-monoxid érzékelõ, lég-
bevezetõ, tetõjárda. Munkafelvétel, tanácsadás, árajánlat
készítés. Tel: 06-30-2542602.
    Redőny, reluxa, szúnyogháló stb. szerelése, javítá -
sa garanciával. Kerületi redőnyos. Ajándék szúnyogháló
minden megrendeléshez!. Telefon: 06-70-341-94-89.
    
    Oktatás    
    „Jóga a mindennapi életben” Segít a fizikai, mentális, lel-
ki egészség megteremté sében. testmozgás, szabályos
légzés, stressz oldása lazítással. Hétfõn és szerdán 18.00-
19.30-ig Budavári Ált. Isk. Tárnok utca 9-11. Telefon: 06-
30 4024657.

    
    Otthoni munka! Reklámtárgyak összeállítása, egyebek,
06-90-603-906 (audiopreess.iwk.hu) 635 Ft/min, 06-1-
2228-397, 06-20-4963-980)
    Házvezetőnőt keresek hétköznapra délelőttönkent napi
kb. 3 órában. Takaritás, vasalás és főzés lenne a feladat. Je-
lentkezni rövid emailben itt: mrshudsonneeded@gmail.com.

    Akciós tábor, üdülés minimum 15 fős csoportoknak!
5.900 Ft/3 nap / 2 éjszaka /napi 1 étkezés vagy 15.600
Ft/5 nap / 4 éjszaka/napi 3 étkezéssel. Helyszínek: Tivadar
(Tisza-part), Vilyvitány (Zempléni-hegység), Bátorliget
(Ősláp). Érdeklődni lehet: 06-42/594-658 vagy e-mail-
ben: rendezveny1@gmail.com

In gat lan

Oktatás

Szolgáltatás

Életjáradék

A kerületben közel 20 éve mûködõ 
WÁGNER ÉS TÁRSA 

INGAT LANIRODA
Attila út 12. (okmányiroda mellett) 

folyamatosan keres ügyfelei számára 
ELADÓ-KIADÓ LA KÁSO KAT, családi há za kat. 

Telefon: 212-1261, 212-2136, www.in gat lan wag -
ner.hu, e-mail: wag ner a1 @chello.hu.

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztőségben

VÁRNEGYED
A Budapest I. kerület Bu da vá ri Ön kor mány zat lap ja. Meg je le nik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Bu da vá ri Ön kor mány zat Polgármesteri Hivatal. Fõ szer kesz tõ: Blázsovics Lívia. Fotó: Czagány Balázs. 
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Adás-vétel

Állás

Vegyes

MINDENNEMÛ RÉGISÉGET
VÁSÁROLOK DÍJTALAN

KISZÁLLÁSSAL, 
ÉRTÉK BECSLÉSSEL.

Porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, 
alpacca-, réz-, bronztárgyakat,

szõnyeget, csillárt, hibásat is, bizsut,
borostyánt), híradástechnikát, bakelit
hangle mezt, képeslapot, kitüntetést,
ezüst tárgyakat - ékszere ket, CD-DVD
lemezt, könyvet, fényképezőgé peket,

objektíveket -  készpénzért! 
Teljes lakáskiürítést vállalok. 

Pintér Nikoletta 
Telefon: 466-8321, 
06-30-973-4949.

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK
FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK
CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK
ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700

12 éve mûködõ I. kerületi cég 

      • műszaki üzemeltetés, gondnoki, 
      épület üzemeltetési  tevékenységet,
      • épülettechnikus, épületgépész
      • házközponti kazán-fûtés rendszer 
    üzemeltetést, 

      • takarítást
      • közös képviselet munkájának 

segítését 

vállalja társasházak, irodaházak, 
közületek részére.

Referenciával rendelkezünk!
Hívjon bizalommal

Telefon: 06-30-670-0258
E-mail: comfortingkft@gmail.com

COMFORTING
KFT.

Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és 

szúnyoghálóval!
7 év granciával

Teljeskörû 
LAKÁSFELÚJÍTÁS

energiatanúsítvánnyal,
Pályázatírással is!

Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával. 

ENERGIA-STOP KFT.
2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.

Telefon: 06-26/376-031, 
06-30/655-655-2

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk barátainkkal, szeret -
 teink kel, ismerõseinkkel, hogy v. Tiszay Béláné
született Petrovits Márta életének 96. évében el -
köszönt lányától, unokái tól, menyé tõl és 2017.
február 15-én befejezte hosszú, tartalmas életét.

Temetése kívánságára szûk családi körben a
Farkasréti Temetõben történik.

Búcsúztatása az Evangélikus Egyház szerint
2017. március 19-én délelõtt 11 órakor lesz a

Budavári Evangélikus Templomban
(Bécsi kapu tér).

Gyászolják: leánya, Ablonczyné Tiszay Ildikó,
unokái Ablonczy Ákos, Ablonczy Dénes és szere -

tõ menyünk, dr Ablonczy-Vator Zsuzsanna.
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E-mail: varnegyed@gmail.com




