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Folytatjuk a megkezdett 
munkát
Nagy Gábor Tamás polgármester a 2019-es tervekről 

A Budavári Önkormányzat számára ebben az évben a Batthyány tér és a Krisztina tér 1. számú épület 

felújítása kiemelt jelentőséggel bír, és folytatódnak a megújítási munkálatok a Maros utcai szakrendelő-

ben is.  Továbbra is prioritásként kezeli az önkormányzat vezetése a családok és az idősek támogatását.  

Olvasóink ezt az interjút már a tel-

jesen megújult Várnegyed újságban 

olvashatják. Mi az oka, hogy az új-

ság átalakítása mellett döntött az 

önkormányzat? 

– Nagyon sokat gondolkodtunk az 

önkormányzat kommunikációs felü-

leteinek a megújításáról. Első lépés-

ként tavaly nyáron a www.budavar.

hu honlapot alakítottuk át. A koráb-

binál modernebb, átláthatóbb felü-

letet hoztunk létre, amelyen megta-

lálhatók a hivatalos ügyintézéshez 

szükséges információk, nyomtatvá-

nyok, de a különböző intézménye-
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ink, kiállítótereink programjai is, és visszanézhetők az 

eseményekről készült videófelvételek. Ezt követően a 

Várnegyed Újságot tettük modernebbé, a korábbi formá-

tum helyett egy kisebb méretű, magazinosabb jellegű új-

ságot kínálunk az olvasóknak. A két felület megújításával 

és az önkormányzati facebook oldal segítségével mind a 

fiatalabb generációk, mind az idősebbek igényeit ki tud-

juk szolgálni. Bízunk abban, hogy mindenki megtalálja a 

számára fontos híreket és információkat akár a digitális, 

akár a hagyományos, papír alapú kiadványainkban.    

Már tavaly év végén elfogadta a Képviselő-testület a ke-

rület 2019. évi költségvetését. Melyek az idei esztendő 

kiemelt feladatai az önkormányzat számára?

- Folytatjuk a már megkezdett fejlesztéseket. Várhatóan 

az idei évben megkezdődik a Batthyány tér felújítása. 

Hosszú ideje tervezzük, nagyon sok egyeztetést kell le-

folytatni a különböző hatóságokkal, hiszen a munkálatok 

jelentősen átalakítják a téren a közlekedést, a forgalmi 

rendet. Mi – az itt élők véleményével összhangban – sze-

retnénk megszüntetni a tér jelenlegi közlekedési-csomó-

pont jellegét, sokkal inkább gyalogosbarát közösségi te-

rületet tervezünk. Olyan megoldásokban gondolkodunk, 

amelyek kiemelik az itt található műemléki értékeket, a 

gyönyörű barokk hangulatot. Amint megvannak a végle-

ges tervek és az engedélyeket is megkapjuk, lefolytatjuk 

a szükséges közbeszerzési eljárásokat, majd ezt követő-

en kezdődhet a kivitelezés. 

A másik nagy fejlesztési projektünk a Krisztina tér 1. 

szám alatti épület teljes felújítása.  A tavalyi évben meg-

vásároltuk az egykori Budai Polgári Casino még állami 

tulajdonban lévő részét. Időközben kormányhatározat 

született arról, hogy a Bem rakpart 6. szám alatti palotá-

ban Andrássy Emlékmúzeumot alakítanak ki, így a most 

ott lévő Budavári Művelődési Háznak új helyszínt kellett 

találni. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az épület 

teljes felújítása után a Krisztina tér 1-ben működik majd 

2020-tól a kerület kulturális centruma, és utalva a Krisz-

Sorra újulnak meg a műemlékházak a Budai Várban
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tinaváros gazdag irodalmi hagyományaira, Márai Sándor 

nevét veszi majd fel. Már itt is megkezdtük a szüksé-

ges előkészítéseket, hogy mielőbb megkezdődhessen a 

munka. 

Végül, de nem utolsó sorban a Maros utcai szakren-

delőnk felújítása is folytatódik. Az Egészséges Budapest 

Program pályázatán 173 millió forintot nyertünk erre a 

célra, az összeget az önkormányzatunk további 50 millió 

forinttal egészíti ki. Azt tervezzük, hogy az épület alag-

sorában vérvételi helyiségeket és kényelmes betegvárót 

alakítunk ki. Ezzel tulajdonképpen befejeződik az a hosz-

szú folyamat, amelynek során több lépcsőben moderni-

záltuk a rendelőt.  

A Víziváros és a Krisztinaváros mellett a Várban milyen 

fejlesztések lesznek?

– Természetesen folytatjuk a műemlékház-felújítási prog-

ramunkat is, hiszen azt vállaltuk, hogy a 2019-es önkor-

mányzati ciklus végére valamennyi vári műemlékház ese-

tében elvégezzük a legsürgősebb munkálatokat.  Nyárra 

fejeződik be Bécsi kapu felújítása és idén kerülhet sor a 

Táncsics Mihály utca útburkolatának cseréjére. Ez a Vár 

utolsó olyan utcája, ahol még a régi, sok helyen hiányos, és 

éppen ezért balesetveszélyes macskaköves burkolat van. 

Az önkormányzati intézmények és a műemléképületek 

mellett kiemelt figyelmet fordítanak a társasházak tá-

mogatására is, hiszen idén rekord-összegű, 100 millió 

forintos keret áll rendelkezésre az épület-felújítási pá-

lyázathoz. 

– Évről évre emeljük a keretösszeget, hiszen hosszú 

évek óta működő, nagyon sikeres és népszerű prog-

ramról van szó. 2017-ben a keretösszeg 56 millió fo-

rint volt, amelyet a sürgősen elvégzendő munkálatok 

miatt további 22 millió forinttal kiegészítetünk. Tavaly 

pedig már 80 millió forint állt rendelkezésre. Nagyon 

örülök annak, hogy az itt élők, a társasházak tulajdo-

nosai is igényesek a környezetükre és törekszenek az 

épületek modernizálására, megszépítésére. Jól látható, 

hogy ha egy-egy társasház időben elkezd gondolkodni 

a felújításról, jól megtervezi az elvégzendő feladatokat, 

akkor az önkormányzati támogatás segítségével néhány 

év alatt teljesen újjászülethet az épület. Kerület szerte 

egyre több ilyen épület van. A társasházakat a felújítási 

hitelpályázatunkkal is segítjük. Ez is egy régóta meg-

lévő támogatási forma, amely két részből áll. Egyrészt 

az önkormányzat óvadéki betétet helyez el a társasház 

banknál jóváhagyott hitele 20 százalékáig, továbbá a 

társasház hitelét terhelő kamat 30 százalékát az első 

öt évben, illetve 65 százalékát a második öt évben az 

önkormányzat fizeti ki a bank felé. 

Egyre több fiatal család költözik be a kerületbe. Hogyan 

tudja őket segíteni az önkormányzat? 

– Átfogó szociális támogatási rendszert alakítottunk ki, 

amely mind a fiatalok, mind a családok, mind az idősek 

számára speciális segítséget nyújt. Az idei évtől vala-

mennyi kerületi újszülött számára biztosítjuk a százezer 

forintos születési támogatást és jelentősen megemeljük 

a Bursa ösztöndíj összegét, amellyel a rászoruló diákok 

továbbtanulását segítjük.  Továbbra is biztosítunk olyan 

speciális támogatási formákat, mint a Budavári Szociá-

lis Kártya és a Budavári Egészségkártya, és segítjük a 

gyermekek és az idősek oltási programját is. A pénzbeli 

támogatások mellett nagyon fontosnak tartom azokat az 

önkormányzati „szolgáltatásokat” is, amelyek az itt élők 

kényelmét, biztonságát szolgálják. Ezért újítottuk fel a 

tavalyi évben például a Mikó utcai gyermekorvosi ren-

delőnket, és tervezzük a Markovits utcában lévő rendelő 

bővítését is. Folyamatosan ellenőrizzük és karbantartjuk 

intézményeink állapotát. A Czakó utcai pályát is moder-

nizáljuk, hogy biztosítsuk a sportolás lehetőségét. Ki-

emelt figyelmet fordítunk a közbiztonságra is, tervezzük 

a térfigyelő kamerák számának további bővítését. Az 

elektronikus ügyintézés lehetőségét kihasználva egyre 

több ilyen szolgáltatási is biztosítunk.  

A kerület jellegzetességei a népszerű  tematikus játszó-

terek: a Vuk, a Rumini, a Mátyás király és a PomPom 

játszópark. Tervezik egy új játszótér kialakítását is. Itt 

milyen egyedi tematikával találkoznak majd a gyerme-

kek, a családok?    

- Még csak most kezdődik a tervezés, így konkrétumokat 

még nehéz lenne mondani. Annyit elárulhatok, hogy az 

új játszóteret a Szaffi című népszerű magyar rajzfilm ih-

lette.                                                        Blázsovics Lívia
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Székelyudvarhelyen is bemutatják a Kányádi Sándor kiállítást

Találkozások 
A magyar kultúra napja alkalmából Székelyud-

varhelyen nyílt meg a Találkozások című Kányá-

di Sándor emlékkiállítás. A két testvérváros, 

Székely udvarhely és Budavár a különleges, egye-

di hangvételű tárlattal ápolja tovább az erdélyi 

magyar író emlékét. A személyes tárgyak mellett 

digitális installációk és képzőművészeti alkotások 

utalnak Kányádi életművének meghatározó feje-

zeteire. A tavaly nyáron elhunyt költő Budavár és 

Székelyudvarhely díszpolgára is volt.

Tavaly augusztusban a Virág Benedek Házban mutat-

ták be először a Találkozások című kiállítást, a Budavári 

Önkormányzat ezzel is kifejezte tiszteletét a közelmúlt-

ban elhunyt költő, író, műfordító emléke előtt. A most 

megnyílt tárlat, amely a budavári kiállítás egyfajta to-

vábbgondolt változata, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső 

Múzeumban látható. A digitális és multimédiás tartalmak 

beemelésével azt a nemzedéket is szeretnék megajándé-

kozni a találkozások élményével, amely már csak versei-

ből ismerheti Sándor bácsit.  

Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármester köszöntőjé-

ben kiemelte a költő jellemét és elszántságát, amellyel a 

magyar irodalom és kultúra értékeit gazdagította. – Ve-

lünk van könyvei, versei által, és rímekbe szedett, örök 

érvényű gondolatai által. Népszerűsége pedig töretlen a 

gyermekek körében is – mondta. 

– Kányádi Sándor minden napját a kul-

túrának áldozta. Amíg bírt, amíg tudott, 

ment a legkisebb erdélyi falvaktól kezdve 

a diaszpórában élőkig, a magyar iskoláktól, 

óvodáktól kezdve az egyetemekig. Minden-

hol fontos volt neki, hogy találkozhasson a 

közönséggel, elmondhassa mindazt, amit ő 

fontosnak tartott – emelte ki megnyitóbe-

szédében Nagy Gábor Tamás. – Egyre töb-

ben ismertük föl, láttuk, hogy az ő egyenes 

beszéde, igazat kereső költészetének szavai 

nemzedékek lelkének, szellemének kovászá-

vá lettek. Játszva tanított magyarul, aki 

„megért / s megértet / egy népet / megéltet„ 

– idézte a költőt Budavár polgármestere.Multimédiás eszközökkel bővítették a tárlatot • fotó: Székelyudvarhely

Megnyitó a Haáz Rezső Múzeumban • fotó: Székelyudvarhely
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Tájékoztató a parkolási 
engedélyek kiadásáról
Január 31-én lejár a 2018. évre kiadott parkolási engedélyek érvényessége. Az engedélyek meghosz-

szabbítása illetve kiváltása elektronikusan és személyesen is intézhető. 

Azon természetes személyeknek, 

akik 2018-ban rendelkeztek érvé-

nyes parkolási engedéllyel és 2018. 

december 11-ig nem volt gépjár-

műadó tartozásuk, az önkormányzat 

2019. évre automatikusan meghosz-

szabbította a parkolási engedélyt. 

Nekik nincs teendőjük. Gépjárműadó 

tartozás esetén a parkolási engedély 

nem kerül meghosszabbításra. Kér-

jük, hogy a www.budavar.hu oldalon, 

az Ügyintézés címszó alatt található 

E-adózás fülre kattintva ellenőrizzék 

adóbefizetéseiket és elmaradás ese-

tén rendezzék. 

Az alábbi esetekben a lakossági vá-

rakozási hozzájárulások kiváltása 

mindenképpen személyes ügyinté-

zést igényel:

A) a munkáltatótól kizárólagos hasz-

nálatba kapott gépjármű esetén,

B) gazdálkodói hozzájárulások ese-

tén, 

C) egészségügyi hozzájárulások ese-

tén,

D) második gépjárműre vonatkozó, 

valamint

E) a méltányossági kérelmek alapján 

kiadott engedélyek esetén.

Februártól pótdíjra számíthat, aki nem újította meg a parkolási engedélyét
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A személyes ügyintézéshez szükséges: 

• a személyi azonosító okirat (személyi igazolvány és 

lakcímkártya), 

• a gépjármű forgalmi engedélye,

• a gépjárműadó megfizetésének  vagy adómentességé-

nek igazolása, valamint 

• a 2.000 forintos költségtérítési díj/gépjármű, amelyet a 

helyszínen bankkártyával megfizethetnek. 

A) Munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjár-

műre vonatkozó parkolási engedélyek esetében a fentiek 

mellett kérjük, hogy az ügyintézéshez hozzák magukkal:

• a munkáltatói cégkivonatot, 

• a munkáltató képviseletére jogo-

sult személy aláírási címpéldányát, 

• a gépjárműre vonatkozó kizáróla-

gos használati engedélyt, 

• bérelt, lízingelt gépjármű esetén 

a lízingelést, bérletet igazoló doku-

mentumot. 

B) A gazdálkodói hozzájárulások 

esetén szükséges még: 

• cégkivonat,

• aláírási címpéldány.

C) Az egészségügyi hozzájárulások esetében szükséges:

• saját gépjármű esetén a személyes ügyintézéshez szük-

séges iratok,

• unkáltató által kizárólagos használatba kapott gépjár-

mű esetén az A. pontban felsoroltak.

A Budai Vár védett övezetére vonatkozóan az egészség-

ügyi parkolási engedélyek kiadása az I. számú Ügyfél-

szolgálati Irodán (Kapisztrán tér 1.), a Váron kívüli város-

részekre vonatkozóan a gazdálkodói és az egészségügyi 

parkolási engedélyek kiadása a II. számú Ügyfélszolgála-

ti Irodán (Attila út 65.) történik.

D) Második autóra vonatkozó szabályok:

Lakásonként a második autóra vonatkozó hozzájárulás 

kiváltása várakozási díj megfizetéséhez kötött. A hozzá-

járulás szintén kizárólag személyesen intézhető az Ügy-

félszolgálati Irodákon.

A várakozási övezetekben a várakozási díj kiszámításá-

nak alapja a BKV Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy 

árának megfelelő összeg, amelynek mértéke 2019. ja-

nuár 1-től 350,- Ft. A különböző díjtételű területeken, a 

különböző járműfajták után óránként fizetendő várako-

zási díj összegét a BKV jegy ára, valamint a területek-

re a fővárosi rendeletben (30/2010 VI.4.) megállapított 

számegységek szorzata adja. A második autó költsége az 

1. díjtételű területen: 131.250,- Ft; a 2. díjtételű terüle-

ten:109.375,- Ft; a 3. díjtételű területen: 87.500,- Ft.

E) A méltányossági kérelmek alapján 

kiadott engedélyek érvényessége 

2019. január 31. napján lejár és nem 

kerül automatikusan meghosszabbí-

tásra, azokat ismételten kérelmezni 

kell. 

A Váron kívüli parkolási engedélyek 

ügyében a 1013 Budapest, Attila út 

65. szám alatti II. számú, míg a Budai 

Vár védett övezetében a parkolási 

engedélyek ügyében a 1014 Buda-

pest, Kapisztrán tér 1. szám alatti I. számú Ügyfélszol-

gálati Iroda munkatársai állnak szíves rendelkezésükre.

Online ügyintézés: ha az adott lakcímen első számú 

engedély és az ügyfél az I. kerületbe 2019-ben költö-

zik vagy már I. kerületi állandó lakos, de 2019. évben 

vásárol gépjárművet. Online intézhető a munkáltatótól 

kizárólagos használatba kapott jármű engedélye, ha az 

adott lakcímen az első jármű.

További részletes információért kérjük forduljanak ügy-

félszolgálati irodák munkatársaihoz az alábbi elérhető-

ségeken: ugyfelszolgalat@budavar.hu.

Kapisztrán téri Ügyfélszolgálati Iroda telefonszámai: 

+36-1-458-3025, +36-1-458-3030 

Attila úti Ügyfélszolgálati Iroda telefonszáma: 

+36-1-225-7276 

Az engedélyek 
meghosszabbítása 

illetve kiváltása 
elektronikusan és 

személyesen is 
intézhető. 
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Márai és Vízizene 
a Jókai Anna Szalonban

Jókai Anna Szalon

1011 Budapest, Iskola utca 28.

Nyitva tartás: a rendezvények 

ideje alatt, egyéb esetben a láto-

gatás időpontjával kapcsolatban 

ajánlott előzetesen egyeztetni.

További információ:

Telefon: +36-20-363-0577

E-mail: jokaiannaszalon@buda-

var.hu

www.jokaiannaszalon.hu

facebook.com/jokaiannaszalon

Márai és 
a halál
„Javaslom, hogy ezután ne 

haljunk meg.”

Február 4., hétfő 19.00

Márai Sándor Estek Hirtling István szín-

művész és Mészáros Tibor irodalomtör-

ténész előadásában. Belépődíj: 1500 

Ft, Budavári Önkormányzat Kerü-

letkártyával: 1000 Ft. Jegyvásárlás: 

www.jegy.hu, jegyrendelés:  jokaian-

naszalon@budavar.hu

Vízizene

A nonkonformista - avagy a szép-

ségekbe bújtatott lázadás, a’la De-

bussy 

Február 13., szerda 18.30

„A zenémmel gyönyörködtetni szeret-

nék.” C. Debussy

Eckhardt Gábor zongoraművész in-

teraktív zenetörténeti kalandozásai.  

Belépődíj: 1000 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával: 500 Ft 

Jegyvásárlás: www.jegy.hu, jegyren-

delés: jokaiannaszalon@budavar.hu
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„Könyves sors – Magyar 
sors”
Püski 80 kiállítás a Tabáni Kuckóban

Püski Sándor önéletrajzi és kiadótörténeti kötetének címe akár mottója is lehet a Tabáni Kuckóban 

(Döbrentei utca 9.) január 29-én nyíló kiállításnak. A tíz esztendeje, 98 évesen elhunyt Sándor bácsi 

és felesége, Ilus néni egész életükben a nemzeti irodalom elkötelezett hívei, kiadói és terjesztői voltak. 

Püski Sándor életútjáról, pályájáról és a tárlatról fiatalabb fiával, Püski Istvánnal beszélgettünk.

Az ibrányi földműves szülők gyer-

meke, Püski Sándor annak idején 

nem csupán érettségit, hanem jogi 

diplomát is szerzett a budapesti Páz-

mány Péter Tudományegyetemen. 

Végül mégsem lett jogász, hanem 

könyvkiadót alapított. Miért? 

– Édesapámról korán kiderült, hogy 

nem politikus alkat, nem is beszé-

des típus, és ez utóbbi jellemvonása 

amúgy is nehezítette volna a jogászi 

pályán való boldogulását. Egyetemi 

évei alatt megismerkedett Sinka Ist-

vánnal, Féja Gézával, Veres Péterrel, 

Németh Lászlóval,  a Válasz, a Tanú 

és a Kelet Népe című folyóiratok 

köré tömörülő, úgynevezett „népi 

írókkal”, és végül az ő támogatásuk 

érdekében hozta létre 80 évvel ez-

előtt, 1939 márciusában a Magyar 

Élet Könyvkiadót. A kiadó Sinkával 

kötött legelső szerződése a kiállítá-

son is látható lesz. 

A líra, a próza és a dráma egyaránt 

megjelent a kiadó által gondozott 

kötetek között. Apám világéletében 

minden pénzét a könyvkiadásba 

fektette.

Ha az édesapja nem is lett politikus, 

de az általa szervezett 1943-as szár-

szói találkozó mindenképpen egy 

szellemi erővonalat képviselt.

- A Soli Deo Gloria református ifjú-

sági egyesület  nyaralótelepén meg-

szervezte a Magyar Élet-tábort, 

amely nem csupán az akkori nemzeti 

gondolkodású értelmiség összejöve-

tele, hanem egyfajta programadó ta-

nácskozás is volt a világháború utáni 

teendőkről.

Az 1950-es évek politikai diktatúrá-

ja, az államosítás a kiadót is elérte, 

Püski István 1962-ben politikai vá-

dakkal még börtönbe is került.

- Igen. Azután a szüleim 1970-ben az 

Egyesült Államokba emigráltak, ahol 

már a kezdetektől a magyar könyvek 

terjesztésével foglalkoztak. Eleinte 

New York-i lakásukban, majd egy 

apró könyvesboltban árulták a köny-

veket. 1975-ben megalapították a 

Püski Kiadót, egy évtizeddel később 

pedig egy nagyobb üzlethelyiségben 

megnyitották a Püski-Corvin Magyar 

Könyvesházat, amely hamarosan az 

emigráció központjává vált.

Az édesapja hogyan fogadta a ma-

gyarországi rendszerváltást?

- Annyira lelkes volt, hogy édes-

anyámmal 1988-ban hazatelepültek 

és ’89-ben megnyitották a Krisztina 

körúti könyvesboltot. Valóban ünne-

pi fogadtatásban részesültek, később 

persze sok csalódás érte őket. Szá-
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momra is természetes volt a visszatérés. Megvártuk, míg 

iskolás fiaink befejezik a tanulmányaikat és mi is haza-

jöttünk. Édesapámék után átvettük a kiadót és a boltot; 

Csaba fiam a boltban, Atilla a kiadóban dolgozik.

Ha röviden kellene jellemeznie az édesapját, mit mon-

dana róla?

- Az az ember volt, aki egész életében egy irányban gon-

dolkodott: minden körülmények között a nemzeti kultú-

rát támogatta.

A január 29-én nyíló kiállításon hogyan mutatják be élet-

művét? Mik lesznek a kiállítás legérdekesebb darabjai?

- Nagyon megtisztelő, hogy a Budavári Önkormányzat 

megkeresett minket és lehetőséget kínált a nyolcvan esz-

tendeje alapított kiadóról való megemlékezésre. A kiállí-

tott anyag zöme természetesen régi könyv lesz, többnyi-

re első kiadások. Édesapámék – előttem rejtélyes ódon 

– minden hivatalos dokumentumot és fotót megőriztek, 

így fennmaradtak például a Kodolányi Jánossal, Németh 

Lászlóval kötött elismervények az előlegekről, megbízási 

szerződések, 14-15 ezer oldalnyi dokumentum, 6-7 ezer 

fotó a kezdetektől a közelmúltig. Az eredeti iratokat és 

fényképeket a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet 

és Archívum őrzi.                             
Rojkó A.

A Püski 80 című kiállítás 
programjai

Január 29., kedd 18:00 – 

Megnyitó

A kiállítást megnyitja: Bíró Zoltán, 

a Rendszerváltás Történetét Kuta-

tó Intézet és Archívum főigazga-

tója. Közreműködik: Márczi Anna, 

ifjú Csoóri Sándor és ifjabb Csoóri 

Sándor.

A kiállítás kurátorai: Erdei Katalin 

és Püski István.

Február 5., kedd 18:00 – 

Filmvetítés: Püskiék (1993)

Közreműködik: Püski István és Gu-

lay István.

Február 12., kedd 18:00 - Sin-

ka-est: Nevem a végtelenben 

Közreműködik: dr. Medvigy End-

re irodalomtörténész és dr. Szabó 

András előadóművész.

Február 19., kedd 18:00 - Erdélyi 

- magyar irodalmi est: Pisztrángok 

kara. Közreműködik: dr. Medvigy 

Endre irodalomtörténész és dr. 

Szabó András előadóművész.

Február 26., kedd 18:00 – 

Könyvbemutató - 

Szárszói konferenciák

Beszélgetés M. Kiss Sándor 

történésszel.

Püski Sándor • fotó: archív
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Megemlékezés a 
doni áldozatokról

1943. január 12-én a szovjet 

haderő támadást indított a 200 ezer 

fős magyar hadsereg ellen, amely 

mintegy 120 ezer katonát vesztett. 

A Magyar Királyi 2. Honvéd Had-

sereg áldozatairól, a doni áttörés 

hőseiről a Mátyás-templomban 

gyászmisén és a Hadtörténeti Inté-

zet és Múzeum díszudvarán tartott 

Vízszentelés • fotó: MTI

Megszentelték a 
Dunát

Vízkereszt napján, január 

6-án hagyományosan megszente-

lik a Duna vizét, a görögkatolikus 

szertartást Kocsis Fülöp érsek, 

a hajdúdorogi főegyházmegye 

érsek metropolitája mutatta be a 

Batthyány téren. 

ünnepségen emlékeztek meg. Szabó 

István, a Honvédelmi Minisztérium 

államtitkára úgy fogalmazott, a 

doni áttörés a honvédség fekete 

napjaként íródott be a magyar 

történelembe; a katonák esküjük-

höz híven a végsőkig küzdöttek, s 

életüket áldozták.  

Gyászmise a Mátyás-templomban • fotó: MTI

Koszorúzás a Hadtörténeti Intézet 

díszudvarán • fotó: MTI
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OstROMképek
A Várnegyed Galéria februári kiállítása

Január 31-én, csütörtökön nyílik a Várnegyed Galéria új kiállítása OstROMképek címmel. A tárlat dr. 

Tóth László műgyűjtő képzőművészeti és tárgyi gyűjteményének segítségével mutatja be a II. világhá-

ború pusztítását Budapesten.

Dr. Tóth László jogász, szakíró a Várnegyed Galé-

ria kiállítására azzal a nem titkolt céllal válogatta a 

műtárgyakat, hogy a látogató – végigtekintve a ko-

rabeli festményeken, rajzokon, az óvóhelyek hasz-

nálati tárgyain, valamint a háborús relikviákon –, 

gondoljon vissza szüleire, nagyszüleire, akik átélték 

a háborút, a megszállást, a kommunista diktatúrát, 

és mindeközben újjáépítették a fővárost. Dr. Tóth 

László még azok közé tartozik, akik gyerekkorukban 

sok személyes történetet hallottak ezekről az évek-

ről. Gyűjteménye révén maga is szeretné bemutatni 

az emlékeket. 

A Galériában közel ötven korabeli festmény és grafi-

ka (köztük a Hadtörténeti Múzeum képzőművészeti 

gyűjteményének néhány darabja) mutatja majd be a 

lebombázott fővárost. Az érdeklődők gazdag anya-

got láthatnak többek között Pfannl Egon, Udvary Pál, 

Szegedi Molnár Géza, Zádor István, Gách István, Já-

rossy Gyula, Mendlik Lajos, Háromházi Ferger Ferenc 

képeiből. Az alkotások mindegyike a romba dőlt város 

művészi dokumentuma. Az alkotók gyakran egy-egy ház, 

hídroncs vagy városrészlet megörökítésével az egész vá-

ros elmondhatatlan látványát akarták a festő szemével 

megmutatni. 

A kiállítás másik része sok tízezer civilnek és katona ál-

dozatnak állít emléket. A február 12-i kitörésben részt 

vevők nagy része ma is jeltelen sírokban nyugszik a bu-

dai hegyekben. A kiállított tárgyak segítségével felidéz-

hető azoknak az alakja is, akik az ostromot a légópincék 

sötétjében élték át. Eredeti plakátok és dokumentumok, 

légoltalommal kapcsolatos tárgyak, gázálarcok, tűzoltó 

sisak, karszalagok, jelvények, röplapok, élelmiszerjegyek, 

óvóhely belépők, az utcákon „eltűnt” civilek keresőlapja 

mutatja be 1944-45 telét. Kiállítják a felrobbantott Mar-

git híd Dunából kiemelt öntöttvas korlátdarabját, vala-

mint a Margit körút környékén 1945 januárjában lezu-

hant felderítő repülőgép szárnyborításának töredékét és 

számos egyéb különleges relikviát is.

A kiállítás megnyitóját január 31-én 18.00 órakor tartják 

a Várnegyed Galériában. Megnyitja Babucs Zoltán had-

történész. Közreműködik: Weszely Ernő harmonikamű-

vész. A kiállítás március 1-ig tekinthető meg a Batthyány 

u. 67. szám alatt. r.a.
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Máté Péter emlékest volt 
a Tér-Kép Galériában

Máté Péter erejét 
a hangja és a lelke 

tisztasága adta

Zsúfolásig megtelt a krisztinaváro-

si Tér-Kép Galéria, ahol január 17-

én Benkő László zenész, az Omega 

billentyűse, Márton András szín-

művész, rendező és Soltész Rezső 

énekes, zeneszerző idézte fel a 

városrész egykori lakójának, Máté 

Péternek az emlékét. Személyes 

élményeket, barátságokat, kevésbé 

ismert életrajzi részleteket elevení-

tettek fel a fantasztikusan sikeres, 

mégis tragikus sorsú művészről, aki 

már 35 éve nincs közöttünk. 

Soltész Rezső, Benkő László, Márton András



k u lt ú r a

17

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

Csinálni valamit, vagy megdögleni

Latinovits filmek 
a Tabán moziban 

Miért éppen Latinovits? Mert művé-

szete mind a mai napig nyugtalanító, 

meghatározó alkotó személyiségén 

nem lehet túllépni. A Tabán mozi-

ban minden hónapban egy-egy La-

tinovits-filmet mutatnak be, s ezek 

segítségével próbálják megfejteni a 

színész titkát.

- A Liliomfi elején piros felsőben, zso-

késapkában, bajuszos fiatalember 

hasal, ő Latinovits Zoltán – mondta 

el Kelecsényi László filmtörténész. 

Latinovitsot, a fiatal építészhallga-

tót, aki színésznek készült, 1955-

ben mutatták be a balatoni forga-

táson Makk Károlynak, s megkérték 

a rendezőt, tegye bele filmjébe. Ez 

volt az első filmes szereplése. Majd 

a Gyalog a mennyországba az első 

film főszerepe. – „Az ember vagy 

csinál valamit, vagy dögöljön meg” 

– mondja a filmben a színészkirály, 

amely mondat egész életét, gondol-

kodását jellemezte – tette hozzá a 

filmtörténész.

A film egyik jelentében a Latinovits 

megformálta főhős nézi a színház-

ban a Rómeó és Júliát, Ruttkai Éva 

főszereplésével. – Találkozásuk az 

életben is hasonlóan zajlott – eleve-

nítette fel Kelecsényi László. – Rutt-

kai Évát bátyja, a miskolci társulat 

igazgatója meghívta az Ilyen nagy 

szerelem című, abban az időben di-

vatos darabba. A partnere Latino-

vits volt, aki ekkor kapta meg első 

színházi főszerepét. A színpadon 

szerettek egymásba. A szerelmes 

férfi rózsacsokorral rohant Ruttkai 

Éva utána, s Hatvanig le sem szállt 

a vonatról. 

DIA

A Gyalog a mennyországba című, Fehér Imre rendezte alkotással 

kezdődött az idei, önkormányzat által szervezett ingyenes filmklub 

a Tabán moziban. A Latinovits Zoltán életművéből válogató sorozat 

Az igazság szenvedélye címet viseli. Az első vetítésen Nagy Gábor 

Tamás vendége Kelecsényi László filmtörténész, esztéta, az Aki az 

életével játszott című Latinovits monográfia szerzője volt.

Kelecsényi László filmtörténész
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Márai 
Szalon 
BOR, IRODALOM, 

BORBIRODALOM

Január 29-én, kedden 

17.00 órakor. 

Vendégek: Keményné Koncz Ildikó, 

a Magyar Bor Akadémia főtitkára, 

Balla Géza borász, 2018-ban Az év 

bortermelője és Rátóti Zoltán szín-

művész. Házigazda: Szigethy Gábor. 

Helyszín: Budavári Önkormányzat 

Díszterem, I. Úri u. 58.

Magyar 
Emlékekért 
A Világban 
 A NAGY HÁBORÚ EMLÉKEI 

Január 29-én, kedden 

18.00 órától.

100 éve történt: A „Civitas Fortissi-

ma” – Balassagyarmat hősiessége. 

Helyszín: Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. székháza, 1016 Budapest, Gel-

lérthegy u. 30-32. 

Márai
Könyvtár
DIAFILMVETÍTÉS

Január 30-án, szerdán 

16.30 órától.

Bálint Ágnes meséiből készült diafil-

meket vetítenek a Márai könyvtár-

ban. A program ingyenes. Helyszín: 

1016 Krisztina krt. 87-91.

A farsangi ünnepkör kiemelkedő ha-

gyományát, az UNESCO által szelle-

mi kulturális örökségként elismert 

mohácsi busójárást mutatják be a 

Hagyományok Háza Kallós Zoltán 

termében. A nagyszabású tárlaton 

a leghíresebb helyi álarc-készítők 

munkái mellet Répásy Zsolt képei és 

Kolbe Mihály alkotásai is megtekint-

hetők. A kiállítás március 5-ig, hús-

hagyó keddig látogatható. Helyszín: 

1011 Budapest, Corvin tér 8.

Babaklub a Fő utcában
A kerületi édesanyáknak nyújt se-

gítséget a Babaklub a Fő utcában. A 

kerületi védőnők keddenként 10.00-

11.30 óra között várják az anyuká-

kat és kisgyermekeiket tematikus 

beszélgetésekkel. A Babaklub hely-

színe: 1011 Budapest, Fő u. 52. 

2019. január 29. 

Bachstetter Flóra – Balesetmegelő-

zés otthoni környezetben

2019. február 5. 

Hérák Anita - Testvér születik

2019. február 12. 

László Noémi - Mozgásfejlődés 1 

éves korig

2019. február 19. 

Nagy Anikó - Hozzátáplálás 1 éves 

korig

A program ingyenes, szeretettel vár-

ják az apukákat, nagyszülőket is, és 

természetesen a nagyobb tesókat is. 

Az egyetlen és legfontosabb szabály, 

hogy mindenki egészségesen érkez-

zen!  

Busók • fotó: Répásy Zsolt

Hagyományok  Háza



k u lt ú r a

19

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

Krisztinaváros anno 

Időutazásra hív 
a Tér-Kép Galéria 
tárlata
Hatalmas érdeklődés kíséri a Tér-Kép Galéria Krisztina-

város anno című kiállítását. A Fortepan online képgyűj-

temény és archívum anyagából összeállított tárlat 1900-

tól 1990-ig mutatja be a városrész hangulatát, főbb 

látványosságait és az ott élőket. 

A fekete-fehér fotók valóságos időutazásra csábítják a 

látogatókat, nem véletlen, hogy a „Krisztina” jelenlegi 

és egykori lakói is szívesen keresik fel a kiállítótermet. 

Egy kicsit visszalépnek a múltba és egy-egy sajátos né-

zőpontból, privát fotók segítségével fedezik fel újra a vá-

rosrész hangulatát. Az archív fotókon már többen is ráis-

mertek családjuk egykori tagjára, régi-régi ismerősökre. 

Sőt, egy hölgy saját maga fiatalkori fotójával találkozott 

szembe a kiállítótérben.  

Keressék fel Önök is a Tér-Kép Galéria múltidéző tárlatát, 

ismerjék meg kicsit közelebbről a Krisztinaváros legen-

dás történetét. A tárlat február 16-ig látható.

Az egykori szilágyisok között ismert magára 

egy látogató • fotó: Fortepan

Tér-Kép 
Galéria

Krisztina körút 83-85.

Telefon: +36-20-320 0288

Nyitva tartás: 

keddtől- szombatig 

12.00 – 18.00 óra között
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Budai Gitáriskola

Folyamatos csatlakozási lehetőség! 

További információ: +36 70 258 

6938; info@budaigitariskola.hu. Tan-

díj: 17 000 Ft/hó, 70.000 Ft/félév.

VOX Hungarica Női Kar 

Egyesület

Minden szerdán 18.00-20.00. Kar-

nagy: Döbrössy János.

AVIVA Torna

Keddenként 17.30-18.30 és 18.45-

19.45 és csütörtökönként 17.30-

18.30. Bővebb információ:  jancsu@

gmail.com vagy +36 70 386 7111.

Alakformáló konditorna

Minden kedden, csütörtökön 15.30-

16.30 és 16.30-17.30, szerdánként 

és pénteken 7.30-8.30 és 8.30-

9.30.    Vezeti: Tóth Ildikó, Harango-

zó-díjas táncművész. Belépő:  1000 

Ft, nyugdíjasoknak: 900 Ft.

Milonga Tango Y Alma - táncház

Minden szerdán 20.30-tól.  Vezeti: 

Götz Andrea és Szőllősi András. To-

vábbi információ: www.tangoyalma.

hu. Belépő: 1000 Ft.

Argentin Tangó

Szerdánként 18.30-tól  fél órában 

alaplépések tanítása teljesen kezdők-

nek, ingyenesen. 19.00-20.30 táncta-

nítás. Vezeti: Götz Andrea és Szőllősi 

András.  További információ:  www.

tangoyalma.hu.

Szenior örömtánc

Szerdánként 14.00-15.30. Vezeti: 

Szegedi Judit +36 20 222 2326. Be-

lépő: 600 Ft.

Tahiti tánc

Kezdőknek minden hétfőn 18.00-

19.30-ig, középhaladóknak kedden-

ként 19.00-20.30-ig.  Alapmozdula-

tok gyakorlása, új jelentkezőknek is: 

minden csütörtökön 18.15-19.15-ig. 

Vezeti: Végh Teodóra.  

Hawaii tánc

Hétfőnként 18.30-19.30. Vezeti: 

Szabó Nikolett. Bejelentkezés: niki@

hawaiihulatanc.hu. 

Zumba mozgássérülteknek és 

időseknek

Február 5. kedd 16.00-17.00. A fog-

lalkozást vezeti: Berger Mezei Vero-

nika.  

Péntek esti kötőklub

Minden pénteken 16.00 órától. Ve-

zeti: Erdei Gyöngyvér, +36 20-333-

7503. Belépő: 2 000 Ft.

Irka Kör Versszínház-

Irodalomkedvelők Klubja 

Csütörtökönként 10.00 órától. 

Budavári Mozgássérült 

Egyesület

Február 5. kedd 14.00., akadálymen-

tesített környezetben.  Klubvezető: 

Dr. Szalkó Anna.

Tabán sportkör

Január 17. csütörtök 17.00. Téma: 

Brüsszel, Belgium. Előadja: Lehoczki 

Márta.

Ismeretterjesztés

Január 29. kedd 10.30: Malomhe-

gyi Imre: Andre Rien - Karácsony a 

pajtában. Belépő: 100 Ft. Február 5. 

kedd 10.30: Malomhegyi Imre: A Ti-

sza születése. Belépő: 100 Ft.

Néptáncoktatás

Óvodásoknak: hétfőnként 16.30-

17.15, általános iskolásoknak: min-

den hétfőn 17.15-18.30 és szerdán 

17.00-18.30. Tanítók: Molnár Enikő 

és Markót Levente.  Információ: 

www.bartoktancegyuttes.hu. Tanfo-

lyami díj: 5000 Ft/hó.

Multi Talent Musical Iskola

Minden szombaton 9.00-13.00. Ve-

zeti: Zezula Tibor. Információ: zezula.

tibor@gmail.com.

Ferenczy István Vizuális Műhely

1011 Budapest Fő u. 3. 

Hétfőtől csütörtökig 17.30-20.30. 

Portré,  aktmodell utáni rajz, festés, 

kroki, anatómiai ismeretek elsajátí-

tása.  Korrepetitorok: Imre Mariann 

Munkácsy-díjas képzőművész, Wach-

ter Ákos Barcsay-díjas festőművész. 

Információ: +36-1-212-9239. Na-

pijegy: 3000 Ft; 1 hétre: 8000 Ft; 4 

hétre 18 000 Ft. Minden hónap első 

hétfőjén nyugdíjasoknak ingyenes!

Budavári Művelődési Ház
1011 Budapest, Bem rakpart 6. • Telefonszám: +36-1-201-0324 • E-mail cím: bem6@bem6.hu
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Kiállításmegnyitó

Január 25. péntek 18.00

Mi történik egy adott pillanatban 

a világ egyik és másik végén? Két 

nagyon különböző vidék, két ha-

sonlóan „látó” fotós szemével. 

BIpoláris fotókiállítás, azaz Bu-

dapest és Ibéria, Lafferton Zsolt 

és Nyíri Zsolt fotográfusok sze-

mével nézve. A kiállítás február 

28-ig látogatható.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 

HÉTFŐ: 

09.30-11.30 Buboca Baba Klub és 

Tanoda. Első alkalom február 4.

9:30 Beszélő Babakezek 

babajelbeszéd-program. Új 

tanfolyam indul február 4-én.

Érdeklődés, jelentkezés: www.

babakezek.hu 

10:30 Beszédindító játékos 

foglalkozás. Az első alkalom 

ingyenes.  Bejelentkezés: 

bubocababa@gmail.com. További 

információ: Hamar-Szelényi Éva, 

www.buboca.hu. 

16.30-17.30 Ingyenes jogi 

tanácsadás. Bejelentkezés: 

drboross@borossiroda.hu, vagy a 

klub elérhetőségein. 

17.00-18.00 Ingyenes, 

önszerveződő angol társalgókör. 

KEDD: 

08.00-09.00 Senior gerinctorna 

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan@gmail.com címen.

09.00-10.00 Ingyenes gerinctorna 

I. kerületi nyugdíjasok részére. 

Bejelentkezés szükséges a mozdulj-

tudatosan @gmail.com címen.

10.30-11.30 Ingyenes gerinctorna 

I. kerületi nyugdíjasok részére. 

Bejelentkezés szükséges a mozdulj-

tudatosan@gmail.com címen. 

18.00-19.00 Mobilizációs tréning

Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom; 

4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés 

szükséges a mozduljtudatosan@

gmail.com címen. 

SZERDA:

09.40-10.20 „Kökörcsin” babás játszó 

és táncház. Részvételi díj: 1000Ft/

alkalom (egy gyermek + egy felnőtt). 

Információ: Márton Piroska táncos, 

óvodapedagógus, mozgásterapeuta; 

piroska.marton.tanc@gmail.com.

10.30-12.00 Közép-budai baba-

mama klub (kéthetente!) 

A következő alkalom február 6. 

További információk a facebook-ol-

dalon: Közép-budai baba-mama és 

hordozós klub, illetve az ollivan-

der@freemail.hu email címen.

15.30-16.30 „Aranycipő” - senior 

társastánc tanfolyam, I. kerületi 

nyugdíjasoknak ingyenes. 

Folyamatos csatlakozási lehetőség. 

Érdeklődés: Füleki Réka, +36- 30-

479-93-28. 

CSÜTÖRTÖK:

08.00-9.00 Ingyenes gerinctorna 

I. kerületi nyugdíjasok részére. 

Bejelentkezés szükséges a mozdulj-

tudatosan @gmail.com címen.

09.00-10.00 Senior gerinctorna

 Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. 

Bejelentkezés szükséges a mozdulj-

tudatosan @gmail.com címen.

16.00-17.00 Ingyenes, önszerveződő 

orosz társalgókör. 

17.00-18.00 Meridián torna 

A torna ingyenes, folyamatosan 

lehet csatlakozni a csoporthoz.

 

19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális 

köredzés

Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom, 

4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés 

szükséges a mozduljtudatosan@

gmail.com címen.

Vízivárosi Klub
1015 Bp. Batthyány u. 26. • Telefon: +36-20-232-9018, +36-1-780-7660 • E-mail: vizivarosiklub@budavar.hu
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PÉNTEK:

08.00-15.00 Termelői piac a klub 

előtti téren. 

08.00-9.00 Senior gerinctorna. 

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan@gmail.com címen.

09.00-10.00 Gerinctorna minden 

korosztálynak. Részvételi díj: 700 Ft/

alkalom. Bejelentkezés szükséges a 

mozduljtudatosan @gmail.com címen.

10.15-11.15 „Aranycipő” senior 

társastánc tanfolyam. Részvételi díj 

500Ft. Érdeklődés: Füleki Réka, 

+36-30-479-93-28. 

VASÁRNAP: 

Különleges születésnap a Bagolyvár 

Birodalom szervezésében. További 

információ: Körmendi Csilla, 

+36-30-531-5577, 

bolcsbagoly@index.hu.

Hahó, itt a Czakó!
Programok 
a Sportközpontban

Januártól ismét várják az érdeklődőket jóga, zsírégető torna, 

szenior tánc, nordic walking és gyerekjóga foglalkozásokra. 

NORDIC WALKING 

Hétfőn 09.00 – 10.00. Találkozó a 

Vérmezőn, a Széll Kálmán tér felőli 

részen lévő fitnesz eszközöknél. A 

részvétel I. kerületi lakosoknak in-

gyenes. Igény szerint felszerelést is 

tudunk biztosítani. További informá-

ció: +36-1-375 0336.

JÓGA  

Hétfőn és szerdán 18.00 - 19.30 óra 

között a közösségi helyiségben.

Külön felszerelés nem szükséges, 

jóga matracot és kiegészítő eszkö-

zöket biztosítanak. Részvételi díj: I. 

kerületi lakosoknak 1.500 Ft/alka-

lom, kerületen kívüli érdeklődőknek 

2.000 Ft/alkalom. További infor-

máció: Szadai Kriszta +36-70-636-

6869; szadai.kriszta@gmail.com.

ZSÍRÉGETŐ TORNA

Csütörtökön 17.00 - 17.55 óra kö-

zött a közösségi helyiségben.

Részvételi díj: I. kerületi lakosok-

nak 1.200 Ft/alkalom, 4.000 Ft/4 

alkalmas bérlet; kerületen kívüli 

érdeklődőknek 1.400 Ft/alkalom, 

4.800 Ft/4 alkalmas bérlet. Előzetes 

regisztráció szükséges: mozdulj-

tudatosan@gmail.com. Facebook 

elérhetőség: @mozduljtudatosan.

       

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ SZENIOR TÁNC 

Kedden 11.00 – 12.00 óra között a 

közösségi helyiségben.

Nem kell hozzá partner, sem előze-

tes tánctudás. A részvétel I. kerületi 

lakosoknak ingyenes. További infor-

máció: +36-1-375 0336.

GYEREKJÓGA

Pénteken 14.00 – 14.45 óra között a 

közösségi helyiségben.

Kiválóan edzi a testet és az ideg-

rendszert; fejleszti a mozgáskoor-

dinációt; Részvételi díj: 1.000 Ft/

alkalom; 3.200 Ft/4 alkalmas bérlet.

További információ: Ertler Anikó 

gerinctorna és gyerekjóga oktató; 

tel.: +36- 20-346-8051; e-mail:  

anikoertler@gmail.com
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Pályázati felhívás

1.) Attila út 2.

Helyrajzi szám: 6313/ 2, 6313/3; Alapterület: 218 m2  

Fekvés: pinceszinti, földszinti bejárattal

Utolsó profil: vendéglátó tevékenység és sportklub

Javasolt profil: vendéglátó tevékenység és sportklub

Műszaki állapot: felújításra szorul

Induló bérleti díj: 325.806 Ft/hó+ÁFA 

Megtekintési időpont: 2019.01.30.  11:00 – 11:30

2.) Attila út 97.

Helyrajzi szám: 6773/3/A/5; Alapterület: 60 m2  

Fekvés: földszinti, pincei 

Utolsó profil: iroda

Javasolt profil: kereskedelem/szolgáltatás

Műszaki állapot: teljes felújításra szorul

Induló bérleti díj: 104.915 Ft/hó+ÁFA 

Megtekintési időpont: 2019.01.31. 10:00 – 10:30

3.) Batthyány utca 63.

Helyrajzi szám: 13976//A/2; Alapterület: 67 m2 

Fekvés: utcai, alagsori

Utolsó profil: vendéglátás 

Javasolt profil: vendéglátóipari tevékenység

Műszaki állapot: teljes felújításra szorul

Induló bérleti díj: 77.025 Ft/hó+ÁFA 

Megtekintési időpont: 2019.01.29. 15:00 – 15:30

4.) Csalogány u. 42/b. (Hattyú utca 17/b.)

Helyrajzi szám: 13934/2/A/3; Alapterület: 18 m2  

Fekvés: Csalogány utcai bejáratú földszinti

Utolsó profil: vendéglátó tevékenység

Javasolt profil: iroda/kereskedelmi tevékenység/szolgál-

tatás

Műszaki állapot: teljes felújításra szorul

Induló bérleti díj: 41.387 Ft/hó+ÁFA 

Megtekintési időpont: 2019.01.29. 14:15 – 14:45

5.) Győző utca 5. 

Helyrajzi szám: 7551 társasházban 22, 23, 24, 25, 27, 

28, 29 albetét; Alapterület: összesen 143 m2  

Fekvés: földszinti utcai bejáratú

Utolsó profil: kereskedelmi tevékenység és bemutatóte-

rem. 

Javasolt profil: iroda/kereskedelmi tevékenység/szolgál-

tatás

Műszaki állapot: felújításra szorul

Induló bérleti díj: 328.795 Ft/hó+ÁFA 

Megtekintési időpont: 2019.01.28. 10:00 – 10:30

6.) Fazekas utca 4. (Csalogány utca felöl)

Helyrajzi szám: 13913/0/A/31; 

Alapterület: összesen 50 m2 

Fekvés: földszinti utcai bejáratú

Utolsó profil: vendéglátó tevékenység (Róma ételbár)

Javasolt profil: vendéglátó tevékenység 

(ételbár tradíciójának folytatásaként)

Műszaki állapot: felújításra szorul

Induló bérleti díj:164.233 Ft/hó+ÁFA

Megtekintési időpont: 2019.01.29. 10:30 – 11:00

7.) Fenyő utca 13. (Tigris utca felöl)

Helyrajzi szám: 7323/8/A/6; Alapterület: összesen 14 m2 

Fekvés: földszinti utcai bejáratú támfalgarázs

Utolsó profil: gépjárműtároló

Javasolt profil: gépjárműtároló

Műszaki állapot: teljes felújításra szorul

Induló bérleti díj: 23.010 Ft/hó+ÁFA 

Megtekintési időpont: 2019.01.31. 11:00 – 11:30

Pályázati feltételek

Ajánlattétel a bérleti díj összegére történik, amely nem 

lehet alacsonyabb, a kiírásban minimálisan meghatáro-

zott bérleti díjnál.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek határozott idejű bérbeadására.
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A megajánlott bruttó bérleti díj 

háromszorosának megfelelő ösz-

szeget pályázati biztosítékként be 

kell fizetni. Nyertes pályázó ese-

tén ez az összeg óvadékká alakul, 

míg nem nyertes pályázó részére 

visszautalásra kerül.

A pályázó által megajánlott 

bruttó bérleti díj háromszorosának megfelelő összegű 

pályázati biztosítékot a Budapest I. kerület Budavári 

Önkormányzat 12010154-00379598-00100000 számú 

számlájára kell befizetni, és az erről szóló bizonylatot 

az ajánlathoz csatolni kell. A pályázati biztosíték után, a 

letéti idő alatt az Önkormányzat kamatot nem fizet.

Pályázónak a bérleti szerződésben vállalnia kell, 

hogy három hónap bérleti díj elmaradása esetén az ön-

kormányzat külön bírósági eljárás nélkül birtokba veszi 

a helyiséget, mely nyilatkozatot közjegyzői okiratba kell 

foglalni. A közjegyzői okirat díját a pályázónak kell meg-

téríteni.

A bérleti díj minden évben a tárgyév január 1-én ér-

vényes jegybanki alapkamat mértékével emelkedik.

Pályázó tudomásul veszi, hogy jelen pályázat tár-

gyát képező ingatlan a nemzeti vagyon körébe tartozik, 

így annak hasznosítása során fokozott gondossággal, a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben 

foglaltakkal összhangban köteles eljárni.

Pályázó tudomásul veszi, hogy a helyiség a jelenle-

gi, megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. A helyiség 

szükséges felújítását 1 éven belül 

pályázó saját költségen, a vonatkozó 

hatósági és örökségvédelmi előírá-

soknak megfelelően köteles elvégez-

ni, valamint 60 napon belül vállalnia 

kell a közüzemi órák szükség szerinti 

felszerelését és nevére íratását. 

A teljes felújítást igénylő helyi-

ségek esetében, a rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapot kialakí-

tásához szükséges, jelentős felújítási 

munkákra vonatkozóan a pályázó – a 

pályázata benyújtásakor – bérbeszá-

mítást kérhet a helyiséget érintő és 

a helyiségben maradó felújítási mun-

kálatok tekintetében, mely havonta 

nem haladhatja meg a bérleti díj 50 

%-át. A felújítási munkálatok elvég-

zését részletes költségvetés alapján 

számlákkal kell igazolni.

A pályázatra beküldött ajánlatnak tartalmaznia kell:

• A megajánlott bérleti díj összegét (nettó, bruttó);

• Tervezett funkció meghatározását (kivéve 7. cím);

• Az ajánlattevő eddigi tevékenységének részletes is-

mertetését, referenciát, az üzemeltetésre, üzletpolitiká-

jára vonatkozó elképzeléseit, koncepcióját, üzleti tervét, 

illetve az általa tervezett felújítási munkákat, és azok 

becsült költségvonzatát;

• Teljes felújítást igénylő helyiség esetén: bérbeszámítási 

kérelmet, a pályázó által tervezett felújítási munkálatok 

meghatározását, tételes költségvetéssel;

• Kötelezettségvállalást a helyiség ajánlatában foglalt 

célú üzemeltetésre, a szükséges felújítási munkák elvég-

zésére;

• A pályázati biztosíték befizetését igazoló pénzügyi bi-

zonylatot; 

• A kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó 

kötelezettségvállalást;

• A megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogo-

sultság igazolását;

• Magánszemély esetén a személyigazolványt és lakcím-

kártyát, adószámot, jogi személy és 

nem jogi személyiségű gazdasági 

társaság esetén 30 napnál nem ré-

gebbi cégkivonatot, aláírási címpél-

dányt;

• Pályázó nyilatkozatát arról, hogy 

büntető jogi felelőssége tudatában 

kijelenti, hogy a nemzeti vagyon-

ról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

(Nvt.) szerint átlátható szervezetnek 

minősül és tudomásul veszi, hogy 

amennyiben a pályázat nyertese 

lesz, a bérleti szerződés megkötését 

követően beállott körülmény foly-

Beadás helye:
Budavári Polgár-
mesteri Hivatal 
Kapisztrán téri 
Ügyfélszolgálati 

Iroda 
(1014 Budapest, 

Kapisztrán tér 1.) 

Beadási határidő: 

2019. február 5.

10.00 óráig
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tán, mint Bérlő már nem minősül átlátható szervezetnek, 

Bérbeadó jogosult a szerződést kártalanítás nélkül és 

azonnali hatállyal felmondani. 

• Annak a bankszámlának a számát, a számlavezető bank 

nevét, a bankszámla tulajdonosát (tulajdonos nevét, cí-

mét, adószámát) ahová a pályázati biztosíték visszauta-

lását kéri sikertelen pályázat esetén.

A pályázat benyújtásának helye és módja:

Az ajánlatokat a Budapest Főváros I. kerület Budavári 

Polgármesteri Hivatal Kapisztrán téri Ügyfélszolgálati 

Irodájához (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint) 

kell benyújtani 2019. február 5-én 10.00 óráig, zárt bo-

rítékban, kettő példányban, magyar nyelven. A borítékra 

csak annyit írjon rá, hogy „Helyiségpályázat”, és tüntesse 

fel a cím sorszámát (pl. „Helyiségpályázat 1. Cím”). A bo-

rítékon egyéb felirat, cégjelzés nem lehet! 

A pályázatok zártkörű bontása és kiértékelése után 

kiíró írásban értesíti a pályázókat az eredményről, illet-

ve fenntartja magának a jogot, hogy a pályázóktól to-

vábbi információkat kérjen be, szükség esetén második 

fordulót tartson, vagy a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítsa. A pályázat elbírálására a kiírónak 45 nap áll 

rendelkezésére.

A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 

napon belül az önkormányzat bérleti szerződést köt a 

nyertes pályázóval. A bérleti szerződés megkötésével 

a befizetett pályázati biztosíték szerződéses óvadékká 

alakul. A bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalásra 

kerül, mely közjegyzői díj költsége a pályázót terheli.

Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül 

önhibájából nem köti meg, elveszti a pályázati biztosí-

tékot és a soron következő pályázót, kell a szerződés 

megkötésre felhívni. 

A nem nyertes pályázóknak az eredményhirdetést kö-

vető 15 napon belül az önkormányzat visszautalja a pályá-

zati biztosítékot a pályázó által megadott számla számra. 

További információk:

Budapest I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Műszaki 

Iroda (Bp. I. Kapisztrán tér 1.)

Bajor Béla: tel: +36-1-4583070; 

e-mail: bajor@budavar.hu

Szeleczky Szilvia: tel: +36-1-4583027; 

e-mail: vagyon@budavar.hu

A helyiségekkel kapcsolatban rendelkezésre álló műsza-

ki információk beszerezhetők a Budapest. I. ker. Budavá-

ri Önkormányzat GAMESZ intézmény Bérleményüzemel-

tetési Osztályán (Bp. I. ker. Iskola u. 16.).

Bacsó Gábor: tel: +36-1-225-2456; 

e-mail: bacso.gabor@budavargmsz.hu

Soltész János: tel: +36-1-225-2471; 

e-mail: soltesz.janos@budavargmsz.hu 

A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Buda-

vári Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem la-

kás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről 

szóló, 2/2017.(II.23.) Kt. sz. önkormányzati rendeletben 

foglaltak az irányadóak.

Álláspályázat 
Budapest Főváros I. ker. Budavári 

Polgármesteri Hivatal pályázatot 

hirdet ügyfélszolgálati ügyintéző 

munkakör betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony idő-

tartama: határozatlan idejű köz-

szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes 

munkaidő. A munkavégzés he-

lye: Budapest, 1014 Budapest, 

Kapisztrán tér 1.

Pályázati feltételek: magyar ál-

lampolgárság, cselekvőképesség, 

büntetlen előélet, középiskolai/

gimnáziumi érettségi, azonos te-

rületen szerzett, legalább 1-3 év 

szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt 

jelent: főiskolai végzettség, ál-

lamigazgatási területen szerzett 

tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határ-

ideje: 2019. január 31.

További információ: www.buda-

var.hu; tel: +36-1- 458-3049.
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INGATLAN

 A kerületben közel 22 éve 

muködő Wágner és Társa 

Ingatlaniroda Attila út 12. (ok-

mányiroda mellett) folyamatosan 

keres ügyfelei számára ELADÓ-KI-

ADÓ LAKÁSOKAT, családi háza-

kat. Telefon: +36-30-509-2665, 

212-2136, www.ingatlanwagner.hu, 

e-mail: wagnera1@chello.hu.

I. Budai várban az Úri utcában 

80 m2-es földszinti teraszos, kert-

kapcsolatos és utca felé is nyíló, 

dongaboltozatos, összkomfortos, 

felújítandó ön*kormányzati lakás 

örökölhető bérleti joga átadó. Cse-

reirányár: 36,9 M Ft. Wágner Iroda, 

tel.: 212-1261, 0630/509-2665.  

I. Budai várban az Országház ut-

cában 64 m2-es, 1,5 szobás, étkezős, 

cirkó fűtéses, jó állapotú, földszin-

ti önkormányzati lakás örökölhető 

bérleti joga átadó. Csereirányár: 32,9 

M. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 

0630/509-2665.  

Budai várban a Tóth Árpád sé-

tány felé nyíló 100 m2-es dongabol-

tozatos, felújítandó önkormányzati 

lakás örökölhető bérleti joga átadó 

vagy kisebb budai várban lévő ön-

kormányzati lakásra cserélhető Cse-

reirányár: 52,9 M Ft. Wágner Iroda, 

tel.: 212-1261, 0630/509-2665.   

I. Fő utcában 80 m2-es 2,5 szobás, 

erkélyes, belső udvar felé nyíló ön-

kormányzati lakás kisebb I. kerületi 

1,5 szobás 50 m2 körüli, jó állapotú 

önkormányzati lakásra cserélhető. 

Csereirányár: 23,9 M Ft Wágner Iro-

da, tel.: 212-1261, 0630/509-2665. 

I. Budai várban a Táncsics Mi-

hály utcában 30 m2-es 1 szobás, 

földszinti, dongaboltozatos, gázfűté-

ses önkormányzati lakás örökölhető 

bérleti joga átadó. Csereirányár: 21,5 

M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 

0630/509-2665. 

VI. Világörökségi területen az 

Andrássy úton 111 m2-es 3 szobás 

étkezőkonyhás önkormányzati lakás 

bérleti joga átadó vagy kisebb I. kerü-

leti  önkormányzati lakásra cserélhető. 

Csereirányár: 20 M Ft Wágner Iroda, 

tel.: 212-1261, 0630/509-2665.  

XII. Költő utcában 110 m2-es 3,5 

szobás, 2 szintes, felújítandó önkor-

mányzati lakás budai kisebb örökla-

kásra cserélhető. Csereirányár: 18,9 

M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 

0630/509-2665.  

II. Rózsadombon a Tövis utcá-

ban 3 lakásos bauhaus villaházban 

lévő I. emeleti 163 m2-es felújítan-

dó öröklakás közel 500 m2 kizáróla-

gos használatú telekrésszel azonnal 

beköltözhetően eladó. Irányár: 129 

M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 

0630/509-2665 

I. Budai várban kiváló lehetőség! 

Az Országház utcában 100 m2-es, 

2 generáció számára is alkalmas 2 

bejáratú, igényesen felújított, don-

gaboltozatos, 2 fürdőszobával, új be-

épített, gépesített konyhával kialakí-

tott önkormányzati lakás örökölhető 

bérleti joga átadó. Csereirányár: 40 

M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 

0630/509-2665.  

I. Budán a Tabán közelében jó 

állapotú, liftes társasház legfelső V. 

emeletén lévő 93 m2 alapterületű 

+ 2 m2 erkély, polgári jellegű, jó ál-

lapotú, napfényes nyugati fekvé-

sű, cirkófűtéses, Gellérthegy utcára 

nyíló öröklakás eladó. Irányár: 72,9 

M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 

0630/509-2665.

 Ingatlant vesz, elad, bérbe ad 

vagy tanácsadó szakemberre 

van szüksége ! Több, mint 30 éves 

tapasztalattal, megbízható segítséget 

nyújtunk az ingatlanpiacon! dr Salgó 

András ügyvéd, ingatlan közvetítő- 

értékbecslő 06-309401861.

KERESÜNK I. és II. kerületben 

minimum 4 hálószobás kiadó házat 

vagy villát. BakosLak Ingatlan 326 

0618, 06 20 974 0571

KERESÜNK I. II. és XII. kerületben 

eladó és kiadó 4 -5 hálószobás igé-

nyes házat és 3 hálószobás igényes 

lakást. BakosLak Ingatlan 326 0618, 

06 20 974 0571

V. Molnár utcában 2. emeleti, 

nagypolgári 148 nm-es nappali + 3 

hálószobás, 2 fürdőszobás, 2 erké-

lyes felújított impozáns lakás 125 

millió forintért eladó. BakosLak In-

gatlan 326 0618, 06 20 974 0571

 BakosLak Ingatlan Kp-es 

ügyfelei részére keres eladó 

és igényes kiadó ingatlanokat azon-

nali fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I. 

Batthyány utca 32. Tel. 326 0618, 

06 20 974 0571Adás-vétel

ADÁS-VÉTEL

Tokajit, régit, palackosat méltá-

nyos áron venne gyûjtõ. Tel.: 06-20-

370-7221.
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KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ 

vásárolok bútoro kat, festményeket, 

bronz tárgyakat, porcelánokat, Ko-

vács Margitot, régi álló-, fali-, asztali 

díszórákat (hibásat is), csillárt, 6-12 

személyes ezüst étkészletet, tálcát 

stb. Könyveket, régi katonai kitünte-

tések tárgyait és teljes hagyatékot. 

Elso vevoként a legmagasabb áron. 

Üzlet telefonszám: 06-20-280-0151, 

herendi77@gmail.com. Cím: IX. ker. 

Ráday u. 6.

Arany, ezüst felvásárlás! Kész-

pénzért veszek festményeket, bú-

torokat, Herendi, Zsolnay és egyéb 

porcelánokat, ezüst-bronz tárgyakat, 

pénzeket, képeslapokat, kitünteté-

seket, borostyán ékszereket, órákat, 

teljes hagyatékot. IX., Vámház krt. 7. 

nyitva: H-P: 10-16 óráig. Tel.: 06-70-

620-3636.

Ráday Antik Galéria vásárol 

készpénzért! Antik, modern festmé-

nyeket, porcelánokat, kar- és zse-

bórákat, álló, fali, asztaliórákat, nu-

mizmatikát, katonai kitüntetéseket, 

ezüst  tárgyakat, antik ékszereket, 

bútorokat stb. ha nem sze retné‚ el-

kótyavetyélni tárgyait! 1092 Bp Rá-

day u. 6. (IBIS HOTEL alatt) radayan-

tik@gmail.com | www.radayantik.hu 

0630/214-1151 061/201-6188.

SZOLGÁLTATÁS

Kémények bélelése, átépítése, 

belső marása teljes körű ügyinté-

zéssel. Szabó Balázs 06-20-264-

7752.

Vízszerelés, villanybojlerek víz-

kotelenítése, javítása, csapok, szifo-

nok, vécécsészék, vécétartályok cse-

réje, javítása. Mosó-, mosogatógépek 

bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Te-

lefon: 06-30-447-3603.

A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Hirdetésfelvétel minden kedden és 

szerdán 10.00-15.00 óráig 

a szerkesztőségben 
(I. ker., Országház utca 15.)

 
 1.  JANUÁR 14.  JANUÁR 24.

 2.  JANUÁR 29.  FEBRUÁR 7.

 3.  FEBRUÁR 12.  FEBRUÁR 21.

 4.  FEBRUÁR 26.  MÁRCIUS 7.

 5.  MÁRCIUS 12.  MÁRCIUS 21.

 6.  MÁRCIUS 26.  ÁPRILIS 4.

 7.  ÁPRILIS 16.  ÁPRILIS 25.

 8.  MÁJUS 7.  MÁJUS 16.

 9.  MÁJUS 21.  MÁJUS 30.

 10.  JÚNIUS 4.  JÚNIUS 13.

 11.  JÚNIUS 18.  JÚNIUS 27.

 12.  JÚLIUS 23.  AUGUSZTUS 1.,

 13.  AUGUSZTUS 6.  AUGUSZTUS 15.

 14.  AUGUSZTUS 20.  AUGUSZTUS 29.

 15.  SZEPTEMBER 3.  SZEPTEMBER 12.

 16.  SZEPTEMBER 17.  SZEPTEMBER 26.

 17.  OKTÓBER 1.  OKTÓBER 10.

 18.  OKTÓBER 15.  OKTÓBER 24.

 19.  OKTÓBER 29.  NOVEMBER 7.

 20.  NOVEMBER 12.  NOVEMBER 21.

 21.  NOVEMBER 26.  DECEMBER 5.

 22.  DECEMBER 10.  DECEMBER 19.

 LAPSZÁM LAPZÁRTA MEGJELENÉS

 JÚLIUSBAN   SZÜNET

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.500 forint/megjelenés; keretes: 
2200 forint/megjelenés • Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.500 forint/
megjelenés; Keretes: 3.000 forint/megjelenés • Telefon: 355-0139, E-mail 
cím: varnegyed@gmail.com
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 Villanyszerelés azonnal! Hi-

baelhárítástól a teljes felújí-

tásig. Petrás József villanyszerelo 

mester. Telefon: 06-20-9344-664, 

246-9021. 

Irodák, lépcsoházak, lakások 

napi takarítását, nagytakarítását vál-

lalom, közületeknek és magánsze-

mélyeknek. Halász Tibor. Telefon: 

202-2505, 06-30-251-3800.

 Lakásfelújítás! Szobafes-

tés, mázolás, tapétázás, 

parketta lerakás, -javítás, -csiszolás,  

vízszerelés, csempézés, villanysze-

relés, ajtó- és ablak csere, komuves 

és asztalos munkáK, TAKARÍTÁS, 

garanciával. Halász Tibor. Telefon: 

202-2505, 0630-251-3800. 

Festés-mázolás-tapétázás, ki-

sebb munkák vállalása is. Gipszkar-

tonozás, kőműves-javítások, burko-

lás. Bontás, sitt-elszállítás. Kovács 

Gergely, telefon: 06-30-5686-255.

VEGYES

Kérem jelentkezzenek azok, akik 

elégedetlenek a BÜRO-KOOP Kft., 

vagy Szechy A. munkájával. E-mail 

cím: elegedtentulajdonos@gmail.com.

Várnegyed 
szerkesztőség:

 E-mail: varnegyed@
gmail.com   

Te le fon: +36-1-
355-0139
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Mesemúzeum
FEBRUÁRI PROGRAMOK

Február 2., szombat 11 órától 

„Terülj, terülj” – diafilmvetítés

Amit vetítünk: A kis gömböc; A só;

Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj.

Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig. 

30 perc.

Február 9., szombat 11 órától 

Papírszínház mesék

A Japánból eredő és igen népszerű 

Papírszínház, a Kamishibai a mese-

könyveket mintegy színházzá alakít-

ja. A fakeretben mozgatható nagy-

méretű lapok segítségével a mesélő, 

a gyerekekkel szembefordulva, a la-

pok mozgatásával, az ebből eredő já-

tékkal és ennek drámai hatásával 

igazi színházi élménnyé változtatja a 

hagyományos meseolvasást. 

Amit mesélünk: A kiskakas gyé-

mánt fél krajcárja, A róka és a gólya, 

A császár új ruhája. Ajánlott korosz-

tály: 5-10 éves korig. 30 perc.

Február 16., szombat 11 órától 

Farsangi készülődés

Gyere jelmezben és alkosd meg saját 

kezűleg öltözéked kiegészítő darab-

ját! Kreatív kézművesedés együtt, 

vidáman. Ló, róka, busó, somrero és 

egyéb álarcok készítése Farkas Réka 

iparművésszel. Ajánlott korosztály: 

5-10 éves korig. 120 perc

Február 23., szombat 11 órától 

Közös társasjátékozás 

Vajon megtalálod a labirintusból 

kivezető utat? Tudsz egymás után 

kétszer hatost dobni? Menni fog a 

pókerarc? Gyere, próbáld ki! Aján-

lott korosztály: 6-12 éves korig. 120 

perc.




