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Áprilisra állítják helyre a Rác fürdő, a Krisztina körút és a Hegyalja út közötti területet 

Kéménymentes Belváros 

A munkálatok során — a Kémény-

mentes Belváros program részeként 

— kialakítják a budapesti hőgyűrűt, 

hogy a meglévő távhővezeték-háló-

zatot összekössék. A távfűtést Budá-

ról Pest belvárosába az Erzsébet híd 

szerkezete alatt viszik át, a munká-

latok nyár óta zajlanak a híd melletti 

területeken. 

A projekt megvalósítását 2019. 

elejére tervezték, de ez nyárra csú-

szik. A FŐTÁV tájékoztatása szerint 

ugyanis a Fővárosi Csatornázási Mű-

vek Zrt. nem tudta pontosan meg-

mondani, hogy bizonyos vezetékek 

merre futnak, a Rác fürdő mellett 

egy vasbeton fal okozott meglepe-

tést, a gellérthegyi sikló miatt pedig 

egy betonszerkezet épül majd, ami-

nek a találkozása a távhővezetékkel 

„problémás lenne”. Kiderült az is, 

hogy a Hegyalja úton a tervezettnél 

mélyebbre kell fektetni a vezetéket, 

ám azon a részen már a Gellérthegy 

sziklás része van. — Lehet, a terve-

zők nem vették észre a hegyet – 

mondta a tájékoztatón Tolnai Lász-

ló, a Főtáv beruházási csoportjának 

vezetője. Az is lassította a projektet, 

hogy el kellett dönteni, hogy az Er-

zsébet hídra kerülő távhővezeték 

milyen színű legyen, ne üssön el na-

gyon a híd színétől. A budai oldalon 

a Rác fürdő, a Krisztina körút és a 

Hegyalja út közötti terület helyreál-

lítása és a végleges tereprendezés 

tavasszal, április körül várható.

A beruházás eredményeként több 

fogyasztót tudnak a távhőszolgálta-

tásba bekapcsolni és ezzel javulhat 

Budapest levegőjének a minősége. 

Jelenleg a főváros épületeinek hő-

ellátását túlnyomórészt földgázzal 

üzemelő berendezések látják el, ami 

hátrányosan befolyásolja a levegő-

szennyezettség szintjét is.

Februárban 
lomtalanítás

Az FKF Zrt. az I. kerületben február 24-én gyűjti össze 

és szállítja el a háztartásban feleslegessé vált nagyda-

rabos hulladékokat, lomokat.  

A lomok kihelyezésének időpontja 2019. február 23. 

A lomtalanításnál nem helyezhető ki kommunális hul-

ladék, ipari, mezőgazdasági, szolgáltatatási tevékeny-

ség következtében keletkezett hulladék, veszélyes hul-

ladék, építési törmelék és zöldhulladék.

A veszélyes hulladékokat február 23-án a Dózsa 

György téri parkolóban gyűjtik.  Itt adhatók le az ol-

dószerek, hígítók, festékmaradékok és göngyölegeik, 

elektromos és elektronikai hulladékok, fénycsövek, gu-

miabroncsok, valamint a használt sütőolaj. 

A FŐTÁV Zrt. hőközpontok korszerűsítését, új vezetékszakaszok kialakítását, és új fogyasztók távhőve-

zeték-hálózatra való kapcsolását valósítja meg, a program az I. kerületet is érinti. 
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Új ügyfélszolgálati iroda
A GAMESZ épületében, az Iskola utca 16. szám alatt nyitott új, közös ügyfélszolgálati irodát a Budavári 

Önkormányzat és a GAMESZ. Február 1-től megújult és akadálymentesített környezetben várják az 

ügyfeleket. 

Jó hír a Vízivárosban élőknek, hogy 

mostantól már nem kell a Várban 

lévő Városházára vagy az Attila útra 

menniük, ha önkormányzati ügyei-

ket szeretnék elintézni. A GAMESZ 

épületében kialakított új ügyfélszol-

gálati iroda ugyanis nem pusztán a 

GAMESZ-szel, hanem az önkormány-

zattal kapcsolatos ügyek intézését 

is segíti. Itt is leadhatók kérvények, 

beadványok, igényelhetők űrlapok, 

nyomtatványok. — Az ügyfélszolgá-

lati iroda munkatársai készséggel áll-

nak az ügyfelek rendelkezésére és az 

iratokat továbbítják az önkormány-

zat felé, ahol megkezdődik majd az 

érdemi ügyintézés. Emellett pedig 

az irodában intézhetők a lakbérrel 

kapcsolatos ügyek, de bejelenthetik 

az esetleges műszaki problémákat is 

— mondta Vas Hunor igazgató. 

Az új iroda megnyitásakor Nagy Gá-

bor Tamás polgármester arról be szélt, 

hogy ma már a GAMESZ is XXI. száza-

di körülményeket biztosít az ügyfelek 

részére. Az ügyfélbarát hozzáállás, 

a jó gazda gondossága nem csak a 

GAMESZ „saját” háza táján jellemző. 

Ugyanilyen lelkiismeretesen végzik 

a műemlékházak felújítását, karban-

tartását is. A tavalyi évben tíz épület 

született újjá, és a program az idei 

évben is folytatódik. Az önkormány-

zat 2019-ben mintegy 800 millió fo-

rintot biztosít erre, a tervek szerint 

20 épületben végzik el a szükséges 

munkálatokat. Ezzel megvalósul az 

önkormányzat azon vállalása, hogy a 

ciklus végére valamennyi műemlék-

ház esetében megtörténjenek a legé-

getőbb felújítások.                         FSZ

Vas Hunor, a GAMESZ igazgatója mutatta be az új ügyfélszolgálatot
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Reneszánsz bál volt 
a Budai Várban 

Mátyás király Emlékévvel ünnepelték tavaly szerte a 

Kárpát-medencében Hunyadi Mátyás uralkodóvá válasz-

tásának 560., valamint születésének 575. évfordulóját. 

A Magyarság Háza által szervezett programsorozathoz 

a Budavári Önkormányzat is csatlakozott és az emlékév 

zárásaként fáklyás felvonulást valamint Reneszánsz Bált 

rendeztek. 

A fáklyás felvonulás, azaz a processzió a Bautzeni Má-

tyás emlékműtől indult, a népes és vidám menetet a 

Szent György Lovagrend tagjai vezették át a Budai Vá-

ron egészen a Hunyadi udvarig, Mátyás kútjáig.  Nagy 

Gábor Tamás polgármester arra emlékeztette a jelenlé-

vőket, hogy 1458. január 24-én e helyen kiáltották ki 

Mátyást királynak. 

Az igazságos Mátyás király és a budai kutyavásár 

történetét mindenki jól ismeri. Így az is közismert, 

hogy egyszer volt Budán kutyavásár… Ezzel szem-

ben farsangi reneszánsz bált már nem először 

rendezett az önkormányzat.  A jelmezes forgatag 

ismét nagy sikert aratott.  

Fáklyás menet a Budai Várban
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A dobpergéssel kísért menet ezt 

követően a Tóth Árpád sétányon 

vonult a Városházára, ahol Budavár 

polgárai igazi reneszánsz forgatag-

gal várták Mátyást. Udvaroncok és 

udvarhölgyek jófajta itókával és 

hamuban sült pogácsával kínálták a 

vendégeket, az udvari bolond pedig 

a jókedvről gondoskodott. 

A király — akit ezen az estén Hirt-

ling István színművész alakított 

— érkezését fanfárok jelezték a Vá-

rosházán. Budavár nevében a budai 

bíró – azaz Nagy Gábor Tamás pol-

gármester  — köszöntötte Mátyást. 

Felelevenítette a király bátorságát, 

bölcsességét, no és igazságossá-

gát. Méltatta a győztes hadvezért, 

aki megállította a török seregeket 

és akinek hadát nyögte „Bécsnek 

büszke vára”. S nem feledkezett meg 

arról sem, hogy Mátyás uralkodása 

idején Buda volt az európai szellemi 

élet egyik központja. 

A király dicső tetteit Budavár népe 

ajándékokkal köszönte meg a bálon. 

Vajda József, mint budavári pék ter-

mészetesen a maga sütötte kenye-

ret, Buchinger Panni gazdaasszony 

pedig Budán termett finomságokkal 

megrakott kosarat ajándékozott. A 

Pálffyak nemzetséget László képvi-

Budavár bírója köszöntötte Mátyás királyt, a háttérben 

a Szent György Lovagrend tagjai és a Tabulatúra együttes 

Reneszánsz jelmezben az alpolgármester
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selte, aki játékmesterként sakk-készlettel örvendeztet-

te meg a királyt. Kaiser Ottó (fotó)krónikás pedig egy 

corvinát adott át. A legszívmelengetőbb ajándékkal a 

gyermekek lepték meg a királyt és a közönséget: Hoch-

stein Lili zenével, Herpai Csaba mesével köszöntötte a 

reneszánsz bált. 

Az éjszakába nyúló mulatságon a Fekete Holló étterem 

szolgálta fel a lakomát, a Tabulatúra régizenei együttes 

zenéjére pedig a Mare temporis táncosai reneszánsz 

táncokkal ismertették meg a résztvevőket. 

Vajda József, a pék

Hochstein Lili (fent) és Herpai Csaba (lent)

Pálffy László, a játékmester

A mulatsághoz a tánc is hozzátartozik, a Mare temporis együttes 

tagjai táncházat tartottak
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Folytatódik a Budai 
Vár felújítása

Gulyás Gergely, a Miniszterelnöksé-

get vezető miniszter a január 24-én 

megtartott Kormányinfón számolt 

be a Budai Vár felújításának a foly-

tatásáról. A program célja, hogy a 

világháborúban és a kommunizmus 

évei alatt lerombolt épületeket hely-

reállítsák. A tervek szerint újjáépí-

tik az egykori Külügyminisztérium 

Hauszmann Alajos által tervezett 

A Külügyminisztérium egykori épülete (középen) • fotó: Fortepan

Gulyás Gergely • fotó: MTI

Állvány nélkül

Az önkormányzat beruházá-

sában elkészült a Bécsi kapu 

felújításának első üteme. A 

második ütemben a kapu má-

sik oldalán karbantartási mun-

kálatokat végez a kivitelező.  

Tavasszal kerül sor magának 

a kapunak a felújítására, ekkor 

forgalomkorlátozásokkal kell 

majd számolni. A Bécsi kapu és 

a csatlakozó szakaszok, a kilá-

tóterasz és a díszvilágítás meg-

újításával nyárral készülnek el. 

épületét a Dísz téren. A tárca 

azonban nem költözik át az 

épületbe – tette hozzá Gulyás 

Gergely. 

A felújítás részben érinti az 

egykori főparancsnokságot is, 

újjáépítik továbbá a Teleki-kas-

télyt és istállóépületét a Szent 

György téren.

Az 1700-as évek végén épült 

Teleki-palotát az állam 1857-

ben megvásárolta a családtól, 

1867-ben átalakították, majd 

az 1890-es évektől  főherce-

gi rezidencia lett. Budapest 

1944–45-ös ostroma során a 

palota jelentősen megsérült. 

Helyreállítására többféle terv 

született, de végül lebontották.
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Himnuszunkban 
rejlő örökség
A Budavári Önkormányzat Kölcsey Ferenc szobránál ünnepelte a Magyar Kultúra Napját 

Az ünnepségen a kárpátaljai Mun-

kácsról, Budavár testvérvárosából 

érkezett Popovics Béla Magyar Örök-

ség-díjas helytörténész a Himnusz 

jelentőségét, az ország, a kultúra, és 

a nemzet értékteremtő képességét 

emelte ki. Mint mondta, a közös-

ség féltve őrzött örökségét jelenti a 

család tisztelte és a kereszténység, 

amely nemzetünket meg tudta őriz-

ni. A magyarság szellemi és tárgyi 

kultúrája, hagyományaink felfedezé-

se, ápolása ugyancsak azon kincse-

ink közé tartoznak, amelyek nyomán 

kialakul és formálódik az egészséges, 

nemzeti büszkeség.  — Nagy dolgok-

ra csak olyan nemzet képes, amely 

büszke önmaga értékeire — tette 

hozzá. — Féltve őrzött örökségünk az 

is, hogy egy és oszthatatlan nemzet 

él a Kárpát-medencében. Lesz fele-

melkedése a magyarságnak, de en-

nek egyik legfontosabb előfeltétele 

a lelki, szellemi megújuláson túl az, 

hogy az anyaország és az elcsatolt 

területek magyarsága újra átélje, és 

újra megtanulja, hogy mi mindany-

nyian eltéphetetlenül egymáshoz 

tartozunk. Egy a nyelvünk, imáink, 

örömünk, bánatunk, muzsikánk és 

szívverésünk, álmaink, vágyaink, 

minden ugyanaz! Csak együtt va-

gyunk teljesek! — hangsúlyozta Po-

povics Béla.

Nagy Gábor Tamás polgármester 

köszöntőjében felidézte néhány 

nappal korábbi, székelyudvarhelyi 

találkozását a helyiekkel, akik elme-

sélték, hogy a történelem során mi-

lyen szimbolikus ereje volt nemzeti 

imádságunknak. Száz évvel ezelőtt, a 

bevonuló román csapatok egyik első 

intézkedése volt, hogy betiltották a 

magyar himnuszt. Nemzedékek nőt-

tek fel úgy Erdélyben, hogy Kölcsey 

költeményét sohasem hallották sza-

valni vagy énekelni.

 — Ezt az imádságot mi magyarok 

minden nemzeti ünnepen elénekel-

jük, elmondjuk, és bizonyára van 

szerepe abban, hogy a Kárpát-me-

dencében, a kataklizmák és szétsza-

kítottság ellenére is megmaradtunk 

annak, akik vagyunk. 2019-ben 

joggal gondolhatjuk, hogy a magyar-

ság életereje most nagyobb, mint 

bármikor az elmúlt száz évben. De 

vissza kell emlékeznünk, és világos 

nemzettudattal kell szembenéznünk, 

kik is vagyunk valójában, mit jelent 

számunkra ez a nemzet. A mai napon 

erre a kérdésre keressük a választ, 

amelyet mindenkinek a szívében kell 

megtalálnia – zárta köszöntőjét.

A megható ünnepi gondolatokat 

Császár Angela Jászai Mari-díjas 

színművész irodalmi összeállítá-

sa követte. A művésznő Reményik 

Sándor, Illyés Gyula, Farkas Árpád, 

Kodály Zoltán és Weöres Sándor 

magyar nyelvről és kultúráról írott 

gondolatait, verssorait fűzte egybe. 

Soós András és zenekarának kísérete 

mellett a megemlékezést koszorúzás 

zárta.

Rojkó A.

Popovics Béla

„Csak együtt 
vagyunk 
teljesek!”
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Ösztöndíj a munkácsi 
családoknak

Nemzeti létünk egyik meghatározó-

ja a Himnusz születésnapja, amikor 

magyar önazonosságtudatunk elvá-

laszthatatlan elemére emlékezünk 

— mondta köszöntőjében dr. Nagy 

Gábor Tamás polgármester. Felhívta 

arra is a figyelmet, hogy a nemzeti 

identitás megélése a Kárpátalján élő 

magyar kisebbség számára a legne-

hezebb. — Egyre erősebb a megfé-

lemlítés, hogy a magyarok ne mer-

jék vállalni identitásukat — mondta. 

Éppen ezért a Képviselő-testület 

úgy döntött, ösztöndíjjal segíti Bu-

davár testvérvárosában, Munká-

cson élő családokat. Munkács egyik 

legjelentősebb civil szervezete, a 

Család és Élet Egyesületet három 

éven át havi 500.000 forint támo-

gatást kap Budavártól. A támogatás 

több munkácsi család boldogulását, 

és helyben maradását segíti majd  — 

mondta a polgármester. 

Az egyesület munkáját és a munká-

csi viszonyokat Popovicsné Palojtay 

Márta mutatta be az esten. — A kár-

pátaljai magyarság úgy hozzászo-

kott a kisebbségi léthez, hogy már 

senkiknek tartják magukat szülő-

földjükön — mondta.  A havi átlagke-

reset 30 és 50 ezer forintnyi összeg 

— európai árszínvonal mellett. Ezért 

a családfők külföldön kényszerülnek 

munkát vállaln – emelte ki.  

— Az elmúlt 1100 esztendőben meg-

maradtunk, itt vagyunk Trianon, a II. 

világháború, a kommunizmus után. 

Más nemzet annyi szenvedést köve-

tően, amennyit mi a XX. században 

kaptunk, eltűnt volna a történelem 

süllyesztőében – erről már Popovics 

Béla, Magyar Örökség-díjas mun-

kácsi helytörténész beszélt, aki a 

Magyar Kultúra Napja alkalmából 

bemutatta Kárpátalja kulturális je-

lentőségét is. Erről a jelenlévők ma-

guk is meggyőződhettek: az esten 

Pál István Szalonna és bandája adott 

koncertet. 

Varga Antal, Budavár alpolgármester 

gyűjtést kezdeményezett a kárpát-

aljai honfitársaink javára. A rendez-

vény végére 281 ezer forint ado-

mány gyűlt össze.                        D.A.

Kárpátaljai esttel tisztelgett a Magyar Kultúra Napja előtt Budavár Önkormányzata. A teltházas ün-

nepségen jelentették be, hogy a Képviselő-testület ösztöndíjat alapított, hogy segítse Munkácson a 

kárpátaljai honfitársaink helyben maradását.

Popovicsné Palojtay Márta 
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Nemzedékek nőttek fel Kányádi 

Sándor versein szerte a világban.  

A Magyar Kultúra Napja alkalmából 

Székelyudvarhely és a Budavári Ön-

kormányzat különleges programso-

rozattal emlékezett a tavaly nyáron 

elhunyt költőfejedelemre. Mint arról 

már beszámoltunk, Székelyudvar-

helyen, a Haáz Rezső Múzeumban 

nyílt meg a Találkozások című em-

lékkiállítás, amely a tavalyi budavári 

kiállítás ötletét folytatva mutatja be 

Sándor bácsi életművét. Január 22-

én pedig a székelyudvarhelyi önkor-

mányzat zsúfolásig megtelt díszter-

mében mu tatták be a Kányádi Sándor 

Emlékestet, Incze Ildikó színművész, 

Lázár Anna író és Takács Bence Ervin 

előadóművész előadásában.  

Ökumenikus imahét

Január harmadik hetében rendezték meg az Öku-

menikus imahetet, amelyhez a kerületi egyházak 

is csatlakoztak. A záróeseményt január 27-én a 

Bécsi kapu téri evangélikus templomban tartot-

ták, ahol Csűry István, a Királyhágó-melléki Re-

formátus Egyházkerület püspöke hirdetett igét. 

Elmondta, hogy örömmel tett eleget dr. Fabinyi 

Tamás püspök meghívásának, hogy a határontú-

li egyházkerület képviselőjeként részt vehetett 

az eseményen. Az istentisztelet liturgiáját Bence 

Imre evangélikus lelkész vezette. 

Az imahéten gyűjtést rendeztek, az összeget 

Budavár testvérvárosában, Munkácson működő 

Rákóczi Ferenc magyar tannyelvű iskola részére 

juttatják el. A támogatást  a Bécsi kapu téri evan-

gélikus templom és a Testvérvárosi Egyesület 

együtt  adja majd át Munkácsnak.    

Kányádi Emlékest Székelyudvarhelyen

Részlet az előadásból • fotó: Székelyudvarhely
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Márai emlékkiállítás 
nyílt Kassán
Január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkal-

mából Kassán, az egykori Grosschmid-ház-

ban megnyitották az új, állandó Márai-kiállí-

tást. A tárlat Márai Sándor Kassához, illetve 

családjához és a polgársághoz való kötődé-

sén keresztül mutatja be e nem mindenna-

pi pályát fotók, műrészletek és különböző 

technikai eszközön található interjúk, film-

részletek segítségével.

 — Az emlékkiállítás megnyitásával egy régóta 

dédelgetett álom válhatott valóra, Márai Sándor 

a mai napon hazatért a szülői házba – mondta a 

megnyitón Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nem-

zetpolitikáért felelős államtitkára. Hozzátette: a magyar 

kormány kiemelten fontosnak tartotta, hogy megvaló-

sulhasson ez a hazatérés. Márai számára Kassa jelentette 

azt a varázslatos burkot, amelyet újra és újra felelevení-

tett verseiben, naplóbejegyzéseiben. — Mint azt önmaga 

is bevallotta, rögeszméjévé vált ez a város, amely mindig 

is a felvidék urbánus, kulturális vég- és fellegvára volt. 

Olyan esszenciája van itt a magyar történelemnek, amit 

mi is érzünk, lépten-nyomon találkozunk vele – emelte 

ki az államtitkár. Potápi Árpád János megköszönte Jáky 

Juditnak, a Márai család leszármazottjának, hogy eredeti 

bútorokat, könyveket ajánlott fel a kiállításhoz.

A kassai Márai-kiállítás a Csemadok Kassai Városi Vá-

lasztmánya és a Szlovák Nemzeti Múzeum-Szlovákiai 

Magyar Kultúra Múzeuma szervezésében, a Petőfi Irodal-

mi Múzeum munkatársainak tervezésében és kivitelezé-

sében jött létre és válik állandó részévé a Márai-háznak, 

amelyet a magyar kormány mintegy 160 millió forintos 

támogatásával vásároltak meg. Az átadással egybekö-

tött megnyitón részt vett Rudolf Schuster, Szlovákia volt 

köztársasági elnöke és Rigó Konrád, a Szlovák Kulturális 

Minisztérium államtitkára is. 

Az emlékkiállítás bemutatja Kassa történetét és az író 

ott töltött éveit. Emellett fényképek, idézetek, felvételek 

szemléltetik Márai Sándor további sikereit és a kassai 

évek utáni történéseket. 

A kiállítás főkurátora Mészáros Tibor irodalomtörténész, 

akit Jókai Anna Szalon Márai estek programsorozatának 

egyik megálmodója és rendszeres szereplője. 

 fotó: MTI

Márai 
maraton 

Február 21-én, csütörtök 16.00 órától Márai maraton 

címmel filmvetítésekkel emlékeznek az író halálának 

30. évfordulója a Jókai Anna Szalonban. 

Filmek: Sipos József: A gyertyák csonkig égnek (2005); 

Eszter hagyatéka (2008); Márai Sándor (2008);

A titkos szám (2010); Kaland (2011); Szalai Györgyi, 

Dárday István: Az emigráns — Minden másképp van 

(2006).

Helyszín: Jókai Anna Szalon — 1011 Budapest, Iskola 

utca 28.
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Politikai 
hullámok 

Február 7., csütörtök 18.00

Jancsó Benedek írásai a Budapesti 

Hírlapban című könyv bemutatója a 

Jancsó Alapítvány szervezésében. 

A életmű kutatójával, a kötet szer-

kesztőjével, Jancsó Andrással Raffay 

Ernő történész és Szakács Árpád 

publicista-főszerkesztő beszélget. A 

belépés díjtalan.

Szalon
koncert

Február 10., vasárnap 17.00

A Galambos János Zeneiskola csel-

ló- és furulya tanszakának vendég-

szereplése a Jókai Anna Szalonban. 

Műsoron: Händel, Marcello, Vivaldi, 

Telemann és Haydn művei. Taná-

rok: Pollák Rita (cselló) és Geiger 

P. György (furulya). A belépés díj-

talan.

Vízizene
Február 13., szerda 18.30

Eckhardt Gábor zongoraművész in-

teraktív zenetörténeti kalandozása 

ezúttal Debussy világába invitál. 

Belépődíj: 1000 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával a belépő-

díj: 500 Ft. Jegyvásárlás: www.jegy.

hu, jegyrendelés:  jokaiannaszalon@

budavar.hu

Borban 
fürdetett 
gon dolat

Február 14., csütörtök 19.00

Incze Ildikó színművész és Takács 

Bence Ervin előadóművész estje. 

Belépődíj: 1000 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával a belépő-

díj: 500 Ft. Jegyvásárlás: www.jegy.

hu, jegyrendelés:  jokaiannaszalon@

budavar.hu

A Balaton 
vőlegényei

Február 18., hétfő 18.00

A Magyar Széppróza Napja alkalmá-

ból Hansági Ágnes irodalomtörté-

nész, Jókai-szakértő előadása.

A belépés díjtalan, de regisztráció-

hoz kötött. Regisztrálni a jokaian-

naszalon@budavar.hu e-mail címen 

lehet.

Zene és 
irodalom 

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
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Boldog születésnapot Püski Kiadó!

Ma is élő szellemi 
örökség

Nyolc évtized története a Tabáni Kuckóban

A Tabáni Kuckóban január 29-

én megnyílt kiállítás személyes 

emlékekkel, fotókkal, doku-

mentumokkal, valamint első 

kiadású könyvekkel illusztrálja 

a Püski Sándor által alapított 

kiadó és könyvkereskedés tör-

ténetét. A Krisztinavároshoz 

kötődő családi vállalkozás 80 

esztendeje, 1939-ben kezdte 

meg működését.

A falakon a családi archívum ked-

ves darabjai, ifjúkori fényképek, 

esküvői fotók illusztrálják a család 

krónikáját. Időben előre haladva, a 

népi írók, majd a kiadó köré gyűlt 

nemzeti szellemi kör meghatározó 

tagjait (mások mellett Nagy Gáspárt, 

Makovecz Imrét, Meloccó Miklóst) 

láthatják az érdeklődők. Felvillannak 

az amerikai emigráció évei, az 1989-

es hazatérés pillanatai, valamint az 

az ünnepség is, amelyen Püski Sán-

dor átvette a Budavár Díszpolgára 

címet. Az üvegtárlókban elhelyezett, 

hét-nyolc évtizede kiadott kötetek jó 

része sokak számára meghatározó 

olvasmány volt, közülük többet csak 

a rendszerváltás után lehetett új ki-

adásban kézbe venni. 

A Püski Kiadó alapítására emlékez-

ve Nagy Gábor Tamás polgármester 

két másik világfordító évfordulóra 

is felhívta a figyelmet. 100 esz-

tendeje, 1918/1919 fordulóján a 

vesztes világháború, a félresikerült 

forradalmak és Trianon után Ma-

gyarország széthullott. — Ez rázta 

fel az értelmiség, az írókat, hogy 

keressék a megoldást: hogyan él-

jük túl a történelmi kataklizmákat. 

Szárszó a két világháború közti ma-

gyar szellemi élet egyik legígére-

tesebb útkeresése volt, de a hábo-

rú és a bevonuló szovjet diktatúra 

ellehetetlenítette elképzeléseiket 

– mondta. A másik fordulópont az 

1968-as francia, német és ameri-

kai diáklázadások kora, amelyek 
Püski István: Édesapám a nemzeti irodalom-

mal a magyar leket gazdagította
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nemcsak megrengették a nyugati 

világot, hanem az egész kultúránkat 

is megváltoztatták. A kényelemben 

felnőtt, unatkozó nemzedék ekkor 

fordult szembe elődeik értékalapú 

világával, megteremtve ezzel az új-

baloldaliság alapjait. 

A Trianon előtti Magyarország fel-

bomlása és a nyugati diáklázadások 

története látszólag egymástól távol 

áll, mégis erősen köthető a Püski 

Kiadóhoz, a Püski házaspár külde-

téséhez. — Táplálni a hazaszeretetet, 

nemesíteni a néperkölcsöt a Nihil, a 

Semmi világával szemben – emelte 

ki Nagy Gábor Tamás. A polgármes-

ter felidézte Püski Sándor felesé-

gének, Ilus néninek egyik interjúját 

is, amelyben így fogalmazott: „Ma-

gyarországon régen is és most is egy 

írócsoport építi a magyar tudatot, a 

másik pedig építi a másik tudatot, 

a magyartalanság tudatát. Szóval 

ez a verseny megvan, és csak azért 

szabad működtetni tévét meg rádiót 

és könyvkiadást, hogy a magyarság 

megmaradjon.”

— Ez a Püski Kiadó küldetése immár 

80 esztendeje — mondta Budavár 

polgármestere.

A tárlat március 4-ig, keddtől szom-

batig, 14-18 óráig ingyenesen lá-

togatható a Döbrentei utca 9. szám 

alatt. A kiállításhoz február 12-én, 

19-én és 26-án 18 órától tematikus 

programok kapcsolódnak.

r.a. 

A Püski 80 kiállítás 

programjai

Február 12., kedd 18:00 - 

Sinka-est: Nevem a végtelenben 

Közreműködik: dr. Medvigy End-

re irodalomtörténész és dr. Sza-

bó András előadóművész.

Február 19., kedd 18:00 - 

Erdélyi - magyar irodalmi est: 

Pisztrángok kara. 

Közreműködik: dr. Medvigy End-

re irodalomtörténész és dr. Szabó 

András előadóművész.

Nagy Gábor Tamás: A Püski Kiadó hazát vitt a hontalanságba
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OstROMképek a Várnegyed Galériában

Kiállítás az újrakezdők 
emlékére
Különös hangulatú estében volt része mindazoknak, 

akik január 31-én a Várnegyed Galériába látogattak. A 

légoltalmi pincébe leszűrődő hangok, dallamok, valamint 

képek és relikviák idézték fel 1944/45 telét, a budaiak 

akkori mindennapjait. Az OstROMképek című kiállítás ku-

rátora, dr. Tóth László hadtörténész a kerület lakójaként 

olyan anyagot állított össze saját gyűjteményéből, a HM 

Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól és Kispál Gellérttől 

kölcsönzött alkotásokkal, amelyek erős benyomást gya-

korolnak a látogatókra.

A galéria hosszanti termében a korszakban készült olaj-

festmények, színes és fekete-fehér grafikák mutatják be 

a rommá vált városrészt, a felrobbantott Duna-hidakat, a 

Várat, a Vízivárost és a Krisztinát. A kiállítás másik része 

a légoltalmi helyiségek és a közterületek világát idézi. 

Szinte minden olyan tárgy és dokumentum megismer-

hető, ami a háborút megélt generáció mindennapjainak 

része volt. 

Ehhez a nemzedékhez tartozik Sediánszky János, Buda-

vár díszpolgára, korábbi alpolgármestre is, aki kamasz-

ként átélt élményeit kötetben tette közzé. Köszöntőként 

a szerző maga olvasta fel a négyemeletes bérházuk óvó-

helyének drámai történéseit idéző visszaemlékezését.

Dr. Tóth László arra emlékeztetett, hogy a galéria környéke 

is történelmi helyszín. A hajdan itt élők számára minden 

elveszett, ők mégis újjáépítették a várost. A Várnegyed 

Galéria kiállítása az ő emlékükre készült – tette hozzá.

A tárlat március 1-ig tekinthető meg a Batthyány utca 

67. szám alatt. A belépés ingyenes.                          Rojkó
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Wass Albert 
Emlékest 

Február 12-én, kedden 17.00

„Töretlen hittel ember és magyar” 

címmel Wass Albert Emlékestet ren-

dez a Panoráma Világklub és a Bu-

davári Önkormányzat. Wass Albert 

munkásságát és az íróról készült 

Örökségkönyv című kötetet dr. Tan-

ka László főszerkesztő, az Emlékév 

főszervezője, a Panoráma Világklub 

alapító elnöke mutatja be. Közremű-

ködik: Wincze B. András dalszerző, 

Kovács Krisztina népdalénekes. A 

rendezvényen az Örökségkönyv ked-

vezményesen megvásárolható. A be-

lépés ingyenes. 

Helyszín: Budavári Önkormányzat 

Aula  — Kapisztrán tér 1.

Budabál
Február 23-án, szombaton 18.30

A Budai Református Gyülekezet idén 

immár 16. alkalommal rendezi meg 

a Budabált. A bál vendégei és támo-

gatottjai a  felvidéki Oroszka köz-

ség  templomépítő gyülekezetének 

tagjai és a környező református gyü-

lekezetek. Díszvendég:  Dévai Nagy 

Kamilla Liszt Ferenc- és Kazinczy-dí-

jas énekes, előadóművész, a Króni-

kás Zenede alapító-igazgatója.

Helyszín: Budavári Önkormányzat 

aulája — Kapisztrán tér 1.

Adományjegy: 5000 forint, amely 

a meleg vacsorát is tartalmazza. 

Vacsora nélküli belépő, illetve tá-

mogatói jegy 3000 forint. Továb-

bi információ a  www.gyulekezet.

hu honlapon. 

Filmvetítés
Február 21-én, csütörtökön 18.00

Jancsó Miklós Oldás és kötés  című, 

1963-ban készült filmjével folytató-

dik a Tabán moziban a Latinovits Zol-

tán életművét bemutató filmklub. A 

vetítés után beszélgetés a meghívott 

alkotókkal, vendégekkel. A belépés 

díjtalan, ingyenes jegyek csak szemé-

lyesen a Tabán mozi pénztárában igé-

nyelhetők. Cím: Krisztina krt. 87- 89. 

Budavári
Kézfogás 
Testvér
városi 
Egyesület 

Február 14-én, csütörtökön 16.00 

Az egyesület vendége Lázár Anna író-

nő. A program helyszíne: Várnegyed 

Galéria - Batthyány utca 67.

Az Orient
expresszel 
Európában 

Február 12-én, kedden 18.00 

A 100 éve elhunyt Ady Endre Pá-

rizs-élményei magyar emlékhelyek-

kel. Horváth Zsuzsa irodalomtörté-

nész, a PPTE adjunktusának előadása. 

Köszöntőt mond: Sediánszky János 

író. Helyszín: Bethlen Gábor Alapke-

zelő Zrt. székháza, 1016 Budapest, 

Gellérthegy u. 30-32. 

Történetek 
a könyv
tárban

Február 14-én, csütörtökön 17.00

Farkas Zsuzsa könyvtáros, bibliote-

rapeuta vezetésével beszélgetés egy 

novella által felvetett kérdésekről. 

A program ingyenes, minden ér-

deklődőt várnak. Helyszín: Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor 

Könyvtára - Krisztina krt. 87-91.

 

Örmény 
mulatság

Február 17-én vasárnap 16.00 

A Budavári Örmény Nemzetisé-

gi Önkormányzat Pepi, Pali meg a 

harmonika Ördöge címmel rendez 

vidám zenés mulatságot a Már-

ványmenyasszony Étteremben. 

Közreműködik: Benkő Péter, Rusz 

Milán, Várady Mária színművészek 

és Lakatos Miklós prímás. A be-

lépés díjtalan, de regisztrációhoz 

kötött. Regisztráció: varady.maria@

freemail.hu vagy telefonon a +36-

1- 458-3068–as számon. Helyszín: 

I. Márvány utca 6.

Balassi est 
Február 18-án, hétfőn 19.00

Bálint nevezetben ki voltál Balassa 

címmel a tart zenés megemlékezést 

Balassi Bálintról a Tabulatúra régi-

zene klub. A belépés ingyenes. Hely-

szín: Szilágyi Dezső tér 3., gyüleke-

zeti nagyterem. 



k u lt ú r a

21

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

A Tér-Kép Galéria új kiállítása

India – Sára Sándor 
szemével

„Először egy filmfesztiválon utaztam 

Indiába, nevezetesen Bombay-be. 

Meghívták egyik játékfilmemet, a Vi-

gyázókat. Ottlétem második napjának 

reggelén, mikor kiléptem a szállodából 

az utcára, azonnal megéreztem, hogy 

egy másik világba, majdhogynem a 

„másvilágba” csöppentem. A fesztivál 

filmjeiből nem láttam semmit. Sokkal, 

de sokkal érdekesebbé vált számomra 

az, amit az utcán, az életből, az india-

iak életéből láttam.”

„Mindig van nálam fényképezőgép. 

Jártam a bombay-i utcákat, reggeltől 

estig, és csak fényképeztem, fényké-

peztem. Akkor még nem digitális, ha-

nem hagyományos géppel dolgoztam, 

még azután is, elég sokáig.„

„Általában engedték magukat fo-

tózni, kevesen tiltakoztak, akkor 

is inkább a nők. Néha, adott eset-

ben a férfiak sem vették jó néven, 

hogy fényképezem őket. Egy szót 

sem tudok hindi nyelven, s azután 

a rengeteg fajta nyelvjáráshoz vég-

képp nem konyítok. Tehát az ut-

cán, munka közben, fotózás közben 

semmit sem tudtam mondani. Csak 

metakommunikációval, kézjelekkel 

mutogattam el, mit szeretnék. En-

gedélyt kértem, a végén pedig meg-

köszöntem, hogy hagyták magukat 

lefényképezni.”

„Sok esetben „csípőből” fényképez-

tem, azaz olyan gyorsan kaptam föl 

a gépet, hogy nem volt idő semmifé-

le mutogatásra. Elszállt volna a pil-

lanat, az a termékeny pillanat, ami-

kor az ember úgy érzi, most elkap 

valamit, ami csak akkor és ott, ab-

ban  a másodpercben létezik, azu-

tán több semmikor. Észre sem vette 

a gépet, vagy lehet, hogy életében 

először látott ilyen masinát, nem is 

tudta, mi az.”  

(Sára Sándor: India, a szépség 

koldusa című könyvéből)

India, 
a szépség 
koldusa
Megnyitó: 

2019. február 20. szerda 17.00

A kiállítást megnyitja: Kincses 

Károly fotómuzeológus

Kurátor: B. Müller Magda fo-

tóművész

Közreműködik: Tóth Szabolcs 

szitárművész

Helyszín: Tér-Kép Galéria

Krisztina krt. 83-85.

Indiába repít el a Tér-Kép Galéria február 20-án nyíló új kiállítása. A tárlat Sára Sándor filmrendező 

Indiában készített fotóin keresztül mutatja be az európai ember számára mindig rejtélyes keleti világot, 

a hatalmas indiai szub-kontinenst. 
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Segítség! Hiszti!

Február 20. szerda 10.30-12.00

Előadó: Ambrózy Noémi, a kap-

csolódó nevelés szakértője.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 

HÉTFŐ: 

9.30-12.30 Buboca Baba Klub és 

Tanoda. 

9.30 Beszélő Babakezek babajelbe-

széd program. Új alaptanfolyam in-

dul február 11-én.

10.30 Babajelbeszéd haladó tanfo-

lyam. Érdeklődés, jelentkezés: www.

babakezek.hu 

11:30 Beszédindító játékos foglalko-

zás. Az első alkalom ingyenes. Beje-

lentkezés: bubocababa@gmail.com.

További információ: Hamar-Szelényi 

Éva, www.buboca.hu  

16.30-17.30 Ingyenes jogi tanács-

adás. Bejelentkezés: drboross@boros-

siroda.hu, vagy a klub elérhetőségein. 

17.00-18.00 Ingyenes, önszervező-

dő angol társalgókör. 

KEDD: 

08.00-9.00 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. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan @gmail.com címen.

10.30-11.30 Ingyenes gerinctorna I. 

kerületi nyugdíjasok részére. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan@gmail.com címen. 

18.00-19.00 Mobilizációs tréning

Nyújtó és mobilizációs gyakorlatok. 

Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom; 

4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés 

szükséges a mozduljtudatosan@

gmail.com címen. 

SZERDA:

9.40-10.20 „Kökörcsin” babás játszó 

és táncház. Részvételi díj: 1000 Ft/

alkalom (egy gyermek + egy felnőtt).  

Információ: Márton Piroska táncos, 

óvodapedagógus, mozgásterapeuta; 

piroska.marton.tanc@gmail.com.

10.30-12.00 Közép-budai baba-ma-

ma klub. További információk a 

facebook-oldalon: Közép-budai ba-

ba-mama és hordozós klub, illetve 

az ollivander@freemail.hu e-mail 

címen.

15.30-16.30 „Aranycipő” senior tár-

sastánc tanfolyam, I. kerületi nyug-

díjasoknak ingyenes. Folyamatos 

csatlakozási lehetőség! Érdeklődés: 

Füleki Réka, +36- 30-479-93-28. 

CSÜTÖRTÖK:

08.00-9.00 Ingyenes gerinctorna I. 

kerületi nyugdíjasok részére. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan @gmail.com címen.

09.00-10.00 Senior gerinctorna. 

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan@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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14.00-17.00 Bridzs klub. Új érdek-

lődők jelentkezését is fogadják, de a 

játékszabályok ismerete szükséges.

16.00-17.00 Ingyenes, önszerveződő 

orosz társalgókör. Orosz anyanyel-

vű tanár segítségével tökéletesítheti 

nyelvtudását.

17.00-18.00 Meridián torna. A torna 

ingyenes, folyamatosan lehet csatla-

kozni a csoporthoz.

19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális 

köredzés. Részvételi díj: 1400 Ft/al-

kalom, 4600 Ft/4 alkalom. Bejelent-

kezés szükséges a mozduljtudato-

san@gmail.com címen.

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

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.

Részvételi díj: I. kerületi lakosoknak 

1.500 Ft/alkalom, kerületen kívüli 

érdeklődőknek 2.000 Ft/alkalom. 

További információ: Szadai Kriszta 

+36-70-636-6869; szadai.kriszta@

gmail.com.

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ SZENIOR TÁNC 

Kedden 11.00 – 12.00 óra között 

a közösségi helyiségben. Nem kell 

hozzá partner, sem előzetes tánctu-

dás. A részvétel I. kerületi lakosok-

nak ingyenes. További információ: 

+36-1-375 0336.

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.

       

GYEREKJÓGA

Pénteken 14.00 – 14.45 óra között 

a közösségi helyiségben.

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.

Czakó utcai Sport- és Szabadidő 

Központ

Czakó u. 2-4.
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Budavári Művelődési Ház
1011 Budapest, Bem rakpart 6. • Telefonszám: +36-1-201-0324 • E-mail cím: bem6@bem6.hu

www.bem6.hu         budavarimuvelodesi.haz        budavarimuvelodesihaz

INFORMATIKA TANFOLYAM 

65 ÉV FELETTI KERÜLETI 

NYUGDÍJASOKNAK

Utolsó lehetőség! Március elején in-

dul az utolsó informatika tanfolyam. 

Jelentkezés Goreczki Flóránál a +36-

1-201-0324-es telefonszámon! 

Születésnapi Sebő-Klub és 

Táncház — 

Sebő 72

Február 9. szombat 19.00

A Sebő-klub nem mindennapi han-

gulattal várja vendégeit: az esemény 

másnapján Sebő Ferenc 72. szüle-

tésnapját ünnepli, így a februári Se-

bő-klub is különleges atmoszférájú 

lesz. Házigazda a Sebő-együttes. A 

remek táncházi muzsikát Mihó Attila 

és bandája biztosítja, tánctanár Csa-

tai László „Csidu”. Belépőjegy: 1200 

Ft. Jegyek elővételben a www.tixa.hu 

oldalon kaphatók.

Platon Karataev 

Akusztik koncert

Február 23. szombat 20.00

A Lev Tolsztoj karakteréről elneve-

zett együttes 2016-ban alakult. A 

főleg a brit és az amerikai folkha-

gyományokból merítő zenekar ezút-

tal két fős felállásban, akusztikusan 

adja elő dalait. Belépőjegy: 1200 Ft. 

Jegyek elővételben a www.tixa.hu 

oldalon kaphatók.

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.

Szenior örömtánc

Szerdánként: 14.00-15.30

Közösségi tánc, mely kíméletesen 

mozgatja át az izmokat, ízületeket 

és kiválóan hat a memóriára. Nem 

igényel táncpartnert, sem előzetes 

tánctudást. Vezeti: Szegedi Judit +36 

20 222 2326. Belépő: 600 Ft.

Péntek esti kötőklub

Minden pénteken 16.00. 

Közös kötés kezdőknek, újrakez-

dőknek és haladóknak. Vezeti: Erdei 

Gyöngyvér. Információ: +36 20-333-

7503. Belépő: 2 000 Ft.

A Dunánál — 

Dalolókör Lovász Irénnel

Február 19. kedd 18.00. 

A kör nyitott! Vezeti: Lovász Irén 

népdalénekes, egyetemi docens. 

Infó: www.lovasziren.hu. Belépőjegy: 

1000 Ft.

Irka Kör Versszínház-

Irodalomkedvelők Klubja 

Minden csütörtökön 10.00.

Budavári Filmklub a Tabán 

Moziban

Budapest, Krisztina krt. 87-89.

Február 15. péntek 14.00

Jackie amerikai-chilei-francia élet-

rajzi dráma, 100 perc, 2016.

Vetítettképes ismeretterjesztő 

előadások

Február 12 . kedd 10.30           

Óvári Árpád: Visszatérés Nápolyba

Belépő: 100 Ft. 

Február 19. kedd 10.30         

Ipach Ildikó: Dél-Amerika IV. 

Belépő: 100 Ft. 

Ferenczy István 

Vizuális Műhely

1011 Budapest Fő u. 3. 

Hétfőtől csütörtökig 17.30-20.30 

Budapest legrégebb óta működő 

rajziskolája megújult környezetben 

várja minden felvételire készülő, 

vagy pusztán rajzolni vágyó leendő 

diákját. Korrepetitorok: Imre Mari-

ann Munkácsy-díjas képzőművész, 

Wachter Ákos Barcsay-díjas fes-

tőművész. Portré,  aktmodell utáni 

rajz, festés, kroki, anatómiai ismere-

tek elsajátítása. 

Információ: 06/1-212-9239 

Napijegy: 3000 Ft, 1 hét 8000 Ft, 

4 hét 18 000 Ft, illetve minden hó-

nap első hétfőjén nyugdíjasoknak 

ingyenes!
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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 önkormányzati lakás 

örökölhető bérleti joga átadó. Cse-

reirányár: 36,9 M Ft. Wágner Iroda, 

tel.: 212-2136, 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 örökölhe-

tő bérleti joga átadó. Csereirányár: 

32,9 M. Wágner Iroda, tel.: 212-

2136, 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.: 212-2136, 0630/509-2665.   

I. Budai várban a Tárnok utcában 

110 m2-es 4 szobás, emeleti, hangula-

tos, dongaboltozatos, gázcirkó fűtéses 

önkormányzati lakás örökölhető bér-

leti joga átadó (tetőtér felé nyíló elvi 

bővítési lehetőséggel). Csereirányár: 

75 M Ft. tel.: 0620/957-2767. 

XII. Költő utcában 110 m2-es 

3,5 szobás, 2 szintes, teljes felújí-

tásra szoruló önkormányzati lakás 

bérleti joga budai kisebb örökla-

kásra cserélhető. Csereirányár: 18,9 

M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665.  

II. Rózsadombon a Tövis utcában 

3 lakásos bauhaus villaházban lévő I. 

emeleti 163 m2-es felújítandó örökla-

kás közel 500 m2 kizárólagos haszná-

latú telekrésszel azonnal beköltözhe-

tően eladó. Irányár: 129 M Ft. Wágner 

Iroda, tel.: 212-2136, 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 

beépített, gépesített konyhával ki-

alakított önkormányzati lakás örö-

kölhető bérleti joga átadó. Csere-

irányár: 40 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 

212-2136, 0630/509-2665.  

I. Naphegyen a Tabán közelében 

jó állapotú, liftes társasházban lévő 

93 m2 alapterületű + 2 m2 erkély, 

polgári jellegű, jó állapotú, napfé-

nyes nyugati fekvésű, cirkófűtéses, 

Gellérthegy utcára nyíló öröklakás 

eladó. Irányár: 72,9 M Ft. Wágner Iro-

da, tel.: 212-2136, 0630/509-2665.

KERESÜNK XII. II. III. kerületben 

vagy Solymáron, Nagykovácsiban 

kiadó új vagy újszerű, prémium mi-

nőségű vagy luxus, klímás villát 

vagy családi házat 2 állásos garázs-

zsal.  BakosLak Ingatlan 326 0618, 

06 20 974 0571

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 119 

millió forintért eladó. BakosLak In-

gatlan 326 0618, 06 20 974 0571

XI. Hegyalja úton BAH csomó-

pontnál frissen és igényesen felújí-

tott modern, magasföldszinti, 87 

nm-es 3 szobás 2 erkélyes lakás 

59,9 millió forintért eladó. BakosLak 

Ingatlan 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

 Zsigmond Mihály hagyaték 

felvásárló azonnali készpénz 

fizetéssel vásárol! Antik bútorokat, 

festményeket, porcelánokat, Heren-

dit, Zsolnayt és stb., órákat (kar, dísz, 

fali), szőnyegeket (kopottan, hibásan 

is), kitüntetéseket, érméket, bizsukat 

– borostyánt, ezüstöket, csipkéket, 

könyveket, hanglemezeket, min-

denféle régiséget, hibásat is. Hívjon 

bizalommal a hét minden napján, 

díjtalan kiszállással. Telefon: 06-70-

600-1727.



A p r ó h i r d e t é s

27

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

Könyv! Mi nem csak telefonszám, 

üzlet is vagyunk! Krisztina Antikvá-

rium (I. Roham u. 7.) Veszünk köny-

veket, könyvtárakat, régi térképeket, 

kéziratokat, képes-levelező lapokat, 

plakátokat, fényképeket, egyéb pa-

pírrégiséget. Díjtalan kiszállás, kész-

pénzfizetés. Tel./Fax: 212-8909, 

e-mail: kriszt.ant@gmail.com. nyitva: 

h-p 10-18 óráig.

Tokajit, régit, palackosat méltá-

nyos áron venne gyûjtõ. Tel.: 06-20-

370-7221.

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.

Ráday Antik Galéria vásárol kész-

pénzért! Antik, modern festménye-

ket, porcelánokat, kar- és zsebórákat, 

álló, fali, asztaliórákat, numizmatikát, 

katonai kitüntetéseket, ezüst tárgya-

kat, antik ékszereket, bútorokat stb. 

ha nem sze retné‚ elkótyavetyélni 

tárgyait! 1092 Bp Ráday u. 6. (IBIS 

HOTEL alatt) radayantik@gmail.com | 

www.radayantik.hu Tel.: 0630/214-

1151 061/201-6188.

ÉLETJÁRADÉK

Magányos? Ellátásra szorul? 

Vagy csak rossz az anyagi helyzete? 

Életjáradéki illetve eltartási szerző-

dést kötnék. 06-30/517-4580.

SZOLGÁLTATÁS

Vízszerelés, villanybojlerek víz-

kő telenítése, javítása, csapok, szifo-

nok, vécécsészék, vécétartályok cse-

réje, javítása. Mosó-, mosogatógépek 

bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Te-

lefon: 06-30-447-3603.

Fakivágás, zöldterület kezelés, 

fűnyírást vállalok. Valamint épít-

mény üzemeltetés-karbantartást. 

Meg   bízható precíz munkavégzéssel! 

06-30-5409221 fuchsmatyas@gma-

il.com Fuchs Mátyás EV.

Kémények bélelése, átépítése, 

belső marása teljes körű ügyintézés-

sel. Szabó Balázs 06-20-264-7752.

Hirdetésfelvétel minden 
kedden és szerdán 10.00-15.00 óráig 
a szerkesztőségben (I. ker., Országház utca 15.)

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. vállalja 
társasházak közös 

képviselõi feladatainak ellátását

Szolgáltatások:

   

Ha közös képviselet, 
akkor I. kerületi Házgondnoksági Kft., mert:

•  gyorsított eljárás a tartozókkal szemben, 

•  teljes pénzügyi garancia, pénzügyi biztonság,

•  a tulajdonosok naprakész tájékoztatása a Társasház ügyeirõl,

•  zavartalan mûködés biztosítása

•  gazdaságos üzemeltetés.

 Közös képviseletünk Budapest I. kerületében teljes körûen képviseli az 

általa kezelt társasházakat, a tulajdonosok megelégedettségére.

Kérjen írásos tájékoztatót és árajánlatot! Az Ön társasházára vonatkozó 

egyedi ajánlatot átveheti  személyesen, faxon, e-mailben vagy levélben.

Elérhetõség: 1012 Budapest, Pálya utca 7., 

+36-20-466-5808, +36-1-356-0388     www.hazga.hu

•  Teljes körû könyvelés, éves  

 költségvetési javaslat, 

 egyéni elszámolás készítése.

• Közgyûlések összehívása és  

 megtartása, igény esetén 

 közgyûlési termünkben.

•  Felújítási munkák 

 koordinálása.

•  Pályázaton való indulás  

 teljes adminisztrációja.

•  Mûszaki feladatok 

 szervezése és végrehajtása.

•  Jogi képviselet.

•  Társasházi takarítás.

•  Gyorsszolgálat.

•  SZMSZ készítés.

•  Új! Energetikai 

 szakvélemény készítése.
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Kárpitos és asztalos munkák, 

nádazás, gyéké nyezés munkával, 

szállítással. Kiss Gábor, I. ker., Feszty 

Á. u. 2., az alagsorban. telefon: 214-

8384, 06-20-345-9963.

 Villanyszerelés azonnal! 

Hibaelhárítástól a teljes fel-

újításig. Petrás József villanyszerelő 

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

246-9021. ELMÜ ügyintézés.

Irodák, lépcsoházak, lakások napi 

takarítását, nagytakarítását válla-

lom, közületeknek és magánsze mé-

lyeknek. 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. Gipsz-

kartonozás, kőműves-javítások, 

bur kolás. Bontás, sitt-elszállítás. 

Kovács Gergely, telefon: 06-30-

5686-255.

OKTATÁS

Amerikaitól angolul Gyorsan, 

beszédcentrikusan, minden szinten. 

Legújabb módszer! Telefon: 06-70 

-242-2611

VEGYES

Kérem jelentkezzenek azok, akik 

elégedetlenek a BÜRO-KOOP Kft., 

vagy Szechy A. munkájával. E-mail 

cím: elegedetlentulajdonos@gmail.

com

A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

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: +36-1-355-0139, E-mail cím: varnegyed@gmail.com

HIRDETÉS FELÜLETEK

energiatanúsítvánnyal,

a legkorszerűbb anyagokkal.

Kőműves munkával, 

a kibontott anyagok 

elszállításával. 

ENERGIA-STOP Kft.

2094 Nagykovácsi, 

Kossuth u. 119.

Telefon: 06-26/376-031, 

06-30/655-655-2

Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és 

szúnyoghálóval!
Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával,
7 év granciával!

HOMLOKZAT SZIGETELÉS

Várnegyed szerkesztőség:
 E-mail: varnegyed@gmail.com  • Te le fon: +36-1-355-0139
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A MAGYAR VÖRÖSKERESZT 

SZOCIÁLIS 

RUHAVÁSÁRT SZERVEZ 
AZ I., II., XII. KERÜLET 

RÁSZORULÓ LAKOSAI 

SZÁMÁRA. 

Az akció során kedvezményes áron 
vásárolhatóak használt ruhaneműk, 

gyermek, női, férfi ruházatok, 
játékok, könyvek.

Időpont: 2019. február 11. (hétfő) 
08.00-15.00

Helyszín: Magyar Vöröskereszt 
Budapest Fővárosi Szervezete Budai 

régió 
II. kerület. 1024 Budapest, Széll 

Kálmán tér 3. II. emelet.
Telefon: +36-1/212-2783, +36-

1/212-2811

A szociális vásárra elsősorban 
gyermeküket egyedül nevelő szülő-

ket, nagycsaládosokat, nyugdíjaso-
kat és alacsony keresetű lakosokat 

várunk.

ÖNKÉNTESEKET 
KERESÜNK!

A DélUtán lelkisegély 
szolgálat budapesti 

ügyelőket keres,
akik vállalják 

az ingyenes, kötelező 
képzést, és a havi 8-10 

óra – nem fizetett – 
esti elfoglaltságot. 

Jelentkezés életrajzzal 
és motivációs levéllel 
legkésőbb február 15-

ig: info@delutan.hu

2019

FIGYELEM! Változások a közös 

képviseletre vonatkozó törvényi 

előírásokban 2019. januártól.     

Szolgáltatásaink: 

• 24 órás vészhelyzeti 

  elérhetőség

•  Teljes körű  könyvelés az új 

  törvényi előírás szerint

•  Hatékony kintlevőség-kezelés

•  Műszaki problémák kezelése -  

  Gondnoki házfelügyelet

•  Társasház teljes körű 

  üzemeltetése

•  Felújítási munkák előkészítése, 

  lebonyolítása, felügyelete

•  Alapító Okirat és SZMSZ 

  elkésztése, karbantartása

•  Jogi problémák megoldása

I. kerületi közös képviselet 

és társasházkezelés

Elérhetőség: 06 30 382 9778
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Mesemúzeum
FEBRUÁRI PROGRAMOK

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 gyémánt fél krajcárja, 

A róka és a gólya, 

A császár új ruhája. 

Ajánlott korosztály: 

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.




