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Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalko-
zásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik 
pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést 
választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem támogatják 
a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.

Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz 
a rohanó hétköznapok során még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manapság erre 
már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér, amelyre belépve egyre több helyi hivatali 
ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális 
ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon követhető. 

A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő ügyintézés helyett az ország bár-
mely pontjáról, bármikor, kényelmesen, online is intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi adóügyek 
is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű-, il-
letve termőföld adó jelenthető be, valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre 
is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével szintén könnyűszerrel megoldható, 
függetlenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.

Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. 
A lakosság mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással kapcso-
latos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való belépést és 
személyes azonosítást követően ismét időt takarít meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis közhiteles 
nyilvántartásokban meglévő személyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon. 

Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indítható, többek között ipari és kereskedelmi, 
hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali Portálról is közvetlen linken 
elérhető, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb ügy 
is benyújtható elektronikus úton. A bejelentkezett felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk 
indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illetve 
az előzetesen már kitöltött űrlapjaikat is könnyedén elérhetik.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-onkormanyzat.
gov.hu weboldalon és településünk weboldalán is elérhető. 

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan.

A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!
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Megkezdődött 
a Krisztina tér 1. felújítása 
Június elején elindult a munka a Krisztina tér 1. szám alatti, egykori Budai Polgári Casino épületében. 

A tervek szerint a kerület új kulturális központja 2020. második felére készül el, és eredeti pompájá-

ban, de a XXI. század követelményeinek megfelelő építészeti és technikai felszereltséggel várja majd a 

látogatókat.  

Bizonyára sokan tudják, hogy a Budavári Művelődési 

Háznak jelenleg otthont adó épület egykoron az And-

rássy Palota volt. A Bem rakpart 6. szám alatti épület egy 

részében éppen ezért Andrássy Emlékmúzeumot alakíta-

nak ki. Az épületrészt az állam 2018-ban megvásárolta 

az önkormányzattól.

Mindez azonban nem azt jelenti, hogy megszűnik a kerü-

leti művelődési központ. Sőt, épp ellenkezőleg. Az önkor-

mányzat úgy döntött, hogy erre a célra teljesen felújítja 

az egykori Budai Polgári Casino épületét a Krisztina tér 

1-ben. Az épületben sokáig pártház és irodák működtek, 

egy része állami tulajdonban volt. Az önkormányzat az 

elmúlt években lépésről-lépésre megvásárolta az ingat-

lant, ma már teljes egészében a kerület tulajdonában van. 

A tervek szerint ebbe az épületbe költözik a kerület új 

kulturális centruma, a Márai Sándor Kulturális Központ.

A tervezés és a közbeszerzési eljárás lefolytatása után 

június 3-án kezdődött meg a munka az épületben. A 

teljeskörű felújítás során a mintegy 2846 m2-es épü-

letben — restaurátorok bevonásával — egykori pompá-

jában szépül meg az impozáns első emeleti díszterem 
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és a főlépcsőház is. Az épület központi magját képező 

belső udvart lefedik, közösségi térré alakul. Az előadó 

termek szervesen kapcsolódnak majd a díszteremhez, 

így nagyobb rendezvényeken egy nagy térré összenyit-

ható lesz. 

A kulturális központ akadálymentes bejáratot kap, liften 

az akadálymentes közlekedés biztosított lesz. 

A külső-belső felújítással környezetbe illeszkedő, min-

den korszerű igénynek megfelelő kulturális intézmény 

kialakítása a cél, amely egyaránt alkalmas lesz majd kö-

zösségi programok, komoly- és könnyűzenei koncertek, 

színházi előadások, kiállítások megrendezésére. 

A teljes felújítás mintegy 2,6 milliárd forintba kerül, és a 

jövő évben készül el.                                                FSZR

Látványtervek a külső homlokzatról és a beépített belső udvarról

     Ide kapcsolódik, hogy a munkálatok részben érin-

tik az épület földszintjén lévő élelmiszerboltot is. Az 

üzletet bezárták, felújítják és várhatóan ez év késő 

őszén nyitják meg. A helyiségben továbbra is élelmi-

szerüzlet működik majd. 

Addig az Ág utcánál lévő élelmiszerboltot, a kisebb 

zöldségeseket, pékségeket és a szombatonként a 

Krisztinavárosi templom tövében működő termelői 

piacot javasoljuk az itt élőknek.
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Újra az önkormányzati lakásokról

Öntsünk tiszta vizet 
a pohárba!  
Az önkormányzat lakásgazdálkodását kritizáló, folyamatosan lakásmutyit emlegető ellenzéki vádakra 

reagálva Nagy Gábor Tamás polgármester napirendre vette az önkormányzati lakásrendelet módosí-

tását. A célja az volt, hogy világossá váljék, melyik politikai szervezet, mely képviselők támogatják a 

lakbérek emelését. A kérdésre csak részben kaptunk választ: a Fidesz-KDNP képviselői elutasították a 

lakbéremelést, az ellenzéki képviselők azonban nem vettek részt a szavazásban. 

— Öntsünk tiszta vizet a pohárba! 

Nézzünk szembe azzal, az ellenzék 

hogyan gazdálkodna az önkormány-

zati lakásokkal és milyen összegű 

lakbért fizettetne az itt élőkkel, ha 

a következő választáson hatalomra 

kerülne! Ehhez a szembesítéshez 

joguk van az itt élőknek — így indo-

kolta a lakbérekkel kapcsolatos elő-

terjesztés napirendre vételét Nagy 

Gábor Tamás polgármester. 

Mint mondta, az elmúlt években a 

Budavári Önkormányzat lakásgaz-

dálkodását folyamatos támadás érte. 

A sajtó egy része és a Képviselő-tes-

tület ellenzéki tagjai részéről példá-

ul az a kritika fogalmazódott meg, 

hogy az önkormányzati bérlakások 

bérleti díja kirívóan alacsony, meg 

sem közelítik az ingatlanportálokon 

hirdetett bérleti díjait. Legutóbb a 

24.hu internetes újság írta, hogy a 

„fideszes többségű önkormányzat új 

szerződéskötés esetén felülbírálhatná 

a bérleti díjat, és a lakásrendelet mó-

dosításával emelhetne azon”.

— Az önkormányzat vezetése, a Fi-

desz-KDNP többség nem ért egyet a 

lakbérek emelésével, de ha az ellen-

zék szerint szükséges a drasztikus 

emelés, akkor két és félszeres eme-

léssel számoltunk a szociális bérleti 

díjak négyzetméter áránál.

Ugyancsak rendszeresen megfogal-

mazódik az a vád, hogy az önkor-

mányzat nem vizsgálja a bérlők va-

gyoni helyzetét, nem ahhoz igazítja 

a lakbéreket; a Budai Várban és az I. 

kerületben értékes ingatlanokat ad-

nak ki tehetős embereknek. — Nem 

tudjuk, hogy az ellenzék hogyan 

vizsgálná a bérlők vagyoni hely-

zetét, milyen szempontok szerint 

döntene arról, hogy kinek milyen 

lakbért állapít meg. Ezért célszerű 

lenne vagyonnyilatkozattételi köte-

lezettség bevezetése, a bérlők va-

gyonát minden évben felülvizsgálná 

az önkormányzat. — Természetesen 

a Fidesz-KDNP ezt sem támogatja — 

mondta a polgármester.

 

Azt is rendszeres kritikaként fo-

galmazódik meg, hogy a Várban fi-

deszesek élnek. Az önkormányzat 

ugyan nem vizsgálja senkinek a 

pártpolitikai hovatartozását, de ha 
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erre igény van, a jövőben 150 szá-

zalékos „kormányzati lakbér-felárat” 

kéne meghatározni, tekintettel a 

Miniszterelnökség szomszédságára. 

A felárat azon bérlőknek nem kell 

megfizetniük, akik közjegyzői ok-

iratban nyilatkoznak arról, hogy nem 

örülnek a Miniszterelnökség felköl-

tözésének. Hiszen ők vélhetően nem 

Fidesz-szavazók. 

Azoknak a lakbérét is meg kellene 

emelni, akik 2010-2018. között álla-

mi tisztséget töltöttek be, kitüntetés-

ben vagy elismerésben részesültek.

Az üresen álló vagy megürülő vári 

lakásokat pedig a hajléktalan-ellá-

tásban lévő, de valamilyen rendsze-

res bevétellel rendelkezőknek kel-

lene kiadni az ellenzék elképzelése 

szerint, hiszen ezzel csökkenthető a 

hajléktalanság.

— A sajtóban megjelent nyilatkoza-

tok alapján összeállított előterjesz-

tés célja, hogy teljesen világossá te-

gye, melyik politikai szervezet, mely 

képviselők támogatják a lakbérek 

ilyen irányú emelését, a Képvise-

lő-testület valamennyi tagja egyér-

telműen állást tudjon foglalni ebben 

a kérdésben — mondta Nagy Gábor 

Tamás polgármester.

A kérdésre csak részben kaptunk 

választ: a Fidesz-KDNP képviselői 

elutasították a lakbér-emelést, az 

ellenzéki képviselők azonban nem 

vettek részt a szavazásban. — Az 

ellenzéki képviselők megfutamod-

tak, nem vettek részt a szavazásban, 

hogy ne kelljen színt vallaniuk a vá-

lasztók előtt arról, hogy milyen jövőt 

szánnak a kerületnek — mondta az 

ülés után a polgármester.             B.L. 

A félreértések elkerülése 

végett ezúton is jelezzük, 

hogy a polgármester és a Fi-

desz-KDNP többség nem tá-

mogatja a lakbérek drasztikus 

emelését, a bérlők számára 

éves vagyonnyilatkozattételi 

kötelezettség bevezetését és a 

kormányzati lakbér-felár meg-

fizetését sem. 

Szociális vs. 
piaci lakbér
A sajtóban rendszeresen jelennek meg félreértések és csúsztatások 

az önkormányzat lakásgazdálkodásával kapcsolatban. A vádak fo-

lyamatosan mutyit, korrupciót emlegetnek. Úgy állítják be, hogy az 

önkormányzat önkényesen dönt a bérlőkről. Tudatlanságból vagy 

szándékosan azt a látszatot keltik, hogy a kerület vezetése laká-

sokat osztogat, kiutal. Érdemes itt is tiszta vizet önteti a pohárba, 

hogy akik akarják, megértsék, mi a valós különbség a szociális és 

a piaci lakbér között.  Ehhez azonban vissza kell menni a múltba, 

egészen a rendszerváltoztatásig. 

A lakásgazdálkodás tekintetében az 

I. kerületi önkormányzat speciális 

helyzetben van, hiszen a kerületi la-

kásállomány nagy része — a mintegy 

1400 önkormányzati tulajdonú la-

kásból 800 — világörökségi területen 

van és műemléki védelem alatt áll. 

Ezeket a lakásokat a rendszervál-

toztatás után az önkormányzat úgy 

kapta meg az állami vagyonból, hogy 

a műemlék lakóházak nem alakítha-

tók társasházzá, így a bennük lévő 

lakások nem értékesíthetőek. Ez a 

tilalom ma is érvényben van. Ezért 

az itt élők — szemben más bérlőkkel 

— az 1990-es években nem tudtak 

élni azzal a lehetőséggel, hogy meg-

vásárolják a lakásokat. A különleges 

helyzetben, éppen a bérlők érdeke-

inek figyelembe vételével, speciális 

lakásgazdálkodási rendszert dolgo-

zott ki az önkormányzat. 

A határozatlan idejű bérleti jog-

viszonnyal rendelkező bérlők (ők 

azok, akik nem vásárolhatták meg a 

lakásaikat) esetében lakottan a lakás 

nem idegeníthető el és a bérleti jog 

egyenes ági leszármazókra örökít-

hető. Ezen bérlők szociális lakbért 

fizetnek és az önkormányzat csak 

az éves infláció mértékével emeli 



VÁRNEGYED • XXIV. ÉVFOLYAM,  10. SZÁM, 2019. JÚNIUS 13. CSÜTÖRTÖK8

ö n ko r m á n y z at

a lakbért. Hiszen az önkormányzat 

célja az, hogy az évtizedek óta itt 

élő polgárok kiszámítható feltéte-

lekkel, biztonságban éljenek. Az ön-

kormányzati lakásállomány mintegy 

80 százaléka után fizetnek szociális 

lakbért.

Sok félreértés és csúsztatás övezi 

azt is, hogy az örökbérleti jog cse-

rélhető.  Ezt is a lakástörvény teszi 

lehetővé, nagyon szabályozott kere-

tek között.  A bérlő a lakás örökbér-

leti jogát — a bérbeadó önkormány-

zat hozzájárulásával — elcserélheti, 

de önkormányzati lakás bérleti joga 

kizárólag másik lakás bérleti- vagy 

tulajdonjogára cserélhető. 

Vannak olyan esetek, amikor az ön-

kormányzati lakások megüresednek. 

Nem történt bűncselekmény

Az elmúlt időszakban a sajtóban megjelent vádak alapján a BRFK Kor-

rupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályon számos feljelentés 

született, az ügyekben nyomozás is indult nagyobb vagyoni hátrányt 

okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tet-

tes ellen. A több mint két évig tartó nyomozás során több folyóméternyi 

önkormányzati iratot foglaltak le, tanúkat hallgattak meg. 

Végül a 16 feljelentés alapján 24 tényállásban indult nyomozás megál-

lapította, hogy nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése, köte-

lezettségszegés sem történt és vagyoni hátrányt sem okozott a kerü-

let Képviselő-testülete. A rendőrség néhány hete minden tényállásban 

megszüntette a nyomozást.

Például azért, mert a benne lakónak 

nem volt örököse. A megüresedett 

önkormányzati lakásokra a kerület 

pályázatot ír ki, ez az úgynevezett 

piaci lakáspályázat. A pályázat so-

rán az önkormányzat egy minimum 

bérleti díjat határoz meg és a pá-

lyázó maga dönti el, hogy ezen felül 

mekkora díj fizetését vállalja. A pi-

aci pályázatra kerülő lakások döntő 

többsége felújításra szorul, a felújí-

tás költsége is a pályázót terheli. 

A félreértések tisztázása végett: 

a piaci lakbéreket nem a magán-

szektorban éppen aktuális piaci 

árak alapján határozzák meg, ha-

nem jogszabályban előírtak alapján.  

Fontos elem, hogy a piaci pályáza-

tok határozott időre szóló bérleti 

szerződések, vagyis nem keletkezik 

örökbérleti jog és a lakbérek ebben 

az esetben évente a jegybanki alap-

kamattal emelkednek. A pályázatok 

elbírálása átlátható és transzparens 

módon történik: a zárt borítékokat 

közjegyző előtt bontják fel, majd a 

Képviselő-testület megtárgyalja azo-

kat és dönt.  

B.L.

Az önkormányzat gondoskodik a műemlékházak felújításáról
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Támogatás a kerületi 
társasházaknak
Százmillió forint vissza nem térítendő támogatással segíti az önkormányzat a társasházak felújítását. A 

pályázatról májusban döntött a Képviselő-testület, a nyertes társasházakat már kiértesítették, valamint 

az eredmények a www.budavar.hu honlapon a Pályázatok menüpont alatt is megtalálhatók.  

Lassan negyed százada hirdeti meg az önkormányzat az 

Épületfelújítási pályázatot, amellyel a magántulajdonban 

lévő házak felújítását segíti és ösztönzi a kerület. 1995 

óta — akkor hirdették meg először a pályázatot — mint-

egy 1,1 milliárd forintot  biztosított a társasházaknak az 

önkormányzat. 

A támogatás segítségével homlokzatok, függőfolyosók, 

tetőzetek, kémények és kapuzatok szépültek meg. Olyan 

műszaki felújításokra is pályázhatnak a társasházak, 

mint az elektromos gerincvezetékek, gázvezetékek, eső-

elvezető-rendszerek cseréje. Idén előnyt élveztek azok a 

társasházak, amelyek energia-hatékonysági korszerűsí-

tést akarnak megvalósítani.

A tavalyi évhez képest húsz millió forinttal megemelt ke-

ret biztosította azt, hogy minden olyan pályázó társasház, 

aki érvényes pályázatot adott be (illetve hiányos pályázat 

esetén a hiánypótlási felhívásnak eleget tett), támogatás-

ban részesüljön. A korábbiaktól eltérően a társasházaknak 

jövő év végéig kell elszámolniuk a támogatással. 

Érdekesség, hogy hasonló támogatást nem minden kerü-

let biztosít a társasházaknak. Azon kerületek esetében, 

ahol van ilyen önkormányzati segítség, összehasonlítot-

tuk a támogatás mértékét: a teljes keretet elosztottuk az 

adott kerületben élők számával. Az V. kerület után Buda-

vár biztosítja a legnagyobb mértékű támogatást, majd a 

sorban a VI., a IX. és a II. kerület következik.  

MEGSZÉPÜLT A BÉCSI KAPU 

A Budavári Önkormányzat beruházásában elkészült a Bécsi kapu és a ka-

punál lévő útburkolat felújítása. A munkálatokat több ütemben végezte a 

kivitelező, még a tél folyamán megerősítették a kapu melletti várfalakat, 

majd tavasszal a kapu vízszigetelését, a kőrestaurátori munkálatokat és a 

felvezető lépcső szigetelését végezték el.

A kapu felújításával együtt az útburkolatot is átépítették, a legkorsze-

rűbb tervezési és építési elvek alapján bazaltbeton burkolatot alakítot-

tak ki. A korábbi burkolat nehezen bírta azt a fokozott terhelést, amely 

a sorompók előtti szakaszon nehezedett rá. Csúszós téli időszakban a 

vári elektromos buszok nem tudtak feljönni, a kerekük kipörgött, és ez 

veszélyeztette a környezetében lévő gépjármű- és gyalogosforgalmat is. 

A mostani új, és modern technológiával készült burkolat a biztonságos és 

rendeltetésszerű használatot biztosítja.
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Hol tart a vári internetbekötés? 

A Budai Vár területén a VárTele-

com Kft. végezte a legmodernebb 

technológiájú, G-PON optikai há-

lózat kiépítését, amely lehetővé 

teszi a kiváló minőségű televízió-, 

telefon- és nagy sebességű inter-

net-szolgálgatást. A munkálatok-

kal a szakemberek már majdnem 

készen vannak, csupán az Úri ut-

cában hiányzik még két rövid sza-

kasz. A cég folyamatosan végzi a 

lakásokba való bekötést is, az ön-

kormányzati lakások esetében a 

25.000 forintos bekötési költséget 

a Budavári Önkormányzat átvállal-

ja a bérlőktől.

A VárTelecom szolgáltatásaival 

kapcsolatban a 1240-es telefon-

számon, az ugyfelszolgalat@var-

telecom.hu e-mail címen, vagy 

személyesen a 1119 Budapest, 

Andor utca 47-49. szám alatti iro-

dában érdeklődhetnek. 

Közmeghallgatást tartott az önkormányzat

Június 6-án tartotta éves közmeg-

hallgatását a Budavári Önkormány-

zat.  A jogszabályi előírások alapján 

az önkormányzat vezetése beszámolt 

a kerület pénzügyi-gazdasági helyze-

téről, számot adott az elvégzett mun-

káról és a közeljövő terveiről is, majd 

válaszolt a lakók által megfogalma-

zott valamennyi kérdésre.

A közmeghallgatás némi perfor-

mansszal indult. Néhányan ugyanis 

közbekiabálásokkal, szórólapokkal   

azt követelték, hogy az önkormány-

zat ne számoljon be a munkájáról, 

csak a kérdésekre válaszoljon. A köz-

meghallgatás napirendjét azonban 

nem a lakók, hanem a Képviselő-tes-

tület fogadja el. Ráadásul a jelenlé-

vő lakók többsége kíváncsi volt a 

beszámolóra, a bekiabálókat többen 

rendre is utasították. Másrészt a be-

számoló megtartása jogszabályi kö-

telezettség is. Végül, de nem utolsó 

sorban maga a beszámoló és a pre-

zentáció is választ adott sok kérdés-

re, amelyek például a Batthyány tér 

felújítására vagy egyéb, önkormány-

zati fejlesztésekre vonatkoztak. 

  

A lakók által megfogalmazott észre-

vételek sok esetben a Fővárosi Ön-

kormányzat vagy a rendőrség hatás-

körébe tartozó ügyeket érintettek, 

ilyenek voltak például a forgalom-

technikai és közlekedéssel kapcsola-

tos kérdések, észrevételek.

 A közmeghallgatásról részletes 

tudósításunkat következő lapszá-

munkban olvashatják.   

Az önkormányzat vezetése minden, a lakók által felvetett kérdésre válaszolt
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A fővárosé lehet a Rác 
fürdő
Ismét közelebb kerültünk ahhoz, hogy végre megnyisson a Rác fürdő. Május végén a Fővárosi Közgyű-

lés úgy döntött, mintegy 7,4 milliárd forintot biztosít a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy megvegye a 

fürdőt és a szállodát a 2001-ben alapított Rác Nosztalgia Kft-től és a két évre rá bejegyzett Rác Beru-

házó Kft-től. Ezzel rendeződnek végre a tulajdoni viszonyok. 

Évek, sőt, lassan már évtizedek óta 

tart a Rác fürdő kálváriája. A Főváro-

si Közgyűlés még 2002-ben elfogad-

ta a fürdő rekonstrukcióját és a hozzá 

építendő szálloda építési tervét. En-

nek értelmében ekkor bezárt a für-

dő és megkezdődtek a munkálatok. 

Ybl Miklós tervei, valamint korabeli 

írásos és vizuális dokumentumok 

alapján állítottak helyre mindent a 

fürdőben. Így az 1960-as években 

értelmetlenül lebontott épületrésze-

ket is újraépítették. A fürdő mellett 

40 szobás, öt csillagos szállodát is 

emeltek. Mivel a beruházást ma-

gántőke bevonásával — a 2001-ben 

alapított Rác Nosztalgia Kft. és a két 

évre rá bejegyzett Rác Beruházó Kft. 

közreműködésével — bonyolította le 

a főváros akkori vezetése, a tulaj-

donviszonyok közel egy évtizedig 

tisztázatlanok voltak és ez komoly 

jogi huzavonát eredményezett a be-

fektető magánszemély és a főváros 

között. Így hiába készült el a fürdő 

felújítása 2010-re, mégsem nyitha-

tott meg. 

 

Tarlós István főpolgármester 2013 

elején úgy fogalmazott a Rác fürdő-

vel kapcsolatban, hogy nagyon nehéz 

örökséget kell kezelniük, a helyzet 

hasonló a 4-es metró többletkövete-

léseket tartalmazó szerződéseihez. 

Két évre rá a Fővárosi Közgyűlés 

kezdeményezte a Rác Nosztalgia és 

a Rác Beruházó Kft. felszámolását. 

Tavaly pedig úgy döntött Budapest 

vezetése, hogy megszerzik a fürdő 

és a hotel teljes tulajdonát. A most 

elfogadott határozattal a Fővárosi 

Közgyűlés utasította a Fővárosi Ön-

kormányzat által alapított REK Rác 

Fürdő Eszközkezelő Kft-t, tegyen 

ajánlatot 7,4 milliárd forint összeg-

határig az ingatlanegyüttes tulajdon-

jogának megszerzése érdekében.

Az már most látszik, hogy mielőtt 

megnyitna a fürdő, újabb felújítás-

ra lesz szükség, hiszen 2010 óta a 

használaton kívüli épület leamorti-

zálódott. 

D. A.
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„Tanítsátok utódaitokat, s ha azok is így teszik, akkor Magyarország boldog lesz.” 

Elismerések a kerület 
pedagógusainak
Május 31-én a Városháza aulája adott otthont a Budapest I. kerületében aktívan dolgozó és az egy-

kor itt tevékenykedett pedagógusok köszöntésének. Sokéves hagyomány szerint idén is a Budavári 

Önkormányzat által szervezett pedagógusnapi rendezvényen került sor a Budavári Virág Benedek Díj 

átadására.

A rendezvény nyitányaként Incze Il-

dikó színművész Kosztolányi Dezső: 

Ének Virág Benedekről című versét 

szavalta el, majd Hámori Angelika 

zongoraművész és leánya, Csőke 

Flóra csellista, zeneakadémiai nö-

vendék közös játéka varázsolta el 

a vendégeket. Nagy Gábor Tamás 

polgármester köszöntőjében ko-

runk egyik legnagyobb kérdésének 

nevezte, hogy vajon a lélek vagy 

technika veszi-e át az irányítást? S 

a választ is megadta. Úgy vélte, soha 

nem a szoftver, a számítógép fogja 

gazdagabbá tenni az embereket, a 

személyes példamutatás, a szorga-

lom szerepe sokkal fontosabb érték. 

Csak így nevelhető fel az egészséges 

lelkű, közösséghez, nemzethez tar-

tozó generáció. A pedagógusok el-

ismerésére alapított Virág Benedek 

Díj névadója ilyen személyiség és 

tanító volt. — Megvalósította a szív 

és a lélek egységét, rendületlenül 

hitt a harmóniában — mondta a pol-

gármetser. 

Az 1754-ben, jobbágy családban szü-

letett pálos rendi szerzetes az irodal-

mi élet felélesztésére 240 esztendeje 

alapította a Hazafiúi Magyar Társasá-

got, majd a rend feloszlatása után a 

Batthyány családnál vállalt nevelői 

állást. Visszavonulását követően a 

Tabánban élt és tanácsaival segítet-

te a kortárs költők legjavát, mások 

mellett Csokonait, Berzsenyit, Vö-

rösmartyt, Vajdát. Örült tanítványai 

sikerének. Iskolateremtő költő, mű-

fordító és történetíró volt, akit Márai 

Sándor is tisztelettel említett Napló-

jában. Sírfelirata útravaló az utókor-

nak: „Születtem, szerettem hazámat s 

dolgoztam érte. Ez az én életem törté-

nete. Tegyetek ti is így. Tanítsátok utó-

daitokat, s ha azok is így teszik, akkor 

Magyarország boldog lesz.” 

A Budavári Önkormányzat Képvi-

selő-testületének döntése értelmé-

ben Budavári Virág Benedek Díjban 

részesült Balassáné Tüske Ágnes 

pedagógiai szakpszichológus, mes-

terpedagógus, a Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat I. Kerületi Tagintézmé-

nyének igazgatója, valamint Hallgató 

Csaba, a Batthyány Lajos Általános 

Iskola testnevelő tanára, kosárlabda 

szakedző.

A nyugdíjba vonuló Balassáné Tüs-

ke Ágnes kiemelkedő oktató-nevelő 

munkájával, közösségformáló peda-

gógus egyéniségével az iskolákkal, az 

Nagy Gábor Tamás polgármester és a két díjazott: Balassáné Tüske Ágnes és Hallgató Csaba
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intézményekkel partnerségre töreke-

dett. — Pályája során mindig nyitott 

volt az innovatív pedagógiai törekvé-

sekre és vezetői elvei közé tartozott, 

hogy munkatársai maguk is értéket 

képviselnek — mondta méltatásában 

Csató Valéria.

Hallgató Csaba 2001 óta a Batthyány 

Lajos Általános Iskola testnevelő ta-

nára, kosárlabda szakedző. Nevéhez 

fűződik többek között a Batyis Sóly-

mok kosárlabdacsapat megalapítása, 

egyesületté fejlesztése, valamint az 

„Év Sportolója” díj megalapítása és 

gondozása. Tanítványait eredménye-

sen készíti fel a kerületi sportver-

senyekre, diákolimpiákra, tehetség-

gondozó munkájának köszönhetően 

kimagasló sporteredményekkel járul 

hozzá az iskola jó hírnevének öregbí-

téséhez. Évek óta szervezője és lebo-

nyolítója a nyári sporttábornak, a téli 

sítábornak és a túratábornak. 

Hallgató Csabát egykori tanítványai 

közül Nagy Borcsi méltatta. A fiatalos 

stílusú, vidám portréból egy gyerek-

barát, elkötelezett és lelkes pedagó-

gus alakja rajzolódott ki. Elhangzott 

többek között, hogy a „Cs. bácsi ve-

zette sporttábor már akkor megtelik, 

amikor még meg sem hirdették”. 

R.A.

TANKERÜLETI KITÜNTETÉSEK

Pedagógusnap alkalmából a Kö-

zép-Budai Tankerületi Központ veze-

tője, Hajnissné Anda Éva köszöntötte 

a tankerületben dolgozó pedagógu-

sokat, nevelőket. Az ünnepségen 

számos, I. kerületi iskolai tanár ve-

hetett át tankerületi kitüntetést és 

miniszteri elismerést. Minden díja-

zottnak gratulálunk!  

Tankerület Kiváló Pedagógusa díjat 

vehetett át:

Jávor Júlia, a Batthyány Lajos Álta-

lános Iskola pedagógusa; 

Kovács Éva, a Batthyány Lajos Álta-

lános Iskola pedagógusa; 

Sarlósné Bónus Mária Amália, a Bu-

davári Általános Iskola pedagógusa; 

Oláhné Uhlmann Inez, a Farkas Fe-

renc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

gordonka-, és tanszakvezető tanára;

Czibulka Mária, a Kodály Zoltán Ma-

gyar Kórusiskola Általános Iskola, 

Gimnázium, Alapfokú Művészeti Is-

kola és Szakgimnázium pedagógusa; 

Tringer Dóra, a Kosztolányi Dezső 

Gimnázium pedagógusa; 

Dr. Mihókné Bartha Katalin, a Koszto-

lányi Dezső Gimnázium pedagógusa; 

Takács Eszter, a Lisznyai Utcai Álta-

lános Iskola pedagógusa; 

Szijártó Kornél, a Szilágyi Erzsébet 

Gimnázium pedagógusa; 

Tóth Sarolta, a Toldy Ferenc Gimná-

zium pedagógusa; 

Balassáné Tüske Ágnes, a Főváros 

Pedagógiai Szakszolgálat I. Kerületi 

Tagintézményének igazgatója. 

Tankerület Kiváló Dolgozója díjban 

részesült:

Hontvári Lászlóné, a Farkas Ferenc 

Zenei Alapfokú Művészeti Iskola is-

kolatitkára;

Kerekes Katalin, a Kodály Zoltán Ma-

gyar Kórusiskola Általános Iskola, 

Gimnázium, Alapfokú Művészeti Is-

kola és Szakgimnázium iskolatitkára;

Platz Márta, a Toldy Ferenc Gimnázi-

um iskolatitkára;

Mészáros Enikő, a Közép-Budai Tan-

kerületi Központ munkatársa. 

Miniszter elismerő oklevelet vehe-

tett át Bereczky Judit, a Kosztolányi 

Dezső Gimnázium tanára és Horváth 

Zsolt Lászlóné, a Szilágyi Erzsébet 

Gimnázium tanára.

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 

adományoztak Dunajszki Zsuzsan-

nának, a Toldy Ferenc Gimnázium 

tanárának és Németh Lászlónak, a 

Kodály Zoltán Kórusiskola Általános 

Iskola, Gimnázium és Szakgimnázi-

um tanárának.

A Fővárosi Közgyűlés Bár-

czy István Díjat adomá-

nyozott Endrédi Józsefnének, a 

Budapesti Egyetemi Katolikus 

Gimnázium és Kollégium igazga-

tójának kiváló szakértelemmel 

és emberséggel végzett igazga-

tói munkája, valamint példamu-

tató szakmai tevékenysége 

méltó elismeréseként.
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Megmaradásunk maga 
a csoda

— A trianoni békediktátumnak — 

mert diktátum volt és nem szerződés 

— egyetlen célja volt: Magyarország 

megsemmisítése. Az, hogy a halálra 

ítélt nemzet nem halt meg, maga a 

csoda — mondta a Clark Ádám té-

ren, az Országcímernél tartott meg-

emlékezésen Nagy Gábor Tamás 

polgármester. Trianon traumáját 

évtizedekig nem oldhattuk fel, sőt, 

még csak beszélni sem volt szabad 

a határokon túl élőkről. A 2010-ben 

megalakult Országgyűlés egyik első 

döntése volt, hogy a Nemzeti Össze-

tartozás Napjává nyilvánította júni-

us 4-t. — Tanulni és beszélni kell a 

történelmünkről, hogy ne tévedjünk 

el a jövőben. A mai nap is ezt a célt 

szolgálja — mondta a polgármester. 

Bánhidy Vajk történész szintén arról 

beszélt, hogy a magyarság megma-

radása kész csoda. — Akkor, amikor 

kellett, mindig tudtuk, hogy mi a he-

lyes irány és a történelmünkben min-

dig voltak olyan személyiségek, akik 

fordítani tudtak a magyarság sorsán 

— emelte ki. — Túléltük a trianoni ka-

tasztrófát is, pedig a nagyhatalmak 

szándéka egyértelmű volt: fizikálisan, 

lelkileg és gazdaságilag is tönkretenni 

Magyarországot. De eljött június 5., a 

másnap, a legnehezebb nap, amikor 

el kellett kezdeni tovább élni. Bebizo-

nyítottuk, hogy képesek vagyunk rá, 

és ma itt állunk — mondta a történész. 

Szólt arról is, hogy a magyarságot 

három dologgal szokták jellemezni: 

folyamatosan a múltján kesereg, sír-

va vígad és széthúzó nemzet. — Nem 

a múlton kesergünk, hanem tanulunk 

abból, azért beszélünk róla. Lehet, 

hogy sírva vígadunk, de népdala-

inknál mi mondaná el szebben érzé-

seinket, gondolatainkat? Nincs még 

egy nép, aki ilyen gazdag népzenei 

kultúrával bír, mint mi! — mutatott 

rá. — S bár sokan széthúzó nemzet-

nek tartanak, ma, a Nemzeti Össze-

tartozás Napján mégiscsak az ösz-

szetartozásunkat ünnepeljük szerte 

a Kárpát-medencében.

99 évvel ezelőtt, 1920. június 

4-én az I. világháborút lezáró 

békediktátum aláírása sokkolta 

a magyarságot és a traumát év-

tizedekig nem oldhattuk fel. 

Megemlékezők a Clark Ádám téren

Bánhidy Vajk történész
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Lapunk mejelenésének napján nyílik 

a Várnegyed Galéria új tárlata, amely 

a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Mú-

zeum Képtárának anyagába nyújt 

betekintést. A múzeum egyike Er-

dély legrégibb muzeális jellegű gyűj-

teményeinek. 

A képzőművészeti gyűjtemény 

alapját a helyi kulturális intézmé-

nyekben fellelhető műtárgyak, va-

lamint az egykori Korunk folyóirat 

keretében működő galéria által ado-

mányozott képzőművészeti alkotá-

sok teremtették meg. Ma már több 

mint 1100 mű alkotja a Képtár ál-

lományát. 

A Várnegyed Galériában most olyan 

erdélyi művészek munkáit mutatják 

be, akik a 20. század erdélyi, ma-

gyarországi, esetenként az európai 

képzőművészet élvonalát erősítet-

ték, erősítik.

A kiállítás Budavár és Székelyudvar-

hely testvérvárosi együttműködésé-

nek keretében, a Bethlen Gábor Alap 

támogatásával valósul meg.  

A kiállítás megtekinthető július 15-

ig, keddtől szombatig 11.00 -18.00 

óra között. Helyszín:  Budapest I. 

Batthyány utca 67.

Budavár is hozzájárult a 

testvérváros, Székelyud-

varhely gazdag városnapi 

programsorozatához. 

Az Udvarhelyi Napokon az 

önkormányzat támogatásá-

val a népszerű Márai Estek 

egyik előadását láthatták 

az érdeklődők Hirtling Ist-

ván Jászai Mari-díjas szí-

nész és Mészáros Tibor 

irodalomtörténész előadá-

sában.

Márai est ajándékba

Székelyudvarhelyi 
KÉP-TÁR



VÁRNEGYED • XXIV. ÉVFOLYAM,  10. SZÁM, 2019. JÚNIUS 13. CSÜTÖRTÖK16

P r o gr a m o k

Sinka-ének 
A BIHARI PÁSZTORKÖLTŐ 
HALÁLÁNAK 50. ÉVFORDU-
LÓJA
Június 18., kedd 18.00 

Berecz András Kossuth-díjas énekes 

és mesemondó Sinka István „pásztor-

költő” verseit foglalta nótába, Sárrét 

dalaival egybeszerkesztve, énekelve 

és hangszerelve. Berecz Andrást a 

“pásztorénekes” Sinka István életmű-

vében talált rá arra az egyetemes vi-

lágképre, amely a parasztinál is érin-

tetlenebb pásztorélet kultúrájából 

épült és táplálkozott s a vitathatatlan 

tehetség erejével lépett át a névte-

lenségből a magyar irodalom legna-

gyobbjai közé.

Közreműködnek: Berecz András - 

ének, mese, Szerényi Béla - furulya, 

tárogató, citera, tekerő; Berecz István 

– tánc.

A belépés díjtalan! Helyfoglalás ér-

kezési sorrendben, a helyszín be-

fogadóképességének korlátai miatt 

érdemes az előadás előtt fél órával 

megérkezni.

Helyszín: Budavári Városháza Aulája 

– I. Kapisztrán tér 1.)

Filmklub
Június 20. csütörtök 18.00

A Szerb Antal regényéből, Révész 

György rendezésében 1974-ben 

készült Pendragon legenda című 

filmmel folytatódik a filmklubban a 

Latinovits-sorozat. A vetítés után be-

szélgetés a meghívott vendéggel. A 

programra ingyenes jegyek igényel-

hetők a Tabán mozi pénztárában.

Helyszín: Tabán mozi – I. Krisztina 

krt. 87-89. 

Lánchíd 
Kör

Június 21. péntek 15.30 óra

A Lánchíd Kör által szervezett előa-

dás vendége Saly Noémi muzeoló-

gus, helytörténész. Az előadás címe: 

A szerzetesek gasztronómiája.

Helyszín: Budavári Művelődési Ház 

-  I., Bem rakpart 6.

Kuruc 
emlékek VI.

Június 25. kedd 18.00 

A Magyar Emlékekért a Világban 

Egyesület folytatja a Rákóczi- és 

kuruc emlékek bemutatását. Ezúttal 

az itáliai és németországi emlékhe-

lyeket ismerhetik meg az érdeklődők. 

Velencétől Nápolyig, Köln-től Bad Kis-

singen-ig címmel dr. Szörényi László 

irodalomtörténész professzor, volt 

római nagykövet tart előadást. 

Helyszín: Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. székház – I. Gellérthegy u. 30-32. 

Könyvtári 
programok

Június 25. kedd 17.00 

Micsoda népek... egy Döbrentei utcai 

ház rejtelmei címmel készülő könyvé-

ről mesél Saly Noémi. 

Június 26.  17.00 Ingyenes diavetítés 

gyerekeknek.

Július 24. 17.00 Ingyenes diavetítés 

gyerekeknek.

Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár Márai Sándor Könyvtár - I. 

Krisztina krt. 87-91.

Koncertek 
a ZTI-ben 

Június 22. szombat 17.00 órától

Múzeumok Éjszakája — koncertek, 

kiállításvezetések és hangszerbemu-

tatók éjfélig. Belépés a központi kar-

szalagokkal, amelyek a helyszínen is 

kaphatók (felnőtt: 1900 Ft, 6-18 éves 

korig 800 Ft). Aki csak a Zenetörté-

neti Múzeumot szeretné felkeresni, 

az egyetlen  normál múzeumi jegy-

gyel (felnőtt: 1000 Ft, diák-nyugdíjas 

500 Ft)  az  összes  helyi programon 

részt vehet.

Június 27. csütörtök 19.00

Angol kórusmuzsika az Ad Solem & 

The Cosmo Singers (a University of 

Manchester énekkarai) előadásában. 

Vezényel: Anna Beresford, Clara Run-

dell & Jack Redman

A belépés ingyenes.

 Helyszín: Zenetudományi Intézet – I. 

Táncsics u. 7.



k u lt ú r a

17

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

Avar titkok
Június 13., csütörtök 18.00

László Gyula: Régészeti tanulmányok az avar társadalom 

történetéhez című könyvének bemutatója a Püski Kiadó 

szervezésében. László Gyula magyarul még soha meg 

nem jelent könyve az avar társadalomról, felépítéséről 

szól régészeti leletek alapján. A könyvet bemutatja: Sza-

bados György a László Gyula Intézet vezetője és Püski 

István.

A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrál-

ni a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail címen lehet a 

program megjelölésével. 

Könyvbemutató 
Június 15., szombat 16.00

Olga Majeau: Elszórt morzsák a kék madárnak – Egy eu-

rópai család története című könyvének bemutatója.

Egy különleges történetnek lehetünk a tanúi, amely az 

1700-as évek elején kezdődik és 2011-ben pattant ki. 

Hollandiában meghalt egy idős asszony, és a családra 

maradt egy láda irat, levél, fénykép és ereklye. A kincs-

re rátalált a holland unoka, s meglepetésére nem tudott 

elolvasni semmit, mert a hagyaték magyar nyelven 

íródott. Ekkor derült ki számára, hogy nagyapai ágon 

német származású, a szülei hollandok, de a nagyanyai 

leszármazása magyar. Magyarságának megérzése, a vér 

szava egyre erősebben kezdte őt hajtani, mígnem útra 

is kelt, és az erdélyi Szászvárostól, Budapesten, Bécsen 

át, Berlinen, Frankfurton keresztül a dél-tiroli Bolzanoig 

végigszántotta Európát, a helyszíneken felszedve min-

den morzsát híres-neves felmenőinek múltjából. Ebből 

alakult ki az európai családtörténet a marosvásárhelyi 

Mentor Kiadó égisze alatt a 90. Ünnepi könyvhétre meg-

jelenő könyvben.

A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrál-

ni a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail címen lehet a 

program megjelölésével. 

Jókai Anna Szalon  1011 Budapest, Iskola utca 28.

Nyitva tartás: a rendezvények ideje alatt, egyéb eset-

ben a látogatás időpontjával kapcsolatban ajánlott 

előzetesen egyeztetni. 

További információ: jokaiannaszalon@budavar.hu. 

www.jokaiannaszalon.hu

Jókai Annára 
emlékeztek

Családtagjának jelenlétében emlékeztek az irodalom ba-

rátai Jókai Annára június 5-én, halálának második évfor-

dulóján a Kossuth-nagydíjas írónőről elnevezett szalon-

ban. Az esten Csűrös Csilla szerkesztő-műsorvezető és 

vendégei Jókai Annával történt személyes találkozásai-

kat idézték fel. Timkó János Pál zongoraművész, az írónő 

„fogadott unokája” közös Velencei-tavi nyarakról mesélt. 

Mirtse Zsuzsa író, költő arra a műhelytitokra derített 

fényt, hogy Jókai Anna kitűnő pszichológiai érzékkel fel-

ismerte az írás terápiás szerepét, és biblioterapeutaként 

saját írásaival gyógyított. Takács Bence Ervin előadómű-

vész azt az élményét idézte fel, amikor az írónő zárt kör-

ben legelső alkalommal szólaltatta meg az Ima Magyar-

országért című művét. A fiatal művész úgy fogalmazott, 

azonnal „berántotta” a szív, a lélek, a szeretet ereje, a 

magyarságához, és az istenhez fűződő kötődés.
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Június 19-én 18.00 órakor nyílik a 

Tér-Kép Galériában Szarka Hajnal-

ka festőművész tárlata. A leginkább 

vegyes technikával dolgozó festőnő 

lírai, absztrakt képeiről ismert.

A festő életművének két végpontját 

jelentik a korábbi lebegő, áttetsző, 

akvarelles-kékes álomvilág nagy-

méretű alkotásai, illetve új képei, a 

kisebb, négyzet alakú művei, ahol a 

föld a maga repedezettségével jele-

nik meg, és nagyon konkrét, kitapint-

ható, rurális, rusztikus világot sugá-

roz. A két végpontot pedig összekötik 

a fel-felbukkanó emberalakok: új ké-

pei a figurális és nonfiguratív elemek 

montázsai, fej- és arcformák tűnnek 

fel, az ember óhatatlanul is mélyeb-

ben bevonódik a kép szemlélésébe. 

A tárlat ingyenesen megtekinthető 

2019. július 20-ig, keddtől szomba-

tig, 12-18 óráig. 

Helyszín: Tér-Kép Galéria, 1016 Bu-

dapest, Krisztina krt. 83-85.

Elvágyódás
Szarka Hajnalka festőművész kiállítása a Tér-Kép Galériában

A napsütötte Tabán 
Különleges helytörténeti sétára invitálja a látogatókat a 

Tabáni Kuckó nyári kiállítása. A tárlaton a régi tabáni há-

zak, utcák és terek semmivel össze nem téveszthető, iko-

nikus hangulata elevenedik meg az 1920-30-as évekből. 

A tárlaton a Budavári Önkormányzat gyűjteményéből 

és magángyűjtőktől származó akvarell és pasztell képek 

lesznek láthatók, olyan művészektől, mint Beregi Vilmos, 

Györgyfi Gy., Haeffner Jenő, Jálics János, Markó Ernő, 

Mátrai Vilmos, Tibai-Takács János, Turi-Jobbágy József, 

Turiák Ödön és mások.

A tárlat megnyitóját június 26-án, szerdán 18.00 órakor 

tartják. A belépés ingyenes. 

Helyszín: Tabáni Kuckó – 1013 Budapest, Döbrentei utca 

9., Virág Benedek Ház.

Tárlatvezetések:

A kiállításhoz kapcsolódva tárlatvezetéseket szerveznek 

a Tabáni Kuckóban július 9-én, 23-án és 30-án. A pontos 

időpontokról következő lapszámunkban részletesen be-

számolunk. 
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Már sokadik éve annak, hogy a Bu-

dai Református Egyházközség ön-

kéntesei a Budavári Önkormányzat 

munkatársaival közösen május hó-

napban a kerület szépítésén dolgoz-

nak. A Szilágyi Dezső téri református 

templom előtti rézsűre az idén is 

kiültetésre került 700 begónia pa-

lánta, amelyet a budai reformátusok 

biztosítanak, hogy a rézsűre élő vi-

rágokból kiírják: JÓ AZ ÚR!  A másik 

oldalra második éve angol nyelven is 

kikerül a felirat. 

 Jó hangulatú közös szolgálatunkat 

mindig a Magyar Református Sze-

retetszolgálat májusi hétvégére eső 

Szeretethíd programjához kötjük, 

és az önkéntesek Szeretethíd pólót 

adunk ajándékba. Köszönjük, hogy 

az akcióhoz a kerületi önkormányzat 

munkaeszközöket és egy köbméter 

termőföldet biztosított, és a   kelet-

kezett szemét elszállításáról is gon-

doskodtak. 

Öröm volt most is az együtt munkál-

kodás, hogy kerületünk szépüljön! 

Jövőre veletek ugyanitt! 

Csenki Zsuzsanna, 

diakóniai gondnok, 

Budai Református Egyházközség

Fotó: Kurkó Csaba 

Közösen az I. kerület szépítéséért!

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igaz-

gatóság vezetett túrákat tart a Bu-

dai Vár alatt húzódó, több mint 3 

kilométer hosszú barlangrendszer 

látogatók elől eddig elzárt részein, 

így például a Nagy Labirintusba. A 

Nagy-Labirintus a Budai Vár-bar-

lang járatrendszerének szerves 

része, annak egyéb barlangszaka-

szaitól jól elhatárolt, önállónak te-

kinthető 2100 m hosszúságú sza-

kasza.

A túra során fény derül rá, hogy az 

évszázadok során hogyan alakultak 

át a természetes eredetű barlangü-

regek labirintus szerű pincékké, és 

hogyan hasznosították őket a leg-

különfélébb módon a borospincétől 

a börtönön át az óvóhelyig. Ennek 

köszönhetően mára a Budai Vár-bar-

lang Magyarország talán egyik 

legrendhagyóbb barlangjává vált, 

melynek mostani arca az ember és 

természet közös munkájának hosszú 

évszázadok alatt kialakult eredmé-

nyét mutatja.

A túrán előzetes jegyvásárlással le-

het részt venni, jegyek csak online 

vásárolhatók a jegymester.hu olda-

lon. Helyszíni jegyvásárlásra nincs 

lehetőség!

A túra hossza körülbelül 2 óra, zárt, 

sötét térben, de állandó, kiépített 

megvilágítás mellett; a hőmérséklet 

állandó, kb. 12 °C, magas pártar-

talommal - ennek megfelelő öltö-

zet  szükséges. Könnyű séta kevés 

lépcsővel, kényelmes túracipő vise-

lése ajánlott. 

További információ: http://www.du-

naipoly.hu

Látogatható a Nagy Labirintus
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Kötelező ebösszeírás

A Budavári Önkormányzat 2019. 

október 31-ig meghosszabbította az 

ebösszeírás határidejét. 

Figyelem! Az eb tulajdonosa és tar-

tója az ebösszeíráskor köteles a tör-

vényben előírt adatokat a települési 

önkormányzat rendelkezésére bo-

csátani. 

A szükséges nyomtatvány beszerez-

hető az Ügyfélszolgálati Irodákon 

(Kapisztrán tér 1., Iskola utca 16., 

Attila út 65.) és letölthető a www.

budavar.hu oldalról. 

A kitöltött nyomtatvány leadható 

személyesen a már említett Ügy-

félszolgálati Irodákon, postai úton a 

Budapest Főváros I. kerület Budavári 

Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iro-

da - 1250 Budapest, Pf. 35. címre, 

illetve a kerület megbízott állator-

vosánál: Dr. Hámori Zsolt szakál-

latorvos, Csipet Bt. 1015 Budapest, 

Batthyány u. 48. A nyomtatványok 

elektronikusan is leadhatók az ügy-

félkapun keresztül vagy az online 

bejelentő felületen. Az online beje-

lentő felület megtalálható a www.

budavar.hu oldalon az Ügyintézés, 

Szolgáltatások, Tájékoztatók menü-

ponton belül az Ügyintézés, Igazga-

tás almenün keresztül a „Tovább az 

Ebösszeírás 2019 online bejelentő 

felületre” linken.

Bővebb felvilágosítás az Igazgatási 

Irodán kérhető ügyfélfogadási idő-

ben. Tel.: +36-1458-3075, +36-1-

458-3088 és +36-1-458-3087.

Hamarosan új bolt a 
Mészáros utcában

Lassan a végéhez közelít a Mészáros 

utcában az új élelmiszerbolt kialakí-

tása. Az Aldi megnyitását már várják 

a környékben élők, hiszen sétatávol-

ságban alig van üzlet. 

Az új boltot a Shell benzinkút mö-

gött, a Mészáros utcában alakították 

ki, és hamarosan megnyit. Amint 

megtudjuk a pontos időpontot, je-

lezzük.  
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Rendőrségi jó tanácsok 
nyárra
A nyári időszakban sok család indul hosszabb vagy rövidebb útra, hogy az eltelt időszak fáradalmait a 

megérdemelt nyári szabadsággal pihenje ki. Sokan csak rövidebb autós kirándulásokat tesznek, azon-

ban a tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre jelentősebb számban veszik igénybe az autót a külföldre 

történő utazások során is.

Annak érdekében, hogy a nyári va-

káció, és a családdal együtt töltött 

szabadság mindenki számára egy-

aránt pozitív élmény legyen, a Bu-

dapesti Rendőr-főkapitányság az 

alábbiakra hívja fel az autóval útnak 

indulók figyelmét:

A leggondosabban előkészített nya-

ralás is meghiúsulhat, ha az utazás-

hoz szükséges okmányok érvényes-

sége nem megfelelő, ezért indulás 

előtt fordítsunk kiemelt figyelmet 

mind a saját, mind járművünk okmá-

nyainak érvényességére. Sok eset-

ben évente csak egyszer kerül elő, 

de a „Schengeni- övezeten” kívülre 

utazók indulás előtt ellenőrizzék út-

leveleik érvényességét is.

Egy esetleges baleset miatt keletke-

zett kár érzékenyen érintheti a nya-

ralásra szánt családi költségvetést, 

ezért elindulás előtt javasolt a meg-

lévő biztosítások érvényességének 

ellenőrzése, és akár egy kiegészítő 

balesetbiztosítást megkötése is.

Az idejében megkötött assistance 

biztosításoknak legfőképp a kül-

földön bekövetkezett közlekedési 

balesetek, vagy műszaki meghibá-

sodások esetén vehetik hasznát a 

gépjárművel utazók.

A közúti közlekedés szabályai orszá-

gonként kisebb-nagyobb mértékben 

eltérhetnek a hazai KRESZ-től, ezért 

indulás előtt a célország tekinteté-

ben érdemes előre tudakozódni pél-

dául a sebességhatárok, a parkolás-

sal kapcsolatos korlátozások, vagy a 

behajtási övezetek tekintetében.

A gépjármű utasterében kizárólag a 

legszükségesebb tárgyakat helyez-

zük el. Gondoljunk arra, hogy egy 

hirtelen fékezés, vagy egy nagyobb 

baleset során az utastérben lévő tár-

gyak a rájuk ható erők következté-

ben akár súlyos sérüléseket is okoz-

hatnak.

Őrizetlenül hagyott járműben se kis-

gyermeket, se állatokat ne hagyjunk 

még rövid időre se, ugyanis ez szá-

mos veszély forrása lehet

A nyári hőség, a torlódásokban való 

veszteglés megviseli az emberi szer-

vezetet, ezért minden utunk során 

gondoskodjunk kellő mennyiségű 

hűtött, alkoholmentes, lehetőleg 

szénsav és cukor nélküli folyadékról, 

melyet az autó utasterében gondo-

san rögzítve, de könnyen hozzáfér-

hető módon helyezzünk el.

Ne feledjük, hogy a balesetek legha-

tékonyabb megelőzési módja a kö-

rültekintés, a türelem, és a másokra 

való odafigyelés.
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HÉTFŐ: 

09.30-11.30 Buboca Baba Klub és 

Tanoda. Folytatás ősztől!

Babajelbeszéd tanfolyam és beszé-

dindító foglalkozás. Érdeklődés, je-

lentkezés: www.babakezek.hu ,bu-

bocababa@gmail.com.

További információ: Hamar-Szelényi 

Éva, www.buboca.hu.  

16.30-17.30 Ingyenes jogi tanács-

adás. Bejelentkezés szükséges a dr-

boross@borossiroda.hu címen, vagy 

a klub elérhetőségein. A tanácsadás 

nyáron szünetel, szeptember 9-től 

folytatódik.

17.00-18.00 Ingyenes, önszerveződő 

angol társalgókör. A nyelv középszin-

tű ismerete ajánlott. Nyári szünet 

előtti utolsó alkalom június 17.

KEDD: 

08.00-9.00 Senior gerinctorna. 

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan@gmail.com címen.

18.00-19.00 Mobilizációs tréning

Nyújtó és mobilizációs gyakorlatok 

az ízületi mozgásterjedelem növe-

lésére, valamint egyensúlyfejlesztés 

a testtudatos mozgásért. Részvételi 

díj: 1400 Ft/alkalom; 4600 Ft/4 al-

kalom. Bejelentkezés szükséges a 

mozduljtudatosan@gmail.com címen. 

SZERDA:

10.00-10.30 „Kökörcsin” babás ját-

szó és táncház 1-3 éves korú gyer-

mekek és szüleik részére. Részvételi 

díj: 1000Ft/alkalom (egy gyermek + 

egy felnőtt).  Információ: Márton Pi-

roska táncos, óvodapedagógus, moz-

gásterapeuta. piroska.marton.tanc@

gmail.com.

10.30-12.00 Közép-budai baba-ma-

ma és hordozós klub. Folytatás ősszel!

15.30-16.30 „Aranycipő” — seni-

or társastánc tanfolyam, I. kerületi 

nyugdíjasoknak ingyenes. Folyama-

tos csatlakozási lehetőség. A június 

17-i és 24-i héten a foglalkozások 

szünetelnek.

CSÜTÖRTÖK:

09.00-10.00 Senior gerinctorna. 

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan@gmail.com címen.

14.00-17.00 Bridzs klub. Új érdek-

lődők jelentkezését is fogadják, de a 

játékszabályok ismerete szükséges. 

A nyári szünet előtti utolsó alkalom: 

június 13.

17.00-18.00 Meridián torna. A gya-

korlatok mindennapos végzésével 

sokat tehetünk egészségünk javí-

tásáért, mivel jótékonyan hatnak a 

testre, a lélekre és a szellemre is. A 

torna ingyenes, folyamatosan lehet 

csatlakozni a csoporthoz. A nyári 

szünet előtti utolsó alkalom: június 

13.

 

19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális 

köredzés

Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom, 

4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés 

szükséges a mozduljtudatosan@

gmail.com címen.

P r o gr a m o k

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

INGYENES GERINCTORNA I. kerületi nyugdíjasok 

részére kedden 9.00-10.00 és 10.30-11.30 óráig, 

csütörtökön 8.00-9.00 óráig.

Bejelentkezés minden alkalommal szükséges, ame-

lyet hétfőn és szerdán, 10.00-12.00 és 15.00-17.00 

óra között a 06-1-780-7660-as telefonszámon, vagy 

személyesen a Vízivárosi Klubban tehetnek meg.
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NORDIC WALKING 

Hétfőn 09.00 – 10.00. 

Találkozó a Vérmezőn, a Széll Kálmán 

tér felőli részen lévő fitnesz eszkö-

zöknél. A részvétel I. kerületi lako-

soknak ingyenes. További információ: 

+36-1-375 0336.

JÓGA  

Hétfőn és szerdán 18.00 -19.30 óra.

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. 

Nem kell hozzá partner, sem előze-

tes tánctudás. A részvétel I. kerületi 

lakosoknak ingyenes. További infor-

máció: +36-1-375 0336.

ZSÍRÉGETŐ TORNA

Csütörtökön 17.00 - 17.55 óra. 

Részvételi díj: I. kerületi lakosok-

nak 1.200 Ft/alkalom, 4.000 Ft/4 

alkalmas bérlet; Előzetes regisztrá-

ció szükséges: mozduljtudatosan@

gmail.com. Facebook elérhetőség: @

mozduljtudatosan.

GYEREKJÓGA

Pénteken 14.00 – 14.45 óra. 

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:  ani-

koertler@gmail.com.

BÜFÉ A CZAKÓN

Nyitva: Hétköznap 13.00 – 20.00 

óráig.

Hétvégén: igény szerint, illetve a 

rendezvényeken.

Hahó, 
itt a Czakó!

Czakó utcai 

Sport- és Szabadidő Központ 

1016 Budapest, Czakó u. 2-4.

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 szüksé-

ges a mozduljtudatosan@gmail.com 

címen.

10.15-11.15 „Aranycipő” senior tár-

sastánc tanfolyam. Részvételi díj: 

500 Ft. A június 17-i és 24-i héten a 

foglalkozások szünetelnek.

VASÁRNAP: 

„Különleges születésnap” a Bagoly-

vár Birodalom szervezésében. 

További információ: Körmendi Csil-

la, +36-30-531-5577, bolcsbagoly@

index.hu
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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

BEM6 FESZTIVÁL A DUNA 

PARTJÁN

Június 14 - 15.

Újra itt a nyár, és újra megrendezés-

re kerül a Bem6 Fesztivál a Budavári 

Művelődési Ház szervezésében. Jú-

nius 14-én, pénteken az intézmény 

kínálta foglalkozásokba nyerhetnek 

betekintést az érdeklődők, míg a kö-

vetkező napon, június 15-én egész 

napos szabadtéri program várja a 

látogatókat a Pala utcában. A ren-

dezvény – a Laposa birtok borkós-

tolójának kivételével – ingyenesen 

látogatható.

 

BEM6 FESZTIVÁL - PROGRAMOK 

Június 14. péntek 

7.30 – 9.30 Alakformáló konditorna

15.00 – 16.30 Szenior tánc

15.00 – 16.00 Argentin tangó

17.00 – 18.00 Aviva torna 

17.00 – 18.00 Hawaii tánc

 

19.00 Laposa borkóstoló és Jam Ses-

sion. Belépőhöz kötött program.

Jegyek elővételben a www.tixa.hu ol-

dalán kaphatók 3000 forintos áron.

 

Június 15. szombat  

Ingyenes, egésznapos szabadtéri 

rendezvény a Pala utcában

10.00-15.00 Kézműves foglalkozás 

és Népi játszótér

10.00 Kaláka: Három székláb gyer-

mekkoncert

11.30 Bélaműhely: Karmesterjáték 

– Koncert és interaktív gyermekfog-

lalkozás

13.00 Bartók Néptáncegyüttes tánc-

bemutató 

15.00 Babra zenekar – magyar és 

délszláv népzene

16.00 Parapács zenekar – koncert és 

táncház

17.30 Polinéz táncbemutató

19.00 Ferenczi György és az 1-ső 

Pesti Rackák 

20.30 Kerekes Band 
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Jóga

Minden szerdán 19.00-20.30

Esti hatha óra, ahol csavarások 

és  hullámzó ritmusok várnak a 

résztvevőkre.  A fókusz önmagad 

megtalálása, megérzése lesz  lelked 

templomában, a testedben. 

Bővebb információ, jelentkezés: Kö-

vecses Bettina,  hatha jóga oktató, 

RYT Yoga Allience. Elérhetőség: +36- 

70-322-1171,  thetravellingmat@

outlook.com.

Milonga Tango Y Alma táncház, 

Argentin tangó 

Szerdánként 18.30-tól  fél órában 

alaplépések tanítása teljesen kez-

dőknek ingyenesen 

19.00-20.30 tánctanítás.

20.30-tól táncház. Vezeti: Götz And-

rea és Szőllősi András. További in-

formáció: www.tangoyalma.hu. 

Belépő: 1000 Ft.

Irka Kör Versszínház-

Irodalomkedvelők Klubja 

Június 27. csütörtök 10.00

„Szeressétek a bárányokat! Szeressé-

tek a madarakat!” — Dsida Jenő

Összeállítás természetversekből.

 

Tabán sportkör

Június 20. csütörtök 17.00

Téma: Haza túrák válogatás 2. rész. 

Előadja: Kormos Vera.

Vetítettképes előadások

Június 18. kedd 10.30           

Csordás Gábor: Prága 2008. 

Belépő: 100 Ft.

Június 25. kedd 10.30   Ipach Ildikó: 

Almásy nyomában az egyiptomi si-

vatagban. Belépő: 100 Ft.

 

 A Dunánál – dalolókör

Június 18. kedd 18.00. Vezeti: Lo-

vász Irén népdalénekes, egyetemi 

docens. www.lovasziren.hu. Belépő: 

1000 Ft.

Budavári Filmklub a Tabán 

moziban

Június 21. péntek 14.00

Macskafogó - magyar-kanadai-NSZK 

animációs film 96 perc, 1986.

A filmklubra a belépés ingyenes!
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INGATLAN

 A kerületben 23 éve muködő 

WÁGNER ÉS TÁRSA Ingatla-

niroda Attila út 12. (okmányiroda 

mellett) folyamatosan keres ügyfelei 

számára ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT. 

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK bérleti 

jogának cseréje és jogi ügyintézése. 

Telefon: +36-30-509-2665, 212-

2136, www.ingatlanwagner.hu, 

e-mail: wagnera1@chello.hu.

Budai várban a Dísz téren rep-

rezentatív palotaház földszintjén 

lévő 58 m2-es, utca felé nyíló, föld-

szinti, teljes felújításra szoruló ön-

kormányzati lakás örökölhető bér-

leti joga átadó. Csereirányár: 29,9 

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, földszinti 

önkormányzati lakás örökölhető 

bérleti joga átadó. Csereirányár: 

32,9 M. Wágner Iroda, tel.: 212-

2136, 0630/509-2665.  

Budai várban a Dísz téren a Tóth 

Árpád sétány felé nyíló 100 m2-es 

dongaboltozatos, felújítandó önkor-

mányzati lakás örökölhető bérleti 

joga átadó vagy kisebb budai várban 

lévő önkormányzati lakásra cserél-

hető. Csereirányár: 49,9 M Ft. Wág-

ner Iroda, tel.: 212-2136, 0630/509-

2665.   

I. Budai várban a Tárnok utcá-

ban 110 m2-es 4 szobás, emeleti, 

hangulatos, dongaboltozatos, gáz-

cirkó fűtéses önkormányzati lakás 

örökölhető bérleti joga átadó (tető-

tér felé nyíló elvi bővítési lehető-

séggel). Csereirányár: 69,9 M Ft. tel.: 

0620/957-2767. 

I. Úri utcában a Tóth Árpád sé-

tány felé is nyíló 80 m2-es 2 szoba 

hallos, cirkófűtéses, földszinti, átla-

gos állapotú önkormányzati lakás 

örökölhető bérleti joga átadó. Cse-

reirányár: 39,9 M Ft. Wágner Iroda, 

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

II. Rózsadombon a Tövis utcá-

ban 3 lakásos bauhaus villaházban 

lévő I. emeleti 163 m2-es felújítandó 

öröklakás közel 500 m2 kizárólagos 

használatú telekrésszel azonnal be-

költözhetően eladó. Irányár: 129 M 

Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665 

I. Fő utcában 80 m2-es, csendes 

belső udvar felé nyíló 2.5 szobás, 

erkélyes, jó állapotú polgári belmé-

retű I. emeleti önkormányzati lakás 

bérleti jogát kisebb I. kerületi ön-

kormányzati lakásra cserélnék. Cse-

reirányár: 27,9 M Ft. Wágner Iroda, 

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

I. Attila úton a Tabán közelében 

– a Budai vár felé is nyíló - liftes tár-

sasházban lévő 86 m2 alapterületű, 

erkélyes, polgári jellegű, jó állapotú, 

napfényes nyugati fekvésű, cirkófű-

téses, tehermentes azonnal beköl-

tözhető öröklakás eladó. Irányár: 62 

M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665 

I. Tárnok utcában 102 m2-es, 

Duna felé nyíló emeleti, teljes fel-

újításra szoruló 2 szoba hallos, nagy 

étkező konyhás önkormányzati la-

kás örökölhető bérleti joga átadó. 

Csereirányár: 59 M Ft. Wágner Iroda, 

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

I. Csap utcában bruttó 70 m2-es 

III. emeleti, 1 nappali + 2 hálószobás  

belső kétszintes, jó állapotú, cirkó-

fűtéses önkormányzati lakás bérleti 

jogát   kisebb I. kerületi önkormány-

zati lakásra cserélnék. Csereirányár: 

29,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-

2136, 0630/509-2665.

Üzlethelység a Pauler utcában. 

Nagykirakatos, galériázott (teljes 

belmagasságú és természetes fény-

nyel megvilágított) jelenleg is mű-

ködő üzlethelyiség eladó (esetleg 

kiadó). Telefon: 06-30-834-7008. 

E-mail: e06308347008@gmail.com.

Ausztriai 65 nm-es, felújított, 

panorámás, pelletkazános „A” ener-

giaosztályú lakás és udvari táro-

lóhelyiség karinthiában, az olasz 

határnál 91 ezer euró (31 millió 

Ft) ELADÓ. (Esetleg cserélhető) Te-

lefon: 06-30-834-7008. E-mail: 

e06308347008@gmail.com.



A p r ó h i r d e t é s

27

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

Keresünk tartós bérletre minimum 

2 hálószobás zuhanyzós lakást liftes 

házban. telefon: 06-30-941-1177.

KERESÜNK XII. II. III. kerület-

ben kiadó új vagy újszerű, prémium 

minőségű vagy luxus, klímás villát 

vagy családi házat 2 állásos garázs-

zsal.  BakosLak Ingatlan 326 0618, 

06 20 974 0571.

KERESÜNK I. II. és XII. kerület-

ben eladó és kiadó 4 -5 hálószobás 

igényes házat vagy villát és 3 háló-

szobás igényes lakást. BakosLak In-

gatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

III. Óbudán Lajos utcában, pa-

nelprogramos liftes társasház 2. 

emeletén kiváló elrendezésű 66 nm-

es 3 szobás, beépített loggiás, csen-

des, világos, felújítandó lakás 35 

millió forintért eladó. BakosLak In-

gatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

II/A Pesthidegkúti zöldövezet-

ben 2 szintes, összesen 120 nm-es 

ikerház 2 önálló lakrésszel, 500 nm-

es telken 66 millió forintért eladó. 2 

nappali, 3 hálószoba, 2 fürdőszoba, 

2 konyha. Rendezett pázsitos sík 

kert, 2 gépkocsi beállóval. 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

Megvásárolom a kiválasztott in-

gatlant I., XI., vagy XII. kerületi, lega-

lább 2 szobás emeleti lakása határo-

zatlan idejű bérleti jogáért cserébe. 

Magánszemély. 06204629524,  va-

mos.adrienn@chello.hu.

Műteremlakást vagy ilyen cél-

ra alkalmas nagy alapterületű, 

nagy helyiségekből álló, lehetőleg 

felső emeleti lakást vásárolnék a 

kerületben saját célra. muteremla-

kas2019@gmail.com. +36 20 458 

8656 (csak SMS).

Önkormányzati lakás csere! XII. 

kerületi, felújított lakásomat szeret-

ném elcserélni az I. kerületbe. Laká-

som a MOM park közelében találha-

tó, 30 nm-es, nagyobbra cserélném. 

Elérhetőség: 06-20-460-3740, ne-

metandrasne00@gmail.com.

ÉLETJÁRADÉK

Egyedülálló, kedves fiatalem-

ber eltartási illetve életjáradéki 

szerződést kötne idős úrral, hölgy-

gyel, akinek segítségre lenne szük-

sége. Megegyezés alapján 100%-os 

eltartás. Biztos, biztonságos, szép, 

stabil időskort nyújtok. Telefon: 06-

70-673-7787.

Középkorú hölgy eltartási vagy 

életjáradéki szerződést kötne. 06-

30/621-3857.

Járadékot fizetek havonta idős 

személynek budapesti vagy vidéki 

ingatlanért (lakás, ház, telek, szántó) 

Kérem 18.00 óra után hívjon. Tele-

fon: 06-20-6290-916.

ADÁS-VÉTEL

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.

2019
Lapzárta Megjelenés
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 BUDAI JÓZSEF műér-

tő-lakberendező vásárolok 

készpénzért magas áron antik 

bútorokat, koloniált is, magyar 

vagy külföldi festményeket, minden 

típusú dísz-vitrin és lakberendezési 

tárgyakat, antik ill. márkás karórá-

kat, órákat, bizsuneműket, ezüst-

neműket, könyveket, varrógépet, 

zongorát, teljes hagyatékot. Hívja 

a megbízható partnert. Telefon: 

06-70-673-7787, e-mail: antik@

magyarantik.hu.

Arany, ezüst felvásárlás! Készpén-

zért veszek festményeket, bútorokat, 

Herendi, Zsolnay és egyéb porceláno-

kat,ezüst-bronz tárgyakat, pénzeket, 

képeslapokat, kitüntetéseket, boros-

tyán ékszereket, órákat, teljes hagya-

tékot. IX., Vámház krt. 7. nyitva: H-P: 

10-16 óráig. Tel.: 0670-620-3636.

Papír és fémpénzt, bélyeget, 

képeslapot, papírrégiséget, régisé-

geket vásárolunk és árverésre átve-

szünk. VI. Andrássy út 16. 266-4154 

Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19.

 KÖNYV! Mi nem csak tele-

fonszám, üzlet is vagyunk! 

Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) 

Veszünk könyveket, könyvtárakat, 

régi térképeket, kéziratokat, képes-le-

velező lapokat, plakátokat, fényké-

peket, egyéb papírrégiséget. Díjtalan 

kiszállás, készpénzfizetés. Tel./Fax: 

212-8909, e-mail: kriszt.ant@gmail.

com. nyitva: h-p 10-18 óráig.

 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, hanglemeze-

ket, mindenféle régiséget, hibásat 

is. Hívjon bizalommal a hét minden 

napján, díjtalan kiszállással. Telefon: 

06-70-600-1727.

SZOLGÁLTATÁS

Irodák, lépcsoházak, lakások 

napi takarítását, nagytakarítását vál-

lalom, közületeknek és magánsze-

mé lyeknek. Halász Tibor. Telefon: 

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

 Villanyszerelés azonnal! 

Hibaelhárítástól a teljes fel-

újításig. Petrás József villanyszere-

lő mester. Telefon: 06-20-9344-664, 

246-9021. ELMÜ ügyintézés.

Vízszerelés, villanybojlerek víz -

kő telenítése, javítása, csapok, szi-

fonok, vécécsészék, vécétartályok 

cseréje, javítása. Mosó-, mosogató-

gépek bekötése. Anyagbeszerzéssel 

is. Telefon: 06-30-447-3603.

Kémények bélelése, átépítése, 

belső marása teljes körű ügyintézés-

sel. Szabó Balázs 06-20-264-7752.

Készpénzért gépkocsikat vásá-

rolunk, hivatalos bontási igazolás-

sal, ingyenes szállítással. telefon: 

06-30/455-87-19.

Várnegyed szerkesztőség:

E-mail: varnegyed@gmail.com  • Te le fon: +36-1-355-0139

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!

Bútorok, konyhabútorok 
valamint fa nyílászárók, 

redőnyök, árnyékolástechnikai 
eszközök gyártását és 
beépítését vállaljuk.

Miklós Csaba, 
tel: +36-70-586-0116

e-mail: miklosbutor@gmail.com

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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Társasház takarítás. Tisztelt Kö-

zös Képviselő, társasháztakarítást 

vállalok hosszú távra referenciát is 

tudok csatolni. Akár azonnali kez-

déssel. nemetandrasne00@gmail.

com. telefon: 06-20-460-3740.

 Lakásfelújítás! Szobafestés, 

mázolás, tapétázás, parketta-

lerakás, -javítás, -csiszolás,  vízsze-

relés, csempézés, villanyszerelés, 

ajtó- és ablak csere, kőműves és 

asztalos munkáK, takarítás, garanci-

ával. Halász Tibor. Telefon: 202-

2505, 0630-251-3800. 

 

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.

O  KTATÁS

Amerikaitól angolul Gyorsan, 

beszédcentrikusan, egyénileg, min-

den szinten. Telefon: 06-70 -242-

2611.

Anyanyelvi angoltanár többéves 

tapastalattal nyelvórát vállal min-

den korosztálynak. Nyelvvizsgára 

felkészítés, üzleti angol, önéletrajz, 

prezentáció. Extra: gitároktatás. Fa-

cebook: David Perkett, paulsondri-

ve@gmail.com

EGÉSZSÉG

Az emberek életkörülményei 

igen sokfélék. Életmód nagymér-

tékben befolyásolja az egészséget. 

Mozgással, masszázzsal, táplálko-

zással hathatunk vitalitásunk, egész-

ségünk megörzésére. - Testmasszázs 

izmokra, izületekre ható kezelés - 

Talp - Akupresszurás kezelés a test 

energiáinak helyreállítása, hatva a 

belső szervekre - Egyéni jóga ok-

tatás. Hívjon bizalommal Harsányi 

Andrea, telefon: 06-70-388-8807.

Á  LLÁS

Az I-II-XII. kerületben hajnali 

hírlapkézbesítőket, valamint nap-

pali újságkihordókat keresünk. Fő-

állásban és részmunkaidőben is vé-

gezhető tevékenység. Jlentkezés a 

06/30-235-17-47-es telefonszámon.

Az I. KERÜLETI 
HÁZGONDNOKSÁGI KFT. 

vállalja társasházak 
közös képviselői 

feladatainak ellátását

Szolgáltatások:

Ha közös képviselet, 
akkor I. kerületi 

Házgondnoksági Kft., mert:

 

Kérjen írásos tájékoztatót és 
árajánlatot! 

Az Ön társasházára vonatkozó 
egyedi ajánlatot  átveheti 

személyesen, 
e-mailben vagy levélben.

Elérhetõség: 
1012 Budapest, Pálya utca 7., 

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

•  Teljes körű könyvelés, 
 éves költségvetési javaslat, 
 egyéni elszámolás készítése.
• Közgyűlések összehívása és  
 megtartása.
•  Felújítási munkák 
 koordinálása.
•  Pályázatokon való indulás  
 teljes adminisztrációja.
• Műszaki feladatok 
 szervezése és végrehajtása.

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

Hirdetésfelvétel minden 
kedden és szerdán 
10.00-15.00 óráig 
a szerkesztőségben 

(I. ker., Országház utca 15.)
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Mesemúzeum 
P R O G R A M O K

1013 Budapest, Döbrentei utca 15., 

+36-1-202-4020

Június 15., szombat 11 órától 

Készíts kisbőröndöd a nyárra!

Gyertek a nagy melegben hűsölni a 

Mesemúzeumba! Itt a nyár, itt a jó 

idő. Készítsd el saját kis bőröndödet, 

amiben kincsedet magaddal viheted 

a szabadba. A foglalkozást Farkas 

Réka iparművész vezeti. 

Ajánlott korosztály: 5-10 éves korig. 

120 perc.

16.00 -21.00 óra között Mesebeli 7 

próba a Mesemúzeumban

Az interaktív kiállításban a látogatónak 

próbákat kell teljesítenie. A hét próba 

mindegyike más-más készséget, ké-

pességet érint, és az összes érzékszerv 

mozgósítására szükség van a megoldá-

sukhoz, legyen szó népmesei idézetek 

párosításáról, az égig érő fa odújába 

rejtett kincsek kitapogatásáról, labirin-

tusban való eligazodásról vagy éppen a 

sárkány legyőzéséről. 

Ajánlott korosztály: 4-99 éves korig

16 óra Kárász Eszter és az Eszter-lánc 

mesezenekar

A sűrű erdő ezernyi titkot, hangot és 

varázslatot rejt. Mese-erdő közepébe 

hívunk minden gyereket és gyerek-lel-

kű felnőttet, ahol megelevenedik a tör-

ténet a zene, bábok, a tavaszi szellő és 

nyári fuvallat persze a gyerekek se-

gítségével. A hangszerek mind a mese 

egy- egy szereplőjét ismertetik meg 

velünk, akiknek kalandjait a gyerekek 

is alakíthatják ötleteikkel. Gyerekdalok, 

népdalok, kortárs költők megzenésített 

versei kísérnek minket utunkon a ta-

vasz beköszöntével, aminek a végére 

reméljük, új zenekari tagokat is találunk 

a gyerekek körében, akik csörgőkkel, 

kasztanyettákkal, cintányérokkal be-

szállnak a közös muzsikálásba. A kon-

cert végén a hangszer-simogatón közel-

ről is megismerkedhetnek hangszerek 

és gyerekek. Tagok: Kárász Eszter (ének, 

ukulele, furulya, tilinkó), Veér Csongor 

(hegedű), Nemes Janó (klarinét). Bata 

István (gitár), Clemente Gábor (ütőhang-

szerek. 

Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig. 60 

perc.

17.30 Vendégünk: Tóth Krisztina, 

a Mesemúzeum kulcsőre, 

aki meglepetéssel is készül!

Hozzátok el kedvenc könyveiteket, lesz 

dedikálás is. Ajánlott korosztály: 3-10 

éves korig. 60 perc.

19 óra Évkerék Társulat

Zöld Péter meséje

Mesejáték sok-sok muzsikával, hol ki-

rály s királylány Te magad is lehetsz, a 

te fejedre is kerülhet virágsziromkoszo-

rú! Ajánlott korosztály: 4-10 éves korig. 

60 perc.

17-19 óra között 

Barangolás mesebeli tájakon

Greenbox - élményfotózás

Bújj bele a hétmérföldes csizmába, és 

utazz el az Óperenciás-tengeren is túl-

ra! Egy pillanat alatt ott teremhetsz a 

kacsalábon forgó palotában, a sárkány 

barlangjában vagy akár az égig érő fa 

tetején. A legjobb pillanatot megörö-

kítjük neked! Ajánlott korosztály: 1-99 

éves korig. 120 perc.

17-19 óra között 

Utazás a Földön kívül

Van kedved elindulni egy Földön kí-

vüli utazásra? Milyen űrhajót építenél 

magadnak? Szerinted utazásod során 

találkoznál valakikkel az űrben? Eset-

leg űrlényekkel, marslakókkal vagy 

ufonautákkal? Ezekre a kérdésekre ke-

ressük közösen a választ saját alkotá-

sainkon keresztül. Kreatív, kézműves 

foglalkozás az egész családnak Kiss Do-

rottyával, a Halszem Meseműhely veze-

tőjével. Kisebbeknek a részvétel szülői 

segítséggel ajánlott. Ajánlott korosztály: 

6-10 éves korig. 120 perc.

Június 22., szombat 16 órától
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