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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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Már épül a Szaffi 
játszótér 
Újabb tematikus játszótérrel gyarapodik a kerület. Ezúttal a Vízi-

városban, a Csónak utcában a Szaffi története elevenedik majd 

meg. 

Jókai Mór A cigánybáró című  kis-

regényéből készült felejthetetlen 

rajzfilm, a Szaffi, a mai napig gyer-

mekek és felnőttek egyik kedven-

ce. Nem véletlenül. Hiszen kincs-

vadászat, kalandok, történelmi 

háttér, szerethető karakterek — Jó-

nás, Szaffi, Cafrinka —, humor és  

szerelem mind-mind megtalálható 

Dargay Attila 1984-ben készült 

rajzfilmjében. A történet hangulata, 

lelkisége elevenedik meg a kerület 

most épülő új játszóterén, a Szaffin. 

Az új játszóteret a Vízivárosban, a 

Csónak utcában alakítják ki, a te-

reprendezési munkálatok már most 

zajlanak. Dobó István, a Budavári 

Játszótér Üzemeltető Közhasznú 

Nonprofit Kft. vezetője elmondta, 

hogy a munka első ütemében a te-

rületet határoló támfalat magasít-

ják meg és kerítést is szerelnek rá 

a gyermekek maximális biztonsága 

érdekében. Ahogy a kerületben va-

lamennyi önkormányzati játszótér 

zárható, a Szaffi is az lesz.  

A Várszoknyán lévő lejtős területen 

teraszos elrendezéssel alakítják ki az 

új játszóteret — szintén a gyermekek 

biztonságát tartva szem előtt. A te-

raszokat sétautakkal kötik össze, de 

a gyerekek akár mászhatnak is, ezt 

segítik majd az úgynevezett má-

szó-körmök. 

A Szaffi egy teljesen új ki-

alakítású játszótér lesz, így 

itt lehetőség van zárható, 

vízöblítéses illemhely és 

mosdó kialakítására is. Az 

alapozási munkálatok ha-

marosan meg is kezdődnek. 

Dobó István ezzel kapcso-

latban megjegyezte, hogy 

az önkormányzattal közö-

sen már többször is meg-

vizsgálták, hogyan lehetne a 

kerületi játszótereken mos-

dókat kialakítani. A fixen te-

lepített, csatornával ellátott 

mosdókat utólag jelentős 

költséggel és teljes átépítés-

sel lehetne megvalósítani, 

sok játszótéren erre nincs is 
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lehetőség. Korábban már kipróbálták a mobil wc-k telepí-

tését is, ám a tapasztalatok azt mutatják, hogy bármilyen 

gyakran ürítik, cserélik azokat, főleg a nyári időszakban 

elviselhetetlen a jelenlétük. Dobó István emlékeztetett rá, 

hogy a Franklin játszótéren a szülők kérésére korábban 

telepített ilyen mosdót az önkormányzat, majd ugyancsak 

a szülők kérésére le kellett szerelni. A mosdót ugyanis 

nem csupán a gyerekek használták, hanem az arra járók 

is, sőt, a környéken lévő hajléktalanok is nagyon gyorsan 

felfedezték maguknak. 

     

Nyáron, a tereprendezés és az alapozás után megkezdődik 

majd az egyedi és különleges, a Szaffi történetéhez kap-

csolódó játékok felszerelése is. A játszóteret elsősorban 

a 3-7 éves korosztály számára alakítják ki. Dobó István 

elmondta, hogy az óvodás korú gyermekekre jellemző a 

közös játék, a mese átélése, a történetek eljátszása. Így 

az eszközök is ennek megfelelően kerültek kiválasztásra. 

„Cafrinka házában” közös bújócskázást tudnak játszani, 

a kötéllétráján tudnak majd mászni, a csúszdán pedig el 

tudnak „szökni”. Újdonságként — a kerületben elsőként — 

trambulint és körforgó játékot is építenek majd. Gondol-

nak a kisebb, 1-3 éves gyermekekre is. Számukra homo-

kozót, speciális csúszdás játszóvárat és baba-mama hintát 

terveznek. A mesefilm jellemző szereplőit, ahogy koráb-

ban a VUK és PomPom játszótereken is, Jarosch Imre és 

Teigler István szobrászművészek tervezik és készítik.

A családok kényelmét, biztonságát szolgálja majd az ön-

tött gumi alapú kavics-burkolat, a már említett mosdó, a 

napvitorlák, a párakapu és az ivókút, valamint a sok-sok 

zöldfelület is.  A környezettudatosság jegyében a játszó-

tér világítása napenergiával működik majd.

TOVÁBBI FEJLESZTÉSEK A JÁTSZÓTEREKEN

Új burkolatot alakítanak ki a Donáti játszótéren az ivó-

kút körül és a pingpongasztalt is újjávarázsolják. Sőt, a 

karbantartási munkálatok befejezésével visszaállítják 

a gördeszkás-csúszkás játékot is. A Franklin játszótérre 

és a Váralja utcai sportpályára új ivókutakat szerel fel a 

BUJSZ. A VUK játszótéren pedig a viharok által megron-

gált kerítést cserélik ki. 

BILLEGBALLAG A TOTYOGÓKNAK

A Fátyol parkban, az Elek apó kútjának szomszéd-

ságában lévő kis játszóparkban a legkisebb, még to-

tyogós gyermekek számára alakítanak ki különleges 

játszóteret, amelyet Kányádi Sándor emlékére Bil-

legballag játszóparknak neveznek el. A Billegballag 

című, a magyar gyermekirodalom igazi gyöngysze-

meit tartalmazó Kányádi kötet 2009-ben jelent meg, 

Damó Istvan illusztrátor rajzaival. A játszótéren ezen 

illusztrációk szín és formavilága elevenedik meg. A 

mintegy 150 m2-es területen ütéscsillapító gumibur-

kolaton helyezik el a legkisebbek számára készült, 

egyedi játékokat. Az eszközök készítése már zajlik.

 

A játszótéren olyan homokozót ala-

kítanak ki, amely fedhető lesz, hogy 

az állatok — elsősorban a macskák 

— ne piszkítsanak a homokba.
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Beszámoló 
a közmeghallgatásról 
Június elején tartotta az éves közmeghallgatást a Budavári Önkormányzat. A maratoni, közel hat órás 

fórumon — a jogszabályi előírások szerint — az önkormányzat vezetése beszámolt a kerület pénz-

ügyi-gazdasági helyzetéről, számot adott az elvégzett munkáról és a közeljövő terveiről is, majd vála-

szolt a lakók által megfogalmazott valamennyi kérdésre. 

A közmeghallgatás első felében az 

önkormányzat vezetése beszámolt 

a kerület pénzügyi helyzetéről. A 

költségvetés évek óta stabil, a ki-

adások és a bevételek egyensúlyban 

vannak, nem történik vagyonfelélés. 

Nagy Gábor Tamás polgármester 

prezentációjában részletesen ismer-

tette a költségvetés szerkezetét: a 

kiadások tekintetében 37 százalék 

a működési kiadás, 8 százalék a fel-

halmozási kiadás és 55 százalék a 

tartalék, valamint a finanszírozási 

kiadás. A bevételek pedig a követ-

kezőképpen alakulnak: 47 százalék 

a működési bevétel, 15 százalék a 

működési célú támogatás, 29 szá-

zalék a közhatalmi bevétel (helyi 

adók), és 9 százalék a felhalmozási 

bevétel. Az önkormányzat vagyona 

meghaladja a 30 milliárd forintot.  A 

korábbi évekhez hasonlóan csak mi-

nimális vagyonértékesítésre került 

sor. A bérlők — élve a kedvezményes 

vásárlás lehetőségével — 4 lakást 

vásároltak meg,  és piaci alapon to-

vábbi három kerületi ingatlant érté-

kesített az önkormányzat.

A fejlesztésekről szólva a polgár-

mester elmondta, hogy folytató-

dott a műemlékházak felújítása. Az 

önkormányzat azt vállalta, hogy a 

2014-2019-es ciklus végére vala-

mennyi vári műemlékházban meg-

történnek a legfontosabb felújítási 

és karbantartási munkálatok. Eddig 

közel hatvan épület született újjá, 

a munkálatok egy része jelenleg is 

zajlik. Tavaly év végén készült el a 

Mikó utcai gyermekorvosi rendelő 

teljes felújítása, idén pedig befeje-

ződtek a Bécsi kapu karbantartási 

munkálatai. A Krisztinavárosban 

megnyílt a Tér-Kép Galéria, a Ta-

bánban, a felújított Virág Benedek 

Házban a Tabáni Kuckó várja a lá-

togatókat. Folyamatosan fejleszti az 

önkormányzat a Czakó utcai Sport- 

és Szabadidőközpontot, tavaly az 

elavult beton kézilabdapálya kapott 

új rekortán borítást és a futókör bur-

kolatát is javították. Tavasszal a zu-

hanyzókat és a kerítést újították fel, 

a nyár elején pedig megkezdődött 

az új pavilon építése. 

Kiemelt figyelmet fordít az önkor-

mányzat a kerületi óvodákra és 

bölcsődékre is. A Toldy utcai óvodá-

ban elkészült az épület külső hőszi-
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getelése, a homlokzat és a lábazat 

festése, a vizesblokkok felújítása és 

a gyermekek biztonsága érdekében 

kicserélték a lapostető korlátját. Az 

Iskola utcai óvodában és a Nyárs 

utcai óvodában az udvaron gumi-

burkolatot készítettek, hogy ezzel 

is megakadályozzák a gyermekek 

sérülését. 

A tervekről szólva a polgármester 

kiemelte a Márai Sándor Kulturális 

Központ építését. Mint arról lapunk-

ban is beszámoltunk, megkezdődött 

a Krisztina tér 1. szám alatti, egykori 

Budai Polgári Casino épületének a tel-

jes felújítása. Restaurátorok bevoná-

sával régi pompájában szépül meg az 

impozáns első emeleti díszterem és 

a főlépcsőház is. Az épület központi 

magját képező belső udvart lefedik, 

közösségi térré alakul. Az előadó ter-

mek szervesen kapcsolódnak majd a 

díszteremhez, így nagyobb rendez-

vényeken egy nagy térré összenyit-

ható lesz. A felújítás jövő év végére 

készül el, és itt kap helyet a kerület új 

kulturális centruma. 

A Batthyány tér felújításáról szólva 

elhangzott, hogy a részletes tervek 

elkészítésére az önkormányzat köz-

beszerzési eljárást írt ki. A nyertes 

cég jóval a piaci ár alatt vállalta el 

a feladatot, és a jogszabályok értel-

mében a legolcsóbb ajánlatot kell 

elfogadni. A munka során kiderült, 

hogy a cég nem tudja teljesíteni a 

feladatot, a tervekre a hatóságok 

nem adták meg  az építési enge-

délyt, új közbeszerzést kell kiírni. 

Mindez azonban idő, így a tér felújí-

tása egyelőre nem kezdődött el. – Az 

elképzelésünk változatlan. Tovább-

ra is gyalogosbarát közösségi teret 

szeretnénk kialakítani — emelte ki a 

polgármester. 

A tervek között szerepel az Anjou 

sétány felújítása a Bécsi kaputól az 

Esztergomi rondelláig. A szükséges 

tervek és engedélyek rendelkezésre 

állnak, a kivitelező kiválasztására 

kiírt közbeszerzési eljárás azonban 

eredménytelenül zárult, újabb köz-

beszerzési kiírásra kerül sor. A Csap 

utca járda- és útburkolatának felújí-

tása is napirenden szerepel, zajlik a 

tervezés és a munka előkészítése.  

Fejlesztik a közvilágítást is a kerü-

letben. Várhatóan a Vám utca (Donáti 

utca — Toldy Ferenc utca között), a 

Jégverem lépcső, a Váralja utcai lép-

csők, a Ponty utcai lépcső, a Kapu-

cinus utca és a Batthyány utca köz-

világítása újul meg a közeljövőben. 

A polgármester bemutatta a kerület 

új tematikus játszóterének, a Szaffi 

játszótérnek a terveit is (részleteket 

lapunk 4-5. oldalán olvashatnak a 

beruházásról), valamint a tervezett 

egészségügyi fejlesztéseket a Maros 

utcai szakrendelőben, az Attila úti 

háziorvos rendelőben és a Markovits 

utcai gyermekorvosi szakrendelőben 

(a részletek a 10-11. oldalon).

A polgármesteri beszámoló után a 

lakók által megfogalmazott kérdé-

sekre, észrevételekre válaszolt az 

önkormányzat vezetése. Összefogla-

lónkban elsősorban azokat a kérdé-

seket emeljük ki, amelyeket többen 

is felvetettek. 

A lakók közül többen kifogásolták a 

Lánchíd utca és a Budai Vár között 

közlekedő úgynevezett castle jára-

tok parkolási, utasfelvételi rende-
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zetlenségét. Mint megtudtuk, a já-

ratokat üzemeltető vállalkozásokkal 

egyeztetések zajlanak a szabályozott 

működés rendjének kialakításáról. A 

tárgyalásokon részt vesznek a Buda-

pest Közút Zrt, a BKK Zrt, a Fővárosi 

Önkormányzati Rendészeti Igazga-

tóság, valamint a Várkapitányság 

Nonprofit Zrt. szakemberei, hiszen 

a probléma több területet is érint. A 

polgármester elmondta, hogy az ön-

kormányzat Közterület-felügyelete 

a szabálytalanul megálló vagy a jár-

dán parkoló castle buszok vezetőivel 

szemben tud eljárni.  Problémaként 

jelezték a lakók a Lánchíd utcai ét-

termek kitelepülését is, mert így a 

gyalogos közlekedés nehézségekbe 

ütközik. A Lánchíd utca esetében 

a Fővárosi Önkormányzat adja ki a 

közterület-használati hozzájárulás 

t, és ők is ellenőrzik. Megoldást je-

lenthetne a járda szélesítése vagy a 

parkolási rend megváltoztatása, de 

erre jelenleg nincs lehetőség, mert 

az utca felújítására uniós pályázat 

keretében került sor, és a kötelező 

fenntartási időszak végéig (2021 

májusáig) ebben a formában kell 

fenntartani az utcát. Ezzel kapcso-

latban a  polgármester megjegyez-

te, hogy éppen emiatt a kerékpárút 

burkolatát sem tudják cserélni, csak 

javítani. 

Sokan panaszkodtak a magánszemé-

lyek által megtartott tűzijátékokra 

is. Krammer György rendőrkapitány 

válaszában elmondta, hogy jogsza-

bály határozza meg, milyen piro-

technikai eszközökre kell engedélyt 

kérni a rendőrségtől. Ebben az év-

ben 3 tűzijátékra kértek engedélyt, 

ebből egyet elutasított a rendőrség. 

— Sajnos, a probléma azokkal a tűzi-

játékokkal van, amelyre nem kérnek 

engedélyt. Egy-egy bejelentésre 

bármilyen gyorsan is mennek ki a 

kollégák, addigra a tűzijáték már be-

fejeződik, így nagyon nehéz a szank-

cionálás — tette hozzá. 

Problémát jelent, hogy a járdákon, 

sétányokon gyakran feltűnnek a se-

gway-jel, elektromos rollerral szá-

guldozó turisták, akik figyelmetlenül, 

sokszor balesetveszélyesen közle-

kednek. Ezt is több lakó jelezte.  Az 

önkormányzat rendeletben tiltja a 

tulajdonában álló közterületeken az 

elektromos vagy más gépi meghaj-

tású közlekedési-, sport-, szabadidős 

vagy turisztikai közlekedési eszközök 

közlekedését. Erre tábla és a közte-

rület-felügyelők is felhívják a turisták 

figyelmét, sőt, büntetnek is. — Sajnos, 

nem állíthatunk minden segway-es 

vagy rolleres mellé közetrület-fel-

ügyelőt — tette hozzá a polgármester. 

Többen érdeklődtek a gellérthegyi 

siklóról is, hogy mikor épül meg. A 

polgármester elmondta, hogy a sikló 

megépítése nem az önkormányzat 

feladata, egy cég szerzett rá építési 

engedélyt, amely azonban már le-

járt. Ezzel kapcsolatban elhangzott 

az is, hogy a Gellérthegyre irányuló 

turistabusz-forgalom korlátozására 

az önkormányzat már több alkalom-

mal is kérte a Fővárosi Önkormány-

zatot, illetve egyeztettek a Magyar 

Turisztikai Ügynökséggel is, de egye-

lőre nem született tartós megoldás, 

és a kerület a Fővárosi Önkormány-

zat nélkül nem is dönthet az ügyben. 

A Fő utca forgalomcsillapításával 

kapcsolatban is megfogalmaztak 

kérdéseket a lakók. Mint elhangzott, 

a Fővárosi Önkormányzat a teljes 

budai belvárosi Duna-part Árpád híd 

és Rákóczi híd közötti szakaszának 

újragondolását tervezi, és ez érinti a 

Fő utcát is. Az elképzelések szerint 

az utca egységes arculatot kapna, 

a közlekedési felületeket felülvizs-

gálnák és növelnék a gyalogosbarát 

területeket.

Az Attila út 99. szám alatti épít-

kezéssel kapcsolatban is érkeztek 

kérdések, az itt élők arra voltak kí-

váncsiak, hogy tényleg luxusszál-

loda épül-e a területen. Csány Éva 

főépítész elmondta, hogy nincs fo-

lyamatban engedélyezési eljárás, 

ezért hivatalosan nem tudható az 

építkezés célja. Jelenleg bontá-

si munkák zajlanak, amelyek nem 

engedélykötelesek. (Információink 

szerint luxuslakások épülnek majd a 

helyszínen.) A Logodi utca 42. szám 

alatti tervezett beruházásról is ér-

kezett kérdés, a környéken élők arra 

vártak választ, hogy engedélyezi-e 

a polgármester a Budapesti Ingatlan 

Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. ál-

tal tervezett három emeletes pent-

house lakások megvalósítását. Nagy 

Gábor Tamás válaszában leszögez-

te, hogy a hatályos Kerületi Építé-

si Szabályzat nem teszi lehetővé 

az épület homlokzatmagasságának 

megnövelését és nem is terveznek 

olyan módosítást, amely megenged-

né, hogy három szinttel magasabb 

legyen az épület.

Blázsovics Lívia
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Hurrá, nyaralunk! 
Az idei évben is a kerületi idősek 

csoportja nyitotta meg a nyári nya-

ralási szezont az önkormányzat za-

márdi nyaralójában.  A nyaralókat 

igazi kánikula várta, nem csoda, 

hogy szinte mindenki megmártózott 

a Balatonban. Az időseket Varga An-

tal alpolgármester is meglátogatta, 

a közös beszélgetések, fröccsözések 

után az új fedett bográcsozó-he-

lyiségben készült a vacsora. Varga 

Antal még meglepetéssel is készült, 

mindenki egy-egy pólót kapott aján-

dékba.

A Zamárdi Üdülőben a nyár folya-

mán rászoruló kerületi családok, 

nagycsaládosok és iskolai csoportok 

nyaralnak majd. 
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Régi-új főigazgató 
az Egészségügyi 
Szolgálat élén
Dr. Bodroghelyi László 2005-től vezeti a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatát főigazgató 

főorvosként. A Képviselő-testület májusban újabb öt évre bizalmat szavazott a főigazgatónak. 

Egyhangúlag választotta meg a Képviselő-testület az 

Egészségügyi Szolgálatát főigazgatójának újabb öt évre. 

Számomra ez azt jelenti, hogy elégedettek a munkájá-

val, a kerületi egészségügyi intézmények működésével. 

Ön hogyan látja?

— A kerület egészségügyi intézményei jól működnek, ezt 

igazolják vissza a páciensek is, és ha úgy tetszik, az újbó-

li megválasztásommal az önkormányzati képviselők is. 

Ez azonban nem csupán az én érdemem. A siker szerin-

tem a közösség sikere. Egyrészt az itt dolgozó kollégáké, 

legyen szó orvosokról, nővérekről, asszisztensekről vagy 

éppen a pénzügyekért, a karbantartásért felelős munka-

társakról. Az elmúlt években egy nagyon erős, összetartó 

csapat alakult ki, akik szeretnek itt dolgozni. Másrészt a 

kerületi önkormányzat támogató hozzáállása is elenged-

hetetlen ahhoz, hogy folyamatosan előre tudjunk lépni. A 

kerület vezetése mindig is támogatta elképzeléseinket és 

mindig kiállt amellett, hogy a szakrendelő önkormányza-

ti fenntartásban maradjon. 

Ön 2005 óta vezeti az Egészségügyi Szolgálatot. Emlék-

szik még arra, hogy honnan indultak? 

— Az önkormányzat 1998-ban vette át a Maros utcai 

szakrendelőt a János kórháztól. A frissen megalakult 

Egészségügyi Szolgálatot dr. Kovách Gergely vezette, aki 

az intézményt gyermekeként szerette, gyarapította. En-

nek is köszönhető, hogy munkatársai csak úgy emlegették 

egymás között: „apánk”.  Ő kezdte el a munka dandárját, 

tulajdonképpen a semmiből hozta létre a szakrendelőt. 

Ezzel irányt mutatott nekem is. Amikor 2005-ben kine-

veztek főigazgatónak, mindig számíthattam a támoga-

tására, tanácsaira. Hosszú ideig közösen gondolkodtunk 

azon, hogy hogyan fejlesszük a szakrendelőt, mi legyen a 

prioritás. Emlékszem, először az aulában a recepciót ala-

kítottuk ki. Itt korábban egy szűk kis fülke volt, a kollégák 

majd’ megfulladtak benne. Azután magát az aulát hoztuk 

rendbe, majd sorban a rendelőket. Korszerűsítettük a fű-

tést, a szellőzést, kicseréltük a nyílászárókat és a külső 

homlokzatot is felújítottuk. Mindig próbáltuk úgy meg-

oldani a munkálatokat, hogy az a legkisebb mértékben 

zavarja a betegek ellátást.    
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Mint például most, az alagsori fel-

újításnál. 

— Igen, tavasszal kezdtük el az alag-

sorban az új vérvételi helyiség ki-

alakítását. Elbontottuk az épület 

teraszát, ami persze zajjal és némi 

kényelmetlenséggel jár, de — remé-

lem — a végeredmény majd min-

denkit kárpótol. Az új helyiségben 

reggelente kényelmesebb lesz a vá-

rakozás a vérvételre, délután pedig 

szakmai egyeztetéseket vagy éppen 

prevenciós előadásokat tudunk itt 

rendezni.  

 Mikorra készülnek el?

— Várhatóan év végére. A felújításra 173 millió forintot 

biztosít a kormány az Egészséges Budapest Programból, 

az összeghez az önkormányzat további 120 millió forin-

tot biztosít saját költségvetéséből. 

Nem pusztán a szakrendelő felújítását végzik, a Mikó 

utcai gyermekorvosi rendelő után most nyáron a Marko-

vits Iván utcai gyermekrendelőt alakítják át.  Itt milyen 

tervek vannak? 

— Már zajlanak a munkálatok, ezért a nyáron a rendelés 

kicsit kényelmetlenebb lesz. A rendelőt összenyitjuk a 

Fő utca sarkán lévő korábbi üzlethelyiséggel és az eddigi 

labirintus-szerű, sok-sok kihasználatlan területet hasz-

nosítjuk. Például itt is kialakítunk egy közösségi helyisé-

get, ahol baba-mama klubot, babamasszázs tanfolyamot 

tudnak majd tartani a védőnőink. 

Önt nem lehet azzal „vádolni”, hogy ül a babérjain… Eset-

leg már a fejében körvonalazódnak a távlati tervek is?

— A szakrendelő esetében a következő lépés a majdan 

megüresedő, jelenlegi vérvételi helyiségek átalakítása. 

Egyelőre még csak vázlatos elképzelések vannak arra 

vonatkozóan, hogy mit helyezünk itt el. A Krisztinavá-

rosban az Attila úti háziorvosi rendelő felújítását tervez-

zük majd a jövőben. Itt is a fő szempont a kényelem és 

a modernizáció lesz. A további háziorvosi rendelőink jó 

műszaki állapotban vannak, de azért 

mindig nyitott szemmel járok, mert 

egy-egy, sokszor apróságnak tűnő 

fejlesztés is sokat javít a betegek és 

az itt dolgozók komfortérzetén. Pél-

dául klímaberendezés beszerelése a 

Csalogány úti rendelőbe.

A műszaki fejlesztések és felújítá-

sok mellett mi a következő évek 

legnagyobb kihívása? 

— Régóta problémát jelentett, hogy 

nem volt külön kardiológiai szakren-

delésünk. Ez most a Budapesti Szent 

Ferenc Kórházzal való együttmű-

ködéssel megoldódott, az I. kerületi betegek beutalóval 

már részt tudnak venni az ottani szakrendelésen. Sőt, a 

kórház nemrégiben átadott új épületszárnyában két kór-

terem is biztosított lesz azon kerületi lakosoknak, akik 

szív- és érrendszeri műtétek után rehabilitációra szorul-

nak. Őszintén bízom abban, hogy minél kevesebb beteg-

nek lesz szüksége erre!  A szakmai tervek között sze-

repel a humán erőforrás megőrzése és fejlesztése. Bár 

az egészségügy is munkaerőhiánnyal küzd, a kerületben 

ennek nem érezzük hatását. Mind a járóbeteg-szakellá-

tásban, mint a háziorvosi rendelőkben biztosított a jó 

színvonalú ellátás.

Blázsovics Lívia

JÚLIUS 1.: MUNKASZÜNETI NAP

Semmelweis nap, azaz július 1-je munkaszüneti nap 

egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatási jog-

viszonyban álló egészségügyi dolgozók és egész-

ségügyben dolgozók számára. Ezért  július 1-jén a 

Maros utcai szakrendelő, a fogorvosi- és háziorvosi, 

illetve a gyermek háziorvosi rendelők zárva tarta-

nak. Az orvosi ügyelet a munkaszüneti napoknak 

megfelelő szolgáltatást nyújtja.

Június 28-án, lapunk megje-

lenése után adják át a Buda-

vári Semmelweis Ignác Díjat az 

egészségügyi és szociális terüle-

ten dolgozóknak. Az idei évben 

Luncz Lászlóné, a Maros utcai 

Szakrendelő asszisztense és Bo-

kodi Ferencné, a II. számú Idősek 

Klubja vezetője részesül az elis-

merésben. A díjátadó ünnepség-

ről következő lapszámunkban 

részletesen beszámolunk. 
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Akik a kerület 
tisztaságáért dolgoznak
A kerület kezelésében lévő járdák, lépcsők takarítása, a kerületi kutyaszemetesek ürítése a Gamesz 

Járdatakarító osztályának feladata. Elkísértük őket egy munkanapjukra. 

A tikkasztó melegben a Tabánban 

találkoztunk Németh Andrással, a 

Gamesz Járdatakarító osztályának 

vezetőjével. Hamarosan egy kis zöld 

autó kanyarodik mellénk. — Ezt az 

elektromos járművet tavaly vásá-

roltuk és a kerületben kihelyezett 

kutyaszemetes edények tartalmát 

gyűjtjük össze vele — tudjuk meg az 

osztályvezetőtől. A kerületben mint-

egy 160 kutyaürülék gyűjtő edény 

van, amelyeket a nyári hónapokban 

hetente kétszer is ürítenek, hiszen 

a szaga elég kellemetlen tud lenni.  

Az edények — főleg a tabáni részen 

— gyorsan meg is telnek, hiszen ide 

több kutyás is jár, és egyre inkább 

odafigyelnek arra, hogy összeszed-

jék a kutyaürüléket.  Az „eredmény” 

meg is látszik, a jármű platóján sok-

sok teli zsák hever. — Rendszeresen 

kiteszünk kis zacskókat is a szeme-

tesekhez, hogy legyen mibe szedni 

az ürüléket. Először ezeket csomag-

számra elvitték, de ma már tényleg 

az használja, akinek kell — mondja 

Németh András. 

A járdák takarítását is Gamesz vég-

zi, egyszerre több helyszínen és több 

géppel dolgoznak. — Ahol a gépeink 

elférnek, ott a magasnyomású mosó-

val is dolgozunk. A vizes tisztítással 

elsősorban a kutyavizeletet és a jár-

dára kifolyt egyéb szennyeződéseket 

takarítjuk le. A közterületi szemetes-

kukák alatt például rendszeresen ösz-

szegyűlik a szennyeződés, a kifolyt 

Rendszeresen ürítik a kutyaszemeteseket
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Közszolgálati Tisztviselők 
Napja — munkaszüneti 
nap a Polgármesteri 
Hivatalban
Július 1-jén tartják a Közszolgála-

ti Tisztviselők Napját. A Képvise-

lő-testület döntése értelmében a 

Polgármesteri Hivatal és az Önkor-

mányzat köztisztviselői számára ez 

munkaszüneti nap. Így az ügyfélfo-

gadás és az ügyintézés szünetel.  

Igazgatási szünet 
augusztusban
Augusztus 5. és augusztus 10. között 

igazgatási szünet lesz a Polgármes-

teri Hivatalban. Az igazgatási szünet 

időtartama alatt az általános ügyfél-

fogadás szünetel, azonban halaszt-

hatatlan, elsősorban anyakönyvi 

ügyekben ügyeletet tartanak.

Új buszjárat 
A turisztikai szempontból kiemelt-

nek számító nyári időszakban a 

Budai Várat is többen látogatják. A 

nagy forgalomra való tekintettel a 

BKK június 15. és szeptember 1. kö-

zött hétvégenként új buszjáratot is 

üzemeltet. A 16-os, a 16A és a 116-

os autóbusz mellett a 16B jelzésű 

járat biztosít a belvárosból kényel-

mesebb eljutási lehetőséget a Várba. 

A jelenleginél nagyobb befogadóké-

pességű autóbuszokkal a Deák Fe-

renc tér és a Dísz tér között utazhat-

nak szombaton és vasárnap. A 16B 

járat a Deák Ferenc tér és a Dísz tér 

között a 16-os busszal megegyező 

útvonalon halad és azzal azonos 

megállókat érint. 

üdítő, kávé, vagy nyáron akár a fagy-

lalt, amit valaki kidobott. Előre meg-

tervezzük és ütemezzük, hogy melyik 

napon hol takarítunk a magasnyomá-

sú mosóval és hol takarítunk a sep-

rőgépekkel. Tulajdonképpen minden 

eszközünk folyamatosan munkába 

van — magyarázza Németh András. 

Ráadásul — teszi hozzá — a meredek, 

lépcsős szakaszon továbbra is kézi 

erővel végezzük a takarítást. 

Miközben a Krisztinaváros felé ka-

nyarodunk, Németh András arról be-

szél, hogy miért szereti a munkáját. 

— Jó érzés tiszta utcákat látni, főleg 

itt a Várnegyedben. Azt szoktam 

mondani a kollégáknak, mi ezzel já-

rulunk hozzá, hogy az itt élők és az 

ide látogatók jól érezzék magukat. 

S nem csak ezzel… A hőségriadó ide-

jén a Gamesz munkatársai is részt 

vettek az önkormányzati vízosztás-

ban. A Várban, a Krisztinavárosban 

vagy éppen a vízivárosi Batthyány 

téren mindenki szívesen fogadta a 

frissítő vizet.                             FSZR
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A székelyek békességben 
szeretnének élni
A Várnegyed Galéria legújabb kiállítása egyenesen a Székelyföld szívéből, Székelyudvarhelyről érke-

zett. A Haáz Rezső Múzeum vendégtárlatának megnyitóján természetesen ott volt Gálfi Árpád, udvar-

helyi polgármester is. Őt kérdeztük a múzeumról, az anyaországban kevéssé ismert erdélyi művészek-

ről, illetve az úzvölgyi eseményekről.

A Haáz Rezső Múzeum 2016-ban 

újult meg. Ekkor vette át Ön is a vá-

ros vezetését. 

—Így van, és azóta igyekszünk a test-

vérvárosi kapcsolatainkat élővé ten-

ni, kiemelten Budavárral. Az elmúlt 

három esztendőben számos kiállítást 

szerveztünk akár Székelyudvarhe-

lyen, akár itt, az I. kerületben. Örven-

dünk, hogy a kapcsolatunk nem pusz-

tán formális a két település között, 

hanem azon továbblép, és valóban 

közösségépítő. Ez a közösségépítés 

mindannyiunk számára fontos, akár 

az anyaországiaknak, akár székely-

földieknek, udvarhelyszékieknek, s 

természetesen nekünk, székelyud-

varhelyieknek. Ennek szellemében 

mindig szívesen fogadjuk a budavá-

riakat is, legutóbb vendégül láttuk a 

budavári Márai estet. Most pedig mi 

hoztuk nagy szeretettel testvértele-

pülésünkre, Budavárára a kiállításun-

kat, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

támogatásával. Bízom benne, hogy 

a jövőben szintén lesznek hasonló 

alkalmak szép számmal, méghozzá 

változatlan testvéri szeretetben.

Mit kell tudnunk a nálunk, az anya-

országban kevéssé ismert Haáz Re-

zsőről?

— Haáz Rezső és fiai, Sándor és Fe-

renc jeles gyűjtők voltak. Először 

mutatták be a világnak ezt az Euró-

pában is páratlanul gazdag néprajzi 

tájegységet. Ez a tárlat a második 

Trianon, a II. világháborút lezáró Pá-

rizsi béke utáni erdélyi magyar mű-

vészet vázlata. Ez a művészet, egy-

egy alkotó kivételével, egészében 

sajnos a mai napig nem ismert az 

anyaországi szakmai közélet számá-

ra. Haáz Rezső, aki Udvarhelyen ta-

nított rajzot, közel négyezer népmű-

vészeti tárgyat gyűjtött össze, ezzel 

megalapozva az önálló múzeumot. 

Gyűjteménye az első világháború 

előtt lett látogatható, 1950-től pedig 

állami támogatásban részesült.

Megismertetne a múzeum múltjával 

is?

— A Haáz Rezső Múzeum gyűjte-

ményi történetét a 18. századtól 

követhetjük nyomon és a széke-

lyudvarhelyi múzeum leginkább az 

udvarhelyszéki művészeti és kultu-

rális hagyatékát gyűjtő, feldolgozó 

és közszemlére bocsátó intézmény-

ként jellemezhető. Meggyőződésem, 

hogy az egységes magyar nemze-

tünk kultúrájának, művészetének 

szerves része az erdélyi és a szé-

kelyföldi — minden alkotásával és 

hagyatékával. A most a Várnegyed 

Galériában látható tárlat egy erdélyi 

kisváros képtárának anyagából ké-

szült látlelet. A Székelyudvarhelyről 
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Magyarországon sosem látott erdélyi festményeket tekinthet meg a közönség a Várnegyed Galériában, 

ahol megnyílt a Haáz Rezső Múzeum: Székelyudvarhelyi KÉP-TÁR című hiánypótló kiállítása.

A megnyitón Varga Antal alpolgármester — Csoóri Sándor 

és fiai fergeteges nyitóprodukciójára utalva — köszöntő-

jében megjegyezte: ha nem hallgat a meteorológusra, s a 

forróságban zakóban és csizmában jön, biztosan táncra 

perdült volna. — Gyönyörködjünk a képekben és töltőd-

jünk fel azzal az erővel, amely Székelyföldről áramlik 

hozzánk — fogalmazott az alpolgármester.

Kolozsvári Banner Zoltán művészettörténész megnyi-

tójában előrebocsátotta: ő az erélyi magyar képzőmű-

vészet legidősebb, élő számtartója. — Nekünk, magya-

roknak a szellemi kincseink megőrzése, aktivizálása, 

megújítása az egyetlen biztosítéka sikerünknek a nem-

zetek személyisége ellen indított világháborúban.

A Székelyudvarhelyi KÉP-TÁR című kiállítás július 15-ig 

várja a látogatókat a Várnegyed Galériában (Budapest I. 

Batthyány u. 67.). 

DIA

hozott kiállításunk sokak számára 

jelentheti az új, még ismeretlen fel-

fedezését. És a további feltöltődést, 

szellemi táplálkozás lehetőségét 

hordozza magában.

Az anyaországba miért nem jutot-

tak el az erdélyi képzőművészek 

alkotásai?

—Talán azért, mert a második világ-

háború után, egészen a rendszer-

változásig magyar művészek csak 

románokkal együtt állíthattak ki, s a 

kiállításokat kizárólag románul lehe-

tet megnyitni. Ez alól kivétel volt a 

kolozsvári Korunk Galéria, ahol min-

den művész otthagyta egy képét. A 

galériát a 80-as években bezárták, s 

az összegyűlt anyagot az udvarhelyi 

múzeumnak ajándékozták.

Miért éppen az Önök képtárának?

— Már a harmincas évektől a leg-

komolyabban iskolázott középosz-

tállyal rendelkezett a város, így 

kialakulhatott egy kultúramegőrző 

magatartás. 1955-ben, az első mű-

vésztelepi kísérlet Székelyföldön, 

a Maszelka János alapította széke-

lyudvarhelyi volt. A festőművész és 

rajztanár indította újra a képtárat 

1979-ben. Most pedig nálunk jelenik 

meg az egyetlen erdélyi művészeti 

folyóirat, az Erdélyi Művészet című.

Nem mehetünk el a politika mellett. 

Hogyan élték meg az úzvölgyi gyalá-

zatos, románok által elkövetett, ka-

tonatemetőben történt sírgyalázást?

— Mindenképpen kormányszinten 

kell kezelni az efféle konfliktusokat. 

Bízom abban, hogy a magyar és a 

román kormány képes lesz megol-

dani a problémát és nem Székely-

föld lakói, közösségei kényszerül-

nek rá.

A híradókban látott képsorok kísér-

tetiesen hasonlítottak az 1990-es 

marosvásárhelyi bányászjárásra, a 

fekete márciusra...

— A székely emberek most is bebi-

zonyították: békességben szeretné-

nek együtt élni szülőföldjükön. Ez 

akár a felvételekből, akár a híradá-

sokból látszik, hogy mint mindig, a 

székelyek békességben szeretnének 

ott élni, ahová a Jóisten teremtette 

őket.

Ditzendy Attila

ISMERETLEN ERDÉLYI FESTÉSZET
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Sinka ének Berecz 
Andrással
Sinka István bihari pásztorköltő halálnak 50. évfordulójáról a Sinka-ének című előadással emlékezett 

meg az önkormányzat. A Városházán Berecz András Kossuth-díjas énekes és mesemondó a „pásztorköl-

tő” verseit foglalta nótába, Sárrét dalaival egybeszerkesztve. Közreműködött Berecz István néptáncos 

és Szerényi Béla, aki furulyán, tárogatón, citerán és tekerőn is játszott.

Sinka István 1897-ben született 

Nagyszalontán. Kora gyerekkorától 

dolgozott, évtizedeket töltött bojtár-, 

pásztor- és napszámossorban.

A parasztság legelesettebb rétegé-

ből, a bihari puszták világából került 

az irodalomba. A pásztorélet nem-

csak nyomorult és kiszolgáltatott 

sorsot jelentett, hanem lélekölő ma-

gányt, s a felemelkedés, a művelő-

dés lehetetlenségét is. Csak fárasztó 

erőfeszítés árán juthatott könyv-

höz: egyetlen bárányát cserélte el 

egy Petőfi kötetért, később az orosz 

klasszikusok, a Nyugat költői, Knut 

Hamsun, sőt a vásári ponyva ismer-

tette meg az olvasás örömével.

1934-ben került az irodalmi élet-

be, majd a népi lírikusok, főként 

Erdélyi hatására találta meg igazi 

mintáját a népköltészetben.  Pász-

torének  (1935) című önéletrajzi 

költeménye ifjúkorának élményvi-

lágával együtt a népköltészet hang-

ját is megidézte. Következő kötetei 

viszont már hangszerelésben, ver-

selésben egyaránt a népköltészetet 

követték. 1939-ben Püski Sándor, a 

Magyar Élet kiadója jelentette meg 

Vád című verseskötetét.

Ősi ridegpásztori világot elevenített 

fel bennük — a pusztai élet nyomo-

rúságát és az elnyomott pásztorok, 

zsellérek, uradalmi cselédek kol-

lektív keserűségét akarta kifejezni. 

Az ősök s a kisemmizett sorstársak 

iránti elkötelezettség vált költésze-

tének legforróbb indulatává, de a 

pásztorélet harmatos idilljeit, a sze-

relem fiatalos örömét is megszólal-

tatta. A Sinka-versek jellegzetessége, 

hogy a szöveg a költő valamely tra-

gikus sorsú ifjúkori társának nevével 

indul, ezt követi a név által felidézett 

emlék drámai előadása, végül fájdal-

mas vagy lázító lírai csattanó zárja 

le a verset.

A háború után — jobboldali nézetei 

miatt — csak 1957-től jelenhettek 

meg újra versei, írásai. Ekkoriban 

született elbeszélései a városban 

kallódó parasztember sorsáról és 

szülőföldjének megváltozott életéről 

számolnak be. 71 évesen, 1969. jú-

nius 17-én hunyt el.                 FSZR
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Szarka Hajnalka 
festőművész 
kiállítása és 
kurzusa a Tér-Kép 
Galériában

A Tér-Kép Galériában Szarka Hajnalka festőművész El-

vágyódás című tárlata július 20-ig várja a látogatókat. A 

tárlat keretében két ingyenes minikurzust tart a művész. 

2019.  július 10-én  és  július 24-én,  szerdán 17.00-19.00 

óráig. A kurzusra regisztrálni kell a  terkepgaleria@buda-

var.hu  e-mail címen az időpont megjelölésével. Előzetes 

regisztráció nélkül nem tudnak eszközt biztosítani.

A tárlat ingyenesen megtekinthető 2019. július 20-ig, 

keddtől szombatig, 12-18 óráig. 

Helyszín: Tér-Kép Galéria, 1016 Budapest, 

Krisztina krt. 83-85.

A napsütötte Tabán 
Lapunk megjelenése előtti napon nyílt meg a Tabáni Kuckó nyári 

kiállítása. A hangulatos helytörténeti tárlaton a régi tabáni há-

zak, utcák és terek semmivel össze nem téveszthető, ikonikus 

hangulata elevenedik meg az 1920-30-as évekből. 

Helyszín: Tabáni Kuckó – 1013 Budapest, Döbrentei utca 9., Vi-

rág Benedek Ház.

KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK:
Július 9. kedd  18.00 óra 

Kismesterek Tabánja — tárlatvezetés a kiállítás rendezőivel, Saly 

Noémivel és Lájer Verával.

Július 23. kedd 18.00 óra

 „Ő volt a dédapánk”  — Tibai-Takács János dédunokáival beszél-

get Lájer Vera művészettörténész a családi életműkutatásról.

Július 30. kedd  18.00 óra 

Művészetekről és életpályákról – Vendég: dr. Finta József Kos-

suth-díjas építész, Jálics János pályatársa.
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Száraz Miklós György a vízivárosi emlékekről 

„Ezt a városrészt 
szeretem a legjobban”
Májusban a Vízivárosi csillagok sorozatban Száraz Miklós György József volt a Jókai Anna Szalon ven-

dége. A kellemes esti beszélgetés után lapunk interjút kért a József Attila-díjas írótól, aki a Víziváros 

szerelmese.

A Jókai Anna Szalonban úgy mutatta 

be a Vízivárost, mint aki az itteni ut-

cák, terek, grundok és régi cukrász-

dák régi ismerőse. Milyen meghatá-

rozó élmények kötik ide?

— Apai nagyszüleim itt éltek. A Ka-

csa utcában. Apám valaha a Királyi 

Katolikus Egyetemi Gimnáziumba 

járt. Meg abba az iskolába, amelyik-

nek az épületében ma a Hunfalvy 

működik. A Ponty utca és a Szalag 

utca sarkán. Az 1930-as – ’40-es 

évek fordulóján nagyapám a „Wag-

ner, Werner és Schleicher Első Budai 

Szikvízgyár” gondnoka volt. Ott is 

laktak a Kacsa utcai gyárban. Apám 

imádta a Vízivárost. 1943-ban el-

keveredtek innen. A visszacsatolt 

Felvidékre, Rozsnyóra, ahonnan a 

család származott. Amikor 1945-

ben a szlovákok kitelepítették őket, 

Törökbálintra kerültek. De apám 

mindig visszavágyott a Vízivárosba. 

Az 1970-es évek derekán költöztünk 

ide. Kölyökkoromban sokat tekereg-

tünk a szüleimmel a Duna és a Vár-

hegy közt. Apám szívesen mutoga-

tott eldugott, titokzatos udvarokat, 

amikre a kölyökkorából emlékezett. 

És sok mást is. A százéves eperfát 

a Fő utca egyik kertjében. A Corvin 

téri öreg antikváriumot. Ő „böngész-
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Fotó: Kurkó Csaba 

dének” nevezte. A rendezetlensége, 

a félhomályossága volt varázslatos. 

Megörököltem, hogy ezt a városrészt 

szeretem a legjobban. Külön értéke, 

hogy vízközeli. Az is, hogy zegzugos. 

Meredek, hepehupás, görbe utcács-

kákkal. A Vár felé kapaszkodó, te-

raszos lépcsőkkel. Meg hogy fölötte 

van, szervesen tartozik hozzá a Vár. 

Itt-ott mediterrán hangulatot áraszt, 

másutt kisvárosias. Egy metropolis 

szívében.

Fiatal korában üzemilapos újság-

íróként naponta el-el kalandozott 

Kőbányára, Zuglóba, Albertfalvára; 

milyen hangulatban indult és tért 

vissza az I. kerületbe?

— Utáltam az üzemilapozást. Amúgy 

is nyomasztó időszak volt: apám be-

teg volt, tudtam, hogy meg fog halni. 

Azért mentem el egyetemi diplomá-

val üzemi újságokhoz, mert nemzet-

közi újságíró igazolványt akartam 

szerezni, és ahhoz kellett fél év 

gyakorlat. Az üzemilap is annak szá-

mított. Vigasztalan, hideg, sáros ősz 

volt, amikor elkezdtem. Egyik nap 

ki a Jászberényi útra, Kőbányára, 

az építőipari vállalathoz. Másnap a 

Rákos-patakhoz, a gyógyszergyárba, 

aztán Albertfalvára. A villamosok és 

buszok tele nyúzott, kopott, mosoly-

talan emberekkel. Végül is seregnyi 

érdekes figurát és sorsot ismertem 

meg. Melósokat, részeges laborveze-

tőket, megszállott feltalálókat, gőgös 

kutatókat, merev hivatalnokokat. És 

megtanultam egy csomó újságírói 

fogást, műfajt. Hogy például az in-

terjú hálás, de nehéz műfaj, mert a 

nyilatkozó nem azt akarja olvasni, 

amit mondott, hanem amit mondani 

szeretett volna. Maga az üzemilap 

is nyomasztó közeg volt. Sértődött 

„írózsenik”, fél-analfabéta csellen-

gők, kalandorok. Borús kedéllyel in-

dultam reggelente a nagyváros szür-

ke peremeire, és persze alig vártam, 

hogy visszatérhessek a saját közeg-

embe. Nem is csináltam, csak rövid 

ideig. Azért viszont gyerekkorom 

óta hálás vagyok a sorsnak, hogy 

egy csodás nagyvárosnak is a nekem 

leginkább élhetőnek tartott szegleté-

ben élhetek.

Pályája során jónéhány képes fo-

tóalbumhoz írt kísérő szövegeket, 

ezeket az írásait többen is Krúdyval 

rokonítják. Van-e kedves irodalmi 

műfaja?

—Regényt, novellát, elbeszélést írok 

a legszívesebben. Olykor esszét. 

Vagy olyasmit. Szeretem a kevert 

műfajokat. Jó lenne drámát írni. Me-

sét is. Ezekben is kipróbálni magam.

Járt-kelt-e mostanában a pesti olda-

lon?  

—Kénytelen vagyok. Pesten több a 

vendéglő, színház, mozi. Voltam a 

kiadóm, a Scolar standján dedikálni 

a Duna-korzón. A PIM-ben, a Margó 

Fesztiválon Ferdinandy Gyurka ba-

rátommal beszélgettem.

Elárulta, hogy hamarosan vidékre 

indul. Nyaralással vagy alkotással 

telnek a következő hetek?

—Nagyon dolgoznék már. A tél köze-

pén Floridában és Puerto Ricón időz-

tem hosszabban. Megfogadtam, hogy 

hazatérve félretolom az albumokat, 

a publicisztikát, kevesebb szereplést 

vállalok, azt írom, amit írnom kell. 

Regényeket. Aztán mégis elsodort az 

élet: Könyvfesztivál, Könyvhét, in-

terjúk, szereplések. Most a sarkamra 

állok.                                             R.A.

Temesi Ferenccel a Jókai Anna Szalonban
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Úgy tartja a mondás, hogy aki a vi-

rágot szereti, rossz ember nem lehet. 

Németh Attila és virágkötő-csapata 

ezt be is bizonyítja.  Pauler utcai 

üzletükbe mindenkit szívesen fo-

gadnak. Nem pusztán virágokat, de-

korációkat, álomszép és különleges 

csokrokat árusítanak, de odafigyel-

nek a vásárlók lelkére is. Itt nem a 

jónapot-mitadhatok-viszlát mecha-

nizmusa várja a betérőt.

Először is a virágkötők kedvesen és 

türelmesen hagyják, hogy a boltba 

belépők először kicsit kizökkenjenek 

a városi forgatagból és átszellemül-

jenek, átjárja őket a virágillat, az üz-

let milliője. — Szeretjük megismerni a 

vevőket, szeretünk velük egy kicsit 

beszélgetni, hogy valóban az igé-

nyeikhez, az egyéniségük illeszkedő 

csokrot tudjunk nekik készíteni — 

mondja Máté József virágkötő.  — So-

kan vannak, akik megállnak a kirakat 

előtt, majd kicsit félénken bejönnek 

és szabadkozva mondják, hogy iga-

zából csak nézelődnek, megcsodálják 

a virágokat.  Mi ennek is örülünk és 

szívesen fogadjuk, ha valaki értékeli 

a szépet – teszi hozzá József. 

 A Pauler utcai boltot mintegy másfél 

éve nyitotta Németh Attila, koráb-

ban Pesten, a Nagymező utcában 

volt üzlete. Azt mondja, egyáltalán 

nem bánta meg a váltást, mert itt Bu-

dán teljesen más a légkör. Az embe-

rek nem rohannak, nem kapkodnak 

annyira, szívesen beszélgetnek, el-

mondják, hogy kinek és milyen alka-

lomra vinnének virágot. — Az itteni 

vevők ráadásul sokkal nyitottabbak 

az újdonságokra, a különlegességek-

re is, és nagyobb bizalommal vannak 

a munkánk iránt — mondja Németh 

Attila, aki gyorsan el is búcsúzik tő-

Virágsziget a Pauler utcában 

Aki a virágot szereti…
Másfél éve nyitotta meg virágüzletét Németh Attila a Pauler utcában, és a Krisztinaváros gyorsan a 

szívébe zárta ezt a virágszigetet.  Nem is csoda, hiszen mindenkit szívesen, igazi békebeli kereskedői 

szívélyességgel fogadnak. Még akkor is, ha valaki csak pár kedves szóra és egy kis virágos feltöltő-

désre vágyik. 
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lünk, mert egy rangos virágkötészeti bajnokságra készül. (Mi drukko-

lunk, reméljük, hamarosan beszámolhatunk a győzelemről is! – a szerk.)

Máté Józseffel még arról beszélgetünk, hogy divat-e manapság virágot 

adni. József megnyugtat, hogy igen.  Sőt, a fiatalok sem felejtették el 

ezt a szép gesztust. — Nem kell mindig hatalmas luxus-csokrokban gon-

dolkodni. Ha csak egy-egy szál virágot vesz valaki, abból is lehet gyö-

nyörű kompozíciót alkotni és nagy-nagy örömet szerezni vele — érvel 

a virágok és a hagyományok mellett József.  S hogy ez mennyire így 

van, rögtön be is bizonyítja. A közösségi oldalakon számtalan vissza-

jelzést, köszönetet kapnak azoktól, akiket szerettük megajándékozott 

a virágokkal.

Ahogyan változik a világ, a virágkötészeti trend is változik. Ma már egy-

re inkább keresik a szezonális-virágokat, például tavasz végén — nyár 

elején a paeoniát (bazsarózsát), most a margarétát és a dáliákat. — Sze-

rencsére egyre több a magyar kertészet, amelyek hagyományos magyar 

virágokat termesztenek. Mi nagyon szeretünk velük dolgozni, mert így 

sokkal frissebb az árut, mintha például a holland virágpiacról hozatnánk. 

Ráadásul a hazai virágok nem olyan „tökéletesen megtervezettek”. Meg-

maradt a természetességük, törékenységük, egyediségük, amely az igazi 

szépségüket adja — tudjuk meg a szakmai titkokat Józseftől. 

Javasoljuk, hogy Önök is látogassák meg Németh Attila virágüzletét 

a Pauler utcában! És lepjék meg szeretteiket „csak úgy” egy csokorral 

vagy akár egy szál virággal!

Németh Attila a Pauler utcai üzletben

A tutyitól a csizmáig
Már most érdemes beírni a naptárba: augusztus 17-20. között ismét 

Mestersége Ünnepe a Budai Várban! A fesztivál kiemelt témája a 

lábbeli készítés lesz.

Idén 33. alkalommal változik a Bu-

davári Palota a kézművesek Kár-

pát-medencei ünnepévé. Közel ezer 

kézműves mesterrel, több száz fel-

lépővel, egész napos színpadi prog-

rammal, mesterség-bemutatókkal és 

népi játszóházakkal várják a látoga-

tókat. A több mint nyolcszáz magyar 

és százötven külföldi kézműves lát-

ványműhelyeiben a látogatók meg-

ismerkedhetnek a szakmák rejtel-

meivel. A tartalmas kikapcsolódásra 

vágyó érdeklődők itt úgy érezhetik 

magukat, mintha kiszakadva a min-

dennapokból egy középkori forga-

tagba csöppentek volna. Ahogy min-

den évben, úgy ezúttal is nem csak 

megcsodálni lehet egyedülálló népi 

kézműves örökségünket, de a közel 

száz látványműhelyben a látogatók 

ki is próbálhatják a mesterségeket.

További információk: 

www.mestersegekunnepe.hu
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Budavári Beszélgetések 
a Fülöp-szigetekről

Színes- és szépszámú érdeklődő jött el  június 14-én este az Országház utca 14-be, a Mátyás templom 

plébániájára beszélgetni a Fülöp-szigeti verbita szerzetessel. 

Lányi Béla előadónk 12 év  Cebu-

ban (Fülöp-szigetek) eltöltött idő 

alatt ezernyi - később építésszé váló 

— tanulót oktatott, és a mai napig is 

segít, végzi missziós tevékenységét 

az ország egyik szigetének kétmilli-

ós  fővárosában.

Cebu városa, és az ottani események 

2016-ban kerültek a magyar újsá-

gok címoldalára, hiszen ott jelentet-

ték be, hogy a világ katolikusainak 

4 évente tartandó kongresszusát 

2020 őszén Budapesten rendezik 

meg. Szüleinknek, nagyszüleink már 

mélyebb ismerete, élménye lehetett 

egy ilyen típusú kongresszusról. Régi 

filmhíradók százai kápráztatták el a 

világot amikor „legutóbb” 1938-ban 

Budapest már egyszer házigazdája 

volt a Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszusnak. 2016-ban Lányi 

Béla részese volt Cebuban  7  millió 

helyi és külföldi katolikus ünneplé-

sének, és bizakodással tekint előre, 

hogy Magyarországnak ismét len-

dületet ad a 2020-as Nemzetközi 

Kongresszus. 

A Budavári Beszélgetések vendégé-

től azt is megtudtuk, hogy a százmil-

liós katolikus ország lakosságának 

csak 1-2 ezreléke dolgozik rövi-

debb-hosszabb ideig Európában, de 

azok is jóhírét viszik honfitársaik ok-

tatásának, lelki és szellemi hozzáál-

lásának. Különösen az egészségügy-

ben, ápolásban és az építészetben 

érnek el kimagasló sikereket. 

A Budavári Beszélgetések a nyá-

ri szünet után szeptember 20-án a 

Szent Korona témájával és egy kiál-

lítással folytatódik.       Pálffy László

Nemzeti Összetartozás Napja 
a Kosztolányiban

A Kosztolányi Dezső Gimnáziumban május 31-én immár 

tizedik alkalommal rendeztük meg a „Nemzeti Össze-

tartozás Napja” labdarúgó tornát, amelyre meghívtunk 

határon túli magyar iskolákat. Eszékről a Horvátországi 

Magyar Oktatási és Művelődési Központ, Szlovákiából, 

Pozsonyból a Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimná-

zium, Szerbiából, Zentáról a Zentai Gimnázium tanári 

csapata érkezett hozzánk. A tornát a Zentai Gimnázium 

nyerte, a második helyezett a Kosztolányi Dezső Gim-

názium csapata lett, míg az összes többi csapat bron-

zérmet szerzett. 

A lényeg azonban nem a sportteljesítmény, hanem az 

összetartozás megélése. A határon túli magyar kollégák-

kal rengeteget beszélgetünk a helyzetükről, a tanításban 

tapasztalt nehézségekről, új módszerekről, ötletekről, 

amelyeket át tudunk venni egymástól. Az évek alatt igaz 

barátság alakult ki köztünk. Mikor itt vannak, szemükben 

látom, mennyire örülnek a találkozásnak, hogy jól érzik 

itt magukat, hogy érdemes a sok munkát belefektetni. 

Hatvany Eörs

matematika-testnevelés szakos tanár,  

a labdarúgó torna szervezője

Lányi Béla



P r o gr a m o k

23

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

Hahó, 
itt a 
Czakó!
A Czakó Utcai Sport- és Szabadidőköz-

pont egész nyáron nyitva tart, a futópá-

lya, a fitnesz-eszközök, a kézilabdapá-

lya és a teniszpálya várja a látogatókat.  

A szenior tánc, a gyerekjóga és a cso-

portos gyerek tenisz foglalkozások júli-

us 1-jétől augusztus 31-ig szünetelnek. 

NORDIC WALKING: létszámtól függő-

en nyáron is működik. Találkozó hét-

főn reggel 09.00 órakor a Vérmezőn, 

a Széll Kálmán tér felőli részen lévő 

fitnesz eszközöknél. A részvétel I. ke-

rületi lakosoknak ingyenes. További 

információ: +36-1-375 0336. 

JÓGA: július 1-jétől augusztus 21-ig 

csak szerdánként 18.00 – 19.30 között. 

Részvételi díj: I. kerületi lakosoknak 

1.500 Ft/alkalom, kerületen kívüli ér-

deklődőknek 2.000 Ft/alkalom. Továb-

bi információ: Szadai Kriszta +36-70-

636-6869; szadai.kriszta@ gmail.com.

ZSÍRÉGETŐ TORNA: július 4-én és július 

11-én, csütörtökön 17.00 - 17.55 óra. 

Részvételi díj: I. kerületi lakosoknak 

1.200 Ft/alkalom, 4.000 Ft/4 alkalmas 

bérlet; Előzetes regisztráció szükséges: 

mozduljtudatosan@gmail.com. 

A sportfoglalkozásokról érdeklődni a 

foglalkozásokat vezető oktatóknál és 

a Sportközpontban lehet. Sportközpont 

elérhetősége: +36-1-375-0336; 

+36-20/232 8111

Orgonaest
Július 7. vasárnap 19.00

Minden hónap első vasárnapján or-

gonaest gazdagítja kerületünk kultu-

rális életét a Budavári Evangélikus 

Templomban. Budavár ékessége, 

hazánk legnagyobb barokk orgoná-

ja 2017-ben épült meg, azóta is nö-

vekvő érdeklődést fordít maga felé. 

Július 7-én a különleges orgonát a 

templom orgonistája, a hangszer 

megálmodója, Bán István szólaltatja 

meg, aki kerületünk „Budavárért Em-

lékéremmel” kitüntetett művésze. A 

belépés díjtalan. Helyszín: Bécsi kapu 

téri evangélikus templom. 

Könyvtári 
programok

Július 24. 17.00 

Ingyenes diavetítés gyerekeknek.

Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár Márai Sándor Könyvtár - I. 

Krisztina krt. 87-91.

Kollár-
gyűjte-
mény

Augusztus 8-ig látogatható

Kollár János 2017-ben befejeződött, 

hatévi kijevi diplomáciai szolgála-

ta során került közeli kapcsolatba 

kortárs ukrán képzőművészekkel.  A 

gyűjteményéből rendezett különle-

ges tárlat a kortárs ukrán képzőmű-

vészet remekeiből nyújt ízelítőt a 

Räth művészeti galériában. Helyszín: 

Räth Lépcső - Hunyadi János út 1. 

Koncertek 
a ZTI-ben

Július 3. szerda 10.30  

Az Indianapolis Children’s Choir 

(USA) gyermekkórus rövid hangvser-

senye. A belépés ingyenes.

Július 3. szerda 19.00

Áriák és zongoraművek a kanadai La 

Muse Heritage Musical rendezésében

Művészek Kanadából és a Brassói 

Operaházból: Beguentch Gueldyev - 

zongora,  Dan Popescu,  Luzia Vei-

ga és Cristina Coatu – ének. A belé-

pés ingyenes.  

 
Július 11. csütörtök 18.00

A Malvern St James Girl’s School 

hangversenye Corelli, Charles Stan-

ford, Claude Debussy és mások mű-

vei énekegyüttesre   vagy énekes 

és hangszeres szólistákra (fuvola, 

cselló, zongora). A belépés ingyenes. 

Helyszín: Zenetudományi Intézet – I. 

Táncsics u. 7.



VÁRNEGYED • XXIV. ÉVFOLYAM,  11. SZÁM, 2019. JÚNIUS 27. CSÜTÖRTÖK24

F e l h í vá s

Árverési felhívás
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete árverést írt ki négy, a tulajdonában 

lévő lakásra. 

Az árverés ideje: 2019. július 18. 10.00 óra

Az árverés helye: Budavári Művelődési Ház; 1011 Budapest, Bem rakpart 6.

Részvételi feltételek:

Az árverésre jelentkezőknek az egyes vagyontárgyaknál 

(lakásoknál) megjelölt árverési biztosíték összegét leg-

később az árverés időpontját két nappal megelőző nap 

12:00 óráig be kell fizetniük a Budapest I. kerület Bu-

davári Önkormányzat 12010154-00379598-00100000 

számú költségvetési elszámolási számlájára és a befize-

tésről szóló bizonylatot vagy banki kivonatot a licitálás 

megkezdése előtt be kell mutatni a versenytárgyalást 

levezető elnöknek.

Az árverés nyertesénél az árverési biztosíték össze-

ge a vételárba teljes egészében beleszámít. Az árverés 

nyertesén kívüli jelentkezők részére, az árverést követő 

10 munkanapon belül az Önkormányzat visszautalja az 

árverési biztosítékot a jelentkező által megadott bank-

számlára. Az árverési biztosíték után, a letéti idő alatt az 

Önkormányzat kamatot nem fizet.

Az árverésen való részvétel további feltétele, hogy az 

árverésre jelentkező legkésőbb az árverés időpontját 

két nappal megelőző nap 12:00 óráig regisztrációs lap 

kitöltésével regisztrálja magát az árverésre a Budapest 

Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal (1014 

Budapest, Kapisztrán tér 1.) Műszaki Irodáján. 

A regisztráció személyesen vagy legalább teljes bizo-

nyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás bir-

tokában, meghatalmazott útján lehetséges a személy-

azonosító okmányok (személyazonosító igazolvány és 

lakcímkártya) bemutatása mellett. Meghatalmazott el-

járása esetén a meghatalmazott személyes okmányain 

túlmenően szükséges a meghatalmazó okmánymáso-

latainak bemutatása is, továbbá jogi személyek esetén 

30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint a képviselő 

aláírási címpéldánya (vagy ügyvéd által ellenjegyzett 

aláírás-mintája) is szükséges. Az árverésen az előzetesen 

nem regisztrált jelentkező nem vehet rész.

 Az árverés kezdetekor a pályázó a személyazonosságát 

személyazonosító igazolvánnyal köteles igazolni az ár-

verést levezető elnök előtt, azzal, hogy jogi személyek 

esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat, valamint a 

képviselő aláírási címpéldánya (vagy ügyvéd által ellen-

jegyzett aláírás-mintája) is szükséges. Ennek hiányában 

a jelentkező az árverésen nem vehet részt.

 

Egyéb információk

A nyertes pályázónak 10 napon belül szerződést kell 

kötnie, és az árveréstől számított 15 napon belül kell a 

vételárat egyösszegben megfizetnie, ellenkező esetben 

az árverési biztosítékot elveszti és a kiíró a második leg-

magasabb összegű ajánlatot tevővel kötheti meg a szer-

ződést.

 

Amennyiben az árverés lezárását követően az árverés 

nyertese bármely okból visszalép, úgy a befizetett ár-

verési biztosíték összegét elveszti, és a kiíró a második 

legmagasabb összegű ajánlatot tevővel kötheti meg a 

szerződést.

A szerződés a kiíró által előkészített szerződéstervezet-

ben foglalt tartalommal kerül megkötésre, melyet az ár-

verésen részt vevő a regisztráció során a Polgármesterei 

Hivatal Műszaki Irodáján megtekinthet, arról másolatot 

kérhet.
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Amennyiben a licitálás vezetője olyan jellegű szabály-

sértést észlel, amely az árverés tisztaságát, vagy a kiíró 

érdekeit sérti, jogában áll a licitálást megszakítani és azt 

eredménytelenné nyilvánítani.

A kiíró fenntartja magának jogot arra nézve, hogy a pá-

lyázatot visszavonja, vagy a nyertes pályázóval való 

szerződéskötést megtagadja és a versenytárgyalást (ár-

verést) eredménytelenné nyilvánítsa.

További információ:

Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda (Bp. I. Kapisztrán tér 1.) 

Beczner Márta (II. em. 206.); tel: +36-1-458-3064; e-ma-

il: beczner.marta@budavar.hu 

Szeleczky Szilvia (II. em. 209.); tel: +36-1-458-3027; 

e-mail: vagyon@budavar.hu.

http://www.budavar.hu/palyazatok

 

ÁRVERÉSRE KERÜLŐ VAGYONTÁRGYAK:

    Budapest. I. Krisztina tér 10. II. em. 5. szám alatti 

1,5 szobás komfortos lakás 1/1 tulajdoni hányada a 

társasházi közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó 

521/100.000-ed eszmei tulajdoni hányaddal. 

Hrsz: 7221/0/A/38

Alapterület: 42 m2

Állapota: Felújítandó

Kikiáltási ár: 26.900.000,- Ft

Licitlépcső: 100.000,-Ft

Árverési biztosíték: 540.000,-Ft

Árverés menete: Az árverésre jelentkezők a meghirdetett 

kikiáltási árra licitálnak a megadott licitlépcső szerint, 

negatív licitre nincs lehetőség. 

Vételár megfizetésének határideje, módja: A teljes vétel-

ár az árveréstől számított 15 napon belül, egyösszegben 

fizetendő.

Előzetes megtekintés: 2019. július 9-én, kedden 

13.00 órától 14.00 óráig.

       Budapest. I. Márvány u. 14. fszt. 2. szám alatti 1 

szobás összkomfortos lakás 1/1 tulajdoni hányada a 

társasházi közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó 

232/10.000-ed eszmei tulajdoni hányaddal.

Hrsz: 7569/0/A/3

Alapterület: 36 m2

Állapota: Felújítandó

Kikiáltási ár: 23.000.000,- Ft

Licitlépcső: 100.000,-Ft

Árverési biztosíték összege: 460.000,-Ft

Árverés menete: Az árverésre jelentkezők a meghirdetett 

kikiáltási árra licitálnak a megadott licitlépcső szerint, 

negatív licitre nincs lehetőség. 

Vételár megfizetésének határideje, módja: A teljes vétel-

ár az árveréstől számított 15 napon belül, egyösszegben 

fizetendő.

Előzetes megtekintés: 2019. július 9-én, kedden 

10.00 órától 11.00 óráig

Folytatás a következő oldalon
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    Budapest, I. Pálya u. 2a. fszt. 8. szám alatti 1,5 szo-

bás komfortos lakás 1/1 tulajdoni hányada a társasházi 

közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó 114/10.000-ed 

eszmei tulajdoni hányaddal együtt.

Hrsz: 7545/0/A/26

Alapterület: 29 m2

Állapota: Felújítandó

Kikiáltási ár: 18.300.000,- Ft

Licitlépcső: 100.000,-Ft

Árverési biztosíték összege: 370.000,-Ft

Árverés menete: Az árverésre jelentkezők a meghirdetett 

kikiáltási árra licitálnak a megadott licitlépcső szerint, 

negatív licitre nincs lehetőség. 

Vételár megfizetésének határideje, módja: A teljes vétel-

ár az árveréstől számított 15 napon belül, egyösszegben 

fizetendő.

Előzetes megtekintés: 2019. július 9-én, kedden 

11.00 órától 12.00 óráig

     Budapest. I. Mészáros u. 12. V. 5. szám alatti 1 szobás 

összkomfortos lakás 1/1 tulajdoni hányada a társasházi 

közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó 105/10.000-ed 

eszmei tulajdoni hányaddal.

Hrsz: 7529/0/A/43

Alapterület: 38 m2

Állapota: Felújítandó

Kikiáltási ár: 26.100.000,- Ft

Licitlépcső: 100.000,-Ft

Árverési biztosíték összege: 520.000,-Ft

Árverés menete: Az árverésre jelentkezők a meghirdetett 

kikiáltási árra licitálnak a megadott licitlépcső szerint, 

negatív licitre nincs lehetőség. 

Vételár megfizetésének határideje, módja: A teljes vétel-

ár az árveréstől számított 15 napon belül, egyösszegben 

fizetendő.

Előzetes megtekintés: 2019. július 9-én, kedden 

12.00 órától 13.00 óráig

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.
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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 vár-

ban lévő önkormányzati lakásra 

cserélhető. Csereirányár: 49,9 M 

Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665.   

I. Budai várban a Tárnok utcában 

110 m2-es 4 szobás, emeleti, han-

gulatos, dongaboltozatos, gázcirkó 

fűtéses önkormányzati lakás örö-

kölhető bérleti joga átadó (tetőtér 

felé nyíló elvi bővítési lehetőség-

gel). 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.  

I. Tabánnál reprezentatív ház 

I. emeletén jó állapotú 35 m2-es 

cirkófűtéses önkormányzati lakás 

örökölhető bérleti joga átadó. Csere-

irányár: 19,9 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.  

Budai várban az Úri utcában 

reprezentatív házban 80 m2-es fel-

újítandó dongaboltozatos földszinti 

összkomfortos önkormányzati lakás 

örökölhető bérleti joga átadó. Csere-

irányár: 33,9 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.

Keresünk tartós bérletre mini-

mum 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

II. Mechwart ligetben felújított 

liftes társasház 5. emeletén Rózsa-

dombra panorámás, csöndes, napfé-

nyes, 68 nm-es 2 szoba hallos, erké-

lyes lakás 64,9 millió forintért eladó. 

BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 

974 0571

II. Lepke utcában Bauhaus jel-

legű 6 lakásos társasház első emele-

tén csöndes, napfényes, 82 nm-es 3 

szobás, erkélyes, duplakomfortos la-

kás eladó. Amerikai konyhás nappali 

étkezővel + 2 hálószoba. Irányár: 92 

millió forint. BakosLak Ingatlan 326 

0618, 06 20 974 0571

Várnegyed újság következő száma 

AUGUSZTUS 1-JÉN jelenik meg.
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II/A Pesthidegkúti zöldövezet-

ben 2 szintes, összesen 120 nm-es 

ikerház 2 önálló lakrésszel, 500 nm-

es telken 65 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

Műteremlakást vagy ilyen célra 

alkalmas nagy alapterületű, nagy he-

lyiségekből álló, lehetőleg felső eme-

leti lakást vásárolnék a kerületben sa-

ját célra. muteremlakas2019@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 fiatalember 

eltartási illetve életjáradéki szerző-

dést kötne idős úrral, hölggyel, akinek 

segítségre lenne szüksége. Megegye-

zés alapján 100%-os eltartás. Biztos, 

biztonságos, szép, stabil időskort 

nyújtok. Telefon: 06-70-673-7787.

Eltartási illetve életjáradéki szer-

ződést kötnék idős hölggyel, úrral, 

akiknek segítségre lenne szükségük. 

Aki egyedül érzi magát, hívjon. 06-

70-381-8029.

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.

 BUDAI JÓZSEF műértő- 

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, könyvtá-

rakat, régi térképeket, kéziratokat, 

képes-levelező lapokat, plakátokat, 

fényképeket, 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. Tele-

fon: 06-70-600-1727.

SZOLGÁLTATÁS

Irodák, lépcsőházak, lakások 

napi takarítását, nagytakarítását vál-

lalom, közületeknek és magánsze-

mé lyeknek. Halász Tibor. Telefon: 

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

Kémények bélelése, átépítése, 

belső marása teljes körű ügyintézés-

sel. Szabó Balázs 06-20-264-7752.
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 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.

Készpénzért gépkocsikat vásá-

rolunk, hivatalos bontási igazolás-

sal, ingyenes szállítással. telefon: 

06-30/455-87-19.

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. 

 

Azonnali sitt, sóder, homok, 

zöldhulladék stb. elszállítása! Gyor-

san, pontosan, olcsón! Ne koszolja 

össze magát, a pakolást bízza ránk! 

Tel.: 06-70/212-8729.

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.

Á  LLÁS

Az I-II-XII. kerületben hajnali 

hírlapkézbesítőket, valamint nap-

pali újságkihordókat keresünk. Fő-

állásban és részmunkaidőben is 

végezhető tevékenység. Jlentkezés 

a 06/30-235-17-47-es telefonszá-

mon.

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.

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

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 
1.500 Ft/megjelenés; 
Keretes: 2200 Ft/megjelenés
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 
2.500 Ft/megjelenés; 
Keretes: 3.000 Ft/megjelenés 

Apróhirdetés

Cím: 
I. ker., Országház utca 15.
Telefon: +36-1-355-0139 
E-mail cím: varnegyed@
gmail.com

Hirdetésfelvétel legközelebb 
JÚLIUS 23-tól, 
KEDDEN ÉS SZERDÁN 
10.00-15.00 ÓRÁIG 
a szerkesztőségben.
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Mesemúzeum 
P R O G R A M O K

1013 Budapest, Döbrentei utca 15., 

+36-1-202-4020

Július 6., szombat 11 órától 

Állatos mesék – diafilmvetítés

Amit vetítünk: A három kismalac, A 

tücsök és a hangya, A török és a te-

henek, A rút kiskacsa, Frakk és a lus-

ta macskák. Ajánlott korosztály: 4-8 

éves korig. 30 perc.

Július 13., szombat 11 órától

Játszani jó!

Merre ment Piroska az erdőben? 

Melyik kártya az igazi? Építs bolygót 

Kis Herceggel! Ezen a délelőttön csa-

ládoddal közösen kipróbálhatod te is 

a Mesemúzeum legújabb társasjáté-

kait! Ajánlott korosztály: 6-12 éves 

korig. 120 perc.

Július 15-től augusztus 30-ig karbantartási munkák miatt 
a múzeum zárva tart. 




