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RÓLUNK IS SZÓL 

A HEGYVIDÉK TELEVÍZIÓ

Az I. kerület területén is látható a Hegyvidék Televízió 24 órás adása, amely beszámol a Várnegyed 

híreiről, eseményeiről. Stúdióbeszélgetésekkel, interjúkkal, színes helyi riportokkal, képes összefoglaló 

anyagokkal mutatják be a legfontosabb helyi információkat. 

Hol találja meg a Hegyvidék Televízió műsorát? 

A UPC digitális kábelén az 505 csatornán, az analóg kábelén UHF 210,25 Mhz-en. 

A TELEKOM IPTV hálózatán a 226-os csatornán.

Az Invitel Zrt. kábelszolgáltató hálózatán az UHF 189,25 Mhz-en. 

Az adás interneten is látható a www.hegyvidektv.hu oldalon.

Keresse a Hegyvidék Televíziót! Rólunk is szól! 

     



Víziváros • Vár • Krisztinaváros • Naphegy • Tabán • Gellérthegy

VARNEGYED

Címlapon: 

Megemlékezés a nándorfehérvári 

diadal emléknapján

Részletek a 8-9. oldalon

Kányádi Sándor emlékezete

16-17. oldal

Kismesterek a Tabánban 

22-23. oldal

Pezseg az élet a Roham utcai klubban

6-7. oldal



VÁRNEGYED • XXIV. ÉVFOLYAM,  12. SZÁM, 2019. AUGUSZTUS 1. CSÜTÖRTÖK4

ö n ko r m á n y z at

Elismerés az egészségügy 
és a szociális szféra 
dolgozóinak

Semmelweis Ignác születésnapja alkalmából az egészségügyben és a szociális területen dolgozó munka-

társait köszöntötte a Budavári Önkormányzat. Az idei évben Luncz Lászlóné, a Maros utcai Szakrendelő 

szakasszisztense és Bokodi Ferencné, a II. számú Idősek Klubjának vezetője részesült Budavári Sem-

melweis Ignác Díjban.

A Jókai Anna Szalonban megrende-

zett ünnepségen a rendezvény házi-

gazdája, dr. Bodroghelyi László, az 

Egészségügyi Szolgálat főigazgatója 

ünnepi köszöntőjében úgy fogalma-

zott, hogy az egészségügyben és a 

szociális szférában dolgozók hiva-

tása, hogy segítsenek mások baján 

és figyeljenek egymásra. A szónok 

ezt követően Semmelweis Ignác 

„az anyák megmentője”, valamint a 

szociális terület védőszentje, Szent 

Erzsébet sorsa között vont párhu-

zamot. Mindketten hitük szerint 

cselekedtek a rászorulók érdekében. 

Üldözték őket, és a sors végül őket 

igazolta — hangsúlyozta az ünnep-

ség szónoka. A főigazgató ezt köve-

tően felolvasta Nagy Gábor Tamás 

köszöntő levelét. A polgármester 

úgy fogalmazott: a munkánk — még 

ha néha a reménytelenség érzésé-

vel tölt el bennünket — soha nem 

hiábavaló cselekedet. — A most ki-

tüntetett munkatársak példája ép-

pen erre hívja fel a figyelmünket 

— írta a polgármester.

Az idei évben a Képviselő-testü-

let döntése értelmében Budavári 

Semmelweis Ignác Díjat vehetett át 

Luncz Lászlóné, a Maros utcai Szak-

rendelő szakasszisztense. Luncz 

Lászlóné 1988 óta dolgozik a Maros 

utcai Szakrendelőben asszisztens-

ként az endokrin rendelésen és az 

ideggyógyászaton. Utóbbinak kö-

szönheti, hogy a kollégák és a bete-

gek is „ideges Böbe”-ként emlegetik. 

Ráragadt beceneve azonban kizáró-

lag az általa asszisztált szakrende-

lésnek, nem pedig természetének 

köszönhető. Becenevével ellentét-

ben ugyanis derűs, kiegyensúlyo-

zott, kifinomult lelki intelligenciá-

val rendelkező munkatárs, minden 

kollégának és betegnek segítő kezet 

nyújt, ha szükséges. Luncz Lászlónét 

az emlékérem és az oklevél átvéte-

lét követően dr. Horváth Krisztina 

neurológus méltatta. A főorvos asz-

szony a rögtönzött portréban mun-

Luncz Lászlóné munkáját Budavári Semmelweis Díjjal jutalmazták. 

Az elismerést Dr. Bodroghelyi László, az Egészségügyi Szolgálat főigazgatója adta át.
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katársa emberismeretét, empátiáját, 

humorát és toleranciáját emelte ki.

A szociális területen végzett munká-

ja elismeréseként Budavári Semmel-

weis Ignác Díjat vehetett át Bokodi 

Ferencné, a II. számú Idősek Klub-

jának vezetője is. Bokodi Ferencné, 

Zsuzsa 2005. június 1-je óta dolgozik 

a Budavári Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgáltatási Központban. Kiegyen-

súlyozott, megbízható, minden hely-

zetben lehet rá számítani, jól kezeli 

a problémákat és az adminisztráci-

ót. Odafigyel a klubtagok igényeire, 

ennek alapján szervezi a különböző 

foglalkozásokat, valamint az idősek 

és a fiatalok közötti generációs prog-

ramok szervezésében is rendkívül 

aktív. Segítőkész hozzáállása az idő-

sek számára biztonság a mindenna-

pokban. Nem véletlenül fogalmazott 

úgy méltatásában Adamik Ferencné, 

a Roham utcai idősek klubjának tag-

ja, hogy a klub az odajárók második 

otthona, ahol figyelmet és szeretet 

kapnak. (Bokodi Ferencnével készült 

interjú a 6. oldalon.)                      r.a.

In memoriam dr. Nagy Endre

Az Egészségügyi Szolgálat neuroló-

gus és pszichiáter főorvosa 2019. 

július 2-án elhunyt. 

Dr. Nagy Endre 2000. januárja óta 

dolgozott a Budavári Önkormány-

zat Egészségügyi Szolgálatának 

szakrendelőjében. Munkáját nem-

csak magas színvonalú szakmai 

tudás, de mélységes empátia és 

emberszeretet jellemezte. Igazi jó-

ságos doktor bácsiként úgy tudta 

meghallgatni a betegeket, mint ke-

vesen. Betegei ragaszkodtak hozzá 

és ő is ragaszkodott a szakmájához 

és a betegeihez. Fogyatkozó testi 

egészsége mellett szelleme friss és 

töretlen maradt: hivatását élete vé-

géig gyakorolta. 

Halála pótolhatatlan veszteség 

mindannyiunk számára, élete 

példája pedig olyan nyereség, 

amelyet megőrzünk: szakmai 

igényességét, jóságát, embersé-

gét, alázatát. Ajándéknak tartjuk, 

hogy ismerhettük, együtt dolgoz-

hattunk vele.

Nyugodjék békében!

Az ünnepségen elismerő oklevélben részesült Nagy Csenge, a Bu-

davári Önkormányzat Egyesített Bölcsődékének kisgyermeknevelője; 

Kucsera Hajnalka, a Budavári Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltatási 

Központ gondozója; Márkus Erzsébet, a Budavári Szociális és Gyermek-

védelmi Szolgáltatási Központ asszisztens; dr. Németh Ágnes fogorvos; 

dr. Gulics Ákos Istvánné védőnő; Varga Márta gyógytornász; Ferletyákné 

Petró Judit pszichológus; Bagoly Tímea betegirányító; dr. Vida Zoltán ra-

diológus szakorvos; Takács István asszisztens; Bajkóné Lohner Éva vé-

dőnő; Lantos Józsefné háziorvosi asszisztens és Kótainé Kocsis Beatrix 

röntgenasszisztens.           
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A Roham utcai klubban pezseg az élet

„Szeretem felvidítani 
az időseket”
Ha olvasóink közül valakinek az idősekről olyan 

sztereotípiák jutnak eszébe, mint a fáradtság, szo-

morúság vagy a magány, annak azt ajánljuk, egyik 

hétköznap kukkantson be a Roham utcai idősek 

klubjába. Bokodi Ferencné Zsuzsa, a klub vezetője 

gondoskodik arról, hogy az idősek vidám és ba-

rátságos közösségben, sok mozgással és szórako-

zással töltsék a mindennapokat. 

Honnan az a rengeteg energia és kreativitás, ami a sze-

mélyiségéből árad?

— Alaptermészetemből fakad, hogy nagyon szeretem 

felvidítani az időseket. Úgy szervezzük a mindennapo-

kat, hogy klubtagjainknak legyenek terveik és érezzék, 

hogy még mennyi mindenre képesek. Azzal nem sokat 

segítenénk, ha együtt rágódnánk a bajokon és csak vi-

gasztalgatnánk őket, hogy higgyék el, később jobb lesz. 

Ehelyett inkább a vidámságot, a játékot, a kihívásokat, 

az újabb és újabb célokat keressük. Így ők is érzik, ha 

egy program jól sikerül. Klubtagjaink aktivizálása, a fel-

adatokba történő bevonása számomra személyesen is 

rendkívül sokat jelent.

Az idősekről gyakran beszélnek úgy, mintha mindany-

nyian egyformák lennének, pedig ahány ember, annyi 

egyéniség. Hogyan tud ráhangolódni a különböző sze-

mélyiségekre?

— Pályám során sokféle korosztállyal dolgoztam. Tizen-

két évig tanítottam felső tagozatosokat, majd három 

éven át — házi gyermekfelügyelőként — 8 hónapos ba-

báktól kezdve serdülőkorú gyerekekig, több generáció-

val is foglalkoztam, miközben szüleim, illetve a férjem 

szülein keresztül közeli kapcsolatba kerültem az idősek-

kel. Akkor már éreztem, hogy újabb korszak következik 

az életemben. Mindig is úgy gondoltam, és ezt tartom 

ma is, hogy nem a kor számít, hanem csakis az, hogy mit 

lehet egy lélekkel megvalósítani. Minden ember egyéni-

ség, akit tisztelni kell és elfogadni. A mi szerepünk csak 

annyi, hogy segítsük őt abban, hogy kihozhassa magából 

mindazt a jót, amit a lénye rejt. Úgy gondolom, hogy ez a 

szemlélet valamennyi korosztályra érvényes.

Hogyan telik egy napja a klubban?

— Délelőtt megérkeznek az első klubtagok, fogadjuk őket 

és máris indulhat a beszélgetés. Ilyenkor jut időnk arra, 

hogy a közérzetükről, a családról és egyéb témákról ér-
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Bokodi Ferencné szervezi a népszerű farsangi mulatságot is a Roham utcai klubban

deklődjünk, néhányukkal kicsit közelebbi kapcsolatba 

kerüljünk. Ebéd után közös programot kínálunk a társa-

ságnak, délután pedig együtt kártyázunk, dominózunk. 

Természetesen mindezt nem egyedül végzem, a kolléga-

nőmmel ketten szervezzük az eseményeket.

Milyen programokra nyitottak a klubtagok?

— Folyamatosan szeretnénk ráérezni az igényeikre, mert 

az elmúlt másfél évtizedben kicserélődött a klubtagság. 

Korábban jobban vágytak a komolyabb lélegzetű előa-

dásokra, irodalmi délutánokra, mostanában inkább azt 

szeretnék, hogy szórakozzunk, viccelődjünk egy kicsit, 

töltsük vidámabban a napjainkat.

A klubban végzett napi feladatok mellett mi az, ami önt 

is feltölti?

— A kertészkedés a hobbim, ha csak tehetem, a hétvégé-

ket a vidéki kertünkben töltöm. Emellett sokat sétálunk a 

férjemmel, szeretjük elhagyni a várost. 

Mi a Roham utcai idősek klubjának titka?

— Ötletből nincs hiány, és a klub fennállása óta még nem 

tudtunk olyan kéréssel fordulni a Budavári Önkormány-

zathoz, amelynek megvalósításához ne kaptunk volna 

segítséget. A kirándulásokhoz, a foglalkozásokhoz és a 

programokhoz épp úgy számíthatunk a támogatásukra, 

mint az idősek kényelmét szolgáló berendezések bizto-

sításában. 

A klubtagok is tudnak arról, hogy idén Ön kapta a Buda-

vári Semmelweis Díjat?  

— Igen, egy kicsit ünnepeltünk a klubban is, hiszen közö-

sek az örömeink. Megköszöntem a társaságnak a lelke-

sedést és a szeretetet, amelyeket a mindennapokban is 

érzek. Hiszen lehetne nekem száz ötletem is, ha az idő-

seknek nem lenne hozzá kedvük és nem tartanának ve-

lem. Akkor a Roham utcai klubban nem pezsegne az élet.

R.A.
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Ma is meg kell védeni 
Európát
A magyar seregek 1456. július 22-én mértek megsemmisítő vereséget II. Mehmed szultán hadaira Nán-

dorfehérváron. Ehhez mérhető győzelmet addig soha nem aratott keresztény sereg a szultáni haderő 

felett. Július 22-t az Országgyűlés 2011-ben a nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította. 

— A nándorfehérvári diadal a ma-

gyar-török háborúk vagy talán a 

több mint ezeréves magyar történe-

lem legnagyobb katonai győzelme 

volt — jelentette ki Németh Szilárd, a 

Honvédelmi Minisztérium parlamen-

ti államtitkára. Az 1456-os nándor-

fehérvári csata emléknapján tartott 

megemlékezésen, Hunyadi János 

szobránál úgy fogalmazott: ahogy 

a történelem során sokszor, úgy a 

majdnem három héten át tartó nán-

dorfehérvári csata során is, Magyar-

ország nemcsak magát, hanem egész 

Európát és a keresztény világot véd-

te. A váratlan és fényes győzelem 

közel hetven esztendőre megállítot-

ta a török birodalom további európai 

terjeszkedését.

A nándorfehérvári diadal összeforrt 

Hunyadi János névével, aki mélysé-

gesen hitt az Oszmán Birodalommal 

szemben a keresztény Európáért ví-

vott harc fontosságában, és abban, 

hogy ennek kimenetele meghatáro-

zó jelentőséggel bír Magyarország 

jövője szempontjából. 

— A nándorfehérvári diadal hősei-

nek elhivatottsága példaértékű lehet 

nemcsak a magyarok, hanem egész 

Európa számára — hangsúlyozta Né-

meth Szilárd. Hozzátette: az akkori 

helyzet nagyban hasonlít Európa 

mostani helyzetére, bár a csatákat 

napjainkban már tárgyalóasztalok-

nál vívják és a fenyegetés is eltérő 

formát ölt. Európa nagy része sokáig 
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Mádl Dalma asszony is megemlékezett a nándorfehérvári hősökről

nem vette komolyan a fenyegetést, 

a magyarok viszont felismerték a 

veszélyt, és ahogyan akkor, úgy 

most is Közép-Európára hárult a ke-

resztény Európa védelme — mondta 

az államtitkár.

Az ünnepség végén koszorúzással 

emlékeztek a diadal hőseire; a Bu-

davári Önkormányzat nevében dr. 

Brezoczki Erika aljegyző helyezte el 

a kegyelet virágait. 

Hunyadi János mellett emlékezzünk meg Kapisztrán Já-

nosról is, hiszen az obszerváns ferences rendi szerzetes 

nélkül aligha lett volna elképzelhető a török felett aratott 

győzelem.

Amikor II. Mehmed szultán százezres haddal indult Euró-

pa felé, Hunyadi sietett a várparancsnok, Szilágyi Mihály 

megsegítésére, Kapisztrán János pedig magyar földön 

szervezett keresztes sereget. Toborzása eleinte nem sok 

eredménnyel járt, az 1456 márciusára meghirdetett or-

szággyűlés résztvevői jószerével tudomást sem vettek 

a fenyegetésről. Ezért Kapisztrán János április 15-én 

elindult Budáról, hogy országszerte hirdesse a veszélyt. 

Júliusra 60.000 fős sereg követte szavát.

Már javában zajlott az ostrom, amikor Kapisztrán Já-

nos serege megjelent a Száva partján. A szerzetes tü-

zes prédikációján felbátorodó keresztesek egy csoportja 

átúszott a folyón, hogy rárontson a túloldalon táborozó 

oszmánokra. Kapisztrán csónakba szállt, hogy vissza-

hívja katonáit, ám cselekedetét a sereg többi része úgy 

értelmezte, hogy a vezér is rohamra indult. Rövid időn 

belül több tízezer harcos rontott rá II. Mehmed seregére, 

amelyet készületlenül ért a keresztesek támadása. 

Hunyadi János felismerte a kedvező alkalmat, és a 

várból kitörve két tűz közé szorította az ellenséget. A 

Kapisztrán táborából induló vakmerő roham végül elsöp-

rő magyar sikerhez vezetett. 

A győzelem hírére III. Callixtus pápa módosított a ko-

rábban kiadott bulláján, amelyet először a szorongó kö-

nyörgés szellemében fogalmazott meg. A győzelem után 

a bulla szövege így szól: „Isten győzelemre segítette a ke-

resztényeket, azaz a déli harangszó és a déli harangozás 

alatt elmondott imák egyben a nándorfehérvári győzele-

mért való hálaadás kifejezői”.

KAPISZTRÁN JÁNOS SZEREPE A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADALBAN
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Nem történt bűncselekmény

Megvizsgálták 
az önkormányzat bérleti 
szerződéseit 
A Budavári Önkormányzat lakás- és helyiségbérleti szerződései kapcsán nem történt bűncselekmény 

vagy kötelezettségszegés, sőt vagyoni hátrányt sem okozott az önkormányzat. Ezt tartalmazzák azok a 

rendőrségi határozatok, amelyek a nyomozás kapcsán születtek. 

Az elmúlt időszakban számos, sokszor félrevezető cikk 

jelent meg a sajtóban a Budavári Önkormányzat lakás- 

és helyiségbérleti szerződéseivel kapcsolatban. Többek 

között kifogásolták a bérlők által fizetett bérleti díjakat, 

a piaci lakáspályázat rendszerét. A cikkek alapján töb-

ben – mások mellett Hegedűs Lórántné, a Jobbik egykori 

képviselője, a Gyurcsány Ferenc holdudvarába tartozó 

Szigetvári Viktor — is feljelentést tettek ismeretlen tettes 

ellen. Végül 16 feljelentés alapján 24 tényállásban indult 

rendőrségi nyomozás nagyobb vagyoni hátrányt okozó 

hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt. A fel-

jelentések egy része a piaci lakásbérleti szerződésekre 

vonatkozott, a másik része pedig a helyiségbérletekre.

A BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztá-

lya valamennyi ügyben teljeskörű nyomozást folytatott. 

— A nyomozás során tanúkihallgatásokat tartottak, több 

folyóméternyi iratot lefoglaltak mind a Polgármesteri 

Hivatalban, mind a Gamesz-nál. A nyomozók megvizs-

gálták a pályázati anyagokat, a bírálati jegyzőkönyveket, 

az átadás-átvételi dokumentumokat is — mondta el la-

punknak dr. Herpai-Nagy Teodóra jegyző.  

A mintegy két éves nyomozás most lezárult. — A BRFK 

Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya min-

den tényállásban megszüntette a nyomozást, ugyanis 

nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése, köte-

lezettségszegés sem történt, sőt vagyoni hátrányt sem 

okozott az önkormányzat — foglalta össze a jegyző. 

A Várnegyedben már többször foglalkoztunk az önkor-

mányzat lakásgazdálkodásával, hiszen ez a műemlék la-

kóházak miatt is egy speciális terület. A kerületi lakásállo-

Dr. Herpai-Nagy Teodóra jegyző
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mány nagy része műemléki épületben van, és a műemléki 

jellegéből adódóan jellemzően a Budai Várban. Ugyanak-

kor vannak műemléki házakban önkormányzati lakások a 

Vízivárosban és a Tabánban is.  

Sokszor megkérdezik, hogy miért nem adja el ezeket a 

lakások az önkormányzat. A válasz nagyon egyszerű: 

ezeket a lakásokat a rendszerváltoztatás után az I. kerü-

leti önkormányzat úgy kapta meg az állami vagyonból, 

hogy a műemlék lakóházak nem alakíthatók társasházzá, 

vagyis a bennük lévő lakások nem értékesíthetőek. Így 

csak bérleti konstrukcióban hasznosíthatóak. (Az már 

más kérdés, hogy a jogalkotók az 1990-es évek elején 

milyen előrelátó módon jártak el, hiszen társasházként a 

műemlék lakóházak az ingatlanhasznosító vállalkozások 

céltáblái lehettek volna, ahogyan erre több példát is lát-

hattunk már más kerületekben.) 

Mivel a lakásokat a bérlők nem tudták megvásárolni — 

szemben más, nem műemléki lakásokkal — ezért ők to-

vábbra is bérlők maradtak. Az önkormányzat pedig úgy 

védte meg az érdekeiket, hogy ezen bérlők határozatlan 

idejű bérleti jogviszonnyal rendelkeznek, szociális bér-

leti díjat fizetnek és a bérleti jog egyenes ági leszárma-

zókra örökíthető. Vagyis a szociális bérleti díj itt nem a 

rászorultságot jelenti, hanem azt, hogy azok, akik évtize-

deken át éltek a Budai Várban kiszámítható és tervezhe-

tő módon tudjanak élni. Nem egy olyan vári család van, 

akiknek felmenői még az 1920-as,’30-as, ’40-es években 

építettek vagy vásároltak lakást a Budai Várban, majd 

megélték, hogy a háború után államosították azokat, és 

jó esetben maradhattak otthonaikban. Majd a rendszer-

változtatáskor nem kapták meg azt a lehetőséget, hogy 

megvásárolják a lakást, hiszen azt a jogszabály kizárja. 

Ez az úgynevezett örökbérleti jog egyenes ági leszárma-

zókra örökíthető, mint ahogyan egy magán tulajdonban 

lévő lakás is örökölhető. Itt annyi a kitétel, hogy csak 

egyenes ági leszármazottakra örökíthető át a jogosult-

ság. Az önkormányzat ezzel is az itt élőket védi, hogy 

ne válhassanak például lakásmaffia áldozataivá, illetve a 

lakások ne kerülhessenek ingatlan-befektetői csoportok 

kezére. 

Emellett a határozatlan idejű bérleti jogviszony, mint va-

gyoni értékű jog, akár el is cserélhető a bérbeadó önkor-

mányzat hozzájárulásával. Önkormányzati lakás bérleti 

joga kizárólag másik lakás bérleti- vagy tulajdonjogára 

cserélhető, ugyanakkor azt nem vizsgálja az önkormány-

zat, hogy egy bérlő kivel cserél, ki az új bérlő személye. 

Ha a bérlőnek nincs örököse, és idős korában már nem 

akarja elcserélni a lakást, amelyben évtizedekig élt, 

akkor a bérlő halála után a lakás visszakerül az önkor-

mányzathoz. A sajtóban megjelenő cikkek azt sugallják, 

hogy a Várban csupa luxuslakások vannak, így sokan azt 

gondolják, hogy ezek a megüresedő lakásokban is a lu-

xus és a kényelem várja a bérlőket. A valóságban azon-

ban jelentős felújításra szoruló lakásokról beszélünk. 

Az így megüresedő lakásokra írja ki az önkormányzat 

az úgynevezett piaci lakáspályázatot. Az elnevezés itt 

is megtévesztő lehet, hiszen a piaci lakbéreket nem a 

magánszektorban éppen aktuális piaci árak alapján ha-

tározzák meg, hanem jogszabályban előírtak alapján. 

Mint ahogyan a jogszabály nevezi ezen pályázatot piaci 

pályázatnak. 

Az eljárás során az önkormányzat egy minimum bérleti 

díjat határoz meg, és a pályázó maga dönti el, hogy ezen 

felül mekkora díj fizetését vállalja. A felújításra szoruló 

lakások esetében a felújítás költsége is a pályázót terheli, 

ez pedig több millió forint is lehet, hiszen műemlékekről 

beszélünk. A pályázatok elbírálása átlátható és transzpa-

rens módon történik: a zárt borítékokat közjegyző előtt 

bontják fel, majd a Képviselő-testület megtárgyalja azo-

kat és dönt.  

A piaci pályázatok határozott időre — általában öt évre 

— szóló bérleti szerződések, vagyis nem keletkezik 

örökbérleti jog. A lakbérek pedig évente a jegybanki 

alapkamattal emelkednek. (A határozatlan idejű bérleti 

jog esetében az önkormányzat Képviselő-testülete dönt 

a lakbérekről; 2014 óta nem történt lakbéremelés — a 

szerk.). 

B.L.
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Ősszel indulhat 
a Lánchíd felújítása

A munka október-novemberben indulhat, két és fél évig tarthat, a hidat és az Alagutat másfél évig le-

zárják a közúti forgalom elől. A beruházás mintegy 23 milliárd forintba kerül majd.

Júliusban jelent meg a Lánchíd fel-

újítására vonatkozó közbeszerzési 

kiírás. A nyílt eljárásra az építőipa-

ri kivitelező cégek augusztus 21-ig 

adhatnak be ajánlatot. A nyertes cé-

gekkel két és fél évre (30 hónapra) 

kötnek beruházási szerződést.

A felújítás ősszel kezdődhet, ez alatt 

18 hónapra lezárják a közúti forga-

lom elől a Lánchidat és az Alagutat. 

Ehhez kapcsolódva zajlanak majd a 

Széchenyi István tér alatti közúti-vil-

lamos aluljáró (2-es villamos korlá-

tozásával járó) munkálatai is.

A híd felújításakor teljesen elbont-

ják és újjáépítik a meglévő közúti 

pályalemezt, elvégzik a megmaradó 

acélszerkezetek javítását és korró-

zióvédelmét, valamint a gyalogos 

korlátok műemléki felújítását. Meg-

újulnak a hídtartozékok: a hídsaruk, 

a dilatációs elemek, a kezelőjárdák, a 

budai oldali szellőző-felépítmények 

és a lehorgonyzó kamrák, ez utób-

biak szigetelést kapnak, valamint 

kiépül a kamrák árvízi védekezési 

rendszere is.

A Duna-meder szükség szerinti 

rendezése és a hajózási jelzések 

korszerűsítése (aktív radar kiépíté-

se) mellett átépítik és kiszélesítik a 

hídfőkben lévő gyalogos aluljáró-

kat, átépítik a lépcsőket, felújítják 

a helyiségeket és lehetőség szerint 

hasznosítják azokat, például nyilvá-

nos illemhelyet alakítanak ki a budai 

hídfőben.

Restaurálják a kőoroszlánokat, a kő-

címereket, a kőfeliratokat és a kőfe-

lületeket. Mind a budai, mind a pesti 

oldalon a lánclefedő dobok vissza-

építése is a projekt része. A meder-

pillérek körüli külső kezelőjárdák 

elbontása után az eddig eltakart dí-

szítő elemek láthatóvá válnak majd.

A hídon új, gazdaságos és környe-

zetbarát LED technológiás közvilá-

gítás épül ki, a díszvilágítás képes 

lesz egyedi színek megjelenítésére 

nemzeti vagy fővárosi ünnepek al-

kalmával. Felújítják a pesti rakparton 

lévő zászlótartó bástyákat is. Gyalo-

gos átkelőhely létesül a pesti hídfő 

északi és déli járdája között. Kivált-

ják és átcsoportosítják a hídon lévő 

közműveket. A hídjárdákban lévő 

közműaknák kisebb méretben újjá-

épülnek, a hídszerkezethez illeszke-

dő alakban.

A munkálatok kiterjednek az Alag-

útra is. A leromlott állapotú mozaik-

burkolatot és téglaboltozatot részle-

gesen visszabontják, új vízelvezető 

réteg és teherbíró vasbeton falazat, 

valamint új látszóbeton felület épül. 

Teljesen új, ventilátoros légcserélő 

rendszert is kialakítanak. 

Megújul a híd díszkivilágítása is
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Augusztus 10-től megszűnik a Szé-

na téri autóbusz-állomás, a járatok 

a Széll Kálmán tér Dékán utca és 

Szilágyi Erzsébet fasor közötti sza-

kaszára áthelyezett megállókból in-

dulnak — közölte a Volánbusz Zrt. A 

Széll Kálmán téri érkezési hely nem 

változik.

Az áthelyezés oka, hogy a fővárosnál 

zajlik a Széna tér felújításának elő-

készítése, a tervek szerint augusztus 

folyamán megkezdődik a kivitelezés. 

A beruházás célja, hogy a Széna tér  

ne csak közlekedési célt szolgáljon, 

hanem a zöldterületek megnövelé-

sével közterületként is működjön. 

Ezzel a területen csökkenne a zaj és 

a levegő szennyezettsége is. 

A buszpályaudvar megszüntetése 

miatt a Volán buszok átmenetileg —  

a BKK közlése szerint három hónapig 

— a Vérmező Krisztina körút felőli ol-

dalán várakoznak majd napközben.    

Kezdődik a Széna tér felújítása 

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.

Október 13-án tartják az önkormányzati választásokat

Október 13-ra tűzte ki az önkor-

mányzati választásokat Áder János. 

Az államfő nyilatkozatában úgy fo-

galmaz: „demokráciánk erejét, sta-

bilitását a nemzet választójoggal 

rendelkező polgárainak szabad és 

felelős akaratnyilvánítása biztosítja. 

Az 1990-ben megtartott első szabad 

választások óta minden alkotmányos 

feltétel adott ahhoz, hogy magunk 

döntsünk saját sorsunkról, a jelenün-

ket és jövőnket meghatározó kérdé-

sekről.”

— 2019 őszén a rendszerváltoztatás 

óta nyolcadik alkalommal nyílik lehe-

tőségünk, hogy önkormányzatainkról 

döntsünk. Ezért Magyarország köztár-

sasági elnökeként arra biztatom min-

den honfitársamat, hogy állampolgári 

jogával élve vegyen részt az idei ön-

kormányzati választáson, melynek 

időpontját az Alaptörvény előírásai-

val összhangban 2019. október 13-

ára tűzöm ki — áll a nyilatkozatban. 
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Testvérvárosi gyermektábor 
A Budavári Önkormányzat idén 

nyáron is megrendezte a népsze-

rű testvérvárosi tábort. A gyerekek 

Munkácsról, Székelyudvarhelyről és 

Zentáról érkeztek, hogy egy hétig 

együtt nyaraljanak a budavári gye-

rekekkel. 

A közös kalandok az önkormányzat 

Horányi Táborában kezdődtek, majd 

egy budavári kirándulás után a za-

márdi üdülőben folytatódtak. 
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Már jól látható, milyen is lesz az 

új pavilon a Czakó utcai Sport- és 

Szabadidőközpontban; az elavult 

régi „pagoda” helyén korszerű és 

kényelmes szabadtéri közösségi 

helyiséget építenek. Az új létesít-

ményben elhúzható falak lesznek, 

így jó időben szabad téren, de ár-

nyékban, eső, szél vagy hűvösebb 

idő esetén pedig védett helyen le-

het majd közösségi programokat 

tartani a Czakón. 

Forgalomcsillapítás a Csap utcában

Az önkormányzat beruházásában felújítják a Csap 

utca út- és járdaburkolatát — tudtuk meg a Városüze-

meltetési Irodától. A tervek már elkészültek, jelenleg 

a kivitelező kiválasztása zajlik közbeszerzési eljárás 

keretében. A lakossági észrevételekre reagálva a fel-

újítás során fekvőrendőrt helyeznek el az utcában, 

csillapítva ezzel a forgalmat és az áthaladó autók se-

bességét. A járdafelújítás során gondoskodnak arról 

is, hogy az utcában lévő fák és gyökérzetük megfe-

lelő helyet kapjon. A felújítás — a sikeres közbeszer-

zési eljárás lezárása után — mintegy egy hónapig tart 

majd. 

Épül a Czakón az új közösségi tér
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Kányádi Sándor 
emlékezete
SZOBROT AVATTAK NAGYGALAMBFALVÁN 

Temetésének évfordulóján, július 7-én Nagygalamb-

falván avatták fel Kányádi Sándor Kossuth-díjas költő, 

Budavár díszpolgára első köztéri szobrát. Polgár Botond 

szobrászművész bronzból készült alkotását a költő szü-

lőfalujában, egykori tanodájának udvarán leplezték le. A 

szobrot a Budavári Önkormányzat adományozta a szé-

kelyföldi településnek. 

A szobor alkotója Polgár Botond szobrászművész, aki 

egy kortalan Kányádi portré megalkotására törekedett, 

és ajándéknak tekinti, hogy Budavár polgármestere őt 

kérte fel a szobor elkészítésére. Mint mondta, az ihletet, 

az inspirációt a személyes találkozások és a Kányádi em-

lékkiállításon látott portrék szintézise adta. 

Gyerkó Levente, Nagygalmbfalva polgármestere beszé-

dében úgy fogalmazott, hogy nyáron megkezdődik az 

iskolaépület felújítása is, aminek végeztével a tanintézet 

felveszi a költő nevét, valamint a Kányádi-emlékpark és 

-emlékház kialakításáról is folynak az egyeztetések.

A szoboravatási ünnepségen Nagygalambfalva apra-

ja-nagyja részt vett, a szobornál elsőként Sándor bácsi 

húga, Róza néni (képünkön) helyezte el a költő kedves 

virágát, a muskátlit. 

Forrás és fotó: Székelyhon.ro
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KIÁLLÍTÁS A KALÁKA 
FESZTIVÁLON 

A jubileumi, 40. Kaláka fesztiválon is 

megemlékezek Sándor bácsiról. Eger-

ben, a Bródy Sándor Könyvtárban mu-

tatták be a Budavári Önkormányzat 

által összeállított, Kányádi Sándornak 

emléket állító Találkozások című kiál-

lítást, amelyet egy évvel ezelőtt a Ta-

báni Kuckóban, majd télen Székelyud-

varhelyen láthatott a közönség. 

Az egri tárlaton dr. Ködöböcz Gábor 

irodalomtörténész, főiskolai docens 

méltatta a költőóriást és mindehhez 

a Kaláka énekelt verseket. Bauer 

Eszter, az önkormányzat munkatár-

sa a kiállítás megszületésének körül-

ményeiről beszélt.  A tárlat 

azért viseli a Találkozások 

címet, mert aki találkozott 

Sándor bácsival, valami-

féle életre szóló értéket, 

tanítást, példaadást kapott 

tőle. 

A kiállítás olyan sikeres 

volt, hogy a tanévkez-

désre meghívták a Pécsi 

Református Kollégiumba, 

majd ezt követően szep-

temberben több Baranya 

megyei településen is be-

mutatják. 

MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJ 
KAISER OTTÓNAK

Magyar Örökség Díjjal ismerték el 

Kaiser Ottó fotóművész Kárpát-me-

dencei fotó- és könyvművészetét. A 

Várban élő művészt Korniss Péter 

Kossuth- és Magyar Örökség-díjas fo-

tográfus, a Nemzet Művésze méltatta.

— Kaiser Ottó vérbeli fotográfus. A 

megszállottak fajtájából való, aki 

mindig tudja, hogy mi a dolga, s 

maga jelöli ki az utat, amelyen jár– 

emelete ki köszöntőjében Korniss 

Péter. Kaiser Ottó legkedvesebb té-

mái: magyar tájak, magyar várak, 

magyarországi templomok, magyar 

ízek, szép magyar bor, Magyarország 

1000 csodája, a magyar népművé-

szet 1000 csodája. A felsoroltak nem 

pusztán kedves témák, de mindegyi-

ke Kaiser Ottó egy-egy könyvének 

címe is — mondta. Legutóbbi köte-

tével is folytatja ezt a sort: A Kár-

pát-medence 1000 csodája.

Korniss Péter arra is kitért, hogy 

Kaiser Ottó hosszú éveken keresztül 

járta a világot, felkutatta azokat az 

írókat, költőket, akik bár határainkon 

túl élnek, hozzátartoznak a magyar 

kultúrához. Megszólaltatta és fény-

képezte őket otthonukban, közel és 

távol Magyarországtól. Ebből a pá-

ratlan munkából született meg a Ha-

tártalan irodalom képben és írásban 

gazdag három kötete.

Gratulálunk!

Kaiser Ottó és felesége, 

Kaiserné Ott Zsuzsanna a díjátadón
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Kiváló minőségű ivóvíz 
a fürdők fővárosában
Az egyik leghétköznapibb mozdulat, amikor kinyitjuk a vízcsapot, ha inni, főzni, fürdeni szeretnénk. 

Csak akkor zökkenünk ki a rutinból, ha a csapból víz híján hörgő hang érkezik. Ám ekkor sem gondolunk 

bele, hogy a bolygó túlsó felén számos helyütt még csap sincs, nemhogy vezetékes ivóvíz.

A globális előrejelzések szerint 15 

éven belül 40 százalékos vízhiány-

nyal kell számolnunk. A vízért, az 

életért folyik majd a harc. Mert a víz 

élet. A harc pedig élet-halál harc lesz.

Nem véletlen, hogy az idén októ-

berben immáron harmadízben sorra 

kerülő Budapesti Víz Világtalálkozó 

mottója „Megelőzni a vízválságot!”. 

Az eseményre Áder János köztársa-

sági elnök meghívására 117 ország 

képviselőit várja a három napra a 

víz fővárosává is váló Budapest.

Magyarország a legszerencséseb-

bek között foglal helyet vízkészlet, 

vízellátás tekintetében. A kedvező 

adottságok mellett azonban komoly 

technológiai háttér, üzemeltetési ta-

pasztalat és szakmai felkészültség is 

kell ahhoz, hogy joggal állíthassuk: 

európai összehasonlításban is kiváló 

minőségű ivóvíz folyik a budapesti 

csapokból. A másfél évszázados ha-

gyományokra visszatekintő Fővárosi 

Vízművek víztermelési osztályve-

zetőjével, Debreczeny Lászlóval a 

gellérthegyi Gruber József víztároló 

medencénél beszélgettünk a fővá-

ros intézményes vízellátásának 150 

éves múltjáról, az 1868-as kezdetek-

ről, az azóta bekövetkezett változá-

sokról, s a jelenről. A diskurzus ké-

pet adott arról, mi kell ahhoz, hogy 

a megnyitott csapból tiszta, egészsé-

ges ivóvízhez jussunk.

A KOLERA MEGFÉKEZÉSE

— A harmadik kolerajárvány után a 

városatyák William Lindley angol 

mérnököt kérték fel, hogy megter-

vezze a főváros közüzemi ivóvízel-

látását — mesélte Debreczeny Lász-

ló. Az angol mérnök fiaival több mint 

harminc európai város víz- és csa-

tornarendszerét tervezte.

— Az első ideiglenes vízművet a mai 

Kossuth téren, az akkori Flotillen 

platzon alakították ki — folytatta az 

osztályvezető, aki beavatott a tech-

nikai részletbe, miszerint ez a mű-

tárgy dunai és parti szűrt vizet emelt 

át. 1868 és ’71 között a hálózat má-

sik végén, Kőbányán megépült egy 

tározómedence, ami mind a mai na-

pig működik.

— Noha Pest síkon terül el, azonban 

Kőbánya geodéziai magassága kis 

híján a gellérthegyi medencék ma-

gasságának felel meg — válaszolta 

Debreczeny úr kérdésemre: miért 

éppen a sík városrészben alakították 

ki a tárolót. Újabb műszaki részle-

tekkel is szolgált: szivattyúk emelték 

ki a vizet, majd be a két távvezeték-

be, mivel víztornyot csak később, a 

századfordulón emeltek a Norma-

fához vezető Eötvös úton és a Mar-

gitszigeten.

SZOCIALISTA NAGYVÁROS

A gellérthegyi, Gruber József nevét 

viselő legnagyobb hazai víztároló 

medencét 1972 és 1980 között épí-

tették. Azt már jóval kevesebben tud-

ják, amit Debreczeny László elárult, 

hogy a Gellért-fürdő felett található 

egy 17 ezer köbméteres vasbeton 

medence, az 1902-ben kialakított ke-

lenhegyi régi medence, valamint a 30 

ezer köbméteres Barlangmedence. Az 

előző a második világháború végéig 

Klímaváltozás: Indiában már milliókat érint a vízhiány 

• fotó: www.budapestwatersummit.hu
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üzemelt, amikor is végzetes bomba-

találat érte, ezért mellé hagyományos 

bányászati technológiával vájtak bar-

langmedencét a sziklába.

– A Gruber építését a rohamosan 

fejlődő, egyre nagyobb vízigényű 

Budapest miatt kellett elindítani. 

Az épülő lakótelepek, az egyre ki-

terjedtebbé váló vezetékhálózat, az 

ipari üzemek, s nem utolsó sorban 

az alacsony ár – sorolta az okokat az 

osztályvezető, hozzáfűzve: ez utóbbi 

legkevésbé sem ösztönzött senkit a 

takarékoskodásra, ami miatt gyakor-

ta nyomásprobléma ütötte fel a fe-

jét. Ezért is döntöttek az új víztároló 

medence megépítése mellett.

A víztárolók szerepét is bemutatta 

Debreczeny László:

– Egy ilyen műtárgy egyfelől a nyo-

mást biztosítja, ezért épült a város 

közepén található, magasan fekvő 

Gellérthegyen. Másfelől kiegyenlíti 

a nagy- és az alacsonyfogyasztású 

időszakok vízigényét, harmadrészt 

havária, azaz vészhelyzet esetén 

tartalékot biztosít.

Mint az osztályvezetőtől megtudtuk: 

mára a nyolcvanas évekbeli fogyasz-

tásnak mindössze a fele mérhető Bu-

dapesten, ami az azóta megemelke-

dett vízárnak, az ipari vízfogyasztás 

jelentős csökkenésének, valamint 

a víztakarékos háztartási eszközök 

használatának tudható be.

BUDAPEST „FORRÁSAI”

Az osztályvezető a vízlelőhelyekről 

is szólt: három víztermelő terület 

látja el a fővárost. A Szentendrei-szi-

geten található több mint 500 kút a 

napi vízigény 80 százalékát elégíti 

ki. A maradékot a Csepel-szigetről, 

valamint a Margitsziget 10 csápos 

kútjából és a budaújlaki vízbázis 6 

kútjából — ami a legrégebbi víznye-

rő terület a városban — biztosítják. 

A főváros és az agglomeráció ví-

zellátását összesen mintegy 760 

kút biztosítja. A kutakból alacsony 

nyomású gyűjtővezetékbe folyik a 

víz, onnan négy átvezetés a pesti, 

kettő a budai oldalt szolgálja. A gel-

lérthegyi medencébe nagynyomású 

szivattyúk emelik a vizet, a Gruber 

tárolóból Pestre a zömében a hida-

kon futó vezetékeken jut át a víz.

Ditzendy

A Gruber József víztá-

roló medencében két 

kamra található. Kapaci-

tásuk egyenként 40 ezer 

köbméter. A medence 

speciális kialakítása, úgy-

nevezett zongora formája 

miatt a víz folyamatosan 

áramlik, ezáltal megaka-

dályozva a vízminőség 

romlását. A létesítmény 

teljes felülete 2 × 5000 

négyzetméter, a medencék 

födémszerkezetét 2 × 106 

pillér tartja.

Debreczeny László 
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A Naphegyről indult a magyar pszichoanalitikus 
mozgalom

Bálint Mihály és 
a „Budapesti Iskola”
A Mészáros utca 12. szám alatti épületen emléktábla hirdeti, hogy itt lakott és az itt működő Magyar 

Pszichoanalitikai Intézetben dolgozott dr. Bálint Mihály, aki egyik úttörője volt a humánus pszichoszo-

matikus orvostudománynak. De valójában ki volt Bálint Mihály? S mi az a Budapesti Iskola, amely a 

Naphegyről indult a nemzetközi hírnév felé? A titok megfejtésében dr. Boga Bálint, a kerületben élő és 

Budavári Semmelweis Ignác Díjjal kitüntetett orvos volt segítségünkre.

— Bálint Mihály is azok közé a világ-

szerte ismert magyar tudós szemé-

lyek közé tartozik, akiknek külföldön 

teljesedett ki a tevékenysége, s nagy 

nemzetközi elismerésre tettek szert 

— mondta el lapunknak Boga Bálint, 

aki maga is alapítója a Magyarorszá-

gi Bálint Mihály Pszichoszomatikus 

Társaságnak. Bálint Mihály 1896-

ban született Budapesten, az I. világ-

háborúban a fronton szolgált, majd 

visszatérve doktori diplomát szer-

zett és pszichoanalitikus orvosként 

kezdett dolgozni.

Budapest, és azon belül is a Naphegy 

ekkoriban Bécs mellett a legfonto-

sabb pszichoanalitikus központtá 

vált, ezt szokták Budapesti Iskola né-

ven emlegetni. A magyar pszichoana-

lízist Ferenczi Sándor neve fémjelzi, 

akinek javaslatára 1910-ben alakult 

meg a Nemzetközi Pszichoanalitikus 

Egyesület, majd 1913-ban a Magyar 

Pszichoanalitikus Egyesület. Ferenczi 

Sándor, Freud egykori munkatár-

sa és közeli barátja a Lisznyai utca 

11-ben lakott. Alig egy sarokra tőle, 

a Tigris utcában élt közelebbi mun-

katársa, Kovács Vilma pszichoanali-

tikus, aki szemináriumokat is tartott 

a naphegyi villában. Ezekre a szemi-

náriumokra járt el Bálint Mihály is. 

Itt ismerte meg későbbi feleségét, 

Kovács Alice-t, Kovács Vilma lányát. 

Kovács Alice is lélektannal foglalko-

zott, a gyermekkor pszichoanalitikus 

vizsgálatának volt úttörője. Házassá-

guk után a Mészáros utca 12. szám 

alatti ház 4. emeletére költöztek, az 

épületet Bálint Mihály apósa építette. 

Ugyanezen házban működött a már 

említett Ferenczi Sándor által alapí-

tott Magyar Pszichoanaltikus Egye-

sület és itt kezdte meg rendelését 

a Magyar Pszichoanalitikai Intézet, 

közismertebb nevén a Poliklinika — 

árulta el a helytörténeti érdekessé-

geket Boga Bálint.  

Ferenczi baráti kapcsolatának, nyi-

tottságának és talán a genius lo-

ci-nak, azaz a hely szellemének is 

köszönhető, hogy a magyar kultúrá-

ban egyedülálló a pszichoanalitikus 

gondolkodásnak az irodalomra gya-

korolt hatása. Ignotus a Magyar Pszi-

choanalitikus Társaság alapítói közé 

tartozott, de a pszichoanalízis meg-

jelenik mások mellett Kosztolányi 

Dezső, Babits Mihály, Márai Sándor 

Bálint Mihály
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vagy éppen Ottlik Géza műveiben 

is. Érdemes megemlíteni azt is, hogy 

Thomas Mann a József és testvérei 

című regényének írása közben a sze-

replők lélektani hátteréről levelezett 

Ferenczi Sándorral.

De térjünk vissza Bálint Mihályhoz! 

Bálint Mihály már a kezdetektől ren-

delt a Poliklinikán, majd Ferenczi 

Sándor 1933-as halála után ő vezette 

az intézményt. Már ekkor elkezdte 

alkalmazni a később róla elnevezett 

csoportokat, az úgynevezett Bá-

lint-csoportokat. 1939-ben Angliába 

emigrált. Eleinte Manchesterben élt, 

majd Londonba került. Itt dolgozta ki 

az 1950-es években a Bálint-csoport 

módszert, amely az orvosok pszi-

chológiai érzékenyítését szolgálja. 

— Bálint Mihály a pszichoanalízist 

a mindennapi orvosi, elsősorban 

háziorvosi munkába kapcsolata be. 

Az egész világon elterjedt módszer 

lényege, hogy az orvos-beteg kap-

csolatot vizsgálja. A módszer a gya-

korlatban úgy működik, hogy a Bá-

lint-csoportban 6-15 orvos összeül 

és egyikük részletesen bemutat egy 

problémás esetet. Ezt követően a re-

feráló visszavonul, nem szól hozzá 

a beszélgetéshez, csak megfigyel. A 

csoport többi tagja pedig szabadon 

felvetett gondolatokkal, elképzelé-

sekkel próbálja az orvos-beteg kap-

csolatot feltérképezni. Fél-egy óra 

múlva a referens visszakapja a szót, 

reflektál, majd következik az értéke-

lés. A Bálint-csoportokban nem kór-

tani konzultáció zajlik, hanem kife-

jezetten az orvos és a beteg között 

meglévő interperszonális kapcsola-

tot elemzik — vázolta a magyar tu-

dós által kifejlesztett módszert Boga 

Bálint. A Bálint-csoportok ma már 

nem pusztán a gyógyászatban mű-

ködnek, de alkalmazzák a pedagógia 

és a szociális ellátás területén is. 

— Bálint Mihály az elsők között volt, 

aki azt vallotta, hogy nem a betegsé-

get, hanem a beteget kell gyógyítani 

és ebben nagy szerepe van az orvos 

személyiségének, az orvos és a be-

teg között meglévő kapcsolatnak 

is. Hiszen minden betegségnek van 

lelki, azaz pszichoszomatikai oldala 

is – emelte ki Boga Bálint. Hozzá-

tette: Bálint Mihálytól származik az 

„orvosgyógyszer” kifejezés is, amely 

arra utal, hogy az orvos önmagát is 

„felírja” a betegnek. — Nem véletlen, 

hogy Bálint Mihály az egyik leg-

többet idézett orvos az egész világ 

orvosi irodalmában — jegyezte meg 

Boga Bálint.

Bálint Mihály nemzetközi elismertségét és szakmai tekintélyét jól mutatja, 

hogy 1975-ben alakult meg a Nemzetközi Bálint Társaság, amelynek szerte a 

világon vannak tagszervezetei. A társaság 2019. május 31.- június 2. között 

Budapesten tartotta közgyűlését. A résztvevők ellátogattak a Mészáros utca 

12. számú épülethez, Bálint Mihály egykori lakóhelyéhez és rendelőjéhez, 

ahol Donald Nease, a szervezet elnöke és Dobó Katalin háziorvos, a Magyar-

országi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság elnöke közösen koszorúz-

ta meg az emléktáblát.

Fotó: Boga Bálint
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Ismeri a Tabán festőit?
A városrész romantikája, egyedi hangulata már a 20. század elején megragadta az írók és a festők 

képzeletét. Zegzugos kis utcái, mediterrán hangulatú apró udvarai, a híres tabáni kiskocskmák világa 

sokakat megihlettek. Elbontásának hírére pedig festők és fényképészek hada lepte el a Tabánt, hogy 

megörökítsék a városrész szegényes, ám mégis magával ragadó hangulatát, értékeit. 

A Tabáni Kuckóban a nyáron 

nyílt meg A napsütötte Tabán 

című kiállítás, amely különle-

ges korrajz a lebontásra ítélt 

városrész mindennapjairól. 

Ahogyan a tárlat kurátorai ír-

ják: nagy művészek és elfe-

ledett kismesterek segítenek 

visszatalálni egy elmerült föld-

részre. De kik is azok a nagy- 

és kismesterek, akik felidézik 

nekünk a Tabánt? Összeállítá-

sunkban bemutatjuk néhányu-

kat! Élettörténetük legalább 

annyira izgalmas és kalandos, 

mint maga a Tabán.

JÁLICS JÁNOS 
(1911–1993) 

Saját kedvére festett, képei 

ezért kevéssé ismertek a nagy-

közönség előtt. Korabeli kifeje-

zéssel élve „építőiparművész” 

volt, bútortervezéssel is foglal-

kozott. 1933 tavaszától — 22 

évesen — ő is megörökítette a 

Tabán bontás előtti pillanatait. 

Festményeinek különlegessége, 

hogy a Tabánról, mint építésze-

ti együttesről alkotott képet. 

Egy évvel később visszatért a 

Tabánba és néhány utcaképet ugyan-

abból a szemszögből újra megfestett, 

és további, még megmaradt részeket 

is felkeresett. A Tabáni Kuckó kiállítá-

sán egymás mellett tekinthetők meg 

az egy év eltéréssel készült alkotá-

sok, így például az egykori Holdvilág 

utca, a Virág Benedek utca, a Cipő 

utca vagy az Arany Kakas utca. 
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TIBAI TAKÁCS JÁNOS 
(1876–1943) 

A budai tanítóképzőben szerzett 

matematika, fizika, majd történelem 

és ének szakos diplomát, miközben 

Benczúr Gyulától vett festészeti ma-

gánórákat. A világháborúban hadi-

festőként szolgált, majd visszatért a 

tanításhoz, de 1922-ben már nyug-

díjba is vonult, hogy csak a képzőmű-

vészetnek éljen. Egyik legkedvesebb 

témája a Tabán volt. Becslések sze-

rint 40-60 képet festett a városrésről, 

amelyből most 13 akvarellt sikerült 

összegyűjteni magángyűjtemények-

ből, galériákból és a családtól.

ÁRKAY ALADÁR 
(1868–1932) 

1886-ban iratkozott be a budapesti 

Műegyetem építészkarára, egy évvel 

később pedig a Mintarajziskola fes-

tő szakára, ahol többek között Szé-

kely Bertalan és Lotz Károly voltak 

a tanárai. Hauszmann Alajos mellett 

vett részt a budai Várpalota építé-

sében. Az 1890-es években apósa, 

Kallina Mór építészirodájának tag-

ja lett. Számos pályázaton indultak 

közösen, együtt tervezték — többek 

között — a Corvin téren a Budai Viga-

dót (1897), valamint a Szent Gellért 

emlékmű környezetének építészeti 

kialakítását (1905). 

SZTANKÓ GYULA (1900–??) 

Az éjszakai Tabán festőjének is ne-

vezhetjük. A kiállításon négy ilyen 

témájú képét mutatják be, és ezeken 

kívül még legalább hat-hét nagyon 

hasonlót ismernek a szakemberek. 

Ezeket a festményeket valószínűleg 

megélhetési céllal festette. Halálának 

idejét és okát nem ismerjük, de félő, 

hogy róla szól az az 1938-as sajtóhír, 

amely szerint Sztankó Gyula festő a 

lipótmezei tébolyda ápoltjaként kö-

vekkel betörte egy budapesti fest-

ményszalon kirakatüvegeit.

CONRAD GYULA 
(1877–1959) 

Banktisztviselőből lett képzőművész.  

Vajda Zsigmondnál és Olgyay Vik-

tornál tanult festészetet, de érdek-

lődése hamar a grafika felé fordult. 

1903-tól szerepelt a Műcsarnok kiál-

lításain. Az I. világháborúban rajzoló 

haditudósítóként szolgált. 1918-ban 

gyűjteményes kiállítása volt a Nem-

zeti Szalonban. Tagja volt a Magyar 

Könyv- és Reklámművészek Társasá-

gának, sok könyvet illusztrált, köztük 

Krúdy Gyula Pesti évkönyvét. Dol-

gozott a Kner Nyomdának is. Műveit 

a Nemzeti Galéria és a Magyar Kép-

zőművészeti Egyetem Archív Grafi-

kai Gyűjteménye is őrzi.

Összeállításunk Saly Noémi és 

Lájer Vera kurátorok munkája 

alapján készült.

A nagy érdeklődésre való tekintettel augusztus végéig 

meghosszabbították A napsütötte Tabán című kiállítás 

nyitva tartását a Tabáni Kuckóban. 

Augusztusban a tárlatot pénteken és szombaton 

14.00-18.00 óra között tekinthetik meg. 

Tabáni Kuckó – 1013 Budapest, Döbrentei utca 9.
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Orgonaest
Augusztus 4. vasárnap 18.00

A Bécsi kapu téri evangélikus temp-

lom minden hónap első vasárnapján 

megrendezésre kerülő orgonaest 

sorozatának a keretén belül augusz-

tus 4-én 18.00 órakor Nagy László 

Adrián orgonaművész szólaltatja 

meg Budavár lehengerlő ékességét, 

Magyarország legnagyobb barokk 

orgonáját. Műsorán Böhm, Pachelbel 

és Bach művei szerepelnek. A belé-

pés díjtalan. Helyszín: Bécsi kapu téri 

evangélikus templom

Az első 
bástya 

Október 31-ig, csupán öt hónapig a 

Táncsics u. 9. szám alatt bejárható 

vezetett túrákon a 2018-ban feltárt, 

Magyarországon egyedülálló erő-

dítmény, az Erdélyi bástya. A kiál-

lítás másik helyszínén, a Budapesti 

Történeti Múzeum Vármúzeumában 

megtekinthetőek az ásatás legszebb 

darabjai. Bővebb információ:  buda-

popup.hu

Koncert 
a ZTI-ben

Augusztus 14. szerda 19.00 

Kamarazenei Akadémia - ifjú tehet-

ségek európai turnéja. Műsor: Men-

delssohn c-moll trio op.66, Schu-

mann g-moll trio op.110, Mieczysław 

Weinberg: zongoraötös op.18. A kon-

certen Szerbia, Ukrajna, Ausztrália, 

Magyarország, Nagy-Britannia, Ma-

lajzia, Oroszország, Lengyelország 

és Horvátország fiatal tehetségei 

lépnek fel Meinhard Holler vezetésé-

vel. A szünetben: beszélgetés a mű-

vészekkel egy pohár bor mellett

A koncert az Osztrák Kulturális Fó-

rum szervezésében valósul meg.  A 

belépés díjtalan, de regisztrációhoz 

kötött. Regisztrálni augusztus 8-ig 

lehet a budapest-kf@bmeia.gv.at cí-

men. Helyszín: Zenetudományi Inté-

zet – I. Táncsics u. 7.

VárKERT 
Mozi

A Várkert Bazárban, a Szárazárok 

színpadnál idén nyáron is kertmozi 

várja a filmbarátokat. Vetítések szer-

dánként 21.00 órától, kapunyitás 

19.00 órától

Augusztus 07. – Friss Hús 2019. Vá-

logatás a márciusában hetedik al-

kalommal megrendezett Friss Hús 

Budapest Nemzetközi Rövidfilm-

fesztiválon bemutatott alkotásokból.

Augusztus 14. – Guerilla.

Augusztus 21. – Pécsi szál. 

Adriai 
körutazás

A Honvédelmi Szövetség a tavalyi 

siker után megismétli az adriai tör-

ténelmi és jószolgálati körutazást 

Trieszt, Póla és Fiume városokba. 

Időpont: 2019. szeptember 22-28. 

között budapesti indulással és helyi 

idegenvezetéssel. Részletes progra-

mért, tájékoztatásért az érdeklődők 

a presidium@tkoe.hu e-mail-címen 

vagy a 06-1-33-77-683-as telefon-

számon fordulhatnak a szervezők-

höz. 

Nyár-
búcsúztató

Augusztus 31. szombat 

Augusztus utolsó szombatján idén is 

búcsúztassuk együtt a nyarat a Cza-

kó utcai Sport- és Szabadidőközpont-

ban. Családi programok, kézműves-

kedés, táncbemutató és koncertek 

várják a kerületieket. Sztárvendég: 

Janicsák Veca. A részletes program 

következő lapszámunkban!
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Mesterségek Ünnepe 
a Budai Várban
Augusztus 17-20. között ismét Mestersége Ünnepe a Budai Várban. A fesztivál kiemelt témája a lábbeli 

készítés lesz.

A 33. Mesterségek Ünnepe kiemelt témája sokak nagy 

kedvence: a lábbeli. Különösen nagy hangsúly kerül a 

szegedi papucsra. A ma reneszánszukat élő remekek-

hez kapcsolódóan kiállítások, divatbemutatók várják az 

érdeklődőket, elleshetik a cipész mesterek titkait és az 

is kiderül, hogy hogyan értelmezik újjá a hagyományos 

lábbeliket kortárs, magyar cipőtervezőink. Bemutatko-

zik a világ legjobb cipésze megtisztelő címmel rendel-

kező mester is, akinek családja generációról generációra 

örökíti a szakma fortélyait. Műhelyükben a megrendelő 

lábára tökéletesen idomuló cipőket készítenek, amelyek-

hez általában borjúbőrt használnak, de a különlegesebb 

darabokhoz akár krokodil-, lazac-, cápa-, rája-, strucc, 

vagy angolnabőrt is alkalmaznak. Érkeznek cipőkészítők 

Izlandról és Spanyolországból is. A Törökországból érke-

ző mester műhelyében a Harry Potter filmek lábbelijeit 

csodálhatják meg az érdeklődők.

 

A Japán és Magyarország között 150 éve létesített dip-

lomácia kapcsolat évfordulója alkalmából 2019-ben a 

Mesterségek Ünnepének díszvendége Japán lesz. A ja-

pán mesterek segítségével megismerkedhetnek a kimo-

nókkal, a legyezőkkel, a japán lábbelikkel, a kerámiákkal, 

a furosiki batyuval, a kokesi babával és még sok más 

érdekességgel. A látogatók maguk is megtanulhatnak 

japán ecsettel írni, papírt hajtogatni, vagy akár japáno-

san friss virágcsokrot rendezni, de meg is kóstolhatják a 

japán ételeket és italokat. Emellett a japán kultúra leg-

emblematikusabb hangszerével, a taikóval, japán dobbal 

is megismerkedhetnek a látogatók. A fesztiválon kitárul 

egy egzotikus, ismeretlen, távoli világ, melytől biztosan 

gazdagabbak lesznek mindannyian.

A színpadokon a négy nap során fellépnek hazánk leg-

kiválóbb népzenészei, énekesei, mesemondói, nép-

táncosai. Ott lesz mások mellett Lajkó Félix legújabb, 

nagyzenekari koncertjével, Bársony Bálint egy egészen 

különleges zenei csemegével a Magyar Raphsody Pro-

jecttel, Szalonna és Bandája, a Kerekes Band, Chris Potter 

világhírű amerikai szaxofonos és a Dresch Quartett egy 

közös koncerttel valamint a Fitos Dezső társulat. Augusz-

tus 17-én vendég lesz, az Úton van a Cziffra Központ 

projekt, amelynek keretében bemutatkozik a Romani 

Design, fellépnek Sárközi Lajos és zenekara valamint a 

Snétberger Alapítvány ösztöndíjasai.

A programsorozat különlegesség, hogy első alkalommal 

nyitják meg a folk-kocsmát  folk karaokéval, mesemon-

dókkal, énektanítással és táncházzal. 

További információk: www.mestersegekunnepe.hu
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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 Iroda 

- 1250 Budapest, Pf. 35. címre, illet-

ve a kerület megbízott állatorvosánál: 

Dr. Hámori Zsolt szakállatorvos, Csi-

pet Bt. 1015 Budapest, Batthyány u. 

48. A nyomtatványok elektronikusan 

is leadhatók az ügyfélkapun keresztül 

vagy az online bejelentő felületen. Az 

online bejelentő felület megtalálható 

a www.budavar.hu oldalon az Ügy-

intézés, Szolgáltatások, Tájékoztatók 

menüponton belül az Ügyintézés, 

Igazgatás almenün keresztül a „To-

vább az Ebösszeírás 2019 online be-

jelentő felületre” linken.

Bővebb felvilágosítás az Igazgatási 

Irodán kérhető ügyfélfogadási idő-

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

458-3088 és +36-1-458-3087.

Önkormányzati segítség az iskolakezdéshez

Bár még javában tart a nyár és a 

vakáció, lassan-lassan érdemes el-

kezdeni a felkészülést az iskolakez-

désre. A Budavári Önkormányzati 

idén is anyagi segítséget nyújt a 

családoknak az iskolakezdéshez és a 

gyermekek tanulmányaihoz. 

Az iskolakezdési támogatást szep-

tember 15-ig igényelhetik a csalá-

dok. Az igényléshez szükséges űrlap 

beszerezhető az ügyfélszolgálati iro-

dákban vagy letölthető a www.buda-

var.hu. honlapról. A nyomtatványt az 

Ügyintézés menüben a Szolgáltatások 

menüpont alatt lévő Nyomtatványok 

között találják meg. Az önkormány-

zat által biztosított iskolakezdési 

támogatás összege gyermekenként 

10.000 Ft. A támogatásra jogosult az 

az I. kerületben lakcímmel rendelke-

ző általános, vagy — a 19. életévét 

még be nem töltött — nappali tago-

zatos középiskolás gyermeket nevelő 

család vagy egyedülálló szülő, akinek 

családjában az egy főre eső jövede-

lem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb össze-

gének 350 százalékát, amely 2019-

ben 99.750 forint. Egyedülálló szülő 

esetében az összeghatár az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb össze-

gének 400 százaléka, azaz 114.000 

forint.

A szociális tanulmányi ösztöndíj irán-

ti kérelem szeptember 30-ig nyújtha-

tó be. Az igényléshez szükséges űrlap 

beszerezhető az ügyfélszolgálati iro-

dákban vagy letölthető a www.buda-

var.hu. honlapról. A nyomtatványt az 

Ügyintézés menüben a Szolgáltatá-

sok menüpont alatt lévő Nyomtatvá-

nyok között találják meg.

Az ösztöndíj összege az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-

szegének 40 százaléka, azaz 11.400 

forint. A támogatásra jogosult az 

általános iskola második osztályát 

elvégzett tanuló, valamint a középis-

kola nappali tagozatán tanulmányait 

folytató tanuló, — legfeljebb 22. élet-

évének betöltéséig — akinek az előző 

tanév tantárgyi átlaga 4,5 vagy annál 

magasabb, és a családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem nem ha-

ladja meg az öregségi nyugdíj min-

denkori legkisebb összegének 250 

százalékát, azaz 2019-ben a 71.250 

forintot. 

További információ a Budavári Ön-

kormányzat Ügyfélszolgálatán vagy 

a Népjóléti Csoporttól kérhető. Tele-

fon: +36 1-458-3028 E-mail: nepjo-

let@budavar.hu. Figyelem! Augusztus 

5-10-ig a Városházán igazgatási szü-

net van, az ügyfélfogadás szünetel. 
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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 az Úri utcá-

ban bruttó 90 m2-es 3,5 szobás, I. 

emelet + tetőtér, belső 2 szintes, 2 

fürdőszobás, hangulatos, gázcirkó 

fűtéses önkormányzati lakás örököl-

hető bérleti joga átadó. Csereirány-

ár: 49,9 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.  

V. Vigadó téren reprezentatív 

ház félemeletén udvar felé nyíló 50  

m2-es 1 szobás önkormányzati lakás 

örökölhető bérleti joga átadó. Csere-

irányár: 29,9 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 bel-

méretű I. emeleti önkormányzati 

lakás bérleti jogát kisebb I. kerületi 

önkormányzati lakásra cserélnék. 

Csereirányár: 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, galériázott önkor-

mányzati lakás örökölhető bérleti 

joga átadó. Csereirányár: 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 hálószo-

bás igényes házat vagy villát és 3 

hálószobás igényes lakást. Bakos-

Lak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 

0571.

II. Mechwart ligetben felújított 

liftes társasház 5. emeletén Rózsa-

dombra panorámás, csöndes, nap-

fényes, 68 nm-es 2 szoba hallos, 

erkélyes 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.

II. Pasaréten Zuhatag soron, 

csendes utcában 3 emeletes tégla-

építésű, 6 lakásos társasház föld-

szintjén hangulatos, 47 nm-es 

másfél szobás, nagy erkélyes lakás 

garázzsal 52 millió forintért eladó. 

BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 

20 974 0571.
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II. Keleti Károly utcában frissen 

felújított, 3. emeleti, erkélyes, 92 

nm-es 3 szobás lakás 82,8 millió fo-

rintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 

0618, 06 20 974 0571.

I. Batthyány tér közvetlen köze-

lében Duna mellett, liftes házban, 

panorámás, erkélyes, napfényes 3 

emeleti, teljes körűen felújított 118 

nm-es 3 szobás lakás 108.8 millió 

forintért eladó. BakosLak Ingatlan 

326 0618, 06 20 974 0571.

 

 BakosLak Ingatlan Kp-es 

ügyfelei részére keres eladó 

és igényes kiadó ingatlanokat azon-

nali fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I. 

Batthyány utca 32. Tel. 326 0618, 

06 20 974 0571Adás-vétel

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).

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.

Eltartási illetve életjáradéki szer-

ződést kötnék idős hölggyel, úrral, 

akiknek segítségre lenne szükségük. 

Aki egyedül érzi magát, hívjon. 06-

70-381-8029.

ADÁS-VÉTEL

 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.

 HENK ANTIQUITAS KRISZ-

TINAVÁROS Mészáros u. 8. 

Nyitva: H-P: 10-18 óráig. Telefon: 

06-20/933 1413, henkvilmos@

gmail.com

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.

Régiség, numizmatika felvásárlás. 

1945 előtti! fém-, papírpénzek, tal-

lérok, kitüntetések, egyenruhák, ké-

pes lapok, festmények, porcelánok, 

karórák, teljes hagyaték. Ingyenes 

kiszállás: 70/381-6345.

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

Nem lesznek anyagi gondjai, ha 

jó áron úgy értékesíti lakását, 

hogy élete végéig benne lakik, 

élethosszig tartó haszonélvezeti 

jog bejegyzéssel a Földhivatalnál. 

Magas áron, készpénzért vásá-

rolunk lakásokat, haszonélvezet 

biztosítása mellett. 

Magyar Ingatlanközpont

Ugyanitt  teljes körű ingatlanköz-

vetítés, hitelügyintézés, babaváró 

hitel igénybevételével történő 

lakásvásárlási lehetőségek.

Kirakati megjelenést biztosítunk 

a Batthyány utca 4. szám alatti 

irodánkban.Hívjon, vagy keresse 

fel az irodánkat. 

Telefon: 06 20 971 0229 

Dr. Lukácsné Gulai Anna 
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 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.

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.

 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.

TÁRSASHÁZAK KÖZÖS KÉPVISE-

LETE költségcsökkentéssel, hátralék-

kezeléssel, naprakész könyveléssel. 

Korrekt, megbízható, köztartozás-

mentes jogász egyéni vállalkozóként, 

OKJ vizsgával, erkölcsivel, hatósági 

regisztrációval. +36209214419 z.ja-

nos73@gmail.com.

 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

Anyanyelvi angoltanár 

többéves tapastalattal nyelvórát 

vállal minden korosztálynak. Nyelv-

vizsgára felkészítés, üzleti angol, 

önéletrajz, prezentáció. Extra: gitá-

roktatás. Facebook: David Perkett, 

paulsondrive@gmail.com.

Á  LLÁS

Kimagasló jövedelmet biztosító 

tevékenységhez területi képviselő-

ket keresek! Info: www.szallaskoz-

vetitofranchise.hu.

Az I-II-XII. kerületben hajnali hír-

lapkézbesítőket, valamint nappali új-

ságkihordókat keresünk. Fő állásban 

és részmunkaidőben is végezhető te-

vékenység. Jlentkezés a 06/30-235-

17-47-es telefonszámon.

 Ügyvédi iroda Hunyadi utcai 

épületének napi takarítására, 

hulladék-kezelésére és az épület 

előtti járdaterület tisztántartására 

keresünk részmunkaidős (kb. napi 

3 óra) munkatársat. Diákok, és 

nyugdíjasok jelentkezését is várjuk! 

Érdeklődni telefonon: a 302-9050 

telefonszámon, és rövid önéletraj-

zot a knplaw@knplaw.com e-mail 

címre kérjük küldeni.

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

Várnegyed szerkesztőség:

E-mail: varnegyed@gmail.com

Te le fon: +36-1-355-0139
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