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Miłosz Sałagan, Varsó belvárosának alpolgármestere is velünk ünnepelt március 15-én

„A szabadság a mi kultúránk”

Tavaly Húsvéthétfõn avatta fel új helyszínen a
Budavári Önkormányzat Rieger Tibor 

szobrászmûvész Koronázási palást bronz 
dombormûvét a Kapisztrán téren, 

a Mária Magdolna-templom romkertjében.  

Idén Húsvéthétfõn, 
azaz április 2-án 18.00 órakor 

ismét mindenkit ide várnak a dombormû
multimédiás információs táblájának

átadására. 

Köszöntõt mond: 
Nagy Gábor Tamás polgármester, 

Rieger Tibor, Kossuth-díjas szobrászmûvész, 
a bronz dombormû alkotója.  

A multimédiás tartalmat bemutatja: 
Prof. Dr. Prokopp Mária mûvészettörténész 

A hideg, esõs idõ ellenére is sokan gyûltek össze a
Dísz téren, hogy a Budavári Önkormányzattal
közösen emlékezzenek meg az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc 170. évfordulójáról.
Nagy Gábor Tamás polgármester beszédében úgy
fogalmazott: nekünk magyaroknak a szabadság
soha nem volt cél önmagában, csupán eszköz ah-
hoz, hogy nemzeti létünket kiteljesítsük. Az ün-
nepségen részt vett Miłosz Sałagan, Budavár
testvérvárosának, Varsó I. kerületének az alpol-
gármestere is.

Az ünnepség nyitányaként elõször Szabó Sándor
tárogatómûvész muzsikája csendült fel, majd
Hegedûs D. Géza Kossuth- és Jászai Mari-díjas
színész Petõfi Sándor: Az apostol címû elbeszélõ
költeményét adta elõ a népes közönségnek.  
   „Ha megvizsgáljuk a magyar lelki tulajdonságait,
valamennyi alján a szabadság szeretetét leljük.
Nyilván más népnek is fontos ez. De nem sok nép
van, amely szenvedéssel, vérrel annyi bizonyítékát
adta szabadságszeretetének. E téren a különben
megfontolt nemzet sohasem ismert alkut, belátást
vagy érdeket. Fontosabb volt ez neki az életnél is.”
Illyés Gyula gondolatait idézte Nagy Gábor
Tamás polgármester, hogy rávilágítson, nekünk
magyaroknak a szabadság soha nem volt cél ön -
magában, csupán eszköz volt ahhoz, hogy nem -
ze ti létünket kiteljesítsük. – A „mindig lázadó
magyar”, akirõl Haynau írt a szabadságharc leve -
rése után, csak a hóhér fejében létezik. Mert mi,
magyarok csak akkor ragadtunk kardot a ma -
gunk igazáért, amikor szabadságunkat elvették
vagy alkotmányos jogainkat megcsorbították  –
tette hozzá.

   Mint mondta, 1848-ban a fehér színû, piros és
zöld farkasfogakkal szegélyezett zászló a magántu-
lajdonon, a törvény elõtti egyenlõségen alapuló
és az országgyûlésben képviselettel rendelkezõ
magyar állampolgárok, az egész magyar nemzet

szabadságát és függetlenségét jelentette. Éppen
ezért 1848/49 forradalma és szabadságharca a mi
szabadságunkról szól, hiszen azt a szabadságot
védte, amit ma megélünk. – A szabadság a mi
kultúránk, az európai népek kultúrája. A magya -
rok, a lengyelek, a csehek megtanulták történel -
mük során, hogy milyen értékes kincs ez. Ezért
ragaszkodunk hozzá! – emelte ki. Hozzátette,
hogy a szabadságot, csakúgy, mint 1848/49-ben,
ma is veszély fenyegeti, amely egyszerre lázadás és
zsarnokság. – Lázadás a nemzeti szuverenitás
ellen, és zsarnokság a polgárok véle mé nyével
szemben. Lázadás és zsar nok ság, amely helyet
követel magának a nemzeti parlamentek kel szem-
ben, és amely nem hajlandó alávetni magát az
emberek bevett szokásai nak és az Alkotmányban
kifejezett akaratának – mondta Nagy Gábor
Tamás. Hozzátette, ilyen kor a „mindig lázadó
magyar” képét festik fel, pedig tudjuk jól, hogy ez
nem így van. – A mai ünnepen azok példájára
tekintünk, akik a szabadságért küzdöttek, és
amikor kellett, életü ket is áldozták érte – zárta
beszédét a polgár mes ter. 
   Miłosz Sałagan, Budavár testvérvárosának,
Varsó I. kerületének az alpolgármestere köszön-
tõjében úgy fogalmazott: nagy megtiszteltetés
számára, hogy Budavár meghívására részt vehet a
nemzeti ünnepen. Mint mondta, akárcsak a ma -
gya rok, úgy a lengyelek is szabadságszeretõ
lelkülettel bírnak, éppen ezért nagyon megérti és
átérzi a márciusi ünnep jelentõségét.  
   Az ünnepség végén a Budavári Önkormányzat

nevében Nagy Gábor Tamás polgármester, Varsó
I. kerületének nevében Miłosz Sałagan alpol-
gármester koszorúzott. A Dísz téri Honvéd-emlék-
mûnél az emlékezés virágait elhelyezték a pártok,
civil szervezetek, a kerületi intézmények is.
   Nagy Gábor Tamás és Miłosz Sałagan ezt
követõen a Bem téren is koszorút helyezett el
Bem apó szobránál. 

Méltóságteljes megemlékezés a Dísz téren

Megemlékezés 
a Költészet Napján

A hagyományokhoz híven 
a Budavári Önkormányzat április 11-én

11.00 órakor a Mikó utcában, 
Márai Sándor szobránál emlékezik 

az író születésére és a Költészet Napjára. 
Köszöntõt mond: 

Reisinger János irodalomtörténész.

MEGHÍVÓ

Országgyûlési választás 2018 

Választási hírek
A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára
tûzte ki az országgyûlési képviselõk általános
választását. A Várnegyed Újság valamennyi, a
Budapest 01. egyéni választókerületben nyil-
vántartásba vett országgyûlési képviselõjelölt
számára bemutatkozási lehetõséget biztosított.
A Momentum és a Kétfarkú Kutyapárt a le he -
tõséggel nem kívánt élni, a megadott határidõ -
ig nem küldték meg bemutatkozó anyagukat. 
   A többi jelölt bemutatkozása és a további vá -
lasztási információk a 4-5. oldalon olvasha tók. Játszóterek 

a családokért
Új fészekhintával és fával gazdagodott a népszerû Rumini
játszótér. – Noha Budavárt hagyományosan elöregedõ
kerületnek tartják, egyre nõ a születések száma, ezért egyre
nagyobb az igény a korszerû, biztonságos játszóterek iránt –
mondta az átadón Nagy Gábor Tamás, aki kiemel te, hogy a
tematikus játszóterek egyedi mesevilággal várják a gyerekeket.
– Minden akadályt igyekszünk elhárítani a gyermekvállalás

elõl, többek között a gyermeknevelés támogatásával, adóked-
vezménnyel és az édesanyák rugalmas munkavállalásának
biztosításával – fogalmazott Hollik István, a Fidesz-KDNP
országgyûlési képviselõje. – Ez a munka azonban nem
lehetne teljes az önkormányzatok szerepvállalása nélkül. Az
I. kerület példaértékû munkát végez, amit a családbarát
tema tikus játszóterei is bizonyítanak – tette hozzá. A kerület-
ben élõ Hollik István elárulta, hogy hétvégi délutánokon
gyermekei rendszeresen bejelentik, melyik tematikus ját-
szótérre szeretnének menni, így már többször is bejárták
azokat.                                                                                    D.A.

Lapzártánk után hirdették ki a Budavári
Beethoven Zeneszerzõverseny gyõzteseit: a
megosztott elsõ helyet Ott Rezsõnek és Oláh
Patrik Gergõnek ítélte oda a zsûri, a második
díjat Balogh Máté kapta, a harmadik helyen
Leszkovszki Albin végzett. A  zeneszerzõverseny
részleteirõl következõ lapszámunkban olvas -
hatnak. A Beethoven Budán Fesztivál prog -
ramjáról további részletek a 7. oldalon.

Miłosz Sałagan és Nagy Gábor Tamás a Bem téren

Újabb családbarát fejlesztés kerületben
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E-mail: varnegyed@gmail.com

Tarlós István nyilatkozata a választás tétjérõl 

Sok generáció életfeltételeit 
megszabhatja ez a döntés 

Budapest fõpolgármestere szerint gyermekeink,
unokáink jövõje a tét az április 8-i választáson, az
ellenzék politikája pedig ezt kockáztatja a jelenlegi
európai politikai helyzetben.  Tarlós István arra is
felhívja a figyelmet, hogy a jelenlegi kormány  –
együttmûködve a városvezetéssel – Budapesten
számos eredményt ért el, többet, mint a korábbi
városvezetés évtizedeken át.

Április 8-án Magyarországon, így Budapesten is
parlamenti választás lesz. Ennek a választásnak
sokkal nagyobb a tétje, mint ahogy az általában
az úgynevezett politikai (vagy parlamenti)
váltógazdaság szabályai szerint lenni szokott.
Nem csak azért, mert a jelenlegi ellenzék tapasz-
talatlan, értelmezhetetlenül szétszórt, és gyakor-
latilag integrálhatatlan, de kezdjük talán mégis
ennek esetleg várható következményeivel. Nem
kell „kiemelkedõ képességû elemzõ újságírónak”
lenni ahhoz, hogy e következményeket átlássa
valaki.
   Hiába állít fel Karácsony Gergely szakértõnek
titulált „árnyékkormányt”, és esdekel koalícióért,
ez semmit nem jelent. Alig hihetõ, hogy
Gyurcsány Ferenc vagy Vona Gábor, de akár az
LMP is belemenne abba, hogy vezetõ politikusaik
egytõl-egyig kimaradjanak a kormányból. Ezek -
nek a pártoknak a politikai ideológiái összeegyez -
tethetetlenek. Mi jöhetne ki abból, ha formálisan
esetleg nem is, de gyakorlatilag például
Gyurcsány irányítaná a külügyeket, Vona Gábor
a belügyet, és mondjuk Kunhalmi Ágnes az
oktatási –, vagy szo ciális ügyeket. Arról nem be -
szélve, hogy Karácsony Gergely lényegében beje-
lentette, hogy miniszterelnökként figyelmen kívül
hagyná az Alaptörvényt, ami egyenlõ az anarchiz-
mus meghirdetésével. Mindez mi mást vetít elõre,
mint a tömény káoszt? Már a kormányalakítás
maga is nehezen képzelhetõ el, de ha mégis, hát
elég, ha Gyurcsány vagy Vona egyszer is „befeszül”
máris borul az amúgyis egységbe foglalhatatlan
koalíció. Ez a koalíció úgy nézne ki, mint Caligula
arca. Össze nem illõ darabokból állna. Egyedüli
közös nevezõjük a FIDESZ – és kü lö nösen Orbán
– gyûlölet. A gyûlö let nem jó tanács adó – mondta
a fõpolgármester.  
   „Le kell váltani a kormányt” – kérlelik a
választókat az ellenzéki politikusok, de azon kívül
nekik sincs fogalmuk, mit tennének ezután. Hoz-
zátette: a messzeföldrõl érkezõ „tanácsokat” sem
képesek azonosan értelmezni. – A még nagyobb
tét – ne szépítsük a dolgot – Magyarország, mint
Európa egyik, nem is jelentéktelen alkotóele mé -
nek kultúrája, életformája, szokásjogai, hitélete,
illetve az ezt befolyásoló tömeges bevándorlás
kérdése. Ebben a jelenlegi kormány, illetve az
ellenzék nézetei gyökeresen eltérnek egymástól –
hívta fel a figyelmet Tarlós István. Mint mondta,
a nevetségessé vált, de konokul erõltetett „poli-
tikai korrektség” hangfogója mögül kommu-
nikáló, multikulturalizmus szolgálatába szegõ -
dött ellenzék meghatározóan bevándorlás párti.
A jelenlegi kormány ezzel szemben a nemzetálla-
mi értékek, életforma, a nálunk is mélyen gyöke -
rezõ kereszténységre épülõ kultúra pártján áll,
igyekszik saját hazájának kulturális közösségét
erõsíteni. 
   Ez a különbség a jövõre nézve döntõ különb-
ség. John Lukacs világhírû magyar származású
történész már 1993-ban vizionálta, hogy vég ve -
szélybe kerül az Atlanti-térség fõszerepe, a polgári

kultúra, a városias létforma, a magánélet tisztelet-
ben tartása, de még a könyv kora is, a tudo má -
nyos objektivitás eszméjével együtt. Tíz évvel
késõbb elismert baloldali, Nyugat-európai köz -
életi személyiségek mutattak rá a mostanra kitel-
jesedõ, mára illegálissá radikalizálódó bevándor-
lás veszélyeire. Kiemelték, hogy ezek a bevándor-
lók „semmi tiszteletet nem mutatnak a törvé -
nyeink, a vallásunk, a szokásaink, a kultúránk
iránt.” Már akkor úgy látták, hogy „a helyzet úgy
fest, mintha nekünk kellene integrálódnunk a
saját földünkön”. Azóta a helyzet az utóbbi évek-
ben sokkal rosszabb lett. Az illegális bevándorlás
szinte kezelhetetlenné vált – emelte ki Budapest
fõpolgármestere 
   Az EU által is szorgalmazott „politikai korrekt -
ség”, ami elvileg arra hivatott, hogy minimalizálja
a különbözõ etnikai, kulturális közösségek
sértegetését, csupán szimulálja a gondoskodást.
Valójában minden jel szerint – kihasználva a véd -
telenné vált Nyugat-európai mentalitást, kijátszva
a jóhiszemûséget, az „emberi jogok” doktrínáját
– a multikulturalizmussal párosulva a keresztény
kultúrájú Európa maximális legyen gí tésére törek-
szik. 
   – Már ma ott tartunk, hogy lassan vissza kell
tanulnunk kultúránkat – hangsúlyozta.
   Kitért arra is, hogy a mai hatalomra törõ ma-
gyar ellenzék meghatározó többsége bagatellizálja
a veszélyt, és támogató a teljes európai, benne
magyar kultúrát válságba vezetõ törekvéssel, a
tömeges bevándorlás pártján áll. Szándékosan
összekeveri a „menekült”, illetve az „illegális
bevándorló” fogalmát. Elõbbi tiszteli a befogadó
országot, bebocsátást kér, nem randalíroz, nem
követelõzik. Identitása illõ megtartása mellett
igyekszik alkalmazkodni. 
   Utóbbinak eszében sincs tisztelni a befogadó
országot, erõszakos, rendszeresen veszélyeztet,
saját kultúráját iparkodik a befogadókra erõltetni
és elképesztõ követelésekkel áll elõ. Velük szem-
ben toleráns és támogató az elõbb említett ma-
gyar ellenzék a „politikai korrektség” jegyében.
(Számos, itt nem részletezett kérdésben is ve -
szedelmes a politikai korrektség játszotta szerep,
pl. családok felbomlásának indirekt bátorítása,

házasság intézményének gyengítése, szülõk és
tanárok tekintélyének lejáratása, gyûlöletbeszéd
értelmezései, stb.) 
   Ezt, az utánunk következõ nemzedékek sorsát,
életét alapjaiban veszélyeztetõ felfogást gerjeszti,
építgeti, erõsíti az a jelentõs, külföldrõl érkezõ és
terjeszkedõ erõ, amely nem kis mértékben a jól
ismert magyar származású amerikai milliárdos
nevével hozható összefüggésbe. Ez az erõ most
alig vitathatóan minden igyekezetével és pénzével
az április 8-i magyar parlamenti választás befolyá-
solásán mesterkedik. Támasza ebben több inter-
netes médium, továbbá nem tagadottan általa
létrehozott és finanszírozott, fondorlatos tech-
nikákkal dolgozó, de leginkább agymosásra spe-
cializálódott „civil szervezet”.
   – Komikus, hogy a jelenlegi magyar ellenzék
(az uniós vezetésnek asszisztálva ebben) nem
reklamál például népszavazást az uniós országok-
ban a tömeges, illegális bevándorlásról, miköz -
ben itthon ennél jóval kisebb horderejû kérdé -
sekben feltûnõ gyakorisággal kezdeményez nép-
szavazásokat – mutatott rá. 
   – A jelenlegi magyar kormány az egyetlen lehet-
séges helyes utat iparkodik választani. Igyekszik
védekezni, megteremteni az erõs nemzetállamot,
és felemelni szavát egy olyan felfogású Európai
Unióért, amelyik európai népek alapvetõ érde -
keit képviseli – hívta fel a figyelmet Tarlós István.
Hozzátette: az a kormány, amelyik mellesleg
együttmûködve a városvezetéssel – minden hiba -
keresõ ellenzéki híresztelés ellenére – Buda -
pesten mégiscsak több eredményt produkált,
mint a mára atomizálódott ellenzékiek elõtte
évtize deken át.
   – A történelembõl kiindulva meghatározó, így
minden egyébnél jelentõsebb az a kérdés, amirõl
lényegileg határozni fognak a választók április 8-
án. Sok generáció életfeltételeit megszabhatja ez
a döntés. Még megelõzhetõ valami sorsfordítóan
rossz, amit késõbb elkerülhetetlenként magya -
rázhatnának, ha a jelenleg hatalomra törõ, önál-
lótlan ellenzék kezébe kerülne az ország. Ezt
érdemes mérlegelni azoknak is, akik hibát keres-
nek, vagy találnak a FIDESZ-ben – mutatott rá
Budapest fõpolgármestere.                              B.L.

Budapest I. kerület 
Budavári Önkormányzat 

2018. évi 
ÉPÜLETFELÚJÍTÁSI-PÁLYÁZATA

A pályázat benyújtási határideje:
2018. április 11. 16.30 óráig. 

A jelentkezési adatlap beszerezhetõ: 
•  a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodá jában,
valamint
• letölthetõ a www.budavar.hu honlap Pályázatok/
Mûszaki Iroda pályázatai hivatkozások alatt.

2018. évben támogatható munkák:
Épületek külsõ és belsõ szerkezeti felújítása (hom-
lokzat, tetõszerkezet, tetõhéjazat, kémény tetõsík
feletti részeinek felújítása, esõvíz-elvezetõ rendsze rek
felújítása, kapu és homlokzati nyílászárók felújítása,
lépcsõház felújítása, belsõ nyílászárók cseréje, szemé-
lyfelvonók felújítása, elavult elektromos vezetékek sz-
abvány szerinti felújítása és gázvezetékek cseréje,
felújítása).
Információ: 
Budavári Polgármesteri Hivatal, Mûszaki Iroda 
Barna Julianna tel.: +36-1-458-3061 
E-mail: barna.julianna@budavar.hu;  
vagyon@budavar.hu

* * *
Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat 
2018. évi tavaszi 

FELÚJÍTÁSI HITEL PÁLYÁZATA

Pályázók köre: társasházak.
A pályázatok benyújtási határideje: 
2018. április 10. (kedd) 16.00 óra.

A jelentkezési adatlap beszerezhetõ: 
•  a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodá jában,
valamint
• letölthetõ a www.budavar.hu honlap Pályá za -
tok/Mûszaki Iroda pályázatai hivatkozások alatt.

A pályázat célja:
A pályázat keretén belül az önkormányzat támogatást
nyújt a társasházak felújítási és korszerûsítési
munkálataira felvehetõ banki hitelek kamattámo-
gatására.
Információ:
Budavári Polgármesteri Hivatal, Mûszaki Iroda 
Barna Julianna tel.: +36-1-458-3061 
E-mail: barna.julianna@budavar.hu;  
vagyon@budavar.hu

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Újra
Litea
A nemzeti ünnepen
nyitott meg újból a
népszerû Litea köny -
vesbolt és teázó. A
Hess András téri
Vörös Sün Házban
mostantól Bakó Anna -
mária újra várja a
könyv és az irodalom
barátait. 
– Legyen ez a könyv -
illatú béke szigete! –
mondta a megnyitón
pohárköszön tőjében
Bakó Annamária.

Születésnapi köszöntés

100. születésnapján Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere és dr. Jeney
Jánosné önkormányzati képviselõ köszöntötte Hollokövi Lajosnét, aki család-
jával évtizedek óta él az Attila úton. Isten éltesse Klára néni! 

Online 
az Európa liget
Elindul a www.europaliget.hu weboldal. A
weboldalon – regisztráció után – bárki ingye-
nesen időpontot foglalhat az önkormányzat
által teljesen felújított és sporteszközökkel fel-
szerelt zárható sportpályára. A regisztrációra
egyrészt azért van szükség, hogy mindenki,
például az iskolák, tervezni tudják a szabadidős
sportprogramokat, másrészt pedig visszakö -
vethető, ha esetlegesen rongálás történik a
nemrégiben felújított pályán.

www.europaliget.hu
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A tavalyi évben tovább erõsödött a kerület
közbiztonsága, így Budavár az egyik legbiztonsá-
gosabb kerület a fõvárosban. Markánsan
csökkent a lakásbetörések, gépkocsilopások szá-
ma, sikerült visszaszorítani az unokázós csalókat
és rablás pusztán egyetlen esetben történt – hang-
zott el a kerületi rendõrkapitányság évértékelõjén,
amely egyben feladatmeghatározó állomány-
gyûlés is volt. Ebben az évben a gépkocsilopások és
a lakásbetörések esetében a nyomozás ered-
ményességének növelése a cél, valamint kiemelt
figyelmet fordítanak majd a közlekedési szabály -
sértésekre, a sebességkorlátozások betartatására.

A kerületi rendõrkapitányság évértékelõjén
elõször Krammer György, a rendõrkapitányság
vezetõje foglalta össze a 2017-es esztendõ leg-
fontosabb adatait. Mint mondta, az I. kerület
közbiztonsága tovább erõsödött, csök kent a
közterületi bûncselekmények, a gépkocsifeltö ré -
sek és a betörések, lopás száma. Harmadával
csökkent az unokázós bûncselekmények száma
is. A kerületben egyetlen rablás volt a tavalyi

évben, és az elkövetõt elfogtuk – emelte ki a
rendõrkapitány. 
   – A rend és a jó közbiztonság miatt az itt élõk
biztonságban tudhatják magukat, de nem szabad
elfeledkezni a turistákról sem. Évente hétmillió
vendég látogat el a Budai Várba, a Déli-pályaud-
varon pedig mintegy kilencmillió ember utazik
át évente. Ez a két szám némileg árnyalja a kis
kerület fogalmát – emelte ki Krammer György
rendőrezredes. Hozzátette: a turisták biztonság-
ban érzik magukat Budapesten, ennek hírét is
viszik világ szerte, és ez az egyik legjobb ország -
imázs. Jó példa erre a FINA vizes világbajnokság,
amelynek biztosításában a kerületi rendõrség is
résztvett.  
   A kapitányság vezetõje értékelõjében kitért
arra is, hogy a lakosságtól pozitív visszajelzéseket
kapnak, kifejezetten jó és hatékony az együtt -
mûködés a körzeti megbízottakkal. Ugyancsak
jó az együttmûködésük az önkormányzattal, a
közterület-felügyelettel, a polgárõrséggel és a
helyi intézményekkel, civil szervezetekkel, egyhá -
zakkal is. 

   – Elismerés illeti a rendõrség dolgozóit elhiva-
tott szolgálatukért, amelyet az itt élõk nevében
ezúton is köszönök – mondta az állomány-
gyûlésen Nagy Gábor Tamás polgármester.
Hangsúlyozta, a közbiztonság mindannyiunk
számára fontos érték, hiszen biztonságban akar-
juk tudni családtagjainkat, szeretteinket, közös -
ségünket. – Nekünk nem kell félelemben él -
nünk, mint manapság Nyugat-Európa számos
városában – hangsúlyozta. Ennek kapcsán fel -
idézte, hogy tavaly a Budavári Könyvünnepen
hagyományõrzõk tartottak bemutatót, a Budai
Vár 1686-os ostromát játszották el és elsütötték
az ágyút. Három fiatal turistalány a durranás
hangját hallva teljes pánikba esett és menekülni
kezdtek, azt hitték, robbantásos terrortámadás
történt. A járókelõk alig tudták megnyugtatni a
fiatalokat, hogy biztonságban vannak, pusztán
egy mûsorról van szó. – Ebbõl is jól látszik, hogy
mekkora érték a közbiztonság – mutatott rá a
polgármester. 
   Nagy Gábor Tamás elmondta azt is, hogy az
önkormányzat lehetõségeihez mérten segíti a
rendõrség munkáját: a tavalyi évben moderni -
zálták a térfigyelõ kamerákat, idén pedig bõvítik
azok számát és az önkormányzat egy új járõrautót
is vásárolt a rendõrségnek (lásd keretes cikkün-
ket). Emellett a Szent György-díjjal és anyagi elis-
merésekkel is meg köszöni a kerület a rendõrök
szolgálatát.  A polgármester végezetül arra kérte
a rendõrséget, hogy kiemelt figyelmet fordít-
sanak a közlekedési szabálysértésekre, többek
között a gyorshajtásra.  
   Dr. Terdik Tamás rendőrezredes, a budapesti
rendõrfõkapitány bûnügyi helyettese úgy fogal-
mazott, hogy markánsan csökkent a bûncselek-
mény, ezen belül is a kiemelt bûncselekmények
száma, ami az itt élõk biztonságérzetés befolyá-
solja. – Önmagáért beszél az a tény, hogy a kerü -
letben éves szinten mintegy hét millió ember for-
dul meg, a bûncselekmények száma pedig az
ezret sem éri el – emelte ki. 

   Az állomány számára Terdik Tamás megha -
tározta az idei év kiemelt feladatait is. Ezek – az
eredmények megtartása mellett – a gépkocsilopá-
sok és a lakásbetörések esetében a nyomozás
eredményességének növelése, valamint a közle -
kedési szabálysértések visszaszorítása, a sebesség -
korlátozások betartatása.
   A kerületi rendõrkapitányság áprilisban a
Képviselõ-testületnek is beszámol a 2017-es esz-
tendõben végzett munkájáról. 

Budavár szolgálatában a rendért és a biztonságért – Évértékelő a rendőrkapitányságon

Tovább erõsödött a kerület közbiztonsága

Krammer György kapitányságvezető tartott beszámolót a kerületi közbiztonságról

Autót kapott a rendõrség

Nagy Gábor Tamás adta át azt a Ford személy -
gépkocsit, amelyet az önkormányzat vásárolt a
kerületi rendõrkapitányság részére. A polgár -
mester emlékeztetett rá, hogy 2010 elõtt a
rendõrség hatalmas adósságállománnyal küz -
dött, gyakran nem volt kellõ anyagi fedezet
megfelelõ eszközök vásárlására. – 2010 után
a helyzet jelentõsen megváltozott, a kormány
megfelelõ anyagi támogatást és életpálya-
modellt biztosít a rendõröknek. Többek
között ennek is köszönhetõ, hogy a kerület

közbiztonsága tovább erõsödött az elmúlt
években, és Budapest ma Európa egyik legbiz-
tonságosabb fõvárosa – mondta. – A segítség
azonban min dig jól jön, ezért is döntött úgy az
önkormányzat, hogy egy járõrözésre alkalmas
gépkocsit vásárol a kerületi rendõrségnek –
tette hozzá.
   Krammer György rendõrkapitány köszö ne -
tét fejezte ki az önkormányzatnak, mint mond-
ta, a kerület támogatása is nagyban hozzájárul
a rendõri munka sikeréhez.   

Bûnmegelõzési fórum 
Az I. kerületi rendõrkapitányság évente több
alkalommal is bûnmegelõzési fórumokon
hívja fel az itt élõk figyelmét arra, hogyan
kerülhetik el a bûncselekményeket.  A  már-
cius 21-én megtartott idei elsõ fórumon
Krammer György kapitányságvezetõ számos
jó tanáccsal látta el a résztvevõket. Mint
mondta, nagyon fontos, hogy ne hagyjuk
nyit va az erkély vagy teraszajtókat, ha elme -
gyünk otthonról, és a kocsiban se hagyjunk
szem elõtt értéket. A trükkös lopások, csalá-
sok elkerülhetõek, ha kellõ bizalmatlanság-
gal, körültekintéssel járunk el. – Ne enged-
jünk be idegent a lakásba, még akkor se, ha
ren dõrnek adja ki magát. Inkább ellenõrizzük
le telefonon az adott kapitányságnál  – mond-
ta Krammer György. Soha ne adjunk át
értéket, pénzt olyannak, aki telefonon jelent -
kezik, és családtag vagy unoka balesetére hi-
vatkozik. – Ezek az úgynevezett unokázós
csalók, akik az idõs emberek jóhiszemûségé-
vel élnek vissza – emelte ki.  
   Végezetül mindenki számára azt javasolta,
hogy tartsák és ápolják a szomszédokkal a
kapcsolatot, hiszen sosem tudhatják, mikor
szorulhatunk egymás segítségére. Ha pedig
gyanús személyeket látnak, hívják a rendõr -
séget a 112-es számon!

Mint arról már beszámoltunk, együtt mû ködési
és támogatási szerzõdést írt alá a Buda pesti
Szent Ferenc Kórház és a Budavári Önkor-
mányzat. A megállapodás értelmében az I.
kerületben élõk számára is biztosít a kórház kar-
diológiai és belgyógyászati-diabetológiai ellátást,
emellett pedig olyan otthonápolási képzéseket
tartanak a kerületben élõknek,  amelyek kere -
tében az intézmény szakemberei otthon
elvégezhetõ ápolási technikákat tanítanak a
résztvevõknek. A következõ tanfolya mot április
24-én, kedden tartják, az érdeklõdõket korláto-
zott számban, elõzetes jelentkezés alapján
tudják fogadni.
   – Nap, mint nap találko -
zunk azzal, hogy kórhá -
zaink ban olyan betegek
kerülnek elhelyezésre, akik -
nek ellátása mini mális tár-
gyi tudással és szeretõ csalá-
di háttérrel otthonukban
komfortosabban megold -
ható lenne. Gyakran látjuk
a betegek és családtagok
vágyát is, hogy ez így tör -
ténhessen, de az elsõ lépés -
hez szükséges gya korlati
tudnivalók hiányoznak –
mondta Toldy-Schedel
Emil, a Szent Ferenc kór -
ház fõigazgatója. Éppen
ezért az önkormány zattal

együtt mûködve a Szent Ferenc kórház a Budán
élõ családoknak új egészségügyi programot indít,
házi ellátáshoz adnak segítséget, a gyakorlatra
fókuszálva.
  Az oktatás tematikája: betegemelés technikái,

technikai eszközök; pelenkázás; toalett segéd -
eszközök használata.
Az oktatás idõpontja: 2018. április 24. kedd

15.00-18.00 óra között
   Jelentkezés:  Fábiánné Kiss Szilvia ápolási igaz-
gatónál munkaidõben a+36- 30-481-9537-es
telefonszámon vagy a  apolig@szentferenc-kor-
haz.hu e-mail címen. 

Indul az otthonápolási tanfolyam

Az otthonápolási tanfolyam helyszíne a Szent Ferenc kórház

Új központi háziorvosi ügyeleti
rendelõt adtak át a Városmajor
utca 33. szám alatt. A rendelõ a
hét minden napján fogadja az I. és
a XII. kerületi betegeket.

Az átadón mindkét kerület pol-
gármestere, Nagy Gábor Tamás és
Pokorni Zoltán is részt vett, illetve
jelen volt Gulyás Gergely ország-
gyûlési képviselõ. Az ünnepélyes
eseményen Farkas Katalintól, az
ügyeletet mûködtetõ Országos Or -
vosi Ügyelet Nonprofit Kft. cégve -
zetõjétõl megtudhattuk: régebben a János
Kórház pszichiátriai gondozójának biztosított
helyet az épület, s jelentõs átépítésekre volt szük-
ség, hogy az elõírásoknak megfelelõ módon
mûködhessen a jövõben az ügyeleti ellátás. Az
ügyelet korábban a Beethoven utcában fogadta
a betegeket. Az ottani 35 négyzetméterrel szem-
ben a Városmajor utcában közel 90 négyzet -
méter szolgálja a betegellátást.
   Három pihenõszoba segíti a huszonnégy
órában szolgálatot teljesítõ egészségügyi dolgo-
zók felfrissülését. Délelõtt kijáráson, déltõl délu -
tán négy óráig a rendelõben látják el az ambu -

láns eseteket. Ebben az idõszakban, a felújított
épületben két háziorvos teljesít szolgálatot.
Négytõl nyolcig ismét kijárás, este nyolctól
reggel nyolcig ambuláns ellátás és kijárás
egyaránt szolgálja a betegeket.
   Farkas Katalin elmondta: tavaly 4700 esetet
láttak el, egyharmadát kijáráson, nagyobb részét
a rendelõben.                                                D. A.

Új helyszínen a háziorvosi
ügyelet

Az új ügyelet címe:  
1125 Budapest XII., Városmajor utca 33.
Telefonszám: +36-1-212-6636
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Az országgyûlési képviselõk választása egyfor-
dulós, a választópolgárok két szavazattal ren-
delkeznek: egyrészt voksolhatnak arra, kit sz-
eretnének az egyéni választókerületükben
képviselõnek, a másik íven pedig arról dönthet-
nek, hogy az országos pártlistáról melyik pártot tá-
mogatják. Az országos listán 93 országgyûlési
mandátum sorsa dõl el, 106 képviselõt egyéni
körzetben választunk meg.

Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz
országgyûlési képviselõ, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta. Azok a szavazatok, amelyeket
egyéni mandátum szerzéshez nem számítanak
be, töredékszavazatnak minõsülnek, ezeket az
országos pártlistás mandátumok kiosztásánál
veszik figyelembe. Az országos listáról kiadható
mandátumoknál figyelembe veszik az egyéni
választókerületi töredékszavazatokat, valamint a
pártlistára leadott voksokat.
   Nem szerezhet mandátumot az a pártlista,
amely a pártlistákra és a nemzetiségi listákra lead-
ott összes érvényes szavazat legalább öt százalékát
nem érte el (öt százalékos küszöb), valamint az a
közös pártlista, amely a tíz százalékot nem érte el,
illetve kettõnél több párt által állított közös
pártlista esetén a 15 százalékot.
   A választás egyéni választókerületi eredményét
a külképviseleteken, illetve levélben leadott
szavazatok hazaszállítását és megszámlálását
követõen, várhatóan április 14-ig állapítják meg,
az országos listás eredményt pedig várhatóan
április 27-ig.

   Az Alaptörvény szerint az új Országgyûlés
alakuló ülését a köztársasági elnök hívja össze –
a választást követõ harminc napon belüli idõpon-
tra –, a miniszterelnököt a köztársasági elnök
javaslatára az Országgyûlés tagjai többségének
szavazatával választja. A miniszterelnök megvá -
lasztásáról, továbbá a kormány programjának
elfogadásáról az Országgyûlés egyszerre határoz.

Választási határidõk

Külképviseleten történõ szavazás: A külkép -
viseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló
kérelmet a szavazóköri névjegyékben szereplõ, a
szavazás napján külföldön tartózkodó választó -
polgár nyújthat be. A  külképviseleti névjegyékbe
való felvételre irányuló kérelemnek a szavazás
kitûzését követõen, legkésõbb 2018. március 31-
én (szombaton) 16.00 óráig kell megérkeznie a
lakóhely szerint illetékes választási irodához.  
   Ugyaneddig az idõpontig a külképviseleti név-
jegyzékbe vett választópolgár módosíthatja ko -
rábbi kérelmét, és ennek alapján a külföldön
történõ szavazására egy másik külképviseletet
jelölhet meg, illetve visszavonhatja korábbi
kérelmét annak érdekében, hogy a magyarorszá-
gi lakcíme szerinti szavazókörben szavazhasson. 
   Átjelentkezés másik szavazókörbe az ország-
gyûlési választások idején: Az átjelentkezési kérel-
met azok nyújthatják be, akik a szavazás napján
Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyük-
tõl eltérõ helyen kívánnak szavazni. A  kérelmet
a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi
választási irodában lehet intézni, legkésõbb a
szavazást megelõzõ péntek (2018. április 6-án)
16.00 óráig. A  helyi választási iroda vezetõje
(vagyis a jegyzõ) nem papíralapú igazolást ad ki,

hanem közvetlenül felveszi a választópolgárt az
érintett szavazókör névjegyzékébe. Fontos, hogy
átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre
lehet szavazni!

   

A választáson a választópolgárok érvényes
személyi okmányokkal szavazhatnak.

Érdemes már most ellenõrizni az okmányok
érvényességét, szükség esetén pótolni, vagy
cserélni az iratokat a Budapest Fõváros Kor -
mányhivatala I. kerületi Hivatal Kormány -
ablakban.

Cím: 1013 Budapest, Attila út 12.
E-mail: kormanyablak@01kh.bfkh.gov.hu 
Telefon: 1818, (+36-1)-795-7774, (+36-1)-795-7776 

Nyitvatarás: 
Hétfõ: 07.00 - 17.00
Kedd: 08.00 - 17.00
Szerda: 08.00 - 20.00
Csütörtök: 08.00 - 18.00 
Péntek: 08.00 - 14.00

Választási kisokos

Fotó: Szigetváry Zsolt

Szavazólapok nyomtatása az ÁNY Biztonsági nyomdában

MOZGÓURNA IGÉNYLÉSE
A mozgóurnát az a szavazóköri névjegyzékben szereplõ
választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi ál-
lapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt
gátolt. 
    Mozgóurnát a szavazást megelõzõ második napon, azaz
2018. április 6-án, pénteken 16.00 óráig a helyi választási
irodától lehet igényelni. A kérelemnek tartalmaznia kell a
mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére
kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét
kéri. A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg
kell egyezniük az igénylõ választópolgár lakcímkártyáján
feltüntetett adatokkal, ellenkezõ esetben a helyi választási
iroda a kérelmet elutasítja.
    A kérelem beadható online a www.valasztas.hu
oldalon keresztül, Ügyfélkapus regisztrációval. 

A kérelmet személyesen vagy postán is fel lehet adni a
Helyi Választási Iroda részére. A Helyi Választási Iroda
elérhetõsége: Kapisztrán tér 1. 
E-mail: ugyfelszolgalat@budavar.hu; telefon: +36-1-
458-3092.
    Mozgóurna igényelhetõ a szavazás napján, azaz 2018.
április 8-án, vasárnap 15.00 óráig is, ebben az esetben
attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol
a választópolgár a névjegyzékében szerepel. 
    A szavazás menete:  szavazás napján a szavazatszám-
láló bizottság két tagja felkeresi a választópolgárt
lakóhelyén vagy az által megadott más címen (pl.
kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a
mozgóurnába dobja be. Aki mozgóurnát kért, a
szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személye-
sen nem szavazhat. 

A Helyi Választási Iroda elérhetõsége:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. 
Telefon: +36 14583092
E-mail: ugyfelszolgalat@budavar.hu



XXIII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM, 2018. MÁRCIUS 29. CSÜTÖRTÖK

E-mail: varnegyed@gmail.com 5Várnegyed

A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára
tûzte ki az országgyûlési képviselõk általános
választását. Szavazni április 8-án 06.00 és 19.00
óra között lehet abban a szavazókörben, amely
a postán megküldött választási értesítõben
szerepel. Amennyiben a választási értesítõt nem
találja, elveszett, kérjük, forduljon a Helyi
Választási Irodához! 
   A szavazóhelyiségben az a választópolgár
szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel. A vá -
lasztópolgárnak igazolnia kell személyazonos -
ságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal,
útlevéllel vagy vezetõi engedéllyel), valamint a
lakcímét vagy személyi azonosítóját (pl. lakcím -
kártyával). 
   Figyelem! A lejárt érvényességû okmányokkal
rendelkezõk nem szavazhatnak, õket a szavazat-
számláló bizottság köteles visszautasítani. A sza -
vazásra abban az esetben sincs mód, ha a válasz -
tópolgárt a bizottság tagja vagy tagjai személye-
sen ismerik, és a névjegyzéken is szerepel. Ezért
fontos, hogy a választópolgárok a szavazás napja

elõtt vizsgálják meg okmányaik érvényességét,
és idõben gondoskodjanak az érvényes doku-
mentumok beszerzésérõl.
   Érvényesen szavazni csak a szavazólapon sze -
rep lõ jelöltre, listára lehet. A felsorolt jelöltek,
listák közül csak egyet lehet választani, több
választása esetén a szavazat érvénytelen lesz.
Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti, illetve
a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást
metszõ vonallal lehet (X vagy +). A szavazólapot
a kitöltést követõen borítékba kell helyezni, és a
borítékot a szavazóurnába kell dobni.

Választási tájékoztató

Az országos pártlista szavazólapja MTI Fotó 
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BUDAVÁRI ZENEI SZALON
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
Április 10-én, kedden 17.00 órátólBudavári Zenei
Szalon. Házigazda: Szilasi Alex. A belépés ingyenes.  

BUDAVÁRI KÉZFOGÁS
TESTVÉRVÁROSI EGYESÜLET 
(A program helyszíne: Várnegyed Galéria -
Batthyány utca 67.) 
Április 12-én, csütörtökön 16.00 órától tartja
éves közgyûlését a Budavári Kézfogás Testvérvárosi
Egyesület. Várják az egyesületi tagokat, és a kerület
testvérvárosai iránt érdeklõdõket.

VÁRBARÁTOK KÖRE
(Figyelem! Új helyszín! Jókai Anna Szalon-
Iskola u. 28.)
Április 9-én, hétfõn 17.00 órakor Apponyi
Geraldine albán királyné címmel könyv- és portréfilm-
bemutató Katona Ágnes és Osskó Judit közremû -
ködésével.

MAGYAR EMLÉKEKÉRT 
A VILÁGBAN EGYESÜLET 
(Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. székházának
elõadóterme, 1016 Budapest, Gellérthegy u.
30-32.) 
Április 3-án, kedden 18.00 órától: Magyarok nyo -
mában a Föld körül V. rész. Egy szinte érintetlen része
Földünknek: egy kis királyság Ázsiában: Bhután, a
boldog emberek országa. „Álmomban Bhutánban éb -
redtem!” Elõadó: Valcsicsák Zoltán, a Magyar Bhutáni
Baráti Társaság elnöke. 

FELSÕVÍZIVÁROSI 
SZENT ANNA TEMPLOM
(1011 Budapest, Batthyány tér 7.) 
Április 2-án, Húsvéthétfõn 19.00 órakor Balasi
Barnabás húsvéti orgonahangversenye  „A Szent Anna
templom orgonájának titkai” címmel. A hangver se -
nyen az orgona páratlan hangszínei a fran cia barokk,
Bach orgonamûvészetén keresztül, a német- vagy a
francia romantika, a századforduló és a modern kor
zenéjén keresztül lesznek felvonultatva.

Programok

NYITOTT ZENEI MÛHELY
Április 10-én, 17-én és 24-én délelõtt 10.00-
11.30-ig zeneakadémisták nyilvános próbái
házimuzsikával. A belépés díjtalan, de re -
gisztrá cióhoz kötött. Regisztrálni a jokaian-
naszalon.hu weboldalon vagy a jokaiannasza-
lon@budavar.hu e-mail címen lehet a pro-
gram megjelölésével.

SZONÁTALAKULÁS 
Április 11-én, szerdán 18.30 órától foly-
tatódik a Vizizene, Eckhardt Gábor zongo-
ramûvész sorozata. A zenei program izgalmas,
interaktív kalandozást ígér képben, szövegben
és hangokban, ahogy megszoktuk már a
házigazdától, könnyedén és humorosan. A
belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a jokaiannaszalon.hu weboldalon
vagy a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail
címen lehet a program megjelölésével.

SZONÁTAEST
Április 15-én, vasárnap 19.00 órától
Ábrahám Márta (hegedû) és Ránki Fülöp
(zongora) koncertje. Mûsoron: Robert Schu-
mann: a-moll szonáta No. 3, WoO 2. Ziem-
lich langsam – Lebhaft / 2. Scherzo / 3. Inter-
mezzo / 4. Finale.  César Franck: A-dúr szoná-
ta .  1. Allegretto ben moderato / 2. Allegro /
3. Ben moderato: Recitativo-Fantasia / 4.
Alleg retto poco mosso.  Belépõ: 1500 Ft. A
prog ramra való belépés regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a jokaiannaszalon.hu weboldalon
vagy a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail
címen lehet a program megjelölésével.

JÓKAI ANNA SZALON
1011 Budapest, Iskola utca 28.

Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig: 
16.00 – 20.00 óráig

A látogatás idõpontjával kapcsolatban 
ajánlott elõzetesen egyeztetni.

Telefon: +36-20-363-0577
E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu

www.jokaiannaszalon.hu
facebook.com/jokaiannaszalon

Avar István, a Nemzet Színésze címmel kitün-
tetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas
színmûvész, érdemes és kiváló mûvész tiszteletére
emléktáblát állított a Budavári Önkormányzat a
színész egykori, Tárnok utcai lakóházánál. Az
ünnepségen számos pályatárs vett részt, mások
mellett Béres Ilona, Felföldi Anikó, Náray Erika,
Tímár Éva, Moór Marianna, Tordy Géza,
Kálloy Molnár Péter, Hirtling István, Bereczki
Zoltán színművészek.

– Avar István igazán a színpadon érezte magát
színésznek, a film, mint egy interjúban vallotta:
fele részben a rendezõ, az operatõr, a vágó
munkája. Azonban a színpadon, adott pillanat-
ban, kizárólag igazi színész képes megteremteni a
katarzist – mondta köszöntõjében  Nagy Gábor
Tamás polgármester, majd hozzáfûzte: ma az
utókor csak felvételekrõl ismerheti meg mûvé -
szetét. Az emléktábla célja, hogy ötven-száz év

múlva is tudjanak arról az erre járók, hogy élt itt
egy értékes, hiteles ember, aki nagyon sokat adott
kortársainak. – Amikor megkérdezték, a pozitív,
vagy a negatív szerepeket kedveli-e jobban, azt
válaszolta: õ csak ember szeretne lenni, annak
minden erényével és esendõségével együtt –
fogalmazott Nagy Gábor Tamás.
   Szinetár Miklós, Kossuth- és kétszeres Jászai-
díjas rendezõ, egyetemi tanár felidézte, hogy
együtt katonáskodtak Böhönyén. – Ott min-
denkirõl kiderül, kicsoda a valóságban, min-
denkibõl kibújt a valódi lénye. Avar Istvánból is.
Nekem nehezemre esett vinnem a hátizsákot
menetgyakorlatokon. Õ átvette, és vitte helyet-
tem. Mert bajtárs, ember volt.
   Szinetár Miklós megjegyezte: azokban az osztá-
lyokban, ahol tanított, Avar István volt a beszéd-
tanár. – Akiket õ tanított beszélni, azok nem
motyogtak, nem voltak pöszék, minden mon-
datukat lehetett érteni.
   Hegedûs D. Géza, Kossuth- és Jászai Mari-díjas
színész drámai történetet elevenített fel egykori

mestere életébõl. – Édesapja szociáldemokrata bá -
nyász volt. Behívta a fõiskola vezetése, követel ve
tõle: tagadja meg. Avar István azonban nem tagad-
ta meg. Osztályfõnöke, Gellért Endre Duna-parti
sétára hívta, s vállát átölelve azt mondta: ha megta-
gadtad volna az apádat, akkor kirúgatlak volna.
   Nyári Oszkár, a kaposvári Csiky Gergely Szín-
ház színmûvésze, Avar István egyik kedvenc
tanítványa Törõcsik Mari üzenetét olvasta fel:
„Nemrég a tévé adta az egyik filmet, amiben lát-
tam Avar Pistát játszani. Nagyon jó volt látni,
szép fiatalemberként. Arra gondoltam: életem
egyik legcsodálatosabb partnere volt. Gyakran
kellene vetíteni a filmjeit, hogy sokáig emlékez -
zenek a játékára.”
   Nyári Oszkár azt elevenítette fel, miként lett
Avar István beszédtanár.
   Az emlékezéseket követõen a résztvevõk koszo -
rúkat, virágokat helyeztek el az emléktáblánál,
amelyet Avar István özvegy, Gyapay Ivett és fia,
Avar István kezdeményezésére állított a Budavári
Önkormányzat.                                                 DIA

Lapunk megjelenése elõtt egy nappal, március
28-án, Nagyszerdán este nyílt meg a Várnegyed
Galéria húsvéti kiállítása. Petrás Mária kerami -
kusmûvész biblikus témájú dombormûveiben
és szobraiban a csángó falvak imái és énekei
ele ve nednek meg, míg lánya, Alina a magyar
mo tí vumok és jelképek ábrázolója. Ezek az
alko tások egy archaikus világ lenyomatai, jel-
legzetes mû vek, amelyek hitet, szeretet és erõt
sugároznak. 
   „Abban a világban, amelyben születtem,
imádságos harangozással kezdõdött a nap, és
avval is ért véget. A családok gazdagságát nyolc-
tíz-tizenkét gyermek jelentette. Az öt évestõl a
legöregebbekig mindenkinek nélkülözhetetlen
szerepe volt. Hétköznap azért dolgozott az
ember erõvel és szorgalommal, mert elõtte állt
egy-egy ünnep. Az ünnep elõtt mindig nagy
készülõdések voltak.
   Az emberek kitisztították lelküket, életüket,
házukat, istállóikat, ólaikat, kertjeiket, falujukat,
megbocsátottak, megbékültek, misére mentek
szép ünneplõ ruhában, és délután megjárták
egymást. Az ünnepek nagy örömmel teltek, min-

dent meg tudtak maguknak teremteni úgy,
hogy nem voltak senkinek a szolgái. Tudták,
hogy mi a rendje a világnak, mert a nap, a
hold, a csillagok, az idõjárás és a mélységes
hitük út baigazították õket. Akármit nem cse-
lekedtek, akármit nem ejtettek ki a szájukon.
   Névtelen szentek között nõttem fel, akik a
sereg gyermekükkel körülvéve tudtak énekelve
szõni, fonni, gyönyörûen hímezni, varázs-
latossá tenni azt a nehéz világot. Böjttel és
imádsággal, Mária erejével elmesszítették a
testi-lelki bajokat. Az õ képüket szeretném pél-
daként a világ elé tárni” –  meséli Petrás Mária. 
   A Várnegyed Galériában kiállított alkotásai
a  Szent Családot, Szûz Máriát a kis Jézussal, a
háromkirályok imádását, az angyali üdvözletet
ábrázolják több változatban. 
   Lánya, Alina így vall saját munkáiról: „Édes -
anyám az én mesterem. Témáinkban, megkö -
ze lítésünkben különbözünk: édesanyám egy-
házi témájú, biblikus jellegû kerámiákat készít,
engem pedig valahogy szinte a kezdetektõl a
magyar motívumok, jelképek világa fogott meg
– sajátos módon és stílusban.                      r.a.

Petrás Mária és lánya, Petrás Alina kiállítása a Várnegyed Galériában április 28-ig

Tavaszi fohász

A Fábri Zoltán életmûvét bemutató, Tabán
filmszínházbeli vetítéssorozat legutóbbi filmje a
Nappali sötétség volt. Nagy Gábor Tamás
beszélgetõpartnerének Barabás Klárát, A törté -
nelem körhintája (Fábri 100) címû könyv szer -
zõjét kérte fel.

A Nappali sötétség címû filmalkotás az 1944-
es nyilas uralom idején játszódik. – Olyan mo -
rális problémát vet fel, amelyre nincs jó megol -
dás – szögezte le bevezetõjében a polgármester.
   Barabás Klára elmondta: a Nappali sötétség a
rendezõ tizedik alkotása, amelyet tíz eszten -
dõvel elsõ filmje után készített. Ez a munkája
is illeszkedik az életmûbe: Magyar ország törté -
nel mének egyik katartikus pontját elemzi,
hõsei a történelmet elszenvedõ kisemberek,

akik erköl csi leg megmérettetnek. A vendég
elárulta, hogy az egyik fõszerepet ala kí tó Vár -
konyi Zoltán – akinek húga, Apor Noémi,
Fábri felesége volt – a Vígszínházban bujkált a
vészkorszakban. Nem véletlenül alakította
annyira hitelesen szerepét.

   Barabás Klára az egyetem elvégzését köve -
tõen került a Magyar Filmintézetbe, s ott kapta
a feladatot, hogy a rendezõi pályájáról vissza-
vonult, idõs Fábri Zoltánnal készítsen hosszú
életmûinterjút.
   – Elõször mogorván fogadott – elevenítette
fel személyes találkozásukat. – Megkeseredet-
ten, visszavonultan élt. Megsértõdött, amiért a
kritika elfordult tõle. Utolsó filmje, a Gyertek
el a névnapomra rossz visszhangja után abba-
hagyta a filmezést, és már kizárólag elsõ tanult
hivatásának, a festészetnek szentelte idejét. Leg-
elsõ találkozásunkkor azzal utasított el: õ már
mindent elmondott, nincs több mondanivaló-
ja. Hamarosan megenyhült, úgyhogy közel két
hónapon keresztül tartott az interjú.
   Barabás Klára úgy emlékezett: ugyan kívülrõl
tüskés, távolságtartó embernek tûnt Fábri
Zoltán, azonban a valóságban a világ egyik
leghu mánusabb embere volt. Mint elmondta:
haláláig megmaradt jó kapcsolatunk, még halá-
los ágyából is felhívta.                                    DIA

Avar István emléktáblája a Budai Várban 

Mindenekelõtt ember

Fábriról személyesen

Fábri Zoltán
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Az Orfeo Zenekar a Beethoven Budán Fesztivál
visszatérõ fellépõje. Az idei rendezvénysorozat új-
donsága, hogy a régizenei együttessel két alkalom-
mal is találkozhat a közönség. Május 1-jén, a
Krisztina téri templomban a Purcell Kórussal ad-
nak hangversenyt, 7-én pedig – Beethoven bu-
davári fellépésének emléknapján – Berecz
Mihály ifjú zongoramûvésszel lesz közös kon-
certjük a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
dísztermében. A mûsorokról Vashegyi György
Liszt Ferenc díjas karmesterrel, az Orfeo Zenekar
vezetõjével beszélgettünk.

t Beethoven C-dúr miséje május 1-jén a kriszti-
navárosi Havas Boldogasszony Plébániatemplomban
csendül fel. Miért választották éppen ezt a helyszínt?  

– Az egyházi mûveket – ha van rá lehetõség –
akusztikai szempontból legjobb templomban
elõadni. 2009-ben – a Haydn-évben – egy fontos
koncerten Haydn Teremtését játszottuk a Kriszti-
na téri templomban. Beethoven C-dúr miséje
pedig a kései Haydn-misék egyfajta folytatása.
Nagy öröm számunkra, hogy újra visszatérünk e
falak közé. 
t Hogyan kapcsolódik ez a liturgikus zenemû
Magyar országhoz?

– A mû közismert címe: Martonvásári mise.
Beethoven 1807-ben, Esterházy II. Miklós
herceg felkérésére írta. A zenebarát II. Miklós
mecénási tevékenységét jól mutatja, hogy bõ
évtizeddel korábban visszahívta Kismartonba a
Londonban akkor már világhírû zeneszerzõvé
vált Joseph Haydnt – sõt: kísérletet tett arra is,
hogy egyszerre mind a két Haydnt, Michaelt és
fivérét, Joseph-et – Esterházy-szolgálatba fogadja.
Ez nem kevesebbet jelentett, minthogy Michael
Haydnnak fölajánlotta salzburgi fizetése kétsze -
resét, amennyiben hajlandó Esterházy-szolgálat-
ba lépni. Michael Haydn némi mérlegelés után

azonban Salzburgban maradt. Pár esztendõvel
késõbb, Michael Haydn halála után, II. Miklós
az özvegyétõl megvásárolta a férje kéziratainak
jelentõs részét. (A kottákat és dokumentumokat
jelenleg az Országos Széchényi Könyvtár õrzi.) 
   Joseph Haydn kései miséi épp úgy kötõdnek
II. Miklós személyéhez, mint Beethoven C-dúr
misé je, amely azok egyfajta továbbgondolása.
Beethoven mûve a maga korában nem aratott
túl nagy sikert; a fennmaradt források szerint a
hercegnek nem igazán nyerte el a tetszését.
Tudjuk, hogy Beethoven késõbb még ingyen is
nagyon nehezen talált olyan zenemûkiadót, amely
vállalta a kotta kiadását. Mai fejjel ezt elég nehéz
megérteni, hiszen a mise – bár nem tökéletes, de
– nagyon szép. Azt is tudjuk, hogy Beethoven
számára rendkívül kedves volt, egyben elsõ nagy
próbálkozása e mûfajban. Sajátos elõfutára a Mis-
sa Solemnisnek, amely gigászi, ám felettébb
nehezen elõadható mû: talán éppen a Missa
Solemnis az egyetlen jelentõs oratorikus alkotás,
amely még hiányzik a Purcell Kórus és az Orfeo
Zenekar Monteverditõl Mendelssohnig terjedõ
alaprepertoárjából. Örömmel mondhatom,
hogy már készülünk rá, és remélem, hogy 2020-
ban a mi elõadásunkban is hallhatja majd a
közönség.
t A Budavári Beethoven Fesztivál ünnepi kon-
certjét május 7-én a Hadtörténeti Múzeum díszter-
mében rendezik meg, ezúttal a IV. szimfóniát és a IV.
zongoraversenyt játssza az Orfeo Zenekar, Berecz
Mihály ifjú szólista közremûködésével.  Mitõl függ,
hogy egy adott évben melyik Beethoven szimfóniát
választják?

– Számunkra minden évben különleges és ritka
alkalom, amikor Beethovent játszunk, hiszen
szinte csak a budavári fesztiválon tûzzük mûsorra
a mûveit. Fantasztikus zeneszerzõ, ám szerencsé -
re jelentõs kultusz lengi körül és életmûvét sok

mûvész tartja mûsorán. Mi Beethoven terén szép
sorban, „fontolva” haladunk. Az elõzõ fesz-
tiválon az I. és II. szimfóniát játszottuk, 2016
õszén, külföldön adtuk elõ a III-at. Az idén a IV.
szimfónia következik a IV. zongoraversennyel
párosítva, hiszen már rendelkezésre áll a Graf-
fortepiano, amelyiken a IV. zongoraverseny
tökéletesen megszólaltatható. Korábban Magyar -
országon nem volt olyan korabeli hangszer-
kópia, amelyen Beethoven IV. zongoraversenye
hitelesen elõadható lett volna, a Budavári Ön -
kor mányzat támogatásának köszönhetõen azon-
ban ennek már nincs akadálya. Beethoven szim-
fóniájához is olyan hangszereket választunk, ame-
lyek hûek és hitelesek a szerzõhöz. A régizene
híveit ugyanis épp ez a hangzás érdekli: összhang-
nak kell lennie a hangszer és a mû között, sokszor
az akusztika és az épület között, sõt – énekhangra
írt mû esetében – az énekes torka és a számára írt
ária fordulatai között is. Érthetõ módon szinte
minden múltbeli zeneszerzõ olyan alkotómûvész
volt, aki egészséges módon hiú volt, és szeretett
volna sikert aratni. Nekünk – úgy vélem, fõleg

professzionális elõadóként – pedig illik érdek-
lõdést mutatnunk az iránt, hogy mi volt a szerzõ
indítéka, amikor egy-egy különleges fordulatot
papírra vetett. 
t Egy fiatal zongoramûvésznek mekkora kihívást
jelent a fortepiano megszólaltatása?

– Berecz Misi szerintem egyike azon magyar
mûvészeknek, aki máris a legtöbbet tudja errõl a
hangszerrõl. Egészen nagy formátumú mûvész és
bár nagyon fiatal, de húszévesen is érett, bölcs
zenész, aki immár sokadik koncertjét adja a Graf-
fortepianón. 
t 1800. május 7-én Beethoven játszott a Várszínház -
ban. Az Önök számára milyen jelentõséggel bír, hogy
az Orfeo Zenekar adja a május 7-i emlékkoncertet?
– Korábban szóló, illetve kamara hangverse -
nyeket rendeztek ezen a napon, mi még sosem
adtunk május 7-i emlékhangversenyt. Így kü -
lönös öröm számunkra, hogy idén éppen az
emléknapon játszhatunk. Nagyon szép mûsor
lesz, remélem, hogy tetszeni fog a budavári
közönségnek. 

Rojkó Annamária

Nyitókoncert és emlékhangverseny 
az Orfeo Zenekarral és a Purcell Kórussal

A Beethoven Budán Fesztivál koncertjeire jegyeket a jegy.hu weboldalon, az Interticket jegyirodáiban,
valamint a Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati irodáján (Kapisztrán tér 1.) lehet vásárolni. 
Az Ügyfélszolgálati irodán történõ jegyvásárláskor az I. Kerületkártyával rendelkezõnek 10 százalék ked-
vezményt adnak. 

Vashegyi György és az Orfeo Zenekar                                                                                                                                        Fotó: Nagy Attila
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HÚSVÉTI KÉSZÜLŐDÉS 
Friss vesszőből ajtó dísz készítése, to-
jásfestés és -díszítés különböző tech -
ni kák kal, Far kas Réka ipar mű vésszel.
Ajánlott korosztály: 5-10 éves korig.
120 perc.

A HÁROM KISMALAC - PAPÍRSZÍNHÁZ 
Örülnél, ha lenne egy saját színházad? Gyere el hoz-

zánk, és megmutatom, hogyan készíthetsz színházat
papírból, hogy bármikor előadást rendezhess a csalá-
dodnak és barátaidnak. A foglalko zást Kiss Dorottya
vezeti. Ajánlott korosztály: 5-10 korig. 120 perc

„TERÜLJ, TERÜLJ” – 
DIAFILMVETÍTÉS
Amit vetítünk: A kis gömböc; A
só; Nyakigláb, Csupaháj, Málé -
száj; Szóló szőlő, mosoly gó alma, csengő barack.
Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig. 30 perc.

Április 7., szombat 11 óra

Április 14., szombat 11 óra

Március 31., szombat 11 óra

MÁRCIUS - ÁPRILISI PROGRAMOK
I., Döbrentei u. 15., Tel.: +36 1 202 4020

A VÍZIVÁROSI KLUB PROGRAMJAI

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 

Hétfõ: 

10.30-12.00 „Ablaknyitogató”- számítógépes
klubfoglalkozás saját laptoppal rendelkezõ I. kerületi
nyugdíjasok részére. Részvételi díj: 500 Ft/alkalom.
Laptopot minden alkalommal hozni kell. Részvételi
szándékát kérjük jelezze telefonon, vagy e-mailben a
klub elérhetõségein. Telefon: +36-1-780-7660; +36-
20-232-9018. E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com. 

16.30-17.30 Ingyenes jogi tanácsadás. Bejelent-
kezés: drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhe -
tõségein.

17.00-18.00 Ingyenes, önszervezõdõ angol tár-
salgókör. Remek lehetõség a gyakorlásra és a kikap -
cso lódásra, a vidám társaság és a jó hangulat garantált.

19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális tréning.
Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok
a testtudatos mozgásért. A gerincet átmozgató, nyújtó

és mobilizációs gyakorlatok fellazítják a környéki
izmokat, javítják az ízületek tápanyagellátását és
mozgásterjedelmét. Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom;
4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan@gmail.com címen. 

Kedd:

08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan@gmail.com címen.

09.00-10.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a moz-
duljtudatosan @gmail.com címen.

10.30-11.30 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a moz-
duljtudatosan@gmail.com címen. 

Szerda:

10.30-11.10 Össze-Hangoló kisgyermekes szülõk -
nek. Interaktív népzenés foglalkozás, amely zenete -
rápiás szemlélettel átitatva fókuszál az anya-gyermek
kapcsolatra. Zenével, mondókákkal, ölbeli játékokkal a
kisebbek, tánccal, mozgásos játékokkal a nagyobbak,
hangszerekkel, hangkeltõ eszközökkel mindenki a zenei
folyamat részesévé válhat. Foglalkozásvezetõ: Paár
Julianna zeneterapeuta (paarjulcsa@gmail.com).
Részvételi díj: 1000Ft/alkalom.

15.30-16.30 „Aranycipõ”- senior társastánc tan-
folyam, I. kerületi lakosoknak ingyenes. Az órákon profi
tánctanár segítségével tanulhatja meg, vagy elevenítheti
fel a chachacha, rumba, samba, az angol keringõ, a slow-
fox és a tangó alaplépéseit. Folyamatos csatlakozási
lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, +36- 30-479-93-28. 

Csütörtök:

08.00-9.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a moz-
duljtudatosan @gmail.com címen.

09.00-10.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj:
600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan @gmail.com címen. A gyakorlatok minden-
napos végzésével kézbe véve saját sorsunkat, sokat
tehetünk egészségünk javításáért, fenntartásáért, mivel
jótékonyan hatnak a testre, a lélekre és a szellemre is. A
csoportban, együttesen végzett gyakorlatok hatása
leírhatatlan, azt meg kell tapasztalni!

14.00-17.00 Bridzs klub. Új érdeklõdõk jelent -
kezését is fogadják, de a játékszabályok ismerete szük-
séges!

16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ orosz tár-
salgókör. Orosz anyanyelvû tanár segítségével
tökéletesítheti nyelvtudását.

17.00-18.00 Meridián torna. A hagyományos kínai
orvoslás alapja a meridiánrendszer az energiapályák
hálózata. A meridiánokon akupunktúrás pontok
helyezkednek el, ezek ingerlése aktiválja azt adott
meridiánt. A torna a meridiánokból áramló energia-
egyensúly helyreállításával erõsíti a szervezet im-
munrendszerét, növeli vitalitását, állóképességét. A
gyakorlatok mindennapos végzésével sokat tehetünk
egészségünk javításáért. A torna ingyenes, folyama -
tosan lehet csatlakozni a csoporthoz. 

19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális tréning.
Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok
a testtudatos mozgásért, 60 év alatti korosztály részére.
Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom, 4600 Ft/4 alkalom.
Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan@gmail.
com címen.

Péntek:

08.00-15.00 Termelõi piac a klub elõtti téren. Friss
zöldségek, gyümölcsök, mézek, sajtok, savanyúságok és
más finomságok várják a vásárlókat.

08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan @gmail.com címen.

09.00-10.00 Gerinctorna minden korosztálynak.
Részvételi díj: 600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges
a mozduljtudatosan @gmail.com címen.

10.00-11.00 „Aranycipõ” senior társastánc tan-
folyam. Részvételi díj 500 Ft.  Az órákon profi tánctanár
segítségével tanulhatja meg, vagy elevenítheti fel a
chachacha, rumba, samba, az angol keringõ, a slowfox és
a tangó alaplépéseit. Folyamatos csatlakozási lehetõség!
Érdeklõdés: Füleki Réka, +36-30-479-93-28. 

Vasárnap: 

17.30-19.30 kezdõ Tai Chi Chuan edzés.
Egészségmegõrzés lágy harcmûvészettel. Érdeklõdés
Bódi Gergelynél, +36-70-285-2965. 

Különleges születésnap 
Igazán emlékezetessé teheti gyermek születésnapját a
Vízivárosi Klubban. Igény szerint kalandtúrát,
vetélkedõt, alkotómûhelyt is szerveznek a mulatságra.
További információ: Körmendi Csilla, +36-30-531-
5577, bolcsbagoly@index.hu

Cím:1015 Bp. Batthyány u. 26.
Tel.: +36-1-780-7660, 06 20 232 9018.
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com

FILMVETÍTÉS
Április 10. kedd 18.30 óra

LÁTHATATLANUL
Szentpéteri Áron kisfilmje 2017-ben bekerült a
cannes-i filmfesztivál egyetemisták alkotásait bemu-
tató válogatásába. A film egy vak fiú és egy látó lány
találkozását, az emberi kapcsolatok bizonytalan és
többnyire láthatatlan aspektusait mutatja be.
A vetítés után kötetlen beszélgetés Szentpéteri Áron
rendezõvel és a film férfi fõszereplõjével, Barkó
Tamás táncmûvésszel.

Kincses Kultúróvoda a Lovas úton
MTI Fotó: Balogh Zoltán

Óvodai beiratkozások

     ÓVODA CÍME              NYÍLT NAP                                             BEIRATKOZÁS

    Mészáros u. 56/b.           április 12. (csütörtök)                                               április 25. (szerda)
                                                   10.00-12.00 óra között                                          08.00-12.00; 14.00-17.00 
                                                                                                                                    Helyszín: Tigris u. 58-60.

    Nyárs u. 2-4.                     április 11. (szerda)                                                   április 23. (hétfő)
                                                   10.30-11.30 óra között                                           08.00-12.00; 14.00-17.00
                                                                                                                                    április 24. (kedd) 8.00-12.00

    Tigris u. 58-60.                április 12. (csütörtök)                                               április 25. (szerda)
                                                   10.00-12.00 óra között                                          08.00-12.00; 14.00-17.00

    Lovas út 3.                         április 17. (kedd) 09.00-11.00 óra között              május 10. (csütörtök)
                                                                                                                                    08.00-12.00; 14.00-17.00 
                                                                                                                                    május 11. (péntek)
                                                                                                                                    08.00-12.00 óra között

    Iskola u. 44.                      április 18. (szerda)                                                   május 15. (kedd)
                                                   15.30-17.00 óra között                                           8.00-12.00; 14.00-17.00
                                                                                                                                    május 16. (szerda)
                                                                                                                                    08.00-12.00 óra között

    Toldy Ferenc u. 66.         április 20. (péntek)                                                  május 09. (szerda)
                                                   15.00-17.00 óra között                                           08.00-12.00; 14.00-17.00

    Dísz tér 3.                          április 19. (péntek)                                                   május 14. (hetfő)
                                                   15.00-16.30 óra között                                           08.00-12.00; 14.00- 17.00

Kincses Kultúróvoda címet nyert a Brunszvik
Teréz Budavári Óvodák Lovas úti telephelye.
Az elismerést március 19-én Hoppál Péter kultú -
rá ért felelõs államtitkár és Maruzsa Zoltán, az
Emberi Erõforrások Minisztériumának közne -
ve lésért felelõs helyettes államtitkára adta át
Katinszki Ferenc nének, az óvoda vezetõjének
(képünkön). A Kincses Kultúróvoda címet azon

intézmények nyerhetik el pályázaton, amelyek a
kulturális tartalmakat minél sokrétûbben építik
be pedagógiai programjaikba és tudatosan
veszik igénybe a kulturális intézmények kínálta
lehetõ ségeket. Idén huszonhat óvodát tüntettek
ki ezzel a címmel, amelyhez minden nyertesnek
1,3 millió forintot is biztosított a kormány. 
Gratulálunk! 

Idén is valamennyi kerületi óvoda kitárja ka-
puit, hogy a szülõk és a leendõ óvodások
közelebb rõl is megismerjék az intézményt és az
ott dolgozókat. 

   A gyermeket elsõsorban abba az óvodába kell
felvenni, amelynek körzetében lakik. (Életvitel-
szerû ott lakásnak minõsül, ha a gyermek lakóhe-
lye vagy tartózkodási helye az óvodai beiratkozás
elsõ határnapját megelõzõ három hónapnál
régebb óta szerepel a lakcímnyilvántartásban.) A
körzethatárok az önkormányzat hon lapján meg-
találhatók. A jogszabály értelmé ben a gyermek
felvételrõl az óvoda vezetõje dönt.

   A beiratkozáshoz szükséges a gyermek sze -
mélyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítója és lak címet iga-
zoló hatósági igazolványa, társadalombiztosítási
kártyája, születési anyakönyvi kivo nat, a szülõ
személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványa, illetve mindezen dokumentumok
fénymásolata. Az óvoda vezetése arra kéri a
szülõket, hogy beirat kozáskor a lakhelyükhöz
legközelebb esõ intézménybe menjenek. A
jelentkezõk nagy létszáma miatt esetenként
hosszabb várakozási idõvel kell számolni a
beiratkozásnál, ezért az óvoda a szülõk türelmét
és megértését kéri.

Azon szülõknek, akiknek a fenti idõpontok valamilyen okból nem felelnek meg, lehetõségük van arra, hogy május
16-án (szerdán) 08.00-12.00 óra között az Iskola utcai épületben (Iskola u. 44.) beiratkozzanak.
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A Budavári Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgáltatási 

Központ klubjai

KAMASZ KLUB
Közös programok kamaszoknak. A klubról
érdeklõdni lehet a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatnál. Elérhe tõség: 1012 Budapest,
Attila út 89. Tel.: +36-1-356-8363, +36-1-
356-9599

SZÜLÕK KLUBJA
Klubfoglalkozás havonta egyszer csütörtö -
kön ként 10.00–12.00 óra között a Szolgál-
tatási Központban. Elérhe tõség: 1012
Budapest, Attila út 89. Tel.: +36-1-356-
8363, +36-1-356-9599.

KÉZMÛVES CSOPORT
Havonta egy alkalommal várják a kézmûves -
kedni vágyó gyerekeket és szüleiket, valamint
a kreatív alkotásban szívesen résztvevõ höl-
gyeket és urakat. A közös alkotás élménye mel-
lett használati-, ajándék- és dísztárgyakat készít -
hetnek a résztve võk. Az egyes foglalkozásokra
elõzetes jelentkezés szükséges a +36-1-356-
8363 telefonszámon.

KALANDOROK KLUBJA
A klub elsõdleges célja a közösségformálás,
mottója: „Moccanjuk ki közösségben a
termé  szet be!” A kirándulásokra egyaránt
várják a fiata lok és idõsek, családosok vagy
egyedülállók jelent ke zését. Az egyes prog -
ramokra elõzetes regisztráció szükséges a
+36-1-356-8363 telefonszámon.

KRISZTINA KLUB
A több évtizedes múltra visszatekintõ Krisztina
Klub családias hangulatú beszélgetésre várja a
kul túra iránt érdeklõdõ kerületi lakosokat, aki -
ket korunk problémái is foglalkoztatnak. A
klub 2012 óta önsegítõ csoportként is mûkö -
dik. Klub foglalkozás: minden hétfõn 15.45-
17.15 óra között a Szolgáltatási Központban
(Attila út 89.).

NYELVBARÁTOK KÖRE
Francia Nyelvbarát Kör minden páratlan
héten kedden, Angol Nyelvbarát Kör pedig
minden páros hét kedden 14.00 órakor kez -
dõ dik. A részvétel ingyenes! Helyszín: a
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgál-
tatási Köz pont Könyvtára – 1014 Budapest,
Országház u. 13. Jelent kezés: I. Idõsek Klub-
jában (1015 Buda pest Hattyú u. 16.) Telefon:
+36-1-201-9735

MERIDIÁN TORNA
Minden csütörtökön 09.30 órakor a II.
Idõsek Klubjában (Roham u. 7.). A meridián
torna az egészség és a hosszú élet titkos recept -
je. Ez a speciális mozgás a meri di á nokból
áram ló energia-egyensúly helyreállításával a
szervezet im mun  rend szerét erõsíti. Nincse -
nek mellékhatásai, bármikor, bárhol gyako-
rolható, ingyenes és semmiféle beruházást
nem igényel. 

SZENIOR JÓGA 
Keddenként 10.30 és 11.30 között a II. Idõsek
Klubjában (Roham u. 7.). Az órák izmokra,
ízü le tekre ható, emész tõrendszert harmonizá -
ló, ener giablokkokat felszabadító biztonságos
testgyakorlatokból állnak. Javasolt öltözet:
kényelmes nadrág, póló. A részvétel költségtérí -
téshez kö tött!

TARTÁSUNKÉRT 60 FELETT
Hétfõnként 11.00-12.00 óra között és
szerdánként 09.00-10.00 óra között a II.
Idõsek Klubjában (Roham u. 7.). A fog lal -
kozás keretében tartásjavító gyakorlatokat
végeznek, a program kifejezetten sze niorok
számára lett összeállítva és figyelembe veszi a
felmerülõ mozgásszervi  és egyéb betegsé ge -
ket, azok kezelését. A részvétel költségté rítés -
hez kötött!

BÚGÓCSIGA CSOPORT
Szeretettel várják az I. kerületben élõ, aktív
korú lelki-mentális problémával küzdõket a
Búgócsiga csoportba. A részletekrõl érdek-
lõdni és je lent kezni lehet a +36-1-356-8363-
as telefonszámon vagy személyesen a Szolgál-
tatási Központban (Attila út 89.).

A röplabda
diákolimpia
végeredménye
IV. korcsoport (7 -8. évfolyam)
Lány
1. Toldy Ferenc Gimnázium
2. Szilágyi Erzsébet Gimnázium
3. Batthyány Lajos Általános Iskola

Fiú
1. Toldy Ferenc Gimnázium
2. Batthyány Lajos Általános Iskola
   
V. Korcsoport (9-10. évfolyam)
Lány
1. Szilágyi Erzsébet Gimnázium
2. Toldy Ferenc Gimnázium
3. Petõfi Sándor Gimnázium
4. Szt. Gellért Katolikus Ált. Isk. és Gimn.
5. Hunfalvy János Szakközépiskola
6. Egyetemi Katolikus Gimnázium

Fiú
1. Toldy Ferenc Gimnázium
2. Kosztolányi Dezsõ Gimnázium
3. Szilágyi Erzsébet Gimnázium
4. Hunfalvy János Szakközépiskola
5.Petõfi Sándor Gimnázium
6. Egyetemi Katolikus Gimnázium
   
VI. Korcsoport (11-12. évfolyam)
Lány
1. Toldy Ferenc Gimnázium
2. Petõfi Sándor Gimnázium
3. Hunfalvy János Szakközépiskola
4. Egyetemi Katolikus Gimnázium
5. Szilágyi Erzsébet Gimnázium

Fiú
1. Toldy Ferenc Gimnázium
2. Hunfalvy János Szakközépiskola
3. Petõfi Sándor Gimnázium
4. Egyetemi Katolikus Gimnázium

Az elõzõ évek hagyományait követve a Fõvárosi
Tûzmegelõzési Bizottság 2018-ban is alkotói pá-
lyázatot hirdet óvodások és iskolások részére. A
mûveket május 3-ig kell eljuttatni a Fõvárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóságra.

Olyan alkotásokat várnak, amelyeken keresztül
az óvodások és az iskolások megmutatják, hogyan
látják õk a tûzoltókat, a tûzoltói hivatás világát.
Az óvodásoktól szabadkézi rajzokat várnak, az
iskolások három korcsoportban (6-10, 11-14, 15-
18 éves kor között) pályázhatnak. Õk szabadkézi

rajzot, plakátot, egyéb kézmûves alkotást küld-
hetnek be, de írhatnak verset vagy mesét is, esetleg
készíthetnek számítógépes alkalmazást.
   A pályamûveket május 3-ig kell benyújtani az
alkotástól függõen személyesen, postai úton
vagy e-mailen a fõvárosi, megyei igazgatósághoz.
Az alkotás leadásakor megadandó adatok: név,
életkor (a pályázat beérkezési határidõ napján
betöltött életkor), e-mail cím, telefonos
elérhetõség. Az alkotások mellé a szülõ vagy
gondviselõ hozzájáruló nyilatkozatát is mel-
lékelni kell.

   A területi versenyen elsõ helyezést elért
alkotások részt vesznek az országos versenyen
is, amelynek díjait május 25-én, a Fõvárosi
Nagycirkuszban adják át. Az országos verseny
nyertese családjával balatoni nyaraláson vehet
részt, az országos verseny további nyertesei a
Fõvárosi Állat- és Növénykertbe felhasználható
családi belépõt kapnak. Az az óvoda, illetve
iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályáza-
tot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvo-
da/iskola 2018” címet, amely együtt jár a
tûzoltóság egyszeri, az intézményben tartandó
bemutatójával. 
További információ:  
fkititkarsag@katved.gov.hu

JÓGA 
Hétfõn és szerdán 18.00 – 19.30 között jóga a
Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont Közösségi he -
lyi ségében. Külön felszerelés nem szükséges, jóga mat -
racot és kiegészítõ eszközöket biztosítanak. Rész vételi
díj: I. kerületi lakosoknak, I. Kerületkártyával rendelke -
zõk nek 1000 Ft/alkalom, kerületen kívüli érdeklõdõk -
nek 1500 Ft/alkalom. További információ: Horváth
Cintia: +36-30-3960-323; szintikeee89@gmail.com.

EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ SZENIOR
TÁNC 
Keddenként 11.00 órától a Sport- és Szabadidõ -
központ Közösségi helyiségében. „Táncolok mert élek,
élek mert táncolok.” Gyógyító erõ rejlik a táncban, fej -
leszt, és örömöt ad. Javítja a memóriát, a testtartást, az
egyensúlyt. Erõsíti az izmokat, a tüdõt és a szívet. Mindez
orvosilag is igazolt. Nem kell hozzá partner, sem elõzetes
tánctudás. A részvétel a kerületi lakosoknak ingyenes.
További információ: +36-1-375 0336.

FUN DANCE - 
TÁNC ÓVODÁSOKNAK, 
KISISKOLÁSOKNAK 
Keddenként 16.30 órától a Sport- és Szabad idõ -
központ Közösségi helyiségében tánc óvodásoknak, kis -
iskolásoknak. Egyedi táncóra, ahol a balettõl a hip-hop
stílusig mindent kipróbálhatnak a gyerekek. Jelent -
kezhetnek kicsik-nagyok, fiúk-lányok! További informá-
ció: +36-70-637-9684.

MOZDULJ TUDATOSAN
ZSÍRÉGETÕ TRÉNINGGEL!
Alakformáló, zsírégetõ torna a Sportközpont Közösségi
helyiségében csütörtökönként 17.00 -17.50 óra
között. Részvételi díj: kerületi lakosoknak 1200 Ft/al-
kalom, 4000 Ft/4 alkalmas bérlet; kerületen kívülieknek
1400 Ft/alkalom, 4800 Ft/4 alkalmas bérlet. Poli foamot
biztosítanak. Elõzetes regisztráció szükséges: mozdulj-
tudatosan@gmail.com. Facebook elérhetõség: @moz-
duljtudatosan .

NORDIC WALKING KLUB
Péntekenként 13.30 – 14.30 óra között nordic
walking. Gyülekezõ a Gellért-hegyen, a Víztározó tete-
jén. A rendszeres összejöveteleken a foglalkozást vezetõ
szakszerû irányításával megismerhetik a sportág alap-
jait. A részvétel a kerületi lakosoknak ingyenes. Igény
sze rint felszerelést is tudnak biztosítani. További infor-
máció: +36-1/375 0336.

HAHÓ, ITT A CZAKÓ!
Programok a Sportközpontban

Czakó Utcai Sport- és 
Szabadidõközpont 

I. Czakó utca 2-4. 

Nyitva tartás: 
Hétfõ-péntek: 07.00 – 20.00

Szombat: 08.00 – 20.00 

Vasárnap: 08.00 – 18.00

Rajzpályázat gyerekeknek
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E-mail: varnegyed@gmail.com 11Várnegyed

    
A kerületben közel 22 éve mûködõ

WÁGNER ÉS TÁRSA INGAT LANIRODA 
Attila út 12. (okmányiroda mellett) 

folyamatosan keres ügyfelei számára 
ELADÓ-KIADÓ LA KÁSO KAT, családi há za kat. 

Telefon: 212-1261, 212-2136, 
www.in gat lan wag ner.hu, 

e-mail: wag ner a1 @chello.hu.

   Vérmezővel szemben erkélyes, panorámás, II.
emeleti (lift nincs) 51 m2-es, 1 szoba hallos, egyedi
gázfűtéses, jó állapotú, tehermentes öröklakás tulaj-
donjoga eladó. Irányár: 34,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/509-2665.  
    Összeköltözőknek! Budai várban a Tóth Árpád sétány
felé és a belső kert felé is nyíló 2 egymás melletti – de nem
egybe nyitható - 50 m2-es, földszinti, kertkapcsolatos,
cirkófűtéses, jó állapotú önkormányzati lakás örökölhető
bérleti joga átadó. Csereirányár: 28 M Ft/lakás. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    I. Országház utcában 100 m2-es 2 bejáratos, 2
fürdőszobás, 2 generáció számára is kiválóan alkalmas,
dongaboltozatos, reprezentatív, felújított, 3 szobás, étkező -
konyhás, cirkófűtéses önkormányzati lakás örökölhető bér-
leti joga átadó. Csereirányár: 44,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933 
    Budai várbanaz Úri utcában felújított épületben lévő 110
m2-es, 2 fürdőszobával és 2 konyhával kialakított, 2 gen-
eráció számára is kiválóan alkalmas reprezentatív I. emeleti
önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó.
Csereirányár: 56,9 M Ft.  Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 
    Budai várban az Országház utcában 6 lakásos házban
hangulatos, felújított, dongaboltozatos, utcai és közvetlen
kertkapcsolatos, alacsony rezsiköltségű 25 m2-es garzon-
lakás + 5 m2-es tárolóval örökölhető bérleti joga átadó.
Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 
    I. Budaivárban a Dísz téren I. emeleti 100 m2-es felújított,
polgári jellegű önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga
átadó. Csereirányár: 50 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 
    Budai várban az Országház utcában I. emeleti 60 m2-es
2 szobás,  cirkófűtéses, jó állapotú önkormányzati lakás
örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 26,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    Budai várban a Táncsics Mihály utcában 30 m2-es felújí-
tott, dongaboltozatos, egyedi gázfűtéses önkormányzati
lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 19,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/ 488-1933
    I. Budai várban a Fortuna utcában 56 m2-es teljes
felújításra szoruló I. emeleti önkormányzati lakás örökölhető
bérleti joga átadó. Csereirányár: 21,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    II. Rózsadombon a Tövis utcában 3 lakásos bauhaus vil-
laházban lévő I. emeleti 163 m2-es öröklakás (tető tér -
beépítési lehetőséggel) közel 500 m2 kizárólagos használatú
telekrésszel azonnal beköltözhetően eladó. Irányár: 120 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933 
   Elcserélném érdi 200 m2-es teljesen felújított családi-

házamat - szép kerttel - vári önkormányzati bérlakásra.
Csereár: 40 MFt. Telefon: 06-30-517-1381.

Eladó Vízivárosban, Batthyány tér közelében
külön bejáratú, 1,5 szobás utcai, cirkófűtéses

lakás. Rendezett, liftes, jó beosztású.
Irányára: 41 M Ft. Ingatlanközvetítő nélkül.

Telefon: 06-70-505-45-25.

Keresek eladó lakást vagy minimum egy évre
bérelnék. Telefon: 06-30-729-7546.

    I. ker. Buda szívében a Krisztina térnél, patinás épület-
ben, a Kosciuszkó Tádé 6. számú, háromszintes társasház
107 m2 hasznos területű, külön albetétbe helyezett
tetőtere eladó. Egy, maximum két lakás kialakítására al-
kalmas. Irányár: 45 millió forint. Érdeklődni: 06-20-580-
9621 telefonszámon.
   II. Mechwart ligetnél kulturált liftes társasház első
emeletén 94 nm-es, csöndes, nappali + 3 hálószobás
felújítandó lakás 47 millió forintért eladó. Irodának is
alkalmas. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974
0571.
    II. Vérhalom térnél csendes utcában 2010-ben épült 4
lakásos liftes társasház első emeletén egyszintes 121 nm-
es, panorámás nappali + 2 hálószobás, 2 fürdőszobás
nagy teraszos lakás 1 garázzsal 120 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    II. Varsányi Irén utcában, kedvelt belbudai övezetben
első emeleti, világos, csendes, nagy erkélyes 59 nm-es,
nappali, háló és étkező elrendezésű lakás 35,9 millió forin-
tért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
    II. Lipótmezőnél gyönyörű ősfás telken 3 lakásos, 3 sz-
intes többgenerációs 350 nm-es családi villa garázzsal és
udvari beállókkal 180 millió forintért eladó. BakosLak In-
gatlan 326 0618, 06 20 974 0571

ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ 
AZONNALI KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL VÁSÁROL! 
Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat,
He ren dit, Zsolnayt és stb., órákat (kar, dísz,
fali), szõ nyegeket (kopottan, hibásan is), ki tün -
te téseket, ér mé ket, bizsu kat – boros tyánt,
ezüs  töket, csip kéket, könyveket, bun   dákat, min -
den féle régi séget, hibásat is. Hívjon bizalom-
mal a hét minden napján, díjtalan kiszállással.
Telefon: 06-70-600-1727. 

    VI. Király utcában körúttól 5 percre liftes társasház 3.
emeletén, jól bevezetett, jelenleg is rövidtávú lakáski-
adásként működő 2 különálló világos, csendes lakás egy-
egy gépkocsi beállóval és pincerekesszel eladó. Egyik
lakás 45 nm-es 1 szoba galériás: 42,5 millió Ft. A másik
53 nm-es 2 szoba + 2 galériás: 46,2 millió Ft. BakosLak
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
    II. Kapás utcában újszerú elegáns liftes társaház 4.
emeletén világos csendes 148 nm-es nappali + 3 hálós-
zobás erkélyes, duplakomfortos lakás egy terem-
garázshellyel 135 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 fize tés sel. 
BakosLak Ingatlan, I. Batthyány utca 32. 

Tel. 326 0618, 06 20 974 057.

    életjáradék
    
    Örömmel gondoskodnék Önről kölcsönös szimpátia
esetén. szebbé téve idős éveit - eltartási vagy életjáradéki
szerződéssel! Telefon: 06-30-847-4955.
    Idős személyt segítenék élete nehézségeiben. Módját
közösen döntenénk el. Telefon: +36-30-418-6663.

Festmény

    19-20. századi magyar és külföldi mûvészek festmé -
nyeit keressük megvételre készpénzért gyûjtõk, befek-
tetõk részé re. Nemes Galéria 1024. Szilágyi Erzsébet fa-
sor 3. Tel.: 302-8696 Mobil: 06-30-949-29-00. E-
mail: nemes.gyula@ nemesgaleria.hu.

    adás-vétel
    

EGÉSZ ÉVBEN SZÁMÍTHAT RÁNK!
Louis Galériát tekintse meg az interneten. 

(35 éves gyakorlat.) Készpénzért vásárolok:
tört- és fazonaranyat, ezüstöt, brilles 

ékszereket, kar- és zsebórákat, borostyánt,
herendi porcelánt, festményt, antik bútort,
hagyatékot. Kérem jöjjön el hozzánk vagy

hívjon bizalommal! Margit krt. 51-53. 
Üzlet telefon: 316-3651, 06-30-944-7935. 

Gyûjtõk gyûjteményét vásárolom.

    KÖNYV! Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levele -
zõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégi -
sége ket. Díjtalan kiszállás, kész pénz fizetés. Tel./fax: 212-
8909, e-mail: kriszt.ant@gmail. com. Nyitva: h-p 10-18
óráig.00

        Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégi -
séget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk.
VI. Andrássy út 16. 266-4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs:
10-19.00

    Almási Katalin vásárol legmagasabb áron bútorokat,
dísztárgyakat, órákat, festményeket, porcelánokat,
könyveket, hangszert, csipkét, bizsukat, csillárt, kitün-
tetést, hagyatékot. Díjtalan kiszállással. Tel: 06-20-597-
8280.

szol gál ta tás

    KÉMÉNYBÉLELÉS, szerelt kémény építés, konden-
zációs kazánok bekötése, szakvélemény ügyintézés,
kémény felújítás, tetõjárda kiépítése. Hívjon bizalommal.
Telefon: 06-30-680-6814.
    Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalási is.
Gipsz  kartonozás, kőműves-javítások, burko lás. Gyors
kez dés, rövid határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30-
5686-255.

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

24 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók javítá -
sát, illesztését, zárak cseréjét, festését, hõszi getelõ
üvege zését és szigetelését 1 év garanciával! Fel mérés
díjtalan! Horváth Ákos, telefon: 06-70-550-0269.00

    Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csa pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, ja -
ví  tá   sa. Mosó-, moso  gatógépek bekötése. Anyag beszer -
zéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

                      ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, 
erkélyek, kirakatok üvegezése. Régi keretek 
átalakítása hõszigetelõ üveg befogadására. 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós!  

Telefon: 06-20-9777-150.00

   Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagy ta -
ka rí tását vállalom, közületeknek és magán szemé lyeknek.
Halász Tibor. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.
    Kárpitos és asztalos munkák, nádazás, gyékényezés
munká val, szállítással. Kiss Gábor, I. kerület, Feszty Á. u.
2., az alagsor ban. Telefon: 214-8384, 06-20-345-9963.
    Bádogos, tetőfedő, tetőszigetelő cég kisebb, nagyobb
munkákat vállal. Telefon: 06-30-942-6766.

    Villanyszerelés azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. 
Petrás József vil lany  szerelõ mester.

Telefon: 06-20-9344-664, 246-9021. 
Elmû által minõsített és ajánlott vállal ko zás.oo

                                                     
ÜVE GE ZÉS, TÜ KÖR VÁ GÁS, ÜVEG CSI SZO LÁS

A ke rü let ben és kör nyé kén ház hoz me gyünk.  
Mû hely: I. Sza bó Ilon ka u. 8. 

Telefon: 214-3616; 06-20-929-0897.oo

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZO BA FES TÉS, MÁ ZO LÁS, TA PÉ TÁ ZÁS,

PARKETTA LERAKÁS, -JA VÍ TÁS, -CSISZOLÁS,
VÍZSZE RELÉS, CSEM PÉ ZÉS, VILLANYSZERELÉS,

AJTÓ- ÉS ABLAK CSERE, ILLESZ TÉS, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOS MUNKÁK, TAKARÍTÁS, GA RAN CI Á -
VAL. HALÁSZ TIBOR. TE LE FON: 202-2505,

0630-251-3800.

Szabó Balázs vállalja kémények belső marását, béle lését
teljes körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752.

    Kert, telek és épületek felújítása! Metszés, permetezés,
bozótirtás, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés.
Teljeskörû építési, felújítási, szigetelési munkák reális
áron, rövid határidõvel. www.telekrendezes.hu, 06-20-
259-6319, 061-781-4021.

Egészség

TELJESKÖRÛ ULTRAHANG VIZSGÁLAT
(csecsemõ, gyerek, felnõtt) a jelenleg lérhetõ

legkorszerûbb ultrahang készülékkel -
kiemelkedõ szakmai felkészültségû radioló-

gus szakorvosokkal. Cím: I. Várfok u. 15.
Bejelentkezés: 1-213-9780.

ÉRSEBÉSZETI SZAKRENDELÉS 
(seprûvénáktól nagyerekig), a legkorszerûbb 
diagnosztikus eszközökkel, 25 éves tapaszta-
lattal (ebbõl 10 év Németország), érsebészeti

mûtétek kórházi háttérrel, OEP finan -
szírozás sal. Cím:  I. ker., Várfok u. 15. Beje-
lentkezés: 1-213-9780, +36-30-368-9810.

    
    Jóga a mindennapi életben. segít a fizikai, szellemi, lelki
egészség megõrzésében. A test átmozgatása, légzés -
technikák, lazítás, feszültség feloldása. Hétfõn és szerdán
18.00-19.30-ig. Budavári Ált. Iskola. Tárnok u. 9-11.
Telefon: 06-30-402-4657. 

    MATEMATIKA tanítása, korrepetálása 4-12 évfolya-
mon, szaktanártól, több éves gyakorlattal. Házhoz
megyek. Tel: 06-30-746-5570.

    Kertbarátnak gyümölcsös-konyhakert használatra
ingyenesen Budakeszin. +36-20/395-5916.

In gat lan

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

VÁRNEGYED A Budapest I. kerület Bu da vá ri Ön kor mány zat lap ja. Meg je le nik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Bu da vá ri Ön kor mány zat Polgármesteri Hivatal. Le vél cím: 1014 Bu da pest, I. Országház u. 15. Te le fon: (06-1) 355-0139, e-mail:
varnegyed@gmail.com.Fõ szer kesz tõ: Blázsovics Lívia. Fotó: MAIN Services Group Kft.  Nyomás: Resatec  Kft.  Terjesztés: Jetpressz Kft. A ter jesz tés sel kap cso la tos ész re vé te le i ket be je lent he tik az in gye nes zöld szá mon (06-80) 204-275, a (06-1) 336-0435-ös

telefonszámon vagy az ugyfelszolgalat@presslog.hu e-mailen címen.. Meg nem ren delt kéz ira to kat, fo tó kat nem õr zünk meg és nem kül dünk vis  sza! ISSN 2060-6303.VÁRNEGYED

Oktatás

Vegyes

Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és 

szúnyoghálóval!
Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával,
7 év granciával!

HOMLOKZAT SZIGETELÉS
energiatanúsítvánnyal,

a legkorszerűbb anyagokkal.
Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával. 

ENERGIA-STOP KFT.
2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.

Telefon: 06-26/376-031, 
06-30/655-655-2

Egészség

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

Szolgáltatás

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK

FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK

CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK

ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.500 forint/megjelenés
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.500 forint/megjelenés
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 3.000 forint/megjelenés

Apróhirdetés-felvétel személyesen: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig a szerkesztőségben
1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139, E-mail cím: varnegyed@gmail.com

1/1 oldal
274x403 mm,
190.000 Ft+ÁFA

1/2 oldal
274x200 mm,
90.000 Ft+ÁFA

1/4 oldal álló
136x200 mm,
45.000 Ft+ÁFA

1/8 oldal
136x99 mm,

25.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

11.000 Ft+ÁFA

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
25.000 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

H I RDE S S EN  A  VÁRNEGYEDBEN !

Életjáradék

Adás-vétel

Festmény
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E-mail: varnegyed@gmail.com

Szolgáltatások:

o Teljes körû könyvelés, éves költségvetési javaslat, 
egyéni elszámolás készítése.

o Közgyûlések összehívása és megtartása, igény esetén 
közgyûlési termünkben.

o Felújítási munkák koordinálása.
o Pályázaton való indulás teljes adminisztrációja.
o Mûszaki feladatok szervezése és végrehajtása.
o Jogi képviselet.
o Társasházi takarítás.
o Gyorsszolgálat.
o SZMSZ készítés.
o Új! Energetikai szakvélemény készítése.

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

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

Közös képviseletünk Budapest I. kerületében teljes körûen képviseli az általa kezelt 
társasházakat, a tulajdonosok megelégedettségére.

Kérjen írásos tájékoztatót és árajánlatot! Az Ön társasházára vonatkozó egyedi 
ajánlatot átveheti személyesen, faxon, e-mailben vagy levélben.

Elérhetõség: 1012 Budapest, Pálya utca 7., 
+36-20-360-6759, +36-1-356-0388     www.hazga.hu

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. 
vállalja társasházak közös képviselõi 

feladatainak ellátását

FIGYELEM!
2018. március 15-től új helyre költözik

a 24 órás háziorvosi ügyelet!

Felnőtt korúakat ellátó Budapest I. és XII. kerület
Háziorvosi Ügyelet

Szolgáltató neve: Országos Orvosi Ügyelet Nonprot Kft.
Helye: 1125 Budapest XII., Városmajor utca 33.

Telefonszám: +36-1-212-6636
Rendelési idő: 24 órás folyamatos

Megközelíthetőség tömegközlekedéssel:
a 128-as busszal a Barabás villa megállóig (indul a Széll Kálmán térről)

www.budavar.hu     www.facebook.com/budavarionkormanyzat

SZERETNÉL EGY JÓ CSAPAT TAGJA LENNI?

JELENTKEZZ TŰZOLTÓNAK!

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet 
beosztott tűzoltói és gépjárművezetői beosztásba.

A BEOSZTÁS BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI:

•  magyar állampolgárság
•  cselekvőképesség
•  büntetlen előélet
•  18. és 55 év közötti életkor
•  állandó belföldi lakóhely
•  érettségi
•  gépjárművezető esetén: „C” kategóriás 
    jogosítvány
•  a beosztás ellátásához szükséges egészségi, 
    pszichikai, fizikai alkalmasság, kifogástalan 
    életvitel.

Járandóságok:
A beosztással járó illetmény és egyéb juttatások megál-
lapítása a 2015. évi XLII. törvény alapján történik,
melynek elemei:
- hosszú távon kiszámítható életpálya
- évi 200.000,-Ft összegű cafeteria juttatás
- teljesítményjuttatás
- egyenruházati ellátás

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítvány, oklevél,
személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági
igazolvány, adó-igazolvány, hatósági igazolvány (TAJ),
valamint az esetleges vezetői engedély másolata.

Jelentkezés módja:

A jelentekezés regisztrációhoz kötött és folyamatos. 
http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/regisztracio/19

A regisztráltaknak későbbi időpontban adunk tájé -
koztatást.

További információt az alábbi elérhetőségeken lehet
kérni: tamasne.majszin@katved.gov.hu e-mail címen
vagy a 06-1-459-2300/93015 telefonszámon.

A toborzó időpontja után a jelentkezéseket az fki.hu-
man@katved.gov.hu e-mail címen tudjuk fogadni
(önéletrajz megküldése szükséges).

ÁLLJ KÖZÉNK, HOGY SEGÍTHESS BAJBAJUTOTT EM-
BERTÁRSAIDON!

SZERETETTEL VÁRUNK!

FIGYELEM! KÉRJÜK, E-MAIL CÍMÉT A REGISZTRÁCIÓS
LAPON PONTOSAN ADJA MEG, MERT A SZÜKSÉGES
ÉRTESÍTÉSEKET IDE KÜLDJÜK!

Helyszín: 
Budapest VIII., Dologház utca 

1. szám alatti épület 
I. emeleti Tímár terem 


