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Mansfeld Péter, a meg -
torlás legfiata labb mártír ja
néz szembe velünk a
Halászbás tyá ról.
A Budavári Önkormány -
zat így csat    la  kozott az
1956-os Emlék bizott  ság
felhívásához.

(Az 1956-os forradalom 60. év -
for dulója alkalmából tartandó
programokról összeállítást ol -
vas hatnak  az 5. oldalon.)

Figyelem!

Zászlócsere
Október 5-tõl október 21-ig az Ügyfélszolgálati iro -
dá kon cserélhetik le a társasházak az elhasználódott,
kifakult nemzetiszínű zászlókat.

Emlékezzünk méltóképpen az 1956-os forradalom
60. évfordulójára! A régi, kifakult, elhasználódott
zászlókat az önkormányzat térítésmentesen újakra
cseréli, hogy a közelgõ nemzeti ünnepre valódi díszbe
öltözhessenek a lakóépületek is. 
Kérjük a lakóközösségeket, ha élni kívánnak a lehe -
tõséggel, akkor a régi, elhasználódott nemzeti színû
zászlókat adják le az Önkormányzat Ügyfélszol gálati
Irodáin (Kapisztrán tér 1.), ahol azonnal átvehe tõk az
új zászlók is. 
Amennyiben valaki vásárolna a zászlókból, ezt ön -
költ ségi áron megteheti.  

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõn: 8 -18 óráig 
Kedden: 8 -16 óráig
Szerdán: 8 -16 óra 30 percig
Csütörtökön: 8 -16 óráig
Péntek: 8 -13 óráig 
Telefon: 06-1-458-30-30

Õsszel újra
Kertszépítési
Akció
A Budavári Önkormányzat idén ismét
meghirdeti a Kertszépítési Akciót.  Várjuk
azon lakóközösségek jelentkezését, akik
vállalják lakóházuk kertjének, udvarának
rendezését, növények, virágok ültetését. A
programra október 14-ig lehet jelentkezni.
A jelentkezési lap letölthetõ a www.
budavar.hu oldalról, vagy személyesen
beszerezhetõ az Ügyfélszolgálati Irodán. 

Minden évben nagy sikere van az Önkormány -
zat által életre hívott kertszépítési akciónak,
amelyre idén október 14-ig lehet jelentkezni.
Ha a kerületi lakóközösségek vállalják lakó -
házuk kertjének, udvarának rendezését, növé -
nyek, virágok ültetését, gondozását, akkor a
Budavári Önkormányzat helyszíni felmérés
után növényekkel és kertészeti anyagokkal,
eszközökkel segíti a munkálatokat.

A pályázati jelentkezési lap letölthetõ a
www.budavar.hu honlapról, a Pályázatok me -
nü pont alatt lévõ Városüzemeltetési Iroda
pályázati anyagai között, vagy személyesen
beszerezhetõ az Ügyfélszolgálati Irodán. 

A kérelmek elbírálása során elõnyben ré -
szesítik azokat a közösségeket, amelyek ko ráb -
ban még nem vettek részt a kertszépítési
akcióban. Az igényeket a rendelkezésre álló
keretösszeg erejéig, egymáshoz viszonyítva
arányosan teljesítik. 

A 2. oldalon található összeállításunkban
azon növényeket mutatjuk be, amelyeket az
Önkormányzat a jelentkezõknek biztosít. A
rövid leírás mellett szerepel, hogy a szakem -
berek a növényeket milyen területre (napos,
félárnyékos, árnyékos) javasolják. Az akció
keretében csemete méretû faiskolai növények
kerülnek kiosztásra.

Családias hangulatú ünnepség keretében
adta át az Önkormányzat a felújított Bécsi
kapu tér 1. száma alatti épületet és a Fiáth
János utcát szeptember 23-án.  

A mindennapokban sokszor csak elrohanunk egy-
egy felújított épület vagy utca mellett. Ezért fontos,
hogy idõnként megálljunk és rögzítsük magunk -
ban, hogy ismét megszépült valami a kerületben, a
szûkebb lakókörnyezetünkben – mondta dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester, aki külön köszönetet
mondott a Fiáth János utca és a Bécsi kapu téri
mûemléklakóház felújításá ban részt vett enge -
délyezõ hatóságoknak, a tervezõk nek, kivitelezõk -
nek és a restaurátor szakértõknek is.  

A Bécsi kapu tér 1. számú épület felújítását a
Budavári Gamesz megbízásából a Providor –
Bau Kft. végezte el. A mintegy 70 millió forintos
beruházás során felújították a teljes külsõ
homlokzatot, a kimozdult vagy hiányzó lábazati
elemeket, az ablakszárnyakat és a tetõzetet,
valamint letisztították a kõ kapukeretet és a kõ
ablakpárkányokat is.  A polgármester külön
kiemelte, hogy a kivitelezõk rövid határidõre
készültek el a munkálatokkal és még arra is
figyelemmel voltak, hogy a Budai Várban, a
környezethez méltó módon nemzeti színû
épülethálót használjanak a felújításkor.

Ugyancsak a nyár végére készült el a Fiáth
János utca felsõ szakaszának felújítása, amelyet az
Önkormányzat megbízásából a Laki Zrt. végzett
el.  Az Ostrom utca – Szabó Ilonka utca közötti

sza ka szon teljes egészében felújították az útpályát
és a lépcsõs járdát, illetve megoldották a vízelve -
zetést is.  A biztonságos közlekedés érdekében az
útburkolatba 4 helyen forgalomcsillapító küszö -
böt építettek. Emellett a kivitelezõ az utca alsó
szakaszán is elvégezte a fugák, kimozdult kövek
javítását. A teljes felújítás költsége mintegy 105
millió forint volt. Nagy Gábor Tamás a polgár -
mes ter hangsúlyozta: az utcában felszerelt parko -
lásgátló oszlopokkal a szabálytala nul parko ló
autókat szorították ki a területrõl. 

A nyár folyamán elvégzett felújításokkal mára
szinte teljesen újjászületett a Bécsi kapu tér a
Budai Várban.  Sokan talán már nem is emlékez -
nek rá, hogy a munkálatok tulajdonkép pen a

barlangrendszer felújításával kez dõdtek.  2010-
2012. között ké szült el a Bécsi kapu tér alatti
üregrendszer megerõsítése. Koráb  ban ezen jára -
tok túlnyomó része nem rendelkezett meg erõsítõ
szerkezetekkel, az ideig lenes fadúcolatok erõsen
gombafertõzöttek voltak. 2012-re az üreg összes
termében és folyosóján betontégla és idomkõ
falazatok, pillérek és boltozatok készültek,
amelyek az állékonyságot és a felszíni épületek
védelmét szolgálják.  2010 decemberében ké szült
el a Bécsi kapu tér 8. számú ház felújításának elsõ
üteme, az Önkormányzat beruházásában a tetõ és
utcai homlokzat felújítási munkáit végezték el.
Egy évvel késõbb, 2011-ben készült el a második
ütem, amelynek során a földszinti lakást

alakították át és a lépcsõházat újították fel.
Ugyancsak 2011-ben készült el a Hatvany –
palota (Bécsi kapu tér 7.) részleges felújítása
és az elõtte lévõ emlékjárda kialakítása.

2012-2013-ban a fõvárosi önkormány -
zat beruházásában az útpálya azon részét
újították fel, amelyen az autóbuszok közle -
kednek. Az útfelújítás után kerül hetett sor a
tér emble matikus lakóházai nak (Bécsi kapu
tér 5-6-7.)a felújítására (külsõ és belsõ
homlokzatok, függõ folyosó, tetõ, kapuzat).
Idén nyáron pedig – szintén az Ön ko rmány -
zat beruházásában – elkészült a lakóházak
elõtti út- és járda teljes felújítása is. A
Hatvany- palota elõtti emlékjárda is teljesen
új megjelenést kapott. 

A Bécsi kapu tér 1. számú épület és a
Bécsi kapuhoz kifutó Fiáth János utca
felújításával a Budai Vár ezen területe is
szinte teljesen újjászületett az elmúlt évek
során. 

Átadták a Bécsi kapu térnél végzett
felújításokat

1956
2016

„De az arcok velünk maradnak
De a szemek velünk maradnak ...
Az idõ ezüst orsóján a képek
Visszahozott örök emlékek...
Fényeskedjenek az idõben: Ámen!”

(Nagy Gáspár)
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E-mail: varnegyed@gmail.com

A pályázaton való részvétel feltételei:
Támogatás annak a társasháznak nyújtható, amely
a) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegy -
zésre került, (ennek hiányában a tár sasház alapító
okiratát a Földhivatalhoz be nyújtották), és
b) nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köz tarto -
zással, a Budavári Önkormányzatot megille tõ egyéb lejárt
tartozással vagy a társas házközösség által felvett hitel-
tartozással, és
c) építéshatósági engedélyköteles munkálatok esetében
rendelkezik az építéshatóság építési engedélyével, és
d) közgyûlési határozata alapján
felújítási alapot képez és a közgyûlés döntött – a pénz -
intézettõl igényelt kölcsön visszafize téséhez megfelelõ
mértékû fedezetet nyújtó – a felújítási alap javára történõ
befizetési köte lezett ségrõl, avagy a megemelt közös
költség fizetésének kötelezettségét vállalta.
A támogatás kizárólag az alábbi még el nem vég zett
felújítási és korszerûsítési munkálatok hoz vehetõ
igénybe:
(1) (a) az épület fõ tartószerkezeti elemeinek felújítása,
alap megerõsítése, talajvíz elleni véde lem,
(b) tetõ, tetõszerkezet, födémek, kémények teljes vagy
részleges felújítása;

(c) függõfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek felújítá sa;
(d) lift felújítása,
(e) lépcsõház, egyéb közös használatra szolgáló helyi -
ségek teljes vagy részleges felújítása;
(f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévõ
épületgépészeti berendezések és vezeték hálóza tok-
különös tekintettel a gázvezeték rendszer- teljes vagy
részleges felújítására, korsze rûsíté sére (a központi
antenna, a kaputelefon és a kábel tv berendezéseinek és
vezetékhálózatának kivé te lével),
(g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az együtt
jár az épület hõszigetelésének javítását vagy a baleset
megelõzést célzó munkálatokkal,
(h) felszíni csapadékvíz elvezetése,
(i) villámvédelem.
(2) A támogatás kizárólag az (1) bekezdésben meghatá -
rozott munkálatok elengedhetetlenül szükséges mérté -
ket meg nem haladó kivite lezési és bonyolítási költségei -
nek fedezésére nyújtható

A támogatás mértéke és feltételei:
(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke a
pénzintézettõl igényelt és általa már jóváhagyott
hitelösszeg

a.) 20 % - ig terjedõ óvadéki betét, maximum 5 millió Ft,
valamint
b.) a hitelösszeget terhelõ banki kamat
- 30 %- a, a hitel futamidejének elsõ 5 évében,
- 65 %- a, a hitel futamidejének további 5 évében.
(2) Egy társasház egy évben belül csak egy alkalommal
kaphat támogatást.
(3) A társasház a Rendelet alapján újabb támo gatást csak
azt követõen kaphat, amennyiben a pénzintézettõl
korábban felvett kölcsönét már teljes egészében
visszafizette.
A támogatás idõtartama (futamideje) legfeljebb 10 év. (A
vállalt idõtartamot a társasház maga határozza meg.)
A pályázaton való részvétel módja:
A pályázat benyújtásának módja: az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon, a szükséges mellék -
leteket csatolva. 
A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Fõváros I. kerület, Budavári Polgár mes teri
Hivatal, Ügyfélszolgálati Iroda
(1014 Budapest I. Kapisztrán tér 1.)

A pályázatokat folyamatosan, 2016. október 12. (szerda)
16.00 óráig lehet benyújtani.

A pályázatok elbírálásának szabályai:
A formailag és tartalmilag megfelelõ pályá zatokat az
Önkormányzat 2016. november 30-ig bírálja el, melyrõl
írásban értesíti a társas házakat. A pályázatok elbírálása
során - a ren delkezésre álló pénzösszeg erejéig - a pá lyá -
 zatokat az alábbi sorrendben kell figyelembe venni:
- a volt állami, illetve önkormányzati tulajdonú lakások
privatizációja során alakult társasházak
- egyéb társasházak és lakásszövetkezetek.
Egyéb információk:
A pályázati kiírás a helyben szokásos módon kerül
közzétételre.
A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyom tatvány
Ügyfélszolgálati Irodáinkon (Bp. I. Kapisztrán tér 1.)
beszerezhetõ, valamint a www.budavar.hu honlapunkról
is letölthetõ.
A banki feltételek változása esetén, az önkor mányzat
fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot részben
vagy egészben visszavonja, illetve eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ kérhetõ a
Polgármesteri Hivatal Vagyoni Irodájá nál. (Barna Julianna,
Tel: 458-3061)

dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
TÁRSASHÁZ ÁLTAL IGÉNYELHETÕ FELÚ JÍ TÁSI HITELFELVÉTEL TÁMOGATÁSÁ HOZ 

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének 12/2005. (VI.1.) Kt. Rendelete alapján

Platánlevelû juharfa 
Lombhullató fa, amely szinte minden talajtípus -
ban megél. Jól bírja a városi környezetet, szereti a
napos helyeket. Ültetést követõ 2 hétben napon -
ta kell öntözni.

Õszirózsa 
Évelõ virágos növény, augusztustól-októberig
virágzik. Kedveli a napos helyet. Dús virágzásra
csak rendszeres öntözés mellett számíthatunk.  

Babérmeggy 
Virágos, lomblevelû örökzöld cserje, amely 1,5-2
méteresre is megnõ. Virága piros, májusban és
júniusban virágzik. Napos, de akár félárnyékos
kertekbe is ajánljuk.  Vízigénye átlagos. Télen a
nagyobb fagyok idején érdemes a növény tövét
betakarni. 

Örökzöld borbolya  
Áttelelõ lombú cserje, amely akár 2-3 méter
magasra is megnõhet. Levelei szúrósak. A napos
helyet szereti és a szárazságot is jól tûri.
Talajigénye átlagos. 

Nyári orgona 
Virágos, lombhullató cserje, amelyet elsõsorban
napos helyre ajánlunk. A növény nagyon jól
alkalmazkodik a városi környezethez, szinte
bármilyen talajon megél. Virágai a hajtások
végén hosszú fürtökben júliustól szeptemberig
folyamatosan nyílnak. 

Fûzlevelû madárbirs 
Örökzöld cserje, amelynek apró fehér virágai
júniusban nyílnak, õszre pedig fényes, élénk -
piros bogyótermés fejlõdik a növényen. Rézsûk -
re talajtakarónak is ajánljuk. A napos és a
félárnyékos területet is kedveli, nem igényli a
folyamatos locsolást, mert szárazabb környezet -
ben is fejlõdik. Talajigénye átlagos.

Kecskerágó
Örökzöld cserje, az egy méteres magasságot
ritkán haladja meg. Talajigénye átlagos, jól tûri a
városi környezetet. Közepes vízigényû növény,
elsõsorban napos helyre ajánljuk.

Aranyvesszõ
Két-három méter magas, sûrû levelû cserje.
Jellegzetes sárga virágai március – áprilisban
nyílnak. Szereti a tápdús, nem túl száraz talajt, és
elsõsorban a napos részeken fejlõdik szépen, de
félárnyékban is megél. 

Borostyán
Örökzöld cserje, amely árnyékos helyen is kiváló
talajtakaró, de futtatható fákra, kõszirtekre,
falakra. Termései apró fekete bogyók, amelyek a
tél vége felé érnek meg, és bár az ember számára
mérgezõek, sok madár fontos táplálékát jelentik.
Vízigénye közepes.

Díszgalagonya
Piros virágú, kistermetû (3-5 méter magas)
lombhullató díszfa. Kárminpiros, telt virágai
májusban nyílnak. Talajigénye átlagos, jól tûri a
városi környezetet. Közepes vízigényû növény,
elsõsorban napos helyre ajánljuk.

Gólyaorr
Virágos, talajon kúszó száraival terjedõ évelõ
növény, amely májustól virágzik. Napos vagy
félárnyékos, de meleg helyre ültessük. Talajigé -
nye átlagos.

Folyton virágzó sásliliom 
A sásliliom csekély ápolásigényû, nagy tûrõ -
képességû évelõ növény. Elsõsorban félárnyékos
helyre ajánljuk, az erõs napfényben virágai
elégnek, árnyékban viszont nem virágzik. Tartós
csapadékhiány esetén inkább ritkán sok vizet,
mint gyakran keveset adjunk a töveknek, kímél -
ve a levélzetet és a virágokat. Nagy melegben
érdemes mulccsal védeni a töveket, téli takarást
azonban nem igényel. 

Mályvacserje
Virágos, lombhullató cserje, amely jól tûri a
városi környezetet is. A fiatal növényeket nyáron
a nagy melegben és a csapadékmentes idõ -
szakban érdemes rendszeresen öntözni, és nyárra
érdemes mulccsal körbeszórni a tövét, mert így a
gyökere kevésbé szárad ki. Télire lombbal
takarjuk be, hogy a kemény éjszakai fagyok ne
tudjanak kárt tenni a gyökérben. Napos helyre
javasoljuk ültetni. 

Árnyliliom
Ahogy a neve is mutatja, ez az évelõ növény az
árnyékos kertek egyik legfõbb dísze lehet
gyönyörû virágával és tarka leveleivel. Télen
érdemes levelekkel, faforgáccsal betakarni a
töveket. 

Kúszó boróka
Örökzöld, talajtakaró cserje, Nagy tûrõképességû
növény, így szinte bárhova ültethetjük. Öntözé -
sére csupán az ültetés utáni idõszakban és erõs
aszályok esetén figyeljünk oda. Talajtakarásra,
rézsûk befedésére is jól használható. 

Levendula
Virágos, örökzöld félcserje, amelyet elsõsorban
illóolajáért, annak egészségünkre, hangula tunk -
ra és környezetünkre gyakorolt jótékony hatása
miatt régóta ismerünk. Szárazságtûrõ és fény -
kedvelõ növény, amely jól tûri a téli hideget is. 

Fagyal
Tövétõl sûrûn elágazó bokor, amely sövénynek is
kiválóan alkalmas.  A környezeti hatásoknak
ellenálló, egyszerûen nevelhetõ növény, melyet
napos, világos, és félárnyékos helyre egyaránt
ültethetünk. A szárazságot is jól tûri. 

Ligetszépe
Virágos, sziklakerti évelõ növény. Sárga virágai
júniustól szeptemberig nyílnak. Elsõsorban
napos területre javasoljuk ültetni,

Vadszõlõ
Kúszó, lombhullató cserje, amelyet épületek
napos oldalára vagy pergolára futtassuk fel.
Fényigényes és melegkedvelõ növény, de a
félárnyékos helyen is megél. Érdemes rendsze -
resen öntözni. Igazi pompáját õsszel adja a
lombszínével.

Cserjés pimpó
Virágos, lombhullató cserje, amelynek arany -
sárgán virágai szinte egész nyáron nyílnak. A 0,5-
1,5 m magas növény kifejezetten igényli a
napfényt és a jó vízelvezetésû talajt. Rendszeres
öntözést igényel.

Kúszólonc 
Erõteljes növekedésû, magasra törõ virágos,
lombhullató cserje. Virágai május-júniusban
aranysárgán nyílnak. Falak, pergolák befutta -
tására ajánljuk. Szereti a napos helyet és nyáron
érdemes rendszeresen öntözni. Régi, híres
magyar származású dísznövény,  nemes megjele -
nése miatt érdemes újra felfedezni.

Tûztövis
A tûztövis Magyarországon egyike a leggyak rab -
ban ültetett lomblevelû örökzöld dísznövé -
nyeknek. Jól tûri a városi környezetet, napon és
árnyékban is remekül érzi magát. Lombja
félárnyékban, árnyékban örökzöld, tûzõ napra
ültetve a tél végére sokszor megbarnul (tavasszal
azonban újra hajt). Közepes vízigényû. 

Díszkörte
Egyre nagyobb népszerûségnek örvendõ dekora -
tív fa, jellegzetesen keskeny kúp formájú, felfelé
törõ koronával. A szárazabb, valamint az enyhén
lúgos és az idõszakosan nedves, nehezebb talajo -
kon is megél. Jól tûri a városi környezetet, a
légszennyezettséget, de fényigényes. 

Parkrózsa 
Alacsony vagy középmagas (60-80 cm) rózsa.
Jellemzõje, hogy sok virágból álló csoportokban
hozza rózsáit, tehát nem csak száranként egyet-
egyet, mint a hagyományos tearózsa. A gondos
ápolást, öntözést bõséges és hosszú virágzással
hálálják meg. Jól tûrik, sõt igénylik a metszést.

Hamvas gyöngyvesszõ 
Lombhullató, virágos cserje, amely 1-1,5 méter
magasra nõ meg. Hófehér virágai korán, már
áprilisban, a vesszõk teljes hosszában nyílnak. Az
üde humuszos kerti talajt szereti és napos fekvést
igényel.

Kis téli zöld
A kis téli zöld vagy meténg virágos, örökzöld
évelõ növény, virágai kékek, bíbor-rózsaszínûek
vagy fehérek. Kifejezetten félárnyékos, árnyé -
kos helyekre javasoljuk ültetni.  Talajtakarónak
is alkalmas. A nyári páraszegény aszályos idõsza -
kot nehezen viseli, ilyenkor érdemes rendsze -
resen öntözni. 

Oszlopos tiszafa
Tûlevelû örökzöld cserje, amely jól tûri a városi
környezetet is. A teljes napfény mellett az árnyé -
kot is jól viseli. Télen sem igényel különösebb
gondoskodást. Piros termése mér gezõ, ezért
gyermekes családoknak, óvodák, bölcsõdék
közelébe nem ajánljuk!

Egyéb igényelhetõ anyagok: 
Föld, zsákolt (50 literes)
Fûmag, árnyéktûrõ (kg)
Fûmag, sport, szárazságtûrõ (kg)
Geotextília (m2) 
Mulcs/fenyõkéreg, zsákolt (80 literes)
Mûtrágya, gyeptrágya (kg)
Mûtrágya, hosszú hatóidejû (kg)

A kertszépítési akcióban választható növények
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Népesség-összeírást tart a KSH
Mikrocenzust, azaz népesség-összeírást tart 2016.
október 1-je és november 8-a között a Központi
Statisztikai Hivatal. A népesség-összeírás során több
ponton is újít a KSH: a vizsgált minta a korábbinál jóval
nagyobb, 10 %-os lesz, és ez az elsõ alkalom, hogy a
kérdõívek kitöltése kizárólag elektronikusan történik.
További újdonság, hogy a hagyományos személyi és
lakáskérdõíveken túl kiegészítõ kérdéssorok megvá -
laszo lására is kérik az adatszolgáltatókat. Az összeírás
az ország 2148 településén mintegy 440 ezer címet
érint. A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott
lakásokban lakók részvétele kötelezõ.

Az összeírás során a Központi Statisztikai Hivatal
adatokat nyer a népesség nagyságáról és összetéte -
lérõl életkor, nem, családi állapot, iskolai végzettség,
foglalkoztatottság, nemzetiség és sok más fontos
demográfiai mutató alapján, de részletes képet kaph -
tunk a háztartások és a családok fõbb jellem zõirõl és a
lakásállomány fõbb adatairól is.  A KSH által megbí -
zott összeírók sorszámozott azonosító kártyát kapnak,
amely fényképes igazol vánnyal együtt érvényes. A
számlálóbiztosok sze mély azonosságát egy ingyenesen
hívható zöld szá mon lehet majd ellenõrizni. 
További információ: www.ksh.hu/mikrocenzus2016

E-mobilitás konferencia
A Budavári Önkormányzat volt a házigazdája az
Emobility Forum 2016 szakmai konferenciának, ame -
lyet szeptember 21-én az Európai Mobilitási Hét
keretében szervezett a Magyar Elektromobilitás
Szövetség és a Jedlik Ányos Klaszter a Várkert
Bazárban. A program keretében a kerületi iskolások
akár ki is próbálhatták a legkorszerûbb elektromos
jármûveket. 

A Budavári Önkormányzat elkötelezett támogatója a
környezet védelmének és az e-mobilitás elter jedé -
sének. Nem véletlen tehát, hogy az önkormányzat volt
a házigazdája az Emobility Forum 2016 szakmai konfe -
renciának, amelyet Varga Mihály nemzet gazdasági
miniszter nyitott meg. Bejelentette, hogy a kormány a
költségvetésben 2 milliárd forintot, a tervek szerint
jövõre pedig 3 milliárd forintot biztosít a tisztán
elektromos hajtású személy- és kishaszon gépjár -
mûvek beszerzésének támogatására. A pá lyázaton
természetes személyek, gazdasági társasá gok, egyéni
vállalkozók, civil szervezetek, helyi ön kormányzatok,
köztestületek, és költségvetési szer vezetek egyaránt
résztvehetnek. A támogatás a bruttó vételár 21
százalékát fedezi, de maximum másfél millió forintos
lehet. További feltétel, hogy csak új, 15 millió forintot
meg nem haladó vételáru gépjármûvekre terjed ki.

A szakmai programok mellett a konferencián részt
vettek a kerületi iskolások is, akiknek Gerendás Szabolcs
és Szalontai Gergely, az Elektromobilitás Szövetség
munkatársai tartottak elõadást az elektromos jármûvek
fontosságáról. Mint elhangzott, a globális felmelegedés, a
klímaváltozás ellen vívott harcban meghatározó szerepe
van a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének, ezért
egyre nagyobb szerepet kap az e-mobilitás, azaz az
elektromos gépjármûvek megjelenése az egyéni és a
közösségi közlekedésben. A gyerekek az elõadás után ki
is próbálhatták az e-buszokat és az e-autókat, a
nagyobbak pedig már önállóan is használhatták az
elektromos kerékpárokat.

Röviden

Szeptember 15-én lejárt a gépjármûadó, az
építményadó és a telekadó 2016. II. félévi
befizetési határideje. Aki nem tett eleget a
befizetési kötelezettségének, kérjük, mielõbb
pótolja az Ügyfélszolgálaton vagy a www.
budavar.eado.hu oldalon.

Aki elfelejtette befizetni szeptember 15-ig a
gépjármûadó, az építményadó és a telekadó
2016. II. félévi összegét, az mielõbb tegye ezt
meg, mert a határidõn túli befizetések esetében
a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével
egyezõ késedelmi pótlékot számolnak fel. Ez
jelenleg 0,95 % / év.

Ha elvesztette a korábban megküldött csek -
ket, vagy nem tudja, mennyit kell fizetnie,
kérjük, fáradjon be az Ügyfélszolgálati Irodára
(1014 Budapest Kapisztrán tér 1.), ahol átveheti
a csekket, de akár a helyszínen bankkártyával is
rendezheti a hátralékot.

Lehetõség van az elektronikus ügyintézésre is
a www.budavar.eado.hu oldalon. Ügyfélkapu
regisztrációval, az ott megadott adatokkal a
www.budavar.eado.hu oldalon regisztrálva
online megtekintheti az összes adófolyó szám -
láját és lehetõsége van a bakkártyás fizetésre is. 

Fontos információ, hogy a www.budavar.
eado.hu oldalon az „Adózási naptár” szolgál -

tatással, be tudja állítani az adófizetési idõpon -
tokat, amelyekrõl a rendszer e-mail üzenetet
küld és figyelmeztet a határidõre. 

Ugyancsak fontos tudnivaló, hogy az
adózók nak lehetõségük van arra is, hogy a
bankjuk felé - a közmûszolgáltatóknál már

megismert és bevált - csoportos beszedési
megbízást adjanak a helyi adóra vonatkozóan.
Így az elõre beállított idõpontban, legfeljebb
az adózó által megadott limit erejéig, az adó
összegét az önkormányzat lehívja az adózók
folyószámlájáról. 

Lejárt az adózási határidõ A Helyi Választási
Iroda tájékoztatója
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az október 2-ai
népszavazás az I. kerületben sikeresen lezajlott.
A szavazóköri névjegyjegyzékben szereplő 20
862 fő választópolgárból 9 518 fő adta le
voksát szavazóköreinkben, mely 45,62 %-os
részvételi arányt jelentett. A leadott szavaza -
tokból 15,08 %-os volt az érvénytelen szavaza -
tok, míg 84,92 %-os az érvényes szavazatok
aránya. Az érvényes szavazatok tekintetében
2,57 %-os volt az IGEN és 97,43 %-os a NEM
válaszok aránya. Az I. kerületi választópolgárok
192 db kérelmet nyújtottak be a Budavári
Polgármesteri Hivatalhoz (Helyi Választási
Iroda) külképviseleti szavazás, továbbá 218 db
kérelmet mozgóurna útján történő szavazás
iránt. Az átjelentkezett választópolgárok száma
526 fő volt, akik a 3. számú szavazókörünkben
a Bem rakpart 6. szám alatt adhatták le szava -
zataikat.                                                                   HVB

A kerület nyugdíjasai közül sokan már jó elõre
bekarikázzák a naptárukban október 1-jét, az
Idõsek Világnapjának dátumát, mert semmiképp
sem szeretnének lemaradni a Budavári Ön -
kormány zat által szervezett hajókirán du lásról.
Bizonyára így történt ez ebben az évben is, amikor
e nevezetes napon, ragyogó napfényes idõben, a
Batthyány téri hajóállomáson közel kétszázan
szálltak fel a Visegrádra induló Rákóczi rendez -
vényhajóra.

A fedélzeten Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács
Emese aljegyzõ köszöntötte a résztvevõket, majd
Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda
minisztere, az I. kerület országgyûlési képviselõje
szólt röviden az utazókhoz. Elõbb tréfásan
megjegyezte, hogy idõs emberek helyett a
hajón csupán „tapasztalt fiatalokat” lát,
majd min denkit arra biztatott, hogy e
tartalmas napot töltse ismerõseivel, bará -
taival jó hangulatú társaságban. 

Dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár polgár -
mes tere üdvözlõ szavaival utalt a közös
kirándulás sokéves hagyományára, amellyel
az önkormány zat a szélesebb közösség
számára is szeretné emlékezetessé tenni e
különleges alkalmat. Úgy fogalmazott, hogy
az emberek a gyermeknap, az anyák napja,
az idõsek napja kapcsán hajlamosak
egyetlen napra koncentrál ni, ám az I.
kerületben egész évben a városrész idõs
lakói állnak a közép pontban, hiszen az
önkormányzatnak elsõsorban róluk kell
gondoskodnia. Az idei év egyik legjelen -
tõsebb fejlesz téseként említette, hogy
korszerû sítették a házi jelzõrendszert, és
ezzel – hívás esetén – a korábbiaknál
négyszer több idõs ember számára tudnak
azonnal segítséget nyújtani. Ugyancsak jó
hír a kerület nyugdíjasai számára, hogy az
önkormányzat kétszeresére növelte a za -
márdi üdülõ balatoni part szakaszát és ettõl
az évtõl új faházak várják a pihenni vá -
gyókat. A polgármester köszön tõ jében jó
utat kívánt a hajókirándulás résztve võinek, majd
maga is bekapcsolódott a programba.  

A délelõtti utazás korántsem volt esemény -
telen, hiszen amíg a hajó a Dunakanyar felé
haladt, az utasokat két ifjú mûvész, Horváth
Melinda és Mohácsi Attila szórakoztatta. Zenés
mûsorukban a régi magyar filmdalok mellett
világslágerek és hazai örökzöldek csendültek fel.

A közönség egy ideig mosolyra derülve nézte-
hallgatta az elõadást, majd nem sokkal késõbb
már sokan együtt énekeltek a színészpárral. A
leglelkesebbek felpattanva a helyükrõl, körbe -
táncolták a fedélzetet is. 

A visegrádi hajóállomáson helyi idegenveze tõk
szervezték csoportokká a budavári látogató kat.
Az öt társaság, különbözõ irányokból járta be a
királyi palota termeit és valamennyi résztvevõ
megismerkedhetett a több száz éves falak,
valamint a vár lakóinak történetével, legendái -
val. Bár a visegrádi vár építését sokan Mátyás
királynak tulajdonítják, valójában 1323-ban
Károly Róbert választotta e gyönyörû helyszínt
két, cölöpökre épült, padlófûtéses épülete
számára. A király késõbb a Fellegvárba költözött.
Halála után a falakat fia, Nagy Lajos építette

tovább, majd a várat luxemburgi Zsigmond
fejezte be. Zsigmond késõbb Budára tette át
székhelyét. A palotát Mátyás király uralkodása
idején reneszánsz stílusban építették át. Ezt a
korszakot idézi a jelenlegi kiállítás nagy része,
amely rekonstrukciók segítségével mutatja be
többek között a korabeli hercegi szárnyat, a
konyhát és a kápolnát.

Az idegenvezetõk olyan különleges informá -
ciókat is elárultak a látogatóknak, hogy a három
lehetséges márványból faragott kút (Herkules-

kút, Oroszlános kút, Múzsák kútja) közül me -
lyikbõl folyhatott bor és vajon ki õrizte a konyhai
fûszeres láda kulcsát. 

A visegrádi királyi palota megtekintése után a
hajó személyzete terített asztalokkal fogadta az
utasokat, majd amíg a Rákóczi hazafelé haladt, a
kirándulás résztvevõinek háromfogásos ebédet
szolgáltak fel. Desszertnek is beillett, hogy a
finom falatok mellé az Androméda együttes a 60-
as, 70-es évek dalait játszotta.

A Budavári Önkormányzat az idõsek világnap -
jának idei kirándulását – csak úgy, mint a
korábbi években – a Népjóléti Csoport és a
kerületben mûködõ Idõsek Klubjai munkatár -
sainak segítségével szervezte meg. A délutáni
sziesztaidõben visszaérkezõ hajó utasai elégedet -
ten gondoltak arra, hogy ezt a programot jövõre
sem szeretnék kihagyni.                                               r.a.

Kirándulás az Idõsek Világnapján

Visegrádra hajóztak a budaváriak

Nehéz Károly és felesége Erzsébet, lapunkban, a Várnegyed újságban
olvasta a felhívást, amely hajó kirándulásra invitálta a kerületben élõ
nyugdíjasokat. A Krisztinaváros, pontosabban az egykori Zöldfa
vendéglõ helyén álló ház lakói. Erzsike úgy emlékszik, õ beszélte rá férjét,
hogy jelentkezzenek, bár bevallja, nehezen jár és az egészsége sem
tökéletes. -Úgy érzem, ahogy öregszünk, egyre több a szabadidõnk. A
fiúnk családjában három unokánk született, de ma már õk is mind
felnõttek. Néha ki kell mozdulnunk, mert kellenek az élmények –
mondja, hozzátéve, hogy Károly néha le akarja a beszélni a vagányabb
kalandokról. A házaspár elsõ alkalommal tartott a csoporttal;
lapunknak elmondták, hogy a kellemes idõjárás és a remek program szép
élmény marad számukra. Az igazi meglepetés azonban az volt, amikor a
házukból néhány szomszéddal is összetalál koztak a fedélzeten.
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Díjat kapott a Márai Szalon

A  Népjóléti Közalapítvány  nyertes pályázata se -
gítette hozzá a Roham utcai II. számú Idõsek
Klubját, hogy megvalósíthassa az Alkossunk
együtt! címû, három alkalomból álló képzõmû -
vészeti foglalkozás sorozatát. A fiatal és az idõs
korosztály egymáshoz közelebb hozása e közös
festések célja.

Az elsõ találkozást a Gyermekek Világnapjára
idõzítették a Budavári Szociális és Gyermek -
jóléti Szolgáltatási Központ munkatársai. Szep -
tember 21-én (a világnap másnapján) a Nyárs
utcai ovisok látogattak el a II. számú Idõsek
Klubjába. A kicsiket ismerõsként fogadták az
idősek, mivel egy közös éneklésre egyszer már
ellátogattak az óvodába. Az ott szerzett szép
élmények miatt döntöttek úgy, hogy folytatják az
aktív találkozásokat – árulta el köszöntõjében
Krieser Andrea, intézményvezetõ-helyettes,
majd hozzáfûzte: ezzel igyekeznek egyensúlyozni
a városrészre jellemzõ helyzetet, miszerint kevés
családban találkoznak rendszeresen nagyszüleik -
kel az unokák.

A vállalkozó kedvûek az
asztalok körül foglal tak helyet.
Vízfestéket kaptak a kicsik és
temperát a nagyok, de a ceruzák
sem maradtak el, hogy elõ -
rajzolhassák a késõbbi festmény
szereplõit. Szabó Péter zenész,
képzõmûvész adta meg a témát:
családi kirándulást vessenek
papírra az alkotók. Méghozzá olyan kirándulást,
amelyen a szabadban együtt játszanak szülõk,
nagyszülõk, gyerekek, netán háziállatok. – A cél,
hogy a festményen megelevenedjen egy szép
nyári emlék, s a színes természeti környezet –
mondta a  mûvész.  Legtöbben ceruzát ragadva
vázolták fel az említett szép emlékeket. De az
ovisok közt akadt, aki azonnal festékbe mártotta
ecsetét.

Krieser Andrea fontosnak tartja  a nemze -
dékek közti kapcsolat erõsítését.

– Évek óta tartó folyamat egyik állomása ez –
emlékeztetett az elõzményekre, a Czakó utcai
sportpályán tartott családi napra, vagy a Fõ utcai

klubbeli közös pólófestésre. Az intézmény -
vezetõ-helyettes szerint a mozgás és a közös
munka összehozza az embereket, könnyebb
ilyen formán kapcsolatot teremte niük a gye re -
keknek az idõsekkel, mint beszélgetéssel.

Az elkészült alkotások megszemlélése és
kölcsönös dicsérete után jöhetett a megérde -
melt uzsonna. Az ovisok jó ízûen majszolták a
klubtagok sütötte finomságokat.

Bokodi Ferencné a folytatással kapcsolatban
megjegyezte: október 20-án a Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ Búgócsiga Klubjának
tagjai, november 24-én pedig Kamasz Klub
iskolásai festenek az idõsekkel.                             D. A.

Emléktábla 
a zsinagógának
A Budai Vár 330 évvel ezelõtti ostromakor
elpusztult középkori gótikus zsinagóga emlékére
táblát avattak a Babits Mihály sétányon.

Varga Antal alpolgármester az avatóünnep -
ségen hangsúlyozta: a Budai Vár rendkívül
gazdag történelmi és kulturális emlékekben.
Múltunkhoz kapcsolódó értékeinket, leletein -
ket méltó módon megbecsülni mindannyi unk
lelkiismeretbeli kötelessége.

Az egykori imaház helyének megjelöléséhez
tavaly az Emberi Erõforrások Minisztériuma
(EMMI) és a Nemzeti Kulturális Alap nyújtott
támogatást.

Fülöp Attila, az EMMI nemzeti és civil
társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes
államtitkára elmondta: a Budai Várban az
emléktábla tudatja mindenkivel, hogy 550
évvel ezelõtt Európa egyik legnagyobb gótikus
zsinagógája állt ezen a helyen.

– Az efféle tárgyi bizonyítékok emlékeztet -
nek, hogy a zsidó-keresztény kultúrkör hatá -
roz za meg életünket – szögezte le a helyettes
államtitkár, hozzáfûzve: a kormány az elmúlt
esztendõkben közel 3 milliárd forintot fordí -
tott a Kárpát-medencei zsinagógák felújítá -
sára.

Vetítés-sorozat az I. kerületi
nyugdíjasok számára

Színészlegendák 
élete
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgál -
tató Központ szervezésében az idén is folyta -
tódik a színészlegendák életét feldolgozó,
vetítéssel egybekötött 3 részes elõadás-sorozat.
A most sorra kerülõ színészek életében közös,
hogy mindhárman nagy szegénységbõl, hátrá -
nyos helyzetbõl indultak. A hasonló sors
ellenére azonban mégis eltérõ mûvészi pálya
körvonalazódik majd ki a felidézésük során. 
1. elõadás 2016. október 17-én, hétfõn 14
órakor: Honthy Hanna

2. elõadás 2016. október 24-én, hétfõn 14
órakor: Bara Margit
3. elõadás 2016. november 7-én, hétfõn 14
órakor: Kálmán György

A rendezvényre a Budavári Mûvelõdési Ház
nagytermében kerül sor, (Bem rakpart 6.)
Szebényi Ágnes – a Színháztörténeti Intézet
munkatársának – vezetésével.  A programok a
Népjóléti Közalapítvány támogatásával való -
sulhatnak meg.

Az elõadások ingyenesen látogathatók, de az
ülõhelyek korlátozottsága miatt elõzetes
jelentkezés szükséges az alábbi elérhetõségen:
III. sz. Idõsek Klubja (1011 Budapest Fõ u. 31.)
Telefon: 201-4053. 
Szeretettel várnak minden érdeklõdõt.

Alkotó, író embert aligha érhet nagyobb tisz -
tesség, mint amikor a szívéhez közelálló barátok
és érdeklõdõ olvasók körében részesül elis -
merésben. Szigethy Gábor irodalomtör ténész
szeptember utolsó hetében három alkalommal is
személyesen találkozott a budavári közönséggel.
Szeptember 21-én, a Litea Könyvszalonban két
kötetének (Balatonfüred– Csopak, valamint
1956 árnyéka) bemutatóját tartották, szep -
tember 27-én az Úri utcai házasság kötõ te -
remben a Márai Szalonra került sor – amelyet egy
évtizede házigazdaként szerkeszt és vezet –, míg a
két rendezvény között, szeptember 22-én, a
Magyar Tudományos Akadémia Felolvasó -
termében feleségével, Gábor Júliával közösen
átvehették a Széchenyi Társaság Díját.

Ez utóbbi rangos elismerést minden esztendõ -
ben gróf Széchenyi István születésnapján adják át
a kuratórium által arra méltónak tartott sze -
mélyeknek, civil szervezeteknek, a honismeret és
kultúra elkötelezett alkotóinak.
Az ünnepség Széchenyi István születésének 225.
évfordulója alkalmából, az Akadémia elõtt álló
szobornál koszorúzással kezdõdött. Az azt követõ
emlékülést Tóth József, a Széchenyi Társaság
elnöke nyitotta meg, majd L.  Simon László
országgyûlési képviselõ mondott köszöntõt. A
képviselõ korábban a területért felelõs politikus -
ként irányította a nagycenki Széchenyi István
Emlékmúzeum kastélykápolnájának helyreállí -
tá sát, és õ kezdeményezte azt a törvényjavaslatot
is, amelynek eredményeképpen a nagycenki
Széchenyi-kastélyegyüttest nemzeti emlékhellyé
nyilvánították.

A Széchenyi Társaság az idén öt díjat nyújtott
át; a Márai Szalon házigazdái mellett a Kairosz
Könyvkiadó, László Árpád erdélyi fafaragó és
népmûvelõ, Péchy Mária az Országos Széchenyi
Kör elnöke és a Székelyföld folyóirat részesült
elismerésben.

Lapunk olvasóinak  nem kell bemutatni a
Budavári Önkormányzat által alapított Márai
Szalon értékteremtõ, igényes tevékenységét, ám

dr. Cserháti László Gábor, a Széchenyi Társaság
alelnöke laudációjában országos jelentõségû,
különleges missziós munkaként jellemezte
Gábor Júlia és Szigethy Gábor munkáját. 

Méltatásában elõbb bemutatta egyéni hivatá -
su kat, szakmai tevékenységüket, az irodalom,
színház- és kultúrtörténet iránti elkötelezett -
ségüket, majd úgy fogalmazott, hogy „…színes,
gazdag és egymásba karoló életpályán haladva
lenyûgözõ együttmûködésben tárja Szigethy
Gábor és Gábor Júlia tíz esztendeje a Márai
Szalon hallgatósága elé hazánk nyelvi, irodalmi,
színházi szellemi értékeit, és az adja a szalon
estjeinek kulturális, szellemi és gyakorlati értékét,
hogy az ország minden táját, az irodalmi,
színházi, képzõmûvészeti, zenei különlegessé -
geket igyekszik képviselni, de egyúttal a kézmûves
szakmák, a gasztronómia, a borászat kiválóságai
is lehetõséget kapnak a bemutatkozásra. A
szalonnak szoros tartozékai a kamara kiállítások,
amelyek kéziratokból, különleges fotókból,
könyvekbõl és egyéb relikviákból állnak, és
szellemi izgalmat, élményt keltenek. A szalon
programjainak felépítése, koreográfiája hangsú -
lyozza és fémjelzi Júlia és Gábor példamutató
hozzáértését.”

Dr. Cserháti László Gábor ezt követõen
megköszönte a házaspár állhatatosan végzett
szolgálatát, majd Tóth József elnök átnyújtotta a
Széchenyi Társaság Díját.

Az ünnepség végén, az MTA Felolvasóte -
mében a Márai Szalon törzsközön ségé nek né -
hány tagja személyesen köszöntötte a díjazot -
takat.                                                                                  r.a.

Gábor Júlia és Szigethy Gábor a Márai Szalon házigazdái

Közelebb hozni a korosztályokat

Alkossunk együtt!

Szeptember 30-án este több száz diák, öregdiák,
tanár és szülõ vett részt a Szilágyi Erzsébet Gimná -
zium Szentháromság térrõl induló fáklyás
felvonulásán, amellyel az iskola a 135. tanév
kezdetét ünnepelte. A Hilton szálló Erzsébet
udvarán emléktábla hirdeti, hogy egykor azon a
helyen állt az iskola épülete, a rendezvény e tábla

megkoszorúzásával kezdõ dött. A menet tagjait
Bajkó Judit igazgató asszony köszöntötte, majd
Monspart Sarolta tájfutó világbajnok, tizen -
négyszeres magyar bajnok, egykori „szilágyis”
diák mondott ünnepi beszé det. A nyitóünnep -
ségrõl és a jubileumi tanév további eseményeirõl
az igazgató asszonyt kérdeztük.

- Ötévente tesszük meg ezt az utat a régi
épület helyszínétõl a Mészáros utcai mai
iskoláig, arra emlékezve, hogy 1936-ban, az
építkezés elhúzó dása miatt csak az érettségizõ
évfolyamnak kezdõdött meg szeptember 1-jén
a tanítás, és a lányoknak osztályonként egy-egy
szertár köl tözte tése volt a feladata. 

A menet indulása elõtt az osztályfõ nökök az
iskola vezetõjétõl kapták meg a tüzet és õk
adták tovább az osztályoknak. A mostani
vonulás annyiban kü lönbözött a korábbiaktól,
hogy az út két ágra szakadt. Az egyik vége az
iskolához vezetett, ahol táncházzal vártuk az
érdeklõdõket, míg ugyan ebben az idõben, a
krisztinavárosi templomban muzsikusi pályán
lévõ öregdiák jaink komoly zenei koncer tet
rendeztek a közön ségnek. 

- Az idei tanévnek, valamint az Erzsébet napi
pályázatoknak és a gálának a PÉLDA-KÉP címet
adtuk. Ez a szójáték a kreatív gyerekek képzõmû -
vészeti és a mûvészeti oldalát épp úgy magában
hordozza, mint a hagyományt és az összetartozás
érzését. Az évforduló alkalmából rendszeresen
megkeressük azokat a régi diákokat, akikre
valamilyen területen példaképként gondolha -
tunk, ezért is kértük fel Monspart Sarolta tájfutó
világbajnokot az ünnepi beszéd megtartására. 

Az ünnepi találkozásokat ezen az õszön
november 16. és 18. között tartjuk. A progra -
mok sorában többek között alkalmi rajzkiállítás
és iskolatalálkozó szerepel. Valamennyi progra -
munkra meghívjuk a német, az olasz és a ko -
lozsvári partneriskolákat is.                            Rojkó A.

135 tanévre emlékeznek a Szilágyiban
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Sok tudós úgy tartja, a történelem nem más, mint az
emberek személyes történeteinek összessége. 1956 októbere
minden magyart megérintett, majd megrendített. A hatva -
nadik évforduló kapcsán szerkesztõségünk olyan kerületi
kötõ désû polgárokat keresett fel, akik átélték az akkori
eseményeket és különleges napokról meséltek.

Szepesfalvyné Bodócsi Eszter, a Budavári Lako sok Szövetségének
ügyvivõje 21 évesen élte át a forradalmi eseményeket.

- Amióta átéltem 1956. október 23-át, szá momra ez a
csodálatos nap vált a hazafiság igazi jelképévé. A Bem-szobor
felé haladó tömegben megéreztem, milyen fontos, hogy a
magyarság szeresse önmagát és kifejezze, hogy a maga válasz -
totta úton halad. Az akkor szerzett emlékeim felejthetetlenné
váltak, és ma is segítenek a lelki élmény újbóli átélésében.
Sohasem azért gon dolok október 23-ára, mert a naptárban
piros betûs ünnepként jelölik, hanem minden alka lom mal a
közösségben szerzett tiszta és nemes élményeim megõrzése
miatt.

1956-ban fiatal lányként a pesti Belvárosban, a Mélyépterv
tervezõintézetnél dolgoztam; ugyan ab ban az épületben mûkö -
dött az Uvaterv is. Október 23-án a Budapesti Mûszaki Egyetem
hallgatói 16 pontban foglalták össze a független és demokratikus
Magyarországról szóló követelé seiket, amelyeket másnapra eljut -
tattak többek között a tervezõirodák dolgozóinak is. A két
tervezõvállalat vezetõsége egyeztetett egy mással és közös gyûlést
hirdettek a hatalmas tanács terembe. A nézõtéri széksorokat meg -
töltötték a dolgozók, a színpadi pulpituson foglalt helyet az
igazgató, a párt- és a szakszer vezeti titkár.     

A zsúfolásig megtelt teremben felolvasták az egyetemisták
kiáltványát, miközben a követe léseket kiosztották stencilezett
szórólapokon is. Egyszer csak valaki azt kiáltotta, hogy énekeljük
el a Marseillaise-t. Akkor én úgy éreztem, hogy errõl szó sem lehet,
mert ez a pillanat nem hasonlít a francia forradalomhoz.
Fölálltam, és azt mondtam: „Én inkább a Himnuszt sze retném
énekelni!”. A jelenlévõk helyeseltek, és közösen elénekeltük a
magyar Himnuszt. Azt hiszem, ha akkor lefényképezett volna
valaki, akkor késõbb talán bajom lehetett volna ebbõl az epizód -

ból, de a kezdemé nyezésemnek szerencsé re nem lett követ -
kezménye. 

A gyûlés végén engedélyt kaptunk arra, hogy a csatlakozzunk
a Bem-szobor elé hirdetett nagy gyûléshez. A két vállalattól
hatalmas tömeg indult Budára. Átpréseltük magunkat a
Lánchí don és a Fõ utcán haladtunk a Bem tér felé. Akkor még
kétirányú volt a forgalom, de a vonuló és folyamatosan duzzadó
embertömeg miatt leállt a közlekedés. Útközben az ablakok ban

kérdezõsködtek az emberek: hova mentek? Mi folyamatosan
osztogattuk a sokszorosított 16 pontot, és mindenkinek
hirdettük, hogy jöjjön a Bem szobor hoz. Azon a délutánon
mindannyian úgy érez tük, hogy való ban ünnepi pillana tokat
élünk és meg nyílik elõt tünk a szabadság lehetõ sége.

Mire sokadmagammal eljutot tam a nagy gyû lésre, a lengyel
tábornok szobra körül már rengetegen álltak. Elõször Veres
Péter író, a Magyar Írók Szövet ségének elnöke mondott beszé -
det, majd a fiatal Sinkovits Imre egyik legszebb versünket, a
Nemzeti dalt szavalta el olyan csodálatosan, hogy azt nem lehet
vissza idézni. 

Aznap délután mindenkirõl lerítt, hogy érzi az addig soha nem
látott, de most felcsillanó re mény sugarat. Egy pillanatra elhittük,
hogy meg szabadulunk mindattól, ami sok éven keresztül kínozta
az életünket. Retteg tünk a megfigyelé sektõl, a lehallgatásoktól, a
fekete autótól. Régen megszûnt a társasági élet, estére mindenki
behúzódott a lakásába és szélesebb körben nem volt szerencsés
beszél getni. 

Amikor másnap, október 25-én, csütörtökön újra bementünk
dolgozni az irodába és bejelen tettük az osztályvezetõnek, hogy
délután ismét szeretnénk kimenni tüntetni, a fõnök már nem
engedett el. Azt hiszem, hogy õ akkor már tudott valamit. 

Újra végiggondolva az eseményeket, a Bem-szobornál
elhangzott szavalat volt számomra 1956 októberének az a
pillanata, amely olyan lelkesedést, érzelmi csúcspontot váltott
ki, amelyet az életben csupán egyszer érezhet az ember. Boldog
lehet, aki részesült már efféle csodában. Ezt szerettem volna
átadni a csalá domnak, a barátaimnak, hiszen egész életemben
büszke voltam arra, hogy én ott voltam és az életem ettõl
bearanyozódott. 

Jóval késõbb, a Budavári Lakosok Szövetségé vel tartott
évfor dulókon ugyanezt éreztem. A szövetség megalapításakor
elér kezet tnek láttam az idõt, hogy megvalósítsam, amit
szemre há nyásként már a rendszerváltáskor megfogal maztam
magamnak: személyes élményeinken keresztül át kell tudni
adnunk 1956 örökségét és segítenünk kell a késõbbi
nemzedékeket, gyere keinket, unokáinkat a hazaszeretet kife -
jezé sében.                                                                                            -r-

1956 emlékei
A Várnegyed Galériában 
OKTÓBER 19-ÉN, SZERDÁN 
18.00 ÓRAKOR nyílik az 1956 emlékei
címû kiállítás.

A kiállítást megnyitja: dr. Nagy Gábor
Tamás, Budavár polgármestere. 
Köszöntôt mond: Tóbiás Áron író, rádiós
szer kesz tő -ripor ter. 
Közremûködik: Szödényi Nagy Enikő
gord on ka művésznő és Újlaki Dénes,
Jászai Mari-díjas, Érdemes művész

A kiállítás megtekinthetô 2016. november 26-
ig, keddtôl szombatig 11.00 -18.00 óra között.
A Várnegyed Galéria kiállí tá sai ingye ne -
sen látogathatók. (I. ker., Batthyány u. 67. )

1956 EMLÉKEZZÜNK!
2016 A Budavári Önkormányzat tisztelettel meghívja a kerület polgárait az 1956-os forradalom

és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezés-sorozatára

A Budavári Önkormányzat az 1956-os forradalom
és szabadságharc 60. évfordu lója alkalmából ingye -
nes programsoro zatot indított a Tabán Artmoziban.

OKTÓBER 20.

A koncentrációs tábort túlélő Barna Judit és az 1945 előtt
illegális pártmunkát végző Horváth László a felszabadulás
után ismeri meg egymást. Hamarosan összeházasod nak.
Rendező: Herskó János. Főszereplők: Sinkovits Imre,
Semjén Anita, Sztankay István, Törőcsik Mari.
A vetítés után dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
Lukácsy György filmes újságíróval, a Heti Válasz munka -
tár sával beszélget a filmről.

NOVEMBER 17.
KESERŰ IGAZSÁG
Várkonyi Zoltán filmje közvetlenül a forradal mat
megelőző feszült időszakban, 1956 júliusá ban készült.

Olyan értelemben is kordoku mentum, hogy egy kora -
beli, a sajtóban megjelent leleplező cikk alapján készült:
egy építőipari igazgató presztízs okokból, a látszatsiker
érdekében kitart egy hibás építkezés mellett, ami
tragédiával végződik. Rendező: Várkonyi Zoltán. Fősze -
rep lők: Bessenyei Ferenc, Gábor Miklós, Rutkai Éva.
Beszélgetőtárs: dr. Szigethy Gábor író, rendező, a Márai
Szalon vezetője.

DECEMBER 8.
VIRRAD
Az őrmester a felfegyverzett munkások és a szovjet
hadsereg segítségével legyőzi a káoszt a gyárban, amit az
ellenforradalmárok okoztak. Rendező: Keleti Márton
Főszereplők: Agárdi Gábor, Benkő Gyula, Bessenyei
Ferenc. A film után Rákay Philip televíziós műsorvezető,
a Szabadságtér ’89 főszerkesztője lesz a vendégünk.

Szepesfalvyné Bodócsi Eszter

PÁRBESZÉD

KESERŰ IGAZSÁG

OKTÓBER 23-ÁN 17.00
ÓRAKOR
gyertyagyújtással
emlékezünk az áldozatokra
Mansfeld Péter
domborművénél 
a Szabó Ilonka utcában. 
Ima és könyörgés a Szent
Mihály kápolnában.

Gyertya-
gyújtás

Megemlékezés 
és koszorúzás 
Emlékezzünk együtt 
a szabadságharc hőseire
OKTÓBER 23-ÁN 
9.00 ÓRAKOR
a Tabáni ‘56-os 
emlékműnél.

Filmvetítések a Tabán Artmoziban

Történetek 
a forradalomról

Fotó: Fortepan, Nagy Gyula
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Hangversenyek Bartók Béla
emlékére
A Budai Polgári Casino három hangversenyt szervez
Bartók Béla emlékére a Polgármesteri Hivatal aulájában,
a Kapisztrán téren.
Október 17. hétfő, 19 óra: Bartók Béla 44 hegedű duóját
adja elő Lesták Bedő Eszter és Roman Mikola.
November 25. péntek, 19 óra: Bartók Béla III. vonós -
négyesét adja elő a Pulzus vonósnégyes: Piltz János,
Lesták Bedő Eszter hegedű, Rajncsák István brácsa,
Mahdi Kousay cselló.
December 12. hétfő, 19 óra: A Belvárosi Vegyes Kar
karácsonyi estje, karigazgató Szabó Zoltán.
A belépés díjtalan.

Európai Art Mozi Nap 
Október 9-én Európa mozizni megy! Az Art Mozik
Nemzetközi Szövetsége (CICAE) és az Europa Cinemas
idén elsõ alkalommal rendezi meg az Európai Art Mozi
Napot. A programsorozathoz a Tabán artmozi is csat -
lakozott. Az I. Európai Art Mozi Nap programja a Tabán
artmoziban: 20.00 órakor Olli Mäki legboldogabb napja.
További információk az eseményrõl:http://artmoziegye -
sulet.hu

Magyarság Háza
(I., Szentháromság tér 6.)
Kós Károly: Mezõségi néprajzi grafikáiból nyílt kiállítás a
Kosztolányi teremben. A tárlat november 27-ig tekint -
hetõ meg. A belépés díjtalan.

Várbarátok köre a Litea
Könyvszalonban 
(I., Hess András tér 4.) 
Október 10. hétfõ 17.00 óra: Klímaváltozás - kenyerünk
és vizünk a XXI. században címmel dr. Beczner Judit tart
vetített képes elõadást.

Borsos Miklós Lakásmúzeum
(I., Úri u. 6. I. emelet)
Október 12. szerda 18.00 óra: Középkori templomok és
természeti szépségek a Grúz Hadiúton. Vetített-képes
elõadás. Elõadó: Horváth Zoltán György iró, könyvkiadó,
egyetemi oktató.
Október 19. szerda 18.00 óra: „Itt élned, halnod kell!”
Koltay Gábor, Balázs Béla-Díjas filmrendezõ, színigaz -

gatóval beszélget Frigyesy Ágnes, Szalézi Szent Ferenc
díjas újságíró.
November 2. szerda 18.00 óra:  „Nincsen jövõ múlt
nélkül” Száraz István Tas erdélyi származású író, orvossal
beszélget Frigyesy Ágnes. A Budapesti Székely Kör
rendezvényei. Tel.: (06) 70/510-9452 T/F.: (061) 356-
9981. Nyitva tartás szombaton 10.00 - 18.00 óráig, más
napokon bejelentkezés szükséges a fenti mobil számon.

Zenei Szalon
(I., Táncsics u. .)
Október 11-én 17.00 órakor kezdődik a Budavári Zenei
Szalon következő rendezvénye a Zenetudományi
Intézetben, Szilasi Alex zongoraművész vezetésével. A
belépés díjtalan.

Táncszínházi elõadások
Andrea Miltnerová és Góbi Rita közös elõadása: Ellenpont
október 11. 19.00: MOM Kulturális Központ
Feledi János – Feledi Project: Szálkák
október 18. 19.00 óra: MOM Kulturális Központ
Szarka Gyula – Szálinger Balázs – Demcsák Ottó
(Sopron Balett): Álmos legendája
október 18. 19.00 óra: Millenáris Teátrum

Forte Társulat: Concerto / V. Vonósnégyes
NTSZ-Ördögkatlan-CAFé Budapest koprodukció a CAFé
Budapest keretében. október 21. 19.00 óra: Müpa
Közép-Európa Táncszínház: Bartók-Sztravinszkij est
(koreográfus: Halász Gábor, Kun Attila)
október 26. 19.00 óra: Várkert Bazár

Kiskép Galéria
(I., Országház u. 8.)
Lapidárium címmel nyílik kiállítás a Kiskép Galériában
2016. október 7-én a Café Budapest Kortárs Fesztivállal
közös szervezésben. Fiatal szobrászok - Ámmer Gergõ,
Kiss Dániel, Kontur András, Martin Henrik, Sallay Dániel
- kõbõl faragott mûveibõl rendezett kiállításon kézzel

fogható módon megtapasztalhatjuk azokat a titkokat,
melyeket ma gunktól talán soha nem vennénk észre. A
kiállítás november 6-ig tekinthetõ meg.    

Országos Széchényi Könyvtár
(I., Szent György tér 4-5-6.)
Háborús hétköznapok címmel nyílt kamarakiállítás az
OSZK Térképtárának folyosóján. Az elsõ világháború
térképeit bemutató tematikus kiállítássorozat második
része a háború alatt publikált és használt polgári és
katonai anyag mellett a világégés újdonságait – a
haditechnikai fejlesztéseket, a tömegességet és a
hátország bevonását a totális háborúba – kívánja
bemutatni. A kiállítást a könyvtár gazdag elsõ világ -
háborús gyûjteményeinek anyagai, így korabeli plaká -
tok, fény képek, aprónyomtatványok, térképek teszik
telje seb bé. A tárlat megtekinthetõ 2017. március 31-ig a
Térképtár folyosóján, a tár nyitvatartási idejében: kedd-
péntek: 9-17 óráig, szombat: 9-14 óráig.

Vitasorozatok a Francia Intézetben
(I., Fõ u. 17.)
Európa: milyen határokkal? címmel október 12-én kerül
sor a prágai és bécsi Francia Intézettel közösen szervezett
Mobilitás, határok és identitások Közép-Európában címû
programsorozat következõ vitájára. Az ülés résztvevõi
azt vizsgálják, minek alapján jelölték ki annak idején
Közép-Európa jelenlegi határait, majd arra a kérdésre
keresik a választ, lehetséges és érdemes-e újrarajzolni
Európa aktuális térképét. A beszélgetésen Georges
Prévélakis, a párizsi Panthéon–Sorbonne egyetem
geopolitika-professzora mellett felkért magyar, osztrák
és cseh szakértõk mondják el véleményüket.
Az elõadások francia és magyar nyelven szinkrontol -
mácsolással zajlanak. A belépés minden elõadásra
ingyenes. Bõvebb információ: www.franciaintezet.hu.
Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület 
(Mátyás-templom Plébániájának díszterme) 
Október 18.(kedd) 18.00 óra: A hõsies hazaszeretet, az
önfeláldozás legszebb példái Balassitól - 1956-ig.
Emlékezünk Balassi Bálint születésnapjára, az esztergo -
mi Balassi Gimnázium diákjaival, s meghívott esztergomi
vendégekkel. Dr. Prokopp Mária az Esztergom központú
Balassa Bálint Társaság elnöke bemutatja Borz Tamás
fiatal történész Az érsek vitéze címû új könyvét, amely
Esztergom 1543. évi ostromának Horváth Bertalan

parancsnok által vezetett hõseinek állít emléket.
Bemutatják a Keresztény Múzeum múzeum-peda -
gógusa által vezetett országos Balassi vetélkedõt. Az est
folyamán megemlékezünk az 1956-os szabadság -
harcunk október 26-i esztergomi sortûzérõl is! (I.,
Országház u.14.)

Bajor Gizi Színészmúzeum
(XII., Stromfeld Aurél
u.16.) 
Háromszázezer magas
Cé-Simándy100 cím -
mel nyílt új kiállítás a
színészmúzeumban.
Simándy József (1916–
1997), a 20. századi
magyar operajátszás
kiemel kedõ alakja,
2016. szeptember 18-
án lett volna száz éves.
Gyönyörû orgánumá -
val, nagyszerû szerep -

for málásával és szín padi játékával szerepek so kaságában
nyújtott felejthetetlen élményt közön ségének. Neve
összeforrt Erkel Ferenc Bánk bán címû operájának
címszerepével. A tárlat bemutatja azokat az alkotó -
társakat: rendezõket, kar mes tereket, tervezõket és a
kiváló partnerek sokaságát, akik hozzájárultak ahhoz,
hogy az 1945 utáni idõszak valódi aranykora lehessen a
Magyar Állami Operaháznak. A kiállítás 2017. március 5-
ig látogatható szerdától vasárnapig, 14-18 óra között.

Színháztörténeti Múzeum és
Intézet 
(I., Krisztina krt. 57.)
Jön a bábos! címmel az Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet a Bábtár egyik legjelentõsebb
anyagából, Rév István Árpád életmûvét teljesen fel -
dol gozó kiállításban foglalja össze az alkotó mun -
kásságát. A mûvész Magyar ország elsõ állandó,
kõépületben mûködõ bábszín házának, a Nemzeti
Bábszínjátéknak volt megalapítója és igazgatója. 
A november 30-ig a körteremben látható kiállítás a
bábszínházi alkotófo lyamatot követi végig a bábkészí -
tésen át a ruhák megvar rá sáig és a reklámtevé keny -
ségig. Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig, 9-16 óráig,
pénteken 9-14 óráig. 

Programok

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 
Hétfõ: 
10.00-12.00 „Örömforrás” játék klub örökifjú felnõt tek -
nek.
15.00-17.00 „ Kikötõ” – lélektámogató, egyéni beszél -
ge  tés szakemberrel, idõsebb korosztály részére. 
Bejelentkezés  Bori-Szabó Orsolyánál a 06 30 600
5530-as telefonszámon.
16.00-17.00 ingyenes, önszervezõdõ angol társalgókör.
16.30-17.30 ingyenes jogi tanácsadás. Bejelentkezés :
drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhetõségein.
19.00-20.00 labdás gerinctorna 1200ft/alkalom
4000Ft/ 4 alkalom 
Kedd: 
8.00-9.00 senior gerinctorna 600 Ft/alkalom 
9.00-10.00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok
részére.
Szerda:
9.00-12.00 ÖbÖl - anyukák és babáik részére. Falu a
város szívében, ahol ápolhatjuk a közösségi létformát, ta -
pasztalatainkról eszmét cserélhetünk, közösen játsz -
hatunk. Hozzájárulás: 700Ft, amely magában foglalja egy
kávé vagy tea árát. Meghívott vendég esetén további
500 Ft.
15.00-16.00 „Aranycipõ”- senior tánctanfolyam, I. ke -
rületi lakosoknak ingyenes. Folyamatos csatlakozási
lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, 06 30 479 93 28.
16.00-17.00 ingyenes, önszervezõdõ német társal gó -
kör.
Csütörtök:
8.00-9.00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok
részére.
9.00-10.00 senior gerinctorna 600 Ft/alkalom
10.30-12.00 Hungarian for foreigners – magyar, mint
idegen nyelv óra. 1500 Ft/ fõ, az elsõ alkalom ingyenes.
Gyerekkel is lehet jönni! Információ: Gégöl Csenge,
csengikee@gmail.com, 0670 770 9130. 
14.00-17.00 bridzs klub 
16.00-17.00 ingyenes, önszervezõdõ orosz társalgókör. 
17.00-18.00 meridián torna.
Péntek:
8.00-9.00 senior gerinctorna 600 Ft/alkalom
9.00-10.00 gerinctorna minden korosztálynak 600
Ft/alkalom
10.00-11.00 „Aranycipõ” senior tánctanfolyam. Részvé -
teli díj 500Ft. Folyamatos csatlakozási lehetõség!
Érdeklõdés: Füleki Réka, 06 30 479 93 28.

MINDEN GERINCTORNÁRA BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉ -
GES A ritustorna@gmail.com címen!
Vasárnap: Különleges születésnap (kalandtúrával,
vetélkedõvel, alkotómûhellyel). Érdeklõdés: Körmendi
Csilla, 0630 531 55 77, bolcsbagoly@index.hu

OKTÓBERI PROGRAMOK
7-én, pénteken 16.30-18.00 óráig családi kézmûves
délután, ahol a család minden tagja képességei szerint
elkészítheti a szívének tetszõ tárgyat. Részvételi díj:
1500Ft/család. Érdeklõdés, jelentkezés: Dobinszki Csilla,
csillanemez@gmail.com, 0620-527-7095.
11-én, kedden 18.30-tól Bolyky Zoltán operaismertetõ
sorozatának következõ része, Puccini:Tosca.
15-én, szombaton 17.00 órától Hangfürdõ Terápia.
Jelentkezés: Farkas Kata, 0630 285 5424.
29-én, szombaton 17.00 órakor Blaskó Bence
„Természetem után” c. kiállításának megnyitója. A
kiállítást megnyitja Blaskó Péter színmûvész.

„SZÍNKÓPÉ”-színjátszókör 6-10 éveseknek Patocskai
Katalin színmûvésznõ vezetésével, hétfõnként 17.30-tól
18.30-ig. Részvételi díj 3500Ft/hó, vagy 1000 Ft/
alkalom. Érdeklõdés, jelentkezés: 06 20 770 8679,
patocskatica@gmail.com, www.szinkope@org.

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

Nyitva tartás: H-CS 9.00-12.00 és 14.00-17.00, P:
9.00-12.00 óráig. A Klub programokhoz, foglalkozá -
sokhoz terembérlési lehetõséget biztosít. 

TERMELÕI PIAC! Örömmel tudatjuk, hogy a népszerû
krisztinavárosi piac õstermelõi a Vízivárosban is
fognak árusítani október 14-tõl péntekenként 8 és 15
óra között a klub elõtti téren. 
Mi lesz kapható? 
- zöldség - gyümölcs idény szerint 
- feldolgozott húsáru (füstölt húsok, kolbász, szalonna, 

hurka)
- sajtok, tej, tojás 
- savanyúságok
- magok (dió, mák, bab, stb.) 
- házi méz

A Várnegyed újság  korábbi számai olvashatók és
letölthetők a www.budavar.hu honlapon
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In gat lan
    

    XII. Költő utcában 2 szintes 110 m2-es 1 nappali hallal
+ 3 hálószobás összkomfortos, felújítandó önkormányzati
lakás bérleti joga kisebb alapterületű budai öröklakásra
cserélhető. Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.  
    Budai várban a Dísz téren reprezentatív épületben lévő
60 m2-es dongaboltozatos, utca felé nyíló, földszinti,  felújí-
tandó önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó.
Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  
    Budai Vár feljáratának közelében a Batthyány utcában
60 m2-es reprezentatív dongaboltozatos adottságú, 1,5
szobás, nagy étkezőkonyhás, közvetlen belső udvaros kert
felé is nyíló önkormányzati lakás bérleti joga átadó vagy
budai kisebb öröklakásra cserélhető. Csereirányár: 14,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665.  
    Budai vár ès a Halàszbástya közelèben a Donáti utcában
52 m2-es, panoràmás, erkélyes,  földszinti, felújított örök-
lakás eladó. Irányár: 42,5M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-2203
    Újlipótvárosban a Vígszínház közelében a Radnóti
utcában 40 m2-es 1 szoba összkomfortos, IV. emeleti,
felújított, cirkófűtéses önkormányzati lakás bérleti joga
budavári önkormányzati bérlakásra vagy budai öröklakás-
ra cserélhető. Csereirányár: 9 M Ft.  Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 
    I. kerület Naphegy alján a Czakó Pálya közelében a
Hegyalja úton III. legfelső emeleti (lift nincs) 70 m2-es +
4 m2 erkély, reprezentatív, igényesen felújított, gépesített,
berendezett, újszerű állapotú, modern kialakítású,
cirkófűtéses öröklakás eladó. Irányár: 39 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665.
    I. Krisztinavárosban a Horváth-kerttel szemben azonnal
beköltözhető 30 m2-es galériázott, jó állapotú, csendes
belső udvar felé nyíló összkomfortos öröklakás eladó.
Irányár: 14,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/509-2665. 
    I. Országház utcában belső kertes házban igényesen
felújított, gépesített, berendezett, emeleti 54 m2-es 1,5
szobás összkomfortos önkormányzati lakás örökölhető
bérleti joga átadó. Csereirányár: 26,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel: 212-1261, 0630/488-1933. 
    Budai vár közelében a Batthyány téren  reprezentatív
épület II. emeletén lévő csendes belső udvar felè nyíló 50
m2-es, jó állapotú, gázfűtéses önkormányzati lakás örököl-
hető bérleti joga átadó. Csereirányár: 14,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    Buda II. kerületének Pálvölgyi részén 4 szintes, 650
m2-es szuperpanorámás, 3 nagy teraszos lakással (3 x
150 m2) és teremgarázsokkal kialakított modern építésű,
hívóliftes, reprezentativ villaház 1230 m2 összközműves
parkosított telekkel eladó. Irányár: 350 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/ 488-1933.
    Egyetemista lányomnak keresek emeleti, felújítandó
lakást, készpénzfizetéssel. Telefon: 06-20-496-6601.
    I. kerület Attila úton eladó csendes 57 nm I.emeleti
cirkó fûtéses öröklakás  tulajdonostól 23,5 M. Ingatlanos -
nak nem. Tel.06-70-318-9680.
    Tulajdonostól eladó a Donáti utcában 91 m2-es 2,5
szobás félemelet magasságában lévõ lakás a Mária térnél.
Üzleti célnak, befektetetésnek is megfelel. Beköltözhetõ.
Ingatla nosok nem. Telefon: +36-20-534-1152.

ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ 
AZONNALI KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL VÁSÁROL! 
Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat, órákat
(kar, dísz, fali), szõnyegeket (kopottan, hibásan is),
kitünte téseket, érméket, bizsukat – borostyánt, ezüs -
töket, csip kéket, könyveket, bundákat, minden féle
régi séget, hibásat is. Hívjon bizalommal a hét minden
napján, díjtalan kiszállással. Telefon: 06-70-600-1727.

    
    II. Szeréna útnál felújított 1,5 emeleti 3 szobás loggiás
75 nm-es lakás 43,5 millió Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571.
    I. Batthyány tér közelében központi elhelyezkedéssel
klasszikus polgári épület magasföldszintjén 110 nm-es 5
szobás lakás 39,3 millió Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571
    II. Lövõház utca sétáló részén klasszikus polgári liftes
ház elsõ emeletén 65 nm-es 2 szobás szép állapotú lakás
30,9 millió Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
    XII. Kissvábhegyen 10 éve épült 4 lakásos liftes tár-
sasházban, 200 nm-es belsõ 2 szintes nappali + 6 szobás,
6 teraszos + 60 nm-es panorámateraszos, 2 garázzsal,
saját kertrésszel 170 millió forintos irányáron eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    II. Klasszikus Rózsadombon igényesen felújított 9
szobás villa 650 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571.
    XII. Varázs utcában csendes zöldövezetben, klasszikus
társasház 3. emeletén 115 nm + 30 nm teraszos, igénye-
sen és teljeskörûen felújított nappali + 2 hálószobás du-
plakomfortos lakás 79,4 millió Ft-ért eladó. BakosLak In-
gatlan 326 0618,06 20 974 0571.

BakosLak Ingatlan Kp-es ügyfelei részére keres eladó
és igényes kiadó ingatlanokat azonnali fizetéssel.
BakosLak Ingatlan, I. Batthyány utca 32. Tel. 326 0618,
06 20 974 0571.

    Eladó Batthyány utcában, 101 m2-es, 3 szoba, 2 fürdõs-
zoba és 2 konyha elosztású lakás. Jelenleg 2 lakásként
mûködik. Ár.: 47.900.000 Ft. Tel.: 06-30-416-0722
    Saját célra erkélyes, vagy teraszos emeleti, világos, ud-
vari lakást vennék. Telefon: +36-30-656-0561.

életjáradék
    
    Életjáradéki vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondo -
zást vállalnék szakképzett ápolónõi végzettséggel. Aradi
Lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.00

    Orvosnő magas összegű életjáradékot fizetne budai
vagy belvárosi lakás örökölhető tulajdonjogáért
cserébe, ottlakás nélkül. Önkormányzati lakás is
érdekel. Tel: +36-30/977 7219.
    Megbízható hölgy eltartási vagy gondozási szerzõdést
kötne idõs úr vagy hölgy személyével bõvebb ismeretség
után. Janovics Ottília, Telefon: 06-30-712-7784.

NYUGDÍJÁT EGÉSZÍTSE KI ÉLETJÁRADÉK 
SZERZŐDÉSSEL!

Szerződéskötéskor készpénz, havonta nyugdíj ki egé -
szítő járandóság. Éljen gondtalanul, kényelmesen,

saját megszokott otthonában és költekezzen kedve
szerint. Feltétele: per- és teherment es 1/1 tulajdonú

ingatlan, betöltött 75. életév. Pintér Judit, telefon:
406-5699, 06-30-9212-418.

    
adás-vétel    

    
    Papírt és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papír -
régiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk.
VI. Andrássy út 16. 266-4154, H-SZ: 10-17, Cs. 10-19.00

    Régiséget, illetve teljes hagyatékot vásárolok, atonnal
készpénzben fizetek! Díjtalan kiszállás! Telefon: 06-70-
625-9749.

Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket,
könyvtárakat, aprónyomtatványt (képeslap, met-
szet, térkép, stb.) hanglemezt, DVD-t. Díjtalan
kiszállás. Telefon: 332-0243, 06-20-9220-00100

    
    Könyvmolyok új és használt magyar nyelvû könyveket
vesznek. Telefon: 06-20-4774-118.
    Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással,
érték becsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bú-
tort, alpacca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt,
hibásat is, bizsut, borostyánt), híradástechnikát, bakelit
hangle mezt, képeslapot, kitüntetést, ezüst tárgyakat -
ékszere ket, CD-DVD lemezt, könyvet  - készpénzért!
Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-30-973-
4949.00

Készpénzért vásárolunk antik és modern fest-
ményeket, bútorokat, kerámiákat. Gorka Géza,
Kovács Margit porcelánt. Herendi, Meisseni, Zsolnay,
teljes hagyatékot, könyveket, képeslapokat, keleti
tárgyakat. XIV. ker. Vezér út 148-150. Telefon: 06-
20-807-2906, 06-70-998-8851.

    

                                                                                   szol gál ta tás

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

22 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését,
hõszigetelõ üvege zését és szigetelését 1 év garan-
ciával! Fel mérés díjtalan! Horváth Ákos, telefon: 06-
70-550-0269.oo

    Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagy -
takarítását vállalom, közületeknek és magán szemé -
lyeknek. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.
    Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje,
javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyag beszer -
zéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.
    Energetikai tanúsítvány készítése gyorsan, kedvezõ
áron.  A hitelesített tanúsítvány 10 évig érvényes. Tel.: 06-
30-703-4882. www.energetikatanusitas.com .
    Lakatos,ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 06-20-450-3308

CSALÁDFAKUTATÁS SZEMÉLYRE SZABVA!
Ingyenes személyes konzultáció. Kiszámítható, limitál-

ható díjazás. A hirdetés felmutatójának 10% ked-
vezmény. Mlecsenkov László, telefon: 06-20-432928,

www.proficsaladfa.hu

    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.

REDÕNYÖS MUNKÁK
Készítés-javítás. Gurtni csere.  Szúnyoghálók, reluxák,
szalagfüggöny, roletta. Megbízhatóság, elfogadható ár. 

Telefon: 06-30-212-9919.

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

PARKETTALERAKÁS, -JA VÍ TÁS, -CSISZOLÁS,  
VÍZSZERELÉS, CSEM PÉ ZÉS, VILLANYSZERELÉS,

AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE, ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁK, TAKARÍTÁS, GA RAN CI Á VAL. 

TE LE FON: 202-2505, 0630-251-3800.
                                                                              

    Redõnytokok szigetelése, redõny, reluxa, szúnyogháló,
napellenzõ, roletta, szalagfüggöny, harmonikaajtó, füg-
gönykarnis, készítés, javítás. Telefon: 06-30-9544-894,
356-4840.

Villanyszerelés azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József 

villanyszerelõ mester. Telefon: 06-20-9344-664, 
246-9021. Elmû által minõsített 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

 
OPTIKA PAP SÁNDOR Ostrom u. 6.

Elegáns kereteinkhez francia, német, japán gyárak
kiváló lencséit kínáljuk, vevõbarát árakon.

Komputeres, díjtalan szemvizsgálat. 
Barátságos, nyugodt kiszolgálás. Telefon: 213-5368.

Oktatás

    Matematika, fizika tanítása általános és középiskolások
számára. Emelt szintû és középszintû érettségire, egyete-
mi, fõiskolai tanulmányokra való intenzív felkészítés. Több
mint húszéves gyakorlat, hatékony módszerek. Telefon:
06-1-213-7747, 06-20-518-2808.

12 éves, elsõs gimnazista lány mellé keresünk kor-
repetitort, heti 2 alkalommal, melybõl egy szombat.
Matematika, történelem, magyar tantárgyakból. A
kisasszony erõs 4-es tanuló, az oktatásra házhoz vis-
szük. Érdeklõdés telefonon a +36 209 429 429 szá-
mon.

In gat lan

Oktatás

Szolgáltatás

Életjáradék

A kerületben közel 20 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.oo

REFORM, BIO ÉLELMISZEREK.
NATÚR KOZMETIKUMOK,

TISZTÍTÓSZEREK, GYÓGYTEÁK,
KRÉMEK, ÉTRENDKIEGÉSZÍTÕK

SZÉLES  VÁLASZTÉKBAN. 

ISKOLA U. 35/B,   KERÜLETI
KÁRTYA ELFOGADÓHELY,  5%!

N AT U R A  B O LT

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztőségben

Teljeskörû lakásfelújítás
energiatanúsítvánnyal!

Pályázatírással is. 

cseréje, redõnnyel és 
szúnyoghálóval!

7 év garanciával, kõmûves munkával
ENERGIA-STOP KFT.

2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.
Telefon: 06-26/365-969,

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

Épületek hõszigetelése 
a legkorszerûbb 

anyagokkal, korrekt áron!

Mûanyag és fa nyílászárók 

A Budavári Önkormányzat központi telefonszáma: 
+36-1-458-3000

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. Fõ szer kesz tõ: Sár vá ri Pap Git ta. Fotó: Czagány Balázs. 

Le vél cím: 1014 Bu da pest, I. Országház u. 15. Te le fon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@gmail.com 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. Nyomás: PR-Innovation Kft. 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

Adás-vétel

Megjelenés
Szeptember 23.

Október 7.
Október 21.
November 4.
November 18.
December 2.
December 16.

Lapzárta
Szeptember 14.
Szeptember 28.

Október 12.
Október 26.
November 9.
November 23.
December 7.

Lapszám
16
17
18
19
20
21
22

A Várnegyed újság 2016. évi megjelenése

Internet: www.budavar.hu
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E-mail: varnegyed@gmail.com

Hirdessen a Várnegyedben!

Üzenete minden I.
kerületi családhoz eljut!

Lakossági apróhirdetés (20 szóig):
1.250 forint,

Közületi apróhirdetés (20 szóig): 
2.000 forint,

Keretes apróhirdetés (20 szóig): 
2.400 forint.

(Csak közületi apróhirdetésnél!)

20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó

E-mail cím: 
varnegyed@gmail.com

Apróhirdetés-felvétel
személyesen: kedden és szerdán

10.00-tõl 15.00 óráig

1014 Budapest, I.
Országház u.15. Telefon:

355-0139

1/2 oldal
274x200 mm,
65.000 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

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

1/4 oldal fekvõ 
205x136 mm,
36.000 Ft+ÁFA

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

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

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA




