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A felújított Millenáris Teátrumban kap új
otthont a Nemzeti Táncszínház. A több
mint 3 milliárd forintos beruházás ered mé -
 nyeként, 2018 februárjában vehetik birto -
kuk ba a modernizált épületet a táncosok.

2017. január 2-án elkezdõdik a Millenáris
Teátrum felújítása. A 3,3 milliárd forintos beru -
házás kivitelezõje a ZÁÉV Építõipari Zrt., az
átépítés a Zoboki és Demeter Építésziroda
koncepciója alapján valósul meg. A szükséges

pénzügyi forrást a Millenáris Nonprofit Kft.
alapítói jogait gyakorló Forster Gyula Nemzeti
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Köz -
pon ton keresztül a Miniszterelnökség biztosítja.
A Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kiala -
kításá hoz szükséges többletforrás biztosításáról
idén július 1-én döntött a kormány.

Az épületet, az elõzetes egyeztetések során, a
Nemzeti Táncszínház által megadott szempon -
tok alapján, a táncmûvészeti elõadások igényei -
re szabják. Az átépítésre kerülõ színház épület a
park felé bõvül, így megszûnik az elõtte álló
szabad téri színpad. Helyén alakítják ki a
Teátrum új fogadócsarnokát, amely stúdiószín -
padként is használható lesz. Az új épület
amellett, hogy alkalmazkodik a táncszínház
speciális igényeihez, több mûvészöltözõvel és új
próbatermekkel gazdagodik, illetve alkalmassá
válik arra, hogy kamaratermeiben különbözõ
színház-pedagógiai, tánc- és színházszakmai
eseményeket rendezzenek. A korszerû gépészeti
rendszer kialakításával a komplexum üzemelte -
tése lényegesen költséghatékonyabb lesz.

A Nemzeti Táncszínház a hazai táncmûvészet
legfontosabb központja, amelyet a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma alapított, a
Táncfórum 20 éves eredményes mûködésének
jogutódjaként. Kapuit 2001. december 1-én
nyitotta meg a Karmelita Kolostor és templom
épületében. A Nemzeti Táncszínház tizenhá -
rom év után, 2014 õszén elhagyva a Várszínház
épületét, alternatív játszóhelyeken állítja szín -
pad  ra repertoárját. Új épületének kialakítási
munkálatai, a tervek szerint 420 nap elteltével,
2018 februárjában fejezõdnek be.                      DIA

Januárban kezdődik a Millenáris Teátrum átalakítása

A Nemzeti Táncszínház új otthona

Kellner Lajos, Schrötter Tibor és
Sándorffy Ottó személyében három
Széna téri felkelõ is megtisztelte a meg -
emlékezést, amelyre elhozták az 1956 óta
õrzött lyukas zászlót. Petri Tuomi-Nikula,
Finnország budapesti nagykövete magya -
rul üdvözölte az ünnepen megje lenteket.
– Hatvan esztendõvel ezelõtt a világ
tanúja lehetett a remény ébredésének
Magyaror szágon. Két héten keresztül a
nyugati világ abban a hitben élt, hogy
gyõzedelmeskedhet a szabadság. De
jöttek a szovjet tankok, s magyarok ezrei
haltak meg, százezrei pedig menekülni
kény szerültek. Európa és az egész világ
menedéket nyújtott a rászorulóknak –
fogalmazott a nagykövet, aki a követ -
kezõk ben kifejtette: a magyarok ügye
minden finn ügye volt. Finn országban
gyûjtéseket rendeztek a magyarok meg -
segítésére. 

– A helyzet nálunk sem volt könnyû,
mindössze tizenkét év telt el azóta, hogy
megharcoltuk a saját harcunkat – emlé -
kez tetett a diplomata a második világ -
hábo rú ban, a Szovjetunió ellen vívott
harcokra, amelyekben egy zászló aljnyi
magyar önkéntes is részt vett. Mint

mond ta: ezért a finneknek könnyebb volt
azonosulni a magyarok helyzetével, mint
más országok népeinek.

Tuomi-Nikula kiemelte: könyv látott
napvi lágot idén, amely bemutatja, mi -
ként segített Finnország Magyaror szág -
nak 1956-ban. A kö tethez kapcsoló dó
kiállítás megtekinthetõ az Operaházban,
ahol az év elején mutatták be a finn
zeneszerzõ, Einojuhani Rautavaara, az
ötvenhatos forradalomról szóló, Bánya
címû operáját.

– A forradalom után az élet gazdasá -
gilag és lelkileg egyaránt jobb lett más
szocialista országokénál. Újra meg erõ -
södhetett a finn-magyar nyelvrokon -
ságon alapuló különle ges kapcsolat –
mondta a nagykövet, aki utalt az 1989-es
páneurópai piknikre és határnyitásra:
természetesnek tûnt, hogy a Nyugat és
Kelet közti fal Magyarországon omlott le
elõször.

– Magyarország 1956 után a szabadság
szimbólumává vált, s az is maradt a rend -
szer változásig – hangsúlyozta a finn
diplomata, majd leszögezte: ezért szeret ték
jobban hazánkat más országoknál, amikor
csatlakoztunk az Európai Unió hoz.

Az üdvözlõbeszédet követõen Márai
Sándor: Mennybõl az angyal címû költe -
ményét Csurka László, Jászai Mari-díjas,
Érdemes Mûvész, a Nemzeti Színház
Örökös Tagja tolmácsolta.

(Összeállításunk a 4- 5. oldalon)

Tisztelet 1956 hõseinek
A tabáni ötvenhatos emlékmûnél emlékeztek október 23-án reggel, a hatvan
esztendõvel ezelõtti forradalomra és szabadságharcra az önkormányzat
vezetõi, a képviselõtestület pártjai, az oktatási intézmények képviselõi, civil
szervezetek, valamint Petri Tuomi-Nikula, Finnország budapesti nagykövete.

Mécseseket gyújtottak Mansfeld Péter szobránál

Széna téri felkelők hozták el az 1956 óta őrzött lyukas zászlót a tabáni emlékműnél
tartott megemlékezésre

Látványtervek a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyéről

Az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából szervezett zarándoktúrát teljesítő fiatalok is részt vettek az I. kerület megemlékezésén
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A Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 

Képviselõ-testületének
18/2016. (X.27.) önkormányzati

rendelete

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormány -
zat tulajdonában és kezelésében álló közterü -
letek használatáról és rendjérõl szóló 7/2014.
(V. 30.) önkormányzati rendelet módosítá sáról
A Budapest I. Kerület Budavári Önkor mány  zat
tulajdonában és kezelésében álló közterü letek
használatáról és rendjérõl szóló 7/2014. (V. 30.)
önkormányzati rendelete (a továbbiak ban:
Rendelet) a Magyarország helyi önkor mány -
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör vény 23.
§ (5) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalma -
zás alapján az alábbiak szerint mó dosul:

1.§
A Rendelet 6.§ (9) bekezdés a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„a) akinek (amelynek) korábbi közterület-
használatból származó, lejárt teljesítési határ -
idejû közterület-használati díj tartozása, vagy az
önkormányzat felé adótartozása, lejárt teljesí -
tési határidejû helyiség bérleti díj tartozása
illetve bírságfizetési kötelezettsége áll fenn, a
lejárt esedékességû tartozás megfize téséig,”

2.§
A Rendelet 6.§ (9) bekezdés d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„d) akinek helyiség bérleti jogviszonya akár a
bérbeadó, akár a bérlõ felmondása alapján
felmondás alatt van”

3.§
A Rendelet 6.§ (9) bekezdés e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„e) amennyiben helyiség bérleti jogviszonyból
eredõen az Önkormányzattal peren kívüli vagy
felperesként, alperesként, beavatkozóként vagy
bármely módon peres jogvitában áll.”

4. §
E rendelet 2016. október 28. napján lép
hatályba, és a hatálybalépését követõ napon
hatályát veszti.
Budapest, 2016. október 27.

dr. Nagy Teodóra dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ polgármester

A Várnegyed Újság már többször foglalko -
zott a közösségi együttélés szabályaival, ám
idõrõl-idõre érdemes újra felidézni a Kép vi -
selõ-testület által alkotott rendeletben fog -
laltakat. A szabályok betartását a kerüle ti
közterület-felügyelet rendszeresen ellenõrzi
és 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedõ
helyszíni bírságot vagy 5.000 forinttól
150.000 forintig terjedõ közigazgatási bírsá -
got szabhat ki. 

A közösségi együttélés szabályairól szóló rende -
letet célja, hogy megteremtse a békés egymás
mellett élés kereteit, rögzítse, hogy mit szabad és
mit tilos a közterületeken. Tilos például szeszes -
ital fogyasztani az élelmiszert, palackozott italt
árusító üzletek bejáratának öt méteres körzeté -
ben és lakóépületek kapualjában. Emellett a
rendelet tartalmaz konkrét helyszíneket is, ahol
tilos az alkoholfogyasztás. Így például a Batthyány
téren és a hozzá tartozó aluljáró területén, a
Markovits Iván utcában, az Iskola utcában, a
Gyorskocsi utcában, a Batthyány utca Iskola
utcáig tartó szakaszán, a Bem rakparton a Fõ utca
kerülethatártól Batthyány térig terjedõ szakaszán
és a Batthyány tértõl Szilágyi Dezsõ térig terjedõ
szakaszán tilos az alkoholfogyasztás. Ugyancsak
tilos ez a viselkedés a Vérmezõ területén, a
Horváth kertben, a Feszty Árpád utcában és a
Kosciuszkó Tádé utcában. Természetesen a tila -
lom nem vonatozik a vendéglátóhelyek kitele pü -
 léseire és az engedéllyel mûködõ rendezvé -
nyekre. 

Szintén ismert szabály, hogy tilos az illegális
árusítás, illetve a közterületeken - közterület-
használati hozzájárulás birtokában is – tilos
másokat zavaró, zaklató módon árusítani, oszto -
gatni vagy szolgáltatást nyújtani. A zöldfelületek
védelme érdekében ilyen területen csak az erre a
célra kijelölt utakon lehet közlekedni. Tilos
gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival
vagy más jármûvel behajtani, valamint ott
megállni.

Alapvetõ szabály, hogy a közterületen kelet -
kezõ szemetet a kihelyezett szemetes-edényekbe
kell elhelyezni. Ugyanakkor arra is érdemes
felhívni a figyelmet, hogy a speciális kutyaürülék-
gyûjtõ szemetesekbe tilos más jellegû hulladékot
elhelyezni. Mint ahogyan nem megengedett a
hulladékok (háztartási és építési törmelék)
lerakás a hulladékgyûjtõk mellé és tilos a szemét -
gyûjtõk kiborogatása is. A szemét gyûjtõket
közterületen kizárólag a megbízott szakcég által
történt ürítés napján lehet - engedély nélkül -
tárolni. 

Tilos a driftelés és parkour 

A driftelés vagy drifting illetve a parkour két
extrém, balesetveszélyes „sport”; mindkettõ
ellen  tétes a közösségi együttélésé szabályaival. A
driftelés lényege, hogy az autó hátulját a túlkor -
mányozottságból fakadó kitörésekor a kanyar -
ban csúszásban kell tartani anélkül, hogy az autó
megtapadjon. A balesetveszélyes mutatványt
néhány évvel ezelõtt a Clark Ádám téren mu -
tatták be, ahol a nagy sebességgel csúszó autók
csak néhány méterre voltak a nézõktõl, járóke -
lõktõl. A szigorú szabályozásnak is köszönhetõ,
hogy azóta nem szerveztek hasonló bemutatót. A
másik extrém sport a parkour, amelynek során
utcabútorokon keresztül, látványos elemekkel
tarkítva jutnak el egyik helyrõl a másikra a
résztvevõk. Ez a tevékenység nem pusztán ve -
szélyes, hiszen megsérülhetnek a „sportolók” és a
járókelõk is, de rongálja az építményeket, utca -
bútorokat. Ezért tilos az emlékmûveken, utcabú -
to rokon, lépcsõkön, szökõkúton, templomok
elõtti lépcsõvel elhatárolt területeken a parkour
és a falmászás is. Ugyancsak a biztonság érdeké -
ben és a rongálást megelõzendõ tilos a felsorolt
területeken a kerékpározás, a rollerezés, a gör -
desz kázás és görkorcsolyázás. Ugyancsak a bizton -
ság érdekében tilos az önkormányzat mûködési

területén található kilátók, épületek, építmé -
nyek, természeti képzõdmények (pl. Gel lért hegy
sziklái, Bécsi kapu) tetején lévõ kerítés, korlát,
mellvédfal elé kimászni és ott tartóz kodni. 

A kutyatartásra vonatkozó szabályok

Érdemes felidézni a kutyatartással kapcsolatos
szabályokat, hiszen a kerületben sokan tartanak
kutyát. Az egyik legfontosabb és legalapvetõbb
szabály, hogy a kutyaürüléket össze kell takarítani
és a speciális kutyaürülék-gyûjtõkbe dobni.
Szerencsére, ez ma már a legtöbb kutyatulaj -
donosnak természetes magatartásforma. Fontos
tudni, hogy a kutyákat csak pórázon lehet vezet -
ni, kivéve a kutyafuttatókon. A kerületi kutyafut -
tatók idõbeli korlát nélkül, vagy sötétedéstõl
virradatig használhatók. (A kerületi kutyafut -
tatók listáját lásd keretben.) Az önkormányzat
által fenntartott egészségügyi intézményekbe a
vakvezetõ és a mozgáskorlátozottakat segítõ
kutyák kivételével más állat nem vihetõ be.

Sokakat zavar a galambok etetése, különösen a
parkokban okoz bosszúságot a padok környékén
maradó ürülék. Éppen ezért közterületen tiltott

a galambok etetése.  Ugyanakkor más fajtájú
vadon élõ madarak esetében engedélyezett ma -
dár etetõ alkalmazása. Sõt, télen az önkormány -
zat is kihelyez a parkokba, zöldterületekre
madáretetõket, hogy segítse az állatok áttelelését.
Fontos tudni azonban, hogy ha a madáretetõ
miatt szennyezõdés keletkezik (például a közös
udvarokon, kertekben), ennek eltávolításáról a
madáretetõ kihelyezõje köteles gondoskodni. 

Zajvédelmi szabályok 

Tilos este 22.00 órától másnap reggel 07.00 óráig
tartó idõszakban a lakó-és vegyes területen, a
vendéglátó egységek közterületen lévõ kerthelyi -
ségeiben, kitelepülésein, teraszain hangosan
énekelni, hangerõsítõ, hangkeltõ berendezéssel,
zenelejátszással vagy más módon zenélni. 

A zajvédelem kiterjed a kerti munkákra: ma -
gánszemélyek munkanapokon hét és este kilenc,
míg szombaton kizárólag nyolc és délután hat óra
között nyírhatnak füvet vagy használhat nak
motoros fûrészt. Munkaszüneti napokon, illetve
vasárnap tilos zajos kerti munkákat végezni.
Ennél is szigorúbb szabályok vonatkoz nak a
parkfenntartó cégekre, ezek munkana pokon
csak hét és délután hat, szombaton pedig nyolc és
egy óra között mûködtethetnek köz- vagy magán -
területen gépi berendezést. 

Tilos a „vonatozás”

Gyakorta elõfordul, hogy a Budai Vár védett
területeire behajtó élelmes autósok „vonato -
zással” – azaz a sorompóknál az elõttük áthaladó
autóra rátapadva kihajtanak – kerülik el a
parkolási díj megfizetését. Az ilyen esetek
megelõzése érdekében a rendelet kimondja,
hogy a gépjármûvezetõ köteles a sorompó elõtt
megállni, a sorompó lezárását megvárni, majd a
gépjármûvet érzékelõ sorompó újbóli felnyitását
követõen a sorompón áthaladni.  Szintén a
közösségi együttélés szabályaival ellentétes maga -
tartások közé tartozik, a saját részre kapott be -
hajtási vagy várakozási engedély jogosulatlan
használata, illetve mások számára történõ áten -
gedése. 

A közösségi együttélés szabályairól szóló
rendelet teljes szövege megtekinthetõ
az ügyfélszolgálati irodákon és az önkormányzat
honlapján: www.budavar.hu

Újra a közösségi együttélés
szabályairól

Múltidéző
kirándulás 
Szép õszi nap indult buszunk a Mátra felé.
Legelõször a kommunizmus rémtetteinek
emblematikus helyét, a recski volt haláltábort
kerestük fel. 1950 júniusától 1953 õszéig
mûködtette az ÁVH ezt a kegyetlen kényszer -
munkatábort. 1500 fogolynak állít emléket a
Nemzeti Emlékpark. Elsõ pillanatban a sze -
münk be ötlött egy nagy kiszáradt fa meredezõ
ágaival, mely jelképe az ott elkövetett égbekiáltó
bûnöknek. Láttunk egy filmet a tábor történe -
térõl, és egy - az egykori rabok beszámolói alapján
rekonstruált - barakkot. Kiállítás mutatta be a
kegyetlen gúzsbakötés módját. Megdöbbentõ
volt a „vizes gödör”, melyben egész éjszaka kellett
vízben állniuk a megbün tetett foglyoknak,
akiknek már másnap dolgozniuk is kellett.
„Nem kell magukkal senkinek sem elszámol -
nunk” – volt az õrök jelszava. Kerestük, és
megtaláltuk a közeli isme rõseink neveit az
emlékfalon. A Himnusz ének lése mellett helyez -
tük el az emlékezés és a tisztelet koszorúját. 

Távolabbi történelmi múltba utazva megér -
keztünk Fülek várához. Már a tatárjárás elõtt
épült; a többszörösen gazdát cserélt vár 1682
óta romokban áll. Legény Kinga részle tesen
ismertette ennek a felvidéki végvárnak a
történetét. Az ötemeletes „Bebek torony”-ban
tekinthetõ meg errõl kiállítás.

Szent László legendája vezette utunkat a
múltba Mátraverebély-Szentkút zarándok helyig
a Cserhát dombos-erdõs völgyébe. A felújított
kegyhelyen szép étteremben finom ebéd várt.
Utána a templomban egy ottani ferences szer -
zetes fogadott bennünket. Meg mu tatta a fres -
kókat, amely a forrást fakasztó Szent Lászlót
lovával, kardjával ábrázolja, mellette a pásztorfiú
képe, akinek némaságát a forrásvíz meggyógyí -
totta. Érdeklõdéssel néztük a csodatévõ forrásvíz
hálaadományait az oltár mögötti vitrinben. Itt a
gyógyultak testrészeinek kicsinyített ezüst
dombormûvei vannak elhelyezve.

Tanúi voltunk a Magyarok Nagyasszonya
ünne pe (október 8.) elõkészületeinek is.
Nagypál Gábor tagtársunk segített az oltár fölé
helyezni a Szûzanya magyaros ruhába öltözte -
tett szobrát. Végül megcsodáltuk a felújított
aranymozaikot a szabadtéri oltárnál.

Budavári Lakosok Szövetsége
Fotó: Balogh Zoltán, www.sajto-foto.hu Tilos az árusítás a közterületeken

A játszóterekre vonatkozó
szabályok

A gyermekek védelme érdekében a játszóterekre még
szigorúbb szabályok vonatkoznak. 
A játszótereken tilos az alkoholfogyasztás és a dohányzás. 
Állatokat, kutyákat a játszóterekre tilos bevinni.  
Tilos a játszótéri eszközöket rendeltetésellenesen hasz -
nál ni, különösen azokkal kapcsolatban másokat zaklató,
másokat zavaró magatartást tanúsítani,
Nyitva tartási idõn túl a bezárt játszótéren tartózkodni
tilos.

Kerületi kutyafuttatók: (idõkorlát nélkül használhatóak)
1. A Pásztor és Kõmûves lépcsõ közötti zöldterület, a
Naphegy utcai járda lejtõ felõli szélétõl a Gellérthegy
utcai járda külsõ széléig,
2. Pásztor és Kõmûves lépcsõ közötti területsáv a
Gellérthegy utcai másik járda külsõ szélétõl a lejtõtõl a
parkterületen a sport játszótér fölötti mintegy 40 m-re
futó kitaposott ösvény aljáig, illetve ennek folytatásába
esõ sétányút alsó széléig.
3. Orom u. lejtõ felõli szélétõl a Hegyalja úti járda park
felõli széléig terjedõ területsáv, melyet kelet felõl a
Gellért szobor, nyugat felõl az Orom u. 10. sz. ingatlan
magasságába esõ, táblákkal megjelölt vonal határol.
4. Hunyadi János út 1-3-5-7. sz. épületekkel szemközti
rézsûk, az Alagúttól jobbra esõ területen.
5.  Az Anjou sétány
6. A Lovas út és a várfal közötti zöldfelületek.
7. Vérmezõ északi fele, a Babits szobor vonalától szá -
mítva.
8. Szeder lépcsõ- Szabó Ilonka utca 3. – Toldy F.  u. 4.
által határolt terület
9.  Csalogány utca 38. számú telek (Vándor utca sarka)
10.  Kagyló u. – Hunfalvy u. – Szabó I. u. – Szabó I. u. 26.
sz. által határolt üres telkek.

Idõkorláttal, azaz sötétedéstõl, a közvilágítás bekapc so -
lásától reggel 9.00 óráig használható a Tóth Árpád
sétány.

A szabályok betartását a Közterület-felügyeleti
Iroda végzi. Elérhetõségeik: 
Madaras Csaba irodavezetõ
Tel: 06-1- 225-7271
Cím: 1011 Budapest, Iskola u.16
e-mail: kozteruletfelugyelet@budavar.hu

Rendelet



XXI. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM, 2016. NOVEMBER 4., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@gmail.com 3Várnegyed

Útjavítások a kerületben
November végéig garanciális javításokat végeznek az
Apród utcában, a Döbrentei utcában és a Lánchíd
utcában. Az útpályát, a szegélyeket és a kerékpárutat
javítják, összesen 80 négyzetméternyi területen. 

Emlõszûrés az I. kerületben
Az idejében felismert melldaganat gyógyítható! A korai
felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat. Az
I. kerületben lakó, 45–65 éves nõk, akik utolsó mam -
mog ráfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet
kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják õket az
MaMMa Eü. Zrt.-nél vizsgálatra. (1027 Budapest,
Kapás u. 22. telefon: 489-06-95 v. 489-06-96)
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton!
A szûrõvizsgálat térítésmentes.
Információ: Budapest Fõváros Kormányhivatala Nép -
egészségügyi Fõosztály. Telefon: 06 (1) 465-3823

Felhívás ösztöndíjpályázatra
Ismét lehet jelentkezi a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra, a pályázat be -
nyúj tásának határideje 2016. november 8.

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma megbízásából
az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ nyílt pályázat
keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A korábbi évek hagyományainak megfelelõen a
Budavári Önkormányzat az idén is csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj -
rend szer 2017. évi fordulójához. Az ösztöndíjrendszer
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû,
szociálisan rászoruló fiatalok felsõfokú tanulmányainak
támogatása.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007.
(III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján
kizárólag a települési önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkezõk részesülhetnek. Az ösztöndíj -
pályázatra azok a települési önkormányzat illetékes -
ségi területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szo -
ciális helyzetû:
felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõ -

oktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jog -
viszony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alap -
képzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ mesterképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsõfokú, illetve felsõoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat. 
2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló
középiskolások.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. november 8.
További információ: www.budavar.hu oldalon a
Pályázatok menüpont alatt és személyesen a Budavári
Önkormányzat Népjóléti Csoportján: 1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1. sz. alatt, valamint a 458-3051 tele -
fon számon.

Röviden

Modernizálják az I. Kerület kártyát, Kodály
Zoltán szobra visszakerül az Európa parkba,
az Önkormányzat pályázatot nyújt be a
Batthyány tér felújítására – többek között
errõl döntött a Képviselõ-testület az októberi
ülésén. 

Megújul az I. Kerület kártya program a kerület -
ben, a korábbi kártyákat modern, vonalkódos
kártya váltja fel. A kártyát nem csak az itt élõk, de
a kerületi tartózkodási hellyel rendelkezõk és a
14 éven felüliek is kiválthatják, ingyenesen  –
döntött a Képviselõ-testület. Az elõterjesztés
ismertetésekor Judák Barnabásné dr. Varga-
Kovács Emese aljegyzõ elmondta, hogy a
Budavári Önkormányzat 2012. január 1-jén
vezette be az I. Kerület kártyát, amellyel az itt
élõknek és az itt mûködõ vállalkozásoknak
kívánt segítséget nyújtani. Az elmúlt években
több ezren váltották ki a kártyát és mintegy 160
kerületi vállalkozás csatlakozott az elfogadó -
helyekhez. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutat -
ják, hogy a Kerület kártya program modernizá -
cióra szorul, ezért az Önkormányzat decembertõl
új, komplex, több funkciós Kerület kártyát kíván
bevezetni. A jövõben az elfogadóhelyeket és az
általuk biztosított kedvezményeket az önkor -
mány zat által mûködtetett honlapon és a Kerület
kártya katalógusban is megjelenítik. Az új
kártyákat várhatóan decembertõl lehet majd
igényelni, a régi kártyák pedig 2017. február 28-ig
használhatók. 

Pályázat a Batthyány tér felújítására

Döntöttek arról is a képviselõk, hogy az önkor -
mány zat a Batthyány tér felújítására, átépítésére
pályázatot nyújt be a Fõvárosi Önkormányzat
által meghirdetett „TÉR_KÖZ 2016” elnevezésû
programra. Ismeretes, hogy Budapest egyik
legszebb barokk terének felújítását évek óta
szorgalmazza az önkormányzat, a teljes felújítást
azonban saját erõbõl nem tudná megvalósítani.
Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester emlékez -
tetett rá, hogy az önkormányzat a téren lévõ
mûemlékházakat már felújította, rendezte a

Kölcsey-szobor környezetét és az
elmúlt években megvalósult a
Szent Anna temp lom és a Máltai
Szeretetszolgálat épületének a
felújítása is. Két éve, 2014-ben az
önkormányzat saját beruhá zásban
elvégezte az elhasz ná lódott, töre -
dezett, balesetve szélyes járda felújí -
tását, kiszéle sítette azokat, kiépí -
tette a téren a közvilágítást és ren -
dezte a zöld terü leteket is.  Akkor
elhangzott az is, hogy ez pusztán
„ráncfelvarrás”, a tér közlekedési-
csomópont jelle gét csak Bel-Buda
közle ke dé sének átszervezésével, a
fonódó villa mo sok megépítésével
lehet megszün tetni. Ez a beru -
házás elkészült, így most lehetõség
van arra, hogy a Batthyány tér ne pusztán egy
közlekedési csomópont legyen, hanem közösségi
és pihenõ funkciót kapjon. A most benyújtott
pályázatról jövõ év február 28-ig döntenek, a
nyertes pályázókkal 2017. júniusáig kötnek
megálla podást. Így a teljes tervezett beruházás
2017-2019 között valósulhatna meg, a beruházás
teljes tervezett költsége mintegy egy milliárd
forint.

Döntés született egy másik pályázaton való
részvételrõl is: Budavár és Pozsony testvérvárosi
minõségben pályázik a Magyarország Miniszter -
elnöksége és a Szlovák Köztársaság Mezõgaz -
dasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma által
meghirdetett Interreg V-A Szlovákia-Magyar -
ország Együttmûködési Programra. A Budavár és
Pozsony által benyújtott pályázat elsõsorban a
kétoldalú kapcsolatok erõsítésére, egymás
megismerésére koncentrál. Ennek jegyében
iskolai csereprogramokat, kulturális rendezvé -
nye ket szerveznének és lehetõség lenne tapaszta -
latcserére elsõsorban az idõsügy, az oktatás és az
egészségügy területén. Emellett Pozsony külön
honlapot hozna létre  idegenforgalmi tudniva -
lókkal, Budavár pedig pozsonyi kulturális napo -
kat szervezne. A pályázatról várhatóan 2017.
áprilisában születik döntés, a programok pedig
2017-2019 között valósulnának meg. 

Kodály Zoltán szobra az Európa parkba
kerül

Döntött a Képviselõ-testület arról is, hogy Kodály
Zoltán szobra visszakerül az Európa parkba. A
zeneszerzõt ábrázoló alkotás 1982-ben a parkban
került felállításra, ám a szoborrongálások miatt a
2000-es évek elején átkerült a Püspökkertbe. Az
ott zajló munkálatok miatt a Miniszterelnökséget
vezetõ miniszter azzal a kéréssel fordult az ön -
kormányzathoz, hogy segítse a szobor méltó
helyét megtalálni a kerületben. Nagy Gábor
Tamás polgármester elmondta, hogy az önkor -
mányzat örömmel segítette ezt a munkát és az
Európa park méltó helye lesz a szobornak. Mint
mondta, a park rendezésének kérdése már
szerepelt napirenden, a munkálatokat azonban
elhalasztották az Erdélyi-bástya tervezett felújítá -
sa miatt. Kiderült, hogy a terület mégsem válik
építkezési-felvonulási területté, így a szobor újra
eredeti, az alkotó által megálmodott helyen áll -
hat majd. 

Döntöttek a képviselõk a Képviselõ-testület
Szervezeti és mûködési szabályzatának módosítá -
sáról, amely többek között pontosítja a választá -
sok utáni alakuló ülés összehívásának kérdéseit
és a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos szabá -
lyokat. Módosították a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és mûködési szabályzatát is, ennek
értelmében a kis létszámú Vagyoni Iroda és
Építési Iroda összevonásra került, az így létrejövõ
Mûszaki Irodát Szeleczky Szilvia vezeti majd.
Módosították az Önkormányzat tulajdonában és
kezelésében álló közterületek használatáról és
rendjérõl szóló önkormányzati rendeletet is,
átvezették a Kormányhivatal által javasolt
technikai jellegû pontosításokat. A nemzeti
köznevelésrõl szóló törvény értelmében mûködõ
intézményi tanácsokba is új tagokat választott a
testület, ugyanis a korábban delegált köztisztvi -
selõk jogviszonya már  megszûnt. A képviselõk a
Kosztolányi Dezsõ Gimnázium intézményi taná -
csába Kaffka Gabriellát, a Farkas Ferenc Zenei
Alapfokú Mûvészeti Iskola intézményi tanácsába
Benke Tímeát, a Kodály Zoltán Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mûvé szeti Iskola és
Szakközépiskola intézményi taná csába dr.
Kenyeres Csabát delegálták. 

A Képviselõ-testületi ülésen történt

Megújul az I. Kerület kártya
Új kandeláberek 
a Naphegy utcában
A Budavári Önkormányzat beruházása kereté -
ben megújul a Naphegy utca közvilágítása az
Orvos lépcsõ - Czakó utca közötti szakaszon.
A beruházás során az elavult, régi közvilágítási
oszlopokat összesen 18 db új, „Károlyi-2”
típusú kandeláberre cserélik.
Javul a megvilágítás a Fém utca - Gellérthegy
utca közötti szakaszon is: az északi járdán
ezentúl 6 db új kandeláber biztosítja a járda
jobb megvilágítását.

A Beruházási Iroda jövõre ezen a szakaszon a
rossz állapotú járda felújítását is tervezi.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képvi -
selõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez -
désében ka pott eredeti jogalkotói hatáskör alapján,
az Alap törvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
megha tározott feladat körében eljárva a követ -
kezõket rendeli el:

1. §

Az I Kerület kártyáról szóló 15/2011. (VI. 24.) önkor -
mány zati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §- a
helyébe a következõ rendelkezés lép: „2. § A rendelet
hatálya az Önkormányzat illetékességi te rületén lakó -
hellyel illetve tartózkodási hellyel rendel kezõ ter mészetes
személyekre és az Önkormány zat által mûködtetett
honlapon felsorolt elfogadóhe lyekre terjed ki.”

2. §

A Rendelet 3.§ b) és d) pontjai helyébe a következõ
rendelkezések lépnek: 3. §
b) Kerület Kártya: I. Kerület Kártya felirattal, az
Önkormányzat címerével, vonalkóddal és azonosító
sorszámmal ellátott kártya (továbbiakban: Kártya);
d) kártyabirtokos: az a természetes személy, akinek a
Rendeletben meghatározott jogcímen kerül a birto ká ba
az Önkormányzat tulajdonában álló és általa kibocsá -

tott, saját névre szóló, vonalkóddal és azo nosító sor -
szám mal ellátott érvényes I. Kerület Kártya.”

3. §

A Rendelet 3. § g) pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

4. §

A Rendelet 4.§- a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4.§ (1) A Kártya kiváltására a Budapest I. kerületben
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ 14.
életévét betöltött természetes személy (továbbiakban:
Igénylõ) jogosult.

(2) A kártyaprogram és a rendszer, valamint a kibocsátott
Kártya tulajdonjoga az Önkormányzatot illeti meg.

(3) A Kártya át nem ruházható, kizárólag a kártyabirtokos
részére biztosítja a kedvezmény igénybevételét. ”

5. §

A Rendelet 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § A jogosultak részére a Kártya kiváltása és érvé nye -
sítése díjmentes.”

6. §

A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendel -
kezés lép:
„7. § (1) A Kártya a kiadás évétõl számított 3 évig
érvényes. Ezt követõen a Kártyát 3 évente érvényesít -
tetni kell a nyilvántartás adatainak megerõsítésével.”

7. §

A Rendelet 8.§ (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„8. § (3) A Kibocsátó az elfogadóhelyek listáját, az
általuk biztosított kedvezményeket és azok mértékét az
Önkormányzat által mûködtetett honlapon, valamint
idõszaki kiadványokban és az általa mûködtetett
ügyfélszolgálaton is közzé teszi.”

8. §

Ez a rendelet 2016. december 1-jén lép hatályba és a
hatályba lépését követõ napon hatályát veszti. A régi
típusú kártyák 2017. február 28-ig használhatók.
Budapest, 2016. október 27.

dr. Nagy Teodóra dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ polgármester

Rendelet
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének  19/2016 (X.27.) önkormányzati rendelete

az I. Kerület kártyáról szóló 15/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Várbarátok Köre a  Litea
Könyvszalonban 
November 14-én, hétfõn 17.00 órakor Herczeg
Ferenc régen és ma címmel  dr. Földesdy Gabriella tart
elõadást. (I., Hess András tér 4.) 

Könyvbemutató
Fenyvesi Félix Lajos: Arcok örökidőkben című ’56-os
kötetének bemutatója 2016. november 15-én (ked -
den ) 17.30 órakor lesz a Litea Könyvszalonban
Közreműködnek: Pomogáts Béla irodalomtörténész,
Tamáska Péter történész, Szalóczy Pál előadóművész,
Az est háziasszonya: Bakó Annamária.

Borsos Miklós Lakásmúzeum
(I., Úri u. 6. I. emelet)
Nyitvatartás szombatonként 10.00 - 18.00 óráig,
egyéb időpontokban előzetes bejelentkezés szüksé -
ges. Telefon: (061) 356-9981, mobil: (06)70/510-
9452, e-mail: borsosmiklosalapitvany@gmail.com
November 16. szerda, 18.00 óra:  A Gulág üldözött -
jeinek emlékére. Vendégünk: Kis-Tóth József volt
Gulág rab és fia Kis-Tóth Gábor.
November 21. hétfő, 17.00 óra: A dal vándora
A Kairosz Kiadó most megjelent interjú-kötetének
bemutatója. Szvorák Katalin Kossuth-díjas népdal -
éne kessel beszélget Simon Erika. A házigazda: Czigány
György.

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület 
(Magyarság Háza)
November 8. (kedd) 18.00 óra:Szent Márton emlé -
keze te Európában (II.) Márton, mint Magyaror szág
társvédõszentje és a könyörületesség példája. Dr.
Beer Miklós püspök köszöntõjével az egyesületi
tagság európai felvételeinek vetítése, a Szent Márton
iskola diákjainak közremûködésével. (I., Szenthárom -
ság tér 6.)

Mesemúzeum
(I, Döbrentei u.15.)
November 12., szombat, 11 órától
Közös társasjáté kozás. Vajon megta -
lá  lod a labirintusból kivezetõ utat?

Tudsz egymás után kétszer hatost dobni? Menni fog a
pókerarc? Gyere, próbáld ki!  Ajánlott korosztály: 6-12
éves korig, 120 perc.
November 19., szombat, 11 órától Mesés óra. Mesél:
Szeleczki Mónika. Ajánlott korosztály: 4-12 éves korig,
45 perc.

Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet
(I., Krisztina krt. 57.)
Thália nem némult el. Az elsõ világháború színháza. A
rendezvénysorozat elõadói az Országos Színháztörté -
neti Múzeum dokumentumait, mûtárgyait felhasznál -
va elevenítik fel az elsõ világháború éveinek színházát.
Felidéznek emlékezetes színházi elõadásokat, be -
mutat ják a kabarék és mulatók életét, bepillantást
adnak a hadifogolyszínházakban folyó színházi életbe,
s felcsendülnek a nevezetes operettek dallamai. A
felkért elõadók maguk is hosszabb ideje foglalkoznak
az elsõ világháború színháztörténeti fejleményeivel, a
szakterület jeles kutatói.  A sorozat elõadásai:
2016. november 8. 17 óra: A fából faragott királyfi és
vidéke. Balettek a 20. század elsõ két évtizedében a
Magyar Királyi Operaházban – Halász Tamás tánc -
törté nész.
2016. november 22., 17 óra: Két színésznõ háború
idején: Fedák Sári vs Bajor Gizi – Csiszár Mirella
színháztörténész-muzeológus.
2016. november 29., 17 óra: Ferenc József azt
üzente... Háborús és béke a magánszínházak mûsorán
– Gyõrei Zsolt drámatörténész.
2016. december 13., 17 óra: Drámák vérben és
vasban – László Ferenc kritikus, történész.  A belépés
díjtalan.

Várkert Bazár, Déli paloták
(I., Ybl Miklós tér 5.)
Napszél románcok címmel Szentandrássy István
Kossuth-díjas festõmûvész képeibõl nyílt kiállítás. A
tárlat megtekinthetõ december 31-ig, hétfõ kivéte -
lével naponta 10-18 óráig.  

Használt könyvek vására
Novemberben szokásos használtkönyv-vásárunkat
19-én, szombaton tartjuk 16-19 óráig. Sokféle
könyvet kínálunk fillérekért a városmajori kistemp -
lom ban (1122 Csaba u. 5.) 

Programok

(Folytatás az 1. oldalról)
Kulin Ferenc, József Attila-díjas kritikus, iroda -
lom történész, egykori országgyûlési képviselõ
kifejtette: minden ünnepet fenyeget a veszély,
hogy rutinszerû szertartássá válik, vagy aktuál -
politika keveredik bele.

– Forradalom szóval jelöljük az
1790-es franciaországi változá -
sokat, az 1917-es oroszor szági
rendszerváltozást és a mi ötven -
hatos küzdelmünket, noha nem
sok közös vonásuk van – jelen -
tette ki az irodalom történész, s
hozzáfûzte: Francia országban ter -
rorba, diktatú rába, háborúba
torkolltak a szabad ság, testvé -
riség, egyenlõség eszméi; Orosz -
ország ban prole tár diktatúrával
valósítot ták meg az osztály nél -
küli társadal mat. Közös voná suk,
hogy tota litárius rendszert építet -
tek ki, filozófiailag feljogosítva a
ha talmat a végsõ cél legke gyetle -
nebb mód szerek kel való eléré -
sére.

– A mi ötvenhatunk nem
akarta a múltat végképp eltö -
rölni, nem ígérte, hogy ez a harc
lesz a végsõ. Sem az osztályharc,
sem a nacionalizmus nem ját -
szott döntõ szerepet, nem kí -

ván tuk Trianon perújrafel vé telét,
nem irányult a második világhá -

borút követõ status quo ellen, sem a fennálló
társadalmi rend ellen. A nemzeti független -
séget kívánta a szocializmus alapeszmé jével
össze egyez tetni – emelte ki Kulin Ferenc,
hang súlyozva: azt hogy egy nemzet a maga

termé szete szerint rendezze be az életét,
nagyobb veszély nek ítélte mindkét világ hata -
lom, mintha bár melyik gyarmata a riválisához
akart volna csatla kozni. Ezért tûrte el az
Egyesült Államok a magyar forra da lom vérbe -
fojtását.

Kulin Ferenc szerint: a forradalom eltiprása
Moszkva, Peking és Washington közös mûve
volt. Peking a világkom muniz mus eszményét
látta veszélyben, Moszkva közép-európai pozíció -
ját féltet te, Washington egy új világháború
kirobbanásától félt.

– Ha feltesszük a kérdést hat évtized távlatá -
ból, kinek a szándékát igazolta a törté nelem, a
válasz egyértelmû: a miénket. Moszkva elvesz -
tette biro dal mát, a kommu nista Peking kapita -
lista gazda sá got épít, Washington nak rá kel -
lett jönnie, hogy az elodázott diplomá ciai lépé -
sek fokozzák az egyre eszeveszet tebb regio nális
há borúk veszélyét – sommázta beszéde végén
az iroda om történész, nem feledve: nagy tettek -
re csak akkor lehet képes egy közösség, ha úrrá
tud lenni a saját belsõ megosztottságán.

Az ünnepi beszédek után elhelyezték az emlé -
kezés koszorúit a tabáni 1956-os emlékmû nél. A
Budavári Önkormányzat nevé ben dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester és Varga Antal
alpolgármester, majd  Petri Tuomi-Nikula, finn
nagykövet, a kerület oktatási intézményeinek
vezetõi, az ötvenhatos szervezetek tagjai, a képvi -
selõ-testületet alkotó pártok és civil szervezetek
képviselõi koszorúztak.                                          Ditzendy

Tisztelet 1956  hõseinek

A Várnegyed Galéria október 19-én nyílt ki -
állítása nemcsak címében idézi 1956 emlé keit.
A tárlat a háttérben fotókkal illusztrált szöveges
tablókon mutatja be a történelmi eseményeket,
de a forradalmi napok élmé nyét a kerület lakói
által kölcsön adott sze mélyes tárgyak, fényképek
és doku mentu mok hozzák igazán közel a látoga -
tóhoz.

Varga Antal alpolgármester megnyitóbeszédé -
ben arra utalt, hogy az egykori csatahelyszín – a
Széna tér – közelében rendezett tárlat valóban
hiteles színtere az emlékezésnek, majd méltatta
az I. kerületi polgárok, a Hadtörténeti Múzeum
és a Várnegyed Galéria összefogását, amelynek
révén értékes kiállítás született a 60. évforduló
tiszteletére. 

Szödényi Nagy Enikõ gordonkamûvész Johann
Sebastian Bach muzsikájával emlékezett a hõsök -
re és az áldozatokra. 

A most 89 esztendõs Tóbiás Áron író, fiatal
újságíróként 1956-ban maga is részese volt az
októberi eseményeknek. Az egykori rádióst a
forradalom leverése után az íróper vádlottjaként
börtönbüntetésre ítélték.  Az idõs szerkesztõ
eljött a Várnegyed Galériába, de egészségi
állapota miatt a kiállításra írt köszöntõjét fele -
sége, Mikó Eszter olvasta fel. A visszaem lékezés
bevezetõje azt a pillanatot elevenítette fel,
amikor Tóbiás Áront október 22-én behívták a
Magyar Újságírók Országos Szövetségébe és
közölték vele, hogy több éves szünet után ismét a
Magyar Rádió tudósítója lesz. Aznap este már a
Kossuth Klubból jelentkezett és a Petõfi Kör
ülésérõl tájékoztatta a hallgatókat. Másnap
délután „civilként” a Kossuth tér felé közeledve
számos ismerõsével, többek között Kassák Lajos
íróval, Szántó Judittal, József Attila élettársával és
Devecseri Gábor költõvel találkozott. Az
Országház környékén mindenki Nagy Imre
beszédére várt. Tóbiás Áron észrevette, hogy
nincs ami, illetve aki rögzítse Nagy Imre beszé -
dét. Telefonált Benke Valériának, a Magyar
Rádió akkori elnökének, aki gyorsírókat küldött
a helyszínre. Nagy Imre politikai kibontakozás -

ról szóló beszéde magával ragadta a fiatal újság -
írót. Tóbiás Áron e szavakkal zárta visszaemlé -
kezését: „Nem tudtam mi ez, de azt éreztem,
hogy valami új kezdõdik.”

Újlaki Dénes Jászai Mari-díjas, Érdemes
mûvész a kiállítás pártirodának berendezett
enteriõrjében fogadta a látogatókat, majd egy
újságcikkbõl idézve elmondta az érdeklõ -
dõknek, hogy Nagy Imre említett beszédét
annak idején Fenyvesi Mária gyorsíró rög -
zítette. A beszéd legelejérõl lemaradt, mert
nem ért idõben a helyszínre, de késõbb, a
szónoklat leírása közben rögzítette a tömegben
elhangzó bekiabálásokat is. Fenyvesi Mária egy
lila fedelû füzetbe jegyzetelt, amelynek fedelére
egy nagy 6-ost írt. A füzetet lakásában a
ruhásszek rényében rejtegette és csak 1989-ben
vette elõ. Neki köszönhetjük, hogy a Parlament
elõtt elhangzott beszéd szövege megmaradt.
Újlaki Dénes ezt követõen felolvasta az eredeti
beszédet.

A megnyitó zárásaként Incze Ildikó, a
Várnegyed Galéria háziasszonya Kányádi
Sándor Naplótöredék címû versét szavalta,
majd felhívta a figyelmet a kiállítás számos kü -

lön leges „mûtárgyára”. Láthatók többek kö zött
az 1956 után börtönbüntetésre ítélt Vasvári
Vilmos levelei, a Szegedi Katonai Bíróság róla
szóló hivatalos iratai és néhány „beszélgetési
jegy”. Két, a kerületben élõ mûvész személyes
emlékei is megtekinthetõk. Egy régen össze -
állított fotómontázson Csikai Márta szobrász -
mûvész – aki a forradalom napjaiban Magyar
Katalinnal együtt önkéntes ápolónõ volt a
Tétényi úti kórházban – diáklányként látható.
Magyar Katalint – akinek Ágh István költõ is
emléket állított – halálos lövés érte. Egy másik
bekeretezett fényképalbumot Gönczi Béla
grafikusmûvész adott kölcsön a kiállításra. A
fotón megörökített fiatalember 1956-ban a
Képzõmûvészeti Fõiskola hallgatója volt. A kép
a fürdõszobában készült és igazolja, hogy
Gönczi Béla fogadalmat tett: amíg az oroszok ki
nem mennek az országból, nem borotválkozik.
A forradalomra emlékezõ kiállításon többek
között Bor Pál festõmûvész freskótervei, a Toldy
Gimnázium 1956-os diáksapkája, egy korabeli
mentõláda és néhány töltény is helyet kapott,
mellettük korabeli szobrok, hirdetmé nyek,
karikatúrák és plakátok idézik fel a 60 évvel
ezelõtt történteket.

A tárlat november 26-ig tekinthetõ meg a
Várnegyed Galériában. roj

Kiállítás a Várnegyed Galériában

Történetek tárgyakban, képekben 1956-ról

Újlaki Dénes, Jászai Mari-díjas színművész olvasta fel Nagy Imre Parlament előtt elmondott beszédének szövegét

Főhajtás a tabáni emlékműnél. A képen Varga Antal alpolgármester és 
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
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Teljesítménytúrának indult, majd zarándok -
úttá alakult a Testnevelési Egyetem által, az
ötvenhatos forradalom 60. évfordulójára szer ve -
zett két, gyalog, kerékpárral és kajak kal tel jesített
túra. Az egyik október 16-án, a vatikáni Szent
Péter térrõl, Ferenc pápa köszön tõje után, míg a
másik a pannon halmi Bencés Fõapátságtól
startolt.

Az olaszországi 220 kilométeres út résztvevõi
Capestrano-ban, a magyarországi 260 kilométe -
resé pedig Budapesten, a Várkert Bazár elõtti
Duna-parton értek célba. A 10 fõs olasz és 20 fõs
magyar csoportban olyan közismert bajnokokkal
találkozhattunk, mint az öttusázó Balogh Gábor,
az úszó Tóth Tamás, a labdarúgó Juhász Roland,
a jégkorongozó Szuper Levente, vagy Dombi
Rudolf, Kammerer Zoltán, Kulifai Tamás kaja -
kozók. 

A kajakon érkezõk október 23-án szállhattak
partra. Útjukat gyalog folytatták a Várkert Bazá ron
át, Melocco Miklós Mansfeld Péter emlék mûvéig.
Itt részt vettek a kerületi megem lékezésen.

Dr. Nagy Gábor Tamás, polgármester ünnepi
beszéde elején emlékeztetett: a zarándoktúra
résztvevõi Capestrano-ból érkeztek, útjuk 650
évet ívelt át.

– Kapisztrán Szent János halálának 500. évfor -
dulóján tört ki Budapesten az a forradalom,
amely visszaadta a szabadságba vetett hitet és
reményt egy reménytelen korszakban – fogalma -
zott Nagy Gábor Tamás, majd a Halászbástyára
függesztett portréról szólt: egy kisfiúsan õszinte,
kamaszosan konok és felnõttesen komoly szem -
pár figyeli lépteinket, Mansfeld Péteré.

A fénykép eredetijérõl elmondta: a vizsgálati
fogságban készült, nem látszik rajta, de Péter
nadrágjából egy vasdarab lóg ki, amellyel az õrt
akarta leütni.

Budavár polgármestere emlékeztetett: minél
távolabb kerülünk valamitõl az idõben, annál
nyilvánvalóbbá válik az igazság.

– Másképp tekintünk-e ma a forradalomra,
mint korábban? – tette fel a kérdést. – Én nem –
válaszolta –, 1956 igazságán nem fog az idõ.

Nagy Gábor Tamás újabb kérdéssel folytatta:
miért nem érzünk késztetést arra, hogy kioktas -
suk a forradalmárokat meggondolat lansá gu -
kért, heves sé gükért, naivitásukért? Azért, mert
tudjuk, olyan kegyelmi pillanata volt tör ténel -
münknek a forradalom, amikor látszott a fény és
a sötétség, a jó és a rossz, az igazság és a hazugság
közti éles határvonal. A két oldal között nem
volt, nem lehetett átjárás. Egyik oldalon nem
törõdtek a saját életükkel, a másikon az éppen
elvesztett hatalomért küz döttek, saját életüket
mentették. Amikor a fiatalok azt üzenték:
ruszkik haza, a másik oldal behívta a szovjet
csapatokat. Egyik oldalon az ünneplõ emberek,
akik október 25-én, mit sem sejtve, önfeledten
sétáltak a halálos kelepcébe. A másikon a
fegyvertelenekre géppus kázók.

– A barikádnak arra az oldalára emlékezünk,
akik életüket sem kímélve harcoltak a magyar
szabadságért – szögezte le Nagy Gábor Tamás,
aki Szabó Magdát idézte: „Anyámnak nem
gyújtot tam gyertyát. A fényt nem lehet megvilá -
gítani.”

– A mai gyertyagyújtással mégis a
fényhozókra emlékezünk, a megtor -
lások vértanúira. Tisztelet a hõsöknek!
Tisztelet a magyar szabadság és függet -
lenség védelmezõinek! – zárta beszédét a

polgármester.
A Testnevelési Egyetem

rektora, prof. dr. Mocsai
Lajos a pesti srácokat idéz -

te meg:
– Mansfeld Péter

korú, fiatal testnevelési
fõisko lá sok körülbelül
százan vettek részt a
harcok ban. Többen,
köztük vi lág hírû spor -

tolók és ed zõk halálos
sebet kap tak – fogal ma -

zott, s egy ke vés sé ismert tör -
ténetet osz tott meg az ünnep -

lõk kel.
A TE egyik hallgató ja magával vitte a

tüntetés re a fõiskola nemzeti színû
lobogóját. Azt a lobogót, amelyet
Klebelsberg Kuno felesége, Botka
Sarolta adomá nyo zott az iskolá nak.
Útközben a zász lóról lefej tet ték a
Rákosi-címert, s elõ tûnt a két angyal
tar tot ta jelkép. Az emberek ezt látva
saját lobogóik ból kivágták az elnyo -
más címe rét, így ala kult ki 56 szim -
bóluma, a lyukas zászló.

A rektor a következõkben rátért a
teljesítmény túrára, amely – mint mond -
ta – a fiatalok lelkülete miatt ala kult át
zarándoklat tá. Pannon hal mán kétszá -
zan búcsúztatták a sporto lókat, Olasz -
ország ban tucatnyi kerék páros csatla -

kozott a magyar fiatalokhoz.
Jánosa Domokos, a Szent Anna plébá nia plébá -

nosa Tertullianust, az ókor jeles teo lógusát idézte:
„A vértanúk vére a keresztény ség magve tése”.

– Igaz ez népünk történelmére is, 1848-ra és
1956-ra egyaránt. Levert, mégis dicsõséges forra -
dalmaink hozzájárulnak ahhoz, hogy jó magyar -
nak lenni. Amikor ötvenhatban rést ütöttünk
egy Isten- és emberellenes diktatúra falán, jó volt
magyarnak lenni. Amikor 1989. október 23-án
ismét kikiáltották a köztársaságot, jó volt
magyarnak lenni – emelte ki az atya.

A plébános megjegyezte: 1956-ban megmu -
tatta ez a nép, hogy mégis keresztény és képes
együtt cselekedni.

– Mansfeld Pétert a kommunista rezsim
köztörvényes bûnözõnek igyekezett beállítani.
Nem volt szent, de mártír, aki tükrözte Isten örök
fiatalságát – zárta megemlékezését Jánosa Domo -
kos, majd felolvasott egy 1956 november ben
fogalmazott imádságot.

A közös áhítatot követõen a jelenlevõk mécsest
gyújtottak az áldozatok emlékére.                      D. A.

Vatikánból Mansfeld Péter szobráig

Elõadás a Lánchíd Körben
2016. november 11-én, pénteken 13 órakor Török
Ferenc építész tart elõadást.
Helyszín: a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium
díszterme (I., Szabó Ilonka u. 4.) Várunk minden
érdeklõdõt rendezvényeinken! www.lanchidkor.hu

Magyarság Háza 
(I., Szentháromság tér 6.) 
Minden hónapban: Dúdolj! Ringass! Táncolj! Népzenés-
táncos-mesés foglalkozás kisgyermekes családoknak.
Idõpontok: november 27. (vasárnap), 17:00 óra,
decem ber 18. (vasárnap), 17:00 óra. A belépés díjta lan.

VárMezõ Galéria
(I., Attila út 93.)
Irgalmasság címmel Dely Teréz iparmûvész tûzzo -
mánc kiállítását tekinthetik meg a galéria Ujhelyi
termében november 29-ig, hétköznap 9-18, hétvégén
és ünnepnapokon 10-16 óráig.
A nyitott galéria kiállító térben  A fénnyel szõtt selyem
csodálatos világa címmel Székely Ildikó selyemfestõ
kiállítása látható november 4-tõl november 29-ig. A
kiállított alkotások megvásárolhatók. A tárlatok meg -
te kintése ingyenes, minden szeretettel várnak.

Beszélgetés Lukács Sándor
színmûvésszel
A Szent Ferenc Kórházban folytatjuk beszélgetés -
sorozatunkat, melynek egyik célja, hogy betegeinknek
az itt töltött idõ alatt a gyógyulás mellé kellemes és
hasznos idõtöltést, feltöltõdést is nyújtsunk. A meg -
hívottakkal Bánki Iván rendezõ beszélget. Következõ
vendégünk: Lukács Sándor, Kossuth- és Jászai Mari-
díjas színmûvész. Helyszín: Budapesti Szent Ferenc
Kórház, III. emeleti elõadóterem (1021 Budapest,
Széher út 73.) A beszélgetés idõpontja: november 22.
kedd, 17.00 óra. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Sportolj velünk!
Az Egészség- és Családvédõ Országos Egyesület szer -
ve zésében
Folytatjuk az egészséges életmód népszerûsítése ér -
de kében indított tömegsport mozgalmunkat. Minden -
kit szeretettel hívunk az alábbi ingyenes program -
jainkra:
Kondicionáló torna minden hétfõn és szerdán, 20:00-
21:00 óra között. Helyszín: Testnevelési Egyetem (TF),
Barakk épület, XII. ker., Alkotás u. 44. Az órákat
gyógytornász tartja.
Nordic Walking 2016.11.08-tól, keddenként 15:30-
16:30 óra között. Helyszín: I., Vérmezõ 70-72. Vagon
Étterem (mozdony) mögötti rész (Déli pályaud vartól 2
percre). Sporteszközt ingyen biztosítunk. 
Torna a szabadban keddenként 2016. 11.08-tól
16:30-17:30 óra között. Helyszín: I.,Vérmezõ 70-72.
Vagon Étterem  mögötti rész.
Torna a szabadban csütörtökönként 2016. 11.10-tõl
16:00-17:00 óra között. Helyszín: XII. ker., Svábhegy,
Devecseri park (új „Kondi Park”).
Nordic Walking kirándulás. Részletek az egyesület
honlapján: www.ecsosz.hu             

Programok

Október 20-án egy sokak által várt, ritkán látha -
tó alkotást, Herskó János: Párbeszéd címû filmjét
vetítették a Tabán Moziban. A Budavári
Önkormányzat filmklubja az „Ünnepre han -
golva 1956–2016” sorozat keretében idén õsszel
olyan korábbi mozifilmeket tûz mûsorára,
amelyek az 1956-os forradalomra és szabadság -
harcra emlékeznek. Valamennyi alkotás az
1950-es, ’60-as évek szemszögébõl idézi föl az
eseményeket.

Az 1963-ban készült Párbeszéd egy házaspár
történetén keresz tül a második világháború
végétõl a hatvanas évek elejéig követi végig
Magyarország politikai eseményeit. A Párbeszéd
jelképes cím, hiszen nemcsak a film két fõsze -
replõje, hanem az 1956-os forradalom egymással
harcoló résztve või között is megpróbál valami -
féle kompro misszumra jutni. A történet Judit
(Semjén Anita) és László (Sinkovits Imre) vissza -
tekintése a közösen és egymás nélkül eltöl tött
éveikre. Az 1956-os események ben mindketten
más-más oldalon vesznek részt. Judit az egyete -
misták közösségében, László karhatal mistaként
aktivi zálja magát. A konszolidáció idején
szakmai pályájuk évekig külön fut, majd ismét
találkoz nak és újrain dítják kapcsola tukat.

A vetítést követõen Herskó János filmjérõl dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester, a filmklub
vezetõje Lukácsy György filmkritikussal beszél -
getett. Dr. Nagy Gábor Tamás úgy vélte, hogy a
Párbeszéd több mint ötven év távlatából mûvészi
és  lélektani szempontból is hiteles alkotás.
Kommunista nézõpontból készült, de korábban
nem ismert nyíltsággal beszél a koalíciós idõk

ellentmondá sairól. A filmben az 1956-os
események bemutatása elüt az addigi semati -
kus „ellenforradalom-ábrázo lás”-tól, hiszen
sikerült felidézni ’56 októbe rének atmoszfé -
ráját. A rendezõ nagy érdeme továbbá, hogy
filmjében még az epizód szerepekben is
zseniális  színészek játszanak. 

Lukácsy György elmondta, hogy a Pár -
beszéd annak idején kiemelt költségve tésbõl,
8 millió forintból készült és Herskó János
rendkívül felkészült stábbal dolgozhatott. Az
országban sok helyre eljutottak a kópiák, de
a rendezõ mindkét oldaltól erõs kritikát
kapott. Csepelen azt rótták fel neki, hogy
elárulta a forradalmat, ugyanakkor a kemény -
vonalasok túlságosan forradalminak tartották.
A filmkri tikus szerint rendkívül modern
alkotás ról van szó, amelyben a nõi fõszereplõ –
természetes szépsége és fimbeli karaktere miatt –
akár egy Antonioni film hõsnõje is lehetett
volna.

A Tabán Kinotéka egyik nézõje hozzászólá -
sában Herskó János késõbbi pályájának rövid
összefoglalásával egészítette ki az elhangzot -
takat. Elmondta, hogy a rendezõ – a Hunnia
Stúdió vezetõje és a Színház- és Filmmûvészeti
Fõiskola tanára – 1970-ben családjával Svéd -
országba disszidált, ahol kis költségvetésû
filmeket készített és tanított. Stockholmban a
Svéd Filmakadémia elnöke lett. Az 1990-es
évek derekán hazatért, ismét tanította a fiatal
magyar filmeseket és elkészítette önéletrajzi
ihletésû filmjét, az Egy kenyereslány balla -
dáját. 2006-ban Kossuth-díjjal tüntették ki;
2011-ben hunyt el.

A filmklub beszélgetésének egyik kiemelt
kérdése volt, hogy a forradalom eseményeinek
ábrázolása mennyire kérhetõ számon az 1963-
ban készült alkotáson. A Párbeszéd egyik
jelenetében a rádióból elhangzik Nagy Imre
híres beszéde (igaz, nem a miniszterelnök,
hanem egy bemondó olvassa fel) és hiteles
módon kerül szóba a Köztársaság téri pártház
ostroma is, de a megtorlásról és a sortüzekrõl
nem esik szó benne. Dr. Nagy Gábor Tamás úgy
vélte, hogy 1956 még ma is túl közel van ahhoz,
hogy társadalmi konszenzus szülessen az
októberi eseményekrõl. Amíg nem teremtõdik
meg a valódi történelmi távlat, addig – akár egy
mozaik darabjaiból – személyes történetekbõl
áll össze a kép, hogy mi is zajlott a forradalom
napjaiban.

Az „Ünnepre hangolva 1956–2016” sorozat
következõ vetítésére november 18-án kerül sor
a Tabán Moziban. A Keserû igazság címû
alkotás után dr. Nagy Gábor Tamás Szigethy
Gábor irodalomtörténésszel beszélget. R. A.

Ünnepre hangolva – Filmvetítés a Tabán Moziban

Párbeszéd a filmklubban

Jelenet Herskó János Párbeszéd című filmjéből

Emlékfutás a Czakón
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordu -
lója alkalmából emlékfutást rendezett a Sport-és
Szabadidõközpont az I. kerületi iskolások számára. Az
eseményen tíz iskola  108 tanulója vett részt, 54 fiú és 54
lány versenyzett. Az általános iskolásoknak 56 méteres
szembeváltó futást kellett teljesíteni, külön futottak az
alsó és a  felsõ tagozatosok.  A gimnazisták nál természe -
tesen nõtt a távolság, õk 1956 métert  futottak két
futamban: az  V. korcsoport ban a 14 és 15 évesek, míg a
VI .korcsoportban a 17-18 évesek vettek részt..
A résztvevõ diákokat és a felkészítõ testnevelõ taná -

raikat  Fehér Ferenc,  a sportközpont igazgatója  üdvö zöl -
te, aki köszöntõjében méltatta  az ’56-os forradalom
eseményeit, s  ígéretet tett , hogy az emlékfutást  ezentúl
minden évben megrendezik. Az emlékfutást követõen  a
tanuló és a diákok is,erre az alkalomra készült sportmezt
kaptak, a korosztályos gyõzteseket pedig érmekkel
jutalmazták. Gyõztesek:  
I-II. korcsoport,   I . helyezett: Batthyány Általános Iskola
III-IV. korcsoport /elsõ futam/ I.  helyezett: Batthyány
Álta lá nos Iskola. /második futam/ I. helyezett: Szilágyi
Gimnázium
V. korcsoport, fiúk   I. helyezett:  Bõhm Csaba / Szent
Gellért Gimnázium/. V. korcsoport,  lányok  I. helyezett:
Palotás Júlia / Toldy Gimnázium/
VI. korcsoport, fiúk I. helyezett: Tihanyi Péter, Koszto lá -
nyi Gimnázium. VI. korcsoport,  lányok I. helye zett:
Bartók Annamária, Szent Gellért Gimnázium

Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem rektora fogadta a
zarándoktúra résztvevőit

Nagy Gábor Tamás: „1956 igazságán nem fog az idő”
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NOVEMBERI PROGRAMOK

Zenei programok:
Budai Gitáriskola
A díjnyertes iskolában a képzés életkortól és zenei
elõképzettségtõl függetlenül folyik. A fiatal, képzett
zenetanárok számos stílust oktatnak: klasszikus gitárt,
jazzt, bluest, rockot és egyéb könnyû mûfajokat. 
Folyamatos csatlakozási lehetõség.
Információ: info@budaigitariskola.hu, www.budaigitarisk
ola.hu

November 12. szombat 19.00
Sebõ-Klub és Táncház
Az esteket koncerttel, vetítéssel, meglepetés vendégek -
kel kezdjük, házigazda a Sebõ-együttes: Sebõ Ferenc,
Barvich Iván, Perger László, Soós Réka, Tímár Sára. A
remek táncházi muzsikát Mihó Attila és bandája biztosítja,
tánctanárunk Csatai László „Csidu”. Belépõ: 1000 Ft

November 27. vasárnap 19.00 
Regejáró Misztrál Mûvészeti Klub
A kimagasló vokális képességû, számos akusztikus
hangszert megszólaltató Misztrál együttes havonta tart
klubnapot a Budavári Mûvelõdési Házban, amelynek
keretében rendszeresen kiváló zenekarokat látnak
vendégül, ezúttal a a Voodoo Papa Duot. Belépõ: 1000 Ft.

Gyerekprogramok:

Minden csütörtökön 9.30
Babamuzsika
Énekes, zenés foglalkozás 6 hónapostól 3 éves gyerme -
kek nek és szüleiknek, folyamatos csatlakozási lehetõ ség -
gel. Vezeti: Szalai Hilda. Belépõ: 700 Ft/alkalom, bérlet:
3000 Ft/5 alkalom 

Néptáncoktatás a Bartók táncegyüttesben 
Óvodás csoport: minden hétfõn és szerdán 16.30–17.15
Általános iskolás csoport: minden hétfõn és szerdán
17.15-18.30. Az együttesben tudatos utánpótlás
nevelõ munka folyik: rendszeresen óvodás- és gyermek -
csoport valamint ifjúsági csoport dolgozik a felnõtt
együttes mellett. Tanítók: Pataki Brigitta, Aranyos
Nándor. Tanfolyami díj: 5000 Ft/hó. Infor máció: www.
bartok tancegyuttes.hu

Bábos mesekuckó 
Minden szerdán 10.30-11.30-ig
Meseszeretõ 1,5-4 éves gyermekek, babák és mamák
számára. A foglalkozást vezeti: Bálint Ildikó. A foglalko -
záshoz elõzetes bejelentkezés szükséges az alábbi
elérhetõségeken:telefonszám: +36 30/647-7082, e-
mail: ildi.miklos@yahoo.com. Az elsõ alkalom ingyenes!

Belépõ: 1500 Ft/alkalom. 6000 Ft a bérlet, amely 2
hónapig lejárható

Multi Talent Musical Iskola
Minden szombaton 9.00-13.00. Várunk mindenkit 7 éves
kortól, akit érdekel a musical és a színház világa. Vezeti:
Zezula Tibor. Információ:  zezula.tibor@gmail.com

Mozgás, tánc
Maminbaba 
Minden kedden 10.30. A Hordozós latin fitness egy igazán
szórakoztató, mégis csinosító mozgásforma latin tánc
alapokkal. A foglalkozást vezeti: Kósik Ildikó. A részvé -
telhez elõzetes bejelentkezés szükséges a 30/580-
2108-as telefonszámon! Belépõ: 1500 Ft, 5 alkalmas
bérlet: 6000 Ft

Minden szerdán 18.30-20.30
Argentin Tangó
A lépések tanításán túl a pontos vezetésre és a jó han -
gulatra fektetnek hangsúlyt a tangó órákon, amit a szerda
esti úgynevezett milonga (össztánc) elõtt tartanak. Vezeti:
Götz Andrea és Szõllõsi András. Belépõ:  2000 Ft.

Tahiti tánc
Minden hétfõn 18.00-19.30-ig és kedden 19.00-20.30-
ig. Haladóknak: minden csütörtökön 19.30-21.00-ig.
A polinéz szigetvilág életvidám, energikus táncait ta -
nuljuk. Az intenzív mozgás erõsíti a comb- és hasiz -
mokat,  az egyensúlyérzéket és mozgáskoor di nációt. Új
jelentkezõknek az elsõ alkalom ára: 1000 Ft

Nyugdíjas programok:
Vetítettképes ismeretterjesztõ elõadások:
November 8. kedd 10.30. Ipach Ildikó: Cseh világ -
örökségek I. Vetítettképes ismeretterjesztõ elõadás
Belépõ: 100 Ft
November 15. kedd 10.30. Malomhegyi Imre: Ausztria II.
Vetítettképes ismeretterjesztõ elõadás. Belépõ: 100 Ft

Idõsek Akadémiája - Szeretet Klub
Minden hétfõn 10.00
Kellemes, kötetlen beszélgetéseket tartunk hétfõ dél -
elõt tönként, amelyet alkalmanként gyalogos kirándu -
lással és múzeumlátogatással színesítünk.
Klubvezetõ: Simon Magda

Irka Kör Versszínház - Irodalomkedvelõk Klubja
Minden csütörtökön 10.00
„Egy lángot adok, ápold, add tovább…” A  „költészet
lángját” élesztgetjük minden csütörtökön 10-13 óráig.
Szeretettel várunk új jelentkezõket is: vers-és próza -

mondókat, autentikus énekest, komolyzenei énekest,
hangszeren játszót - akik szívesen közremûködnének
irodalmi mûsorainkban.

Alakformáló konditorna
Minden kedden, csütörtökön 15.30-16.30 és 16.30-
17.30. Minden szerdán, pénteken 7.30-8.30 és 8.30-
9.30. A jó erõnlét, hajlékonyság, egészség, harmónia
érdekében különféle izomgyakorlatok erõsítése váloga -
tott minõségi zenére. Minden korosztálynak! Vezeti: Tóth
Ildikó, Harangozó díjas táncmûvész. Részvételi díj: 1000
Ft, nyugdíjasoknak 900 Ft

Klubok, körök:
A Dunánál – Dalolókör Lovász Irénnel
Minden kedden 18.00. A kör nyitott, új vendégeket is
szívesen látunk közös daltanulásra, együtt éneklésre!
Vezeti: Lovász Irén népdalénekes, egyetemi docens
www.lovasziren.hu. Belépõ: 1000 Ft

Péntek esti kötõklub 
Kötetlen foglalkozás, közös kötés kezdõknek, újrakez -
dõknek és haladóknak. A foglalkozás 16.00-tól 20.00-ig
tart, bármikor csatlakozhatsz. Vezeti: Erdei Gyöngyvér
06/20-333-7503. Díja: 2 000 Ft. Ha kevesebb mint 2
órát tudsz velünk lenni 1 500 Ft.

November 11. péntek 14.00
Baross Gábor Turista Klub
Kirándulásokat szerveznek, élménybeszámolót tartanak,
rendezvényeik mindenki számára nyitottak. A jelentke -
zéseket klubnapokon vagy fogadónapon várják. Klub -
vezetõ: Malomhegyi Imre

November 8. kedd 14.00
Budavári Mozgássérült Szervezet
Az I. kerületi Mozgássérültek Klubja – immáron akadály -
mentesített környezetben – minden hónap elsõ keddjén
tartja klubnapjait, melyek lehetõséget terem tenek a
tagok számára, hogy sorstársaikkal kikap csolódhassa -
nak. Klubvezetõ: Dr. Szalkó Anna.

Budavári Művelődési Ház

PROGRAMOK

November 4-én, pénteken 16.30-18.00 óráig családi
kéz műves délután, ahol a család minden tagja képes ségei
szerint elkészítheti a szívének tetsző tárgyat. Részvételi
díj: 1500Ft/család. Érdeklődés, jelentkezés: Dobinszki
Csilla, csillanemez@gmail.com,  06-20-527-7095.

Termelői piac a Klub előtti téren minden pénteken 8.00-
15.00 óráig.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Hétfő:
10.00-12.00 „Örömforrás”- játék klub örökifjú felnőt -
teknek.
15.00-17.00 „ Kikötő” – lélektámogató, egyéni beszél -
getés szakemberrel, idősebb korosztály részére. Beje -
lent kezés  Bori-Szabó Orsolyánál a 06-30-600 5530-as
telefonszámon.
16.00-17.00 ingyenes, önszerveződő angol társalgókör.
16.30-17.30 ingyenes jogi tanácsadás. Bejelentkezés:
drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhetőségein.
17.30-18.30 „Színkópé” - színjátszókör 6-10 éveseknek
Patocskai Katalin színművésznő vezetésével. Részvételi
díj 3500Ft/hó, vagy 1000 Ft/alkalom. Érdeklődés, jelent -
kezés: 06 20 770 8679, patocskatica@gmail.com,
www.szinkope@org.
19.00-20.00 labdás gerinctorna 1200 Ft/alkalom 4000
Ft/ 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, tapasz -
talatainkról eszmét cserélhetünk, közösen játsz hatunk.
Hozzájárulás: 700 Ft, amely magában fog lalja egy kávé
vagy tea árát. Meghívott előadó esetén további 500Ft.

15.00-16.00 „Aranycipő”- senior tánctanfolyam, I. ke -
rületi lakosoknak ingyenes. Folyamatos csatlakozási
lehetőség! Érdeklődés: Füleki Réka, 06 30 479 93 28.
16.00-17.00 ingyenes, önszerveződő német társal -
gókör.

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/ fő, az első alkalom ingyenes.
Gyerekkel is lehet jönni! Információ: Gégöl Csenge,
csengikee@gmail.com, 06-70-770-9130.
14.00-17.00 bridzs klub
16.00-17.00 ingyenes, önszerveződő orosz társalgókör.
17.00-18.00 meridián torna.
ÚJ! 18:00-20:00 egészségmegőrző JÓGA. Részvételi
díj: 2000 Ft/alkalom. Jelentkezés a Klub elérhe -
tőségein.

Péntek:
8.00-9.00 senior gerinctorna 600 Ft/alkalom
9.00-10.00 gerinctorna minden korosztálynak 600
Ft/alkalom.
MINDEN GERINCTORNÁRA BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉ -
GES A ritustorna@gmail.com CÍMEN!
10.00-11.00 „Aranycipő” senior tánctanfolyam. Rész vé -
teli díj 500Ft. Folyamatos csatlakozási lehetőség!  Érdek -
lődés: Füleki Réka, 06 30 479 93 28.
Vasárnap:
Különleges születésnap (kalandtúrával, vetélkedővel,
alkotóműhellyel). Érdeklődés: Körmendi Csilla, 0630 531
55 77, bolcsbagoly@index.hu

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

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

Fotó: Jung Zseni
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In gat lan
    

    XII. Költõ utcában 2 szintes 110 m2-es 1 nappali hallal + 3
hálószobás összkomfortos, felújítandó önkormányzati lakás
bérleti joga kisebb alapterületû budapesti öröklakásra cserél-
hetõ. Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  
    Budai várban a Dísz téren reprezentatív épületben lévõ
60 m2-es, dongaboltozatos, utca felé nyíló, irodának is
kiválóan alkalmas, földszinti, felújítandó önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágn-
er Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    Budai vár közvetlen közelében a Halászbástya feljáratánál
a Donáti utcában 52 m2-es vári panorámás, felújított örök-
lakás eladó. Irányár: 42,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-2203.  
    Budai vár közelében a Logodi utcában 72 m2-es felújított,
cirkófûtéses öröklakás + 18 m2  terasszal eladó. Irányár: 43,9
M 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, cirkófû -
téses önkormányzati lakás bérleti joga I. kerületi önkormányzati
bérlakásra vagy budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 9
M Ft.  Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    I. kerület Naphegy alján a Czakó Pálya közelében a Hegyal-
ja úton III. legfelsõ emeleti (lift nincs) 70 m2-es + 4 m2 erkély,
reprezentatív burkolatokkal, beépített bútokkal, igényesen
felújított, gépesített, újszerû állapotú, modern kialakítású,
cirkófûtéses öröklakás eladó. Irányár: 39 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/509-2665.
    XI. Bel-budán modern építésû társasházban lévõ felújított
40 m2-es, azonnal beköltözhetõ, gázfûtéses társasházi örök-
lakás eladó. Irányár: 20,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 
    XII. kerület zöldövezeti részén 1 nappali + 2 hálószobás,
erkélyes, teremgarázsos, tetõtéri, felújított 78 m2-es örök-
lakás eladó. Irányár: 45,9 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261,
0630/488-1933. 
    Budai vár közelében a Donáti utcában reprezentatív épület
II. emeletén lévõ 42 mv-es, nagy belmagasságú, galériázható,
felújítandó önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó
vagy budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 13,9 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 építésû, hívóliftes vil-
laház 1230 m2 összközmûves telekkel eladó. Irányár: 320 M
Ft. Wágner Iroda, 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.
    Eladó Batthyány utcában, 101 m2-es, 3 szoba, 2 fürdõszo-
ba és 2 konyha elosztású lakás. Jelenleg 2 lakásként mûködik.
Ár.: 47.900.000 Ft. Tel.: 06-30-416-0722.
    I. kerület Mészáros utcában eladó 46 nm-es, II. emelti
öröklakás tulajdonostól 21 MFt. Ingatlanosok nem. Telefon:
06-20-982-1913.
    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 In-
gatlan 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.
    Készpénzes ügyfelünk részére keresünk I.kerületi igényes
lakást 60 millió forintig. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571

ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ 
AZONNALI KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL VÁSÁROL! 

Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat, órákat (kar,
dísz, fali), szõnyegeket (kopottan, hibásan is), kitünte téseket,
érmé ket, bizsukat – borostyánt, ezüs töket, csip kéket,
könyveket, bun dákat, minden féle régi séget, hibásat is. Hívjon
bizalommal a hét minden napján, díjtalan kiszállással. Telefon:
06-70-600-1727.

    
    I. Attila úton elsõ emeleti felújított 105 nm-es nappali + 3
hálószobás, 2 erkélyes lakás 48 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 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.

    Garázs kiadó tulajdonostól a Naphegyen, 17 nm, raktárnak
is alkalmas. Telefon: 213-98-45, propuskas@freemail.hu.
    
                                            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, ott-
lakás nélkül. Önkormányzati lakás is érdekel. Tel: +36-
30/977 7219.

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
kész pénz ben fizetek! Díjtalan kiszállás! Telefon: 06-70-625-
9749.

Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket,
könyv tárakat, aprónyomtatványt (képeslap, metszet,
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.
    Mindennemûrégiséget vásárolok díjtalan kiszállással, érték -
becsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, 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 festményeket,
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.

PÉZSMA- ÉS IRHABUNDA OLCSÓN ELADÓ. 
M-L-es méret, egyszer használt, nagyon jó állapotban.

Telefon:  +36-0-338-6755.

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 garanciá-
val! 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, javítá -
sa. Mosó-, moso gatógépek 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.
    

Villanyszerelés! Telefon:  +36-30/529-3085
    
    Lakatos, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílás zárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 06-20-450-3308.
    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, sza-

lagfüggöny, roletta. Megbízhatóság, elfogadható ár. 
Telefon: 06-30-212-9919.

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, 

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.
    Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalási is. Gip-
szkartonozás, kőműves-javítások, burkolás. Gyors kezdés,
rövid határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30-5686-255.

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.

Idõs emberek hétköznapi gondján segítünk, heti rendsz-
erességgel. Igény szerint mindent megbeszélünk. Telefon:
06-20-565-7700.

Oktatás

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

Matematika tanítása 4-12 évfolyamon szaktanártól,
gyakorlattal. Délutáni együtt-tanulás lehetõsége. Házhoz
megyek. Telefon: 06-30-264-3325.

Családi Napközi, Gyöngyöcskék várja szeretettel tagjait
rendszeres és idõszakos félnapos gyermekfelügyeletre, 

az I. ker. Logodi utcába.
Érd.: Muraközy Zsuzsa: 06 20 9 128 718, 

Páhy Anna: 06 20 969 0698, 
e-mail: murakozyzsuzsa@t-email.hu.

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 
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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. 
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Adás-vétel

BIZTONSÁG-KÉSZPÉNZ

Ha Ön biztonságban és
készpénzért sze retné

értékesíteni régiségeit, kérem
jöjjön el hozzánk!

Készpénzért vásárolunk régi
könyveket, magyar és külföldi fest-

ményeket, eozinos Zsolnay tárgyakat
és mindenféle antik műtárgyakat. 

Cím: I. ker., Alagút u. 4.
(Attila és az Alalgút u. sarok)
Telefon: 201-5607
06-20-319-0292

SZOCIÁLIS RUHAVÁSÁR
A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a rászoruló lakosok számára. 
Az akció során kedvez ményes áron vásárolhatnak használt ruhanemût, gyermek,

nõi, férfi ruházatot és játékokat.

Az akció helye: 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. II. emelet. 
Idõpont: 2016. november 21. (hétfõ) 08.00-16.00-ig. 

Telefon: 212-2783, 212-2811. 

A szociális vásárra elsõsorban gyermeküket egyedül nevelõ szülõket, kisnyugdíja-
sokat és kiskeresetû lakosokat várnak.

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma 
közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275

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
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E-mail: varnegyed@gmail.com

Megjelenés
November 4.
November 18.
December 2.
December 16.

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

Lapszám
19
20
21
22

A Várnegyed újság 2016. évi megjelenése




