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Ismét egy példaadó kerületi kezdeményezés

Újabb környezetvédelmi 
program Budaváron 
Földanya napján, Földanya 

szobránál jelentette be a Bu-

davári Önkormányzat legújabb 

környezetvédelmi programját. 

A kerületi bölcsődékbe, óvodák-

ba, iskolákba az FKF Zrt.- vel 

közösen szelektív hulladék-

gyűjtőket helyeznek ki. A Kerü-

letkártyával rendelkező lakók 

ökozacskót vehetnek át az I. ke-

rületi önkormányzat ügyfélszol-

gálatain. Megjelent a Budavári 

Zöldítő című kiadvány is, amely 

gyakorlati tanácsokkal segít ab-

ban, hogy minél kevésbé terhel-

jük a környezetünket.

— Nem lehet a természetre úgy te-

kinteni, mint meghódítandó, leigá-

zandó területre. Folyóink, vizeink 

nem arra valók, hogy elvigyék a 

szemetet, az erdők nem arra valók, 

hogy kivágásukkal, felégetésükkel 

újabb és újabb természeti terüle-

tekből akarjunk hasznot kisajtolni 

— hívta fel a figyelmet Nagy Gábor 

Tamás polgármester, aki a Földanya 

napján mutatta be a Budavári Ön-

kormányzat új, környezetvédelmi 

kiadványát, a Budavári Zöldítőt.

Mint mondta, az önkormányzat az 

országban elsőként alkotta meg a 

helyi klímastratégiát, amely meg-

határozza, hogy egy kerület hogyan 

tudja csökkenteni ökológiai lábnyo-

A Budavári Általános Iskolában már szelektíven gyűjtik a hulladékot

Az I. kerület elsőként vállalta fel intézményi szinten, hogy szelektív hulladékgyűjtő dobozo-

kat helyez ki a bölcsődék, óvodák csoportszobáiba, az iskolai tantermekbe 

— mondta Becker Pál, az FKF Zrt. vezérigazgató-helyettese
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mát. Az egyik legfontosabb feladat 

a szemléletváltozás elősegítése. a 

Budavári Zöldítő című kiadvány 

gyakorlati tanácsokkal segít abban, 

hogy minél kevésbé terheljük a kör-

nyezetünket, minél kisebb legyen 

az ökológiai lábnyomunk. — Nagyon 

sokat megtehetünk azért, hogy meg-

kíméljük a környezetet a felesleges 

vízfogyasztástól, a hulladékoktól, 

műanyagoktól — mondta a polgár-

mester.  

A szemléletformálást segíti az a 

kezdeményezés is, hogy a Budavá-

ri Önkormányzat minden kerületi 

bölcsődébe, óvodába és általános 

iskolába szelektív hulladékgyűjtőket 

helyez el. Így már a legkisebbek is 

megtanulják a szelektív hulladék-

gyűjtés fontosságát és jelentőségét. 

— Az I. kerület elsőként vállalta fel 

intézményi szinten, hogy szelektív 

hulladékgyűjtő dobozokat helyez 

ki a bölcsődék, óvodák csoport-

szobáiba, az iskolai tantermekbe — 

mondta Becker Pál, az FKF Zrt. ve-

zérigazgató-helyettese. Az kerületi 

intézményekbe 100-100 papírkuka 

kerül ki, amelybe a gyerekek külön 

gyűjthetik a fém- és műanyag, vala-

mint a papírhulladékot. Becker Pál 

hozzátette: a szemléletváltozást az 

FKF Zrt. oktatási anyaggal is segíti: 

a gyerekeknek és a pedagógusoknak 

játékos, interaktív formában mond-

ják el, miért fontos a szelektív gyűj-

tés és hogyan hasznosíthatóak újra 

az anyagok. — Azt szeretnénk elérni, 

hogy kevesebb erőforrást használ-

junk fel, de a jelenleginél nagyobb 

hatékonysággal. Mert ma túlhasz-

náljuk a Földet — hangsúlyozta.

Az önkormányzat új környezet-

védelmi programja azonban nem 

pusztán a gyerekeknek, de a fel-

nőtteknek is kínál alternatívát. 

Ökozacskókat készítettek, amelyek 

segítségével kiiktathatók a bevásár-

láshoz használt műanyag szatyrok. 

Az ökozacskók kis helyen elférnek, 

mindig velünk lehetnek a táskában, 

és kényelmesen szállítható, sőt, tá-

rolható bennük zöldség, gyümölcs. 

A Kerületkártyával rendelkező ke-

rületi lakók az önkormányzat ügy-

félszolgálati irodáin vehetik át az új 

ökozacskókat.  

A Kerületkártyával rendelkező kerületi lakók az önkormányzat ügyfélszolgálati irodáin 

vehetik át az új ökozacskókat 
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Új aula a Kosztolányiban 

Alig kezdődött el a tanév, a Kosz-

tolányi Dezső Gimnáziumban már-

is ünnepeltek: kedves ünnepségen 

került sor a megújult aula átadásá-

ra. Az iskola közösségi helyiségébe 

álmennyezetet szereltek modern 

led-világítással, a padló pedig új 

burkolatot kapott, amely emlékezte-

ti a diákokat a gimnázium névadójá-

ra is. A felújítás költségeit a Budavá-

ri Önkormányzat biztosította. 

Az aulát jelképesen lezáró szala-

got Bodor Eszter intézményvezető, 

Nagy Gábor Tamás polgármester 

és Hajnissné Anda Éva tankerületi 

igazgató asszony vágta át, hogy a 

diákok birtokba vehessék az iskola 

hagyományaihoz méltó, ugyanakkor 

modern előteret. 

Lassan indul a fűtés – nincs teendő a szén-monoxid riasztóval

Lassan megkezdődik a fűtési sze-

zon a gázfűtéses lakásokban is. 

Ezért utánajártunk, mi a teendő az 

önkormányzat által vásárolt és a 

bérlőkhöz beszerelt szén-monoxid 

riasztókkal. Mint ismert, az önkor-

mányzat 2017. novemberében 1300 

darab magas minőségű, a katasztró-

favédelem által is ajánlott szén-mo-

noxid érzékelőt vásárolt.   

Juhász Géza, a Gamesz műszaki igaz-

gatója kérdésünkre elmondta, hogy a 

bérlőknek nincs teendőjük a besze-

relt készülékekkel, hiszen azok az 

üzembe helyezéstől kezdve hét éven 

keresztül működnek. Hozzátette, 

hogy a lakóknak nem kell megijed-

niük attól, hogy a készüléken nem 

világít semmiféle gomb, az érzékelő 

működik. Nem kell elemet cserélni 

vagy akkumulátort tölteni sem.

— A lakóknak akkor van tenniva-

lójuk, ha a készülék megszólal és 

riaszt. Ekkor azonnal el kell hagyni 

a lakást és a 112-es telefonszámon 

értesíteni kell a katasztrófavédelem 

munkatársait. Ők két percen belül 

indulnak a helyszínre és megteszik 

a szükséges intézkedéseket, többek 

között a Gázműveket is értesítik.
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Szabálytalan és engedély 
nélküli a Logodi utcai 
kivitelezés
Szabálytalan és engedély nélküli kivitelezési mun-

ka vezetett ahhoz, hogy a Logodi utca 56-58. szám 

alatti ingatlan támfala szeptember 16-án egy részen 

megsérült illetve leomlott. A Budavári Önkormány-

zat az I. kerületi Kormányhivataltól, mint eljáró ha-

tóságtól azonnali felügyeleti intézkedést kért és sa-

ját költségén statikai vizsgálatot rendelt meg. 

A Logodi utcai telek magántulajdonban lévő építési te-

lek, de építési engedélyt mostanáig sem kértek az önkor-

mányzattól, így nem tudjuk, hogy mit és milyen célból 

szeretnének itt építeni — hívta fel a figyelmet  a hely-

színen tartott sajtótájékoztatón Nagy Gábor Tamás pol-

gármester. Mint mondta, a Logodi utca régészeti szem-

pontból kiemelt lelőhelyként van nyilvántartva, ezért 

itt szükséges az előzetes régészeti feltárás. Ehhez a ki-

vitelező hozzájárulást kapott a Kormányhivataltól, de 

ilyen fajta földkitermelésre viszont egyáltalán nem volt 

engedélyük — szögezte le a polgármester. Hozzátette: 

az önkormányzat a munkálatokhoz szükséges közterü-

letfoglalási engedélyt nem adta meg, éppen azért, mert 

semmiféle szakmai vagy statikai dokumentációt nem ad-

tak be hozzá. Ettől függetlenül a kivitelezők a területet 

lekerítették, munkagéppel felvonultak és megkezdték a 

munkálatokat.  

Nagy Gábor Tamás polgármester hangsúlyozta, hogy 

a szakmai és statikai felmérést nélkülöző munka nem 

folytatható, de a terület sem maradhat így. Ezért az 

önkormányzat saját költségén talajmechanikai és stati-

kusvizsgálatot készíttett a területről, amelynek alapján 

elvégezhető a szakszerű megtámasztás. A polgármester 

elmondta azt is, hogy az önkormányzat felkérte a köz-

műszolgáltatókat, hogy ők is mérjék fel a helyszínt, hogy 

az érintett szakaszon milyen közművezetékek vannak.  

Intézkedést kért az önkormányzat a BKK-tól is, a Logo-

di utca érintett szakaszán súly- és sebességkorlátozást 

vezettek be.

Csány Éva, az I. kerület főépítésze arra hívta fel a fi-

gyelmet, hogy a kivitelezőnek még a földkivétel előtt 

cölöpökkel leverve kellett volna megtámasztani a falat. 

Ez azonban nem történt meg, így a szakértők feladata 

lesz annak meghatározása, hogyan tudják biztosítani a 

megtámasztást. 
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Megújult műemlékházak
2015-ben a Budavári Önkor-

mányzat azt vállalta, hogy az 

önkormányzati ciklus végére 

valamennyi vári műemlékház 

esetében elvégzi a legszüksé-

gesebb felújításokat. A program 

során 89 nagyobb volumenű 

felújítás valósult meg, mintegy 

2,5 milliárd forint értékben. A 

műemlékházak felújítását és 

karbantartását az önkormány-

zat saját erőből finanszírozza. 

Ismét egy kellemes sétán mutatta 

be a Budavári Önkormányzat a nyár 

folyamán felújított vári műemlék-

házakat. Előzetesen Nagy Gábor 

Tamás polgármester elmondta, hogy 

ezúttal újabb 11 épület született 

újjá, és öt épület esetében még zaj-
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lanak a munkálatok. Jellemzően a 

tetőszerkezetek és az utcai, illetve 

udvari homlokzatok újultak meg. Az 

idei évben mintegy 950 millió forin-

tot költ erre az önkormányzat. 

A MOST FELÚJÍTOTT 
ÉPÜLETEK:

Bécsi kapu tér 8. – udvari homlokzat

Fortuna utca 6. – tető- és utcai 

homlokzat 

Országház utca 11. – kapu és udvari 

homlokzat 

Országház utca 23. - tető

Úri utca 42. – tető és utcai homlokzat 

Úri utca 32. – utcai homlokzat és 

nyílászárók cseréje 

 Úri utca 24. – tető és utcai hom-

lokzat

Úri utca 20. – tető

Dísz tér 13. – udvari homlokzat és 

kapualj

Dísz tér 7. utcai és udvari homlokzat 

Az épületeket ezúttal is egy-egy aj-

tódísszel jelölte meg az önkor-

mányzat.
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Vas Hunor, a Gamesz igazgatója ki-

tért arra is, hogy a mostani felújítá-

sok mellett számos olyan munkát is 

elvégeznek a műemléklakóházakban, 

amelyek az ott élők kényelmét és biz-

tonságát szolgálják. Ilyenek például a 

kéménybélelések, a gáz-alapvezeté-

kek cseréje vagy az utólagos vízszige-

telés. Ezek sok esetben csak jelentős 

anyagi ráfordítással oldhatók meg. 
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Választási tudnivalók
Október 13-ra tűzte ki az önkormányzati választások időpontját a köztársasági elnök. A helyi önkor-

mányzati képviselőket, polgármestereket és Budapest főpolgármesterét öt évre választjuk meg.

A szavazásra jogosult választópol-

gárok a Nemzeti Választási Irodától 

postai úton már megkapták a névre 

szóló értesítőt a szavazóköri név-

jegyzékbe vételéről. Az a válasz-

tópolgár, aki a választási értesítőt 

valamely okból nem kapta kézhez, 

a helyi választási irodában szemé-

lyesen kérheti az értesítő pótlását 

legkésőbb 2019. október 11-én 

16.00 óráig. A választópolgár a név-

jegyzékben nyilvántartott adataiba 

2019. október 11-én 16.00 óráig a 

helyi választási irodában betekint-

het.

Fontos szabály, hogy a szavazat-

számláló bizottság a szavazókör-

ben nem vehet fel választópolgárt a 

névjegyzékre, még a választópolgár 

személyi azonosító okmánya és lak-

címe alapján sem! Így amennyiben 

a szavazás napján a választópolgár 

ténylegesen nem szerepel a név-

jegyzéken, nem szavazhat. 

ÁTJELENTKEZÉS

Az a választópolgár, aki a szava-

zás napján Magyarország területén, 

de magyarországi lakcímétől elté-

rő szavazókör területén tartózko-

dik, átjelentkezésre irányuló kérel-

met nyújthat be személyesen vagy 

elektronikusan a helyi választási 

irodához. Az átjelentkezésre irányu-

ló kérelmet legkésőbb a szavazást 

megelőző 4. napon, azaz október 

9-én 16 óráig lehet benyújtani. Azok 

a választópolgárok, akik lakóhelyük 

mellett 2019. június 26-ig bejelen-

tett tartózkodási hellyel is rendel-

keznek, választhatnak, hogy melyik 

település önkormányzatának meg-

választásában szeretnének részt 

venni. Ha a választópolgár úgy dönt, 

hogy a tartózkodási helyén szeretne 

szavazni, akkor kérheti átjelentke-

zését a lakcíme szerinti választási 

irodától.

MOZGÓURNA IRÁNTI 
KÉRELEM 

Az a választópolgár, aki a szava-

zóköri névjegyzékben szerepel, de 

egészségi állapota miatt nem tud 

elmenni a szavazóhelyiségbe, moz-

góurnát kérhet. 

A mozgóurna iránti kérelmet az 

alábbi módokon lehet igényelni:

— levélben a helyi választási iro-

dához címezve vagy ügyfélkapu 

nélkül a valasztas.hu honlapon 

legkésőbb a szavazást megelőző 

negyedik napig, azaz október 9-én 

16 óráig

— személyesen vagy ügyfélkapuval 

a valasztas.hu honlapon a szavazást 

megelőző második napig, azaz októ-

ber 11-én 16 óráig

— október 11-én 16 órát követően 

október 13-án 12 óráig ügyfélkapu-

val a valasztas.hu honlapon 

— az illetékes szavazatszámláló bi-

zottsághoz meghatalmazott útján 

vagy meghatalmazással nem rendel-

kező személy általi kézbesítésével a 

szavazás napján, október 13-án leg-

később 12 óráig.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 
ELÉRHETŐSÉGEI:

Budapest, Kapisztrán tér 1.

e-mail: valasztas@budavar.hu

telefon: +36-1-458-3092

NE FELEJTSE EL!

A szavazásra vigye magával lakcím-

kártyát és személyi igazolványát 

vagy útlevelét, jogosítványát. Fon-

tos, hogy az iratok érvényesek le-

gyenek, érvénytelen igazolvánnyal 

nem szavazhat. Szükség esetén ér-

vényes személyi okmányokat a kor-

mányablakban tud csináltatni. 

VÁRNEGYED VÁLASZTÁSI 
KÜLÖNSZÁM

A Várnegyed újság 2019. október 

3-án Választási különszámmal je-

lentkezik, amelyben a választási in-

formációk mellett a nyilvántartásba 

vett polgármesterjelöltek és önkor-

mányzati képviselőjelöltek mutat-

koznak be.
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Már Szaffival 
is játszhatnak 
a gyerekek 

Egyszer volt, hol nem volt… na nem az Ópe-

rencián túl, csak a Budai Vár szoknyáján, a 

Hunyadi út felső szakasza alatt futó Csónak 

utcában egy nagy szintkülönbségű, lejtős, de 

viszonylag kicsi terület. Az önkormányzat és 

a Budavári Játszótérüzemeltető Nonprofit Kft. 

ide álmodta meg a kerület legújabb tematikus 

játszóterét, a Szaffit. 

Hosszas tervezés és előkészítés után a tereprende-

zési munkálatok nyár elején kezdődtek meg. Első 

lépésként magasabbra emelték és megerősítették 

a támfalat, amelyre kerítést szereltek. Majd a lejtős 

területen teraszokat alakítottak ki, amelyeket gumi-

burkolatú sétautak kötnek össze. A Szaffi mese vilá-
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gát pedig Cafrinka háza és a jól ismert szereplők 

figurái — Jarosch Imre és Teigler István iparmű-

vészek alkotásai — idézik meg a kicsiknek. 

A megnyitón Nagy Gábor Tamás polgármester 

elmondta, hogy a Szaffi a kerület hatodik tema-

tikus játszótere, és az első, amelyen vízöblítéses 

mosdót is ki tudtak alakítani. A beruházás során 

a környezetvédelmi szempontokat is maximá-

lisan figyelembe vették: a rézsűkre több száz 

tő zöld növényt telepítettek, a világítást pedig 

napelemes lámpával biztosítják. A gyermekek 

biztonsága érdekében szinte a teljes terület gu-

miburkolatot kapott. 

A játszóteret elsőként a Dísz téri óvodába járó 

gyermekek próbálták ki, nekik eddig csak na-

gyon szűkös lehetőségük volt a szabadtéri játék-

ra. – Hú, ez bombajó! – így kiáltott fel az egyik 

kislány, mikor meglátta a Szaffi játszóteret.
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Hogy Ön is segíteni tudjon ápolásra szoruló hozzátartozójának!

Ingyenes otthonápolást 
segítő oktatás a Szent 
ferenc Kórházban
A kórházakban sokszor olyan betegeket is elhelyeznek, 

akiknek az ellátása minimális tárgyi tudással és szerető 

családi háttérrel otthonukban komfortosabban megold-

ható lenne. 

A Budapesti Szent Ferenc Kórház ezért a Budán élő csa-

ládoknak segítő, támogató, rehabilitációs célokkal újra 

elindítja egészségügyi programját, amellyel a családta-

gok házi ellátásában kívánnak tömör és praktikus segít-

séget adni, a gyakorlatra fókuszálva. 

Az oktatás tematikája: a betegemelés technikái és techni-

kai eszközei, pelenkázás, toalett segédeszközök haszná-

lata, otthonápolási tanácsok.   A képzéseken bemutatják, 

milyen eszközök léteznek, amelyekkel saját hozzátar-

tozóiknak tudnak segíteni a családtagok, illetve milyen 

eszközök állnak rendelkezésre a szakemberek számára. 

Az ingyenes tanfolyamon megszerzett tudást bármikor 

lehet otthon is használni. 

IDŐPONTOK:
október 10., 14.00

november 14. 14.00

december 12. 14.00 

AZ OKTATÁS HELYSZÍNE: 
Budapesti Szent Ferenc Kórház (1021 Széher út 73.).

A JELENTKEZÉS MÓDJA:
Az oktatásra jelentkezni hétköznap munkaidőben telefo-

non a +36- 20- 310-4404-es számon vagy e-mailben az 

apolig@szentferenckorhaz.hu címen lehet. Az érdeklő-

dőket korlátozott számban, előzetes jelentkezés alapján 

tudják fogadni.
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Félidőben a Markovits 
utcai rendelő felújítása 
A nyár elején kezdődött a Markovits utcai gyermekorvosi rendelő felújítása. A munkálatokat úgy kellett 

megszervezni, hogy közben biztosítsák a gyermekorvosi rendelések és a védőnői tanácsadások zavar-

talan működését. 

Szeptember közepén lezárult a Mar-

kovits utcai gyermekorvosi rendelő 

felújításának első üteme. Ottjártunk-

kor a gyermekorvosok és a védőnők 

éppen átköltöztek a már megújult 

orvosi szobákba. Dr. Fehér Zsuzsan-

na — képünkön — és dr. Szalóczi Beá-

ta már az új szobákban fogadják kis 

betegeiket, aki ezentúl kényelmes és 

barátságos váróban várakozhatnak. 

A felújítás következő ütemében ke-

rül sor az elkülönítő, a védőnői szo-

ba és a védőnői közösségi helyiség 

kialakítására. Ez utóbbi helyiséget a 

korábban a rendelő mellett működő 

dohányboltból alakítják ki. Ismere-

tes, az önkormányzat lakossági kez-

deményezésre nem hosszabbította 

meg a bolt bérleti szerződését, hogy 

azzal bővítse a gyermekorvosi ren-

delő területét.

A felújítás során a rendelő teljes te-

rületén megújulnak a burkolatot, ki-

cserélik a már elavult gépészeti  és 

informatikai eszközöket. A beruhá-

zásra az önkormányzat 200 millió 

forintot biztosított, a teljes felújítás 

várhatóan év végére készül el. 

A gyermekorvosi rendelőben 2 gyer-

mekorvos mintegy 1800 gyermeket 

lát el, a 3 területi védőnőhöz pedig 

600 kisgyermek tartozik. 
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A legbiztonságosabb 
kerület
A nyári időszakban nem történt rablás és betöréses lopás a kerületben. Az unokázós csalások száma is 

csökkenő tendenciát mutat – köszönhetően a felvilágosításoknak. A közbiztonság helyzetéről Krammer 

György rendőrkapitányt kérdeztük. 

Évente közel tízmillió turista keresi 

fel a Budai Várat és a Citadellát. A 

nyári turisztikai időszak, a kerület-

ben megrendezett, nagy létszámú 

rendezvények mennyiben befolyá-

solták a kerület közbiztonságát? 

— Jelentősebb, kiemelt bűncselek-

mények nem történtek a nagy lét-

számú rendezvényeken, legyen szó 

akár a Mesterségek Ünnepéről, a 

Magyar Ízek Utcájáról, a Borfeszti-

válról vagy a Budavári Könyvün-

nepről. A turisztikai szezon a ke-

rületben már nem korlátozódik a 

nyári hónapokra, egész évben turis-

ták milliói érkeznek a Budai Várba 

vagy a Citadellához. Itt is elmond-

ható, hogy nem történt kiemelkedő 

bűncselekmény. 

Akkor továbbra is azt mondhatjuk, 

hogy Budapest az egyik legbizton-

ságosabb főváros, és az I. kerület az 

egyik legbiztonságosabb kerület?

— Nyugodtan mondhatjuk, hogy Bu-

dapest a legbiztonságosabb főváros 

és kerületünk a legbiztonságosabb 

kerület. 

Mire alapozza ezt a kijelentést? 

— Folyamatosan csökken a bűncse-

lekmények száma az egész főváros 

területén. Az I. kerületben a nyári 

időszakban egyáltalán nem történt 

rablás. Sőt, ebben az évben ezidáig 

mindössze csupán két rablás tör-

tént, és mindkét esetben felderítet-

tük a bűncselekményt. Nem történt 

a nyári időszakban betöréses lopás 

sem a kerületben. Ezek a számok 

önmagukért beszélnek. De az igazi 

eredmény az az, hogy az itt élők 

hogyan érzik magukat. A vissza-

jelzések alapján elmondhatjuk: a 

kerületben élők biztonságban érzik 

magukat. 

Hasonló, csökkenő tendenciát mu-

tatnak a gépkocsi lopások is? 

— Igen, ezen bűncselekmény is 

csökken. Fontos tudni, hogy a gép-

kocsi feltöréseknél jellemző, hogy 

sok esetben a tulajdonosok figyel-

metlenek, szinte tálcán kínálják az 

alkalmat az elkövetőknek. Elsősor-

ban az ide látogatók hagynak nagy 

értékű tárgyakat jól látható helyen 

az autóban. Ők úgy gondolják, csak 

rövid időre hagyják ott a gépko-

csit, de ez éppen elég. Ahogyan 

mondani szokták: alkalom szüli a 

tolvajt. 
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Hogyan lehet fenntartani a jó köz-

biztonságot vagy akár tovább csök-

kenteni a bűncselekmények számát?  

— Nagyfokú odafigyeléssel, preven-

ciós intézkedésekkel, folyamatos 

rendőri jelenléttel. A jó eredmé-

nyekhez nagyban hozzájárul a ke-

rületi térfigyelő-rendszer, amelyet a 

tavalyi évben modernizált az önkor-

mányzat. Összesen 22 térfigyelő ka-

mera működik a kerületben, amely-

nek a képeit mind a rendőrség, mind 

a közterület-felügyelet folyamato-

san nézi. Így szükség esetén azonnal 

tudunk reagálni. A térfigyelők nem 

váltják ki a rendőri munkát, de óri-

ási segítséget jelentenek a közbiz-

tonság fenntartása érdekében. Az 

önkormányzat azonban nem csupán 

ezzel segíti a munkánkat. A vidékről 

érkező, pályakezdő rendőr kollégá-

kat szolgálati lakásban tudjuk elhe-

lyezni, amelyet a kerület biztosít. A 

rendőrök elismerésében, munkájuk 

megbecsülésében nagyon sokat je-

lent a Budavári Szent György-díj és 

a Közbiztonsági Közalapítvány által 

nyújtott elismerés is. Jó az együtt-

működésünk a kerületi közterü-

let-felügyelettel, a Polgárőrséggel. A 

kollégák érzik a támogató hátteret a 

közösség részéről. 

Többször foglalkoztunk már a trük-

kös lopásokkal, az unokázós csalá-

sokkal. Tudnak-e új trükkökről, ame-

lyekkel megtévesztik az időseket? 

— Nagyon sokfajta trükkel próbál-

koznak az elkövetők. Hivatalos 

személynek, gáz- vagy villanyóra 

leolvasónak, futárnak adják ki ma-

gukat, és így próbálnak az idősek 

bizalmába férkőzni. Folyamatosan 

felhívjuk az emberek figyelmét arra, 

hogy egészséges bizalmatlansággal 

kezeljék az ilyen helyzeteket. Nyu-

godtan kérjenek fényképes igazol-

ványt, és ne engedjék be a lakásba 

az idegeneket. Unokázós csalásnak 

azt nevezi a köznyelv, amikor a 

csalók a késő esti, éjszakai órákban 

felhívják a kiszemelt áldozatot és el-

hitetik vele, hogy egy közeli hozzá-

tartozója, gyermeke, unokája bajba 

került: például baleset áldozata lett, 

életmentő műtétet kell végrehajtani 

rajta, tartozása van, vagy fogva tart-

ják. Ezekkel az ürügyekkel ráveszik 

a gyanútlan idős embert arra, hogy 

minden pénzt, ékszert, értéket átad-

jon a telefon után nem sokkal érkező 

közvetítőnek, aki elhiteti magáról, 

hogy jó barát, ismerős, és már viszi 

is a zsákmányt. Az unokázós csalás 

érezhetően jelen van a kerületben, 

de — a folyamatos felvilágosítások-

nak köszönhetően — ma már egyre 

több idős ember tudja, hogy nem 

valós a hívás. Ebben az évben az 

ilyen jellegű bűncselekmények szá-

ma nem érte el a tíz esetet. 

Hogyan lehet kivédeni az unokázós 

csalókat? 

— Ha gyanús, késő esti, éjszakai te-

lefont kapnak: kételkedjenek, kér-

dezzenek, igyekezzenek minden 

lehetséges eszközzel meggyőződni 

a hallottak valóságtartalmáról. Sem 

a rendőrség, sem a mentőszolgálat 

senkitől sem kér készpénzt, éksze-

reket, értékeket az ellátásért, a men-

tésért. Ha valaki ilyen telefont kap, 

értesítse a rendőrséget!

Blázsovics

ELISMERÉS 
A POLGÁRŐRÖKNEK

„Polgárőrök a fővárosért, 

Főváros a polgárőrökért” 

címmel rendezték meg 

szeptember 20-án az 

éves rendészeti egyeztető 

fórumot, ahol Tarlós István 

főpolgármester és Terdik 

Tamás rendőr dandártá-

bornok  is elismeréssel 

nyilatkozott a polgárőrök 

munkájáról.

A rendezvényen több elismerést 

is átadtak. A Budavári Polgárőr-

ség tagjai közül Belényi István 

és Rocskai László a Budapesti 

Polgárőr Szövetség Elnöksége 

által adományozott szolgálati 

érdemérem bronz fokozatban 

részesült. Rácz László motoros 

polgárőr munkáját az Orszá-

gos Polgárőr Szövetség pénz-

jutalommal ismerte el. Csonka 

Valentin, Kajdi Éva Katalin és 

Lőrincz Mária a Budapesti Pol-

gárőr Szövetség elnöki dicsére-

tében részesült.

Tara Albert, a BRFK I. kerüle-

ti Rendőr-kapitánysága körzeti 

megbízottak csoportfőnöke a 

Budapesti Polgárőr Szövetség 

Elnöksége díszoklevelében ré-

szesült a kerületi polgárőrség 

és a kerületi rendőrkapitányság 

munkatársai közötti szoros és 

hatékony együttműködés elis-

meréseként.
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Fotó: bolcsvar.hu

Természeti kincs 
a Várhegy gyomrában
A ragyogó napsütés dacára csípős délelőttön a Szentháromság szobor lábánál gyülekeztünk maroknyi 

vállalkozó kedvűek, hogy részt vegyünk a Budai Vár-barlang sétán. A barlangrendszer bemutatásra kerülő 

része tulajdonképpen a Hess András tér, Úri utca, Szent Háromság tér alatt kanyarog, de annyira, hogyha 

valakit magára hagynának, meglehetős bolyongás végeztével találna csak vissza a Dárda utcai bejárathoz.

Mit rejt a Várhegy? Páratlan termé-

szeti értéket: egy barlangrendszert. 

A veszélytelenítését, felújítását a 

Budavári Önkormányzat és a Du-

na-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 

(DINPI) közösen végezte el a 2010-

2012 között. Majd ezt követően ki-

alakították a turisztikai hasznosítá-

sát is: DINPI vezetett sétákat szervez 

a nagyközönség számára.

BARLANG VAGY PINCE?

A 18. és 19. századi vári építkezések-

kor a barlangpincék veszélyt jelen-

tettek állandó beszakadásukkal, ezért 

törmelékkel, szeméttel töltötték fel 

azokat. Kadić Ottokár geológus, pa-

leontológus, a magyarországi ősem-

berkutatás elindítója és a szervezett 

magyar barlangkutatás atyja, mint a 

Magyar Földtani Intézet főgeológusa, 

az 1930-as években  felügyelte a Bu-

dai Vár-barlang rendszer feltárását. 

— Szerencsére ő kapta a feladatot, 

ugyanis felismerte, hogy nem ember 

alkotta pincék, hanem geológiai ku-

riózumok, természetes eredetű bar-

langok húzódnak a házak alatt, ame-

lyek hévíz behatására keletkeztek 

a mészkőből — magyarázta a neves 

geológus odalent felállított emléktáb-

lája mellett vezetőnk, Bozsák Sarolta 

geológus, hidrológus. — A jégkorszak 

hőforrásai a Várhegyből fakadtak, s 

ezek oldották ki a járatokat.

Az 1930-as években megkezdődött 

a törmeléktől való megtisztítása, és 

megtörtént a régi Városháza alatti 

szakasz megnyitása a nagyközönség 

számára. Egyúttal elkezdődött a bar-

langrendszer hányattatása is, lévén 

a világháború miatt átalakították, s 

legközelebb csak a hatvanas évek-

ben fogadott látogatót, pénzhiány 

miatt szintén rövid ideig, majd nagy 

sokára, 1994-ben nyitott ki — termé-

szetesen akkor is röpke időre... Most 

újra látogatható.

AHÁNY HÁZ, ANNYI KÚT

Bozsák Sarolta vezetésével három 

pinceszint mélységbe ereszkedtünk 

alá. Már a második szinten a barlang-

rendszerre jellemző kút maradványa-

ira hívta fel a figyelmet. — A kutakat 

a falak mellé ásták, így a házból és az 

utcáról egyaránt lehetett vizet merí-

teni — árulta el, hozzáfűzve: a közép-

korban a 300 házhoz 285 pincekút 

tartozott. Az egyikben mind a mai 

napig kristálytiszta víz csillog. Mint 
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vezetőnktől megtudtuk, éppen a víz 

miatt a Várhegy, s nem a Gellért-hegy 

települt be. Ez utóbbi stratégiai elhe-

lyezkedése ugyan jobb, ám mivel do-

lomit alkotja, nagyon nehéz lett volna 

leásni a Duna szintjére. A Várhegy 

anyaga budai márga, ami rendkívül 

puha kőzet, ráadásul a talajvíz miatt 

nem kellett mélyre fúrni.

EZREK ÉLETÉT ÓVTA

A legalsó szint, a tulajdonképpeni 

várbarlang, amit az eltelt évszáza-

dok alatt jelentősen átalakítottak, 

eredetére ma már csak a teteje em-

lékeztet. Az első, 1882-ből szárma-

zó térkép még egymástól független 

barlangokból kialakított pincékről 

tanúskodik. Ezeket a pincéket kötöt-

ték össze a II. világháború alatt, ki-

építve a 3,3 kilométernyi óvóhelyet. 

A budai ostromot lezáró vári ütközet 

alatt a lent menedéket találók szá-

mára zuhanyzókat, mellékhelyisége-

ket alakítottak ki. A középkori kutak 

azért maradhattak meg a mai napig, 

mert szellőzőként szolgáltak.

Sarolta visszakanyarodott Kadić tör-

ténetéhez, amely szerint a feltárt ré-

szeket néhány esztendővel később 

birtokába vette a honvédség, és pa-

rancsnoki központot, valamint szik-

lakórházat telepített a barlangba.

A beton toldásokkal bunkerré ala-

kított vezérlő helyiségben méretes 

kézi ventilátor idézi a háborús idő-

ket. A manuális szerkezettel lehetett 

beszivattyúzni a levegőt a terembe 

vezető csövekbe. A jeles geológus 

anno újságcikkben kesergett, ami-

ért nem a Gellérthegy dolomitjába 

vájtak légoltalmi folyosókat, hanem 

a feltárt legszebb pincéket foglalták 

el, s a biztonság okáért betonnal ki-

bélelték. De elismerte: a Vár ostro-

ma alatt legalább 1000 ember életét 

mentette meg a barlang. 

FUTÁRFOLYOSÓ TÖBB 
IRÁNYBA

A házakból nyíló lejáratok mellett 

két-két ajtó vezet a Várhegy mind-

két oldaláról a szabadba. Efféle fu-

tárfolyosón keresztül lehet a Szikla-

kórházba jutni. Az Úri utcai lejárat 

a labirintusba visz, amely szintén 

része a várbarlangnak, így több he-

lyütt található átjáró. Egy másik fu-

tárfolyosó számtalan járatra bomló 

útvesztőbe torkollik, ahol az ember 

végképp összezavarodik, hol lehet ő 

maga, s merre futnak a barlangok.

Sajátos emlékhely az Óvárosháza 

tömlöce, ahol átélhettük a teljes sö-

tétséget, s azt, milyen körülmények 

közepette bűnhődhettek idelent az 

elítéltek.

A közelmúlt is szolgál emlékekkel, 

méghozzá cseppkövek formájában. — 

A habarcs cementjéből — ami mész-

kő — oldódnak ki, majd csapódnak 

le ezek az antropogén cseppkövek — 

mondta vezetőnk, aki őskori emlékkel 

is szembesített egy megkövült mamut 

fog mennyezetbe ágyazott képében. 

— Az állatok az itt feltörő melegvíz-

forrásokhoz jártak a jégkorszakban – 

magyarázta Bozsák Sarolta.

Ön is kíváncsi a barlangra? A Du-

na-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

rendszeresen szervez sétákat. To-

vábbi információ a honlapjukon: 

http://www.dunaipoly.hu/hu/helyek/

bemutatohelyek/budai-var-barlang

Ditzendy Attila
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Isten 
malmai 
gyorsan 
őrölnek 

MÁRAI SÁNDOR ÉS 1956
Október 7., hétfő 19.00

Márai Sándor Estek Hirtling István 

színművész és Mészáros Tibor iro-

dalomtörténész előadásában. Az író 

a II. világháború végétől kezdődően 

többször ír egy forradalom lehető-

ségéről és szükségességéről. Amikor 

mindez bekövetkezik, feléled benne 

a remény, hogy Magyarország sza-

bad lehet, és esetleg ő is hazatérhet 

hazájába.

Belépődíj: 1500 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával a belé-

pődíj: 1000 Ft. Jegyvásárlás: www.

jegy.hu, jegyrendelés: jokaiannasza-

lon@budavar.hu

„O sweet 
woods” 

LANTDALOK ÉG ÉS FÖLD 
DICSÉRETÉRE
Október 12., szombat 18.00

Busnois, Bovicelli, D’india, Dowland, 

Johnson, Lanier, Lawes, Purcell, 

Rossi művei. Közreműködnek: Ka-

lafszky Adriána – szoprán, Kónya 

István – lant. A Természet és a Te-

remtő dicsérete: a napsugaras nyár, 

a hegyek, mezők, erdők, a benne la-

kozó tündérekkel és madarakkal és 

a természetben helyet kapó ember 

örömével és bánatával reneszánsz 

és barokk kori énekek és korabeli 

lantművek segítségével. 

Belépődíj: 2500 Ft. Diák, nyugdíjas 

és Budavári Önkormányzat Kerület-

kártyával a belépődíj: 2000 Ft

Jegyvásárlás: www.jegy.hu, jegyren-

delés: jokaiannaszalon@budavar.hu

Vihar és 
vágy 

AVAGY A ROMANTIKA 
A BÉCSI KLASSZICIZMUS-
BAN?
Október 16., szerda 18.30

Sturm und Drang. Egy rövid időszak, 

az 1770-es évek, amely elengedte 

a fegyelmezettség gyeplőjét és sza-

bad áramlást engedett az érzelmek-

nek, hangulatoknak. Talán ez volt a 

romantika előszele? 

Mindez kiderül az esti műsorból a 

házigazda, Eckhardt Gábor közvet-

lenségével, vetítéssel fűszerezett 

előadásából amelyet zongorajáték 

is kisér. 

Belépődíj: 1000 Ft, Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártyával a belépő-

díj: 500 Ft

Jegyvásárlás: www.jegy.hu, jegyren-

delés: jokaiannaszalon@budavar.hu

Jókai Anna Szalon

1011 Budapest, Iskola utca 28.

Nyitva tartás: a rendezvények 

ideje alatt, egyéb esetben a láto-

gatás időpontjával kapcsolatban 

ajánlott előzetesen egyeztetni.

E-mail: jokaiannaszalon@buda-

var.hu

www.jokaiannaszalon.hu

  fotó: Fortepan/Nagy Gyula adományozó
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A Víziváros 
tornyai 

Megnyitó: október 3. 18.00

A Várnegyed Galéria új kiállítása a 

Víziváros egykori és mai tornyairól 

mesél a látogatóknak Thaler Tamás 

fotográfus hangulatos felvételeivel, 

valamint a görögkatolikus egyház-

községtől, a Felső-vízivárosi Szent 

Anna plébániától és az Alsó-vízi-

városi kapucinus templomtól köl-

csönkapott festményekkel. Ahány 

toronysisak, annyi érdekes történet 

vár az érdeklődőkre.

Helyszín: Várnegyed Galéria – 1015 

Batthyány utca 67. 

Cserkészek 
Krisztina-
városban

Október 2. 17.00 

A krisztinavárosi 148. Nagyboldo-

gasszony cserkészcsapat interaktív 

helytörténeti előadása. A program 

a Tér-Kép Galéria jelenlegi, Érde-

kességek a Krisztinavárosi templom 

történetéből című kiállításához kap-

csolódik. 

Helyszín: Tér-Kép Galéria - 1016 Bu-

dapest Krisztina krt. 83-85.

Emlékek 
Tandori 
Dezsőről

Október 8. 18.00 Tabáni Kuczkó

„A városjáró, az ittmaradó - In memo-

riam Tandori Dezső” című tárlat kere-

tében Emlékek Tandori Dezsőről cím-

mel Kecskeméti Kálmán festőművész, 

fotós, Keserü Ilona Kossuth-díjas 

festőművész és Várnagy Tibor kép-

zőművész emlékezik Tandori Dezső-

re. A belépés ingyenes. 

Helyszín: Virág Benedek Ház, Tabáni 

Kuczkó - 1013 Budapest, Döbrentei 

utca 9.

Könyvtári 
program

Október 2. 10.00

A Figurina Bábszínház bemutatja a 

Grim/m/aszok című előadását. A mű-

sorban közönséges használati tár-

gyakkal adnak elő Grimm meséket. A 

belépés ingyenes. 

Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár Márai Sándor Könyvtára - 

1016 Krisztina krt. 87-91.

Orgonaest
Október 6. 18.00

Ezúttal Csorba Gergely, a Debreceni 

Református Nagytemplom orgonistá-

ja szólaltatja meg Budavár ékességét. 

A páratlan hangszeren Bach, Telem-

ann és Couperin művei csendülnek 

fel. A belépés díjtalan. Helyszín: Bé-

csi kapu téri evangélikus templom

Magyar-
Japán 
emlékév

Október 8. 18.00

A magyar-japán emlékekről tart 

előadást a Magyar Emlékekért a Vi-

lágban Egyesület. Előadó: Dr. Vihar 

Judit, a Magyar-Japán Baráti Társa-

ság elnöke. Ő emlékezik Hani Kyo-

kóra, aki az 1960-as években Ma-

gyarországon élt, és műfordítóként 

dolgozott. Japánban megalapította a 

ma is működő Kodály Intézetet. Az 

előadáson közreműködik: Kiss Sán-

dor, dDr. Umemura Yuko, az ELTE 

BTK Japán tanszékének vezetője és 

Haraguchi Shoji japán karmester és 

énekművész. Helyszín: Bethlen Gá-

bor Alapkezelő Zrt. székháza, - 1016 

Budapest, Gellérthegy u. 30-32. 
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HÉTFŐ:

10.00-10.30 „Kökörcsin” babás ját-

szó és táncház 1-3 éves korú gyer-

mekek és szüleik részére. Részvételi 

díj: 1000 Ft/alkalom (egy gyermek + 

egy felnőtt). Információ: Márton Pi-

roska táncos, óvodapedagógus, moz-

gásterapeuta; piroska.marton.tanc@

gmail.com.

16.30-17.30 Ingyenes jogi tanács-

adás. Bejelentkezés szükséges a dr-

boross@borossiroda.hu címen, vagy 

a klub elérhetőségein. 

17.00-18.00 Ingyenes, önszervező-

dő angol társalgókör. A nyelv kö-

zépszintű ismerete ajánlott!

KEDD: 

08.00-09.00 Senior gerinctorna. 

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan@gmail.com címen.

18.00-19.00  Funkcionális tréning 

és mobilizáció 

Nyújtó és mobilizációs gyakorlatok 

az ízületi mozgásterjedelem növe-

lésére, valamint egyensúlyfejlesztés 

a testtudatos mozgásért. Részvéte-

li díj: 1400 Ft/alkalom; 4600 Ft/4 

alkalom. Bejelentkezés szükséges 

a mozduljtudatosan@gmail.com cí-

men. 

SZERDA:

15.30-16.30 „Aranycipő” — seni-

or társastánc tanfolyam, I. kerületi 

nyugdíjasoknak ingyenes. Folyama-

tos csatlakozási lehetőség!

CSÜTÖRTÖK:

09.00-10.00 Senior gerinctorna. 

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan @gmail.com címen.

14.00-17.00 Bridzs klub. Új érdeklő-

dők jelentkezését is fogadják, de a 

játékszabályok ismerete szükséges.

17.00-18.00 Meridián torna. A 

gyakorlatok mindennapos vég-

zésével sokat tehetünk egészsé-

günk javításáért, mivel jótéko-

nyan hatnak a testre, a lélekre és 

a szellemre is. A torna ingyenes, 

folyamatosan lehet csatlakozni a 

csoporthoz.

 

18.00-19.30 Funkcionális tréning és 

mobilizáció 

Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom, 

4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés 

szükséges a mozduljtudatosan@

gmail.com címen.

Vízivárosi Klub
1015 Bp. Batthyány u. 26. • Telefon: +36-20-232-9018, +36-1-780-7660 • E-mail: vizivarosiklub@budavar.hu

ÚJ! IRODALOMTERÁPIA  

Október 7-től hétfőnként 

18.00 -20.00 óra

A csoportfoglalkozásokat azoknak 

ajánljuk, akik szeretnék megtapasztal-

ni az önérzékelés és partnerészlelés 

örömét, akik szeretnének behatolni 

abba az erőtérbe, ahol valamilyen szo-

rongás vagy épp megfogalmazhatatlan 

öröm, szabadságérzet csomósodik, aki-

ket érdekelnek a korszerű multimediá-

lis, projekt és kollektív oktatási mód-

szerek.

Jelentkezési határidő: 2019. október 

6. Érdeklődés, jelentkezés: Magolcsay 

Nagy Gábor; magolcsay@gmail.com; 

+36 30 287 26 33

ÚJ! ANYACOACHING CSOPORT

Első, ingyenes bemutatkozó alkalom: 

október 10. csütörtök 11.00 órától.

Anyukáknak, akik szeretnének új cé-

lokat kitűzni és megvalósítani, „újra-

fogalmazni” magukat és hogy merre 

szeretnének tovább indulni, mikor 

gyermekük bölcsis-ovis korba kerül. A 

foglalkozás egy órás, baba vagy totyo-

gó hozható. Bejelentkezés Beke Évá-

nál; evabeke.contact@gmail.com.

ÚJ! FELNŐTT SZÍNJÁTSZÁS ÉS 

IMPROVIZÁCIÓ

Október 3-tól kéthetente csütörtökön 

19.30 órától. Érdeklődés: Patocskai 

Katalin; patocskatica@gmail.com; +36-

20 770 8679 
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NORDIC WALKING

Hétfő 09.00 – 10.00. Találkozó a 

Vérmezőn, a Széll Kálmán tér felőli 

részen lévő fitnesz eszközöknél. A 

részvétel I. kerületi lakosoknak in-

gyenes. További információ: +36-

1-375 0336.

JÓGA 

Hétfő, szerda 18.00 – 19.30 a 

Sportközpont Közösségi helyisé-

gében. Részvételi díj: I. kerületi la-

kosoknak 1.500 Ft/alkalom, kerü-

leten kívüli érdeklődőknek 2.000 

Ft/alkalom. További információ: 

Szadai Kriszta +36-70-636-6869; 

szadai.kriszta@ gmail.com.

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ SZENIOR 

TÁNC 

Kedd 11.00 – 12.00 a Sportköz-

pont Közösségi helyiségében. Nem 

kell hozzá partner, sem előzetes 

tánctudás. 

A részvétel I. kerületi lakosoknak 

ingyenes. További információ: 

+36-1-375 0336.

TENISZ 

Csoportos gyerek tenisz foglalko-

zás szakoktatók irányításával. 

Érdeklődni a Sportközpontban 

lehet. Telefon: +36-1-375-0336; 

+36-20-232-8111

DANCE SHOW

Szerda 15.00-16.00 általános is-

kola felsősök és középiskolások, 

16.15-17.00 ovisok, 17.00-18.00 

általános iskola alsósok

A Dance Show egy hip-hop ala-

pokra épülő dinamikus, vagány 

táncműfaj, amelyben megtalálha-

tóak a show-tánc, a latin tánc, a 

jazz tánc, a street dance elemek 

is. A cél, hogy a gyerekek többféle 

műfajjal ismerkedjenek meg, és a 

táncon keresztül tudják kifejezni 

önmagukat. A sport és a mozgás 

öröme mellett folyamatosan fej-

lődnek képességeik, szociális kom-

petenciáik. 3 éves kortól 18 éves 

korig várják a táncolni vágyó gyer-

mekeket a Dance Show családba!

A havi tandíj: 5000 Ft. Testvér 

kedvezmény: 4500 Ft/fő

További információ: Nemesfalvi 

Alexandra; n.alexandra96@gmail.

com; tel: +36-20/599-2666

Czakó utcai 
Sport- és Szabadidő 

Központ 1016 Budapest, 
Czakó u. 2-4.
Nyitvatartás:

Hétfő – péntek: 
07.00 – 20.00

Szombat:08.00 -20.00
Vasárnap: 08.00 – 18.00

PÉNTEK:

08.00-15.00 Termelői piac a klub 

előtti téren.

08.00-9.00 Senior gerinctorna. 

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan @gmail.com címen.

09.00-10.00 Gerinctorna minden 

korosztálynak. Részvételi díj: 700 

Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges 

a mozduljtudatosan @gmail.com cí-

men.

10.15-11.15 „Aranycipő” senior 

társastánc tanfolyam. Részvételi díj 

500 Ft. 

INGYENES GERINCTORNA I. 

kerületi nyugdíjasok részére. 
Időpont: kedden 09.00-10.00 és 

10.00-11.00 óráig, csütörtökön 

08.00-09.00 óráig.

Bejelentkezés minden alkalom-

mal szükséges, amelyet hétfőn és 

szerdán 10.00-12.00 óra között 

a 06-1-780-7660-as telefonszá-

mon, vagy személyesen a Vízivá-

rosi Klubban tehetnek meg.

Hahó, 
itt a 
Czakó!



VÁRNEGYED • XXIV. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM, 2019. SZEPTEMBER 26. CSÜTÖRTÖK24

P r o gr a m o k

REGEJÁRÓ MISZTRÁL 

MŰVÉSZETI KLUB

Szeptember 29. vasárnap 19.00 

A Misztrál együttes a magyarországi 

zenei élet egyik népszerű formáció-

ja. Magyar és külföldi költők versei, 

valamint népdalfeldolgozások sze-

repelnek repertoárjukon. Megzené-

sítéseik forrása a magyar népzenei 

hagyomány, amelyet gyakran ötvöz-

nek a ma divatos világzenei irány-

zatokkal is. Belépő: 1000 Ft. Jegyek 

elővételben a www.tixa.hu oldalon 

kaphatók.

BUDAI GITÁRISKOLA

Képzés életkortól és zenei előkép-

zettségtől függetlenül. Folyamatos 

csatlakozási lehetőség!  További in-

formáció: +36-70-258-6938; info@

budaigitariskola.hu. Tandíj: 17.000 

Ft/hó, 70.000 Ft/félév.

KÖRTÁNC

Minden páros héten hétfőn 18.00-

19.30-ig

Különböző népek, tájak szépséges 

zenéire, változatos körtáncokat tán-

colnak a résztvevők könnyed, ba-

rátságos hangulatban. Tánctudás és 

partner nem szükséges. Amit érde-

mes hozni: kényelmes, táncra alkal-

mas cipő, laza ruházat. Vezeti: Stern 

Szilvia. Belépő: 1.500 Ft / alkalom.

AVIVA TORNA

Kedden 17.30-18.30 és 18.45-19.45 

Csütörtökön 17.30-18.30

Az órákon a 4 órás alapképzés el-

végzését követően van lehetőség 

részt venni. 

Vezeti: Jancsurák Kriszti.  Bővebb 

információ:  jancsu@gmail.com  vagy 

+36-70-386-7111. 

 ALAKFORMÁLÓ KONDITORNA

Kedden és csütörtökön 15.30-16.30 

és 16.30-17.30, szerdán és pénteken 

07.30-08.30 és 08.30-09.30

Vezeti: Tóth Ildikó, Harangozó-díjas 

táncművész. Belépő:  1000Ft,  nyug-

díjasoknak: 900 Ft.

JÓGA

Szerdánként 19.00-20.30

Esti hatha óra, ahol csavarások 

és hullámzó ritmusok várnak a részt-

vevőkre. Bővebb információ, jelent-

kezés: Kövecses Bettina  hatha jóga 

oktató, RYT Yoga Allience. Elérhető-

ség: +36 70 322 1171; thetravelling-

mat@outlook.com.

 SZENIOR ÖRÖMTÁNC

Péntekenként 16.30 – 18.00 

A szeniortánc közösségi tánc, mely 

kíméletesen mozgatja át az izmokat, 

ízületeket és kiválóan hat a memóri-

ára. Ez a mozgásforma nem igényel 

táncpartnert, sem előzetes tánctu-

dást. A szeinortánc nem más, mint 

öröm, mozgás, agytorna. Jelentkezés 

és további információ: Drimál And-

rea; tel.: +36-30-231-2150, e-ma-

il:adadrimal23@gmail.com. 

TAHITI TÁNC

Kedd 19.30-21.00 (szinházterem), 

csütörtök 18:00-19:30 (kamarate-

rem)

Ez a táncóra azoknak a nőknek szól, 

akik szeretnének a polinéz szigetvi-

lág életvidám, energikus táncaival 

megismerkedni. A nőies szépség 

kifejezésének egy új nyelvét tanul-

hatja meg, aki kitartóan jár az órák-

ra.  További információ:  tahititanc.

hu, info@tahititanc.hu.

NÉPTÁNCOKTATÁS

Óvodásoknak: hétfőn 16.30-17.15,

általános iskolásoknak: hétfőn 

17.15-18.30 és szerdán 17.00-18.30 

Tanítók: Molnár Enikő és Markót Le-

vente.  Információ:  www.bartoktanc-

egyuttes.hu. Tanfolyami díj: 5000 Ft/

hó.

 MULTI TALENT MUSICAL ISKOLA

Szombat 9.00-13.00

7 éves kortól azoknak, akiket érde-

kel a musical és a színház világa. 

Vezeti: Zezula Tibor. 

Információ: zezula.tibor@gmail.com.

Budavári Művelődési Ház
1011 Budapest, Bem rakpart 6. • Telefonszám: +36-1-201-0324 • E-mail cím: bem6@bem6.hu

www.bem6.hu         budavarimuvelodesi.haz        budavarimuvelodesihaz
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Olasz középkori hagyomány 
felelevenítése a Várban 

A Gruppo Sbandieratori Cordovado tagjai idén is el-

látogattak Budapestre. Nagy sikerű, zászlós-dobos 

bemutatójukat szeptember 14-én tartották meg a 

Mátyás-templomnál. A Cordovadóból érkezett csa-

patot a Fő utcai Kapucinus Rendház testvérei, Mar-

co Faccioli és Andrea Marchioro látták vendégül. 

Andrea testvér aktív szereplője volt a bemutatónak 

is. Olaszországban a zászlózás mai napig él, nemze-

ti bajnokságokat is szerveznek.

Az olasz csapat ezúton is köszöni a Budavári Ön-

kormányzatnak a lehetőséget.

Bakonyi Klára Zita

Alsóvízivárosi Plébánia képviselőtestületi tagja

Történész konferencia a visszavívás emlékére

Szeptember 13. és 15. között háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelte Budavár felszabadításának 

333. évfordulóját a Petneházy Alapítvány. A 25 éves civil szervezet alapítói és meghívott vendégei 

történész konferenciával, bállal, koszorúzással és ünnepi hangversennyel emlékezetek a Szent Liga 

dicső győzelmére.

Brányik Ottót, a Budai Polgári Ca-

sino Egyesület örökös tiszteletbeli 

elnökét — akinek közéleti tevékeny-

ségét a köztársasági elnök idén 

augusztus 20-án a Magyar Arany 

Érdemkereszt polgári tagozat ki-

tüntetéssel ismerte el – arra kértük, 

lapunk számára foglalja össze a 

nemzetközi történész konferencián 

elhangzottakat.

— Nagy örömünkre szolgált, hogy 

Áder János köztársasági elnök úr 

elvállalta a konferencia fővédnök-

ségét. A rendezvény, amelynek 

szeptember 13-án az Újvároshá-

za díszterme adott otthont, Tarlós 

István főpolgármester ünnepi meg-

nyitójával vette kezdetét. Az évfor-

duló kapcsán a főpolgármester úr 

köszöntőjében a budavári győze-

lem jelentőségéről beszélt, majd az 

alapítvány tagjaihoz szólva hangsú-

lyozta, az ünnepi rendezvénysoro-

zat alkalmat ad arra, hogy a török 

elleni harcok hőseinek leszármazot-

tai — többek között a Lipthay/Odes-

calchi és Fiáth család képviselői — 

megemlékezzenek őseik dicsőséges 

tetteiről. Az ő emlékezetük egyrészt 

személyes, családi alapokon nyugvó 

tiszteletadás, másrészt nemzeti ér-

zések megnyilvánulása. 

Tordáné dr. Petneházy Judit, az ala-

pítvány létrehívója röviden üdvözöl-

te a jelenlévőket majd öt jeles törté-

nészprofesszor – Prof. Dr. Fodor Pál, 

Prof. Dr. Pálffy Géza, Dr. Domokos 

György,  Dr. Mihalik Béla és Dr. Géra 

Eleonóra — a korszakot különbö-

ző nézőpontokból elemző előadása 

hangzott el. A tudományos értekezé-

sekből számos olyan különleges ösz-

szefüggés rajzolódott ki, amelyeket a 

tankönyvek nem tartalmaznak. A zár-

szóban magam foglaltam össze azo-

kat a kapcsolódási pontokat, amelyek 

az 1686. szeptember 2-i győzelem-

hez segítették az egymásért összefo-

gó európai nemzeteket.                r.a.
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INGATLAN

 A kerületben 23 éve muködő 

WÁGNER ÉS TÁRSA Ingatla-

niroda Attila út 12. (okmányiroda 

mellett) folyamatosan keres ügyfelei 

számára ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT. 

ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK bérleti 

jogának cseréje és jogi ügyintézése. 

Telefon: +36-30-509-2665, 212-

2136, www.ingatlanwagner.hu, 

e-mail: wagnera1@chello.hu.

Budai várban a Dísz téren rep-

rezentatív palotaház földszintjén 

lévő 50 m2-es, jó állapotú, csendes 

belső kert felé nyíló, földszinti, han-

gulatos dongaboltozatos, korszerű 

cirkófűtéses önkormányzati lakás 

örökölhető bérleti joga átadó. Cse-

reirányár: 24,9 M Ft. Wágner Iroda, 

tel.: 212-2136, 0630/509-2665.  

Budai várban a Dísz téren a Tóth 

Árpád sétány felé nyíló 100 m2-es 

dongaboltozatos, felújítandó önkor-

mányzati lakás örökölhető bérleti 

joga átadó vagy kisebb budai vár-

ban lévő önkormányzati lakásra 

cserélhető. Csereirányár: 49,9 M 

Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665.   

I. Budai várban az Úri utcá-

ban bruttó 90 m2-es 3,5 szobás, I. 

emelet+ tetőtér, belső 2 szintes, 2 

fürdőszobás, hangulatos, gázcirkó 

fűtéses önkormányzati lakás örö-

kölhető bérleti joga átadó. Csere-

irányár: 49,9 M Ft. tel.: 0630/509-

2665.   

I. Úri utcában a Tóth Árpád sé-

tány felé is nyíló 80 m2-es 2 szoba 

hallos, cirkófűtéses, földszinti, átla-

gos állapotú önkormányzati lakás 

örökölhető bérleti joga átadó. Cse-

reirányár: 39,9 M Ft. Wágner Iroda, 

tel.: 212-2136, 0630/509-2665.  

V. Vigadó téren a Duna-part 

közelében, reprezentatív ház féle-

meletén belső udvar felé nyíló 50  

m2-es 1 szobás önkormányzati lakás 

örökölhető bérleti joga átadó. Csere-

irányár: 26 M Ft Wágner Iroda, tel.: 

212-2136, 0630/509-2665.  

I. Fő utcában 80 m2-es, csendes 

belső udvar felé nyíló 2.5 szobás, 

erkélyes, jó állapotú polgári belmé-

retű I. emeleti önkormányzati lakás 

bérleti jogát kisebb I. kerületi ön-

kormányzati lakásra cserélnék. Cse-

reirányár: 27,9 M Ft. Wágner Iroda, 

tel.: 212-2136, 0630/509-2665.  

Budai várban az Úri utcában 

reprezentatív házban 80 m2-es fel-

újítandó dongaboltozatos földszinti 

összkomfortos, galériázott önkor-

mányzati lakás örökölhető bérleti 

joga átadó. Csereirányár: 33,9 M 

Ft Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665.  

I. Tárnok utcában 102 m2-es, 

Duna felé nyíló emeleti, teljes fel-

újításra szoruló 2 szoba hallos, nagy 

étkező konyhás önkormányzati la-

kás örökölhető bérleti joga átadó. 

Csereirányár: 53 M Ft. Wágner Iroda, 

tel.: 212-2136, 0630/509-2665.  

I. Csap utcában bruttó 70 m2-es 

III. emeleti, 1 nappali + 2 hálószobás  

belső kétszintes, jó állapotú, cirkó-

fűtéses önkormányzati lakás bérleti 

jogát   kisebb I. kerületi önkormány-

zati lakásra cserélnék. Csereirányár: 

29,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-

2136, 0630/509-2665.

 Műteremlakást vagy ilyen célra 

alkalmas nagy alapterületű, nagy 

helyiségekből álló, lehetőleg fel-

ső emeleti lakást vásárolnék a ke-

rületben saját célra. muteremla-

kas2019@gmail.com. +36 20 458 

8656 (csak SMS).

II. Lepke utcában Bauhaus 

jellegű 6 lakásos társasház első 

emeletén csöndes, napfényes, 82 

nm-es 3 szobás, erkélyes, dupla-

komfortos lakás eladó. Amerikai 

konyhás nappali étkezővel + 2 há-

lószoba. Irányár: 89,5 millió forint. 

BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 

20 974 0571.

II. Pasaréten csendes utcában 3 

emeletes téglaépítésű, 6 lakásos tár-

sasház földszintjén hangulatos, 53 

nm-es másfél szobás, nagy erkélyes 

lakás garázzsal 52 millió forintért 

eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 

06 20 974 0571.

Budakeszin Fő utcához közel 504 

nm-es telken 2 generációs, zöldöve-

zeti, 2 önálló épületből álló egyszin-

tes családi ház eladó. A nagyobbik 

ház 90 nm-es 4 szobás, a kisebb 

52 nm és 2 szobás. Önálló garázs, 

pázsitos gondozott kert, jó környék. 

Irányár: 75 millió Ft. BakosLak In-

gatlan 06 20 368 7777.

2019
Lapzárta Megjelenés
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V. Irányi utcában Belvárosban, 

liftes társasház első emeletén 31 

nm-es, csöndes, egyszobás alacsony 

rezsijű garzonlakás 36,9 millió fo-

rintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 

0618, 06 20 974 0571.

 

 BakosLak Ingatlan Kp-es 

ügyfelei részére keres eladó 

és igényes kiadó ingatlanokat azon-

nali fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I. 

Batthyány utca 32. Tel. 326 0618, 

06 20 974 0571Adás-vétel

ÉLETJÁRADÉK

Egyedülálló, kedves fiatalember 

eltartási illetve életjáradéki szerző-

dést kötne idős úrral, hölggyel, aki-

nek segítségre lenne szüksége. meg-

egyezés alapján, 100%-os eltartás. 

Biztos és biztonságos, szép, stabil 

időskort nyújtok. telefon: 06-70-

673-7787.

Eltartási illetve életjáradéki szer-

ződést kötnék idős hölggyel, úrral, 

akiknek segítségre lenne szükségük. 

Aki egyedül érzi magát, hívjon. 06-

70-381-8029.

Megfelelő anyagi háttérrel ren-

delkező, kulturált, egyedülálló fia-

talember életjáradékot kötne hosszú 

távú befektetés céljából, esetleg gon-

dozását vállalom. 06-70/551-2881.

ADÁS-VÉTEL

Színházak részére régiségek, ha-

gyatékok, gyűjtemények felvásár-

lása készpénzért. Dísztárgyak, bú-

torok, festmények, papírrégiségek, 

csillárok, szőnyegek, keleti tárgyak, 

kristályok. Kiszállás, szakbecslés díj-

talan. 06-30/419-2713.

 BUDAI JÓZSEF műértő- 

lakberendező vásárolok 

készpénzért magas áron antik 

bútorokat, koloniált is, magyar 

vagy külföldi festményeket, minden 

típusú dísz-vitrin és lakberendezési 

tárgyakat, antik ill. márkás karórá-

kat, órákat, bizsuneműket, ezüst-

neműket, könyveket, varrógépet, 

zongorát, teljes hagyatékot. Hívja 

a megbízható partnert. Telefon: 

06-70-673-7787, e-mail: antik@

magyarantik.hu.

 Zsigmond Mihály hagyaték 

felvásárló azonnali készpénz 

fizetéssel vásárol! Antik bútorokat, 

festményeket, porcelánokat, Heren-

dit, Zsolnayt és stb., órákat (kar, dísz, 

fali), szőnyegeket (kopottan, hibásan 

is), kitüntetéseket, érméket, bizsukat 

— borostyánt, ezüstöket, csipkéket, 

könyveket, hanglemezeket, min-

denféle régiséget, hibásat is. Hívjon 

bizalommal a hét minden napján, 

díjtalan kiszállással. Telefon: 06-70-

600-1727.

Papír és fémpénzt, bélyeget, ké-

peslapot, papírrégiséget, régiségeket 

vásárolunk és árverésre átveszünk. 

VI. Andrássy út 16. 266-4154 Nyitva: 

H-SZ: 10-17, Cs: 10-19.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ 

vásárolok bútoro kat, festményeket, 

bronz tárgyakat, porcelánokat, Ko-

vács Margitot, régi álló-, fali-, asztali 

díszórákat (hibásat is), csillárt, 6-12 

személyes ezüst étkészletet, tálcát 

stb. Könyveket, régi katonai kitünte-

tések tárgyait és teljes hagyatékot. 

Elso vevoként a legmagasabb áron. 

Üzlet telefonszám: 06-20-280-

0151, herendi77@gmail.com.

Arany, ezüst felvásárlás! Kész-

pénzért veszek festményeket, bú-

torokat, Herendi, Zsolnay és egyéb 

porcelánokat,ezüst-bronz tárgyakat, 

pénzeket, képeslapokat, kitünteté-

seket, borostyán ékszereket, órákat, 

teljes hagyatékot. IX., Vámház krt. 7. 

nyitva: H-P: 10-16 óráig. Tel.: 0670-

620-3636. 

GOMBFOCI Keresem megvételre 

az 50-es 60-as 70-es évek gombfo-

cijait, akár egy darab is érdekel. tel.: 

06 20 516 7094.

 KÖNYV! Mi nem csak tele-

fonszám, üzlet is vagyunk! 

Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) 

Veszünk könyveket, könyvtárakat, 

régi térképeket, kéziratokat, képes-le-

velező lapokat, plakátokat, fényké-

peket, egyéb papírrégiséget. Díjtalan 

kiszállás, készpénzfizetés. Tel./Fax: 

212-8909, e-mail: kriszt.ant@gmail.

com. nyitva: h-p 10-18 óráig.

FESTMÉNY

 FESTMÉNYGYŰJTEMÉNY 

gyarapítása céljából megvé-

telre keresek készpénzért kiemel-

kedő kvaliitású magyar festményt. 

Árverésen, kiállításon szerepelt 

előnyben. Nemes Gyula, telefon: 

06-30-949-29-00, e-mail: gyulane-

mes@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS

Irodák, lépcsőházak, lakások 

napi takarítását, nagytakarítását vál-

lalom, közületeknek és magánsze-

mé lyeknek. Halász Tibor. Telefon: 

202-2505, 06-30-251-3800.
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 Villanyszerelés azonnal! 

Hibaelhárítástól a teljes 

felújításig. Petrás József villany-

szerelő mester. Telefon: 06-20-

9344-664, 246-9021. ELMÜ 

ügyintézés.

Vízszerelés, villanybojlerek víz -

kő telenítése, javítása, csapok, szi-

fonok, vécécsészék, vécétartályok 

cseréje, javítása. Mosó-, mosogató-

gépek bekötése. Anyagbeszerzéssel 

is. Telefon: 06-30-447-3603.

Kémények bélelése, átépítése, 

belső marása teljes körű ügyinté-

zéssel. Szabó Balázs 06-20-264-

7752.

Kárpitos és asztalos munkák, 

nádazás, gyéké nyezés munkával, 

szállítással. Kiss Gábor, I. ker., Feszty 

Á. u. 2., az alagsorban. telefon: 214-

8384, 06-20-345-9963. 

 Lakásfelújítás! Szobafes-

tés, mázolás, tapétázás, 

parketta lerakás, -javítás, -csiszo-

lás,  vízszerelés, csempézés, 

villanyszerelés, ajtó- és ablak csere, 

kőműves és asztalos munkáK, 

takarítás, garanciával. Halász Tibor. 

Telefon: 202-2505, 0630-251-

3800. 

 

O  KTATÁS

Anyanyelvi angoltanár több-

éves tapastalattal nyelvórát vállal 

minden korosztálynak. Nyelvvizs-

gára felkészítés, üzleti angol, ön-

életrajz, prezentáció. Extra: gitá-

roktatás. Facebook: David Perkett, 

paulsondrive@gmail.com.

Á  LLÁS

Az I-II-XII. kerületben hajnali 

hírlapkézbesítőket, valamint nap-

pali újságkihordókat keresünk. Fő-

állásban és részmunkaidőben is 

végezhető tevékenység. Jlentkezés 

a 06/30-235-17-47-es telefonszá-

mon.

ENERGIA-STOP Kft.
2094 Nagykovácsi, 

Kossuth u. 119.
Telefon: 06-26/376-031, 

06-30/655-655-2

Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és 

szúnyoghálóval!
Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával,
7 év granciával!

Bútorok, konyhabútorok 
valamint fa nyílászárók, 

redőnyök, árnyékolástechnikai 
eszközök gyártását és 
beépítését vállaljuk.

Miklós Csaba, 
tel: +36-70-586-0116

e-mail: miklosbutor@gmail.com

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

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

Hirdetésfelvétel minden
kedden és szerdán 10.00-15.00 
óráig a szerkesztőségben.

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

Apróhirdetés
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Mesemúzeum 
P R O G R A M O K

Szeptember 28., szombat 11 órától

A magyar népmese napja

Klárisok mesekoncert 

A Klárisok zenekar tagjai: Korzenszky Klára 

– ének. Buzás Attila – koboz, saz, csellótam-

bura, basszprímtambura. Eredics Dávid – sza-

xofon, tambura, kaval, klarinét, furulya, tilin-

kó. Porteleki Áron – brácsa, derbuka, tapan, 

ütőhangszerek. Ajánlott korosztály: 4-8 éves 

korig. 60 perc.

Október 5., szombat 11 órától 

Játszani jó!

Merre ment Piroska az erdőben? Melyik kár-

tya az igazi? Építs bolygót Kis Herceggel! 

Ezen a délelőttön családoddal közösen ki-

próbálhatod te is a Mesemúzeum legújabb 

társasjátékait! Ajánlott korosztály: 6-12 éves 

korig. 120 perc.

1013 Budapest, Döbrentei utca 15., telefon: +36-1-202-4020

Október 12., szombat 11 órától 

Diafilmvetítés - Válogatás Lázár Ervin 

meséiből

Amit mesélünk: A nagyravágyó fekete-

rigó, A négyszögletű kerek erdő lakói 

Berzsián. Ajánlott korosztály: 6-10 éves 

korig. 30 perc.




