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Önnek van már 
Kerületkártyája? 
Megújult és további szolgáltatókkal bővült a Budavári Önkormány-

zat Kerületkártya Programja. Már minden kerületi háztartásba eljut-

tatták az új katalógust, amelyben a kedvezményekről és az igény-

lésről is bővebb információt kaphatnak az itt élők. A katalógusok az 

Ügyfélszolgálati irodákon is beszerezhetők. A kártyatulajdonosok az 

elfogadóhelyeken jelentős kedvezménnyel vásárolhatnak. 

Évek óta működik a Budavári Önkor-

mányzat Kerületkártya Programja, 

amely 2019-ben megújult — jelen-

tette be sajtótájékoztatóján Varga 

Antal alpolgármester, aki bemutatta 

az új kártyát és azt a katalógust is, 

amely tartalmazza az elfogadóhe-

lyeket, az általuk kínált szolgáltatást 

és kedvezményt. Az alpolgármester 

hangsúlyozta: természetesen a régi 

kártyák is működnek, a vállalkozá-

sok azokat is elfogadják. 

— Az önkormányzat célja, hogy 

a programmal is erősítse a helyi 

közösségeket, a vásárlók jobban 

megismerjék az itt működő vállal-

kozásokat. Minden kerületi lakost 

szeretnénk megszólítani, ezért a 

kártya nem pusztán az állandó ke-

rületi lakcímmel rendelkezőknek 

biztosított, hanem azoknak is, akik 

tartózkodási címmel rendelkeznek – 

mondta Varga Antal.

A most megújult programban húsz 

új elfogadóhellyel bővült a szolgál-

gatók köre, így már több mint 70 

vállalkozás szolgáltatásait vehetik 

igénybe a kerületi lakosok kedvez-

ménnyel. A cégek mellett az önkor-

mányzat saját rendezvényeire is 

biztosít kedvezményt.

 

Az elfogadó helyek között szerepel 

a tabáni Urbanfood közösségi iroda 

is. Rácz Balázs tulajdonos elmondta, 

hogy egyre többen használják a kár-

tyát és kifejezetten keresik az elfo-

gadóhelyeket. (Az Urbanfood közös-

ségi irodát részletesen bemutatjuk a 

19. oldalon.) 

A vállalkozások, szolgáltatók listáját, 

a kedvezmények mértékét tartal-

mazza az az új Kerületkártya kataló-

gus, amelyet az önkormányzat min-

den kerületi háztartásba eljuttatott. 

A kiadvány beszerezhető az Ügyfél-

szolgálati Irodákon is. 

A Kerületkártya kiváltása térítés-

mentes és a felhasználók részéről 

semmilyen további költsége sincs. 

Sőt, a Kerületkártya mellé az ön-

kormányzat most egy úgynevezett 

öko-zacskót is ad a lakóknak. — 

Ezekkel csökkenthetjük a bevásár-

láshoz használt műanyag zacskókat, 

és így kevesebb hulladék keletkezik. 

Az öko-zacskókban például könnyen 

tárolhatók a zöldségek, gyümölcsök 

— mondta az alpolgármester

A Kerületkártya igényelhető sze-

mélyesen a három Ügyfélszolgálati 

Irodában (Kapisztrán tér 1., Attila út 

65. és Iskola utca 16.), interneten a 

www.budavar.hu oldalon és telefo-

non is a +36-1-458-3093-as tele-

fonszámon.
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Hajókirándulás az 
Idősek Világnapján
Gyönyörű őszi idő, jó hangulat, tartalmas programok, kellemes séta Visegrádon, finom ebéd és megle-

petések – így foglalható össze nagyon röviden az idei hajókirándulás, amellyel a Budavári Önkormány-

zat köszöntötte az Idősek Világnapján a kerületben élő szeniorokat. 

A résztvevőket Brezoczki Erika al-

jegyző köszöntötte, aki Nagy Gábor 

Tamás üdvözletét olvasta fel. A pol-

gármester levelében úgy fogalma-

zott, hogy az önkormányzat fontos 

és kiemelt feladata a kerületben 

élő idősek jólétének elősegítése, a 

méltó időskor biztosítása. — Szü-

leink, nagyszüleink, dédszüleink 

az emberi létezés két legnagyobb 

adományát, a megértést és a sze-

retetet adták át nekünk, és tisztes-

ségre tanítottak. Jól tudták, hogy 

csak a tisztességes szándék adhat 

tiszteletre méltó célokat és érté-

keket életünknek. Rajtunk múlik, 

hogy egymás segítségére sietünk-e, 

felelősséget vállalunk-e egymásért, 

vagy a széthúzás útját járjuk. Raj-

tunk múlik, hogy megbecsüljük-e 

egymás teljesítményét, vagy inkább 

az irigység vezeti lépteinket — írta. 

— Biztosak lehetünk benne, hogy a 

megértés, a szeretet és a tisztesség 

a jó úton tart minket. Olyan érté-

kek ezek, amelyekért hálával és 

köszönettel tartozunk szüleinknek, 

és ahogyan mi kaptuk, ugyanazzal 

a felelősséggel kell továbbadnunk 

gyermekeinknek, mert ez a közös 

örökségünk. 

Az önkormányzat a köszönetét a 

hagyományos hajókirándulással is 

kifejezi az időseknek. A hajó ezút-

tal Visegrádra vitte a kirándulókat, 
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akiket az odafelé vezető úton ze-

nés műsorral is köszöntöttek. A Du-

na-kanyar méltán világhírű gyöngy-

szemét idegenvezetők segítségével 

ismerték meg jobban és a kiadós 

séta után kellemes ebéddel várták 

őket a hajón. 

Az időseknek két meglepetéssel is 

kedveskedett az önkormányzat. 

Október 1-jével újult meg a Kerü-

letkártya program, az első kártyákat 

a kirándulás résztvevőinek adták 

át. Az új kártyához minden kerü-

leti lakosnak jár öko-zsacskó, így 

természetesen ezt is megkapták az 

idősek. Brezoczki Erika elmondta, 

hogy az öko-zsacskóval a felesleges 

műanyag szatyrok használatát sze-

retné csökkenteni az önkormány-

zat. — Apróságokkal sokat tehetünk 

azért, hogy környezettudatosabbak 

legyünk. Ezt a szemléletformálást 

segíti az öko-zacskó, amelyek be-

vásárlásra, zöldségek, gyümölcsök 

tárolására is kiválóan alkalmasak — 

hívta fel a figyelmet. 

Az öko-zacskóban a zöldségek és 

gyümölcsök mellett ezúttal az ön-

kormányzat legújabb környezetvé-

delmi kiadványa, a Budavári Zöldítő 

is helyet kapott. A szemléletformáló 

kiadványban mindenki talál ötlete-

ket, javaslatokat arra, hogy ő ho-

gyan járulhat hozzá környezetünk 

megóvásához.

A kirándulás végén az idősek nevé-

ben Bátori Istvánné köszönte meg a 

polgármesternek és a szervezőknek 

az emlékezetes pillanatokban gaz-

dag programot.

FSZR

Az új Kerületkártyát és a hozzá járó öko-zacskót is a hajókiránduláson vehették át az idősek

Séta a visegrádi palotában
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Kórtermek az I. kerületi betegeknek

Mesterséges 
intelligencia az életért
Újabb állomásához érkezett a kerület és a Budapesti Szent Ferenc Kórház együttműködése. Az intéz-

mény május végén átadott új épületszárnyában két kórtermet a Budavári Önkormányzat támogatásával 

szereltek fel, hogy az I. kerületi betegek a lehető legjobb körülmények között gyógyulhassanak. Az új 

kórtermekben márt elérhető az Innomed Medical Zrt. telemetriás monitorrendszere, amely a kórház-

ban, illetve azon kívül is láthatatlan biztonságot nyújt a betegek számára.

Átadták azt a két új kórtermet, amelyet a Budavári Ön-

kormányzat közel hat millió forintos támogatásából sze-

reltek fel a Budapesti Szent Ferenc Kórházban, hogy az 

I. kerületi betegek a lehető legjobb körülmények között 

gyógyulhassanak. Speciális ágyak, fürdőszoba, hűtőgép 

és tv mellett egy egyedülálló telemetriás monitorrend-

szerrel is felszerelték a szobákat. Az eszköz egy mobil-

telefon segítségével folyamatos jelentést küld a szakor-

vosnak a beteg állapotáról. 

Dévai Endre, az Innomed Medical Zrt. elnöke az eszköz 

bemutatásakor elmondta: dr. Toldy-Schedel Emil, a kór-

ház főigazgatója álmodta meg a kis készüléket, hogy a 

betegeket ne az intenzív osztályon, ágyhoz kötve mo-

nitorozzák. – Az elképzelése valóra vált, a végeredmény 

a 7 gramm súlyú szerkezet. Ez olyan mesterséges in-

telligenciát tartalmaz, amely diagnosztizálja a pácienst, 

klinikai minőségű, sok csatornás EKG-t rögzít és továbbít 

— mondta a fejlesztést végző cég elnöke. Az Innomed 

Medical Zrt. száz százalékban magyar mérnökök tulaj-

donában lévő fejlesztő társaság, a világ 110 országába 

exportálja termékeit. A telemetriás monitorrendszer 

után a következő fejlesztésük az a mobiltelefon áránál 

olcsóbb defibrillátor lesz, amit otthon is bárki használ-

hat majd.

Így működik az új telemetriás monitorrendszer
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Az új orvostechnikai eszközt azokba 

a kórtermekbe telepítették, amelye-

ket a Budavári Önkormányzat közel 

hat millió forintos támogatásából 

szereltek fel a Budapesti Szent Fe-

renc Kórházban. Dr. Toldy-Schedel 

Emil főigazgató emlékeztetett rá, 

hogy az új kórházi szárny a nyáron 

készült el és ezzel az eddigi 65 ágy-

gyal szemben 150 ágyas intézmény-

nyé bővültek. Munkájukat segíti a 

Budavári Önkormányzattal folytatott 

együttműködés, amely most újabb 

állomásához érkezett.

— Elsőként a teljes defibrillátor par-

kot cseréltük le az önkormányzati 

támogatásból, a közelmúltban pedig 

egy elektromos buszt adományozott 

a kerület, amely a szakrendelőből 

és az otthonukból szállítja hozzánk 

a betegeket. Nagyon kevés ilyen 

barátunk van — jelentette ki dr. Tol-

dy-Schedel Emil az I. kerület önkor-

mányzatáról.

Nagy Gábor Tamás polgármester 

arra hívta fel a figyelmet, hogy a 

Bel-budai egészségügyi fejleszté-

sek, az önkormányzat és az egyházi 

kórház együttműködése példaadó 

lehet, és nagyban hozzájárul az itt 

élők magas színvonalú ellátásához. 

Mint mondta, örömmel látta, hogy a 

kórház is nyitott a környezetvédelmi 

megoldásokra, és nagyban törekszik 

ökológiai lábnyomának csökkenté-

sére. — Ez a szemlélet ma kevéssé 

jellemző az egészségügyre, de sze-

retnénk, ha minél inkább megho-

nosodna. Ezért is adományoztuk az 

elektromos kisbuszt a kórháznak. Ez 

a megoldás érdemi segítséget jelent 

az intézményeknek, a betegeknek és 

segíti a szemléletváltozást, a klíma-

tudatos magatartás terjedését — tet-

te hozzá. 

D. A

Új kórtermek az I. kerületi betegeknek

Az elektromos kisbusz is az önkormányzat ajándéka
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Megerősítették a támfalat

Az önkormányzat 
kötelezte a kivitelezőt
A Budavári Önkormányzat kötelezése alapján a kivitelező elvégezte a Logodi utca 56-58. szám alatti 

meglazult mellvéd részleges visszabontását. Ugyancsak az önkormányzat kötelezése alapján benyúj-

tották a mellvéd alatt lévő földterasz és az utca védelme érdekében készített műszaki dokumentációt, 

amely a további intézkedéseket megalapozza.

Mint arról a Várnegyedben is beszá-

moltunk, szabálytalan és engedély 

nélküli kivitelezési munka vezetett 

ahhoz, hogy a Logodi utca 56-58. 

szám alatti ingatlan támfala egy ré-

szen megsérült, illetve leomlott. A 

helyzet mielőbbi megoldása érdeké-

ben az önkormányzat azonnal, saját 

költségén talajmechanikai és statikai 

vizsgálatot rendelt meg. 

A szakvélemény alapján az önkor-

mányzat arra kötelezte a kivitelezőt, 

hogy azonnal végezze el a meglazult 

mellvédfal részleges visszabontását, 

és gondoskodjon arról, hogy a kőe-

lemeket biztonságosan elhelyezzék. 

Ez szeptember végén — október 

elején megtörtént, a munkálatokat a 

Budavári Önkormányzat szakembe-

rei folyamatosan ellenőrizték, vala-

mint az időközben megindult építés-

felügyeleti hatósági eljárás nyomán 

az I. kerületi Kormányhivatal építés-

felügyeletének munkatársai is részt 

vettek a kivitelezés ellenőrzésében.

A Budavári Önkormányzat arra is 

kötelezte a kivitelezőt, hogy a mell-

véd alatt lévő földterasz és az utca 

védelme érdekében készítsen el egy 

műszaki dokumentációt, amelynek 

nyomán megkezdődhet a kibontott 

földfal és közút szakszerű megtá-

masztása. A dokumentációt a kivi-

telező benyújtotta, azt jelenleg az 

önkormányzat szakemberek bevo-

násával vizsgálja. 

Az ügy előzménye, hogy a Logodi 

utca 56-58. szám alatti ingatlanon 

a támfal korábban a szabálytalan és 

engedély nélküli kivitelezési munka 

miatt sérült meg. A magántulajdonú 

telken előzetes régészeti feltárást 

folytattak. Ehhez a kivitelező enge-

délyt kapott a Kormányhivataltól, de 

arra már nem volt engedélyük, hogy 

olyan fajta földkitermelést végezze-

nek, amely végül a támfal sérülésé-

hez vezetett. Az önkormányzat erre 

fel is hívta a figyelmet, a munkála-

tokhoz szükséges közterületfoglalá-

si engedélyt éppen azért nem adta 

meg a kivitelezőnek, mert semmiféle 

szakmai vagy statikai dokumentáci-

ót nem adtak be hozzá. Ettől függet-

lenül a kivitelezők a területet leke-

rítették, munkagéppel felvonultak és 

megkezdték a szabálytalan munkát, 

amelynek során nem gondoskodtak 

a fal megtámasztásáról. A mellvéd 

egy szakaszon megsérült és leom-

lott. A helyzet mielőbbi megoldása 

érdekében az önkormányzat akkor 

azonnal, saját költségén talajmecha-

nikai és statikusvizsgálatot rendelt 

meg, majd ez alapján került sor a 

további, már említett munkálatok el-

rendelésére.  

Az I. kerületi Kormányhivatal közben 

megindította az építésfelügyeleti ha-

tósági eljárást, valamint az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető ál-

lapot megszüntetése érdekében vég-

zett munkák kivételével megtiltották 

mindenfajta építőipari kivitelezési 

tevékenység folytatását.

Az önkormányzat által készíttetett 

szakvélemény arra is kitér, hogy a 

szemközti és szomszédos házak, va-

lamint a telek alatti Attila úti épület 

állékonysága nincs veszélyeztetve. 

Az eddig kitermelt földtömeg, a lét-

rejött új plató jóval a környező há-

zak alapozási síkjainak terhelési zó-

nái felett van. 
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A vízivárosiak is szeretik 
az új Ügyfélszolgálati 
irodát

Ügyfélszolgálatok és ügyfélfogadási idők:

KAPISZTRÁN TÉR 1.
Telefonszám: +36- 1-458-

3030, +36 1-458-3025

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-18.30 óra

Kedd: 8.00-16.00 óra

Szerda: 8.00-16.30 óra

Csütörtök: 8.00-16.00 óra

Péntek: 8.00-13.00 óra

ATTILA ÚT 65.
Telefonszám: +36-1-225-

7276, +36-1-225-7277

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-18.30 óra

Kedd: 8.00-16.00 óra

Szerda: 8.00-16.30 óra

Csütörtök: 8.00-16.00 óra

Péntek: 8.00-13.00 óra

ISKOLA UTCA 16. 
Telefonszám: 

+36-1-225-2470

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-16.00 óra

Kedd: 8.00-16.00 óra

Szerda: 8.00-16.00 óra

Csütörtök: 8.00-16.00 óra

Péntek: 8.00-12.30 óra

Az év elején az Iskola utca 16. 

szám alatt nyitott új, közös ügy-

félszolgálati irodát a Budavári 

Önkormányzat és a GAMESZ. 

Február 1. óta megújult és aka-

dálymentesített környezetben 

várják az ügyfeleket. 

Az elmúlt hónapok tapasztalatai 

alapján elmondható, hogy a vízivá-

rosiak gyorsan megszerették a GA-

MESZ épületében megnyitott Ügy-

félszolgálati irodát, ahol immár az 

önkormányzattal kapcsolatos ügyek 

intézését is segítik. Itt is leadhatók 

kérvények, beadványok, igényelhe-

tők űrlapok, nyomtatványok. 

Az Iskola utcai Ügyfélszolgálati iro-

da munkatársai készséggel állnak 

az ügyfelek rendelkezésére és az 

iratokat továbbítják az önkormány-

zat felé, ahol megkezdődik majd az 

érdemi ügyintézés. Emellett termé-

szetesen intézhetők a GAMESZ-es 

ügyek is, így többek között a bérle-

ményekkel, lakbérekkel kapcsolatos 

ügyek, de a lakók bejelenthetik az 

esetleges műszaki problémákat is. 

Az ügyintést segíti az ingyenes wifi. 

Az önkormányzat nem csak a Vízi-

városban, de a Krisztinavárosban és 

a Várban is működtet Ügyfélszolgá-

lati irodát. 
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Lánchíd-felújítás: Tarlós István árfelülvizsgálatot rendel el 

Árfelülvizsgálatot rendelnek el első 

lépésként a Lánchíd és környékének 

felújítására benyújtott ajánlatoknál - 

közölte Tarlós István főpolgármester. 

Az ajánlattételi felhívásban előírt 

határidőig nyolc ajánlat érkezett a 

Lánchíd, a Széchenyi István tér és az 

Alagút felújítására.

A BKK közleménye szerint a Lánchíd 

és a Széchenyi István tér felújításá-

ra a DÖMPER Kft. 27 milliárd 998 

millió forintos, az STR Mély- és Ma-

gasépítő Kft. 27 milliárd 170 millió 

408 ezres, a Közgép Építő- és Fém-

szerkezetgyártó Zrt. 25 milliárd 917 

millió 856 ezres, az A-Híd Építő Zrt. 

pedig 24 milliárd 643 millió 130 

ezer forintos ajánlatott tett. A budai 

váralagút felújítására az A-Híd Építő 

Zrt. 11 milliárd 213 millió 583 ezer 

forintos, a DÖMPER Kft. 10 milliárd 

599 milliós, a Közgép Építő- és Fém-

szerkezetgyártó Zrt. 9 milliárd 901 

millió 301 ezer forintos ajánlatott 

tett, míg a STR Mély- és Magasépítő 

Kft. 11 milliárd 21 millió 963 ezer 

forintért végezné el a munkát.

Tarlós István erre reagálva úgy fogal-

mazott, hogy 2018-ban kétszer kel-

lett visszaadatnia a 3-as metró déli 

szakaszának felújítására beérkezett 

ajánlatokat, mert nem alátámasztha-

tó magas árak voltak bennük. — Most 

ugyanez a helyzet a Lánchídnál is, úgy 

tűnik, hogy a beadott ajánlatokban 

szereplő árak sem támaszthatók alá 

— közölte a főpolgármester, aki szerint 

nem valószínű, hogy a bíráló bizottság 

elfogadja, de ha mégis, akkor — mint 

kijelentette — azonnal megvétózza. 

   

Közölte azt is, hogy a híd állapotának 

az ellenőrzését heti egyre növelték, 

valamint főpolgármesteri utasítására 

a BKK soron kívüli szakvéleményt 

kért a híd általános állapotáról.

Tarlós István kiemelte, a felújítás nem 

marad el, túl sok csúszást nem okoz 

az ajánlatok visszaadása, továbbá 

„nem kell aggódni attól se, hogy ezek 

az árak meghallgatásra találnak”. 

Családi nap volt a Batyiban

Szombaton iskolába? Ráadásul jókedvvel és örömmel? Ha a Batthyány Utcai Általános Iskola népszerű Családi Szom-

batjáról van szó, akkor ez nem is kérdés. Idén is sok-sok gyermek és szülő vett részt a színes program-kavalkádban, 

ahol mindenki megtalálta a kedvére való elfoglaltságot. Kézműves programok, zenei- és színpadi előadások, sport-

vetélkedők, BatyiShop és börze várta a családokat. 
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Civil kezdeményesre közösségi tér a Naphegyen

Emlékkő a kápolna 
helyén
A Tigris, Nyárs és Fenyő utcák talál-

kozásánál lévő kis területet eddig is 

jól ismerték és szerették a Naphegy 

lakói. Az ott élők ezen az őszön zöld 

ligetet varázsoltak a félszigetként 

benyúló járdabővítményre. Az egy-

kori naphegyi szőlőkápolna emléké-

re kialakított, növényekkel körbeül-

tetett terecskét szeptember 30-án 

kis ünnepség keretében avatták fel.

Az ötletgazda Fülöp Lajos volt, aki 

Szelényi András és Varga Antal al-

polgármester személyében szinte 

azonnal támogatókra talált. A járóla-

pok, a két kényelmes pad és a bokrok 

beszerzését, elhelyezését a közelben 

lakók, a helyi lokálpatrióták és né-

hány vállalkozás anyagi összefogása, 

valamint a Budavári Önkormányzat 

jelentős segítsége tette lehetővé. A 

terecskén egy rusztikus emlékkőre 

rögzített tábla idézi fel a hajdan sző-

lőkkel beültetett Naphegy, azaz Son-

nenberg kápolnájának sziluettjét. A 

szőlőbirtokok határába — a jó termés 

reményében — a gazdák évszázado-

kon keresztül kereszteket, szobrokat, 

kápolnákat emeletek, így történhetett 

ez egykor a budai szőlőhegyen is.

Az avatóünnepségen Varga Antal al-

polgármester — maga is a környék 

polgára — köszönetet mondott a ci-

vileknek, akik nemcsak megjelölték 

és megteremtették az emlékhelyet, 

hanem naponta ápolják, gondoz-

zák is a közelmúltban elültetett nö-

vényeket. Elárulta, hogy a sikeres 

kezdeményezés nyomán az önkor-

mányzathoz újabb ötletek érkeztek 

a Naphegy lakóitól. Ezek között ha-

sonló kis közterületek felfedezése és 

felvirágoztatása, valamint közösségi 

veteményes kertek létesítése is sze-

repel. A Naphegy hagyományainak 

ápolása okán felmerült a szőlőtőkék 

telepítésének gondolata is.

Szelényi András, aki maga is tevéke-

nyen részt vett az emlékhely kialakí-

tásának szervezési és fizikai munká-

lataiban, reményének adott hangot, 

hogy az új közösségi tér lehetőséget 

kínál a közvetlen hangú beszélgeté-

sekre és egymás jobb megismeré-

sére. Az érdeklődők megtudhatták, 

hogy jelenleg is folynak az egykori 

kápolnával kapcsolatos levéltári ku-

tatások, amelyek eredményeit vár-

hatóan közzé teszik majd.          

   r.a.
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„Szavakkal már nagyon sokszor visz-

szaéltek, különösen a korunk társa-

dalmában egyre növekvő tudatlan-

ság következtében. A zene azonban 

továbbra is módot ad arra, hogy az 

emberek ma is megértsék egymást.” 

1975-ben Yehudi Menuhin, a nagy-

szerű hegedűművész és pedagógus 

ezekkel a szavakkal köszöntötte a 

zene világnapját, amely az ő kez-

deményezésére jött létre. Yehudi 

Menuhin szerint a zene a káoszból 

rendet teremt; a ritmus a széttartót 

egységbe fogja; a melódia a meg-

szakítottat folytonossá varázsolja; a 

harmónia az össze nem illőket ösz-

szeegyezteti.

A zene világnapjának előestéjén az 

önkormányzat szervezésében az 

Orfeo Zenekar és a Purcell kórus 

adott csodálatos koncertet a Má-

tyás-templomban. A hangversenyt 

a Bartók Rádió élőben közvetítette.

AZ ORFEO KONCERTJE A ZENE VILÁGNAPJÁN

FILMKLUB A TABÁN MOZIBAN

Szeptemberben az Utazás a koponyám körül című filmet 

vetítették a tabáni filmklubban, a Latinovits Zoltán élet-

műsorozat keretében. Az előadás után Tarics Péter íróval 

beszélgetett a filmklub házigazdája, Nagy Gábor Tamás.

Az igazság szenvedélye sorozat következő előadását ok-

tóber 17-én 18.00 órától tartják és a Szindbád című le-

gendás filmet vetítik, amelyben Latinovits Zoltán a cím-

szerepet játszotta. 

A film vetítésének szomorú aktualitást ad, hogy szep-

temberben, életének 86. évében elhunyt Sára Sándor 

filmrendező, operatőr, a Nemzet Művésze, az egykori 

Duna Televízió első elnök-főigazgatója. Sára Sándor ké-

szítette a  megejtő szépségű képsorokat a Szindbád című 

filmben is.

A filmklubra ingyenes jegyek igényelhetők a Tabán mozi 

pénztárában. 

Helyszín: Tabán mozi – 1016 Budapest Krisztina krt. 87-

89. 
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A Víziváros tornyai

Virtuális séta a 
templomok között
Október 3-án reneszánsz dallamok fogadták a látogatókat a Várnegyed Galéria új kiállításának megnyi-

tóján. A Víziváros tornyai című, egyház- és helytörténeti szempontból is különleges kiállítás a középkor 

és az újkor szakrális tereit, templomépületeit mutatja be.

A tárlatot megnyitó Jánosa Domokos atya, Budavár Dí-

szpolgára személyes hangon mesélt szolgálatának Alsó- 

és Felső-vízivárosi helyszíneiről. Felidézte a történelem 

során e városrészben otthonra talált különböző szerze-

tesrendek, a kapucinusok, ferencesek, jezsuiták és az Er-

zsébet nővérek tevékenységét. 

Koltai András, a kiállítás egyik kurátora a Víziváros jelleg-

zetességeként említette, hogy e település egyszerre volt 

lakó- és üzleti negyed, ahol a római és a görögkatolikusok 

mellett a reformátusok is otthonra találtak. Az eredeti vá-

rosrész nagyobb része ma is az I. kerülethez tartozik, de a 

kerületek átszabásakor egy kisebb terület átkerült a II. ke-

rülethez. A kiállítás — amely Thaler Tamás fotóival és Ben-

da Judit művészettörténész (BTM) szöveges leírásaival 

mutatja be a templomépületeket — történelmi egységben 

mesél a Víziváros templomépületeiről. — A templomok va-

lódi találkozási helyek Isten és az ember, valamint ember 

és ember között — zárta szavait a levéltáros szakember.

A „Keresztény egyházak a budai Vízvárosban egykor 

és most” alcímet viselő tárlaton, a plébániák nagylel-

kű segítsége révén néhány eredeti festmény is látható, 

többek között megtekinthető a Xavéri Szent Ferencről, 

Buda védőszentjéről készült olajkép is.

A kiállítás november 23-ig, keddtől szombatig, 11.00 és 

18.00 óra között látogatható a Batthyány u. 67. szám 

alatt. 

r.a.

Tárlatvezetések 
A Víziváros tornyai című kiállítás kurátorai, Ben-

da Judit muzeológus és Koltai András levéltáros tár-

latvezetéseken is várják a látogatókat: 

Időpontok:

október 10. csütörtök 16.30 

október 17. csütörtök 16.30 

november 7. csütörtök 16.30 

november 14. csütörtök 16.30 

november 21. csütörtök 16.30

Jánosa Domokos plébános, Budavár Díszpolgára
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„O sweet 
woods” - 

LANTDALOK ÉG ÉS FÖLD 
DICSÉRETÉRE
Október 12., szombat 18.00

Busnois, Bovicelli, D’india, Dowland, 

Johnson, Lanier, Lawes, Purcell, Ros-

si művei. Közreműködnek: Kalafszky 

Adriána — szoprán, Kónya István – 

lant. Belépődíj: 2500 Ft. Diák, nyug-

díjas és Budavári Önkormányzat Ke-

rületkártyával a belépődíj: 2000 Ft

Jegyvásárlás: www.jegy.hu, jegyren-

delés: jokaiannaszalon@budavar.hu

Vihar és 
vágy 

AVAGY A ROMANTIKA A BÉ-
CSI KLASSZICIZMUSBAN?
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, Eck-

hardt Gábor közvetlenségével, vetí-

téssel fűszerezett mesélése és az ő, 

valamint tanítványai zongorajátéka 

segítségével. Belépődíj: 1000 Ft, 

Budavári Önkormányzat Kerületkár-

tyával a belépődíj: 500 Ft

Jegyvásárlás: www.jegy.hu, jegyren-

delés: jokaiannaszalon@budavar.hu

Vers 
pingpong

LUTTER IMRE ÉS TAKÁCS 
BENCE VERSBEN BESZÉLGE-
TŐ IMPROVIZATÍV ESTJE
Október 22., kedd 19.00

Két művész, két párhuzamos világ, 

ami a nézők szeme láttára elevene-

dik meg versben. Nincs két egyfor-

ma előadás, nincs két egyforma han-

gulat, csak az itt és most különleges 

állapota! A közönség dobja be a lab-

dát: a kitalált témára mond verset 

az egyik előadó, s ezzel tovább üti 

a labdát a másik művésznek, aki az 

elhangzó versre reagál, újabb költe-

ménnyel. 

Belépődíj: 2000 Ft. Diákoknak és 

Budavári Önkormányzat Kerületkár-

tyával a belépődíj: 1000 Ft Jegyvá-

sárlás: www.jegy.hu, jegyrendelés: 

jokaiannaszalon@budavar.hu

Könyv-
bemutatók

A SZÉKELY HADOSZTÁLY
Október 21., hétfő 18.00

Cey-Bert Róbert Gyula: A Székely 

Hadosztály című könyvének bemu-

tatója a Püski Kiadó szervezésében. 

A könyvet bemutatja Cey-Bert Ró-

bert Gyula és Püski István. A bemu-

tatóra a belépés díjtalan.

A TISZA-CSALÁD 
KRÓNIKÁJA
Október 25., csütörtök 18.00

Gróf Tisza Kálmán A Tisza-család 

krónikája című könyvének bemuta-

tója. A könyvet a Scolar Kiadó a ma-

rosvásárhelyi születésű szerző, Gróf 

Tisza Kálmán István – Tisza Kálmán 

egykori miniszterelnök dédunokája 

– társaságában mutatja be, a beszél-

getőtárs Kozári Monika történész. A 

belépés díjtalan. 

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
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Tér-Kép 
Galéria

Látogatható október 18-ig

Az Érdekességek a Krisztinavárosi 

templom történetéből című kiállítás 

október 18-ig, keddtől szombatig, 

12-18 óráig látogatható. Helyszín: 

1016 Budapest, Krisztina krt. 83-85.

Márai 
Szalon

Október 29. 17.00

Helyünk a világban címmel várja az 

érdeklődőket a Márai Szalon. Ven-

dégek: Csáky Pál író, politikus, Ádám 

Gábor borász (Sabar-dűlő Borház 

Kft.). Közreműködik: Dráfi Mátyás 

Jászai Mari-díjas színművész. Há-

zigazda: Szigethy Gábor. Helyszín: 

Budavári Önkormányzat Díszterme 

– 1014 Budapest, Úri u. 58.

Várbarátok
Október 14. 17.00

A Várbarátok következő összejöve-

telén Zoboki Gábor Ybl-díjas építész 

lesz a vendég. Előadásának címe: Mi-

niszterelnökség a Karmelita kolostor-

ban. Helyszín: Önkormányzat Díszter-

me – 1014 Budapest, Úri utca 58.

Anti-
gravitáció

Látogatható október 31-ig.

Hegyvári Benadett és James Carcass 

üveg- és faszobor kiállítása a Kiskép 

Galériában. Helyszín: 1014 Buda-

pest Országház utca 8.

Könyvtári 
program

Október 17. 16.00

Október 31. 16.00

A Fővárosi Szabó Ervin Könyv-

tár Márai Sándor Könyvtárában (I. 

Krisztina krt. 87-91.) Beszélgessünk 

angolul! címmel angol nyelvi klubot 

indítanak. Ha kevés alkalma van an-

golul beszélni, most ingyen megte-

heti. Egy Budapesten élő amerikai 

lánnyal beszélgethet október 17-én 

és 31-én csütörtökön, 16-17 óráig. 

Minden érdeklődőt szeretettel vár-

nak! Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár Márai Sándor Könyvtára - 

1016 Krisztina krt. 87-91.

Múzeumok 
Őszi 
Fesztiválja 

a ZTI-ben
Október 12. 10.00-11.30

Magyar zene- és képzőművészet ta-

lálkozása - a Zenetörténeti Múzeum 

képzőművészeti gyűjteményének 

felfedezése. Programvezető: Borz 

Zsófia. Belépő: felnőtteknek 1000 

Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus 500 

Ft. A belépőjegyek a múzeumba 

egész nap érvényesek.

Október 13. 10.00 – 11.30

Különleges sétára invitálja az ér-

deklődőket a Zenetörténeti Intézet: 

járjuk be együtt a barokk palota leg-

szebb tereit! Programvezető: Borz 

Zsófia. Belépő: felnőtteknek 1000 Ft, 

diák, nyugdíjas, pedagógus 500 Ft. A 

belépőjegyek a múzeumba egész nap 

érvényesek Helyszín: ZTI – 1014 Bu-

dapest, Táncsics Mihály utca 7.

Tartásun-
kért 60 

felett
Hétfő 11.00-12.00, szerda 9.00-

10.00

Tartásjavító, kondicionáló torna se-

nior korosztálynak. Részvételi díj: 5 

főig 900 Ft/alkalom, 6 főtől 700 Ft/

alkalom. Információ: mozduljtudato-

san@gmail.com vagy a helyszínen. 

Helyszín: II. számú Idősek Klubja – 

1013 Budapest, Roham utca 7.
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Fotó: bolcsvar.hu

A Várhegy rejtelmei
 A budai Várhegy belsejében lévő kb. 31.000 m2 területű, különböző eredetű, változatos méretű és ke-

letkezési idejű, illetve eltérő rendeltetésű és használatú földalatti terek húzódnak. Ezeknek a tereknek 

az idők folyamán igen sok és érdekes funkciója volt. A Várnegyed újság előző számában megjelent, a 

barlangokról szóló cikk alapján Szabó Balázs okleveles építőmérnök, statikus ezekről a rejtelmes föld-

alatti terekről írt újabb érdekességeket. 

A budai Várhegy várfalakkal határolt 

felülete tanúhegyként emelkedik ki 

a Duna és az Ördög-árok által vájt 

völgyek között. A budai Várhegy fő 

alkotóeleme a közel 40 millió éves 

budai márga, ami tengeri üledékből 

képződött. Erre 3-8 méter vastag 

mészkőpaplan rakódott 160-350 

ezer éve. Ez a mészkőpaplan védte 

meg a márgát az időjárás hatásaitól 

való lepusztulástól. 

  

A jégkorszak végén a repedéseken 

feltörő víz üregeket vájt magának, 

fülkéket alakított ki a márga és a 

mészkő határán. A víz üregképző 

hatása vezetett a világviszonylatban 

is ritka mésztufa barlangok kialaku-

lásához. 

  

A keletkezett üregeket már a Várhe-

gyen lakó ősember is ismerte. Ezt 

tanúsítják azok a leletek, melyeket 

Kadić Ottokár talált a múlt század har-

mincas éveiben az Úri utca 72. számú 

épület alatti építkezésen. A pattintott 

kavicseszközökről és csontokról meg-

állapította, hogy azok az alsó paleolit 

korból származnak. 

Ezeket a leleteket a hatvanas évek-

ben Vértes László az általa felfedezett 

vértesszőlősi előemberrel egykorúnak 

azonosította. 

A váralapítás (mely egyben városala-

pítás is volt) idején — 1243-55 kö-

zött —, igen gyorsan, tervszerűen 

építették fel a várfalakat és osztot-

ták ki a telkeket. A város méretét a 

mészkőpaplan kiterjedése határozta 

meg. A lakók a barlangüregeket csak 

az építkezésekkel párhuzamosan is-

merték meg. Újabb kutatások alap-

ján ezek mérete maximum 10-20 

cm, térfogatuk legfeljebb 1-3 liter 

volt. Ma már tudjuk, hogy hogy elő-

deink a mészkőpaplan alatti márgát 

habarcskészítés miatt bányászták, 

tehát a budai várban lévő üregek (és 

az azokhoz levezető függőleges ak-

nák, kürtők) kialakításának ez volt az 

elsődleges oka.

Mivel az említett aknák, kürtők ötö-

de alatt volt eredetileg kút, így adó-

dik, hogy a víznyerési funkció már 

második funkciója lehett ezeknek a 

földalatti tereknek.

 A sokak által ismert szőlő- és 

bortárolási funkció harmadlagos 

funkció lehetett. Néhány kivételtől 

eltekintve szinte minden barlang-

pincében kimutatható régi jelenlé-

te, és rengeteg leírás említést tesz 

róla. Ahhoz, hogy a lakók a borokat 

árulni tudják számos épület pincé-

jéből lépcsőt építettek az utcára. 

Ekkor már néhány barlangüreget 

oldalfalazattal láttak el a márga 

kipergésének megakadályozására, 

aljzatát lemélyítették, hogy belma-

gassága megfelelő legyen. A leg-

több vári házhoz tartozott egy-két 

ilyen barlangpince.  Ahol lehetőség 

volt rá, az egy tulajdonban lévő 

barlangokat a lakók kibővítették, 

egymással összekötötték, mivel 

így jobban tudták hasznosítani az 

üregeket. Egyre nagyobb, össze-

függő rendszereket alakítottak ki, 

de a mai Nagy Labirintus akkor 

még természetesen nem létezett.  

A Vár alatti barlangüregek közül a 

Bécsi kapu tér alatti különálló kis 

barlangokat kapcsolták össze elő-

ször kiterjedt mesterséges vágatok 

rendszerével. 

  

A szerző arra kéri az olvasókat, 

hogy amennyiben rendelkeznek a 

Vár földalatti tereiről bármiféle le-

írással, dokumentummal, térképpel, 

visszaemlékezéssel, vagy személyes 

élménnyel, akkor hívják a következő 

telefonszámot: 06-20-950-3025.

Szabó Balázs

okl. építőmérnök, statikus

okl. mérnöktanár, tanársegéd
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Különleges 
találkozóhely a Tabánban 
Igazán különleges és egyedi szolgáltatást kínál a Tabánban az Urbanfood. Hogy mi is ez a hely való-

jában? Kávézó? Közösségi iroda? Találkozóhely? Rácz Balázs tulajdonos mesélt a kezdeményezésről.

Az Urbanfood egyszerre kávézó, kö-

zösségi iroda, találkozóhely és ren-

dezvényhelyszín is — foglalja össze 

a lényeget Rácz Balázs. — Hozzánk 

bárki betérhet egy lazább munka-

helyi megbeszélésre, egyeztetésre, 

intézheti üzleti tárgyalásait csendes, 

stressz-mentes térben. A helyiséget 

úgy alakítottuk ki, hogy az asztalok 

könnyen mozgathatók, így akár na-

gyobb társaságok is elférnek. 

A munkavégzést segíti az ingye-

nes wifi-szolgáltatás és rengeteg 

áramvételi lehetőség. Az Urbanfood 

szolgáltatása azonban itt még nem 

merül ki, hiszen hangulatos kávé-

zó-élményt is nyújtanak. 

— Az ötletet Franciaországból hoz-

tam, ott több ilyen közösségi iroda is 

működik — meséli Rácz Balázs. Ma-

gyarországon is egyre nagyobb az 

igény a szolgáltatásra, bár néhányan 

meglepődnek, hogy nálunk nem a fo-

gyasztást kell kifizetni, hanem az itt 

töltött időt. 

Ugyanis az Urbanfood szolgáltatá-

sa, hogy a vendégek munka közben 

bármikor kiszolgálhatják magukat 

kávéval, teával, szörppel, házi limo-

nádéval, ásványvízzel. Ehhez igazo-

dik az árszabás is. 

— Ezért mi nem azt mondjuk, hogy a 

kávé vagy a tea ennyibe vagy any-

nyiba kerül, hanem az itt töltött idő 

alapján kell fizetni. Ez egy szabott ár, 

amely tartalmazza a korlátlan kávé, 

tea és italfogyasztást, a wifi-t és a 

tárgyaló használatát. 

Rácz Balázs tapasztalatai alapján 

először kicsit csodabogárnak nézték, 

de ma már egyre többen keresik a 

szolgáltatást. — Vannak, akik rend-

szeresen tartanak itt üzleti meg-

beszéléseket, kisebb csapatépítő 

tréningeket, de az sem ritka, hogy 

valaki csak egyedül ül be egy lap-

toppal és innen dolgozik. 

Az Urbanfood Kerületkártyával ked-

vezményt ad a helyieknek.
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Sétálós edzőtábor a 
tabáni tájfutóknak
A Tabáni Spartacus tájékozódási futó szakosztálya edzőtáborral búcsúztatta a nyarat. Mivel 150 fő 

fölötti az utánpótlás-létszámunk, jelen van a gyerekek között a kezdő és haladó szintű, hobbi- és él-

sportoló is. A 30-35 fős kezdő csoporttal délelőttönként a Budai-hegyek erdőségeiben, kirándulások 

keretében gyakoroltuk a térképen való tájékozódást.

A tájfutó térképek sajátossága, hogy 

nagyon részletesen ábrázolja az 

adott területet: megtalálható raj-

ta minden gyalogút, ösvény, gödör, 

szikla, még a környezetüktől elütő 

jellegzetes fák is fel vannak tüntet-

ve. Így aztán érdekes szellemi kihí-

vás pontosan navigálni rajta. Egy-

egy pontot próbált megkeresni a 

csapat az adott területrészt ábrázoló 

tájfutótérképen.

Miközben a térképen igyekeztünk 

beazonosítani a valóságban látot-

takat, aközben látványos, izgalmas 

helyeken kalandoztunk. Bejártuk a 

Fenyőgyöngye környékén a Kecske-

hegyi kőfejtőt, a Remetehegyi kőfej-

tőt, Zugliget környékén a Tündér-szik-

lát, a Végvári-sziklát, felfedeztük a 

pesthidegkúti reptérnél a Vöröskő-

vár homokkőgödreit, a Széchenyi 

hegyen a Rege-park, majd Óbudán a 

Kiscelli-park kevésbé ismert része-

it, Budaörs felett a Sorrento szikláit. 

Gyönyörködtünk a kilátásban többek 

között a Kis- és a Nagy-Hárshegyi ki-

látóból, az Újlaki-hegyről, a budaörsi 

Kő-hegyről. A kirándulások fő célja 

az is volt, hogy a leendő tájfutó gye-

rekek egyre otthonosabban érezzék 

magukat az erdőben. 

Sportágunk az utóbbi évtizedben 

nem csak a vadregényes természet-

ben, hanem a városokban is teret 

kapott. Parkokban, vagy forgalom-

mentes lakóterületeken rendezik az 

úgynevezett „sprint” versenyformát, 

ahol rövidebbek a távok, de a nagy 

futósebesség melletti állandó tér-

képkövetés jelenti a kihívást. Mivel 

szeptember közepén Kaposváron eb-

ben a számban rendeztek Országos 

Bajnokságot, ezért a legjobbjaink dél-

utánonként a városban, parkokban 

gyakoroltak. A Tabán, a Városmajor, a 

Gellért-hegy és a Vár izgalmas tere-

pein kívül Szentendrén is készültek a 

nagy megmérettetésre. A kezdők a ki-

rándulások után a nemzetközi szintű 

versenyzőink edzéseit kissé rövidít-

ve és más tempóban, de végig csinál-

hatták, így aztán eléggé elfáradtak, 

mire esténként hazaértek.

Az ilyen jellegű fáradtság azonban 

jót tesz az edzettségnek! A teljesí-

tőképesség határainak feszegetése 

az élet egyéb területén is nagyon 

hasznos. 

Szóval ilyen érdekesen és hasznosan 

telt az idő kezdő csoportunk nyár-

végi edzőtáborán. Ha mást is érde-

kelnek a hasonló edzések, keressen 

minket a Tabáni Spartacus honlapján.

Krasznai Orsolya

fotó: Gyalog László



h í r e k

21

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

A BLSZ vendége volt ifj. dr. Béres József és felesége, Béres Klára

A Budavári Lakosok Szövetsége a 

Zene Világnapján megünnepelhette 

a magyar dal napját is. Vendégünk 

volt ugyanis ifj. dr. Béres József, a 

Béres Gyógyszergyár Rt. elnöke, és 

felesége, Béres Klára, a cég marke-

ting igazgatója, akik erdélyi népdal-

gyűjtő útjukat megörökítő filmet és 

a 2018-ban megjelent dalos köny-

vüket hozták magukkal.

A klubnapunkat mi is énekléssel zár-

tuk, együtt daloltunk Béres Józseffel 

és feleségével, Klárikával, akik ked-

vességükkel, közvetlenségükkel le-

nyűgözték a egyesületünk tagjait, 

barátait. Szívünkbe zártuk ifj. Béres 

Józsefet és Klárikát. 

Egyetérthetünk azzal, ami a Bé-

res család tevékenységét jellemzik 

„megtartani kultúránk ékes énekeit, 

valóságos nemzet mentés”! 

Tóthné dr. Z.Nagy Erzsébet elnök 

Budavári Lakosok Szövetsége 

Szeptemberben újabb vendégek ér-

keztek Marlowból cserelátogatásra 

a Budavári Kézfogás Testvérvárosi 

Egyesület szervezésében. Idén 14-

en jöttek, ők voltak a hatodik cso-

port angliai, testvérvárosunkból, 

ahol a mi Lánchidunk elődje íveli át 

a Temzét. A vendégek közül többen 

nem először látogattak Budapestre, 

a közös programoknak mára kiala-

kult hagyományai vannak. 

A Lánchídi séta „kötelező”, ezzel in-

dítjuk az egyhetes találkozót, hiszen 

a híd szimbólum, nemcsak a közös 

múlt, hanem a tartós barátság jelké-

pe is. A séta befejezéseként általá-

ban felkeressük valamelyik felújított 

műemlékünket, most a Szépművé-

szeti Múzeumban töltöttük a na-

pot. A Budapesten eltöltött öt nap 

további eseményeihez tartozott a 

gyógyfürdőzés, és a Nemzeti Mú-

zeumban vezetett történelmi séta 

a Seuso kincstől a magyar középkor 

viharos évszázadait bemutató ki-

állításon át a Páneurópai Piknikről 

szóló tárlatig. Ez utóbbi különösen 

időszerű volt nemcsak a kerek év-

forduló, hanem a Sopronban folyta-

tódó látogatás miatt is. A csoport a 

helyszínen, Fertőrákoson tekintette 

meg a 30 évvel ezelőtti határnyitás 

emlékhelyét.

Az idei programokat Patai Katalin 

szervezte, Csorba Katalin kísérte a 

vendégeket, és az egyes események-

hez több önzetlen segítő is hozzájá-

rult. Angliai barátainkkal öröm volt 

együtt lenni, nagyszerű társaság volt, 

érdeklődők, tájékozottak és vidámak. 

Csorba Zoltánné Váry Katalin 

Budavári Kézfogás Testvérvárosi 

Egyesület 

Testvérvárosi vendégek Marlowból
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HÉTFŐ:

10.00-10.30 „Kökörcsin” 

babás játszó és táncház 1-3 

éves korú gyermekek és szü-

leik részére. Részvételi díj: 

1000 Ft/alkalom (egy gyer-

mek + egy felnőtt). Informá-

ció: Márton Piroska táncos, 

óvodapedagógus, mozgáste-

rapeuta. E-mail: piroska.mar-

ton.tanc@gmail.com.

16.30-17.30 Ingyenes jogi 

tanácsadás. Bejelentkezés 

szükséges a drboross@bo-

rossiroda.hu címen, vagy a 

klub elérhetőségein. 

17.00-18.00 Ingyenes, ön-

szerveződő angol társalgó-

kör. Bármikor lehet csatla-

kozni a csoporthoz. A nyelv 

ismerete ajánlott!

KEDD: 

8.00-9.00 Senior gerinctor-

na. Részvételi díj: 700 Ft/al-

kalom. Bejelentkezés szük-

séges a mozduljtudatosan@

gmail.com címen.

18.00-19.00   Funkcionális 

tréning és mobilizáció 

Nyújtó és mobilizációs gya-

korlatok az ízületi mozgás-

terjedelem növelésére, va-

lamint egyensúlyfejlesztés 

a testtudatos mozgásért. 

Részvételi díj: 1400 Ft/al-

kalom; 4600 Ft/4 alkalom. 

Bejelentkezés szükséges a 

mozduljtudatosan@gmail.

com címen. 

SZERDA:

10.30-12.00 La Leche Liga 

- szoptatást támogató ba-

ba-mama csoporttalálkozó. 

Következő alkalom október 

16. Vezeti: Wouters Kriszti-

na LLL szoptatási tanácsadó, 

három gyermek édesanyja. 

A részvétel ingyenes.

15.30-16.30 „Aranycipő”- 

senior társastánc tanfolyam, 

I. kerületi nyugdíjasoknak 

ingyenes. Folyamatos csat-

lakozási lehetőség!

CSÜTÖRTÖK:

9.00-10.00 Senior gerinc-

torna. Részvételi díj: 700 

Ft/alkalom. Bejelentkezés 

szükséges a mozduljtudato-

san @gmail.com címen.

17.00-18.00 Meridián tor-

na. A gyakorlatok minden-

napos végzésével sokat 

tehetünk egészségünk javí-

tásáért, mivel jótékonyan 

hatnak a testre, a lélekre és 

a szellemre is. A torna in-

gyenes, folyamatosan lehet 

csatlakozni a csoporthoz.

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

A KORASZÜLÖTTEKÉRT ORSZÁGOS 

EGYESÜLET ingyenes programjai

Október 16-án, szerdán 12.00-14.00 csecsemő újraélesztő 

tanfolyam. 

Jelentkezés: hargitai.mariann@koraszulott.com

Október 22. kedd 14.30-16.30 KORE Klub - szülőcsoport 

koraszülött gyermeket nevelő családok számára. Az alka-

lom témája: Teher alatt nő a pálma? - avagy családi és pár-

kapcsolati jellemzők koraszülöttet nevelő családokban. A 

csoport facilitátora: Illés Szilvia klinikai szakpszichológus. 

Jelentkezés: 0630-388-0653, e-mail: illessz@gmail.com.

 „KÉZMŰVES KINGA MŰHELYE”

Október 19-én, szombaton 15.00-

19.00 óráig.

A foglalkozásra olyan — legalább alsó 

tagozatos — gyerekeket várnak, akik 

nagyon szeretnek alkotni. Nem fognak 

ugyan végig egy helyben ücsörögni, 

de az alkotáshoz sok türelemre, kitar-

tásra lesz szükség. Ezen az alkalmon 

mindenki egy saját „békebeli” fa toll-

tartót fog elkészíteni. Részvételi díj: 4 000 Ft. Jelentkezni 

október 17-éig lehet Pappné Gál Kingánál (kezmuveskin-

ga@gmail.com, +36 30 590 8921).

Október 21-től hétfőnként 11.00 -12.30 között újra ABLAK-

NYITOGATÓ. Informatikai tanfolyam saját laptoppal ren-

delkező I. kerületi nyugdíjasok részére. Laptopot minden 

alkalommal hozni kell. Részvételi díj: 700 Ft/alkalom, Ke-

rületkártyával 500 Ft/alkalom. Jelentkezés és további in-

formáció a klub elérhetőségein. Jelentkezési határidő: ok-

tóber 17. 

ÚJ! FELNŐTT SZÍNJÁTSZÁS ÉS IMPROVIZÁCIÓ 

Kéthetente csütörtökön 19.30-tól. Következő alkalom: 

október 17. 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 in-

formáció: +36-1-375 0336.

TENISZ 

Csoportos gyerek tenisz foglalko-

zás szakoktatók irányításával. Ér-

deklődni 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

MÁRTON NAPI VIGALOM
Október 25-én, pénteken 17.00 órától újra Családi Délután a Cza-

kó Utcai Sportközpontban. A gyerekeket Márton napi vigalommal és 

tökparádéval várják. Közreműködnek a Honvéd Együttes művészei. 

Helyszín a Czakó Utcai Sport- és Szabadidőközpont Közösségi helyi-

sége. További ionformáció: +36-1-375 0336; +36-20/232 8111

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

18.00-19.00 Funkcionális tréning és 

mobilizáció 

Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom, 

4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés 

szükséges a mozduljtudatosan@

gmail.com címen.

PÉNTEK:

8.00-15.00 Termelői piac a klub 

előtti téren.

8.00-9.00 Senior gerinctorna. Rész-

vételi díj: 700 Ft/alkalom. Bejelent-

kezés szükséges a mozduljtudatosan 

@gmail.com címen.

9.00-10.00 Gerinctorna minden kor-

osztálynak. Részvételi díj: 700 Ft/

alkalom. Bejelentkezés szükséges a 

mozduljtudatosan @gmail.com cí-

men.

10.00-11.00 „Aranycipő” senior 

társastánc tanfolyam. Részvételi díj 

500 Ft. 

Hahó, itt a Czakó!

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.
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LÉPCSŐHÁZI TÖRTÉNETEK: 

HARCSA VERONIKA-

RAZVALJAJEVA ANASZTÁZIA 

– DEBUSSY EST

Október 17. péntek 19.00

A hárfa-ének duó a 2018-ban éppen 

száz éve elhunyt Claude Debussy 

legszebb dalait öltözteti új köntösbe. 

Limitált férőhely! Belépő: 1500 Ft. 

Jegyek elővételben a www.tixa.hu 

oldalon kaphatók.

ÍGY SZERETTEK ŐK 

FELOLVASÓSZÍNHÁZ: 

SZABÓ LŐRINC 

Október 25. péntek 18.30  

Szereposztás: Szabó Lőrinc - Nyáry 

Krisztián; Mikes Klára - Kerekes Vik-

tória; Korzáti Erzsébet - Kurta Niké; 

Rendező: Réczei Tamás. 

Belépő elővételben: 1200 Ft, a hely-

színen 1500 Ft. Jegyek elővételben 

a www.tixa.hu oldalon kaphatók.

SZÁJHARMONIKA KLUB

Október 18. péntek 19.00 

Pribojszki Mátyás – az egyik legis-

mertebb kortárs magyar szájhar-

monikás – és zenekara az igényes 

élőzenét szeretnék életben tartani. 

Zenéjükben felfedezhetők a blues 

gyökerei, a swing, a jazz és némi 

funky is. Saját, angol nyelvű dalaik 

mellett ismert előadóktól is kölcsö-

nöznek dallamokat. Belépő: 1200 Ft 

- Jegyek elővételben a www.tixa.hu 

oldalon kaphatók.

 JÓGA

Szerda 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.

 AVIVA TORNA

Kedd 17.30-18.30 és 18.45-19.45 

Csütörtök 17.30-18.30

Az órákon a 4 órás alapképzés el-

végzését követően van lehetőség 

részt venni. Vezeti: Jancsurák Krisz-

ti. Bővebb információ: jancsu@gmail.

com vagy +36 70 386 7111.

 ALAKFORMÁLÓ KONDITORNA

Kedd és csütörtök 15.30-16.30 

és 16.30-17.30, szerda és péntek 

07.30-08.30 és 08.30-09.30.

Vezeti: Tóth Ildikó, Harangozó-díjas 

táncművész. Belépő: 1000 Ft, nyug-

díjasoknak: 900 Ft.

 

KÖRTÁNC

Páros héten hétfőn 18.00-19.30-ig.

Különböző népek, tájak szépséges 

zenéire, változatos körtáncok köny-

nyed, barátságos hangulatban. Tánc-

tudás és partner nem szükséges. 

Amit érdemes hozni: kényelmes, 

táncra alkalmas cipő, laza ruházat. 

Vezeti: Stern Szilvia. Belépő: 1500 

Ft/alkalom.

SZENIOR ÖRÖMTÁNC

Péntek 16.30 – 18.00 

A szeniortánc közösségi tánc, amely 

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.

 TABÁN SPORTKÖR

Október 24. csütörtök 16.00 

Meisel Péter: Velence 

VETÍTETTKÉPES 

ISMERETTERJESZTŐ 

ELŐADÁSOK

Október 15. kedd 10.30 

Malomhegyi Imre: Andre Rieu. 

Belépő: 100 Ft

Október 22. kedd 10.30   

Ipach Ildikó: Ladakh 2 - Buddhista 

kolostorok az Indiai Himalájában.

Belépő: 100 Ft.

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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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, 

hangulatos dongaboltozatos, kor-

szerű cirkófűtéses önkormányzati 

lakás örökölhető bérleti joga átadó. 

Csereirányár: 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. 

Kiadó Logodi utcára néző, csen-

des, 1 szoba hallos, erkélyes, 56 

négyzetméteres lakásunk részben 

bútorozottan 110 eFt+rezsiért. Tel.: 

+36-30/280-2596

II. Lepke utcában Bauhaus jel-

legű 6 lakásos társasház első emele-

tén csöndes, napfényes, 82 nm-es 3 

szobás, erkélyes, duplakomfortos la-

kás eladó. Amerikai konyhás nappa-

li étkezővel + 2 hálószoba. 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

II. Gyöngyvirág utcában, hűvös-

völgyi zöldövezetben eladó föld-

szinti, gyönyörűen felújított 63 nm 

+ 10 nm teraszos, 2 szobás lakás. 

Villamos megálló pár perc sétára. 

Irányár: 63 millió Ft. BakosLak In-

gatlan 326 0618, 06 20 974 0571

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

Budakeszin Fő utcához közel 

504 nm-es telken 2 generációs, 

zöldövezeti, 2 önálló épületből álló 

egyszintes családi ház eladó. A na-

gyobbik ház 90 nm-es 4 szobás, a 

kisebb 52 nm és 2 szobás. Önálló 

garázs, pázsitos gondozott kert, jó 

környék. Irányár: 75 millió Ft. Ba-

kosLak Ingatlan 06 20 368 7777

 

 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
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Műteremlakást vagy ilyen cél-

ra alkalmas nagy alapterületű, 

nagy helyiségekből álló, lehetőleg 

felső emeleti lakást vásárolnék a 

kerületben saját célra. muteremla-

kas2019@gmail.com. +36 20 458 

8656 (csak SMS).

ÉLETJÁRADÉK

Egyedülálló, kedves fiatalember 

eltartási illetve életjáradéki szerző-

dést kötne idős úrral, hölggyel, akinek 

segítségre lenne szüksége. megegye-

zés 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.

Életjáradéki és eltartási szer-

ződést kötnék idős hölggyel, úrral, 

akinek anyagi, ápolási segítségre 

lenne szüksége. 06-70/381-8029, 

06-20/583-9944

ADÁS-VÉTEL

Hajdúszoboszlón az Ágnes Ven-

dégházban négy napos üdülési jog 

félpanzióval eladó. 14100 Ft/fő. 06-

70/313-5501.

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.

GOMBFOCI Keresem megvételre 

az 50-es 60-as 70-es évek gombfo-

cijait, akár egy darab is érdekel. tel.: 

06 20 516 7094.

 BUDAI JÓZSEF műértő- lak-

berendező vásárolok kész-

pénzért magas áron antik bútorokat, 

koloniált is, magyar vagy külföldi 

festményeket, minden típusú dísz-

vitrin és lakberendezési tárgyakat, 

antik ill. márkás karórákat, órákat, 

bizsuneműket, ezüstneműket, köny-

veket, 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, hanglemeze-

ket, mindenféle 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.

Óragyűjtő vásárolna saját rész-

re régi és moden kar- és zsebórákat, 

hibásat is! Sokgombos előnyben! Tel.: 

06-70/620-3636.

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. 

Első vevőként a legmagasabb áron. 

Üzlet telefonszám: 06-20-280-

0151, herendi77@gmail.com.

 HENK ANTIQUITAS Krisztina-

város Mészáros u. 8. Nyitva: 

H-P 10-18 óráig. Telefon: 06-20/933-

1413, henkvilmos@gmail.com.

 Galériánkat újra megnyitot-

tuk! Műtárgyak, festmények 

adásvételével, szakbecslésével 

foglalkozunk. Ingatlanügynöki te-

vékenységet is folytatunk jogi ügy-

intézéssel, kedvező feltételekkel. 

Napkereszt Galéria, Dísz tér 9. (Be-

járat: Móra Ferenc utca 2/a) Telefon: 

+36-30-231- 8309, +36-30-555-

7436

 KÖNYV! Mi nem csak telefon-

szám, üzlet is vagyunk! Krisz-

tina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Ve-

szünk könyveket, könyvtárakat, régi 

térképeket, kéziratokat, képes-leve-

lező lapokat, plakátokat, fényképeket, 

egyéb papírrégiséget. Díjtalan kiszál-

lás, készpénzfizetés. Tel./Fax: 212-

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

nyitva: h-p 10-18 óráig.

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 
10.00-15.00 óráig a szerkesztőségben 

(I. ker., Országház utca 15., Te le fon: +36-1-355-0139)
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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

Olajfestmények restaurálását, 

tisztítását vállalom, megbeszélés 

szerint! Hívjon! Telefon: +36-30-

310-1837 (esti órákban).

SZOLGÁLTATÁS

Irodák, lépcsőházak, lakások 

napi takarítását, nagytakarítását vál-

lalom, közületeknek és magánsze-

mé lyeknek. Halász Tibor. Telefon: 

202-2505, 06-30-251-3800.

 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.

Festés-mázolás-tapétázás, kisebb 

munkák vállalása is. Gipszkarto-

nozás, kőműves-javítások, bontás, 

sitt-elszállítás.  Kovács Gergely, te-

lefon: 06-30-5686-255.

Kémények bélelése, átépítése, 

belső marása teljes körű ügyinté-

zéssel. Szabó Balázs 06-20-264-

7752.

 Lakásfelújítás! Szobafestés, 

mázolás, tapétázás, parketta-

lerakás, -javítás, -csiszolás,  vízsze-

relés, csempézés, villanyszerelés, 

ajtó- és ablak csere, kőműves és 

asztalos munkáK, takarítás, garanci-

ával. Halász Tibor. Telefon: 202-

2505, 0630-251-3800. 

 

O  KTATÁS

Zongorakorrepetálást- és ok-

tatást vállalok alap- és középfokon. 

Érdeklődni a tuska.regina@gmail.

com e-mail címen lehet.
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NÉMET BŐRGYÓGYÁSZATI INTÉZET – KÖRÖMLÉZER AMBULANCIA
Telefon: 06-30/219-0100 • Hívható: H-P-ig 8-17-ig

www.koromgomba.eu • e-mail: info@koromgomba.eu • 1016 Budapest, Zsolt u. 4.

 KERÜLETKÀRTYÀVAL  10%  KEDVEZMÈNY

RÓLUNK IS SZÓL 
A HEGYVIDÉK TELEVÍZIÓ

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

szélgetésekkel, interjúkkal, színes helyi riportokkal, képes összefoglaló anyagokkal mutatják be a legfontosabb helyi információkat. 

Hol találja meg a Hegyvidék Televízió műsorát? 

A UPC digitális kábelén az 505 csatornán, az analóg kábelén 

UHF 210,25 Mhz-en. 

A TELEKOM IPTV hálózatán a 226-os csatornán.

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

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

Keresse a Hegyvidék Televíziót! Rólunk is szól!
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Mesemúzeum 
P R O G R A M O K
Október 19., szombat 11 órától 

Spicc és Pipa, Rojt és Bojt – Két Cica 

Könyvek 

Könyvbemutató

Mi lehet a közös a kan-

dallónál szendergő, tej-

ben-vajban fürdő Spiccben 

és Pipában, valamint az égi 

tejúton csúszdázó, holdkiflit 

majszoló, hideggel vagy 

meleggel takarózó Rojtban és Bojtban? 

Tényleg fényév, távolság választja el 

őket, vagy van valami közös bennük? 

Spicc és Pipa, valamint a Rojt és Bojt 

című mesekönyvek a Két Cica Könyvek 

első két kötete. Vendégünk lesz a négy 

részes sorozatot író Nattán-Angeli Nóra 

és az illusztrátor, Pájer Lilla. Ajánlott 

korosztály: 2-6 éves korig. 45 perc.

Október 26., 

szombat 11 órától 

Az életen innen és 

azon is túl – Mesék 

életről és halálról

Örök kérdés: hogyan 

és mit meséljünk 

életről, halálról a 

legkisebbeknek? Egyáltalán merjünk-e 

beszélni erről? A világ Népmesekincstára 

érzékenyen, a mesék komplex világán ke-

resztül, sokszor szimbolikusan foglalko-

zik az élet körforgásával. Bajzáth Mária, 

a Mesepedagógia rendszer kidolgozója 

most egy különleges, mesés-mondókás 

játékos kalandra hívja a 3-8 éveseket, 

ahol elmerülhetnek a mesék világában 

és izgalmas, tabunak számító kérdésekre 

kaphatnak válaszokat. Közös meséléssel, 

énekléssel, játékkal, mondókákkal várjuk 

mindazokat, akik szeretnék megtudni, 

hogy a mesehősök hogyan nevetik ki, 

tréfálják meg, menekülnek előle, vagy 

épp hogyan néznek szembe a halállal. A 

programon kézműves foglalkozással is 

várjuk a gyerekeket. Ajánlott korosztály: 

3-8 éves korig. 120 perc.

Október 28., hétfő 11 órától 

Legyél te is környezetvédő! 

ökofoglalkozások kreatívan

Készítsünk bevásárló tás-

kát! Mindenki elkészítheti a 

saját vászonzsákját, amit a 

bevásárlások alkalmával használhat. A 

táskákat saját kezűleg fogjuk díszíteni 

textilnyomás technikájával, egyedi min-

tákkal! Minden kicsit és nagyot szeretet-

tel vár Farkas Réka iparművész. Ajánlott 

korosztály: 5-10 éves korig. 120 perc.

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




