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Önkormányzati 
választási 
eredmények 
Új főpolgármestert, polgármestert és önkormányzati képviselőket vá-

lasztottak az október 13-án megtartott önkormányzati választáson. 

A főpolgármester-választást a sza-

vazatok 50,86 százalékának meg-

szerzésével a Momentum Mozgalom, 

a Demokratikus Koalíció, a Magyar 

Szocialista Párt, a Párbeszéd Ma-

gyarországért Párt és a Lehet Más 

a Politika által jelölt Karácsony Ger-

gely nyerte. 

A kerületben — a Nemzeti Választási 

Iroda adatai szerint — a névjegyzék-

ben lévő választópolgárok száma 21 

564 fő volt, a szavazáson 12 742 

fő jelent meg, amely 59 százalékos 

részvételt jelent. 

A polgármester-választáson a Mo-

mentum Mozgalom, a Demokratikus 

Koalíció, a Magyar Szocialista Párt, 

a Párbeszéd Magyarországért Párt 

és a Lehet Más a Politika által je-

lölt Váradiné Naszályi Márta 6025 

szavazatot, a Fidesz Magyar Polgári 

Szövetség és a Kereszténydemokra-

ta Néppárt által jelölt dr. Nagy Gábor 

Tamás 5904 szavazatot, a független 

Jakab-Novák Eszter 543 szavazatot 

kapott. Ez alapján az I. kerület új pol-

gármestere Váradiné Naszályi Márta. 

(Lapzártánkkor az eredmény még 

nem volt jogerős.) 

AZ EGYÉNI KÖRZETEKBEN 
MEGVÁLASZTOTT 
ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐK:

1. számú egyéni választókörzet: 

Dr. Sándor Péterné (FIDESZ-KDNP)

2. számú egyéni választókörzet: 

Marschall Máté (FIDESZ-KDNP)

3. számú egyéni választókörzet: 

Varga Dániel (MOMENTUM-DK- 

MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-JOBBIK-VÁ-

RUNK EGYESÜLET)

4. számú egyéni választókörzet: 

Molnárka Gábor (MOMENTUM-DK- 

MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-JOBBIK-VÁ-

RUNK EGYESÜLET)

5. számú egyéni választókörzet: 

Gelencsér Ferenc (MOMENTUM-DK- 

MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-JOBBIK-VÁ-

RUNK EGYESÜLET)

6. számú egyéni választókörzet: 

Csobánczy Gábor (MOMENTUM-DK- 

MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-JOBBIK-VÁ-

RUNK EGYESÜLET)

7. számú egyéni választókörzet: 

Tölcsér Borbála (MOMENTUM-DK- 

MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-JOBBIK-VÁ-

RUNK EGYESÜLET)

8. számú egyéni választókörzet: 

Remenyik Ildikó (MOMENTUM-DK- 

MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-JOBBIK-VÁ-

RUNK EGYESÜLET)

9. számú egyéni választókörzet: 

Kovács László György (MOMENTUM-

DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-JOBBIK-

VÁRUNK EGYESÜLET)

10. számú egyéni választókörzet: 

Dr. Kun János (MOMENTUM-DK- 

MSZP-PÁRBESZÉD-LMP-JOBBIK-VÁ-

RUNK EGYESÜLET)

KOMPENZÁCIÓS LISTÁS 
VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK:
FIDESZ-KDNP: 3 fő 

MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD- 

LMP-JOBBIK-VÁRUNK EGYESÜLET: 

1 fő 
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Váradiné Naszályi Márta: Nem a bosszúállás vezérel 

Kiemelt célunk a helyi 
közösség védelme
Nem a bosszúállás vezérel, hanem átláthatóvá akarom tenni az önkormányzat működését, és a döntési 

folyamatokba szeretném bevonni az itt élőket, valamint a szakmai szervezeteket is – mondta a Vár-

negyed Újságnak adott interjúban Váradiné Naszályi Márta, a kerület új polgármestere. Az azonnali ter-

vek között szerepel a klíma-vészhelyzet kihirdetése, a fakivágási moratórium meghirdetése. A hamaro-

san megalakuló új Képviselő-testületben két főállású alpolgármester segíti a munkát, és az eddigiektől 

eltérő bizottsági rendszer jön majd létre. 

Polgármesterként meghirdeti a 

száznapos programját? 

— Nem száznapos programban gon-

dolkodom, hanem feladatokban. 

Ezeket rangsoroljuk, hogy melyek 

a legfontosabbak, illetve melyek a 

közép- és hosszú távú tervek. Ter-

mészetesen az első és egyik legfon-

tosabb feladat az új önkormányza-

ti bizottsági struktúra kialakítása, 

amely már megalapozza a munka-

menetet a további feladatokhoz. Két 

főállású alpolgármester segíti majd 

a munkát és átalakítjuk a jelenlegi 

bizottsági struktúrát. Más szemlé-

lettel, más feladatokra helyezzük 

a hangsúlyokat. Nagyon fontosnak 

tartjuk az idegenforgalom kérdését, 

ezért külön bizottságban foglalko-

zunk ezzel, valamint az egyik alpol-

gármesternek is nevesített feladata 

lesz az idegenforgalmi szakmai ér-

dekek és a lakók érdekeinek össze-

hangolása. 

Külön vagyoni bizottságot állítunk 

fel, amely az önkormányzati laká-

sokkal és helyiségekkel foglalkozik 

majd. A célunk az önkormányzati 

ingatlanvagyon felmérése, átvilágí-

tása és egy új hasznosítási koncep-

ció kialakítása. Az eddigi népjóléti 

bizottság feladata pedig kiegészül 

majd az oktatási, kulturális és sport 

feladatokkal is.

Fontosnak tartom, hogy mielőbb 

változtassunk azon a gyakorlaton, 

hogy a közterület-használatról a 

polgármester dönt. A hosszú távú, 

stratégiai jellegű közterület-haszná-

latról, teraszokról, kitelepülésekről, 

építkezésekhez kapcsolódó közte-

rület-használatról a jövőben a kép-

viselő-testület vagy a szakbizottság 

dönt. Ez is az átláthatóságot és a ki-

számíthatóságot szolgálja. 
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A kampányban sokszor elhangzott, 

hogy nagyon fontosnak tartja a kör-

nyezetvédelem kérdését. Hogyhogy 

nem tervezik önálló környezetvé-

delmi bizottság felállítását?

— Pont azt a szemléletet akarjuk tu-

datosítani, hogy a városfejlesztéshez 

éppen annyira hozzátartozik a zöld-

területek védelme, mint például az 

útépítés. Nem választható szét a kör-

nyezetvédelem és egy-egy beruházás 

kérdése, mert ezek szervesen össze-

kapcsolódnak egy város életében.

Mi lesz a Képviselő-testület első 

konkrét feladata, intézkedése? 

— A megalakulás utáni első hivatalos 

ülésen egy úgynevezett átláthatósá-

gi rendelet fogadunk el, amelyet te-

kinthetünk úgy is, mint az új önkor-

mányzat hitvallása, fundamentuma. 

Új alapokra helyezzük a működését, 

nyilvánossá, átláthatóvá tesszük 

már a döntés-előkészítési folya-

matokat is, és a szerződéseket is. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy az 

önkormányzati munkába bevonjuk 

azokat, akikről a döntések szólnak, 

azaz az itt élőket, az érintetett szak-

mai és civil szervezeteket. Rögzítjük 

azokat az alapelveket is, hogy az 

önkormányzat hogyan tájékoztat-

ja az itt élőket. Ehhez felhasznál-

juk majd például az önkormányzati 

honlapot és a Várnegyed Újságot is, 

mindkettő esetében új struktúrában 

gondolkodunk. Már a költségvetés 

tervezésébe is szeretnénk bevonni 

az itt élőket, a költségvetési ren-

deletet pedig közérthetővé akarjuk 

tenni, hogy azt ne pusztán a pénz-

ügyi szakemberek, de az itt élők is 

megértsék. 

Az első ülésen kihirdetjük a klíma-

vészhelyzetet  is, és intézkedési ter-

vet készítünk a helyi klímastratégia 

végrehajtására. A klímavészhelyzet 

kihirdetésével egy időben fakivá-

gási moratóriumot hirdetünk, nem 

engedjük a felesleges fakivágásokat, 

facsonkolásokat. Itt utalnék vissza 

arra, hogy miért nem tervezünk kü-

lön környezetvédelmi bizottságot. A 

beruházók, közműcégek eddig úgy 

működtek, hogy ha valamilyen be-

ruházást terveznek, akkor elsőbb-

ségük van a fákkal és a zöldterüle-

tekkel szemben. Szerintünk azonban 

körültekintően kell eljárni, és biztos 

vagyok benne, hogy van olyan más 

alternatíva, amely a beruházó szá-

mára is elfogadható, de a környe-

zetünkre is tekintettel van. Ezért is 

kezdeményezzük, hogy a kerületnek 

legyen főkertésze, aki a közművek-

kel azonos védelmet biztosít a zöld-

területeknek. 

A választási kampányban elhang-

zottak alapján sokan kíváncsiak 

arra, hogy mi lesz az önkormányzati 

bérlőkkel, hogyan tervezik a bérleti 

szerződések felülvizsgálatát…   

— Ezúton is szeretnénk mindenkit 

megnyugtatni, hogy nem vesszük el 

senkinek a lakását, nem lakoltatunk 

ki senkit sem, akinek jogszerű szer-

ződése van, nem mondunk fel önké-

nyesen bérleti szerződéseket és nem 

emeljük drasztikusan a lakbéreket. 

Itt is abban gondolkodunk, hogy új 

szemlélettel új alapokra helyezzük 

a lakás- és helyiséggazdálkodást. 

Természetesen vannak elképzelése-

ink, hogy hogyan lehetne igazságos 

és méltányos rendszert kialakítani, 

de ahhoz, hogy valós képet tudjunk 

alkotni, egyrészt át kell tekinteni a 

meglévő lakásállományt, a helyiség-

állományt, másrészt ismerni kell az 

érintettek véleményét is. 

Nem felülről akarjuk „rányomni” az 

akaratunkat az itt élőkre, hanem 

közös gondolkodással, egyeztetés-

sel egy olyan koncepciót, majd az 

alapján egy olyan új lakásrendeletet 

akarunk megalkotni, amely meg-

szünteti az igazságtalanságokat és 

méltánytalanságokat. A jelenlegi 

rendszer ugyanis teret adott ahhoz, 

hogy a közvéleményt felháborító 

helyzet alakuljon ki, gyakorlatilag 

az önkormányzat ráhatása nélkül 

adás-vétel tárgyát képezik az ön-

kormányzati lakások. Ezzel szemben 

nekünk az a célunk, hogy valóban az 

itt élők lakhatását támogassuk. Azt 

akarjuk, hogy a lakók ne legyenek 

rákényszerítve, hogy színlelt csere-

szerződéssel meg kelljen válniuk a 

lakhatásuktól. 

Úgy gondolkodunk, hogy annak se-

gítsünk, akinek valóban szüksége 

van rá. Erre számtalan lehetőséget 

látok. Például a rászoruló bérlők is 

kapjanak támogatást a lakásuk kor-

szerűsítésére, legyen lehetőségük a 

hitelfelvételre. Jelenleg ugyanis a 

bérelt lakásra nem lehet hitelt fel-

venni. Szeretnénk megteremteni a 

lehetőséget az úgynevezett belső 

cserére is. Ha valaki már nem tudja 

fenntartani a nagyobb lakást, de egy 

kisebbnek a költségeit tudja vállal-

ni, akkor támogassuk ezt a lehető-

séget. Ezért kell pontosan ismerni 

a lakásállományt, hogy felmérjük a 



ö n k o r m á n y z at

7

varnegyed@gmail.com • www.budavar.hu

lehetőségeket, és tisztában legyünk 

a lakók igényeivel, javaslataival. A 

méltányos rendszerhez az is hoz-

zátartozik, hogy aki megteheti, az 

adott esetben olyan összegű lakbért 

fizessen, mint amekkora az önkor-

mányzat ráfordítása. De hangsúlyo-

zom még egyszer: nem a személyre 

szabott jogszabályok alkotása a cél. 

Nem akarjuk a lakókat eltávolítani 

vagy elüldözni, legyen bármilyen is 

a pártszimpátiájuk. A helyi közösség 

védelme a célunk! 

Mind a környezetvédelemmel, mind 

a lakásállománnyal összefügg, hogy 

energiahatékonysági programot 

akarnak indítani. Ezt hogyan kép-

zeljük el?

— Az I. kerületben minden harma-

dik napon rossz a levegő, a szeny-

nyezettség jelentősen meghaladja 

az egészségügyi határértéket. Ezért 

részben az autó-forgalom a felelős, 

de nagyobb részben az elavult fű-

tési rendszerek. Nagyon egyszerű-

en fogalmazva, brutálisan sok fű-

tőanyagot, füstöt és pénzt engedünk 

ki az ablakon. Elemi érdekünk, hogy 

ezen változtassunk, egészségesebb 

legyen a levegő, amit beszívunk, 

kényelmes és meleg legyen az ott-

honunk és kevesebb pénzt költsünk 

fűtésre, illetve a légszennyezettség-

ből fakadó orvosi kiadásokra.

Pályázatokat írnak majd ki fűtés-

korszerűsítésre? Hasonlóan például 

a társasházi pályázatokhoz?

— Vegyes rendszerben gondolko-

dunk. Fontosnak tartjuk, hogy Euró-

pai Uniós forrásokat is biztosítsunk 

ilyen programokra, de természe-

tesen önkormányzat pályázatokat, 

hiteltámogatási pályázatokat is ter-

vezünk. Sőt, közvetlen támogatást is 

szeretnénk biztosítani.

Ez mit jelent? 

— Az önkormányzati lakásokban az 

önkormányzat saját forrásból vé-

gezné el a korszerűsítést. Én nem 

hiszek abban, hogy minden a bér-

lő feladata. Szerintem közös érdek, 

hogy az önkormányzati lakásokban 

is energiatakarékos és környezet-

barát fűtési rendszer legyen. Ter-

mészetesen a támogatás mértéke 

függ az adott társasház vagy bérlő 

anyagi lehetőségeitől is. Szeretnék 

új, innovatív lehetőségeket is felku-

tatni, ezért együttműködést kezde-

ményezek a Műegyetemmel. Például 

léteznek már napelemes tetőcsere-

pek. Egy ilyen megoldás egyszerre 

tudja szolgálni a műemlékvédelmi, 

városképvédelmi és környezetvé-

delmi célkitűzéseket. De nem pusz-

tán energiahatékonysági, hanem 

akadálymentesítési programot is 

indítunk, hogy a fogyatékkal élők 

mellett az idősek és a babakocsis 

családok számára is kényelmes köz-

lekedést biztosítsunk. Biztos vagyok 

benne, hogy ezen a területen is meg 

lehet találni azokat az alternatívá-

kat, amelyek megfelelnek a műem-

léki előírásoknak.  

Említette, hogy kiemelt feladatnak 

tekintik az idegenforgalom kérdés-

körét. Milyen terveket fogalmaztak 

meg? 

— Vitathatatlan, hogy az I. kerület 

kiemelt turisztikai célpont. Éppen 

ezért a lakófunkció és a turisztikai 

funkció sokszor ütközik. Számos 

külföldi példát tudunk arra, amikor 

a lakók elmenekültek az adott vá-

rosból vagy egészen egyszerűen 

fellázadtak a turisták ellen. Én azt 

szeretném, hogy összehangoljuk a 

turisták, a turisztikai szervezetek és 

a lakók érdekeit. Nem elég koncep-

ciót felállítani, szabályokat alkotni, a 

szabályozást be is kell tartatni. 

Mondok néhány példát. A Lánchíd-

ra 16 tonnánál nehezebb jármű 
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nem hajthat fel, ezt a KRESZ táblák 

egyértelműen jelzik. De senki sem 

ellenőrzi, így a 20 tonnás turistabu-

szok minden következmény nélkül 

hajtanak át. A Citadellánál ugyancsak 

tábla jelzi, hogy a buszok motorját 

ki kell kapcsolni. Ezt sem ellenőrzi 

senki, így a buszok járatják a motort, 

mert üzemeltetik a hűtést vagy ép-

pen a fűtést a turisták maximális ki-

szolgálása érdekében. A zajterhelést 

és a levegőszennyezést azonban már 

a kerületieknek kell elviselniük. Sze-

rintem az ő érdekeikre is tekintettel 

kell lenni. Nem a bírságolás és a tiltás 

a cél, hanem a szabályok betartatása. 

Úgy véljük, hogy sokkal rendezettebb 

és átláthatóbb lenne a helyzet, ha a 

turistabuszoknak előre regisztrálniuk 

kellene. Erre számos példa van Eu-

rópa nagy, sőt, kisebb városaiban is. 

Előre le kell adni, hogy a busz hova 

hajt be, hol parkol, mennyi időt tölt 

ott. Ez alapján, átlátható módon fizeti 

meg a költségeket. Fontosnak tart-

juk azt is, hogy a külföldi csoportok 

mellett legyen egy regisztrált magyar 

idegenvezető, aki egyrészt tisztában 

van a helyi szabályozással, másrészt 

ismeri a magyar történelmet, a mű-

emlékeket. Vannak turistacsoportok, 

akik abban a tudatban érkeznek a 

Budai Várba, hogy ez tulajdonképpen 

egy élő skanzen, amelynek a beren-

dezési „tárgyai” megvásárolhatók. 

Így fordult elő, hogy egy turista be-

kopogott az ablakon, hogy meg akar-

ja vásárolni a csillárt. Érthető, hogy 

a lakó és a turista is felháborodott. 

Az ilyen és ehhez hasonló helyzetek 

csak akkor kerülhetők el, ha világos 

és egyértelmű szabályok vannak, 

amelyeket a turisták is megismernek.

Beszéljünk néhány olyan fejlesztés-

ről, amelyek már zajlanak vagy az 

előkészítésük nagyon előrehaladott. 

Például a Krisztina tér 1-ben már fo-

lyik az építkezés. 

— Természetesen átnézzük a terveket 

és a szerződéseket, de nem fogjuk fél-

behagyni az építkezést. Véleményem 

szerint az új létesítmény sokkal alkal-

masabb lesz művelődési háznak, mint 

a Bem rakparti épület. Igazi közösségi 

találkozóhely lehet, amelyben a helyi 

civil szervezetek is otthonra találhat-

nak. Ez lehet az első lépése egy új ke-

rületközpont kialakításának. 

A Batthyány tér felújítására is meg-

vannak a tervek. Felülvizsgálják?

— Egyértelmű, hogy a tér felújítását 

el kell végezni. Ismerem a terveket — 

bár nem az önkormányzat mutatta be 

azokat — és szakmailag megfelelőnek 

tartom. De itt is szükséges a lakosság 

bevonása. Ismerjék meg az itt élők, a 

helyi vállalkozók is az elképzeléseket, 

mondjanak róla véleményt, hiszen a 

tér csak akkor lesz igazán a kerület 

része, akkor találja meg a funkcióját, 

ha azok, akik használják, szeretik, ha 

valóban nekik készül.  

Milyen elképzelések vannak a Ta-

bánban megkezdett beruházás vo-

natkozásában? 

— A Tabánban aktív helyi közösség 

van, akik szeretik ezt a területet és 

tele vannak jó ötletekkel, kezdemé-

nyezésekkel. Hallgassuk meg őket, 

ismerjük meg a véleményüket, és 

ha a Főkertnél rendelkezésre áll a 

forrás, akkor valósítsunk meg olyan 

fejlesztést, amit a helyiek majd szí-

vesen használnak.

Mi a véleménye a Gellérthegyi Sikló 

építéséről? 

— Itt is lakossági-szakami konzultá-

ciós folyamatot szeretnék elindíta-

ni. Nyilvános és átlátható folyamat 

keretében vizsgáljunk meg minden 

szempontot és lehetőséget. A beru-

házásnak akkor van létjogosultsága, 

ha teljesen kiváltja a Gellérthegyre 

irányuló turistabusz-forgalmat. Ha 

pusztán egy kiegészítő látványos-

ság vagy érdekesség lenne, akkor 

semmilyen körülmények között nem 

éri meg, hogy megbontsuk a Gellért-

hegy ökológiáját, fákat vágjunk ki, 

élőhelyeket veszélyeztessünk. 

Régóta húzódó ügy a Rác fürdő kér-

dése is, bár nem a kerületi önkor-

mányzat hatásköre.  

— A nyár folyamán a Fővárosi Ön-

kormányzat megtette a lépéseket, 

amely nyomán rendeződnek a pénz-

ügyi-tulajdonosi viszonyok. Sajnos, a 

tíz éve üresen álló épületkomplexu-

mot újra fel kell újítani. Én azt az ál-

láspontot képviselem, hogy mielőbb 

nyisson meg a szálloda és a fürdő. 

Ha szükséges, akkor részben kerüle-

ti forrásokat is biztosítunk erre. Bí-

zom benne, hogy ki tudunk alakítani 

olyan együttműködést, hogy a fürdő 

a kerületi lakók számára kedvezmé-

nyes szolgáltatást tud majd nyújtani.

Az önkormányzat számos kulturális 

programmal rendelkezik. Tervezik-e 

ezek átalakítását vagy folytatását?

— Miért szüntetnék meg jó kezde-

ményezéseket, hagyományokat? In-

kább bővítsük és fejlesszük tovább 

és biztosítsunk progresszívabb kul-

turális kínálatot.       Blázsovics Lívia
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Megválasztották 
a nemzetiségi 
önkormányzatokat is
Október 13-án választották meg a nemzetiségi önkormányzati képviselőket is. A kerületben bolgár, 

görög, lengyel, német, örmény, roma és szerb nemzetiségi képviselőket választottak.

BOLGÁR NEMZETISÉGI ÖN-
KORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
Dóczi Violett  

Dóczi Dimitrova Evelina  

Lukács Péter  

GÖRÖG NEMZETISÉGI ÖN-
KORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
Király Iliász Dávid  

Nikákisz Szofoklész  

Dellagrammatika Antigóné  

LENGYEL NEMZETISÉGI ÖN-
KORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 
Sutarski Szabolcs  

Vecsey András  

Przewozniak Daniel  

NÉMET NEMZETISÉGI ÖN-
KORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 
Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes  

Farkas Márta  

Kereszthidi György  

ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖN-
KORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 
Várady Mária  

Dr. Issekutz Ákos  

Sasvári-Merza Krisztina  

ROMA NEMZETISÉGI ÖN-
KORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 
Huszár Péter  

Nagy Sándor

Dombovári Gyula András  

SZERB NEMZETISÉGI ÖN-
KORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 
Gyurity Mira  

Kolundzsija Gábor  

Kotorcevic Dusán  
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Ingyenes otthonápolást 
segítő oktatás
A Budapesti Szent Ferenc Kórház a Budán élő családok-

nak segítő, támogató, rehabilitációs célokkal újra elindít-

ja egészségügyi programját, amellyel a családtagok házi 

ellátásában kívánnak tömör és praktikus segítséget 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:
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.

Felhívás 

Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat

A korábbi évek hagyományainak 

megfelelően a Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat az idén is 

csatlakozott a Bursa Hungarica Fel-

sőoktatási Önkormányzati Ösztön-

díjrendszer 2020. évi fordulójához. 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizá-

rólag a települési önkormányzat terü-

letén állandó lakóhellyel rendelkezők 

részesülhetnek. Az ösztöndíjpályá-

zatra azok a települési önkormány-

zat illetékességi területén lakóhellyel 

rendelkező, hátrányos szociális hely-

zetűek jelentkezését várjuk:

• akik felsőoktatási intézményben 

(felsőoktatási hallgatói jogviszony 

keretében) teljes idejű (nappali tago-

zatos), alapfokozatot és szakképzett-

séget eredményező alapképzésben, 

mesterfokozatot és szakképzettsé-

get eredményező mesterképzésben, 

osztatlan képzésben vagy felsőfokú, 

illetve felsőoktatási szakképzésben 

folytatják tanulmányaikat;

• 2019/2020. tanévben utolsó éves, 

érettségi előtt álló középiskolások.

A pályázat benyújtásának határide-

je 2019. november 5.

További információ: 

www.budavar.hu

Személyesen a Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat Népjóléti 

Csoportján: 1014 Budapest, Kapiszt-

rán tér 1. sz. alatt, valamint a 458-

3051 telefonszámon.
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A Budavári Önkormányzat a Logodi 

utca 56-58. szám alatti meglazult 

mellvéd részleges visszabontása, 

megerősítése után arra kötelezte a 

tulajdonost és a kivitelezőt, hogy a 

támfal állékonyságát úgynevezett 

stabilizáló földbetöltéssel biztosít-

sa. Ez azt jelenti, hogy az érintett 

szakaszon - a járda alatti mintegy 2 

méteres mélységben - a megtámasz-

tatlan talaj kipergésének megaka-

dályozására földből egy rézsűt kell 

kialakítani, amelyet rétegesen kell 

tömöríteni. A betöltéssel a jelenlegi 

járda szintjében két méter széles 

platformot kell kialakítani.

Az önkormányzat azt is előírta, 

hogy a rézsű felületét hegesztett 

betonacél hálóval leszorított geo-

textíl borítással kell ellátni, hogy a 

területet megvédjék az eróziós ha-

tásoktól. A munkálatokat a kivitele-

zőnek statikus ellenőrzése mellett 

kell elvégezni, és az önkormányzat 

is figyelemmel kíséri majd. Az ön-

kormányzat által kiadott kötelezés 

szerint a kivitelezőnek 30 napja van 

a rézsű kialakítására. Azt is előírták, 

hogy a feltöltés nem végezhető a 

járdáról és nem alkalmazható hozzá 

nagy tömegű munkagép. 

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. 

Felújítják a Csap utcát

Az önkormányzat beruházásában 

felújítják a Csap utca út- és járda-

burkolatát, a kivitelező a közbeszer-

zési eljáráson nyertes Penta Kft. A 

munkaterület átadására lapzártánk 

után kerül sor. 

A lakossági észrevételekre reagálva 

a felújítás során fekvőrendőrt he-

lyeznek el az utcában, csillapítva ez-

zel a forgalmat és az áthaladó autók 

sebességét. A járdafelújítás során 

pedig gondoskodnak arról is, hogy 

az utcában lévő fák és gyökérzetük 

megfelelő helyet kapjon. A felújítás 

mintegy egy hónapig tart majd.

Földbetöltést rendeltek el a Logodi utcában
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Régi könyvek 
a Krisztinavárosban
A Roham utcában egy pillanatra megállítottuk az időt.  A patinás sarokbisztró teraszán reggelit szolgál-

nak fel a hosszúkötényes pincérek, és az idősek klubjába sorra igyekeznek a törzstagok. A szomszédos 

antikvárium is kinyitott már. Éppen oda tartunk.

Földváry Antal, az üzlet tulajdonosa 

derűsen fogad. Amikor belépünk a 

könyvkereskedésbe, épp egy érdek-

lődőnek meséli, hogy az aukciókon 

azok a könyvek a legértékesebbek, 

amelyek egyedinek számítanak. Pél-

dául ha dedikációt rejtenek, ha bib-

liofil kivitelűek vagy, ha ritka példá-

nyokról van szó. 

A Krisztina Antikvárium vezetője az 

1960-as évek derekán maga is gyűj-

tőként kezdte. — A bátyám volt az 

igazi könyvgyűjtő, én meg utánoz-

tam — idézi a kamaszéveit. — Először 

tudományos fantasztikus könyveket 

gyűjtöttünk; listával a zsebünkben 

jártuk a boltokat. Akkoriban 13 

antikvárium működött Budapesten, 

azok közül tízbe olyan bejáratosak 

lettünk, hogy akár a raktárba is be-
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mehettünk, ami igazi kiváltságnak 

számított. A szakma kulisszatitkait 

is akkoriban lesték el. — Ott álltunk a 

pultnál, a becsüsök mellett, nem csi-

náltunk mást, csak figyeltünk. Szép 

lassan összebarátkoztunk velük és 

kérdezgetni kezdtünk, hiszen nem 

számítottunk konkurenciának. Ők 

pedig átadták a tudásukat, így ta-

nultuk a szakmát. 

Földváry Antal tősgyökeres kriszti-

navárosi, a Mészáros utcában nőtt 

fel, nem véletlenül tért vissza a „ha-

zai pályára”.  Valójában jókora kerü-

lővel jutott el a Roham utcai üzletig, 

hiszen középiskolásként „megküz-

dött” előbb a Szilágyi, majd a Petőfi 

gimnázium tantestületével, ahonnan 

végül a Ganz-MÁVAG Vagon- és Gép-

gyárban kötött ki segédmunkásként. 

Attól kezdve az esti iskolák padjait 

koptatva műszaki végzettséget szer-

zett. Új munkahelyén néhány éven 

belül vezető lett, de közben a sport 

is belépett az életébe. A sashegyi 

kutyakiképző iskolában kiképzőként 

egészen a bajnokságig jutott, később 

pedig munkakutya bíróként folytat-

ta. Azt követően az ország akkori 

legeredményesebb karate egyesü-

letében, a MŰTEX-ben versenyzett, 

oktatott, majd az Országos Szövet-

ség elnökségi tagjaként, főbíróként 

fejezte be sportkarrierjét.

Hobbiját, a könyvgyűjtést soha nem 

hagyta abba. Sőt, a szakmában is ki-

próbálta magát, hiszen rendszeres 

közreműködője volt az Első Budai 

Árverezőház első könyv aukcióinak 

és másodállásban vezette az ottani 

kis antikváriumot.

1997-ben akkori munkáltatója ko-

moly pénzügyi nehézségekkel küsz-

ködött és ez számára is megköny-

nyítette a váltást. Egy barátja épp 

akkor kínálta fel a Roham utcai üzle-

tet, Földváry Antal pedig nem sokat 

gondolkodott. Az addigi elektromos 

szakboltot átalakítva, saját nyitó 

könyvanyagával feltöltve, 1998. ja-

nuár 28-án megnyitotta antikváriu-

mát. 50 évesen eleinte napi 12 órát 

dolgozott, hiszen nagyon beindult 

az üzlet.

A könyvek mellett képeslapokkal 

térképekkel, plakátokkal és más 

nyomtatványokkal is foglalkozott. 

Kialakult a törzsvásárlói kör, jöttek 

diákok és gyűjtők is. Az érdeklődők 

2002 után, az internet terjedésével 

lassan el-elmaradoztak, de – úgy 

véli – a könyves szakmának komoly 

törést okozott  a 2008-as gazdasági 

válság is.

Hosszú ideje roskadásig teltek a 

polcok, a kereskedésben már hal-

mokban állnak a könyvek. Földvá-

ry Antal néhány hete félárú akciót 

hirdetett, hogy apadjon egy kicsit 

a könyvállomány. A szakma igazi 

örömperceit manapság az aukciók 

okozzák apának és fiának, hiszen az 

üzletet az ifjabb nemzedék viszi to-

vább. Novemberben tartják a 48. és 

49. könyv és papírrégiség árverést. 

Ezúttal – mint minden alkalomra – 

igényes katalógust jelentettek meg, 

amely a könyvek térképek, metsze-

tek és kéziratok képe mellett a fon-

tosabb adatokat is tartalmazzák.

A Roham utcában ma még sikerült 

megállítani az időt. A Krisztina An-

tikvárium minden hétköznap kinyit, 

és aki belép, azonnal megérzi a régi 

könyvek illatát.

Rojkó A.
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Kirándulás a bencések 
nyomában
Régóta gyümölcsöző a kapcso-

lat az I. kerületi Lánchíd Kör és 

a Várnegyed legrégebbi közép-

iskolája, a Budapesti Egyetemi 

Katolikus Gimnázium között. 

Ennek keretén belül a Kör neves 

előadókat hív az EKG díszter-

mébe, a diákok számára tanul-

mányi kirándulásokat szervez 

az ország különböző pontjaiba 

a kerületi önkormányzat tá-

mogatásával. Ezúttal a bencés 

rend ősi bázisaira, Győrbe és 

Pannonhalmára látogatott egy 

busznyi lelkes tanuló. 

Szeptember utolsó szombatjának 

reggelén minden a szokásoknak meg-

felelően indult: találkozó a Batthyány 

téren, és a Lánchíd Kör motorjának 

számító Parizán Ildikó által szerví-

rozott rántott húsos szendvicsek. A 

meteorológia esőt jósolt, de ebből 

szerencsére csak kevés valósult meg. 

A buszos út Győrbe másfél óra, de 

ez sem telt el tanulás nélkül, a „vizek 

városának” történetéről a Kör elnöke, 

az egyébként győri illetőségű Gergely 

Attila tartott ismertetőt. A megérke-

zés után rögtön a város központjában 

találtuk magunkat, innen az egyházi 

központ felé vettük az irányt. 

A „szent”-séget középkori jelenség-

nek tekintjük, de a magyarság viha-

ros történelme ennek ellenkezőjét 

bizonyítja. Szent László királyunk, 

akinek hermája első célpontunk volt, 

valóban majd 1000 éve uralkodott, 

de a város másik híres „szentje” a hu-

szadik század közepén halt vértanú-

halált egy szovjet kiskatona golyója 

által. Apor Vilmos püspök a „felsza-

badító Vörös Hadsereg” elől mene-

külő nők védelmében vállalta teljes 

tudatossággal a krisztusi utat: az 

élete feláldozásától sem riadt vissza 

a többiek érdekében. A vértanú püs-

pökről kiváló kiállítás emlékezik meg 

a püspöki palota pincéjében, ahol 

szemtanúk beszámolói, a plafonban 

még mindig látható lövésnyomok, a 

püspök véres kendője mellett sok ér-

dekes információ is található.

Az ebéd után buszra szálltunk, és 

átutaztunk Pannonhalmára. Az eső 

ugyan elkezdett szemerkélni, de az 

apátság látványa és fordulatos tör-

ténelme feledtette ezt a kellemet-

lenséget. Aztán bent az épületben 

a könyvtár elképesztő kincsei tárul-

tak elénk, az igazából felfoghatatlan 

mennyiségű, 400.000 kötet között 

igazi ritkaságokat is megnézhettünk. 

Kísérőtanárunk, Illési Luca tanárnő 

jóvoltából pedig a Tihanyi Apátság 

alapítólevelének keletkezésének kö-

rülményeit is megtudhattuk. A prog-

ramot levendulás teázás zárta le egy 

rövid arborétumi séta után. 

Hazafele a buszon még felidéztük 

frissen szerzett tudásunkat. Köszön-

jük a lehetőséget, a kirándulás lebo-

nyolítását a Lánchíd Kör vezetőinek 

és a támogatást a Budavári Önkor-

mányzatnak.

Devich Dénes
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Barlangok a török 
korban
Folytatjuk a budai Várbarlang titkait bemutató cikkünket. Ezúttal a török kori érdekességeket, legendá-

kat mutatjuk be. 

Miután a törökök elfoglalták a Budai Várat, a barlangok 

jelentősége megnőtt. A török korban feljegyezték, hogy 

ezek közül a barlangok közül nem egy jeges pinceként 

szolgált.

  

A török hódoltság sok rémtörténetet, legendát hagyott 

maga után. Rebesgették, hogy egy-egy budai pasa a 

megunt háremhölgyeit a mélyben falaztatta el, vagy 

kútba dobatta: a Vár-barlang 151-es számú termében 

(Háremhölgyek kútja), és a 137-es számú termében (Pa-

sa-kútja, ma Mamutfogas-kút) található kútról mesélték 

ezt. Sokan eredtek a legendákban élő török kincsek után 

is a Várhegy gyomrába — nem sok eredménnyel. Bár az 

igaz, hogy az egyik kútban 14 női csontvázat találtak.

A török hódoltság korából már vannak fennmaradt kő-

oszlopok és boltívmaradványok a barlangban. Valószínű, 

hogy a középkori építkezések emlékeinek nagy része a 

XX. századi jelentős átépítések és bővítések során meg-

semmisült. 

1660-64 közötti magyarországi utazásainak leírásaiban 

Evlia Cselebi török utazó azt írja, hogy „... minden Palota 

alatt pince van. A lakosok az ostromok idején az ágyúk 

tüze elől a föld alá menekülnek...”. Továbbá leírja, hogy 

Buda várában egy, a Duna vizét szállító szivattyú, ún. 

csurgó kút, valamint 75 ólomfedelű közkút, 40 sziklába 

vágott házi kút és százhetven pince-ciszterna van.

1686-ban Schulhof Izsák, a budai zsidó közösség tekin-

télyes tagja jegyezte fel a Vár visszafoglalásáról szóló 

emlékirataiban, hogy a mai Táncsics Mihály utca alatt 

található járatokat a zsidók áruraktárnak használták. 

Az ostromok idején a lakosság a bombák elől ezekben a 

pincékben keresett menedéket, és a védők is ezekben a 

helyiségekben pihenték ki fáradalmaikat. Az ostromok-

ról a barlangokban talált ágyúgolyók is tanúskodnak. A 

mai napig is látható befalazott ágyúgolyó a barlangban.

Hiteles forrásokból tudjuk, hogy a vári lakók többször a 

mélybe menekültek a „vörös kakas” (tűzvész) pusztítá-

sa elől. Többek között az 1723-as nagy budai tűzvészt 

is ezekben a barlangokban (akkori nevükön törökpin-

cékben) vészelték át a lakosok. Fontos — és egészen a 

legutóbbi időkig igénybevett — funkciója volt ez a bar-

langoknak háborúk, ostromok idején: a polgárok kényte-

len-kelletlen ide vonultak vissza a támadók ágyúgolyói, 

bombái elől. 

Bár számtalan leírás, legenda tesz említést arról, hogy 

a barlangokat titkos közlekedés céljára is használták: 

a szóbeszédek szerint a Várból több földalatti folyo-

só vezetett más településekre. Nemrég került elő egy 

1566-ból, tehát a török korból származó tékép másolata, 

amely a Vár alatti és abból messzire kivezető járatokat 

ábrázolja, de sajnos még eddig nem sikerült ezek nyomá-

ra bukkani. (Sajnos az eredeti térkép holléte is kérdéses.)

Szabó Balázs

okl. építőmérnök, statikus

okl. mérnöktanár, tanársegéd

A szerző arra kéri az olvasókat, hogy amennyiben ren-

delkeznek a Vár földalatti tereiről bármiféle leírással, do-

kumentummal, térképpel, visszaemlékezéssel, vagy szemé-

lyes élménnyel, akkor hívják a következő telefonszámot: 

06-20-950-3025.
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SZAKRENDELÉS MELLÉK ORVOS NEVE RENDELÉSI IDŐ

HÉTFŐ KEDD

BELGYÓGYÁSZAT 125 Dr. Tóth Angéla 16-20

DIABETOLÓGIA
140 Dr. Krivanek László 8-14

140 Tarnai Irén dietetikus 15.30-19.30

EKG 125 8-15 14-19

FOGLALKOZÁS EÜ. 125 Dr. Dienes Zsolt 8:30-12

BŐRGYÓGYÁSZAT
111 Dr. Malmos Erzsébet 14-20

Dr. Stekker Mónika 8-12

FÜL-ORR-GÉGÉSZET

112 Dr. Csáthy Anna 8-14

Dr. Zsolnai Enikő

Dr. Thuma Judit 13-19

AUDIOLÓGIA 112 Dr. Thuma Judit 8.30-12

AUDIOLÓGIA OTONET 300 8-16 8-16

GYÓGYTORNA 109 Gyógytornászok 8-20

GYÓGYMASSZŐR 178 Vogronics Erzsébet (nem OEP finansz.) 8-17 8-16

IDEGGYÓGYÁSZAT

128 Dr. Horváth Krisztina 8-14

Dr. Fehér Ágnes stroke ambulancia 8-13

Dr. Ruzics Csaba 14-19

LABORATÓRIUM
Betegfogadás 9.15-ig 7-9.15                                                               

Leletkiadás  12.30-tól 12.30-19

NŐGYÓGYÁSZAT

113 Dr. Tahy András

Ifj. Dr. Csemniczky Gusztáv

Dr. Szigeti Katalin 9-12

Dr. Vojcek László

ONKOLÓGIA 113 14-19 (bőrgy.)

PSZICHIÁTRIA
129

Dr. Csikós Pál 13-18 13-18

Dr. Takács Andrea 8-13 8-13

122
Ferletyákné Petró Judit - pszichológus  

Kardos Eszter pszichológus határozatlan ideig nem rendel

REUMA 121
Dr. Nádor Katalin/ szerdán 114. mellék 14-20 8-14

Dr. Barabás Klára 8-14 14-20

FIZIKOTERÁPIA 130 Szakasszisztensek 13-19 8-14

LYMPHOEDEMA 126 Dr. Rédling Marianna

RÖNTGEN 
(naponta 8-20, pénteken 8-15.30-ig) 117 Dr. Vida Zoltán 8-10, 11-20 14-20

ULTRAHANG 116 Dr. Molnár Zsuzsanna 8-14

SEBÉSZET 115
Dr. Bence György 8-14 14-20

Dr. Vályi Sándor 14-20 8-14

ORTOPÉDIA
140/114 Dr. Ráthonyi Gábor

122 Dr. Lakatos Tamás 8-14

SZEMÉSZET 124

Dr. Nagymihály Attila

Dr. Gáspár Ákos 14-17.30

Dr. Szalai László 14-18.30

Dr. Hargitai János 8-14

Dr. Erdős Andrea 8-14

Dr. Visontai Zsuzsanna

Dr Tátrai Katalin

UROLÓGIA 113
Dr. Kardos Róbert

Dr. Philipp Viktor 15-19

ENDOKRINOLÓGIA 125
Dr. Csupor Emőke

Dr. Németh Csilla

PAJZSMIRIGY SZAKRENDELÉS 122 Dr. Dohán Orsolya minden hónap első 
kedd 14-19 

OPTIKUS Lumiere Medicine Kft. 8-18 8-16

       A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
CÍM: 1122 BUDAPEST, MAROS U. 16/B • TELEFON: 356 5044 ;  

E-MAIL: IGAZGATOSAG@BUDAVARI-EUSZOLG.HU • HONLAP:  WWW.BUDAVARI-EUSZOLG.HU

TISZTELT BETEGEINK! A FENTI TÁBLÁZAT ADATAI TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK ÉS AZ „UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS” IDŐPONTJÁBAN ÉRVÉNYESEK.  
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RENDELÉSI IDŐ

SZERDA CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK

BEUTALÓ
ELŐJEGYZÉS 

AZ OSZTÁLYONPÁROS PÁRATLAN

IGEN

14-18 8-14 8-12 8-12 IGEN hétfő : 13:00-15:00 óra

 k,cs,p  11-13, sze. 15-17 

8-12 8-12 IGEN IGEN

16-18 15-18 NEM

10-14 14-20 10-14 10-14
NEM

IGEN

NEM14-18

8.30-14 8.30-14 8.30-14 8.30-14 IGEN kedd délutánra és csütörtök délelőttre

IGEN IGEN

  8-16 8-16 8-15 IGEN

8-20 8-16 IGEN

   8-16 IGEN

8-14 NEM IGEN

8-13 IGEN IGEN

8-14 8-14 IGEN IGEN

7-9.15                                   IGEN IGEN

12.30-19 12.30-15

14-16

8-13 NEM IGEN

NEM IGEN

8-13 8-13 NEM IGEN

NEM IGEN

13-18 8-13 8-14 NEM IGEN

12-17 8-14 NEM IGEN

8-12 8-12 8-14 8-14 IGEN

határozatlan ideig nem rendel

8-14* 8-14 8-15.30 IGEN IGEN

8-14 14-20 8-15.30 IGEN IGEN

13-19 8-14 8-14 8-14 IGEN IGEN

15-18 IGEN IGEN

8-15 8-14 IGEN Csak gyomorröntgennél

IGEN IGEN

8-14 14-20 8-15.30 NEM

14-20 8-14 8-15.30 NEM

9-13 (140.m.) 14-17 (114.m.) IGEN IGEN

IGEN IGEN

14-18 NEM
IGEN

Időpont egyeztetés:
7.30-8.00

13.00-13.50
18.00-19.00

NEM

14-18.30 8-12.30 NEM

NEM

8-15 NEM

7-12.30 NEM

8-12

14-20 8-14 NEM
szerda 14:30-15:30

csüt.: 8:30-9:30

NEM hétfő 15-19

8-12 IGEN IGEN: 125/128. m.

8-14 IGEN IGEN: 125 vagy endomaros@gmail.com

Előjegyzés minden hónap első keddjén 13.30- 15.00 között. IGEN
 IGEN: 122  

vagy endomaros@gmail.com

8-16 8-14 8-14

       A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA
CÍM: 1122 BUDAPEST, MAROS U. 16/B • TELEFON: 356 5044 ;  

E-MAIL: IGAZGATOSAG@BUDAVARI-EUSZOLG.HU • HONLAP:  WWW.BUDAVARI-EUSZOLG.HU

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOKAT NYOMON KÖVETHETIK HONLAPUNKON :  WWW.BUDAVARI-EUSZOLG.HU           UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 2019.10.04.



VÁRNEGYED • XXIV. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM, 2019. OKTÓBER 24. CSÜTÖRTÖK18

M a g a z i n

Fotó: bolcsvar.hu

A Tisza-család 
krónikája

Október 25., péntek 18.00

Gróf Tisza Kálmán A Tisza-család krónikája című köny-

vének bemutatója. A könyvet a Scolar Kiadó a maros-

vásárhelyi születésű szerző, Gróf Tisza Kálmán István 

– Tisza Kálmán egykori miniszterelnök dédunokája – 

társaságában mutatja be, a beszélgetőtárs Kozári Mo-

nika történész. 

A belépés díjtalan.

Az igazság 
markában 

IDÉN LENNE 90 ÉVES ALBERT GÁBOR
Október 30., kedd 17.00

A Berzsenyi Irodalmi és Művészeti Társaság és a Ma-

gyar Írószövetség közös rendezvénye. Köszöntőt mond: 

Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke. Ven-

dégek: Ács Margit író, Pécsi Györgyi író, kritikus. Közre-

működik: Turi Bálint színművész. 

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 

A belépés díjtalan.

Gyurkovics
könyvbemutató

November 6., szerda 18.00

A Hang-Kép Írás sorozatban megjelent album Gyurkovics 

Tibor életútjáról, hang, kép és szöveg segítségével kísé-

rel meg átfogó, elkerülhetetlenül szubjektív képet mu-

tatni. A szerző, Gyurkovics Györgyi beszélgetőtársa Gaál 

Ildikó rendező. A belépés díjtalan.

Kettős hazában
November 7., csütörtök 18.00

Konrad Sutarski a Budavárért Emlékérem kitüntetettje, 

József Attila-díjas költő, történész szerzői estje. A köl-

tővel születésének 85. évfordulója alkalmából beszélget 

Sinkovics Ferenc, a Magyar Demokrata hetilap főmunka-

társa és Pósa Zoltán író. Közreműködik Łukasz Piasecki 

zongoraművész. A belépés díjtalan.

Dal- és irodalom 
November 8., péntek 19.00 

Franz Schubert és Carl Loewe dalaival, versekkel, balla-

dákkal és műfordításokkal. Belépődíj: 1500 Ft, Budavári 

Önkormányzat Kerületkártyával a belépődíj: 1000 Ft. 

Jegyvásárlás: www.jegy.hu, jegyrendelés: jokaiannasza-

lon@budavar.hu

Jókai Anna Szalon
1011 Budapest, Iskola utca 28.

Nyitva tartás: a rendezvények ideje alatt, egyéb 

esetben a látogatás időpontjával kapcsolatban aján-

lott előzetesen egyeztetni.

E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu

www.jokaiannaszalon.hu
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A Víziváros tornyai

Helytörténet más 
szemmel 
November 23-ig látogatható a 

Várnegyed Galériában a Vízi-

város tornyai című kiállítás. Az 

egyház- és helytörténeti szem-

pontból is különleges kiállítás a 

középkor és az újkor szakrális 

tereit, templomépületeit mutat-

ja be.

A Víziváros jellegzetessége, hogy 

e település egyszerre volt lakó- és 

üzleti negyed, ahol a római és a gö-

rögkatolikusok mellett a reformátu-

sok is otthonra találtak. Az eredeti 

városrész nagyobb része ma is az 

I. kerülethez tartozik, de a kerüle-

tek átszabásakor egy kisebb terület 

átkerült a II. kerülethez. A kiállítás 

történelmi egységben mesél a Vízi-

város templomépületeiről és szá-

mos helytörténeti érdekességgel 

szolgál.                                        r.a.

Október 21-én megkezdődött a Bu-

dai református templom, azaz a Szil-

ágyi Dezső téri templom belső felújí-

tása. A templom egész belső terében 

zajló munkálatok előreláthatóan egy 

évig tartanak. Ebben az időben az is-

tentiszteletek rendje is megváltozik: 

vasárnap délelőtt 10.00 és 11.00 

órakor lesz a gyülekezeti nagyte-

remben. 

Az esti istentiszteletet 18.00 órakor 

a Trip hajón tartják. 

A megváltozott rendben is várják a 

gyülekezet tagjait az istentisztele-

tekre.

TÁRLATVEZETÉSEK 

A Víziváros tornyai című kiállítás ku-

rátorai, Benda Judit muzeológus és 

Koltai András levéltáros, tárlatveze-

téseken is várják a látogatókat: 

IDŐPONTOK:

November 7. csütörtök 16.30 

November 14. csütörtök 16.30 

November 21. csütörtök 16.30

A kiállítás november 23-ig, keddtől szombatig, 11.00 és 18.00 óra között 

látogatható a Batthyány u. 67. szám alatt. 

Felújítják a Szilágyi Dezső téri 
templomot
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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.

Sajdik 
kiállítás 

November 6. 18.00

Sajdik Ferenc Kossuth-díjas grafikus, 

karikaturista Budavári Barangolás 

című kiállításának megnyitóját no-

vember 6-án 18.00 órakor tartják a 

Tér-Kép Galériában. A kiállítást meg-

nyitja: Tóth József Füles. 

Közreműködik: Zubor Imre trombi-

taművész és Nagy Torma Krisztina 

harmonikaművész.

Helyszín: Tér-Kép Galéria – 1016 

Budapest, Krisztina körút 83-85. 

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.

Beszélge-
tések 
Tandori 
Dezsőről 

„A VÁROSJÁRÓ, 
AZ ITTMARADÓ”

November 5., 18.00

Vendégek: Alexander Brody író, 

Györe Balázs költő, író, Németh Gá-

bor író.

 

November 15. 18.00

Vendégek: Tóth Ákos irodalomtörté-

nész, Marno János író, költő, Szabó 

Marcell költő.

Helyszín: Virág Benedek Ház Tabáni 

Kuczkó - 1013 Budapest, Döbrentei 

utca 9.

Kuruc 
Emlékek 

November 5. 18.00 

Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában 

Európában (VII. rész): A nagy hajóút 

a Keleti-és Északi-tengeren, Skan-

dinávia és Anglia Rákóczi-emlékei. 

Meghívott vendégek: a Svéd Nagy-

követség és a budapesti Skandináv 

Ház képviselői.  Helyszín: a BGA Zrt. 

Székház, Bp, Gellérthegy u. 30-32.

Lánchíd Kör
November 8. 16.30 

A Lánchíd Kör szervezésében 30 éve 

történt — a romániai forradalom hát-

tere címmel Bandi István tudományos 

kutató tart előadást. Minden érdek-

lődőt szeretettel várnak. Helyszín: 

Budavári Művelődési Ház nagyterem 

– 1013 Budapest Bem rkp. 6. 

Fotó: Kecskeméti Kálmán
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Bauhaus 
Iskola

November 14. 16.00

A Kézfogás Testvérvárosi Egyesület 

szervezésében Kapovits Réka okle-

veles építészmérnök  tart előadást A 

Bauhaus Iskola két tanítványa: Breuer 

Marcell és Molnár Farkas.  Személyi-

ségük, sorsuk, életpályájuk, munkáik 

címmel. A részvétel ingyenes. Hely-

szín: Várnegyed Galéria – 1013 Bu-

dapest Batthyány u. 67.

Élő 
gondolatok

ELŐADÁS ÉS KIÁLLÍTÁS

November 04., 18.30

Csernyus Lőrinc Ybl-díjas építész 

tart előadást Makovecz Imre pályá-

járól. Közben Szarvas József Jászai 

Mari-díjas színművész felolvasással 

és beszélgetéssel várja az érdeklő-

dőket. A belépés ingyenes.

Helyszín: Budapest, Krisztina  krt. 

34., Vince Könyvesbolt

Könyvtári 
programok

Október 30. 17.00

Diavetítés kicsiknek az őszi mesefil-

mekből. Időtartam: 30 perc. 

November 7. 16.00

Ybl Miklós a Pest-budai Duna-par-

ton címmel tart előadást Hidvégi 

Violetta ny. főlevéltáros, a Budapest 

című folyóirat egyik szerkesztője. A 

kitűnő építész hatalmas életművé-

ből egy városképi jelentőségű terü-

let kerül előtérbe. Vannak alkotásai, 

amiket ma is megcsodálhatunk, má-

sok sajnos elpusztultak, de tervek és 

fényképek segítségével ezek is élet-

re kelthetők. 

Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár Márai Sándor Könyvtára - 

1016 Krisztina krt. 87-91.

6. Budavári 
Bach 
Fesztivál

November 3. 19.00 No.1. Orgonaest: 

Mária Magyarová-Plšeková (Szlová-

kia) 

November 4. 19.00 No.2. Orgonaest: 

Árpás Miklós (Svájc) 

November 8. 19.00 No.3. Orgonaest: 

Darko Pleli (Horvátország) 

November 9. 19.00 No.4. Orgonaest: 

Bán István (Budavár)

November 14. 19.00 No.5. és No 6. 

Orgonaest: Homolya Dávid (Magyar-

ország) és Manuel Schuen (Olaszor-

szág) 

November 16. 19.00 No.7. Orgona-

est: Tóth-Vajna Zsombor és Gergely 

(Magyarország)

A belépés ingyenes. Helyszín: Bu-

davári evangélikus templom - 1014 

Budapest, Bécsi kapu tér.

A Várbazár testőrségi épülete •

Forrás: Budapest Főváros Levéltára, Ybl Miklós hagyatéka
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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 Piroska táncos, 

óvodapedagógus, mozgásterapeuta. 

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. Bármikor lehet 

csatlakozni a csoporthoz. A nyelv 

középszintű 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 noöve-

lésére, valamint egyensúlyfejlesztés 

a testtudatos mozgásért. 

Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom; 

4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés 

szükséges a mozduljtudatosan@

gmail.com címen. 

SZERDA:

10.30-12.00 Közép-budai baba-ma-

ma és hordozós klub Ha (ki)kapcso-

lódnál vagy szabadon beszélgetnél 

egy támogató és biztonságot nyújtó 

közegben, itt bátran kérdezhetsz! 

Cserélj tapasztalatot másokkal a 

kisgyermekes lét örömeiről, kihívá-

sairól, és hozd el magaddal babádat 

is! A klubot vezeti: Jezsek Klaudia 

édesanya, hordozási tanácsadó. Fa-

cebook: Közép-budai baba-mama és 

hordozós klub. Részvételi díj: 500 Ft.

15.30-16.30 „Aranycipő”- seni-

or társastánc tanfolyam, I. kerületi 

nyugdíjasoknak ingyenes. Folyama-

tos csatlakozási lehetőség!

CSÜTÖRTÖK:

9.00-10.00 Senior gerinctorna. 

Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Beje-

lentkezés szükséges a mozduljtuda-

tosan @gmail.com címen.

14.00-17.00 Bridzs klub.

16.00-17.00 Orosz társalgókör. Ér-

deklődés: László Ludmilla, +36-20-

918 1438.

 

17.00-18.00 Meridián torna. A gya-

korlatok mindennapos végzésével 

sokat tehetünk egészségünk javí-

tásáért, mivel jótékonyan hatnak a 

testre, a lélekre és a szellemre is. A 

torna ingyenes, 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

VARRÓTANFOLYAM 

KEZDŐKNEK

Gépismeret, alapok, egyszerűbb 

textiltárgyak elkészítése 4x3 

órában hétfőnként 17.00-20.00 

óráig. Időpontok: november 4., 

11., 18., 25. 

Részvételi díj: 12.000 Ft, 

Kerületkártyával 8000 Ft.

Kerületi lakosok jelentkezését 

várják, a +36-20-214-9571-es 

telefonszámon. Jelentkezési ha-

táridő: október 31.

FELNŐTT SZÍNJÁTSZÁS ÉS 

IMPROVIZÁCIÓ 

Kéthetente csütörtökön 

19.30-tól. 

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: 

DUŠKA - KAZAI ÁGI & ŠTEFAN 

UHRIŇÁK

November 7. péntek 19.00

A DUŠKA egy többszörös díjnyertes 

nemzetközi akusztikus duó. A név a 

zenészek, Kazai Ági jazzénekes és 

Štefan Uhriňák gitáros-énekes-dal-

szerző neveinek kezdőbetűiből adó-

dik. Zenéjüket az egymásra hango-

lódás, a kísérletezés, a kapcsolódási 

pontok keresése jellemzi.  

Limitált férőhely! Belépő: 1000 Ft.

Jegyek elővételben a www.tixa.hu 

oldalon kaphatók.

REGEJÁRÓ MISZTRÁL 

MŰVÉSZETI KLUB

Október 27. vasárnap 19.00 

Az 1997-ben alakult Misztrál együt-

tes a magyarországi zenei élet egyik 

népszerű formációja. Magyar és kül-

földi költők versei, valamint népdal-

feldolgozások szerepelnek reperto-

árjukon. Megzenésítéseik forrása a 

magyar népzenei hagyomány, ame-

lyet gyakran ötvöznek a ma divatos 

világzenei irányzatokkal is. Belépő: 

1000 Ft. Jegyek elővételben a www.

tixa.hu oldalon kaphatók.

JÓGA

Minden szerdán 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,  thetravel-

lingmat@outlook.com.

AVIVA TORNA

Keddenként 17.30-18.30 és 18.45-

19.45. Csütörtökönként 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

Minden kedden és csütörtökön 

15.30-16.30 és 16.30-17.30, szer-

dánként és pénteken 07.30-08.30 

és 08.30-09.30    Vezeti: Tóth Ildikó, 

Harangozó-díjas táncművész. Belé-

pő: 1000Ft, nyugdíjasoknak:900 Ft.

 

KÖRTÁNC

Október 28. 18.00-19.30-ig.

November 11. 18.00-19.30-ig.

Különböző népek, tájak zenéire, vál-

tozatos körtáncok könnyed, barátsá-

gos hangulatban. Tánctudás és part-

ner nem szükséges. Amit érdemes 

hozni: kényelmes, táncra alkalmas 

cipő, laza ruházat. Vezeti: Stern Szil-

via. Belépő: 1.500 Ft /alkalom.

SZENIOR ÖRÖMTÁNC

Péntekenként 16.30 – 18.00 

A szeniortánc közösségi tánc, amely 

kíméletesen mozgatja át az izmo-

kat, ízületeket és kiválóan hat a 

memóriára. Ez a mozgásforma nem 

igényel táncpartnert, sem előzetes 

tánctudást. Jelentkezés és további 

információ: Drimál Andrea. Tel.: +36-

30-231-2150. e-mail:adadrimal23@

gmail.com. 

TABÁN SPORTKÖR

November 7. csütörtök 16.00 

Lehoczki Márta: Erdély.

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK

Október 29. kedd 10.30    

Óvári Árpád: Fjordok és gleccserek 

között. Belépő: 100 Ft.

November 5. kedd 10.30 

Ipach Ildikó: Ladakh 3.

Belépő: 100 Ft.

BUDAVÁRI MOZGÁSSÉRÜLT SZER-

VEZET KLUBNAPJA

November 5. kedd 14.00-16.00

Az I. kerületi Mozgássérültek Klubja 

– akadálymentesített környezetben 

– minden hónap első keddjén tart-

ja klubnapjait, amelyek lehetőséget 

teremtenek a tagok számára, hogy 

sorstársaikkal kikapcsolódhassanak. 

Klubvezető: Dr. Szalkó Anna

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 52 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 várban 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 örököl-

hető bérleti joga átadó. Csereirány-

ár: 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 joga átadó. Csereirányár: 

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: 32,9 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.  

Budai várban a Táncsics Mihály 

utcában   reprezentatív műemlék 

épület földszintjén lévő 41 m2-es, 

1.5 szobás, felújított, hangulatos, 

dongaboltozos,  cirkófűtéses ön-

kormányzati lakás örökölhető bér-

leti joga átadó. Csereirányár: 23 M 

Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 

0630/509-2665. 

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. 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. 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.

II. Vérhalom tér közelében 

2015-ben épült liftes társasház 

első emeletén 105 nm-es 4 szobás 

2 erkélyes, 2 fürdőszobás modern 

lakás 147 millió forintért eladó. Ba-

kosLak Ingatlan 326 0618, 06 

20 974 0571.

XII. Fodor utcában 3 lakásos 

társasház földszintjén frissen és 

igényesen felújított 96 nm-es 3 szo-

bás, terasz-és kertkapcsolatos, pa-

norámás lakás saját 240 nm-es kert-

résszel, garázzsal és kerti szaunával 

108 millió forintért eladó. BakosLak 

Ingatlan 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 
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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

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).

Haszonélvezettel terhelt lakást 

vásárolnék magánszemélyként. Ér-

deklődni: 06-70-601-2007.

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.

4.000.000 Ft!!!! egyszeri össze-

get, plusz havi 100.000 Ft életjá-

radékot fizetnék élete végéig, idős 

úrnak vagy hölgynek budapesti in-

gatlanra. Megbízható, leinformálha-

tó magánszemély vagyok. Tel.: +36-

20-318-4880.

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

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.

 HENK ANTIQUITAS Krisztina-

város Mészáros u. 8. Nyitva: 

H-P 10-18 óráig. Telefon: 06-20/933-

1413, henkvilmos@gmail.com.

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.

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ 

vásárolok bútoro kat, festményeket, 

bronz tárgyakat, porcelánokat, Ko-

vács Margitot, régi álló-, fali-, asz-

tali díszórákat (hibásat is), csillárt, 

6-12 személyes ezüst étkészletet, 

tálcát stb. Könyveket, régi katonai 

kitüntetések tárgyait és teljes ha-

gyatékot. Első vevőként a legmaga-

sabb áron. Üzlet telefonszám: 06-

20-280-0151, herendi77@gmail.

com.

Papír és fémpénzt, bélyeget, ké-

peslapot, papírrégiséget, régisége-

ket vásárolunk és árverésre átve-

szünk. VI. Andrássy út 16. 266-4154 

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

A szakértők egy éven belül 

ingatlanár csökkenést 

prognosztizálnak. 

Ha közeljövőben volt olyan 

terve, hogy értékesíti az ingat-

lanát, ne halogassa a döntést, 

bízza meg a Magyar Ingatlan-

központot az értékesítéssel. 

Több vidéki központból is össze-

gyűjtjük a vásárlási szándékokat, 

valamint több mint 20 hirdetési 

portálon hirdetjük az ingatla-

nát díjtalanul. Batthyányi utcai 

irodánkban kirakati megjelenést 

biztosítunk

Dr. Lukácsné Gulai Anna, 

tel: 06-20-971-0229, 

gulaianna1@gmail.com
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 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 tele-

fonszám, üzlet is vagyunk! 

Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 

7.) Veszünk könyveket, könyvtá-

rakat, régi térképeket, kéziratokat, 

képes-levelező lapokat, plakátokat, 

fényképeket, 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.

Kémények bélelése, átépítése, 

belső marása teljes körű ügyintézés-

sel. Szabó Balázs 06-20-264-7752.

 Villanyszerelés azonnal! Hi-

baelhárítástól a teljes felújí-

tásig. Petrás József villanyszerelő 

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, ki-

sebb munkák vállalása is. Gipszkar-

tonozás, kőműves-javítások, bontás, 

sitt-elszállítás.  Kovács Gergely, tele-

fon: 06-30-5686-255.

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.

Elérhetőség: +36-1-782-6620

• 24 órás vészhelyzeti 

  elérhetőség, éjszakai 

  ügyelet

•  Teljes körű  könyvelés az új 

  törvényi előírás szerint

•  Hatékony kintlevőség-

  kezelés

•  Műszaki problémák 

  kezelése - Gondnoki 

  házfelügyelet

•  Társasház teljes körű 

  üzemeltetése

•  Felújítási munkák 

  előkészítése, lebonyolítása,  

  felügyelete

•  Alapító Okirat és SZMSZ 

  elkésztése, karbantartása

•  Jogi problémák megoldása

I. kerületi irodával rendelkező 
közösközös képviselet és társasházkezelés

FIGYELEM! Változások a közös képviseletre vonatkozó 

törvényi előírásokban 2020. januártól.     

Szolgáltatásaink: 
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Lakásfelújítás! Minőségi kőmű-

ves munka, burkolás, parkettafel-

újítás, szobafestés. Gyorsan, szak-

szerűen, precízen! Lukács Zsolt: 

0630/359-4222.

Társközvetítés: szívvel-lélekkel 

segítünk megtalálni párját. Telefon: 

06-20/272-1461, komolyangondo-

lom.hu.

 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. 

 

EGÉSZSÉG

Házhoz megyek! Fogsor készí-

tését, javítását vállalom garanciával. 

Hívjon bizalommal! Telefon: 06-20-

980-3957.

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

Budapest Főváros I. Kerület 
Budavári Polgármesteri Hivatal

Központi telefonszám: 
(+36-1) 458-3000

 Cím: 
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Levelezési cím: 
1250 Budapest, Pf. 35.

Központi e-mail: 
hivatal@budavar.hu

Honlap:
 www.budavar.hu
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Mesemúzeum 
P R O G R A M O K

November 2., szombat 11 órától 

JÁTSZANI JÓ!

Merre ment Piroska az erdőben? Melyik kártya az igazi?

Építs bolygót Kis Herceggel! Ezen a délelőttön családoddal 

közösen kipróbálhatod te is a Mesemúzeum társasjátékait! 

Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig. 120 perc.

November 9., szombat 11 órától 

UTAZZ VELÜNK A FANTÁZIA VILÁGÁBA! 

Készítsünk együtt mesebeli házikót saját bábokkal, saját 

pop-up mesekönyvet, mágikus varázsüvegcse tároló zacs-

kót. Fantáziaország hősei mind megelevenednek egy krea-

tív kézműves foglalkozás keretében. A foglalkozást Farkas 

Réka iparművész vezeti. Ajánlott korosztály: 6-10 éves 

korig. 120 perc.

November 16., szombat 11 órától 

KULCSÁTADÓ CEREMÓNIA

Tóth Krisztina a Mesemúzeum kulcsát Berg Juditnak adja 

át. Beszélgessünk és játsszunk együtt! Ajánlott korosztály: 

5-99 éves korig. 60 perc.

November 23., szombat 11 órától

TARISZNYAMESÉK – MESÉS DRÁMAFOGLALKOZÁS 

A Kompánia Színházi Társulat népmesékkel teli tarisznyá-

jából mindig újabb történetek kerülnek elő, mindig új hő-

sökkel, új feladatokkal és kalandokkal találkozhatsz! Segíts 

nekünk átkelni a kerek erdőn és kiderül, mi van „túl, túl 

messze túl, mi van a hegyen messze túl”!

Közreműködik: Hantos Násfa, Kemény Rozi, Lukács László, 

Mayer Zita, Mózes Zoltán. Ajánlott korosztály: 6-12 éves 

korig. 60 perc.

 

November 30., szombat 11 órától 

MESÉS ÓRA – ADVENTI MESÉLÉS

Szeleczki Mónika mesemondó a vendégünk. 

Amit mesél: A három hattyú, Világszép Sárkány Rózsa.

Ajánlott korosztály: 5-10 éves korig. 30 perc. 
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