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A képviselõ-testületi ülésen történt

Aktualizált városfejlesztési stratégia

Az önkormányzat tavaly õsszel fogadta el a kerü-
let Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS),
mely középtávon, területi szemlélettel határozza
meg az egyes kerületrészekre vonatkozó fejleszté-
si célokat. Az elmúlt közel egy év során sok olyan
esemény és változás történt, ami indokolta az el-
készült anyag felülvizsgálatát és kiegészítését.
Például a szomszéd kerületek és a fõváros is elké-
szítette az IVS-ét, melyek tartalma befolyásolta az
I. kerület stratégiáját is. Emellett, mint ismere-
tes, az idei év elsõ felében lezajlottak a városrészi
fórumok, melyeken számos hasznos észrevétel
hangzott el az IVS-t érintõen. A tavaly elkészült
stratégiában eleve megtalálhatóak voltak külön-
bözõ rendelkezések a továbbdolgozás irányára,
ilyen többek között a forgalomcsillapítással, gya-
logosbarát közterületek kialakításával, értékte-
remtõ beruházások elõsegítésével, az örökségvé-
delemmel, illetve a helyi értékvédelemmel kap-
csolatban elõirányzott további munka. Ez utób-
bi feladatkörben például az IVS elfogadása óta
29 ingatlant és két utcaképi látványt helyezett az
önkormányzat helyi kerületi védettség alá, vala-
mint két érték kapott ideiglenes védelmet, s je-
lenleg is zajlik 13 újabb épület helyi védelmének
elõkészítése.  

Orczy Antal (Fidesz-KDNP), a Városfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke szerint az
IVS egy olyan alkotás, melyben benne van kerü-
letünk múltja, jelene és jövõje is – egyfajta irány-

vonalként, zsinórmértékként szolgál a fejleszté-
sekhez. Ami a jövõt illeti, a tervek jó részének
megvalósítása nem csak a Budavári Önkormány-
zat lehetõségeitõl függ; például a Moszkva tér ren-
dezése három kerület, a fõváros és az állam közre-
mûködésén múlik. A Batthyány tér rendbetétel-
éhez szintén nem elég az I. kerület elhatározása,
ehhez a BKV-val is meg kell egyezni.

Lovász László (MSZP) úgy vélte: az IVS-ben
nincsenek kellõen összefüggésbe hozva az egyes
akcióterületek fejlesztési elképzelései, továbbá
sok témában túl régi adatokra támaszkodtak a
munkaanyag készítõi. Lovász Gabriella (MSZP)
bizonyos feladatok gyorsabb megvalósítását sür-
gette, így szerinte a Várba közlekedõ turistabusz-
forgalom korlátozását a lehetõ legrövidebb úton
kellene megvalósítani. Dr. Pósfai Gábor (Fidesz-
KDNP) a Népjóléti Bizottság elnökeként alapo-
sabb környezet-egészségügyi értékelést tartana
szükségesnek, s további javaslatokat várna a haj-
léktalanok átmeneti szálláshiányával kapcsolatos
problémák megoldására, valamint a Vízivárost
érintõ zöldterület-fejlesztésre. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a felül-
vizsgált IVS-t úgy jellemezte, hogy az pontosabb,
jobb, aktuálisabb, mint a korábbi. Jobban közelít
az itt élõk elvárásaihoz, a fejlesztési elképzelések
minden városrészt érintenek. A polgármester
hangsúlyozta, hogy a Városfejlesztési Stratégia
alakítása folyamatos feladat, így a továbbiakban is

örömmel fogadnak minden javaslatot. A képvise-
lõ-testület 17 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1
tartózkodás mellett fogadta el a módosított
Integrált Városfejlesztési Stratégiát.

Elfogadta a képviselõ-testület a 2009. évi költ-
ségvetés elsõ félévi végrehajtásáról szóló beszá-
molót, majd egy másik szavazáson néhány tétel-
lel módosította az idei büdzsé számait. A pénz-
ügyekrõl szóló vitában Rotyis József (MSZP) a
korábbi kötvénykibocsátás szükségtelensége
mellett érvelt, Gecse Gábor (SZDSZ) pedig az in-
tézményi felújítási tervek alacsony teljesülését ki-
fogásolta, továbbá a Centrum Parkolóval kötött
szerzõdés felbontására tett javaslatot, szerinte
ugyanis a céggel való együttmûködés sem anyagi-
lag, sem pedig a megbízhatóság szempontjából
nem elõnyös. A képviselõ az önkormányzat
fennállásának 20. évfordulójára szoborpályázat
kiírását is kezdeményezte, amihez 9 millió forin-
tot javasolt elkülöníteni. (Az errõl szóló módosí-
tó indítványt a testület elutasította.) Rotyis
József kritikájára reagálva dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester elmondta: fejlesztési tervei vannak
az önkormányzatnak, ezt igazolja az Integrált
Városfejlesztési Stratégia is. A kötvénykibocsá-
tásból származó bevételt azonban üzletileg is
nyereségesnek ígérkezõ projektekbe kívánják
fektetni, ilyenekbõl azonban nincs sok a mai gaz-
dasági környezetben.

A kötvénykibocsátás kapcsán dr. Lukácsné
Gulai Anna pénzügyi igazgató megjegyezte: en-
nek eddig pozitív a mérlege, tehát hasznot reali-
zált az önkormányzat; a bevételt mindenekelõtt
fejlesztési pályázatok önrészeként használnák fel
a késõbbiekben. (Folytatás a 3. oldalon)

Megújult az Úri utcában a Szentháromság utca - Dísz tér közötti szakaszon az útburkolat és a
járda. A felújítás során döntött útszegély épült annak érdekében, hogy ahol megfelelõen széles a
járda, ott az autósok fél kerékkel, vagy 45 fokos szögben tudjanak parkolni. A Budavári Önkor-
mányzat beruházásában elkészült útburkolat- és járdafelújítás 41 millió forintba került.

Gondok a rakparton
Bár már hónapok óta teljes vonalán jár a 19-
es és 41-es villamos, miután a Döbrentei tér
és a Batthyány tér között befejezõdött a vil-
lamosvágányok felújítása, a villamos-pálya,
valamint a rakpart felújításával kapcsolat-
ban számos gond merült fel. A problémákat
a Budavári Önkormányzat többször is jelez-
te a kivitelezõk és a fõváros felé. 
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Megújult az Úri utca  

Aktualizálták a képviselõk az egy évvel ezelõtt elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiát, rendeletet al-
kottak az emléktábla-állításról, továbbá szándéknyilatkozatot fogadtak el a Czakó utcai wellness központ
építtetõjével kötött beruházási megállapodás kiegészítésérõl. Több jelentõs pályázati projekt elindításáról is
szó esett a szeptember végi képviselõ-testületi ülésen.  

Megszépülnek a vári 
épületek homlokzatai

Tovább folytatja a Budavári Önkormányzat a vári mû-
emlék lakóépületek homlokzat-felújítási, karbantartási
munkáit. Õsszel újabb 11 épület homlokzata szépül meg. 

A vári mûemlékházak felújítását 2007-ben kezdte
meg a Budavári Önkormányzat. Korábban a Kultu-
rális Örökségvédelmi Hivatal csak generál-felújítást
engedélyezett, az önkormányzat azonban hosszas
egyeztetések eredményeként elérte, hogy a kisebb fel-
újítási munkálatokat is engedélyezzék. Ezt követõen
2007-ben 57, 2008-ban pedig 38 épület kapott új
homlokzatot, lábazatot vagy kaput. Ebben az évben
11 épület esetében folytatódik a munka. 

A Táncsics Mihály utca 27. számú épületen felújít-
ják a homlokzatot és újramázolják a külsõ nyílászáró-

kat. A szomszédos, 25. szám alatti épületben a hom-
lokzatfestés, a külsõ nyílászárók mázolása mellett sor
kerül a bádogos-szerkezet javítására. Az Országház
utca 18. és 19. számú épület esetében szintén hom-
lokzatjavítást és festést, valamint a külsõ nyílászárók
mázolását végzik el. Az Országház utca 13. szám alatt
nem pusztán a homlokzat, de a kapu is megújul,
akárcsak a szomszédos Országház utca 11. és 8. szám
alatt. A Dísz tér 12-ben homlokzat-felújítási munká-
kat végeznek, az Úri utca 52-ben pedig kijavítják a ka-
put és a kapualj burkolatát. 

Az Úri utca 24-ben a tûzfal vakolata kerül javítás-
ra, míg a Szentháromság utca 7. szám alatt homlok-
zat-felújítási munkákat, a kapu és az ablakok festését
végzik el. 

Õszi kerület-takarítás
A Budavári Önkormányzat ismét csatlakozott a
Fõvárosi Közterület Fenntartó Zrt. õszi nagy vá-
rostakarítási akciójához. Október 9-én, pénteken
10.00 órától mindenkit várunk az alábbi helyszí-
neken: Csalogány utca 38., Donáti utca 24.,
Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont (Czakó
utca 2-4.) 

A takarítási akcióhoz a kesztyûket és a zsákokat
biztosítjuk, az eszközök a Csalogány utca 38., a
Donáti utca 24., és Czakó utcai Sport- és Szabad-
idõközpontnál (Czakó utca 2-4.) vehetõk át, és az
összegyûjtött hulladékokat is ide kell hozni. Az
akcióban a GAMESZ munkatársai a vári kerte-
ket, a kertészet munkatársai az egyéb zöldterüle-
teket tisztítják meg. Kérjük a kerület lakóit, hogy
csatlakozzanak a takarítási akcióhoz. 

A várostakarítási akciót elõször tavasszal, a
Föld napján rendezte meg a Fõvárosi Közterület
Fenntartó Zrt. 

Az akkori akcióhoz is csatlakozott a kerület. Az
önkormányzat, a Polgárõrség, a diákok és az ön-
kéntesek közremûködésével a takarítási akció ke-
retében többek között kitakarították a Váralja ut-
cában lévõ üres telkeket, megtisztították a Dózsa
téri labdázó környékét, letisztították a falakon, a
padokon lévõ graffitiket. 

Budavári Önkormányzat
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma: 06-80-204-275

varnegyed@budavar.hu

www.budavar.hu

Pályázat a társasházak által igényelhetõ 
felújítási hitelfelvétel támogatásához
AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKéépp--
vviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  1122//22000055..  ((VVII..11..))  KKtt..  rreennddeelleettee
aallaappjjáánn..
AA  ppáállyyáázzaattoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  ffeellttéétteelleeii::
Támogatás annak a társasháznak nyújtható, amely

a) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként be-
jegyzésre került, (ennek hiányában a társasház alapí-
tó okiratát a Földhivatalhoz benyújtották), és

b) nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztar-
tozással, a Budavári Önkormányzatot megilletõ egyéb
lejárt tartozással vagy a társasházközösség által fel-
vett hitel-tartozással, és

c) építéshatósági engedélyköteles munkálatok ese-
tében rendelkezik az építéshatóság építési engedé-
lyével, és

d) közgyûlési határozata alapján felújítási alapot ké-
pez és a közgyûlés döntött – a pénzintézettõl igényelt
kölcsön visszafizetéséhez megfelelõ mértékû fedeze-
tet nyújtó  – a felújítási alap javára történõ befizetési
kötelezettségrõl, avagy a megemelt közös költség fi-
zetésének kötelezettségét vállalta.

AA  ttáámmooggaattááss  kkiizzáárróóllaagg  aazz  aalláábbbbii  mméégg  eell  nneemm  vvééggzzeetttt
ffeellúújjííttáássii  ééss  kkoorrsszzeerrûûssííttééssii  mmuunnkkáállaattookkhhoozz  vveehheettõõ
iiggéénnyybbee::

1.(a) az épület fõ tartószerkezeti elemeinek felújí-
tása, alap megerõsítése, talajvíz elleni védelem,

(b) tetõ, tetõszerkezet, födémek, kémények teljes
vagy részleges felújítása;

(c) függõfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek
felújítása;

(d) lift felújítása,
(e) lépcsõház, egyéb közös használatra szolgáló he-

lyiségek teljes vagy részleges felújítása;
(f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévõ

épületgépészeti berendezések és vezetékhálózatok-
különös tekintettel a gázvezeték rendszer- teljes vagy
részleges felújítására, korszerûsítésére (a központi
antenna, a kaputelefon és a kábel tv berendezéseinek
és vezetékhálózatának kivételével),

(g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az
együtt jár az épület hõszigetelésének javítását vagy a
baleset megelõzést célzó munkálatokkal,

(h) felszíni csapadékvíz elvezetése,
(i) villámvédelem.
2. A támogatás kizárólag az (1) bekezdésben meg-

határozott munkálatok elengedhetetlenül szükséges
mértéket meg nem haladó kivitelezési és bonyolítási
költségeinek fedezésére nyújtható.
AA  ttáámmooggaattááss  mméérrttéékkee  ééss  ffeellttéétteelleeii::

1. Az Önkormányzat által nyújtott támogatás mér-
téke a pénzintézettõl igényelt és általa már jóváha-
gyott hitelösszeg 

a.) 20% - ig terjedõ óvadéki betét, maximum 5 mil-
lió Ft, valamint 

b.) a hitelösszeget terhelõ banki kamat 
- 30%-a, a hitel futamidejének elsõ 5 évében, 
- 65%-a, a hitel futamidejének további 5 évében.
2. Egy társasház egy évben belül csak egy alkalom-

mal kaphat támogatást.
3. A társasház a Rendelet alapján újabb támogatást

csak azt követõen kaphat, amennyiben a pénzintézet-
tõl korábban felvett kölcsönét már teljes egészében
visszafizette.

A támogatás idõtartama (futamideje) legfeljebb 10
év. (A vállalt idõtartamot a társasház maga határozza
meg.)
AA  ppáállyyáázzaattoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  mmóóddjjaa::

A pályázat benyújtásának módja: az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon, a szükséges mellék-
leteket csatolva.

A pályázat benyújtásának helye: Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálati Iroda (1014 Budapest I. Kapisztrán tér 1.).

AA  ppáállyyáázzaattookkaatt  ffoollyyaammaattoossaann,,  22000099..  nnoovveemmbbeerr  44--
ee  ((sszzeerrddaa))  1122  óórrááiigg  lleehheett..  bbeennyyúújjttaannii..
AA  ppáállyyáázzaattookk  eellbbíírráálláássáánnaakk  sszzaabbáállyyaaii::

A pályázatokat a polgármester elõterjesztése alap-
ján a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
és a Pénzügyi Bizottság bírálja el.

A pályázatok elbírálása során - a rendelkezésre álló
pénzösszeg erejéig - a pályázatokat az alábbi sorrend-
ben kell figyelembe venni:

- a volt állami, illetve önkormányzati tulajdonú laká-
sok privatizációja során alakult társasházak

- egyéb társasházak és lakásszövetkezetek.
A pályázati kiírás a helyben szokásos módon kerül

közzétételre.
A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyomtatvány

Ügyfélszolgálati Irodáinkon (Budapest. I., Kapisztrán
tér 1., Budapest, I., Attila u. 12. és Budapest, I., Iskola u.
16. sz.) beszerezhetõ, valamint a www.budavar.hu
honlapunkról is letölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ kérhetõ
a Polgármesteri Hivatal Vagyoni Irodájánál (tel.: 458-
3061).

dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

PPáállyyáázzaattii  ffeellhhíívvááss

BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--
tteessttüülleettéénneekk  1199//22000099  ((IIXX..  2255..))  KKtt..  rreennddeelleettee  aazz  ÖÖnnkkoorr--
mmáánnyyzzaatt  áállttaall  ffeennnnttaarrttootttt  bbööllccssõõddéébbeenn,,  nneevveellééssii  ééss  ookkttaa--
ttáássii  iinnttéézzmméénnyyeekkbbeenn  aallkkaallmmaazzaannddóó  ééttkkeezzééssii  ttéérrííttééssii  ddíí--
jjaakkrróóll,,  vvaallaammiinntt  aa  nnyyáárrii  nnaappkköözziiss  ttáábboorrtt  iiggéénnyybbeevveevvõõ
nneemm  kkeerrüülleettii  ggyyeerrmmeekkeekk  uuttáánn  ffiizzeetteennddõõ  ttéérrííttééssii  ddííjjrróóll
sszzóóllóó  22//22000066..  ((IIII..  1166..))  KKtt..  rreennddeelleett  ((ttoovváábbbbiiaakkbbaann::
RReennddeelleett))  mmóóddoossííttáássáárróóll..

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás, valamint a gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
147. és 148. §-ában foglaltak alapján a következõket
rendeli el:

1. §
A Rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Ren-
delet melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép.

2. §
E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.

**            **            **
AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKéépp--
vviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  2200//22000099..  ((IIXX..  2255..))  KKtt..  rreennddeelleettee,,  aa
BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  aa  sszzoo--
cciiáálliiss  ééss  ggyyeerrmmeekkjjóóllééttii  ppéénnzzbbeellii,,  tteerrmméésszzeettbbeennii  ééss  sszzee--
mmééllyyeess  ggoonnddoosskkooddáásstt  nnyyúújjttóó  eellllááttáássookkrróóll  sszzóóllóó  1122//11999999..
((VVII..  2255..))  KKtt..  rreennddeelleett  mmóóddoossííttáássáárróóll

A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete a szo-
ciális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999. (VI.
25.) Kt. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a követke-
zõk szerint módosul:

1. § 
[A rendelet hatálya]

A Rendelet 2. §-ának (1) – (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép: 

„2. § 
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat közigazgatási területén élõ la-
kóhellyel rendelkezõ: 

a) magyar állampolgárokra, 
b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c) hontalanokra, 
d) a magyar hatóság által menekültként elismert sze-

mélyekre.

(2) A Szociális törvény 7. § (1) bekezdésében megha-
tározott ellátások, továbbá a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon
túlmenõen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerõ-
sítõ országoknak a Magyar Köztársaság területén jog-
szerûen tartózkodó állampolgáraira és azok gyermekei-
re is.” 

2. §
[Hatásköri szabályok]

A Rendelet 16. §-ának (1) bekezdés helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„16. § 
(1) Az alábbi szociális ügyekben a Képviselõ-testület

által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt: 
a) Ápolási díj (28. § alapján), 
b) Szociális tanulmányi ösztöndíj, 
c) Átmeneti segély, 
d) Születési támogatás, 
e) Beiskolázási segély, 
f) Temetési segély (48. § alapján), 
g) Élelmiszertámogatás, 
h) Természetbeni gyermekvédelmi támogatás,
i) Személyi térítési díj elengedése.” 

3. §
A Rendelet I. számú melléklete helyébe e rendelet I. szá-
mú melléklete lép. 

4. §
Záró rendelkezések 

(1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel
2009. október 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 3. §-a 2009. július 1. napján lép hatály-
ba. 

(3) A Rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát
veszti:

- a 22 - 27. §, 
- a 33. § (2) bekezdése. 

**            **            **
BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  2211//22000099..
((IIXX..2255..))  KKtt..  rreennddeelleettee  aa  kkeerrüülleett  tteerrüülleettéénn  ffeelláállllíítthhaattóó  eemm--
lléékkttáábblláákkrróóll

1.§
E rendelet alkalmazása szempontjából emléktáblának
minõsül anyagától, méretétõl és kivitelétõl függetlenül
minden olyan emlékmûnek nem minõsülõ mûszaki alko-
tás – függetlenül attól, hogy tartalmaz-e képzõmûvésze-
ti alkotást, vagy nem – amely

l valamely személynek (személyek csoportjának) 
l eseménynek 
l helynek
l idõpontnak
l vagy történésnek
állít szöveget és/vagy számot/évszámot is tartalmazó

emléket. 
2. §

Budapest I. kerület közigazgatási területén, közterüle-
ten vagy közterületrõl látható helyen (telken, építmé-
nyen, növényzeten) emléktáblát csak a Budapest I. kerü-
let Budavári Önkormányzat helyezhet el. 

3. §
Az emléktábla elhelyezésérõl a Képviselõ-testület

dönt a fõépítész által felkért eseti bizottság, szükség
esetén szakértõk szakmai véleményének ismereté-
ben.

4. §
Nem önkormányzati tulajdont érintõ emléktábla elhe-

lyezése esetén ehhez elõzetesen be kell szerezni az ingat-
lantulajdonosok hozzájárulását.  

5. §
Az önkormányzat által elhelyezett emléktábla fenn-

tartása és gondozása – a tulajdonosok közremûködésé-
vel – az önkormányzat feladata. 

A tulajdonosok közremûködését a létesítéshez adan-
dó hozzájárulásuk körében kell írásban rögzíteni. 

6. §
Az olyan emléktáblákat, amelyeket e rendelet meg-

szegésével hoznak létre, az önkormányzat a helyszínrõl
eltávolítja. 

Az emléktábla eltávolítását a tulajdonosok tûrni köte-
lesek. 

7 .§
Szabálysértést követ el és 30.000 Ft bírsággal sújtha-

tó, aki emléktáblát szabálytalanul állít fel, vagy a felállí-
tásban közremûködik. 

8. §
E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba. 

dr. Deák Ferenc                   dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ                                        polgármester 

A rendeletekhez kapcsolódó mellékletek megtekint-
hetõk a Budavári Önkormányzat hivatalos honlapján,
a www.budavar.hu Internet-címen.

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleetteekk

A Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány pályázatot hirdet amatõr fo-
tósok részére 6-18 éves korig. A pályázat célja: a Kárpát-medencé-
ben élõ magyar közösségek életének, hagyományainak, emlékeze-
tes arcainak és pillanatainak, valamint a szülõföld természeti és épí-
tészeti szépségeinek bemutatása.

Mindenki csak a saját maga által készített fotókkal pályázhat, ma-
ximum 10 fotó beküldésével. A beérkezett fotókat szakmai zsûri bí-
rálja el, melynek tagjai: Kósa Ferenc filmrendezõ a zsûri elnöke, Kor-
niss Péter fotómûvész, Kresz Albert fotómûvész. 

A 6-13 éves korúak, illetve a 14-18 éves korúak által készített fo-
tókat külön bírálják el. A fotópályázat legjobbjait fõdíjjal jutalmazzák:
1. díj: 200 euro, 2. díj: 150 euró, 3. díj: 100 euro, ezen kívül számos
különdíj odaítélésére is sor kerül.

A díjak átadására, valamint a legjobb 50 fotóból álló kiállítás meg-
nyitására 2009. december 5-én 15 órakor kerül sor a gödöllõi Pre-
montrei Szent Norbert Gimnáziumban a Magyar nemzeti együvé
tartozás napja megünneplésén.

AA  bbeekküüllddééss  hhaattáárriiddeejjee::  22000099..  ookkttóóbbeerr  3300..
A fotók beküldhetõk e-mailen 2 MB terjedelemben az alábbi cím-

re: szulohazametaj@gmail.com. 
További információk: Péterfi Csaba, telefon: 06-20/268-2450, pe-

terfi@godollo.hu, Six Edit, telefon: 06-20/982-4105, six.edit@go-
dollo.hu. 

„Nekem szülõhazám e föld” 
- Fotópályázat 2009. Bursa Hungarica Felsõoktatási 

Ösztöndíjpályázat
Tájékoztatjuk a felsõoktatási hallgatókat és a felsõoktatási tanulmányokra készülõ ta-
nulókat, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához. 

Ezzel a döntéssel vállaltuk, hogy:
- az érettségi elõtt álló, felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intéz-

ménybe felvételt nem nyert hátrányos szociális helyzetû, I. kerületi állandó lakóhely-
lyel rendelkezõk részére a „B” típusú pályázatot, 

- az I. kerületi állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû  - a kép-
zésre vonatkozó keretidõn belül teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget ered-
ményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzés-
ben részt vevõ - felsõoktatási hallgatók  részére  az „A” típusú pályázatot meghirdetjük.

2009. október 1-jétõl szerezhetõk be a pályázati felhívások, ûrlapok és egyéb pályá-
zati nyomtatványok az I. kerületi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodá-
in:Budapest, I. Attila út 12., tel.: 201-33-65, 356-9884, Budapest, I. Kapisztrán tér
1.,tel.: 458-3025,458-3030

A pályázati felhívások és nyomtatványok 2009. október 1-jétõl a www.budavar.hu
internetes címrõl is letölthetõk. Pályázati információ: Koppányi Csabáné: 458-3058.
Benyújtási határidõ: 2009. október 30., péntek, munkaidõ vége. 

dr. Deák Ferenc jegyzõ

Az ügy megítélése a KÉSZ 41.§ (11) bekezdése
alapján egyértelmû: „(11) A terület nem világ-
örökségi védettségû (MJT) területein tûzfalon,
összefüggõ falfelületen csak a környezethez illesz-
kedõ, témájában, színeiben és dimenziójában a
környezettel harmonizáló falfestmény létesíthe-
tõ. Az illeszkedés minõsítésére a fõépítész – szük-
ség esetén szakmai tervtanács közremûködésével
– szakmai véleményt ad.”

A szabályból következik, hogy amennyiben a
létesítéshez – állami jogszabály alapján – nem
szükséges elõzetesen beszerzendõ építési enge-
dély, mégis célszerû az illeszkedési, harmonizálá-
si kérdésekben elõzetesen szakmai véleményt be-
szerezni, hogy e kérdések ne, mint most, utólag
kerüljenek napirendre.

Az elkészült falfestés egyébként a MATÁV hir-
detményének része, ezért reklámnak is minõsít-
hetõ – az ezzel összefüggõ jogszabályok alkalmazá-
sa tehát, szintén lehetséges.

A kialakult helyzet annál is inkább fontos,
mert korábban ezen a városképi szempontból
kiemelt pozícióban lévõ helyen, felületen egy,
az érintett épület architektúráját imitáló furcsa-
érdekes kompozíció volt, amelyet nem csak
szakmai kontroll elõzött meg, hanem amit az
érintett lakosság is egyértelmûen pozitív mó-
don minõsített. A jelenlegi helyzet ennek pont
az ellentettje, magam is több lakossági jelzést
kaptam, amik a kialakult látványt a környezet-
tõl teljesen idegennek, zavarónak, csúnyának
minõsítették.

A helyzet - véleményem szerint – hatósági intéz-
kedést igényel, amelyhez a most megadott szak-
mai vélemény mellett a kerületi Tervtanács is
szakvéleményt adhat.

Szakmai véleményem szerint a látvány teljesen
idegen a krisztinavárosi hangulattól, karakterét
tekintve inkább egy lakótelepre, esetleg oktatási
létesítmények intimebb, közterületrõl nem feltá-

rulkozó felületeire, szórakoztatásra alkalmas te-
rületekre illõ. Kifejezetten zavaró az érintett épü-
lettel és a környezettel feltárulkozó együttes lát-
vány és még az is elképzelhetõ, hogy a közlekedés-
ben résztvevõk figyelmét is, nem kívánatos mó-
don, elvonhatja.

A kerületben ilyen jellegû harsány, hivalkodó
látvány annál is inkább nem kívánatos, mert pél-
da-teremtés esetén az ilyen beavatkozások nem
csak a településrész hangulatát, hanem megõr-
zendõ karakterét is károsan megváltoztatják.

Az ügy szempontjából jelentõs tény az, hogy az
épületet Önkormányzatunk 20/2008. (VI. 27.)
Kt rendeletével helyi védetté nyilvánította. A vé-
delem a lakóház külsõ és belsõ architektúrájának
megõrzésére és védelmére terjed ki. 

A jelenlegi helyzet a védelem idõpontjában
meglévõ, védett homlokzattól jelentõsen eltérõ,
ezért ennek megszüntetése a védelem érdekében
is szükséges – az ezzel kapcsolatos eljárások lefoly-
tatásával (24/2007. (XI. 31.) Kt rendelet).
A helyzet minõsítéséhez még figyelembe ajánlom
a KÉSZ 27.§ (5), (8), (9), (17) bekezdéseit is.

A kialakult állapot fennmaradását a fõépítész
nem javasolta, és  intézkedést kért a látvány meg-
szüntetésére. Az ezt követõ felületi kialakítást cél-
szerû, ha megelõzi egy szakmai konzultáció. 

Tûzfalfestés engedély nélkül
Elõzõ lapszámunkban írtunk arról, hogy a Krisztina krt. 30. számú épület tûzfalára a régi, telefonáló ala-
kokat ábrázoló kép helyére újat festettek. A Magyar Telekom támogatásával elkészült több mint kétszáz
négyzetméteres falfestményt egy gyermekrajz pályázat során választották ki. Azóta sok lakó panaszkodott ar-
ra, hogy az új festmény nem illik a kerület hangulatához, a régi épületek látványához. Az épület helyi véde-
lem alatt áll, s az önkormányzat nem járult hozzá a tûzfal átfestéséhez. Az alábbiakban dr. Aczél Péter ke-
rületi fõépítész szakmai állásfoglalását közöljük. 



Folytatódik a mûemlék-
lakóházak felújítása

Budavár Önkormányzata kiemelt hangsúlyt helyez mûemlék lakóházai felújítására. A
központi források évek óta tartó csökkenése ellenére idén is több épület teljes rekonstrukciója
valósul meg. A megújuló házakban lehetõség szerint további lakásokat építenek.
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Meghívó klubnapra
A Budavári Lakosok Szövetsége (BLSz) következõ
klubnapját október 13-án, kedden 17 órakor tartja a
Várnegyed Galériában (Batthyány u. 67.). Minden ér-
deklõdõt szeretettel vár a BLSz elnöksége.

Elmarad az õszi bérlet
A Liszt Ferenc Kamarazenekar sajnálattal közli, hogy a
meghirdetett õszi bérlete a Fõvárosi Nagycirkuszban
technikai okok miatt elmarad. A bérletek és a jegyek
2009. október 30-ig a váltás helyén visszaválthatók.

Köszönik a támogatást
Tisztelt Adományozók! Tájékoztatom önöket, hogy az
Alapítvány a Lovas úti Óvodásokért a személyi jövede-
lemadó 1%-ként 2008. évben 265.894 Ft-ot kapott.
Ezt az összeget gyermekprogramokra (bábmûsor, ze-
nés mûsor, hajókirándulás, rendezvények) használtuk
fel. Valamennyi óvodás gyermekünk nevében köszön-
jük támogatásukat.              Galántai Katalin óvodavezetõ

Pontosítás
Elõzõ lapszámunkban írtunk a Tabáni regattáról és
fesztiválról. Az eseményen a  Kazinczy konferencia al-
kalmából dr. Scholcz Péter szólaltatta meg Mosonyi
Mihány:" Hódolat Kazinczy szellemének" címû darab-
ját. A Tabábi Jazz Trió tagjai: Szakcsi Lakatos Béla (zon-
gora), Scholcz Péter (nagybõgõ), Szudy János (dob).

Mozgássérültek klubnapja
A Budavári Mozgássérült Egyesület következõ klub-
napja október 6-án 15 órakor lesz a Budavári Mûvelõ-
dési Házban. (Budapest, I., Bem rakpart 6.).

RRöövviiddeenn

Akár több tízezer forintos büntetésre számíthat az, aki rágyújt a fõvárosi játszótereken és sportte-
reken. Naponta száz közterület-felügyelõ ellenõrzi ezeket a tereket a Fõvárosi Közterület-felügye-
let Cigaretta-csikk elnevezésû kampányának részeként. A Budavári Önkormányzat már korábban
megtiltotta a dohányzást a kerületi játszótereken, a sportpályákon és az iskolák zárt udvarain. 

Tilos a dohányzás a fõvárosi önkormányzat tulajdonában, használatában és fenntartásában lé-
võ 44 játszótéren és 30 szabadtéri sportterületen, többek között a Hajógyári-szigeten, a
Városligetben, a Népligetben, a Feneketlen-tónál és a Gellérthegyen. Akit dohányzáson, illetve a
cigarettacsikkek eldobásán érnek, az több tízezer forintos helyszíni bírságra vagy feljelentésre
számíthat. Naponta megközelítõleg száz közterület-felügyelõ ellenõrzi szúrópróbaszerûen az õr-
járatuk útjába esõ tereket. 

A fõvárosi játszótereken is tilos a dohányzás

Végéhez közeledik az Iskola utca 14. fel-
újítása, ahol pótlólagos beruházással egy
új lakást is kialakítanak a tetõtérben. A
mûemléki rekonstrukció keretében kí-
vül-belül megújul az épület. A tetõt, a
víz, gáz és elektromos hálózatot már ki-
cserélték, jelenleg a külsõ és belsõ hom-
lokzaton, valamint a lakások belsõ felújí-
tásán dolgoznak. Az átalakítás során a
szigorú mûemlékvédelmi szabályok fi-
gyelembevételével a bérlakások moder-
nizációjára, komfortosabbá tételére is
sor kerül. 

Három lakás kivitelezése folyik a Pala
utca 8-ban. Az új épületszárny kialakítá-
sakor figyelmet fordítottak arra, hogy
megjelenésében illeszkedjen a mûemlé-

ki környezethez. Az építkezéssel egyidõ-
ben a csatlakozó épületrész tetejét és
homlokzatát is rendbe hozzák.

Elkészültek a tervek a Bécsi kapu tér
8., a Hunyadi János utca 18. és a Döb-
rentei utca 15. teljes felújítására, a köz-
beszerzési eljárás lefolytatása után a
munkálatok jövõre indulhatnak meg.
Zajlanak az egyeztetések a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatallal a Kard utca
4., a Fortuna utca 5., az Országház utca
20, valamint a Táncsics Mihály utca 13.
rekonstrukciójával kapcsolatban, az ön-
kormányzat elképzelései szerint az épü-
letek tetõszerkezetének rekonstrukciója
és a karbantartási feladatok elvégzése a
következõ évben várható.  

(Folytatás az 1. oldalról)
Az igazgató az intézményi felújítások kapcsán jelezte, hogy nem a teljesítési
százalék a lényeg, hanem hogy megfelelõ elõkészítettséggel induljanak el a
beruházások; míg a Centrum-ügy vonatkozásában közölte: szerzõdésszegé-
ses magatartás miatt már elindították a céggel szemben a szükséges eljárást.

Döntöttek a képviselõk az oktatási, nevelési intézményekben október 1-
tõl fizetendõ étkezési térítési díjakról. A nyersanyag normák az elõzõ idõ-
szakhoz képest az óvodákban 8%-kal, az általános iskolákban átlagosan
8,6%-kal, a gimnáziumokban 3,8%-kal emelkednek, míg az áfa változás
(20%-ról 25%-ra) a térítési díjak további 4,2%-os növekedését eredményezi.

Rendelet szabályozza az emléktábla-állítást

Az elmúlt években megszaporodtak az engedély nélkül kihelyezett, sok
esetben városképrontó emléktáblák a kerületben, emiatt rendeletet alko-
tott a képviselõ-testület a közterületrõl látható emléktáblák elhelyezésének
szabályairól. A rendelettervezet vitájában Lovász Gabriella (MSZP) azon vé-
leményének adott hangot, hogy a társasházaknak kellene döntenie arról,
mi kerülhet a falaikra, dr. Aczél Péter fõépítész szerint azonban közügy, ho-
gyan néz ki egy homlokzat, egy utca. Hozzátette: amennyiben a közterület-
rõl nem látható helyen kívánnak emléktáblát állítani, a továbbiakban sem
kell az önkormányzat engedélyét kérni. Nagy Gábor Tamás jelezte: nem
könnyû egy emléktábla-kérelemre nemet mondani, senkit sem akarnak
megbántani, de emléktáblát a továbbiakban is azoknak a személyeknek,
vagy eseményeknek kell állítani, akik/amelyek közismertek és a közösség
emlékezetében értékként mélyen bevésõdtek. A polgármester megjegyez-
te: a szabályozást nem csak a városkép védelme indokolja, hanem az is, hogy
bármilyen szélsõséges, erkölcsi, etikai vagy emberiességi szempontból kifo-
gásolható felirat elhelyezését meg lehessen akadályozni.

Többfunkciós teremmel egészülhet ki az épülõ sportközpont

Mint ismeretes, a Czakó utcai sportpályák mellett magánbefektetõk finan-
szírozásával egy többfunkciós sportkomplexum épül (wellness központ
úszómedencével és számos kiegészítõ szolgáltatással), amely az önkormány-
zat tulajdonába kerül, ennek ellenértékeként pedig a beruházó 25+15 évre
megkapja a mûködtetés jogát. Az építtetõk vállalták, hogy a wellness köz-
ponton kívüli területen található önkormányzati tulajdonú sport- és kiszol-
gáló létesítményeket is újjáépítik, illetve felújítják saját költségükön nettó
25 millió forint értékben, továbbá teniszpályákat, egy mûfüves futballpá-
lyát és 25-30 millió forint értékben egy õsztõl tavaszig mûködõ mobil jégpá-
lyát alakítanak ki, valamint az üzemeltetés során számos kedvezményt biz-
tosítanak a kerületi lakosok, diákok és óvodások számára.

A tervezési folyamat során – a gazdasági ciklusprogramban és a 2009. évi
költségvetésben elfogadottak alapján – az önkormányzat tárgyalásokat
kezdett a létesítmény beruházóival, hogy az épülõ központban újabb, ön-
kormányzati célokat szolgáló helyiségek is helyet kapjanak. A tárgyalások
eredményeként, a módosított engedélyezési tervek alapján így kialakítás-
ra kerülne az I. emeleti szinten egy 102 négyzetméteres és a tetõszinten egy
223 négyzetméteres hasznos alapterületû helyiségcsoport, ahol egy zeneis-
kolai célú – illetve egyéb közösségi célokra is használható – terem, vala-
mint tároló, teakonyha, öltözõk és vizesblokkok kapnának helyet. A helyi-
ségcsoport használati jogát egy késõbbi  közbeszerzéses eljárás során szerez-
né meg az önkormányzat, melyre a költségvetésben 90 millió forintot kü-
lönítettek el.

Ellenzéki képviselõk bírálták azt az elképzelést, hogy a sportközpontban
egy „oda nem illõ” funkciónak, egy zeneiskolai vizsgateremnek biztosítsa-
nak helyet. Nagy Gábor Tamás polgármester válaszából azonban kiderült,
hogy ez a legkézenfekvõbb megoldás: a Zeneiskola elhelyezési problémáit a
Lisznyai utcai iskola tetõtér-beépítésével oldják meg, ám a házi hangver-

senyterem kialakítására itt már nincs mód, ezért döntöttek úgy, hogy ezt a
sportközpont területén építik meg, néhány lépésnyire a Lisznyai iskolától. 

A zeneiskolai célokat (is) szolgáló többfunkciós terem kialakítását a kép-
viselõk többsége (14 igen szavazattal, 7 nem ellenében) támogatta.
Egyúttal arról is állást foglaltak, hogy folytassanak tárgyalásokat a beruhá-
zás mielõbbi megvalósításának érdekében szükségessé váló banki finanszí-
rozással kapcsolatban az önkormányzati szerepvállalás feltételeinek meg-
határozására.  

Hatékonyságnövelés a hivatalban

Módosították a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát,
a hivatalon belül ugyanis racionalizálták egyes feladatok ellátását. A
Beruházási és Városüzemeltetési Iroda megszûnik – a városüzemeltetési
jellegû feladatok a Pénzügyi Igazgatósághoz kerülnek át, a hatósági típusú
környezetvédelmi ügyeket az Építési Iroda veszi át, míg a közbeszerzési és jo-
gi típusú ügyek ellátására a Szervezési Igazgatóság keretein belül kap helyet
egy új egység. Az ügyfélszolgálati munka háttérügyintézése az Igazgatási
Irodától szintén a Szervezési Igazgatóság szervezeti keretébe kerülhet át.
(Mindez nem érinti az ügyfélfogadási idõt.) A szervezeti átalakítások nem
igényelnek létszámbõvítést, ugyanakkor számos területen hatékonyabbá
válhat a hivatali munka.

A képviselõ-testület tudomásul vette, hogy a XII. kerület kilép a
Habilitációs Fejlesztõ Központot fenntartó társulásból. Így a Ménesi úti in-
tézményt – mely a súlyosan fogyatékos gyermekek nappali ellátását végzi –
a továbbiakban már csak az I. és a XI. kerület tartja fenn.

Támogatásokra pályázik az önkormányzat

A Fõvárosi Városrehabilitációs Pályázaton tavaly támogatást nyert négy ön-
kormányzati tulajdonú mûemléképület esetében (Bécsi kapu tér 8., Fõ ut-
ca 20., Hunyadi János u. 18., Országház u. 22.) a közbeszerzési eljárás során
beérkezett kivitelezõi árajánlatok magasabbak voltak a fõvárosi támogatási
megállapodásban szereplõ felújítási költségeknél, ezért a kerület kiegészítõ
támogatást igényel a fõváros idei városrehabilitációs pályázatán.
Ugyanezen pályázaton a Budavári Önkormányzat két újabb mûemléképü-
let (Fõ utca 5., Tárnok utca 14.) részleges felújítására is benyújtja támogatá-
si kérelmét a képviselõ-testület egyöntetû döntése értelmében.

Az önkormányzat más témákban is pályázik állami, illetve uniós forrá-
sokra. A pályázatok között több, nagy volumenû terv is szerepel: ilyen a
Lisznyai utcai és a Budavári Általános Iskola energetikai korszerûsítése, a
Halászbástya és környezete komplex turisztikai fejlesztése, a Batthyány tér
felújítása, valamint a Vár alatt elhelyezkedõ barlangrendszer és a kapcsoló-
dó létesítmények kármegelõzési feladatainak elvégzése. Ez utóbbi munká-
ra a kerület az üregrendszer kezelõjével, a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóságával közösen igényelne támogatást. -d-

A képviselõ-testületi ülésen történt

Aktualizált városfejlesztési stratégia
Lakossági veszélyes
hulladékok 
szelektív gyûjtése
A Budavári Önkormányzat szelektív veszélyes
hulladékgyûjtést szervez 2009. október 16-án,
pénteken 12-17 óra között a Budapest, I. kerü-
let Lánchíd utcában, a Lánchíd budai hídfõ
melletti parkolóban és a Dózsa György téren,
a szobor mögötti parkolóban, a Várfok utcá-
ban a buszmegálló alatti területen. A gyûjtõhe-
lyek megközelíthetõek személygépkocsival,
autóbusszal és részben villamossal is. 

Kérjük a lakosságot, hogy a gyûjtés ideje
alatt a következõ veszélyes hulladékokat szállít-
sák be a gyûjtõhelyre: akkumulátor, száraz-
elem, fénycsõ és izzó, háztartási fáradt olaj és
használt sütõolaj, gumiabroncs, oldószerek és
higítók, lejárt szavatosságú gyógyszerek, nö-
vényvédõ szerek, korrózióvédõ anyagok, festé-
kek, olajos flakonok és elektronikai – számí-
tástechnikai hulladékok.

A gyûjtõhelyeken a szakemberek térítés-
mentesen veszik át a hulladékokat.

Kérjük a lakosságot, hogy a gyûjtésben aktí-
van vegyenek részt.             Budavári Önkormányzat

Látványterv az épülõ sportközpontról

A Margit híd lezárását követõen a ke-
rület megkérdezése nélkül buszsávot ala-
kított ki a Fõvárosi Önkormányzat a
Batthyány utca alsó szakaszán.
Mindezt azzal indokolták, hogy ide te-
relnék a 11-es buszt, amennyiben a
Csalogány utcában feltorlódik a forga-
lom. Mivel erre eddig nem került sor, a
Budavári Önkormányzat kezdeménye-
zésére napokon belül felszámolják a feles-
legesnek bizonyult buszsávot, így újra le-
het parkolni a Batthyány utca mindkét
oldalán. 

A buszsáv kijelölése nem csupán for-
galomtechnikai szempontból bizo-
nyult átgondolatlan lépésnek, ha-
nem a közlekedés biztonságát is ko-
molyan veszélyeztette. A Fõvárosi
Önkormányzat ugyanis nem vette fi-
gyelembe, hogy a Batthyány utca
érintett szakaszán egy több száz gyer-
meket fogadó iskola, illetve alig né-
hány méterrel távolabb egy óvoda
mûködik. Mivel a buszsáv miatt
megszûnt a parkolás az iskola elõtt,
az intézménybe igyekvõ gyerekek
mellett gyakorlatilag karnyújtásnyi-
ra haladtak el az egyébként is erre
közlekedõ 39-es buszok. Egy rossz lé-
pés, hirtelen mozdulat elég lett volna
ahhoz, hogy a járdán is szívesen fut-
kározó gyerekek közül valaki a több
tíztonnás jármûvek alá kerüljön. A
parkoló autók ugyanis többek kö-

zött egyfajta védelmet is nyújtanak,
hiszen megakadályozzák, hogy a gye-
rekek kirohanjanak az úttestre. Szin-
tén ellenezték a buszsáv kialakítását
a környéken élõk, akik elsõsorban a
parkolási lehetõség megszûnését ne-
hezményezték. 

Különösen a mozgássérültek ke-
rültek nehéz helyzetbe, hiszen a
buszsáv miatt a számukra kijelölt –
egyébként napokkal korábban fel-

festett – parkolóhelyek is megszûn-
tek. 

Látva az áldatlan állapotokat Bu-
davár Önkormányzata hetekkel ez-
elõtt arra kérte a fõvárost, hogy hala-
déktalanul állítsa vissza a Batthyány
utca forgalmi rendjét. A tárgyalások
végre eredményre vezettek, így vár-
hatóan legkésõbb október elsõ heté-
ben eltûnik a buszsáv a Batthyány ut-
cában. 

Megszûnik a buszsáv 

Visszaáll a régi rend a Batthyány utcában

Rövidesen felszámolják a buszsávot
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Hadtörténeti séta és levéltári kalandozás 
a Kulturális Örökség Napokon

A minden évben, szeptember harmadik hétvégéjén meg-
tartott Kulturális Örökség Napokon a múzeumok, közin-
tézmények ingyenes programokkal várják az érdeklõdõ-
ket, a cél az, hogy a látogatókban felkeltsék a kulturális
örökség megóvásának igényét.

Idén is sokan keresték fel - a kezdeményezéshez dr.
Holló József fõigazgató támogatásának köszönhetõen ta-
valy csatlakozó  - Hadtörténeti Intézet és Múzeumot, ahol
Bajáki Bernadett és Németh Csaba vezetésével történelmi
korokon átvezetõ hadtörténeti sétára invitálták az érdeklõ-
dõket. A Kapisztrán tér - Országház utca - Anjou bástya -
Esztergomi rondella - Tóth Árpád sétány útvonalon szá-
mos érdekességgel ismerkedhettek meg a résztvevõk.

Mint elhangzott, a Kapisztrán tér a Várhegy legmaga-
sabb részén fekszik, ennek köszönhetõ, hogy a Magdolna
torony tetejérõl a budai Vár egész területét be lehet látni.
Arról a Kapisztrán Jánosról kapta a nevét, akinek elévülhe-
tetlen érdemei voltak a nándorfehérvári diadalban: Gio-
vanni da Capistrano eredetileg a nápolyi törvényszék elnö-
ke volt, azonban késõbb bûnbánatot tartott és ferences
rendi szerzetesnek állt. Hunyadi János megsegítésére a ke-
reszténység nevében sereget toborzott, aminek maga állt az
élére. Bátorságát bizonyítja, hogy hetven évesen, egy feszülettel a kezé-
ben személyesen vett részt a csatában és vezette gyõzelemre a keresztény
csapatokat. 

A Kapisztrán tér taktikailag kiemelt jelentõségû részén található
Hadtörténeti Intézet és Múzeum a XIX. században laktanyának épült.
A Ferdinánd fõhercegrõl elnevezett épületegyüttest késõbb kibõvítet-
ték, itt szállásolták el a huszárezredeket és ekkor keresztelték át Nándor-
laktanyává. 

Kevésbé közismert, hogy utolsó Árpád házi királyunkat, III. Bélát a té-
ren álló Magdolna toronyhoz tartozó egykori Mária Magdolna - késõb-
bi Helyõrségi - templomban temették el. Az eredetileg háromhajós
templom – a Mátyás templomnál is nagyobb volt - építése az 1200-as
években IV. Béla uralkodása alatt kezdõdhetett, bár alapjai ennél jóval

régebbiek. A török megszállás alatt 1596-ban dzsámivá alakították, ezt
követõen csak 1686 után szentelték fel újra a ferencesek. Teljes helyre-
állítása 1741-ben fejezõdött be. Környéke, a XVI. századtól kezdve bú-
csújáróhelyként is szolgált, szeptember 8-án rendszeresen tartottak itt
vásárokat. Ez volt a Vár magyar temploma, míg a Mátyás templomba a
német nyelvû polgárok jártak istentiszteletre. A Helyõrségi templom a
II. világháborúban súlyos bombatalálatot kapott, ezért nagy részét le
kellett bontani. 

A Kapisztrán téren álló Városháza épületét Kimnach Lajos építõmes-
ter 1835-ben építette. Halála után 1855-ben a kincstár tulajdonába ke-
rült, majd 1876-ban az Állami Nyomda vette birtokba. Többször átala-
kították, 1890-ben a hátsó udvari szárnyat Eiffel-féle vasszerkezet beépí-
tésével csarnokká alakították. A mûemléki helyreállításon átesett épü-
let 1998 óta ad helyet az elsõ kerületi Polgármesteri Hivatalnak.

A levéltár klasszicista épületének közelében, az Országház utca torko-
latában üvegablak mögött látható várfal maradvány a XIII. századot idé-
zi. Ekkor jelentek meg a kõerõdítések a honfoglalás óta földbõl készült
várfalak helyén. Az õs várfal feltárt részei az Országház utca mellett a
Hadtörténeti Múzeum udvarában láthatók. 

Az Anjou sétány õrzi a budai Vár utolsó helytartója, Abdurrahman
Abdi Arnaut pasa síremlékét, aki Buda visszavételekor valószínûleg ép-
pen itt esett el. A várat ostromló soknemzetiségû keresztény sereg hõsi
halált halt katonáinak emlékét a várfalon elhelyezett sírkövek õrzik.

Szintén sok harcot megélt az Esztergomi Rondella, ami ma az egyik or-
szágzászlónak ad helyet. A stratégiai szempontból kitüntetett helyen ta-
lálható bástyáról kiváló panoráma nyílik többek között a Jókai villának
otthont adó Széchenyi-hegyre, a nap sugarait mintázó úthálózatot rejtõ
Naphegyre, valamint a Gellérthegyre, ahonnan a Citadellából tartották
sakkban a Várban állomásozó helyõrséget. Az Esztergomi bástya alatt
fut a Lovas út, ami a Nándor-laktanyából – a mai Hadtörténeti Intézet
épülete – a Vérmezõre gyakorlatozni induló huszárokról kapta a nevét. 

Érdemes megemlíteni az Anjou sétányon, illetve a Hadtörténeti
Múzeum udvarán kihelyezett ágyúkat, aknavetõket, tüzérségi ütegeket,
illetve ágyútalpakat. Utóbbiak nem csak hadászati szempontból fonto-
sak, hiszen a halott hadvezérek tetemét a hagyományok szerint ágyú-
talpra ravatalozták fel. A szabadtéri kiállításnak is felfogható gyûjte-
ményben a korai idõkbõl származó, elõl töltõs nehézfegyverek mellett
az I. világháborút megelõzõen hadrendbe állított huzagolt csövû, tehát
pontosabban lövõ, hátultöltõs ágyúk is megtalálhatóak. 

Visszatérve a Hadtörténeti Intézetbe, a séta résztvevõi a nemrégiben
megnyitott török kiállítás mellett a Márvány teremben Vágó Pál külön-
leges festményeit is megtekinthették, melyeken a huszárság története a
kezdetektõl egészen az I. világháborúig követhetõ nyomon. 

Festményeken elevenednek meg a magyar történelem legfontosabb
eseményei az Országos Levéltár Bécsi kapu téri épületében. A Kul-
turális Örökség Napok programjai keretében bárki megcsodálhatta a
folyosók, illetve a lépcsõház falára festett seccókat és az üvegablakok vá-
roscímereit. 

Az épület földszintjérõl indulva kronológiai sorrendben követik egy-
mást az események. Feltûnik az államalapító Szent István, az írásbeliség
bevezetését szorgalmazó Bizáncból érkezett III. Béla, az Aranybullát lét-
rehozó II. András, Zsigmond és Mátyás király, majd élükön Széche-
nyivel az újkori történelem legfontosabb alakjai következnek. A képek
érdekessége, hogy eredetileg szerepeltek rajtuk a korszak politikai életé-
nek ismert alakjai. A történelmi közegbe helyezve többek között Ap-
ponyi Albert, Klebersberg Kuno, Bethlen István és Horthy Miklós arc-
vonásait felhasználva formálták meg a szereplõket, azonban a Rákosi
rendszerben a gyûlölt elõdök arcát a felismerhetetlenségig átfestették,
három képet pedig teljesen eltüntettek. A háború alatt, majd az ’56-os
forradalom idején jelentõs károkat szenvedett el az épület. A németek a
pincékben hadikórházat rendeztek be, a sebesültek fekhelyének elkészí-
tésekor sok ezer folyóméter iratanyagot használtak fel. 1956 novembe-
rében a belövések miatt kigyulladt a levéltár, a szemtanúk elmondása
szerint két napig valósággal izzott a több tonna papír. A háborúban és a
forradalom idején összesen 16 ezer folyóméter, zömében pótolhatatlan
irat semmisült meg, ami több mint a fele a jelenleg õrzött dokumentu-
moknak.                      -pp-

Régiekre emlékezve

Házmán Ferenc, Buda 
utolsó polgármestere
1873-ban egyesült Pest és Buda szabad királyi város,
Óbuda mezõváros és a Margitsziget, ezzel létrejött
Budapest, a modern fõváros. Elõtte külön vezetése,
külön polgármestere volt mindhárom városnak, et-
tõl az idõtõl kezdve fõpolgármester irányította az
egyesített fõvárost.

Buda utolsó polgármestere Házmán Ferenc volt,
aki 1867-tõl 1873-ig töltötte be ezt a tisztséget. Ma
már az átlagember nem sokat tud Házmánról, noha
korának nagyformátumú politikusa volt, akinek na-
gyon sokat köszönhet Budapest.

Házmán Ferenc – nevét eleinte Haszmannak írta –
Budaújlakon született 1810. április 11-én. Budaúj-
lak, ez a kis település, mely Buda és Óbuda közt terül
el és a török kiûzése után népesült be újra, a középko-
ri Szentjakabfalva utóda. A Házmán õsök német
földrõl érkeztek ide a 18. század elején. Szõlõmûve-
lõk voltak, mint a település szinte minden lakója.
Házmán Ferenc édesapja, Pál, Újlak egyik legtehetõ-
sebb polgára volt. Tizenkét gyermekébõl öt érte meg
a felnõttkort. Legidõsebb fiát, Ferencet eleve hivatal-
noki pályára szánta, taníttatta. A fiatalabb fiúk közül
Károly molnár és lisztkereskedõ lett, János õsei foglal-
kozását, a szõlõmûvelést folytatta.

Házmán Ferenc iskoláit az újlaki elemiben kezdte,
majd az esztergomi és a nyitrai gimnáziumba járt. Jogi
tanulmányait a pesti egyetemen végezte. 1833-tól
Buda városánál tollnok, 1837-tõl tiszti fõügyész,
majd 1843-tól a város fõjegyzõje lett. Az 1843-44-es és
az 1847-48-as pozsonyi országgyûlésen Buda város
követe. Már 1848-ban javasolta az országgyûlésben
Buda és Pest egyesítését.

A Batthyány kormány megalakulása után államtit-
kár lett és Szemere Bertalan közeli munkatársaként
dolgozott. A szabadságharc leverése után Kossuth
Lajossal és Szemere Bertalannal együtt külföldre me-
nekült. A Szent Koronát Szemerével együtt õ menekí-
tette ki az országból, Aradra és Karánsebesre vitték,
majd mielõtt átlépték a határt, Orsovánál elásták.
Házmán Ferencet távollétében az osztrák hadbíróság
kötél általi halálra ítélte. Az ezutáni másfél évtized-
ben az emigráció keserû kenyerét ette, volt napszá-
mos, borkereskedõ, tanított éhbérért.

1863-ban amnesztiával térhetett haza. Szemere
Bertalan addigra már itthon volt, ámde egy budai in-
tézetben elborult elmével tengette napjait. Házmánt
ünnepélyesen fogadták Budán és 1867. június 13-án
polgármesterré választották.

Az elkövetkezõ hat esztendõben Buda igen jó pol-
gármestert kapott Házmán személyében. Amikor át-
vette a polgármesteri széket, Buda szegény volt, ala-
csonyak voltak a bevételei és nagy adósságok nyo-
masztották. Házmán városi kézbe vette a kõ- és ho-
mokbányákat. Kiépítette a vári utakat és megszûntet-
te a vár erõd jellegét. Az õ nevéhez fûzõdik a Duna-
part szabályozása és a vízvezeték-hálózat kiépítése.
Polgármestersége idején épül a második Duna-híd, a
Margit-híd. Propagálta és segítette a korszerû légszesz
(gáz) világítás bevezetését a városban. 1869-tõl a pol-
gármesterség mellett Buda II. kerületének országgyû-
lési képviselõje is volt.

Amikor 1873-ban megérett a helyzet a három vá-
ros egyesítésére, november 6-án, az utolsó budai köz-
gyûlésen leköszönt a polgármesterségrõl. Az új fõpol-
gármesteri székért viszont ringbe szállt, népszerû volt,
sokan támogatták. Mindössze negyven szavazattal
maradt le Ráth Károly mögött, így Ráth lett az egyesí-
tett fõváros polgármestere.

Házmán Ferenc ezután még hosszú évekig tevé-
kenykedett, részben a Közmunka Tanácsban, rész-
ben a Leszámítoló Bank igazgatójaként. 1886-ban vo-
nult vissza a közéletbõl. Élete utolsó éveit fia családjá-
val töltötte, itt érte a halál 1894. április 7-én.

A Kerepesi temetõben temették el ünnepélyes kül-
sõségek között. Nevét utca õrzi a II. kerületben, Pasa-
réten.

dr. Reisinger Frigyesné

A perzselõ nyárban szíven ütött bennünket a
hír: meghalt Szenes Sándor, a Budai Polgárok
Társasága alapítója, elsõ elnöke, majd tizenöt év
után örökös tiszteletbeli elnöke, aki
létrehozta és tizenöt éven át szerkesz-
tette az Elsõ Kerületi Figyelõ címû
közéleti lapot. Most búcsúzunk tõle,
mert a halál alig egy hónappal 85. szü-
letésnapja elõtt elragadta közülünk.

De ki is volt Szenes Sándor? Ki volt ez az em-
ber, aki megjárta Auschwitz haláltáborát, évti-
zedeken keresztül volt újságíró a Népszabad-
ságnál, s aki már réges-rég nyugdíjas volt, mi-
kor megteremtette és szerkesztette, az Elsõ
Kerületi Figyelõt.

1924-ben született, s ez már sok mindent
sejtet, hiszen átélte a második világháborút, a
háborút követõ lázas éveket, az ötvenes évek

kemény diktatúráját, 1956-ot. Hosszú ideig
volt a Népszabadság vidéki tudósítója, közel-
rõl látta a vidéki ember életét, majd hírszer-
kesztõként ment nyugdíjba. Már nyugdíjas-
ként írta meg Befejezetlen múlt címû riport-
könyvét, mely újságírói munkájának brilliáns

gyümölcse. Közeli munkatársai csodálhatták
páratlan munkabírását, a szerkesztõi precizi-
tást, mellyel minden kéziratot nyomtatásra al-

kalmassá varázsolt, a nyelvi érzéket,
mely a fölösleges töltelékszavakat ir-
totta ki a szövegbõl, mellyel magyar-
ra fordította a hivataloskodó sem-
mitmondást, s nem utolsósorban azt
az újságírói, szerkesztõi magatartást,

mely a hiteles és teljes tájékoztatást képes volt
összeegyeztetni baloldali-liberális meggyõzõ-
désével.

A Budai Polgárok Társasága gyászolja tisz-
teletbeli elnökét, emlékét megõrizzük.

Budai Polgárok Társasága Elnöksége 

Elõször 1984-ben, Franciaországban nyitották meg a nagyközönség elõtt az egyébként többnyire elzárt, csak ritkán látogatható mûemléképületek, emlékhe-
lyek kapuit. A nemzeti és európai identitást erõsítõ program sikerén felbuzdulva az Európai Unió hét évvel késõbb intézményesített formában útjára indította
az Európai Örökség Napok rendezvénysorozatot, melyhez 1999-ben Magyarország is csatlakozott. 

In memoriam Szenes Sándor 
1924-2009

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum történelmi sétára hívta az érdeklõdõket

Fényjáték a Magdolna toronynál

Köszönetnyilvánítás
Az idei Kulturális Örökség Napjai keretében, szeptember 19-én a Víziváros
Fõ utcáját mutattam be 10-tõl -15.30 óráig tartó gyalogos sétán.

Ezúton mondok köszönetet minden közintézménynek és az egyházak vezetõ-
inek, valamint a társasházak lakóinak és a vendéglõk vezetõinek, hogy enge-
délyezték az épületekbe való bejutást. A csoport igen nagy létszámú volt (193
fõ). Ezért nagyon örültem a lehetõségnek, hogy részben az épületeken belül és az
udvarokon tudtam mesélni a gyönyörû Víziváros emlékekben páratlanul gaz-
dag történetérõl. 

Minden résztvevõnek megköszönöm a jelenlétét és türelmét.
dr. Horváth Péterné
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Bár már hónapok óta teljes vonalán jár a 19-es és 41-es villamos, miután a
Döbrentei tér és a Batthyány tér között befejezõdött a villamosvágányok felújítá-
sa, a villamos-pálya, valamint a rakpart felújításával kapcsolatban számos
gond merült fel. A problémákat a Budavári Önkormányzat többször is jelezte a
kivitelezõk és a fõváros felé.  

Ahogy arról lapunkban korábban beszámoltunk, lakossági tiltakozást vál-
tott ki, hogy megszüntették a Lánchíd északi oldalán lévõ megállóhelyet,
helyette a hídfõ túloldalán létesítettek megállót, megnehezítve ezzel az uta-
sok, különösen az idõsek közlekedését. A megálló megszüntetését a fõvá-
ros az utaslétszámmal indokolta. Az önkormányzathoz és szerkesztõsé-
günkhöz azóta is sok panasz érkezett a budai rakpart építési munkái miatt.

A Polgármesteri Hivatal munkatársai több alkalommal tartottak helyszí-
ni szemlét a Batthyány tér és a Döbrentei tér közötti szakaszon és számos hi-
bára, balesetveszélyre hívták fel a fõváros és a kivitelezõ figyelmét. A jelzett
hibák kijavítása azonban nagyon lassan halad. A problémák közül itt most
csak néhányat emelünk ki. Komoly balesetet okozhat, hogy a Clark Ádám
téri megállókhoz a gyalogosközlekedés nincs biztosítva, nincs tovább vezet-
ve. Ugyancsak balesetveszélyes, hogy a rakparton a gyalogos és a kerékpáros
forgalom nincs elkülönítve. (A Margit hídon nemrég baleset történt abból,
hogy a gyalogosok és a biciklisek közösen használták a lezárt hídon a járdát.

Ott most rendõrök szólítják fel a bicikliseket, hogy a jármûveket csak áttol-
hatják a hídon.)
Sajnos a felbontott járdaburkolatok (sétány-kerékpárút-járda) idõközben
már javított helyreállításánál még mindig vannak olyan szakaszok, melyek
balesetveszélyesek. A legutóbbi, szeptember 22-én tartott helyszíni szemlén
derült ki az is, hogy a rakparton a fák kalodáit nem bontották el, pedig az
építmények némelyike balesetveszélyes, rozsdás szögek állnak ki belõle. Az
sem túl bizalomgerjesztõ, hogy hiányzik a Szilágyi Dezsõ tér vonalában a
kapcsolószekrény záró fedele. Az útburkolaton a gyalogátkelõhely nem lát-
ható, le kellene festeni az arra járók biztonsága érdekében. A Bem rakpar-
ton pedig nem ártana a kiálló védõkábelt levágni és a járdán lévõ mély üre-
get feltölteni. 

A helyszíni szemlén megállapították azt is, hogy a Lánchíd mindkét olda-
lánál a beszûkülésnél a sétány-kerékpárút burkolata igen balesetveszélyes,
mivel mind a járda, mind a szegélykõ lejt a villamospálya felé, mielõbb vé-
dõkorlát kialakítása lenne indokolt. Nem történt meg a Várkert kioszk jár-
dájának, gyalogosútjának helyreállítása sem, és az egész sétány tisztántartá-
sáról mihamarabb gondoskodni kellene.

Az észlelt problémákra ismételten felhívták a kivitelezõ figyelmét, jelezve,
hogy addig, amíg a hiányosságok javítására nem kerül sor, a mûszaki átadás-
hoz, illetve átvételhez nem járul hozzá a Polgármesteri Hivatal. 

A kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai
Intézet sok szempontból a „legek” intézménye –
fogalmazott dr. Bárdos Katalin igazgató azon a
kis házi ünnepségen, melyen dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester, valamint a kollégák közül
Herman-Paveszka Dóra igazgatóhelyettes, Erdei
Kata pszichológus és Lipcsei Klára logopédus be-
szélgetett az intézmény fennállásának 40. évfor-
dulója alkalmából. Az intézményvezetõ felidézte,
hogy 1969-ben a fõvárosban az elsõk között alapí-
totta meg Nevelési Tanácsadóját az I. kerület. A
tanácsadót különösen hosszú ideig, 35 évig vezet-
te Császár Ildikó, aki nagyon fiatalon kezdett itt
dolgozni, s 2004-ig, nyugdíjba meneteléig irányí-
totta kiváló szakmai felkészültséggel az általa fel-
épített szakembergárdát, amely ma is rendkívül
összetartó.

Bárdos Katalin visszaemlékezett arra, hogyan
változtak az idõk során tevékenységük körülmé-
nyei. Elõször az Attila út 129-ben, egy pincehelyi-
ségben, egyetlen rendelõszobában mûködtek,
egy fõállású vezetõvel és három részmunkaidõs
munkatárssal. 1973-tól a Petõfi Gimnáziumban,
egy orvosi szobában folytatódott a munka, ahol
az iskolaorvosokkal együtt folyt a rendelés. Itt ké-
sõbb az elsõ emeleten egy tantermet alakítottak
át részükre, ahol több rendelõ szobájuk is lett.
1986. szeptemberében a Roham utca 7-be, már
egy önálló helységbe költözhettek, ahol egy cso-
portszobát is kialakíthattak, illetve a tetõtéri szin-
ten négy kisebb rendelõt, és egy mozgásos foglal-
kozásra alkalmas tornaszobát is berendezhettek. 
2002-tõl a kerületi képviselõ-testület döntése
alapján kibõvültek az intézmény feladatai, és I.
kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai In-
tézet néven pedagógiai szakszolgáltatást nyújtó
közös igazgatású, többcélú közoktatási intéz-
ménnyé vált. A kibõvült feladatkör ellátásához
2007-ben kapott új, nagyobb és korszerûbb köz-
pontot az intézmény: a Logodi utca 80. szám
alatt, a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium mögötti
egykori óvodaépületet alakította át az önkor-
mányzat a szakszolgálat igényeinek megfelelõen.
Itt már hat rendelõ szobát használhatnak, és
mindhárom – pszichológiai, fejlesztõpedagógiai
és logopédiai – munkacsoportjuknak van egy-egy
csoportfoglalkozásra alkalmas terme. 

Bárdos Katalintól megtudhattuk: szakembere-
ik rendszeresen végeznek a kerületi óvodákban,
iskolákban szûréseket, melyek során a pszicholó-
gusok és a fejlesztõ pedagógusok „természetes”
közegükben – szabad játék és tanóra közben – fi-
gyelik meg a nagycsoportos és az elsõ osztályos

gyerekeket, illetve beszélnek a pedagógusokkal.
A logopédusok szeptember elsõ három hetében
szintén tartanak szûréseket, kontrollvizsgálato-
kat, emellett prevenciós céllal, tavasszal a középsõ
csoportos óvodások szûrését is megszervezik,
hogy a súlyos logopédiai esetekkel már a nagycso-
portba kerülés elõtt foglalkozhassanak. Minden
tanév folyamán – szeptemberben és tavasszal – el-
végzik tehát a kerület intézményeibe járó összes
nagycsoportos és 1. osztályos gyermek beszéd- és

részképesség-szûrését, pedagógiai és pszichológiai
megfigyelését, valamint a 3. osztályosok fejlesztõ
pedagógiai és pszichológiai megfigyelését. 

Tanév közben szülõi megkeresésre, illetve pe-
dagógus javaslatára folyamatosan érkeznek az in-
tézménybe gyerekek. A sokféle egyéni terápia
mellett nagy hagyománya van a különbözõ cso-
portterápiáknak. A tanévben különbözõ korosz-
tályok számára sokféle célú és tematikájú csopor-
tot indítanak, a csoportok legtöbbje vegyes, pél-

dául pszichológus-logopédus, fejlesztõ pedagó-
gus-pszichológus vezetéssel zajlik. Valamennyi
csoportot a szülõvel folytatott elsõ interjú és cél-
zott felmérõ vizsgálat elõzi meg. A gyerekcsopor-
tok közé – a nagykamasz csoport kivételével –
négy-öt hetente szülõcsoportot iktatnak, ami le-
hetõvé teszi a szülõk felmerülõ kérdéseinek meg-
beszélését. A csoportokat kontroll vizsgálat
és/vagy szülõi megbeszélés zárja. A szakemberek
tapasztalatai szerint a közös foglalkozások – be-
szédindító, szorongásoldó, tanulás módszertani
stb. csoportok – jó hatékonysággal mûködnek, a
jelzett panaszok, tünetek rendszerint megszûn-
nek, vagy nagymértékben csökkennek. Az elõbbi

– a Logodi utcai központban zajló – csoportfog-
lalkozásokon kívül az intézmény munkatársai
igény szerint gimnáziumokban, osztályfõnöki
részvétel mellett dramatikus osztályfõnöki órákat
is tartanak.  

Az igazgató megjegyezte, hogy állandó a kap-
csolatuk a Családsegítõ Központ és Gyermek-
jóléti Szolgálat munkatársaival, hiszen gyakran
elõfordulnak olyan esetek, amikor többek kö-
zött szociális problémákat is kell kezelni. Az in-
tézmény nagy hangsúlyt helyez a szakmai tapasz-
talatcserére: rendszeresen fogadnak pszicholó-
gus, gyógypedagógus és logopédus hallgatókat
szakmai gyakorlatra, továbbá a kerületben dol-
gozó pszichológusok és fejlesztéssel foglalkozó
pedagógusok részvételével havonta egy-egy alka-
lommal konzultációs fórumot szerveznek.

K. D.

Várbarátok Köre
(Litea Könyvszalon Budapest, I., Hess András tér 4.)
A Várbarátok Köre legközelebbi elõadására október
12-én hétfõn délután 5 órakor kerül sor a Litea
Könyvszalonban. „Emlékezés dr. Ney Klárára, halála
10. évfordulója alkalmával” címmel dr. Borsos Béláné
ad elõ. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak. 

Drezdai mazsorett-csoport fellépése 
2009. október 13-án, kedden 14.00 órától a drezdai
Mädchenspielmannszug mazsorett-csoport tart be-
mutatót a Kapisztrán téren. 

A drezdai csoport egy magyar-német ifjúsági talál-
kozó keretében érkezik magyarországi turnéra. A
Kapisztrán téren tartandó bemutatón ízelítõt adnak
mûsorukból. 

Könyvtári napok
Immár hagyományosan októberben kerül sor orszá-
gosan a Könyvtári napok rendezvénysorozatra,
amelynek idén kiemelt célközönsége az idõsebb kor-
osztály. 

A Márai Sándor könyvtárban (I., Krisztina krt. 87-
91.) október 11-én vasárnap olyan családi programot
szerveznek, amely a nagyszülõ-korúak és a gyerekek
érdeklõdésére egyaránt számíthat. Ezen a napon 11-
tõl 15 óráig várják az idõsebb korosztály képviselõit,
akik szívesen olvasnának fel meséket a gyerekhallga-
tóságnak. Elõtte 10 órakor pedig Fábián Éva mese-
mondót hallgathatják a gyerekek. Az író könyvtára cí-
mû felolvasóest sorozat következõ vendégei: október
20-án este 6 órától Tóth Krisztina költõ, mûfordító és
Schein Gábor költõ, irodalomtörténész. Minden érdek-
lõdõt szeretettel várnak.

„Nagyi mesél…” a könyvtárban
Kedves Nagymamák, Nagypapák, nagyszülõ-korúak!
Várjuk a mesét mondani, felolvasni szeretõ nagyma-
mákat és nagypapákat, 2009. október 11-én, a
Könyves Vasárnapon, hogy a jelenlévõ gyerekeknek
meséljék el, olvassák fel kedvenc meséiket. Helyszín:
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor Könyv-
tára (1016 Budapest, Krisztina krt. 87-91., tel.: 356-
4694). Kérjük, elõzetesen jelentkezzenek a könyvtár-
ban, hogy a kezdési idõpontokat egyeztetni tudjuk!

Magyar Földrajzi Társaság 
Expedíciós Szakosztály  
A kazakisztáni Madjar törzs genetikai vizsgálata cím-
mel Bíró András Zsolt antropológus képes elõadását
hallgathatják meg az érdeklõdõk. 

Témák: A magyarság vándorlása és a honfoglalás;
Török és iráni népek, magyarok, bolgárok, kazak tör-
zsek; A nomád világ és migráció; Y-kromoszóma és az
apai vonalak; Kelet-Európa és Közép-Ázsia népes-
ségtörténeti folyamatai. Idõpont: október 7. (szerda)
18 óra. 

Helyszín: Makadám Mérnök Klub, Millenáris, Buda-
pest, II., Lövõház u. 37. A rendezvény ingyenes. Az
elõadó dedikált „Kurultaj” címû DVD-je a helyszínen
megvásárolható.

Vízivárosi Galéria
(Budapest, II., Kapás u. 55.) 
A Magyar Festõk Társasága immár harmadik alka-
lommal rendez Között címmel Posztgeometria kiállí-
tást a Vízivárosi Galériában, geometrizáló és geo-
metrikus festõink munkáiból. A kiállítás része a
Festészet Napja rendezvénysorozatnak. Megtekint-
hetõ: október 22-ig, keddtõl péntekig 13-18 óráig,
szombaton 10-14 óráig.

Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ
(Budapest, II., Marczibányi tér)
Tendenciák Napjaink Képzõmûvészetében; a Magyar
Tipográfusok Egyesületének Typochondira – Levelek
címû kiállítása. A kiállítás megtekinthetõ: naponta 9-
18 óráig.

Múzeumok õszi fesztiválja 
a Nemzeti Galériában
(Budapest, I., Budavári Palota)
Szokatlan idõben szervezett tartalmas múzeumi
programok könnyed stílusban, ebéd helyett, elõtt és
után.

Október 8. csütörtök 12.00 óra: Az õsz ízei. Szõlõ
és bor.

Október 15. csütörtök 12.00 óra: Õsz a barbizoni
erdõben. Munkácsy Mihály és Pál László tájképei.

Október 22. csütörtök 12.00 óra: Az õsz melankóli-
ája. Vaszary, Gulácsy és a századelõ mûvészete.

Október 29. csütörtök 12.00 óra: A gyász képei.
Október 7. és 21. szerda 16.00 óra: Pincétõl a pad-

lásig - Múltidézõ séták. A kalandvágyó és a történelem
iránt érdeklõdõ látogatóink elõtt feltárjuk a Budavári
Palota rejtélyes múltját. Megidézzük az egykori fényes
élet pillanatait, valamint bemutatásra kerülnek az
1945 utáni rekonstrukció jelentõsebb állomásai.

Október 10. szombat 10.00-18.00 óráig: „A Nagy
Rajzolás” – „Big Draw”, azaz „A Nagy Alkotás”. Itt a
nagy lehetõség, hogy alkotásod bekerüljön a Galé-
riába! Gyere, alkoss velünk és engedd szabadon fan-
táziád!

Október 10. és 17. szombat 16.00 óra: Álruhában –
Borsos József kiállítás. A látogatók a kosztümös múze-
umi program keretében ismerkedhetnek meg a
19.század egyik legfoglalkoztatottabb mûvészének,
Borsos Józsefnek titokzatos életével. A programokról
további információ kérhetõ a 06-20/4397 325 vagy a
06-20/ 4397 331-es számokon. 

PPrrooggrraammookkGondok a felújított rakparton 

I. kerületi Nevelési Tanácsadó 
és Logopédiai Intézet, 

1012 Budapest, Logodi u. 80. 
Telefon/fax: 375-3130, 212-0198. 

E-mail: nevtan@budavarnevtan.t-online.hu. 
Internet: http://budavarnevtan.mindenkilapja.hu. 

Negyven évvel ezelõtt a fõvárosban az elsõk között alakult meg az I. kerületi Nevelési Tanácsadó. Az intézmény
2007 óta a Logodi utcában korszerû körülmények között várja a gyerekeket, akikkel a pszichológiai, fejlesztõpe-
dagógiai és logopédiai munkacsoport szakemberei foglalkoznak egyénileg, illetve kiscsoportokban.

Negyven éves a Nevelési Tanácsadó 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Gyalogoljunk együtt!
Folytatódnak a gyaloglótúrák a Tabáni
Gyaloglók Köre szervezésében. A java-
solt programok mind a gyerekeknek,
mind az idõsebbeknek ajánlhatók. Sõt,
kisebb-nagyobb kutyával érkezõket is
szívesen látnak a szervezõk. A túrák to-
vábbra is szombati napokon történnek.
Találkozó: reggel 9 óra, indulás 9 óra 5
perckor. 

Helyszín: Moszkva tér, a Hûvösvölgy-
be induló villamos (jelenleg 61-es) meg-
állójában. A túra útvonala megbeszélés
alapján a helyszínen kerül kiválasztásra. 

A rendszeres túrázók lépésszámlálót
kapnak ajándékba. Minden szombaton
találkozhatunk, terveink szerint novem-
ber közepéig! Túravezetõ: dr. Szentiday
Klára, tel.: 375-8467.  

Tabáni Spartacus SKE   

Nem történt kiemelt bûncselekmény az elmúlt hetekben, ezúttal a trükkös
tolvajok is elkerülték a kerületet – tájékoztatta a Várnegyedet dr. Kesztyûs
Rudolf ezredes. Folytatódtak ugyanakkor a közrendvédelmi és közbizton-
sági akciók, melyek keretében a megelõzés kapott fõszerepet. A polgár-
õrökkel kiegészülõ rendõrjárõrök kiemelt figyelmet fordítanak a besurra-
nások, betörések, valamint a gépjármûvekkel kapcsolatos bûncselekmé-
nyek elkövetõinek kiszûrésére, valamint a közlekedési kihágások vissza-
szorítására. 

Szintén a közlekedésbiztonság javítása érdekében a kerület különbözõ
pontjain, többek között a Mária térnél, illetve a budai Várban rendszeresen
tartanak sebességmérõ akciókat. Különösen a Várban érdemes odafigyel-
ni a kilométerórára, ugyanis a tapasztalatok szerint sokan nem tartják be a
30-as sebességkorlátozást, ami adott esetben ötszámjegyû büntetést
vonhat maga után. A kisgyermekes szülõk kérésére reggel és délután az is-
kolák közelében továbbra is rendõrök és polgárõrök segítik az áthaladást
az úttesten. 

Tolvajokat keresnek
Az elmúlt hetekben több kerületi szórakozóhelyen, illetve éttermekben
történtek lopások. Az elkövetõk elsõsorban gazdátlanul hagyott kabátok-
ból és táskákból emelték el az értékeket. Zsákmányuk többnyire kész-
pénz, bankkártya, valamint mobiltelefon. A nyomozás jelenlegi állása sze-
rint a bûncselekményekkel egy 30-35 év körüli kreol bõrû, kopasz férfi és
egy 25-30 éves hosszú, barna hajú nõ gyanúsítható. A rendõrség arra ké-
ri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az elköve-
tõkkel kapcsolatban, a nap bármely szakában hívja a 457-5612-es tele-
fonszámot. 

Elindult az Ügyfélkapu
Október elseje óta az elsõ kerületi kapitányság is elérhetõ az Ügyfélkapun
keresztül. Az új szolgáltatásnak köszönhetõen az ügyfelek elektronikus
úton, az Interneten keresztül különbözõ formanyomtatványokat tölthetnek
le, illetve bizonyos ügytípusokat, például a vagyonõri igazolvány meghosz-
szabbítását már az Ügyfélkapun keresztül is elintézhetnek. A tervek szerint
a szolgáltatás a késõbbiekben tovább bõvül.

Akció a trükkös lopások megelõzéséért
A trükkös lopások megelõzése érdekében szórólapokat helyez ki a rendõr-
kapitányság a kerület közintézményeibe, illetve a postákra. A plakátokon a
bûnözõk által leggyakrabban alkalmazott trükkökre és ezek kivédésre hív-
ják fel a figyelmet. Mivel az ál víz-, gáz és villanyszerelõk elsõsorban az idõ-
seket károsítják meg, a szórólapokat az önkormányzatnak köszönhetõen a
gondozási központokba is eljuttatják, míg a polgárõrök közvetítésével a
társasházak is kapnak az ismeretterjesztõ anyagból.

Folytatódnak a közterületi akciók
Szeptemberben is folytatódott az immár megszokott hajléktalan ellenõr-
zés a kerületben. A cél az, hogy a fedél nélküliek lehetõség szerint az utca
helyett a hajléktalanszállásokon találjanak menedéket. Ennek érdekében a
kerületi rendõrkapitányság a társszervekkel közösen felkutatja és tájékoz-
tatja a kerületben élõ hajléktalanokat a szeretetszolgálatok, valamint a se-
gélyszervezetek tevékenységérõl és elérhetõségérõl. Fellépnek ugyanak-
kor a szabálysértõkkel, az erõszakosan kéregetõkkel, és az állampolgáro-
kat életmódjukkal zavarókkal szemben.  

KKéékk  hhíírreekk

Tisztelt Szerkesztõség!
Jó lenne, ha többek okulására közzétennék, hogyan loptak meg a 16-os buszon. 

Személyleírás a tolvajról: kb. 55 éves, 170 magas, elhanyagolt, vékony, idegesen rángatózott, mindig körül-
nézett. A legfontosabb: vacak, lomtalanításból szerzett sötétkék öltöny volt rajta, a zakó a vállára vetve, a za-
kó bal ujja begyûrve a zsebébe. A Dísz téren többen leszálltak, én is leültem a 2. rész 1. ülésére, õ jól rám né-
zett,és nagy lendülettel hátrább ment. Az Ostrom u. elõtt felálltam, mellettem az ajtónál álltak, és csak úgy tud-
tam jelezni, ha a táskámat átteszem a jobb vállamra. Nem fordultam meg, de éreztem, õ is ott van.

Mikor leszálltam, éreztem, nem jön rendesen a táskám, azt hittem, elakadt. Az ajtó becsapódott, a táska jött,
a zippzár félig kihúzva, az erszényem a rengeteg pénzzel (a rezsi csekkeket akartam feladni) sehol. Integettem
a busz után, de nem vették észre, leintettem egy taxit, de nem állt meg. Ledöbbentem, velem még ilyen soha
nem fordult elõ. 68 éves vagyok, ny. középiskolai tanár, 81 ezer a nyugdíjam, és így jártam. Tegnap elmondtam
ezt a zöld számon, de nem reagáltak. Annyira jellegzetes volt ez a figura, ha megírják, és csak páran jobban vi-
gyáznak, már szerencse. 

Bárhol felismerném. Profi zsebtolvaj volt. Elmondtam a 16-os egyik sofõrjének, azt mondta, szól a többieknek,
ha meglátják, be fogják mondani, hogy zsebtolvaj van a buszon. Jó lenne, ha sokan tudnák, ha egy ilyen alakot lát-
nak, fogják szorosabban a táskájukat. (Vagy hívjanak rendõrt?) Egy kerületi lakos (név és cím a szerkesztõségben)

PPoossttaallááddaa

Tájékoztató az influenzáról
Az új influenza a szezonális, szokásos influ-
enza jellegzetes tüneteivel jár és általában
tüneti kezelésre (pl. lázcsillapítás), szövõd-
mény nélkül magától gyógyul. A vírus  (a
H1N1)  cseppfertõzéssel terjed, de a nyálka-
cseppekkel szennyezett kéz, és tárgyak is
közvetítik.

A betegség hirtelen kezdõdik és a leggyak-
rabban észlelt tünetei: láz, köhögés, torok-
fájás, orrdugulás, orrfolyás, izomfájdalom,
fejfájás, fáradtság, hidegrázás. A légúti tüne-
tek  mellett megjelenhetnek esetenként
gyomor-bélrendszeri tünetek is mint pl.
hasmenés, hányinger, hányás. A tünetek
megjelenésekor a legfontosabb teendõ,
hogy a beteg maradjon otthon és vegye fel a
kapcsolatot háziorvosával.

Az iskoláskorú gyermekek általában
gyakran kapnak el légúti fertõzéseket. Az is-
kolákban, mint zárt közösségekben köny-
nyen terjed a fertõzés.  

Az eddigi nemzetközi tapasztalatok sze-

rint az új influenza vírus által okozott leg-
több megbetegedés az 5-24 éves korosztály-
ban jelentkezett. A fertõzõdés lehetõsége
csökkenthetõ, ha kerüljük a szoros érintke-
zéseket és betartjuk az általános személyi hi-
giénés szabályokat.

Az influenza megelõzése érdekében a kö-
vetkezõkre hívom fel a figyelmet: Köhögés-
kor, tüsszentéskor tartson zsebkendõt a szá-
ja és az orra elé. Javasolt a papír zsebkendõ
használata, melyet célszerû azonnal, lehetõ-
leg zárt szemétgyûjtõbe dobni. Gyakran
mosson kezet meleg vízzel és szappannal.

Kerülje a szokásos üdvözléses formákat
(kézfogás, puszi). Lehetõség szerint kerülje
a betegekkel való kontaktust. Rendszere-
sen tisztítsa meg a gyakran használt és több
ember által érintett tárgyakat például az asz-
talt. Gondoskodjon gyakori, alapos szellõz-
tetésrõl.

Amennyiben influenza tüneteit észleli
magán, maradjon otthon és tartsa távol ma-

gát másoktól, valamint használjon eldob-
ható szájmaszkot. A megelõzésben kiemelt
szerepe van a védõoltásnak, mellyel kapcso-
latban tájékozódhat háziorvosánál.

Az Országos Epidemiológiai Központ
szorosan együttmûködve az ÁNTSZ terüle-
ti intézeteivel és a háziorvosokkal, figyelem-
mel kíséri az influenzaszerû tünetekkel or-
voshoz fordulók heti számát, a megbetege-
dések földrajzi elõfordulásának alakulását
és a laboratóriumi mintákból kimutatott
influenzavírusok jellemzõit. Az adatok
elemzésre kerülnek és így értékelik az aktu-
ális járványügyi helyzetet. 

Az influenzával és a védõoltással kapcso-
latban folyamatosan tájékozódhatnak az
interneten a www.antsz.hu valamint a
www.oek.hu honlapokon. 

A betegség megelõzése érdekében az
Önök együttmûködése elengedhetetlen té-
nyezõ.      

dr. Tóth Mária, I.-II.-XII. kerületi tisztifõorvos

Három éves az utánpótlás szakosztály

Foci másképp - a Tabánban
Épp három éve annak, hogy a Czakó utcai pályán sportoló
edzõk és gyerekek a szülõk közremûködésével új egyesületben
kezdték újraépíteni egy korszerû utánpótlás labdarúgó szakosz-
tály alapjait. A korábbi évek küzdelmei és hányattatásai után a
kerület patinás egyesületét, a Tabáni Spartacust keresték meg
azzal az elsõ ránézésre szokatlan ötlettel, hogy az addig kizárólag
tájfutással foglalkozó egyesület hozzon létre egy foci szakosztályt
is. Mondani sem kell, volt némi fenntartás a focival szemben, de
a Spari tagjai felülemelkedtek az elõítéleteken és a tájfutók be-
fogadták a mintegy 60 gyereket és 3 edzõjüket. 

Az elmúlt évek igazolták a lépés helyességét. Remekül kiegészí-
ti egymást a két szakosztály, sikerült kiépíteni egy új egyesületi
modellt, együttesen hatékonyabb lett az érdekérvényesítés, sike-
resebbek együtt a pályázatok, sõt még az is elõfordult, hogy egy fo-
cizó kisfiú rájött, valójában õ inkább tájfutó szeretne lenni. 

Az utánpótlás labdarúgó szakosztályban ma már mintegy
150 gyerek focizik 6 edzõ irányításával. Egy éve már külön lab-
dás foglalkozáson vehetnek részt az óvodások a kerületi óvodák-
kal kötött megállapodás keretében. A szakmai munka a felcsú-
ti Puskás Ferenc Akadémia felügyeletével és szakmai partnersé-
gével zajlik, s hogy nem hiába, ebben az évben már egy, a Czakó
utcai pályán nevelkedett ifjú labdarúgó is felvételt nyert az aka-
démisták közé.

Sikerült bebizonyítani, hogy életképes az a modell, miszerint
nem kell mindenáron élsportolókat nevelni, de törekedni kell
a lehetõ legmagasabb színvonalú sportszakmai és pedagógiai
munkára. Nem kell a gyerekeket válogatókon megmérni és a
kevésbé ügyeseket eltanácsolni, hagyni kell, hogy mindenki
megtalálja a helyét. Az élsportorientált egyesületek mellett igen-
is szükség van olyan utánpótlás klubokra is, ahol a sportolás az
elsõdleges szempont, fõleg manapság, amikor sok gyerek célta-
lanul lézeng az utcán. Sikerült kialakítani azt a légkört, amely-
ben a szülõk is jól érzik magukat, a meccseken családias a han-
gulat, sokszor a nagypapák és a lánytestvérek is együtt szurkol-
nak az apukákkal, anyukákkal. 

Minden téren fejlõdött a szakosztály, egyedül a vezetés létszá-
ma és a munkáért kapott összeg nem változott. Elõbbi ugyanaz
a néhány lelkes apuka, utóbbi pedig változatlanul nulla.
Az öröm, ami a gyerekek szemében csillog, amikor játszanak,
nem is megfizethetõ.

Természetesen mindig van miben fejlõdni. Jó lenne egy
szebb, méretét és minõségét illetõen legalább a minimális elvá-
rásoknak megfelelõ pálya. S persze jó lenne, ha nem kéne a fo-
rintokat mindig az élükre állítani. Megköszönünk minden
anyagi és erkölcsi támogatást, s várunk minden focizni vágyó
gyereket! Gundel Takács Gábor, a szakosztály elnöke

Elsõ alkalommal került megrendezésre a Budapesti
Kerületek Foci Tornája. A hagyományteremtõ szán-
dékkal meghirdetett sporteseményen szinte valameny-
nyi kerület képviseltette magát, a tornát az is külön-
legessé tette, hogy a pályára lépõ csapatokat polgár-
mesterek, alpolgármesterek, valamint a képviselõ-tes-
tületek tagjai is erõsítették.

A megmérettetésre szeptember 19-én a III. kerü-
leti TUE sporttelepén került sor. A minibajnok-
ság elsõ felében négy csoportban zajlottak a mér-
kõzések. A húsz benevezett együttes közül az el-
sõ és második helyen végzõ csapatok a felsõ, a
harmadik és a negyedik helyezettek pedig az al-
só ágon folytatták a tornát. Bár a résztvevõk ama-
tõrök voltak, a nézõk mégis remek mérkõzések-
nek lehettek tanúi, a játékosok a profikat meg-
szégyenítõ lelkesedéssel küzdötték végig az ösz-
szecsapásokat. 

A négyes döntõben veszni látszottak a budai
remények, hiszen három pesti kerülettel szem-
ben egyedül a hegyvidéki csapat maradt állva.
Végül mégis a budaiak örülhettek, hiszen a XII.
kerület magabiztosan gyûjtötte be a trófeát. A
második helyen a XIX kerület végzett, a dobogó
harmadik fokára a helyosztón egyetlen góllal di-
adalmaskodó V. kerületi focisták állhattak, megelõzve negyedik
helyezett XVIII. kerületet. Nem vallott szégyent a budavári alaku-
lat sem, a láthatóan összeszokottabb ellenfelekkel szemben cso-
portjában a harmadik helyen végzett, így a vigaszágra került, ahol
nagy csatában egy góllal alulmaradt a budafokiakkal szemben.

A rendezvény fényét az újdonsült úszó világbajnok Gyurta
Dániel, valamint az 1976-os montreali olimpián a nõi tõrvívásban
aranyérmet nyert Tordasi Ildikó is emelte. Rajtuk kívül a díjak át-
adásában az olimpiai ezüstérmes és sokszoros világbajnok öttusá-
zó Balogh Gábor segédkezett.

Többpróba a Czakón
A kerületi diákolimpia egyik legnagyobb eseményét rendezték
meg a Sport-és Szabadidõközpontban,ahol az õszi többpróba baj-
nokságon versenyeztek egymással az általános iskolás korú tanu-
lók az elsõ osztályosoktól a nyolcadikosokig. 
A négy korcsoportban lezajlott eseményen hét iskola képviseltet-

te magát: a Batthyány Lajos Általános Iskola, a Budavári Általá-
nos Iskola, a Kosztolányi Dezsõ Általános Iskola és Gimnázium, a
Lisznyai utcai Általános Iskola, a Budapesti Egyetemi Katolikus
Gimnázium,a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola és két ta-
nítási nyelvû Gimnázium, és a Szent Gellért Gimnázium. 

A gyerekek lelkesedése nem változott, egy dolog vezérelt min-
denkit: becsületes küzdelemben gyõzni! A verseny sikeres lebo-
nyolításában jelentõs szerepet vállalt az a 25 versenybíró, akik a
Budapesti Atlétikai Szövetség képviseletében mértek, irányítot-
tak, tanácsot adtak, s ha kellett be is mutattak egy-két mozdulatot.

A küzdelemben több számban kellett indulniuk a tanulók-
nak:kislabda hajításban,4x50 méteres és 4x100 méteres szembe-
váltóban,távolugrásban, 60 és 100 méteres síkfutásban, valamint
súlylökésben mérték össze tudásukat a diákok. 

Fehér

Budai gyõzelem a kerületek foci tornáján 
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wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..°°

NNaappooss lakás eladó az Attila úton, a Horváth-kert közelében. 57
nm-es, külön bejáratú szobás, 3 francia erkélyes hangulatos la-
kás, rendezett távfûtéses ház 3. emeletén. Lift, pince van. Ár:
18,1 M Ft. Tel.: 06-20/823-0407.

KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst, vagy raktárhelyiséget keresek
az I. kerületben. Telefon: 202-2505, mobil: 06-30-251-
3800.

GGaarráázzss kiadó a Mikó utcában. Tel.: 06-30/620-9727, 06-
30/359-4138.

II..  FFaazzeekkaass utca Batthyány utca sarkán 78 m2-es kertre és
utcára nézõ két szoba + hall + fél szoba erkélyes lakás tulaj-
donostól eladó. Irányár: 24 millió Ft. Tel.: 06-30-9923-136.

II..  DDeerréékk utcában eladó III. emeleti 50 m2-es, két szoba
hallos, világos, csendes, panorámás lakás. 21,8 M Ft. Tel.:
06-30/251-4000.

II..  CCssaallooggáánnyy utcában 1,5 szobás, erkélyes , összkomfor-
tos, jó állapotú, gázfûtéses, világos, napfényes lakás tulajdo-
nostól eladó. A IV. emeleti utcára és belsõ kis kertre nézõ la-
kás alakítható és várja fiatalos, sportos leendõ tulajdonosát.
Irányár: 18,9 M Ft. Érd.: 06-20/537-4372.

IIII..  GGáárrddoonnyyii Géza utcában eladó I. emeleti 150 m2-es mo-
dern, exkluzív, panorámás lakás. 79,9 M Ft. Tel.: 06-
30/251-4000.

KKéésszzppéénnzzéérrtt tulajdonostól vennék I., II., XII. kerületben,
60-65 m2-es, különbejáratú, 2 vagy 2 és fél, vagy 2 szoba
hallos zöldövezeti, csendes, napos, erkélyes, panorámás,
közlekedéshez közeli lakást, 26 millióig. Tel.: 06-30/327-
0795.

XXIIII..  kkeerr.. Várra-Vérmezõre panorámás IV. emeleti, erké-
lyes, felújított, hangulatos 1 szoba-összkomfortos kis lakás
beépített bútorokkal 14,8 M-ért eladó. Tel.: 375-7580, Tel.:
06-20/441-1449.

II..  BBuuddaaii Várban – az Úri utcában - I. emeleti, közvetlen
tetõszint alatti (elvi tetõtér beépítési lehetõséggel) 51 m2-
es, 1,5 szobás, csendes, egyedi gázfûtéses önkormányzati
lakás örökbérleti joga átadó vagy egy garzonlakásra cserél-
hetõ. Csere irányár: 16,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

EEllaaddóó I. ker. Attila úti, 47 nm-es kis rezsijû lakás, tulajdo-
nostól. Ár: 16,5 M. Tel.: 06-30/907-0333.

RReemmeekk garzon elvi tetõtér beépítési lehetõséggel a Budai
Várban! Országház utcában, a Szentháromság tér közelé-
ben - karbantartott épületben lévõ jó állapotú, egyedi gáz-
fûtéses, 30 m2-es I. emeleti önkormányzati lakás örökbérle-
ti joga átadó. Csererányár: 10 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn - a Logodi utcában, a Moszkva tér szomszédsá-
gában - jó állapotú 7 lakásos épületben lévõ teljes II. emeleti
szinten lévõ 133 m2-es nagypolgári jellegû 4,5 szobás, 2 für-
dõszobás, felújítandó, világos, egyedi gázfûtéses önkor-
mányzati lakás bérleti joga átadó vagy két kisebb Budai la-
kásra elcserélhetõ. Csereirányár: 28 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-2136, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

EEllaaddóó teljes körûen  felújított, hangulatos négyszobás fél-
emeleti lakás az Ostrom-Várfok utca sarkánál. Cirkó, gyö-
nyörû fürdõszoba, beépített konyhabútor. További infomá-
ciók és képek: oalfoldy@t-online.hu vagy 06-20/993-
0260.

II..  BBuuddáánn  az Attila úton a Vérmezõre és a Budai-hegyekre
panorámás, 2 erkélyes, legfelsõ IV. emeleti, 99 m2-es, liftes,
klasszikus Bauhaus-épületben lévõ, összkomfortos, 2,5
szoba hallos, kiváló alapterületi elosztású öröklakás önálló
tárolóval eladó. Irányár: 35 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/488-1933, e-mail: wagnera1@chello.hu.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Budai Várban az Úri utcában egy-
mással szemben lévõ 2 földszinti lakás örökbérleti joga
együtt vagy külön átadó: az egyik 70 m2-es igényesen, fris-
sen felújított, új gépészettel kialakított, cirkófûtéses 2 szo-
ba étkezõs, csere irányára: 24,9 M Ft. A másik 91,5 m2-es
2,5 szobás, cirkófûtéses, csereérték irányára 34,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7056, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

XXIIII.. Kútvölgy panorámás, zöldövezeti részen a Cinege úti
õsfás, modern építésû lakóparkban 4 lakásos házban lévõ I.
emeleti, újszerû állapotú, 40 m2-es, erkélyes, 1,5 szobás te-
tõtéri öröklakás eladó. Az elektromos kapuval kialakított
zárt kertben 1 gépkocsi számára beállási lehetõség van.
Irányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-1933, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  AAttttiillaa úton a Vérmezõ közelében 2 hasonló alapterüle-
tû földszinti és IV. emeleti (40 m2-es és 36 m2-es) igényes
összkomfortos öröklakások külön vagy együtt is eladók.
Irányár: 12,9 M Ft/lakás. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-
30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

BBuuddaaöörrss legszebb, zöldövezeti részén a Galagonya utcában
SÜRGÖSEN ELADÓ egy 720 nm rendezett telek, 75 nm-es
(2+1 szobás) alápincézett, tetõteres ingatlannal, mely állandó
lakhatásra alkalmas. Az ingatlant telekáron értékesítjük,
ezért BEFEKTETÉSNEK is kiválóan alkalmas. Irányár: 21 mFt.
Tel. 06-30/267-6378 (d.u. 16-20 óráig, hétvégén bármikor). 

EEllaaddóó a Naphegy téren 67 nm-es, déli fekvésû, napsüté-
ses, magasföldszinti lakás (teljeskörûen felújítva). Irányár:
33 millió Ft + garázs 3 millió Ft. Tel.: 06-30/244-2680.

NNaapphheeggyyeenn a Zsolt udvarban, modern épületben lévõ új-
szerû állapotú 112 m2-es, 4 szobás, nagy teraszos, cirkófûté-
ses, 2 fürdõszobás öröklakás eladó. A lakáshoz garázs lehe-
tõség is tartozik (+3,5 M Ft/db) A lakás cégek számára is ki-
váló vételi lehetõség. Irányár: 59,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261 06-30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  AAttttiillaa úton 2,5 szoba-hallos, 94 nm-es lakás tulajdo-
nostól eladó. 2. emelet, hívólift, cirkófûtéses, 2 erkély, pince,
belsõ kert. Tel.: 06-20/973-7550.

II..  BBuuddáánn az Attila úton a Vérmezõ közelében, hívóliftes
Bauhaus-épületben II. emeleti, déli fekvésû 102 m2-es, 2 er-
kélyes, remek alaprajzi elosztású 2,5 szoba hallos, összkom-
fortos, cirkófûtéses, utcai és belsõ kert felé is nyíló öröklakás
eladó. Irányár: 25,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  NNaapphheeggyy alján 7 lakásos belsõ kertes társasházban 126
m2-es klasszikus polgári öröklakás reprezentatív belterek-
kel, eredeti stukkókkal, 2 erkéllyel eladó.  Irányár: 36,5 M Ft.
A lakás mellett lévõ 65 m2-es 1,5 szoba összkomfortos lakás
is megvásárolható, így egybenyitva az eredeti állapotnak
megfelelõ 191 m2-es reprezentatív duplakomfortos lakást le-
het kialakítani. Wágner Iroda, tel.:  212-1261, 06-30/488-
1933, e-mail: wagnera1@chello.hu.

SSzzoollggáállttaattááss

SSzzáámmííttóóggééppeeiitt otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírusirtás,
rendszertelepítés, adatmentés. Internet beállítás, ügyintézés.
Szoftver, hardver hibák javítása. Hívjon bizalommal: 06-20-
998-0798, http://www.fmrkft.hu.°°

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..  

MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  
TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..  °°

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-8384,
06-20-345-9963.°°

GGUUMMII--  ÉÉSS  AAUUTTÓÓSSZZEERRVVÍÍZZ,,  MMÛÛSSZZAAKKII  VVIIZZSSGGÁÁZZTTAATTÁÁSS  
AA  DDÉÉLLII  PPÁÁLLYYAAUUDDVVAARR  MMÖÖGGÖÖTTTT,,  II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..

BBEEJJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  0066--2200//556655--22110055..  °°

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 06-20-9344-664,
246-9021. Elmû által minõsített vállalkozás.°

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 

INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, 
PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTA JAVÍTÁST, 

VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, 
CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505, MOBIL: 06-30/251-3800. °

VVíízzsszzeerreellééss, csapok, szifonok, wc-csészék, wc-tartályok
cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.:
06-30/447-3603.

TTáárrssaassáággookk,,  eeggyyéénnii  vváállllaallkkoozzóókk,,  ttáárrssaasshháázzaakk  kköönnyyvveellééssee,,
bbeevvaalllláássookk  kkéésszzííttééssee,,  tteelljjeesskköörrûû  üüggyyiinnttéézzéésssseell..  TTeell..::  0066--
3300//99331122--889944  vvaaggyy  337755--88773344..  °°

LLééppccssõõhháázzttaakkaarrííttáásstt, gondnokságot vállal I. kerületi,
számlaképes, referenciával rendelkezõ, családos, fiatalem-
ber. Tel.: 06-30/670-0258.

BBáárrmmii  rroosssszz  hhíívvjjoonn  mmiinnkkeett::  llaakkáásssszzeerrvvíízz,,  sszzeerreellééssii  mmuunn--
kkáákk..  BBúúttoorrookk--,,  nnyyíílláásszzáárróókk--,,  rreeddõõnnyyöökk  jjaavvííttáássaa,,  eeggyyéébb
hháázz  kköörrüüllii  mmuunnkkáákk..  SSzzaabbóó  JJóózzsseeff,,  tteell..::  0066--3300//441100--
00000077..

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, ingatlanok értékbecslését
szakképesítéssel, gyakorlattal, referenciával vállallom. Kerkus-
ka/Nagy, telefon: 06-30/977-6612.°°

AAddááss--vvéétteell

AAnnttiikkvváárriiuumm könyveket, teljes könyvtárakat, régi képesla-
pokat, vitrintárgyakat vásárol készpénzért. Tel.: 332-0243,
06-20/9220-001.

GGyyûûjjttõõ, becsüs kvalitásos antik festményeket vásárol.
Hívjon bizalommal! Tel.: 06-20/572-5381.°°

MMeeggúúnntt,,  kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom!
Telefon: 06-20/956-4084. Nem vagyok kereskedõ!°°

KKöönnyyvv!!  Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7. a Krisztina
téri templomnál). Vesz-elad, árverez könyveket, könyvtá-
rakat, régi térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes le-
velezõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-régi-
ségeket. Díjtalan kiszállás, -értékbecslés, készpénzfizetés!
Tel./fax: 212-8909. Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 10-18 óráig,
szombaton 10-13 óráig.°°

ÚÚjj gyerekágy (összecsukható) matraccal eladó. Telefon
este: 3559-432.

VVeeggyyeess

HHáázzii segítségnyújtás Budapest minden kerületében!
Orvosi, szociális ügyintézés, mosdatás, kisebb takarítás, vér-
cukor-, vérnyomásmérés, gyógyszerfelíratás, kiváltás. Szabó
Viktória: 06-70/455-3970.

ÁÁllllááss

LLeeiinnffoorrmmáállhhaattóó, referenciával rendelkezõ 54 éves asz-
szony takarítást, vasalást, beteggondozást vállal. Tel.: 06-
30/95-18-100.

KKöözzlleemméénnyy

MMeeggjjeelleenntt a NAPELEDEL címû szakácskönyv. A nyers táplál-
kozásról szóló fantasztikusan szép, több mint 500 receptet tar-
talmazó mû kapható a BIO-ABC-ben, Bp. V. Múzeum krt. 19.

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabá-
lyozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóthné
Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina
krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06-30/222-3016.°°

II..  kkeerrüülleettbbeenn  llaakkóó  ééss  éévveekk  óóttaa  aa  kköörrnnyyéékkeenn  ddoollggoozzóó,,  lleeiinn--
ffoorrmmáállhhaattóó,,  4455  éévveess,,  sszzaakkkkééppzzeetttt  ááppoollóónnõõ  ootttthhoonnii  sszzaakk--
ááppoolláásstt  ééss  ggoonnddoozzáásstt  vváállllaall..  2244  óórrááss  ggoonnddoozzáássnnááll  öösssszzee--
sszzookkootttt  vváállttóóttáárrssaakkkkaall  ddoollggoozzoomm..  TTeell..::  0066--2200//336655--22445555..

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss  házhoz megy! Tel.: 203-5431; mobil: 06-
30-553-7947.

KKiinneezzoollóóggiiaaii oldás: szorongás, pánikbetegség, depresz-
szió, traumák feloldása, önértékelési problémák, tanulási
zavarok. Köles Klára, tel.: 06-70/314-0630.

TTáárrsskkeerreessééss

NNee  mmaarraaddjjoonn  eeggyyeeddüüll!! Párját még ma megtaláljuk! Cronos
Buda: 06-30/60-200-94.°°

OOkkttaattááss

FFEEJJEESSTTAANNOODDAA  vállal matematika-, fizika-, és nyelvokta-
tást, alapoktól a szigorlatig. Tel.: 06-70/366-6445, 250-
2003, www.fejestanoda.atw.hu.°°

MMaatteemmaattiikkaa, fizika tanítás. Középszintû és emeltszintû
érettségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés. Több mint
húszéves gyakorlat. Telefon: 213-7747, 06-20/518-2808.°°

NNéémmeettttaannííttááss, felkészítés nyelvvizsgára, diplomás
nyelvtanártól a Naphegyen. Tel.: 06-20/454-1315.
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Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig csak személyesen a szerkesztõségben

w w w . t r o f e a g r i l l . e u

Ü n n e p i  a l k a l m a k r a  ( s z ü l e t é s n a p ,  n é v n a p ,  é v f o r d u l ó ,  k e r e s z t e l õ ,  b a l l a g á s . . . )

T O R T Á T  A D U N K  A J Á N D É K B A !
N A G Y  C S A L Á D I  A K C I Ó !

H é t v é g é n  ( s z o m b a t ,  v a s á r n a p )  g y e r m e k e k n e k  1 2  é v e s  k o r i g  i n g y e n e s *

1 0 2 7  B u d a p e s t ,  M a r g i t  k ö r ú t  2 .  ( M a r g i t  h í d  b u d a i  h í d f õ )
A s z t a l f o g l a l á s :  0 6 - 1 - 4 3 8 - 9 0 9 0 ,  0 6 - 2 0 - 9 9 9 - 7 7 0 8

* 1  f e l n õ t t e l  2  g y e r m e k n e k ,  2  f e l n õ t t e l  m a x i m u m  3  g y e r m e k n e k  i n g y e n e s !

s

s

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget! varnegyed@budavar.hu

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

TTHHEERRMMEEXX--SSPPEEDD  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--66555522

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyy
kkiiáállllííttáássaa  

ppáállyyáázzaattíírráásshhoozz  iiss!!

ZÁR, KILINCS,
LAKAT, VASALAT

11002277 BBpp..,,  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5544..          TT..::  220011--33992288
11111177  BBpp..,,  FFeehhéérrvváárrii  úútt  2244..      TT..::  446666--55665544
NNyyiittvvaa::  HH--PP::  99--1188        SSzz::  99--1144

ÚJ!
!!

SZOMBATONKÉNT
-1100%%  !!!!!!!!!!

+SZOLGÁLTATÁSAINK:

l KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó-,
speciális és mágneskulcs

l ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
l EGYFORMA ZÁRLATÚ 

ÉS FÕKULCSOS RENDSZEREK
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Budavári Mûvelõdési Ház
(Budapest, I., Bem rkp. 6.)
Gyerekeknek

Október 10. szombat, 10.00-13.00 óráig: EMMA
Mûvészeti Mûhely 5-10 éves gyerekek részére. Kéthe-
tente szombaton lesznek a foglalkozások: fél óra zene, fél
óra tánc és egy óra festés, rajz, fotózás. A foglalkozásokat
mûvésztanárok vezetik. Jelentkezés: Molnár Kata
70/239-2506, katalinamolnar@gmail.com. Belépõ: 500
Ft/ fõ, az elsõ alkalom ingyenes.

Október 10. szombat, 10.00 óra: Hédi zeneovi az EM-
MA Mûhelyben 4-6 éves gyerekeknek Szénásiné Kilián
Hedvig zenepedagógus vezetésével minden második
szombaton 10-tõl. Info: Molnár Katalin ( katalinamol-
nar@gmail.com). Belépõ: 800 Ft.

Október 10. szombat 17.00 óra: TÉKA Klub gyerekek-
nek. Benne: Anna néni Duna-parti játszóháza – népi kéz-
mûves foglalkozás. Belépõ: gyerek 400 Ft, felnõtt 700 Ft.

Október 15. csütörtök 11.00 óra: Kishajó Bérlet. Egy-
szer egy királyfi - A Trambulin Színház mesejátéka. Be-
lépõ: 650 Ft, bérlet 1500 Ft.

Október 16. péntek 18.00 óra: Kobzos Gyerek Tánc-
ház. Navratil Andrea vezetésével. Belépõ: gyerek 400 Ft.

Október 20. kedd 10.00 óra: Kerekítõ ölbeli játék klub,
0-3 éves korig. Ölbeli játékok, mondókák, közös éneklés,
beszélgetés kisgyermekes családokat érintõ témákról.
Vezeti: Jakabosné Kovács Judit drámapedagógus.

Október 24. szombat 10.00-13.00 óráig: EMMA Mû-
vészeti Mûhely.

Október 24. szombat 10.00 óra: Hédi zeneovi az EM-
MA Mûhelyben.

Október 24. szombat 17.00 óra: TÉKA Klub gyerekek-
nek. Benne: Anna néni Duna-parti játszóháza – népi kéz-
mûves foglalkozás. Belépõ: gyerek 400 Ft, felnõtt 700 Ft.
BBööllccss  BBaaggoollyy  IIsskkoollaaeellõõkkéésszzííttõõ

Minden szerdán 16.15-17.45 óráig. Teljes körû képes-
ségfejlesztõ program. Váltócipõ szükséges! Elõzetes je-
lentkezés szükséges, a csoport 10 fõtõl indul. A fejlõdést
nyomon követi: Bujdosó Mara klinikai szakpszichológus.
Belépõ: 1500 Ft/alkalom.
FFiióókkaa  FFooggllaallkkoozzttaattóó

Minden szerdán 9.30-11.30 óra. Személyiségfejlesztõ
játszóház két éves kortól (testnevelés, vers, ábrázolás,
környezetismeret). Váltócipõ és tízórai szükséges! Elõ-
zetes jelentkezés szükséges, a csoport 10 fõtõl indul.
Belépõ: 1500 Ft/alkalom.
MMuussiiccaall  MMûûhheellyy  MMiinnddeennkkiinneekk

Minden pénteken 16.15-18.30 óráig. Tanítanak: Sár-
közy Ágnes - táncmûvész, táncpedagógus, Mohácsi Attila
– színmûvész. Tagsági díj: 10.000 Ft/hó.
FFaabbrriikkaa  mmûûhheellyy

Minden kedden 17.00 óra. Bábos kézmûves foglalko-

zás kicsiknek. Vezetik: Németh Luca bábszínész és Fráter
Anna óvodapedagógus. Belépõ: 900 Ft.
NNééppttáánncc––ookkttaattááss  ggyyeerreekkeekknneekk

Óvodás csoport: hétfõ, csütörtök 16.00-16.45 óráig.
Gyermek csoport: hétfõ, csütörtök 16.45-18.30 óráig.
Vezetik: Acsai Katka, Marosi Eszter, Csizmazia Csönge
és Szente Jani a Bartók Táncegyüttes táncosai. Infor-
máció: http://bartoktancegyuttes.hu. Tanfolyami díj:
4.000 Ft/hó.
BBaabbaammuuzzssiikkaa

Minden csütörtökön 10.00 óra. Énekes, zenés foglal-
kozás 6 hónapostól 3 éves korú gyermekeknek és szü-
leiknek, folyamatos csatlakozási lehetõséggel. 

Vezeti: Haraszti Rita. Belépõ: 650 Ft/alkalom, bérlet:
5.000Ft.
ÕÕsszzii  jjááttsszzóóttéérr

Október 15-tõl minden csütörtökön 10.45 óra. Suli
jóga: minden kedden 16.30-17.15 óra. 7-12 éves kor-
osztálynak (ászanák, légzõ gyakorlatok, koncentráció-
fejlesztõ gyakorlatok, páros gyakorlatok, lazítás, játék).
Vezeti: Horváth Beáta. Belépõ: 800 Ft/alkalom.
CCéérrnnaa  ééss  CCuukkoorr

Minden szerdán 17.00-18.00 óráig. Kreatív kézmûves
foglalkozás gyerekeknek. Vezeti: Tenkes Brigitta. Belépõ:
900 Ft / alkalom, www.cernaescukor.hu.
Felnõtteknek

Október 5. hétfõ 10.30 óra: Budavár évszázadai.
Helytörténeti ismeretterjesztõ séta- és elõadássorozat.
A Váron át a Tabánig. Találkozó: budai Vár, Szenthárom-
ság tér. Házigazda: dr. Tóth József. Találkozó: Szenthá-
romság tér

Október 6. kedd 10.30 óra: Albánia - dr. Sibalszky
Zoltán elõadása diavetítéssel.

Október 6. kedd 15.00 óra: Budavári Mozgássérült
Szervezet, klubnap. Akadálymentesített környezet!
Klubvezetõ: Osztraticzky Erzsébet

Október 8. csütörtök 17.00 óra: Tabán Sportkör. Síelés
a Mont Blanc alatt 2009. DVD-vetítés, elõadó: Melicher
Sándor. Klubvezetõ: Kormos Vera.

Október 9. péntek 14.00 óra: Vasutas Természetjárók
Szövetsége – Baross Gábor Turista Klub, klubnap. Klub-
vezetõ: Malomhegyi Imre

Október 9. péntek 14.00 óra: Budavári Filmklub a Ta-
bán Moziban. Helyszín: I. kerület Krisztina krt. 87-89.

Október 9. péntek 19.00 óra: Gerendás Klub. Házigaz-
da: Gerendás Péter. Belépõ: 1.000 Ft.

Október 10. szombat 19.00 óra: TÉKA Klub. Táncta-
nítás és vigadalom magyar népzenére. Belépõ: gyerek
400 Ft, felnõtt 700 Ft.

Október 11. vasárnap 17.00 óra: Blues Café. Házigaz-
da: Török Ádám. Vendég: Németh Károly (MINI). Belépõ:
1.000 Ft

Október 13. kedd 10.30 óra: dr. Tóth József:  Radnóti
Miklósról ismeretterjesztõ elõadás diavetítéssel.

Október 17. szombat 15.00 óra: Budavári Filmklub a
Tabán Moziban. Helyszín: I. kerület Krisztina krt. 87-89.

Október 17. szombat 19.00 óra: M.É.Z. Akusztikus
Klub. Házigazda: M.É.Z. Együttes. Belépõ: 1.000 Ft.

Október 17. szombat 10.00 óra: Rajz felvételi elõké-
szítõ tanfolyam. Leendõ építészhallgatóknak rajzoktatás
a Ferenczy István Vizuális Mûhelyben. Tanfolyamvezetõ:
Molnár Zsolt rajztanár. Tanfolyam díja: 85.000 Ft,
http://www.rajzelokeszito.hu.

Október 20. kedd 10.30 óra: ismeretterjesztõ elõadás
diavetítéssel.

Október 21. szerda 15.00 óra:  A Budapesti Városvédõ
Egyesület I. kerületi csoportja. Téma: Helyi védelemre ja-
vasolt épületek.

Október 22. csütörtök 10.00 óra: 1956 Te csillag - Em-
lékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharcra.
Közremûködnek: az Irka Kör tagjai.

Október 24. szombat 19.00 óra: TÉKA Klub. Tánctaní-
tás és vigadalom magyar népzenére. Belépõ: gyerek 400
Ft, felnõtt 700 Ft.

Október 25. vasárnap 19.00 óra: Regejáró Misztrál
Mûvészeti Klub. Megkopott harangszó - ünnepi mûsor.
Vendég: Tolcsvay Béla, Kobzos Kiss Tamás, Kis Gergely
Márton. Belépõ: 600 Ft.

Október 27. kedd 10.30 óra: ismeretterjesztõ elõadás
diavetítéssel.

Október 29. csütörtök 14.00 óra: Tájak, Korok, Múze-
umok Egyesület. Chemolimpex Nyugdíjas Csoportja.
Klubvezetõ: Cser Jánosné.

Október 30. péntek 14.00 óra: Budavári Filmklub a
Tabán Moziban. Helyszín: I. kerület Krisztina krt. 87-89.

Október 31. szombat 10.00 óra: Rajz felvételi elõké-
szítõ tanfolyam. Leendõ építészhallgatóknak rajzoktatás
a Ferenczy István Vizuális Mûhelyben. Tanfolyamvezetõ:
Molnár Zsolt rajztanár. Tanfolyam díja: 85.000 Ft,
http://www.rajzelokeszito.hu
ZZoonnggoorraa  KKlluubb

Minden hétfõn 12.00-18.00 óra és csütörtökön
13.00-16.30 óra. Tanít: Plutzer Gábor. Tandíj: 2.200
Ft/óra
FFeerreenncczzyy  IIssttvváánn  VViizzuuáálliiss  MMûûhheellyy

Hétfõtõl péntekig 17.30-20.30 óra. Tanárok: Elekes
Károly Munkácsy-díjas képzõmûvész, Wechter Ákos
Barcsay-díjas festõmûvész. Helyszín: Fõ utca 3. Infor-
máció: Tulok Péter, 212-9239
MMiilloonnggaa  TTaannggoo  YY  AAllmmaa  

Minden szerdán 19.30-22.45 óráig. Belépõ: 800 Ft.
HHaatthhaa  JJóóggaa  TTaannffoollyyaamm

Minden hétfõn 18.00 óra. Vezeti: Bakos Tímea. Rész-
vételi díj: 5.000 Ft/hó (Az elsõ alkalom ingyenes).

BBuuddaaii  GGiittáárriisskkoollaa  
Hétfõtõl péntekig órarend szerint. Tanárok: Svajcsik

Kristóf, Nagy Zoltán, Kadocsa Mária. Információ: 06/30
4976-776, info@budaigitariskola.hu, www.budaigitaris-
kola.hu. Tandíj: 12.000 Ft/hó, 50.000 Ft/félév.
VVOOXX  HHuunnggaarriiccaa  NNõõii  KKaarr  EEggyyeessüülleett

Hétfõ, szerda 18.00-20.00 óra. Karnagy: Döbrössy
János. A Dunánál: minden kedden 18.00 -19.00 óra. Klub
népdalokkal. Vezeti: Lovász Irén népdalénekes. Belépõ:
900 Ft, bérlet: 3.000 Ft
BBuuddaavváárrii  OOppeerraa  EEggyyüütttteess

Jelentkezés és meghallgatás: minden pénteken 17.00
óra. Egyéni korrepetáció, szereptanulás, együttes ének-
lés, koncertek, fellépési lehetõségek. Az együttes olyan
résztvevõket vár, akik komolyan foglalkoznak az ének-
léssel (opera, operett, dalirodalom). Zenei vezetõ: Nagy
Ferenc karmester
SSzzáámmííttóóggééppeess  kklluubb  iiddõõsseekknneekk

Kedd, csütörtök 9.00-13.00 óráig. Jelentkezés: telefo-
non a 201-1780-as telefonszámon vagy személyesen a
Budavári Mûvelõdési Házban (Bem rakpart 6.) Részvé-
teli díj: 3.500 Ft.
PPrreevveenncciióóss  MMûûhheellyy  --  FFééllúúttoonn  AAllaappííttvváánnyy

Minden szerdán 10.00-12.00 óra.
AArrggeennttiinn  TTaannggóó

Minden szerdán 18.00 óra. Vezeti: Götz Andrea és
Szõllõsi András. Információ: www.milonga.hu. Belépõ:
800 Ft.
KKoonnddiittoorrnnaa

Kedd, csütörtök 15.30-16.30 és 16.30-17.30 óra.
Szerda, péntek 7.30-8.30 és 8.30-9.30 óra. Vezeti:
Tóth Ildikó táncos. Részvételi díj: 700 Ft, nyugdíjasok-
nak 600 Ft.
ZZöölldd  SSáárrkkáánnyy  MMaahhjjoonngg  ééss  TTáárrssaassjjááttéékk  KKlluubb

Minden kedden 18.00-22.00 óra. Klubvezetõ: Halász
Pál. Információ: www.zoldsarkany.hu; info@zoldsar-
kany.hu. Tagsági díj: 1.000 Ft/félév.
TTaabbáánn  HHeellyyttöörrttéénneettii  KKiiáállllííttááss  ééss  DDookkuummeennttáácciióóss  KKöözzppoonntt

Nyitva tartás: szerda, szombat 14.00-18.00 óra, pén-
tek csoportoknak elõzetes egyeztetés után  14.00-18.00
óra. Vasárnap 11.00-18.00 óra. Vezeti: Jankóné Pajor
Ildikó.
IIrrkkaa  KKöörr

Minden csütörtökön 10.00 óra. Irodalomkedvelõk
klubja. Klubvezetõ: dr. Nyitrai Xavér Pálné.
„„FFiiaattaallííttóó  jjóóggaa””  5500  éévveenn  ffeellüülliieekknneekk

Szerda 10.00-11.30 óra, csütörtök 17.30-19.00 óra.
Vezeti: Horváth Beáta. Részvételi díj: 1.000 Ft / alkalom,
bérlet: 3.200 Ft/hó. 
IIddõõsseekk  AAkkaaddéémmiiáájjaa  --  SSzzeerreetteett  KKlluubb

Minden hétfõn 10.00-13.00 óra. 

PPrrooggrraammookk
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