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Több mint hét évig tartó rekonstrukciót kö-
vetõen átadták a megújult Mátyás-templo-
mot. Bár az épületet még 1999-ben az elsõ
Orbán kabinet adta egyházi tulajdonba és
tett ígéretet a felújításra, a kormányváltáso-
kat követõen azonban csak két évvel ezelõtt
kapott új lendületet a beruházás. Az újjáva-
rázsolt templomot október 13-án Erdõ Péter
bíboros áldotta meg. 

Még 1998-ban jelentette be az akkor hivatalba lé-
põ Orbán-kormány, hogy egyházi tulajdonba kí-
vánja adni a telekkönyvek szerint fõvárosi tulaj-
donú Mátyás-templomot. Az állam egyúttal ígé-
retet tett arra, hogy felújítja az épületet, amit az-
tán a plébánia képes lesz fenntartani és üzemel-
tetni – tudtuk meg Mátéffy Balázstól. A munká-
latokat a plébánia részérõl koordináló szakember
elmondta, hogy a következõ évben jogilag is lezaj-
lott az átadás, a plébánia megrendelésére elkez-
dett állapotfelmérés azonban lassan haladt.
2001-ben aztán belépõdíjat vezettek be a turisták
számára, ennek köszönhetõen 2002-ben befeje-
zõdött az épületdiagnosztika. Ekkor került hata-
lomra a Medgyessy-kormány, s két évig nem tör-
tént semmi. Aztán 2004-ben mégis megszületett
a döntés a beruházás megindításáról, ennek kere-
tében az állam szerzõdésben magára vállalta a ter-
vezés és a kivitelezés feladatait. 

Az állapotfelmérés nyomán világossá vált, hogy
a Schulek Frigyes-féle állapot - Schulek Frigyes
1874-96 között építette újjá a háromhajós közép-
kori gótikus templomot - helyreállítása érdeké-
ben általános mûemléki felújításra van szükség,
az épületgépészetet (ide tartozik a szellõzés, fûtés,
elektromos hálózatok, biztonságtechnika ) pedig
a modern kor követelményeinek megfelelõen
gyakorlatilag teljesen újra kell gondolni. A szerzõ-
désben ezért a „pincétõl a padlásig” valamennyi
épületrész rekonstrukciója szerepelt, az orgonák
felújítását azonban külön kezelték.

A felújításról szóló kivitelezési szerzõdést
2006-ban kötötte meg az állam a Reneszánsz

Zrt. és a Magyar Építõ Zrt. konzorciummal. Bár
a határidõt korábban 2010-ben határozták meg,
az akkori kormányzat részérõl elhangzott, hogy
két éven belül befejezõdik a munka.Ez mégsem
történt meg, hiába kezdõdött meg 2006 áprili-
sában a kivitelezés, ezt követõen a kormányzat
nem biztosította a szerzõdésben lefektetett for-

rásokat, a kivitelezés ezért akadozott. Ráadásul a
mûemléki felújítás természetébõl adódóan szá-
mos nem várt esemény hátráltatta a munkát,
többek között a templom mellett elõkerült egy
szinte érintetlen középkori temetõ, és geológiai
problémák miatt az alapokat is meg kellett erõsí-
teni.                                                 (Folytatás az 5. oldalon)

Átadták a felújított Mátyás-templomot  

Várhatóan október végéig befejezõdik a Budai
Váralagút feletti párkánykorlát kialakítása. A
fejlesztésre azért volt szükség, mert a tiltó táblák
ellenére és a veszéllyel nem törõdve fõképpen a
fiatalok, illetve a turisták rendszeresen kiültek a
párkány szélére. Felelõtlenségükért súlyos árat
fizettek, az elmúlt években ugyanis többen lezu-
hantak a majdnem harminc méteres magasság-
ból és életüket vesztették. Ezért döntött úgy az
önkormányzat, hogy lezárja a párkányzatot. A
mûemlékvédelmi hatósággal folytatott hosszas
egyeztetés a nyár végén eredményre vezetett: en-
gedélyezték a Palota úton már megismert Ybl-

korlát kiépítését. Ezt követõen indulhatott meg
a beruházás. 

A korlát mellett a legfontosabb újítás, hogy
az Alagút párkány külsõ szegélyét erõsen meg-
döntik, ezzel lehetetlenné téve a kiülést. Az ön-
kormányzat az életveszély elhárítását szolgáló
biztonságtechnikai beruházással egy idõben a
teraszrészt is felújítja. A töredezett, rossz állapo-
tú burkolatot a környezethez méltó süttõi
mészkõlapokra cserélik, felújítják a virágágyá-
sokat és az elektromos hálózatot, valamint ti-
zenkét padot és hulladékgyûjtõket telepítenek
a területre. 

November 10-ig látható a Fegyverek, éksze-
rek, kerámiák címû kamara-kiállítás, ame-
lyen a Budapesti Történeti Múzeum régészei
a Várkert Bazár felújítási munkálatait meg-
elõzõ ásatások legérdekesebb leleteit mutat-
ják be.

Az 1875 és ‘82 között épült Várkert Bazár helyén
Zsigmond király idején ágyúöntõ mûhely mûkö-
dött, majd a lejtõs területet kertekké alakították.
Buda 1686-os ostroma után temetõt nyitottak
ezen a részen. Az Öntõház szomszédságában – az
egykori Ifjúsági Park teraszos szintjei alatt – öt tö-
rökkori kõépület falait találták meg a szakembe-
rek. A kiállítótérben számos fénykép és az épület-
részletekrõl lézerszkenneléssel készült háromdi-
menziós film segíti a tájékozódást az ásatási terü-
leten.

Az elmúlt két évben feltárt, hét és fél évszázad-
ból elõkerült leletek néha meglepõen ép állapot-
ban maradtak fenn. A vitrinekben számos török-
és középkori kerámia, valamint használati tárgy
mellett az elmúlt évek egyik legnagyobb, ásatás-
ból származó, török kori fegyverleletét is bemu-
tatják. A legkülönlegesebb tárgy mind közül egy
nõi alakot formáló, csontnyéllel ellátott bicska,
de különlegességnek számít egy teljes épségben
elõkerült zárszerkezet is, amelyben még a beletö-
rött kulcsot is felfedezheti az alapos szemlélõdõ. 
Az elõkerült anyagot tárgycsoportokban mutat-
ják be az érdeklõdõknek. Minden vitrinben lát-
ható egy kiemelkedõ vezérlelet, amelyet a vele ro-
kon tárgyak vesznek körül.

Övveret, kengyel, patkó, ékszerek, réz- és mázas
agyagedények, pipák épp úgy láthatók a vitrinek-
ben, mint szõlõmetszõ kés, gyûszû vagy egy arany-

gyûrû. Elõkerült egy ritkaságnak számí-
tó vasrácsos, szûrõfedéllel ellátott lefo-
lyó is. A majolika padlótéglák között
olyan is akad, amelyen Mátyás király cí-
merállata, a holló, egy gyûrût tart a csõ-
rében.

A tárlaton közel 200 lelet és fénykép
látható. A 21. századi technikának kö-
szönhetõen, az okos telefonnal érkezõk
egyes tárgyakról további kódolt érde-
kességeket hallhatnak és láthatnak. A
Budavári Történeti Múzeumban no-
vember 6-án 17 órától – a Budavári
Szabadegyetem keretében – az ásatást
vezetõ dr. Magyar Károly régész Az
Öntõház udvara címmel tart elõadást a
terület feltárási munkálatairól és az elõ-
került leletekrõl. A részvétel ingyenes!

A tárlat november 10-ig tekinthetõ
meg a Budapesti Történeti Múzeum
metszettárában.                                          -r-

A Magyarság Háza aulájában 1956 emlékezete
címmel nyílt fotó-és dokumentumkiállítás
október 21-én. A tárlaton a Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem levéltára ál-
tal õrzött archív anyagokból látható válogatás
– a Mûegyetemen lezajló forradalmi esemé-
nyek egyik kiindulópontja ugyanis a Hess
András téri Központi Diákszállón október 19-
én rendezett diákgyûlés volt. A kiállított do-
kumentumok alapján megismerhetjük az
egykori hallgatói közösségek követeléseit, fel-
hívásait, míg a képek bemutatják a forrada-
lom elsõ napjainak felszabadult hangulatát: a
fotókon feltûnnek azok az élettel teli, pesti és
budai utcák, terek, melyek 1956 emblematikus
helyszíneivé váltak.  

A kiállítás november 4-ig, naponta 10–17
óráig tekinthetõ meg a Magyarság Házában
(I., Szentháromság tér 6.)

(Az 1956-os forradalom és szabadságharc
57. évfordulója alkalmából rendezett önkor-
mányzati megemlékezésrõl következõ szá-
munkban olvashatnak tudósítást.)

Kincsek a Várkert Bazár alattKorlátot kap az Alagút
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Megszépül az Esztergomi bástya

Meglehetõsen rossz állapotú az Esztergomi ron-
della tetejének járófelülete, ezért a Budavári Ön-
kormányzat úgy döntött, hogy még idén újjáva-
rázsolja a kedvelt turisztikai célpontnak számító
területet. A várhatóan október végén induló
munkálatok során a sétálórészt fedõ térbetont
teljesen elbontják, helyére a vári járdákon már
megismert és jól vizsgázott vágott nagykockakõ
burkolat kerül. Automata öntözõrendszert tele-
pítenek a meglévõ zöldfelületekre, mindenhol
kicserélik a termõföldet, amelybe a gyepesítés
mellett új növényzetet ültetnek. Az építkezés de-
cember végéig befejezõik, a kertészeti fejlesztésre

a téli fagyok elmúltával kerülhet sor. Szintén a
következõ évben látnak hozzá a bástya külsõ ré-
szén a kifagyott, több helyen hiányos, illetve re-
pedezett kõburkolat cseréjéhez. Jelenleg a stati-
kai tervek készülnek, a kivitelezés közbeszerzési
eljárását pedig még ebben az évben kiírják. Mivel
a felújításhoz habarcsos, vizes technológiát alkal-
maznak, a beruházással meg kell várni a tavaszi
felmelegedést.

Az Esztergomi rondellától függetlenül a követ-
kezõ hetekben a Várfal több pontján lehet számí-
tani kisebb-nagyobb javításokra, ezeket még a tél
kezdetéig befejezi a kivitelezõ.

Megkezdte a „0” kilométerkõ környékének te-
rületrendezését az önkormányzat, amelynek el-
sõ lépése a szobor mögötti pavilon felépítése. A
könnyûszerkezetes, nagy üvegezett felületekkel
ellátott, igényes kialakítású épületben vendéglá-
tóegység kap majd helyet. Nem lesz ugyanakkor

melegkonyha, a cél az, hogy a siklóhoz, illetve a
Vár lábához érkezõ vendégek, magyarok és kül-
földiek, kulturált körülmények között tudja-
nak itt megpihenni, inni egy kávét, vagy elfo-
gyasztani egy szendvicset. Az épület átadása no-
vemberre várható.

Cím: 1122 Budapest, Maros u. 16/b Tel: 356 5044 Fax: 212 8679
e-mail: igazgatosag@budavari-euszolg.hu

SSzzaakkrreennddeellééss MMeelllléékk OOrrvvooss  nneevvee RReennddeellééssii  iiddõõ

Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Páros     Páratlan

BBeellggyyóóggyyáásszzaatt 125 Dr. Kovách Gergely 8-13 8-13
Dr. Tóth Angéla 16-20

DDiiaabbeettoollóóggiiaa 231 Dr. Krivanek László 8-14 14-18 8-14 8-12 8-12
EEKKGG 125 Foglalkozás-egészségügy
FFooggllaallkkoozzááss  eeüü.. 125 Dr. Dienes Zsolt 8.30-12 15-18
BBõõrrggyyóóggyyáásszzaatt 111 Dr. Malmos Erzsébet 14-20 10-14 14-20 10-14 10-14

Dr. Stekker Mónika 8-12
FFüüll  oorrrr  ggééggéésszzeett 112 Dr. Renner Adrienn 8-14 8-13 8-13

Dr. Zsolnai Enikõ 14-19
Dr. Thuma Judit 8-16 13-19 14-20 8-14 

AAuuddiioollóóggiiaa 112 Dr. Thuma Judit 8-12
GGyyóóggyyttoorrnnaa 109 Gyógytornászok 8-20 8-16
GGyyóóggyymmaasssszzõõrr 178       Vogronics Erzsébet nem OEP Finanszírozott 8-17 8-16 8-16
IIddeeggggyyóóggyyáásszzaatt 128 Dr. Nagy Endre 14-18

Dr. Horváth Krisztina 8-16 8-15.30 8-15.30 8-15.30
Dr. Fehér Ágnes stroke ambulancia   8-13 8-13
Dr. Ruzics Csaba 14-20

LLaabboorraattóórriiuumm 110 Betegfogadás 9.30-ig 7-15 7-15 7-15 7-15 7-15 7-15
NNõõggyyóóggyyáásszzaatt 113 Dr. Tahy András 14-17

Ifj. Dr. Csemniczky Gusztáv 8-13
Dr. Harsányi Lehel 14-19
Dr. Langmár Zoltán 16-19**
Dr. Szigeti Katalin 9-12
Dr. Vojcek László 8-14 8-14

OOnnkkoollóóggiiaa 113 14-19 (bõrgy.) 16-17 (nõgy.)
PPsszziicchhiiááttrriiaa 129 Dr. Erdélyi Gábor 13-17 13-17 9-13 13-17 9-16

Dr. Gugán Enikõ 8-13 8-13 13-18 8-13 8-16
Kardos Eszter (diabetológián rendel, 231-es mellék) 9-13, 14-20

RReeuummaa 121 Dr. Nádor Katalin 14-20 8-14 8-16* 8-14 8-16
Dr. Barabás Klára 8-14 14-20 8-16 14-20 8-16

FFiizziikkootteerrááppiiaa 130 Szakasszisztensek 8-19 8-19 8-19 8-19 8-16 8-16
LLyymmpphhooeeddeemmaa 126 Dr. Stirczer Gabriella 14-20
RRöönnttggeenn  117 Dr. Hidas Katalin 8-14 14-20 8-20 8-14 8-14 8-14
UUllttrraahhaanngg 116 Dr. Molnár Zsuzsanna 8-20 8-14 8-14 14-20 8-14 8-14
SSeebbéésszzeett 115 Dr. Bence György 8-14 14-20 8-14 14-20 8-15.30

Dr. Vályi Sándor 14-20 8-14 14-20 8-14 8-15.30
GGeerriinnccsseebbéésszzeett 111 Dr. Danka László 16-20
OOrrtthhooppééddiiaa 114 Dr. Ráthonyi Gábor 9-13 14-19

114 Dr. Egyed Kálmán 12-18
SSzzeemméésszzeett 124 Dr. Nagymihály Attila 8-14

Dr. Gáspár Ákos 14-20
Dr. Szalai László 14-20 14-20 8-14
Dr. Márta Judit 8-14 8-16 8-16
Dr. Csikós Sára Réka 14-20
Dr. Visontai Zsuzsanna 8-14

UUrroollóóggiiaa 113 Dr. Kardos Róbert 14-20 8-14
113 Dr. Nemere Gyula 14-20

EEnnddookkrriinnoollóóggiiaa 125 Dr. Csupor Emõke 8-12
PPaajjzzssmmiirriiggyy  sszzaakkrreennddeellééss Dr. Dohán Orsolya 14-19    Elõjegyz.:  T: 356-5044 Hartainé Farkas Ágnes H 13-16,CS 15-18h
OOppttiikkuuss Maros Optika Hétfõ 8-18, Kedd-Szerda-Csütörtök 8-16, Péntek: 8-14
GGyyóóggyycciippõõ LBT Kft. Szerdán 9-13 h és Csütörtökön 16-18.30 h
IIggaazzggaattóóssáágg 118 Dr. Bodroghelyi László fõigazgató fõorvos

115 Dr. Vályi Sándor fõigazgató helyettes
118 Király Mária gazdasági vezetõ

* Dr.Nádor Katalin szerdai rendelését az orthopédián tartja: 114 mellék. **Dr. Langmár Zoltán szerdai rendeléseit a bõrgyógyászaton tartja: 111 mellék.            Utolsó módosítás: 2013. október 22.
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 16/b Tel./fax: 356 5044 e-mail: igazgatosag@budavari-euszolg.hu. Az aktuális változásokat nyomon követheti a www.budavari-euszolg.hu honlapon.

A Maros utcai szakrendelõ aktuális járóbeteg rendelési idõpontjai

Novemberre elkészül 
a Clark Ádám téri pavilon Hamarosan megindul az Esztergomi rondella sétány részének rekonstrukciója. Ennek kereté-

ben kicserélik az elhasználódott térburkolatot, valamint felújítják a zöldfelületeket. Ezzel nem
ér véget a fejlesztés, jövõre ugyanis a bástya külsõ kõburkolatát is kijavítják. 

Segítség a látássérülteknek

Lámpások 
a közösségért
A fehér bot napja alkalmából, szeptember
14-én elsõ alkalommal hívták teadélutánra
a kerület vak és gyengénlátó lakóit a „kö-
zösség lámpásai”. Galambos Enikõ és
Szabóné Gavallér Ildikó közösségteremtõ
céllal szervezték a programot, amelynek a
Roham utcai 2. számú nyugdíjas klub
adott otthont.

Az I. kerületi polgármesteri hivatal nevében
Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, a
népjóléti iroda vezetõje köszöntötte a vendége-
ket, majd beszámolt róla, hogy az idei év elején
a Budavári Önkormányzat együttmûködési
szerzõdést kötött a Vakok és Gyengénlátók
Közép-magyarországi Regionális Egyesületével.
A megállapodás a helyi esélyegyenlõségi prog-
ram része. Elmondta, hogy a kerület lakóinak
30%-a hatvan év fölötti, de a fiatalabbak között
is számosan segítségre szorulnak. A szakember
komoly kihívásnak nevezte a közösségteremtõ
munkát, hiszen az embereket megszólítani
nem könnyû feladat.

Németh Orsolya, a VGYKE alelnöke el-
mondta, egy speciális képzés nyomán, a régió-
ban 18 közösségi mentor kapott munkalehetõ-
séget, hogy segítséget nyújtson a látássérültek-
nek és a magányos, kiszolgáltatott embereknek:
mindazoknak, akiknek szüksége van a közössé-
gekre. Közülük ketten, Enikõ és Ildikó tevé-
kenykednek az I. kerületben, várva a csatlakoz-
ni kívánók jelentkezését. (További információk
az egyesület elérhetõségein kaphatók; tel: 384-
5541, e-mail: info@vgyke.com.)

A köszöntõk után kezdõdõ meghitt, kelle-
mes délutánt az érdi dr. Dizseri Tamás
Habilitációs Központ csengettyû együttesé-
nek elõadása nyitotta meg. A látássérült fiata-
lokból álló zenekar magyar népdalok csen-
gettyûkre hangszerelt változatából adott elõ
egy  csokorra valót. Ezt követõen a számos álla-
mi elismeréssel kitüntetett elõadómûvész,
Madarász Katalin következett, aki tangóhar-
monikával kísérte saját népdal-összeállítását.
A mûvésznõ a közönséget is megénekeltette,
igazán jó hangulatot teremtve a hagyományte-
remtõ rendezvényen. A délután mûsoros ré-
sze Galambos Enikõ saját élményeken alapu-
ló, a látássérültek hétköznapjait szarkasztiku-
san bemutató tárcanovellájával zárult, ame-
lyet Aranyiné Kmetty Olga közösségi mentor
olvasott fel.

Ezt követõen elõkerültek a házi készítésû sü-
temények és ízletes teák, amelyeket kötetlen be-
szélgetés közben kínálgattak a vendégeknek a
közösség lámpásai.                                                                   r.a.
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Megkezdte az önkormányzat a Naphegy utcai járda felsõ sza-
kaszának rekonstrukcióját. Ennek keretében a sportpálya
sarkától egészen a Czakó utcai keresztezõdésig mintegy
nyolcvan méter hosszan a meglévõ földjárdát beton térbur-
kolattal látják el. Ezzel egy idõben a Czakó és a Kereszt utca
közötti részen a teljes aszfaltszõnyeget kicserélik, valamint
helyreállítják a megsüllyedt, illetve töredezett szegélyeket.
Átépítésre kerül a meglévõ sebességcsillapító küszöb is,
ugyanakkor új parkolóhelyek nem épülnek. A munka ha-
tárideje október 31. A földmunkák során világháborús
bombát találtak az építkezés területén, amit a tûzszerészek
hatástalanítottak és a központi gyûjtõhelyre szállítottak.

Jól halad a Tárnok utcai járdaépítés, a páros oldalon a
Dísz tér és a Balta utca közötti szakasz már elkészült, a
szemközti oldalon a Hunyadi János úti kaputól a Budavári
Általános Iskoláig szintén helyére kerültek a burkolóele-

mek. A BKK beruházásában továbbra is folyamatban van az útpálya kiala-
kítása, a munka jelenleg a Balta köz és a Dísz tér között zajlik, a Tárnok
utcai kivitelezés várhatóan az év végéig elkészül. 

Szintén folyamatban van a Várban az Anna utca és a Balta köz burkola-
tának felújítása. Az Anna utcába a Tárnok utcában már megismert vágott
bazalt nagykõ burkolat kerül, a felszíni csapadékvezetésrõl középen folyó-
ka, illetve új víznyelõ aknák gondoskodnak. Ehhez hasonló kialakítást kap
a Balta köz is.

Az év végéig elkészül a Tárnok utcai járda

Útfelújítások kerületszerte ÚÚjj  kkiiáállllííttááss  nnyyíílltt  aa  VVáárrnneeggyyeedd  GGaalléérriiáábbaann
„Pálya - Mûvek”
OOkkttóóbbeerr  2244--éénn nyílt meg Ócsai Károly Munkácsy-dí-
jas szobrászmûvész „Pálya – Mûvek” (2001-2011)
címû kiállítása. A köztéri pályázatokra készített ter-
veket és megvalósult alkotásokat Wehner Tibor
Munkácsy-díjas mûvészettörténész mutatta be a kö-
zönségnek. A kiállítás megtekinthetõ: 2013. novem-
ber 29-ig, keddtõl szombatig, 11 – 18 óra között. (I.
Batthyány u. 67.) A kiállításról következõ számunk-
ban olvashatnak tudósítást.

Emlékmûvet avatnak az Európa ligetben
Hedvig és Jagelló emlékmûvének avatási ünnepsége
ookkttóóbbeerr  3300--áánn,,  1155..0000  óórraakkoorr  lesz az Európa liget-
ben, a Bécsi kapu mellett. Nagy Lajos magyar és len-
gyel király lánya, Hedvig 1836-ban ment férjhez a
litván uralkodóhoz, Jagellóhoz. Ezzel a friggyel Jagelló
Ulászlót lengyel királlyá koronázták, aminek hatásá-
ra Litvánia, az utolsó európai pogány állam felvette a
katolikus hitet. A királyi pár, Hedvig és Jagelló tiszte-
letére a Budai Várban emelt emlékmû a Magyaror-
szág, Litvánia és Lengyelország közötti történelmi
kapcsolatoknak állít emléket. Az emlékmû létrejöt-
tét Litvánia a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal
együttmûködve kezdeményezte és finanszírozta.

Megalakult a polgári szalon
Október 17-én rendezte alapító ünnepségét a
Budavári Polgári Szalon, melynek fõ célja az értéke-
ket megtartó közösség egyben tartása. A rövid ün-
nepséget követõen rendhagyó divatbemutató vette
kezdetét, amelyen Hampel Katalin divattervezõ egy-
szerre hagyományõrzõ és korszerû ruháit csodálhat-
ta meg a közönség. A tervezõ munkásságáról egy
pódiumbeszélgetés keretében tudhattak meg többet
az érdeklõdõk: Fekete Valéria a Divatban az érték
címmel írt könyvet a tervezõrõl, Schmittné Makray
Katalin pedig ruháinak nagy rajongójaként hosszú
évek óta igazolja, hogy a magyar kultúra értékeit hir-
detõ öltözékek nem csak szépek, hanem a minden-
napokban is kiválóan használhatók.
A Budavári Polgári Szalon következõ rendezvénye
ookkttóóbbeerr  3300--áánn,,  sszzeerrddáánn  1188  óórraakkoorr  lleesszz.. Dr.
Szentgyörgyvölgyi Péter tart elõadást Pesti
Belváros címmel. A belépés ingyenes, mindenkit
szeretettel várnak. (I., Fõ u. 28.)

Gondoskodó önkormányzat
Ötödik alkalommal készített a Budavári Önkor-
mányzat tájékoztatót az I. kerületi szociális, gyer-
mekjóléti és egészségügyi szolgáltatásokról. A
Gondoskodó önkormányzat címû kiadványt  minden
kerületi  családhoz eljuttatják. A kötet részletesen
bemutatja a kerületi hivatal által nyújtott támogatá-
sokat,  az önkormányzat által nyújtott szociális és
gyermekjóléti ellátásokat,  az idõskorúak támogatá-
si formáit, a munkanélküliséghez kapcsolódó támo-
gatásokat,  a lakásfenntartási és a lakás helyreállí-
táshoz kapcsolódó,  továbbá a létfenntartáshoz és a
rendkívüli élethelyzethez nyújtott támogatásokat.  A
kiadvány információkat ad  az önkormányzat fenn-
tartásában mûködõ szociális, egészségügyi és gyer-
mekjóléti intézményekrõl és  a kerületben mûködõ
egyesületekrõl, alapítványokról is.

Novemberben gallyaprítási 
programot szervez az önkormányzat
A Budavári Önkormányzat gallyaprítási programot
szervez. Igény esetén az önkormányzat elszállíttatja
az összegyûlt gallyakat 22001133..  nnoovveemmbbeerr  1144--éénn  1166
óórraa  ééss  nnoovveemmbbeerr  1155--éénn  99  óórraa  kköözzöötttt..  

Kérjük, hogy a programra a Budavári Önkor-
mányzat Beruházási és Városüzemeltetési Irodáján
Turóczi Andrásnál jelentkezzenek; telefonon a 458-
3073 vagy 458-3008-as számokon vagy e-mailben
a turoczi@budavar.hu címen 2013. november 11-ig.
Jelentkezésükben adják meg a pontos címet, ahon-
nan az elszállítást kérik.  

Kérjük a lakókat, biztosítsák, hogy a gyûjtõhely jól
látható és könnyen megközelíthetõ helyen legyen a
szállítókocsi számára. A szakemberek térítésmente-
sen aprítják fel a kihelyezett gallyakat. Amennyiben
igényt tart az aprítékra, kérjük, a cím megadásakor
azt is jelezze!

Röviden

Ócsai Károly: Fuvallat II.

Ha nem kapja a lapot, 
hívja a terjesztõt! 

Telefon: 0620-467-9352

Az utóbbi idõszakban a kerület több pontján kezdett út- és járdaépíté-
si munkálatokba az önkormányzat. A terveknek megfelelõen halad-
nak a vári építkezések is, a Tárnok utcai járdát még ebben az évben
teljes hosszában átadják a gyalogosforgalomnak. 

Történelmi környezetéhez, a teljes rekonstrukción átesett Mátyás-
templomhoz és Szentháromság szoborhoz, valamint a felújítás alatt
álló Magyarság Házához méltó módon alakítja át a Szentháromság
teret és környékét az önkormányzat. Tavaly megtörtént a közeli
Margaréta-udvar, az idei évben pedig a Tárnok utcai park átépítése,
s a tervek szerint a terület rendezésének következõ ütemében kicseré-
lik a burkolatokat a Szentháromság téren és a Hess András téren is. 

Kapcsolódva a BKK vári útfelújítási programjához, az önkormányzat át-
építi a csatlakozó járdákat, illetve gyalogosfelületeket. Külön figyelmet kap
a Szentháromság tér, amely a tervek szerint a környezõ épületek és sétáló
részek rekonstrukciójával a Budai Vár egyik legszebb találkozási pontja
lesz. Állami szerepvállalással már befejezõdött a Szentháromság-szobor és

a Mátyás-templom felújítása, a Magyarság Háza tér felõli homlokzatának
kivitelezése várhatóan év végéig készül el. 

Önkormányzati beruházásban az elmúlt évben készült el a Hilton mel-
letti Margaréta-udvar átfogó rekonstrukciója, ennek keretében a burkola-
tok mellett a szökõkutat is újjáépítették. Idén folytatódott a terület kom-
fortosítása, a korábban felszerelt és a turisták, illetve a kerületiek körében
nagy népszerûségnek örvendõ négy pad mellé további ötöt telepített az ön-
kormányzat. Megszépültek a kiemelt faágyak, a gyomtalanítást követõen a
növények közvetlen környezete geotextiliát és fehér murvás fedést kapott,
ezen kívül a fák mellé kúszóborókát ültettek.  

Idén nyáron megtörtént a Mátyás-templom melletti zöldterület rende-
zése, ennek során a füvesítésen kívül a korábban gyöngykavicsos gyalogjá-
rókat, valamint a sétarészeket bazaltkõvel burkolták. A Szentháromság té-
ri játszótér sem marad ki a fejlesztésekbõl, az újonnan érkezett játékokat
rövidesen birtokba vehetik a gyerekek. 

A fejlesztés a következõ idõ-
szakban is folytatódik, mivel az
önkormányzat tervbe vette a
Szentháromság tér átépítését.
Az elképzelések szerint a szobor
körül díszburkolatot alakíta-
nak ki, az útpályát a Tárnok ut-
cához hasonlóan egy szintbe
hozzák a járdával és vágott felü-
letû bazalt nagykockakõvel bur-
kolják. Ehhez kapcsolódva
megújul a csatlakozó Hess
András tér, az útpályát itt is
megemelik és a teljes felületen
elvégzik a bazaltkövezést. 

Tovább szépül a Szentháromság tér környéke

Svédország Nagykövetsége, a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség, svéd válla-
latok, valamint a fõvárosi önkormányzat összefogásával ezerötszáz négyzet-
méter összterületû kerékpáros szerviz-, információs és találkozópont épül
a Kosztolányi Dezsõ Gimnáziummal szemben a Vérmezõn. A Budapesten
egyedülálló beruházás a 2010 óta mûködõ Svéd Fenntarthatósági
Program elvei alapján, a  környezetbarát megoldások jegyében valósul

meg. Ezt erõsíti a közösségi felület kialakítása, az anyagválasztás és a szolgál-
tatások minõsége, melyek hozzájárulnak a környezettudatos élet- és gon-
dolkodásmód népszerûsítéséhez, a budapesti kerékpáros kultúra fejleszté-
séhez.

A kivitelezést a FÕKERT Nonprofit Zrt. végzi, az építkezés várhatóan
október végén befejezõdik.

Kerékpáros találkozási pont épül a Vérmezõn
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Nem harsantak fanfárok, nem durrant pezsgõs
palack, szeptember 24-én egyszerûen csak elkez-
dõdött a Márai Szalon 9. szezonja, ami egyben a
80-dik kedd délutáni összejövetelt jelentette.

Az alkalmi kiállításon ezúttal egy Ruttkai Éváért
rajongó, ismeretlen kislány gyûjteményes füzete-
ibe pillanthatott be a közönség. Szigethy Gábor
elmesélte, hogy az 1960-as években teleragasztott
albumot a közelmúltban valaki a Vígszínház por-
táján hagyta azzal a kéréssel, hogy „adják át Gábor
Julinak”. 1968-ban – valószínûleg a kislány kéré-
sére – Ruttkai Éva rövid bejegyzéseket írt az újság-
kivágások mellé. A gyûjtõnek címezve ott olvas-
ható ez a sor is: „Köszönöm, hogy így szeretsz.
Kívánom, hogy így szeressenek, amíg élsz.
Ruttkai Éva”

Az est házigazdája váratlanul egy kevésbé sike-
res miskolci Csongor és Tünde elõadás emlékét
idézte fel elsõ vendégének, Blaskó Péter Kossuth-
díjas mûvésznek, Budavár díszpolgárának. A da-
rabban az akkor fiatal színész Csongort játszotta.
Blaskó Péter nem jött zavarba, hanem pályájának
kezdetérõl mesélt. Elmondta, hogy 1970-ben,
harmadéves fõiskolásként a Katona József
Színház Üvegcsapda címû elõadásában Törõcsik
Mari és Kállai Ferenc partnereként lépett elõször
színpadra. Ennek alapján szerzõdtették késõbb a
Nemzeti Színházhoz. Úgy fogalmazott, hogy né-
hány év után „nem lett volna muszáj” Miskolcra
mennie, de „az ember türelmetlen”. Amikor az
apróbb szerepek után Dózsa Gergely igazgató
Csongor szerepére hívta, igent mondott. Sorra

kapta a nagy lehetõségeket, köz-
tük néhány énekes szerepet is.
Miskolc után egy év Kecskemét
következett, majd Csiszár Imre
hívására visszatért a miskolci
Nemzeti Színházhoz, ahol Luci-
fer, Galilei és Peer Gynt szerepe
várta. 

Blaskó Péter véleménye sze-
rint egy sikeres társulat élete
mindössze nyolc–tíz év, s ennek
elmúltával megtörik a varázs.

1987-ben Székely Gábor és
Zsámbéki Gábor vendégjátékra
hívta Budapestre, a felújítás
után újranyíló, önállóvá vált
Katona József Színház társulatá-
hoz. A Revizor polgármester sze-
repe várta, amellyel eljutottak
Varsóba, Prágába és Párizsba is.

A beszélgetés során kiderült,
hogy Szigethy Gábor rendezõ-
ként néhány éve A sziget nem
elég magas címû Babits versle-
mez, valamint a Kereszt kereszt-
útja címû film készítésekor dol-
gozott együtt Blaskó Péterrel. A
szalon házigazdája beavatta a kö-
zönséget a szakmai titkokba, töb-
bek között elmesélte, hogy a CD-
n hallható Esti kérdés címû verset a felvételkor a
mûvész elsõre is tökéletes dikcióval mondta el. 

A színész õszintén megosztotta gondolatait a
közelmúlt, illetve a jelen Nemzeti Színházáról.
Úgy vélte, stílus- és korszakváltás következik,
amelyhez a szakma és a közönség türelmét kérte.
17-en maradtak a korábbi társulatból, 14-en pe-
dig újonnan érkeztek. Elmondta, szerencsésnek
tartja magát, mert szinte mindenkit ismer a most
alakult társulatból. Az új évadban két nagy szerep
vár rá, az egyik – Tompos Kátya partnereként – a
Johanna a máglyán címû elõadás gyóntató papja,
a másik Gombrowitz: Operettjének férfi fõszere-
pe, Básti Juli oldalán. 

A Márai Szalon második vendége, Karsai
Béla a gazdaság világából érkezett. A Karsai

Holding Rt. elnöke eredetileg építésznek ké-
szült, majd az egyetemen elvégezte a szerszám-
tervezõ szakot. Cégét 25 évvel ezelõtt hozta lét-
re, jelenleg 9 telephelyen, 300 géppel és 700
munkatárssal dolgozik. Karsai Béla élvezetes is-
meretterjesztõ kiselõadást tartott a mûanyagok
ipari szerepérõl, hasznosításáról és újrahaszno-
sításáról, majd bemutatta saját cégét, amelynek
egyik fõ profilja az orvosi implantátum-készí-
tés. A hazai innováció neves szakembere és kol-
légái a mûanyag-technológa fejlesztésén dolgoz-
nak.

A Márai Szalon közönsége ezúttal a Nyakas pin-
cészet idei Irsai Olivér borát kóstolhatta, amely-
hez a Fortuna étterem séfje vanília alapú mustos
falatot készített.                                                                               R.A.

Évadnyitó Márai Szalon

A színháztól a mûanyagig

s Az idei évadban miért változtatott a megszokott
szerkezeten?

- Korábban csak egy-egy tételt, vagy jellegzetes
részleteket játszottam a zenemûvekbõl, ebben a
félévben minden alkalommal a teljes mûvet, il-
letve mûveket bemutatom a szalonban. Ezeken
a találkozásokon nemcsak az én szóbeli és zenei
elõadásom a fontos, hanem a közönség reakció-
ja is. Azt hiszem a látogatókkal már vagyunk
olyan jó viszonyban, hogy a szalonok biztosította
hangulatban megengedhetek magamnak ilyen
„merészséget” is. Másrészt – mivel a találkozások-
ra a Zenetudományi Intézet ad lehetõséget – sze-
retném bebizonyítani, hogy a közönség elvárása-
inak teljesítése közben komoly szakmai színvo-
nalat nyújtunk. Bevallom, nem idegen tõlem a
gondolat, hogy kissé a tudományosság felé vezes-
sem az összejöveteleket. Célom, hogy késõbb a
szalon fontos és rangos eseményt jelentsen a ze-
nei életben. Olyan ismeretanyagot és képzettsé-
get tárok a közönség elé, amelynek nyomán a
kritikai érzékük is megalapozott lehet.
s A következõ alkalommal marad a barokk korban,
vagy visszatér a romantikához?

- Ezúttal a barokk táncok karakterét és jelentésvi-

lágát elemeztük. A korabeli táncrendek alakulá-
sát vizsgáltuk, s hogy mindez hogyan hatott a ba-
rokk zenére. Megállapítottuk, hogy a tánczenék
nem tûntek el nyomtalanul, más néven tértek
vissza. Ennek tükrében játszottam el Bach két tel-
jes mûvét, a G-dúr szvitet és a B-dúr partitát, de
mutattam tánczenét a kortársaktól is. 

Mindez egyszeri kirándulás volt, november-
ben a kora romantikával foglalkozunk. Minden
alkalommal más-más idõszakot értelmezünk.
Találkozásaink túlmennek az egyszerû ismerte-
téseken, akárcsak hajdan a párizsi szalonok kö-
zönsége, a budavári törzslátogatók is a szellemi
élet képviselõi.
s Kikkel találkozik a szalonokban?

- Legnagyobb arányban természetesen a budavá-
ri lakosokkal, de tíz-tizenöt százalékban megje-
lentek az egyetemi hallgatók is. Mérhetõen nö-
vekszik az arányuk. Többségüket nem ismertem
korábban, nem voltak a tanítványaim; elsõsor-
ban személyes ajánlás nyomán jutnak el ebbe a
körbe. Akad azonban egy régi tanítványom, aki
rendszeresen a feleségével és a kislányával érke-
zik. Számukra a zenei szalon igazi családi prog-
ram a Várban. -a-

Elhunyt
Zumbok Ferenc

Családja, barátai és tisztelõi október 22-én a
Szent István bazilikában vettek végsõ búcsút
Zumbok Ferenctõl. 

A Kormányzati Információs Központ közlé-
se szerint a kormánybiztos hosszú betegség
után, 68 évesen hunyt el. Zumbok Ferenc
2011 márciusától elõbb miniszteri biztosként,
majd kormánybiztosként koordinálta a budai
Várnegyed megújításához szükséges állami fel-
adatokat, köztük a Várbazár felújítását.
Késõbb feladata lett a fertõdi Esterházy-kastély
rekonstrukciójának irányítása is.

A jogász végzettségû Zumbok Ferenc koráb-
ban jelentõs tapasztalatokat szerzett csõd- és fel-
számolási ügyek elrendezésében, késõbb pedig
közbeszerzési és beruházási területen.
Kormányzati és ügyészségi munkái mellett
1999 óta tanított a Károli Gáspár Református
Egyetem Jogi Karán.

Az Új Széchenyi Terv nemzeti programjai kö-
zött nevesítette a Budai Vár és környezetének
rendezését. A Várnegyed hosszú távú fejlesztési
terve alapján kezdõdött meg a Budai Vár felújí-
tása és fejlesztése, valamint a Várkert-bazár épü-
letegyüttes és környezetének rendbetétele.
Zumbok Ferenc kormánybiztosként a budai
Várnegyed nemzeti értékeinkhez méltó, össze-
hangolt fejlesztését segítette elõ munkájával.

Akárcsak hajdan Párizsban...
Budavári törzsközönségére is számít Szenthelyi
Miklós Kossuth- és Prima Primissima-díjas hege-
dûmûvész, a Magyar Virtuózok Kamarazenekar
alapítója november 16-án szombaton, a
Budapesti Kongresszusi Központban. 

A nemzetközi hírû muzsikus és zenekara tíz
óra leforgása alatt négy nagykoncertet adnak a
muzsika barátainak. Teljesítményükkel várha-
tóan Guinness rekordot állítanak fel.
A budavári Hilton Szállóban megrendezett saj-
tótájékoztatón a mûvész elmondta, hogy muzsi-
kus társaival immár ötödik alkalommal rendez-
nek hangverseny-maratont, ám elsõ alkalommal
pályáznak a Guinness rekorder címre. A koncer-
tekre 12.00, 14.30, 17.00 és 19.30-kor kerül sor,
természetesen eltérõ mûsorszámokkal. A nap
során Haydn, Dvoøak és Mendelssohn mûvei-
bõl válogatnak. A rekordállításban közremûkö-
dik: Homoki Gábor hegedûmûvész, Onczay
Csaba csellómûvész, Szenthelyi Judit és Kiss

Gyula zongoramûvészek, valamint Medveczky
Ádám karmester. 

A sajtótájékoztatón jelen volt Eszter András,
a Mátyás-templomot üzemeltetõ gondnokság
ügyvezetõje is, aki elmondta, hogy a templom
nagyszerû akusztikája miatt számos komolyze-
nei hangverseny helyszíne. A Magyar Virtuó-
zok, Szenthelyi Miklós vezetésével ez év õszétõl
2014. január 25-dikéig minden szombat este 8
órakor hangversenyt adnak az immár felújí-
tott Mátyás-templomban. A mûsorban többek
között Bach, Schubert, Handel mûveit hall-
hatják olyan neves fellépõk elõadásában, mint
Mága Zoltán, Vásáry André, vagy Kertesi
Ingrid.

Ezekre az estékre nem csupán a turistákat, de
a kerület lakóit is szeretettel várják. Jegyek – a re-
kordkísérletre és a templomi koncertekre – a
helyszíneken, a jegyirodákban és a www.tex.hu
weboldalon kapható.

Vendégek a Márai Szalonban: Karsai Béla és Blaskó Péter

A Budavári Zenei Szalon októberi összejövetelén Szilasi Alex zongoramûvész a barokk táncok zenei
világába kalauzolta közönségét. A hallgatóság visszaröpült az idõben, a délután házigazdája pedig új
formát keresett a jellegzetes mûvek bemutatásához. 

Magyar virtuózok a Mátyás-templomban

Guiness rekord a koncertteremben

Októberi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisz-
telettel és szeretettel vár minden érdeklõdõt
2013. október 29-én 17 órakor az I. kerületi
Házasságkötõ Teremben (Úri u. 58.) Téma:
Kulturális városnézés Gyõrben – karosszékben.
Vendégek: Lukácsi Zoltán rektor, dr. Somogyi
Tivadar alpolgármester. Örömforrás: Kovács
István zongorász és borász. Házigazda: Szigethy
Gábor.
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István király 
és Gizella
diákszínpadokon

A közelmúltban két I. kerületi iskola, valamint
a krisztinavárosi cserkészcsapat is zenés, törté-
nelmi témájú, nyilvános színházi elõadást ho-
zott létre. Szeptember 15-én a Horváth-kertben
hármas évforduló alkalmából került színre az
István, a király címû rockopera, október 2-án
pedig a Gizella és István címû musical magyar-
országi bemutatója volt a Nemzeti Táncszín-
házban. A Budavári Önkormányzat mindkét
produkciót támogatta.

2013-ban ünnepelte bemutatójának 30. évfor-
dulóját Szörényi Levente és Bródy János legen-
dás rockoperája, az István, a király. Idén 20
éves a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium, a 148. Nagyboldogasszony
Cserkészcsapatot pedig 90 éve alapították: e ju-
bileumi évfordulók kínálták az ötletet, hogy a
fiatalok színpadra állítsák a magyar rock-
történet kiemelkedõ alkotását. A Réder Kristóf
rendezte elõadással – amelyben több
„gellértes” öregdiák is közremûködött – a részt-
vevõk nem titkoltan azt kívánták bizonyítani,
hogy “a Krisztinaváros, az I. kerület és Buda
igenis él, virul, egészséges, friss, fiatalos és élõ
forrásként tekint közös értékeire, gyökereire – a
mi közös István, a királyunkkal kívánjuk meg-
ajándékozni egymást a budai Horváth-kert-
ben.” (Az elõadás kõszínházi bemutatóját no-
vember 10-én 19.30-kor a MOM Mûvelõdési
Házban tartják.)

A Nemzeti Táncszínházban október 2-án be-
mutatott Gizella és István címû musical cselek-
ménye idõben megelõzi a rockopera történése-
it. A zenés mû ötletgazdája dr. Stefan Daubner,
a pfaffenhofeni Schyren Gimnázium tanára. E
bajor városka arról nevezetes, hogy 995-ben ott
tartották Gizella és István eljegyzését. 

A musical német zeneszerzõje felvette a kap-
csolatot Sapszon Ferenccel, a vízivárosi, Magyar
Örökség-díjas Kodály Zoltán Kórusiskola mû-
vészeti vezetõjével. Az alkotó folyamatba bevon-
ták Harmath Dénes fiatal magyar zeneszerzõt,
így végül koprodukcióban valósult meg az elõ-
adás. A musical zenéje a dramaturgiának meg-
felelõen sokféle korból és stílusból merít.
Felcsendülnek benne középkori dallamok, ba-
jor és magyar népdalok, 19. és 20. századi ope-
ra- és oratóriummotívumok, és helyet kap ben-
ne a pop, szamba és soul hangzásvilág is.

A három felvonásos mû kétnyelvû, és két
szerzõ alkotása. A musical német szövegét
Claudia Fabrizek írta, a magyarul elhangzott ré-
szek szövegét Sudár Balázs ültette át németrõl
magyarra. Az elsõ felvonás zenéjét Harmath
Dénes, a második és harmadik felvonásét
Stefan Daubner szerezte. A musicalt a Schyren
Gimnázium énekesei, valamint a régi és jelenle-
gi „kodályosok” közösen adták elõ. Az õsbemu-
tatóra a kórusiskola bajorországi vendégszerep-
lése során került sor, majd október 2-án,
pfaffenhofeni diákokkal közösen, a Nemzeti
Táncszínházban  tartották a magyarországi pre-
miert.                                                                             -a-

(Folytatás az 1. oldalról)
Szerencsére az ismét hivatalba lépõ Orbán-kor-

mány véget vetett az elhúzódó munkálatok miatt
méltatlan állapotoknak, 2011-tõl ismét biztosí-
tották a szükséges anyagi támogatást. Ennek kö-
szönhetõ, hogy az eredetileg vállalt 2010-es határ-
idõhöz képest három évvel késõbb lezárulhatott a
rekonstrukció. 

A felújítás során kicserélték az összes közmû-
vet, a világítást és az épületgépészeti hálózatokat,
kiépítették a biztonsági rendszert, restaurálták a
templomi mûtárgyakat, megoldották az épület
hatékony fûtését és szellõzését, a nyugati falon in-
telligens szellõztetést alakítottak ki. Mûemléki
igénnyel megújult huszonnégy darab, hatszáz
négyzetméternyi falikép és a 11 ezer négyzetmé-
ter falfelületet lefedõ díszítõfestés, elvégezték a vi-
zesedés elleni szigetelést, valamint felújították, il-
letve szükség esetén pótolták a mintegy 1800
négyzetméter padlóburkolatot – összesen mint-
egy 80 ezer padlóburkoló elemet gyártottak újra. 

A munkálatok során 138 ajtót, 291 ablakot és
mintegy háromszáz négyzetméter ólomüveget is
fel kellett újítani, ahogyan az oltárok és szobrok
sem maradtak ki a restaurálásból. Ami a
templomkülsõt illeti, hatezer négyzetméter hom-
lokzati kõelem és számos faragvány rekonstrukci-
óját végezték el, kicserélték a teljes tetõzetet, ame-
lyet 150 ezer darab újragyártott Zsolnay cseréppel
és 1500 négyzetméter rézlemezzel fedtek be. Ér-
dekesség, hogy a nyugati fõkapu íves béllet köve-
in a restaurátorok megtalálták a középkori kõfa-
ragó jeleket.

A déli oldalon elkészült a Menyasszony kapu
elõtti új térburkolat, illetve a kripta fölötti terület
rendezése, térburkolása is. 

A külsõ és belsõ díszkivilágításnak is köszönhe-
tõen a templom ma újra régi pompájában ragyog.  

Október 13-án megtörtént a templom ünnepé-
lyes átadása, melyen Orbán Viktor miniszterel-
nök és Áder János köztársasági elnök is megje-
lent. A felújított Mátyás-templom épületét Erdõ
Péter bíboros áldotta meg, és felszentelte az 1964-
ben felállított ideiglenes, mozgatható oltárt fel-
váltó, immár végleges szembemisézõ oltárt. Ide
Szent István király, Boldog Gizella királyné,
Szent Imre herceg, valamint Szent Gellért és

Szent Adalbert ereklyéi, míg a két mellékoltárba
Boldog IV. Károly király és Meszlényi Zoltán vér-
tanú püspök ereklyéje került. 

Bár a kivitelezõ levonulását követõen immár
korlátozás nélkül használható az épület, ugyanak-
kor a régi oltárok kõ részeinek felújítása még hát-
ra van, ezt a fõváros támogatásával néhány hóna-
pon belül elvégzik.                                                     K.Á.

Átadták a felújított Mátyás-templomot

A nyolcvan éve lebontott Tabánról nyílik kiállí-
tás „Gyönyörû kocsmai csend” címmel novem-
ber 8-án a Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeumban. A tárlat kurátora Saly Noémi
helytörténész, az Országos Könyvtári Napok ke-
retében e nosztalgiát ébresztõ városrész valódi ar-
cát mutatta be a Márai Könytárban. 

A történet Buda visszavétele, a török elvonulás
után kezdõdött. A feldúlt, romos tabáni terüle-
ten csak néhány zsoldos, kóbor török kisgyerek
és balkáni katona  vert tanyát. A vegyes nyelvû la-
kosság adómentességet élvezett, üres házat vagy
telket kapott. Délrõl megjelent, majd megerõsö-
dött a szerb kolónia, létszámuk miatt a települést
Rácvárosnak nevezték. A fejlõdés töretlen, s bár
a 18. században a pestis, a kolera és a tûzvész is rit-
kította a lakosságot, de a szõlõ és a bor árából a
Tabán mindig újra tudta kezdeni. 1810-ben
azonban a nagy tûzvész óriási károkat okozott.
700 házból mindössze 40 maradt meg. A járóké-
pes lakosság éppen a szõlõben dolgozott, ezért
életben maradt. Mire leesett a hó, tetõ került a
családok feje fölé. 

A készülõ kiállítás metszetekkel és archív fo-
tókkal bemutatja majd az Alsó- és Felsõ-Tabán

újjáépítését és benne József Nádor szerepét. Az
elsõ igazi csapás, amely a Tabán pusztulásához ve-
zetett, a Tabánra kifutó hajóhíd elbontása és a
Vízivárosba tervezett Lánchíd építése volt.

Egész Buda a szõlõbõl élt. A tabániak jó része
kapás volt: pestiek és budaiak szõlõjét kapálták.
Szinte mindenkinek volt saját szõlõje és bora,
akadtak akik kereskedtek vele, mások fuvaroz-
ták. Rajtuk kívül a tabáni kocsmárosokat is a bor
tartotta el. 1882-ig, a filoxéra járványig épp annyi
kocsma volt a Tabánban, mint a Józsefvárosban:
utcánként átlagosan kettõ.

Az Amerikából behurcolt szõlõgyökértetû mi-
att azonban az ültetvényeket ki kellett vágni és a
tõkéket elégetni. A kisváros megélhetés nélkül
maradt. Az emberek elszegényedtek, felparcel-
lázták a hegyoldalt és eladták a telkeket. Sokan a
kivándorlást választották, és többé a szerbek sem
maradtak ott.

A tabániak maradéka a déli összekötõ vasúti
hídon keresztül, naponta gyalog járt dolgozni
a ferencvárosi malmokba. Néhányan a kör-
nyékbeli fürdõkben masszõrként dolgoztak,
mások mosónõként kerestek némi pénzt. A
közeli Dobozgyár is alkalmazott pár tucat
munkást és emellett a Duna-parti bérpaloták-

ban  házmesterként, vagy cselédlányként kap-
hattak munkát. Mindössze egy maroknyi tabá-
ni foglalkozott borkereskedéssel. Hirtelen
még a homoki bornak is nagy ára lett:
Szegedrõl, Jászberénybõl szállították a bort,
mert a homoki szõlõben a szõlõgyökértetû
nem tett kárt. Akinek semmi sem jutott, kény-
szerbõl vendéglõsnek vagy kocsmárosnak állt.
A kövezetlen, csatornázatlan és közvilágítás
nélküli utcák földszintes házainak udvarára
kitettek egy-két asztalt, néhány széket, és ezzel

a zöldbe vágyó pestiek szemében megteremtet-
ték a „tabáni Grinzing” mítoszát. A tabániak
számára ez az idõszak azonban csöppet sem az
aranykort jelentette.

A tárlat többek között bemutatja majd, hogy
miért jelentett sorsdöntõ csapást a Tabánra a ki-
rályi palota megépítése, és hogyan csiszolták le a
„zsiványtanyával” együtt a Gellért hegy alját és ol-
dalát. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Múzeum Óbudán, a Korona tér 1. szám alatt ta-
lálható.                                                                     Rojkó A.

Nem került be az állam által finanszírozott
munkák közé a harangok restaurálása, illetve
pótlása, ezt 2010 és 2011 között a plébánia saját
beruházásában, a Budavári Önkormányzat és
a Norvég Alap támogatásával valósította meg.
Elkészült a négy elpusztult harang rekonst-
rukciója, a meglévõ nagyharang hangzáskor-
rekciója, illetve beépítésre kerültek a toronyba
az elleningás harangszékek, amelyek ekkora
méretben egész Európában példa nélküliek.

„Gyönyörû kocsmai csend”

Kiállítás nyílik a Tabánról

1933-ban megkezdõdött a Tabán bontása  (archív fotó)
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Cserbenhagyó gázoló az Erzsébet hídon
Súlyos balesetet okozott egy autós az Erzsébet hídon.
A sofõr szabálytalanul átvágott a buszsávba, ahol egy
robogóval közlekedõ fiatalember, hogy az ütközést el-
kerülje, inkább elfektette motorját. A motoros nyílt
lábszártörést szenvedett, az autós ennek ellenére se-
gítségnyújtás nélkül továbbhajtott. A rendõrség az
eset kapcsán arra hívja fel a figyelmet, hogy ilyen ese-
tekben bûncselekmény akkor állapítható meg, ha a
balesetet okozó személy a baleset helyszínén nem áll
meg. Amennyiben megáll, de nem nyújt tõle elvárható
segítséget, ezzel is bûncselekményt követ el. Jó tudni,
hogy nem csak a gépjármûvezetõt terheli a segítség-
nyújtási kötelezettség, hanem a jármû utasait, a járó-
kelõket és más jármûvek vezetõit is, akik szemtanúi a
történéseknek.

Rendõrök elõzték meg a lopást
Lehúzva hagyta autója ablakát az egyik kis kerületi ut-
cában egy fiatal hölgy. Szerencsére a kerületi járõrök-
nek feltûnt a jármû, ezért azonnal intézkedtek a gép-
kocsi tulajdonosának felkutatásáról és értesítésérõl. 
Átmeneti szállásnak nézett egy parkoló gépkocsit az a
hajléktalan, aki elõször betörte az autó ablakát, a szá-
mára értékes dolgokat összeszedte, majd mivel köz-
ben beesteledett, úgy gondolta, hogy az éjszakát a jár-
mûben tölti, zsákmányát pedig másnap értékesíti.
Erre azonban nem került sor, mert a rendõrök elfog-
ták az autó hátsó ülésén üldögélõ hívatlan vendéget,
aki azóta elõzetes letartóztatását tölti.

Menekülõt fogtak
Idegesen viselkedett a rutin gépjármû ellenõrzés so-
rán egy fiatalember. Meg is volt rá minden oka, hiszen
körözés alatt állt, kábítószer birtoklás miatt ugyanis
jogerõsen börtönbe kellett volna vonulnia. Ráadásul a
nála lévõ cigarettás dobozban kábítószer gyanús
anyagot találtak, ezért elõállították a kapitányságra.

Motorokkal trükköztek
Az elmúlt idõszakban három személy bukott le amiatt,
hogy motorkerékpárjukat 50 cm3-esnek tûntették fel
az adás-vételi szerzõdésen, holott azok nagyobbak,
125 cm3-esek voltak. A trükközésnek nincs értelme,
ugyanis a szigorított ellenõrzések során minden eset-
ben megállapításra kerül a motorok eredeti köbcenti
mérete, ráadásul a kiszabott büntetés nagysága bizto-
san magasabb lesz, mintha a motor tulajdonosa nagy-
motornak levizsgáztatta volna jármûvét.

Angolosan akart távozni a helyszínrõl az a robogó-
tulajdonos, aki hátulról belehajtott az elõtte álló gép-
kocsiba. Miután a sofõr rendõrt hívott, a robogós fia-
talember megpróbálta elhagyni a helyszínt. Mint kide-
rült, a jármûnek nem voltak meg a papírjai, ráadásul a
férfi a megfelelõ jogosítvánnyal sem rendelkezett.  

Önveszélyes koldus
Az egyik forgalmas útkeresztezõdésben egy férfi a pi-
ros lámpánál álló autósoktól kéregetett. Azon túl, hogy
a koldulás szabálysértésnek minõsül, saját és mások
testi épségét is veszélyeztette. Az elõállítást követõen
a férfit gyorsított eljárás keretében 30 ezer forintos
pénzbírsággal sújtották. 

Templomból lopott
Besurranó tolvaj járt az egyik kerületi templom irodá-
jában, ahonnan elemelt két laptopot. A hasonló esetek
megelõzése érdekében a rendõrség arra kéri az ügy-
félforgalmat bonyolító irodákban dolgozókat, hogy ér-
tékeiket soha ne hagyják szem elõtt. Ha eltávoznak
szobájukból, azt minden esetben zárják be, a kulcsot
pedig ne hagyják az ajtóban.

Rendõrkézen a tolvaj
Nem örülhetett sokáig zsákmányának az a fiatalember,
aki miután betörte egy autó oldalablakát, a hátsó ülé-
sen lévõ táskát eltulajdonította. Az esetnek szemtanú-
ja is akadt, aki szerencsére azonnal telefonált a rendõr-
ségre, így a személyleírás alapján az elkövetõ pillana-
tok alatt kézre került, vele együtt az eltulajdonított ér-
tékek is hiánytalanul meglettek. Az elfogott férfi nem
ismeretlen a hatóság elõtt, hasonló jellegû bûncselek-
mények elkövetése miatt többször elítélték. Jelenleg
elõzetes letartóztatásban várja újabb büntetését.

Munkában a trükkös tolvajok
Új módszerekkel próbálkoznak a kerületben az idõsek
megtévesztésére szakosodott trükkös tolvajok.
Nemrégiben egyikük azzal hívott fel egy idõs hölgyet,
hogy az unokája bajba került ezért szüksége van egy-
millió forintra. Szerencsére a hölgy nem hagyta rá-
szedni magát, telefonon megkérdezte unokáját, hogy
valóban segítségre szorul-e. Természetesen rögtön
kiderült, hogy az ismeretlen telefonáló pénzt akart ki-
csalni tõle. 

Ugyancsak trükkös csalás áldozata lett egy idõs úr,
akit a villamosmegállóban szólított le egy magát turis-
tának kiadó férfi, azzal az ürüggyel, hogy nincs magyar
forintja és szeretne pénzt váltani. Sajnos a sértett elõ-
vette a pénztárcáját, és megengedte, hogy az ismeret-
len férfi kivegye belõle a kért pénzösszeget.  

AA  kkeerrüülleettii  kkaappiittáánnyyssáágg  iissmméétt  ffeellhhíívvjjaa  aa  llaakkoossssáágg  ffii--
ggyyeellmméétt  aarrrraa,,  hhooggyy  iiddeeggeenn  sszzeemmééllyyeekkeett,,  sseemmmmiillyyeenn
iinnddookkkkaall  ééss  ssoohhaa  nnee  eennggeeddjjeenneekk  bbee  ootttthhoonnaaiikkbbaa..  HHaa
vvaallaakkii  rrookkoonnnnaakk  kkiiaaddvvaa  mmaaggáátt,,  tteelleeffoonnoonn  ppéénnzztt  kkéérr,,
ggyyõõzzõõddjjeenneekk  mmeegg  rróóllaa,,  hhooggyy  vvaallóóbbaann  aa  rrookkoonnuukk,,  iissmmee--
rrõõssüükk  vvaann  bbaajjbbaann..  IIssmmeerreettlleenn  sszzeemmééllyyeekkkkeell  nnee  áálllljjaa--
nnaakk  sszzóóbbaa  aazz  uuttccáánn  sseemm,,    ééss  mmiinnddeenn  ggyyaannúúss  eesseettbbeenn
aazzoonnnnaall  kkéérrjjeenneekk  rreennddõõrrii  sseeggííttssééggeett  aa  445577--55661122--eess
tteelleeffoonnsszzáámmoonn!!

Kék hírek

Elkezdõdött a fûtési szezon, ennek ellenére a bu-
dapesti lakások tíz százalékába még nem tudtak
bejutni a kéményseprõk – derült ki a Fõvárosi
Kéményseprõipari Kft. és a Fõvárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság sajtótájékoztatóján. Pedig az
egyébként kötelezõ ellenõrzés életet menthet, a ha-
lálos kimenetelû szén-monoxid mérgezések egyik
oka ugyanis éppen a rossz kémény. 

Hivatalosan csak október 15-én indult el a fûtési
szezon, azonban már négyen haltak meg szén-mo-
noxid mérgezésben Budapesten, míg hasonló
okokból tizenketten kórházi ellátásban részesül-
tek – mondta el a Fõvárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság helyettes vezetõje azon a sajtótájékozta-
tón, amelyen a Fõvárosi Kéményseprõipari Kft-vel
közösen nyújtottak tájékoztatást a kéményellenõr-
zés legújabb szabályairól, valamint a szén-monoxid
mérõk helyes használatáról. Palotai Gábor arra is
felhívta a figyelmet, hogy az új jogszabályok értel-
mében a katasztrófavédelem hatóságként felügyeli
a kéményseprõ-szolgáltatót. Mindez azt jelenti,
hogy ha a kéményseprõk kétszer nem tudnak be-
jutni a lakásba, a katasztrófavédelem felszólítja,
majd akár meg is bírságolhatja tulajdonost. A hatá-
rozott fellépésre azért van szükség, mert a kémény-
ellenõrzéssel a szén-monoxid mérgezések nagyobb
része megelõzhetõ. Ezt a célt szolgálja az a rendel-
kezés is, amely szerint már kötelezõ a szén-mono-

xid érzékelõk felszerelése közintézményekben,
vendéglátóhelyeken és az új építésû lakásokban,
amennyiben az ingatlanban nyílt égésterû gázbe-
rendezés mûködik. Ebben az esetben a mérõket a
kéményekhez hasonlóan kötelezõen ellenõrzik. 

Kovács Balázs tájékoztatása szerint idén a bu-
dapesti lakások tíz százalékába nem jutottak be
a kéményseprõk. Bár a vizsgálatból így 53 ezer
lakás kimaradt, az elõrelépés kézzelfogható, hi-
szen ez a szám az elmúlt években jóval megha-
ladta a százezret. 

A Fõvárosi Kéményseprõipari Kft. vezetõje
hangsúlyozta: a kötelezõ kéményellenõrzést a jog-
szabályokba foglaltak szerint elõre ütemezett mó-
don végzik. Az év elsõ kilenc hónapjában a vizs-
gált közel 600 ezer lakás közül ezerkilencszáz he-
lyen találtak életveszélyes füstelvezetõt. Ezek hasz-
nálatát a katasztrófavédelem egészen addig meg-
tiltja, míg a tulajdonos be nem szerzi a hiba elhá-
rítását igazoló kéményseprõ-ipari nyilatkozatot. 

Újdonság, hogy a Fõvárosi Kéményseprõipari
Kft. a fûtési szezon elindulásával online ügyfél-tá-

jékoztatási szolgáltatást vezetett be. Ennek kö-
szönhetõen egy gyors és ingyenes regisztrációt kö-
vetõen az érdeklõdõk bármikor lekérdezhetik a
lakásukra vonatkozó kéményellenõrzések terve-
zett idõpontját. A szolgáltatás hamarosan tovább
bõvül, késõbb ingyenes SMS- és e-mail értesítést
is küldenek majd a legfontosabb tudnivalókról.

A szén-monoxid mérgezések megelõzésével
kapcsolatban is hasznos tanácsokkal szolgáltak a
szakemberek. Elhangzott, hogy az egyre gyako-
ribb mûanyag ablakcserék miatt megszûnik a la-
kásban a természetes levegõ utánpótlás, emiatt a
nyílt égésterû fûtõkészülékek nem jutnak elegen-
dõ oxigén utánpótláshoz. Veszélyforrást jelent-
het a konyha páraelszívója is, amely óránként
akár több száz köbméter levegõt távolít el a lakó-
helyiségekbõl. Ezt pótolnia kell, ha másképpen
nem sikerül, akkor a berendezés a kéménybõl jut
levegõhöz, miközben a káros égésterméket is be-
szívja a lakásba. Éppen ezért gondoskodni kell ar-
ról, hogy az elszívó ne mûködjön egy helyiségben
és egyszerre a kézkészülékkel.                                  -pp-

Online lekérdezhetõ az ellenõrzés idõpontja

Engedjük be a kéményseprõt!

„Itt a Szabad Európa Rádiója”
OOkkttóóbbeerr  3311--éénn különleges programra várják a látogató-
kat az Országos Széchényi Könyvtárba. Ezen a napon
lesz 20 éve, hogy a Szabad Európa rádió utoljára közvetí-
tett magyar nyelven. Az OSZK Történeti Interjúk Tára fel-
idézi a Szabad Európa Rádió Magyar Osztályának törté-
netét – a kezdeteket, az ötvenes évek hidegháborús idõ-
szakát és a magyar forradalmat, illetve a 80-as éveket, a
rendszerváltozást és a búcsút 1993. október 31-én. Íze-
lítõ a programból: egész nap folyamatos vetítés mozgó-
képes dokumentumokból, Esõjegy – Halász Péter port-
réfilm, egykori rádiósok a képernyõn.

Üdvözlet az egykori „szabadeurópás” munkatársak-
nak: Szemerei Péter, az Országos Széchényi Könyvtár fõ-
igazgatója, Balogh László, a Közszolgálati Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke, Hanák Gábor, történész, rende-
zõ. Könyveiket dedikálják: Skultéty Csaba és Büky Barna.
A program ookkttóóbbeerr  3311--éénn  99  óórrááttóóll  2200  óórrááiigg az OSZK 8.
emeletén ingyenes belépõjeggyel látogatható.

Huszárhagyomány a Budai Várban
OOkkttóóbbeerr  1199--éénn,,  2266--áánn  ééss  nnoovveemmbbeerr  22--áánn    Huszárha-
gyomány a Budai Várban címmel  színes programok vár-
ják a családokat.   Ezeken a napokon az elõzetes tervek
szerint 10, 13 és 15  órakor hagyományõrzõ  lovas  huszár
menet halad át  fúvószenekari kísérettel a Vár területén
a Kapisztrán tértõl a Dísz téren át a Savoyai teraszig. A
Magyarság Házában kézmûves foglalkozásokat rendez-
nek  a  gyerekeknek,  de lesznek utcaszínházi elõadások
és térzene is.

A programot a Közigazgatási és Igazságyügyi Mi-
nisztérium, valamint a Budai Várnegyed, a Fertõdy
Eszterházy kastély  és a Kúria megújításáért felelõs kor-
mánybiztosság megbízásából a Qalitas Event Kft. szervezi.

Lánchíd Kör
NNoovveemmbbeerr    88--áánn  ppéénntteekkeenn  1133  óórraakkoorr,,  Böjte Csaba fe-
rences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke
lesz a Lánchíd Kör vendége. Helyszín: Budapesti
Egyetemi Katolikus Gimnázium ( I., Szabó Ilonka u. 2-4.
díszterem ) www.lanchidkor.hu

Mozart Requiem a Szent Anna 
templomban
A Szent Anna Ének- és Zenekar elsõ, bemutatkozó
hangversenye nnoovveemmbbeerr  11--éénn,,  ppéénntteekkeenn  ééss  55--éénn,,  kkeedd--
ddeenn  2200  óórraakkoorr lesz a  Felsõvízivárosi Szent Anna temp-
lomban (I., Batthyány tér 7.). A hivatásos énekesekbõl
álló énekkar 12 tagja Mozart Requiem címû mûvét
szólaltatja meg. Közremûködik: Csóka Anita (szop-
rán), Barna Júlia (alt), Katona Tamás (tenor),
Horváth Csaba (basszus). Vezényel: Balasi Barnabás.
Belépõjegy: 2000.-Ft (felnõtt), 1500.-Ft (diák és
nyugdíjas). Jegyek válthatók: a hangversenyek elõtt a

helyszínen, valamint elõvételben a Szent Anna temp-
lom sekrestyéjében, hétfõtõl péntekig: 16.30-18.00,
szombaton 18.00-19.00, vasárnap 7.30-12.00 és
17.30-19.00 óráig.

Szenior Akadémia 50+éveseknek 
A Testnevelési Egyetem Szenior Akadémiája nyilvános
és ingyenes elõadás-sorozatán elismert szakemberek
speciálisan az 50+ generációnak tartanak elõadást
kéthetente. Idõpont: ookkttóóbbeerr  2288..,,  1177  óórraa..  Elõadó: dr.
Csókay András idegsebész. Az elõadás címe: Agyunk
csodálatos mûködése. Helyszín: Testnevelési Egyetem,
Aula 1125 Budapest, Alkotás u. 44. Helyfoglalás
16.30-tól. 

Magyar Nemzeti Galéria
(Budavári Palota, B épület)
Tematikus elõadással várja az érdeklõdõket a Magyar
Nemzeti Galéria. Az elõadás a Monet, Gauguin, Szinyei
Merse, Rippl-Rónai – Impresszionista és posztimpresszi-
onista remekmûvek a jeruzsálemi Izrael Múzeum, a
Magyar Nemzeti Galéria és a Szépmûvészeti Múzeum
gyûjteményeibõl címû kiállításhoz kapcsolódik.

OOkkttóóbbeerr  2277..  1166..0000  óórraa:: A nagybányai mûvésztelep -
Plesznivy Edit mûvészettörténész elõadása. Az elõadá-
sokon való részvétel ingyenes. Az elõadások elõtt a kiállí-
tás belépõjeggyel tekinthetõ meg. A francia impresszio-
nista remekmûvek másfél hónappal tovább, november
24-ig maradnak Budapesten.

Koller Galéria
(I., Táncsics u.5.)
A galériában az idei Koller Díjat elnyert mûvész, Szkok
Iván Válogatás a mûterembõl címû kiállítása látható ok-
tóber 31-ig. www.kollergaleria.hu

Vízivárosi Galéria
(II., Kapás u.55.)
Mûvészcsaládok a II. kerületben – Látószögek. Kiállító
mûvészek: Gábor Áron festõmûvész, G. Heller Zsuzsa ke-
ramikus és szobrász, Gábor Márton Dániel videómûvész,
Dobay Eszter fotómûvész. A kiállítás november 20-ig te-
kinthetõ meg keddtõl péntekig 13-18 óráig és szomba-
ton 10-14 óráig.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(Magyarság Háza, Szentháromság tér 6.)
NNoovveemmbbeerr  55..,,  kkeedddd,,  1188..0000  óórraa: Montenegró magyar
vonatkozásai - Szirti László rendezõ és Kiss Gábor ope-
ratõr-szerkesztõ filmje. Albán mentõs az 56-os forra-
dalomban címmel egy kalandos életpálya bemutatása.
Meghívott vendégek: a Montenegrói Köztársaság és az
Albán Köztársaság budapesti nagykövetei. (Deák te-
rem)

Mozgássérültek klubja
Az I. kerületi mozgássérültek következõ klubnapja nnoo--
vveemmbbeerr  55--éénn  1144  óórraakkoorr lesz a Budavári Mûvelõdési
Házban. (I., Bem rkp. 6.) 

Elõadások a testi-lelki egészségrõl
A Budapest-Budai Református Egyházközség nagyter-
mében (I., Szilágyi Dezsõ tér 3.) beszélgetés-sorozat
indul Az ember egy csoda címmel. A szervezõk a fele-
lõsségre nevelést szeretnék átadni olyan interaktív elõ-
adásokkal, amelyek bemutatják az ember biológiai, in-
tellektuális és lelki sajátosságait. A program az Eduvital
Társaság (www.eduvital.net) közremûködésével jött
létre.

Elõadások: OOkkttóóbbeerr  2299..,,  1188..3300  óórraa: A biológiai lét alap-
jai a genetikában jártas kutató és a pszichológus szemével
– Falus András és Komlósi Piroska. Fizikai lét, értelmi és
érzelmi lét és mûködés egyénileg és társasan – Pécsi Rita.
NNoovveemmbbeerr  1199..,,  1188..3300  óórraa:: Érzelem, vágy, értelem, alkotó
erõ – ösztön és tudat. Mit kell megtanulni? – Grész Gábor.
DDeecceemmbbeerr  1177..,,  1188..3300  óórraa:: Mozgás, munka – Somhegyi
Annamária. Alvás, pihenés – Bódis Róbert.
(www.gyulekezet.hu)

Budavári Mûvelõdési Ház
(I. ker., Bem rkp. 6.)
NNoovveemmbbeerr  1133..,,  sszzeerrddaa,,  1100..3300  óórraa: Kishajó elõadás. Marék
Veronika - Erdélyi Erika: Kippkopp és Tipptopp. A
Nefelejcs Bábszínház elõadása. Belépõdíj: 800 Ft.
NNoovveemmbbeerr  1155..,,  ppéénntteekk,,  2200..0000  óórraa: Makám együttes kon-
certje. Belépõ: 1000 Ft.
NNoovveemmbbeerr  1100..,,  vvaassáárrnnaapp,,  1177..0000  óórraa: „Mily gyorsan száll a
tündéri mámor…”
Giuseppe Verdi, Richard Wagner, W. A. Mozart, Christoph
Willibald Gluck, Johann Strauss mûveit hallhatják a
Budavári Opera Együttes tagjainak elõadásában.
Belépõ: 800 Ft.
NNoovveemmbbeerr  88..,,  ppéénntteekk  1144..0000  óórraa: Budavári Filmklub a
Tabán Moziban. A házban -színes, feliratos, francia
thriller. Helyszín: I. kerület Krisztina krt. 87-89.
A vetítés ingyenes! A programokról bõvebb felvilágosí-
tás: www.bem6.hu. Telefon: 201-0324 fax: 201-1780

Irodalmi estek a Szent Imre Házban
(XI., Himfy u. 9.)
NNoovveemmbbeerr  1122..,,  kkeedddd,,  1199..3300  óórraakkoorr:: „Erdélyország az én
hazám”- a Muzsikás együttes estje. (Sipos Mihály,
Porteleki László, Éry Péter, Hamar Dániel)
NNoovveemmbbeerr  1199..,,  kkeedddd,,  1199..3300  óórraakkoorr:: „Tudod, hogy nincs
bocsánat...”- Földes László Hobo József Attila estje.
NNoovveemmbbeerr  2266..,,  kkeedddd,,  1199..3300  óórraakkoorr:: Mesék gyertyafény-
nél-Boldizsár Ildikó estje.
Sorozatszerkesztõ: Csányi Tamás karnagy.
Helyfoglalás az érkezés sorrendjében 19.00 órától.

Programok

Biztonságunk érdekében mindenképpen használ-
junk szén-monoxid jelzõt. Érdemes a drágább, EN
50291:2001 szabvány szerinti bevizsgálással, illet-
ve egyéni kalibrálási bizonyítvánnyal és garanciával
rendelkezõ modellek közül választani, a filléres da-
rabok ugyanis a tapasztalatok szerint nem minden
esetben mûködnek megfelelõen. 

A készüléket légzési magasságban, abban a he-
lyiségben helyezzük el, ahol a tüzelõberendezés
mûködik. Ügyeljünk arra, hogy ne kerüljön pára-
kibocsátási pontok, ablak vagy ajtó közelébe, a tûz-
hely fölé, illetve a lakás huzatosabb részeibe.
Hálószobában mindig az ággyal egy szintben sze-
reljük fel a riasztót, és ha a jelzés beindul, azonnal
nyissunk ablakot, kapcsoljuk ki a gázkészülékeket
és menjünk ki a szabad levegõre. 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu Várnegyed

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann
kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LAKÁSO-
KAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,
wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

HHaattttyyúúhháázz melletti liftes házban legfelsõ emeleti 49 m2,
kétszobás, szépen felújított erkélyes lakás eladó. A háznak a
Hattyú és a Batthyány utca felõl is van bejárata, az ablakok a
Batthyány utca felé néznek. Közös költség fûtéssel együtt
24.000 forint. Saját tároló van. Irányár: 16,9 millió Ft. Tele-
fon: 0630-5637-350.oo

IIddõõss haszonélvezõ által lakottan, ingatlant vásárolnék. Te-
lefon: 0630-304-3129.oo

NNaapphheeggyy utcában (Tabánnál) eladó várpanorámás, csen-
des, hangulatos 80 nm-es (padlástérbeépítéssel 170 nm-re
bõvíthetõ) duplakomfortos (kétgenerációsként is használha-
tó) lakás, vadonatúj tetõs, liftes házban. Befektetõknek is!
Irányár 28.5 MFt. Telefon: 0670-560-1817.

NNaapphheeggyyeenn  a Fenyõ utcában zárt kertben GARÁZS kiadó.
Telefon: 063-30-3831-379.

II..  kkeerr..  szuperpanorámás 30 m2-es tabáni, 5. emeleti,
csendes, duplaliftes, elegáns garzon a budai vár alatt, fan-
tasztikus gellérthegyi panorámával frissen felújítva, gyö-
nyörû fürdõ és amerikai konyha, az elegáns Bethlen
Udvarban, díjmentes parkoló övezetben tulajdonostól el-
adó. 12.9 millió forintért. Ingatlanosok kíméljenek. Telefon:
06-30-556-5595.

BBuuddaavváárrii Dísz térre nézõ 74 m2, nagy keresztboltozatos
szobával rendelkezõ garzonlakásom magántulajdonra
cserélném. Bármilyen megoldás érdekel. Telefon: +36-
30-2381-309.

BBuuddaaii Várban a Dísz téren egy házban lévõ 2 db 127 m2-
es klasszikus nagypolgári belterû önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb lakásra cserél-
hetõ. Csereirányárak: 24,9 M Ft és 26,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

II..  kkeerr..  Gellérthegyen Berényi u. I. em. igényesen felújí-
tott, cirkós, biztonsági ajtós, riasztós 45 m2-es 2 szobás, er-
kélyes, közös és külön tárolós, kocsibeállós, teremgarázsos
lakás eladó. Telefon: 06-30-949-6400.

II..  PPaauulleerr utcában 100 m2-es, 2 szoba + 2 félszoba elosz-
tású, összkomfortos, erkélyes, jó állapotú öröklakás eladó.
Irányár: 24,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-2203.  

BBuuddaaii várban az Úri utcában igényesen felújított, utcai,
földszinti, dongaboltozatos belterû, cirkófûtéses, 40 m2-es
önkormányzati lakás bérleti joga átadó. Csereirányár: 9,5
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

AAttttiillaa úton a Budai vár feljáratánál 190 m2-es, nagy bel-
magasságú, különleges egyedi adottságú, reprezentatív
belterû, földszinti, utcai portálos üzlethelyiség tulajdonjoga
eladó.  Irányár: 59,6 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

NNaapphheeggyy  alján a Mészáros utcában, kertes 6 lakásos
társasházban nagypolgári jellegû, igényesen felújított,
100 m2-es, 3,5 szobás öröklakás azonnal beköltözhetõen
eladó. Irányár: 29,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-2203.

NNaapphheeggyyeenn a Derék utcában, kertes Bauhaus-társas-
házban lévõ 64 m2-es, napfényes, cirkófûtéses, azonnal
beköltözhetõ, alacsony fenntartási költségû öröklakás el-
adó. Irányár: 22,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-2203. 

TTóótthh Árpád sétány kedvelõinek! 90 m2-es 3 szoba hal-
los, nagy étkezõkonyhás és 100 m2-es 2 fürdõszobás, pa-
norámás önkormányzati lakások örökölhetõ bérleti joga
átadó vagy kisebb lakásra elcserélhetõ. Csereirányár:
22,9 M Ft és 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

BBuuddaaii  várban a Tárnok utcában 100 m2-es 2 szintes,
nagy teraszos, dupla komfortos, modern építésû magán-
tulajdonú öröklakás alkalmi áron,  azonnal beköltözhetõen
eladó. Irányár: 49,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban az Úri utcában reprezentatív dongabolto-
zatos belterû 80 m2-es, igényesen felújított, galériázott,
nagy étkezõkonyhás, cirkófûtéses, emeleti önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 19,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  Batthyány téren felújított mûem-
lékházban egy lakószinten lévõ panorámás, 150 m2-es, 2
fürdõszobás, erkélyes, igényesen felújított és 90 m2-es, er-
kélyes, felújítandó önkormányzati lakások örökölhetõ bér-
leti joga átadó. Csereirányárak: 27 M Ft és 14,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBeellbbuuddaaii,, szép bauhaus házban levõ földszinti, utcára és
belsõ kertre nézõ 40 m2-es öröklakásomat nagyobb buda-
vári önkormányzatira cserélném értékegyeztetéssel.
Telefon: +36-30-2318-309.

LLoovvaass úton tulajdonostól eladó 116 nm-es erkélyes, körbe-
napozott, duplakomfortos, cirkófûtéses mûszakilag, esztéti-
kailag felújított lakás szép villaházban. Érdeklõdni: 06-30-
900-4888.

BBaatttthhyyáánnyy  téren 122 m2-es, 2 lakásként kialakított, 2 für-
dõszobás, 2 konyhás, erkélyes, cirkófûtéses önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 22,7 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBpp.. I. ker. Logodi u.-ban gk. beálló terem garageban ki-
adó. Érdeklõdni lehet a 06/30/9416-631 telefon számon

TToollddyy ferenc utcában lévõ teremgarázsban gépkocsibeálló
hosszabb távra kiadó. Érdeklõdni: 06-30-928-1551.

GGaarráázzss kiadó Budán az I. ker. Tábor utcában 20.000 Ft/hó.
Érdeklõdni: 06-20-9362-779.

aaddááss--vvéétteell

4400..  hháázzaassssáággii  éévvffoorrdduullóórraa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  LLáásszzllóó,,  SScchheeiibbeerr
HHuuggóó  ffeessttmméénnyytt  vváássáárroollnnéékk..  TTeelleeffoonn::  00663300--330033--66994400..0000

EEllaaddóó Opel Astra Classic 1.4/90 LE megkímélt, karbantartott,
rozsdamentes! 4 téligumival, új akkuval, 490.000 Ft-ért. 1998
decemberi, 245.000 km-t futott. Telefon: 06-20-9362-779.

KKEELLEETTIISSZZÕÕNNYYEEGG  ééss  MMÛÛTTÁÁRRGGYYBBEECCSSÜÜSS  
vváássáárrooll  rrééggii  kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ééss  mmûûttáárrggyyaakkaatt,,  

sséérrüülltt  áállllaappoottbbaann  iiss..  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--445566--33993388..  0000

GGáábboorr Eszmeralda becsüs- mûgyûjtõnõ (elsõként legma-
gasabb áron) készpénzért vásárol judaikát, továbbá antik és
modern festményeket, bronztárgyakat, bútorokat (figurális
elõnyben), ezüsttárgyakat, aranyékszereket, porcelánokat,
herendit, meissenit, zsolnait, Kovács Margit, Gorka Géza al-
kotásait. Egyebeket, álló-, asztali-, faliórákat, tejes hagyaté-
kot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan vidékre is. Üzletünk: Fõ ut-
ca 67. Telefon: 06-1-364-7534, 06-30-382-7020.oo

sszzoollggáállttaattááss

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

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

IInnggaattllaannffeellúújjííttááss!!  Ingatlanok külsõ-belsõ felújítása. Festés,
burkolás, közmûves, ács, bádogos munkák. Kerítés építése,
javítása. Teljeskörû kertészeti munkák. Telefon: 06-1-781-
402, 06-70-547-2584. 00

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csa-
pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Te-
lefon: 06-30-447-3603.

FFüürrddõõsszzoobbáákk,,  konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszerzés-
el, garanciával! Vízóraszerelés ügyintézéssel! 06-20-961-
6153. www.mesterur.hu.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjííttáá--
ssiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviillllaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::  00662200--
99334444--666644,,  224466--99002211..  EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU
FFaa  ééss  mmûûaannyyaagg  aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk
ccsseerrééjjéétt,,  ((ppll..  kkééttsszzáárrnnyyúú  aabbllaakknnááll))  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  ggaa--
rraanncciiáávvaall!!  IIggéénnyyeesseenn  ééss  bbeeccssüülleetteesseenn  mmáárr  1188  éévvee!!  FFeell--
mméérrééss  ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  00667700--555500--00226699..oo

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS..  TTeelljjeesskköörrûû  ééppüülleettüüvveeggeezzééss..  
RRééggii  ggeerréébbttookkooss  aabbllaakkookk  ááttaallaakkííttáássaa  tthheerrmmoo  üüvveegghheezz..  

CCíímm::  AAvvaarr  uu..  2255..,,  tteelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988..
bbuuddaaiiuuvveeggeess..hhuu  0000

RREEDDÕÕNNYY,,  RREELLUUXXAA,,  SSZZÚÚNNYYOOGGHHÁÁLLÓÓ,,  ssttbb..
sszzeerreellééssee,,  jjaavvííttáássaa  ggaarraanncciiáávvaall  LLEEGGOOLLCCSSÓÓBBBBAANN!!

TTeelleeffoonn::  00667700--334411--99448899,,  00662200--334411--00004433..

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, 
VÍZSZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST, 

KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁT, AJTÓ-, 
ABLAKCSERÉT VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505,
MOBIL: 0630-251-3800. OOOO

NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánszemé-
lyeknek és társaságoknak. Telefon: 202-2505, 0630-251-
3800.oo

KKöözzééppkkoorrúú, középvégzettségû, jól fõzõ (diétás) nem do-
hányzó hölgy, rendezett családi háttérrel háztartásvezetést,
idõs- vagy gyermekfelügyeletet vállal. Telefon: 0630-892-
6355.

RREEDDÕÕNNYY  JJAAVVÍÍTTÁÁSS  ––  KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS
GGuurrttnnii  ccsseerree,,  sszzúúnnyyoogghháállóó,,  rreelluuxxaa,,  rroolleettttaa,,  sszzaallaaggffüüggggöönnyy..

MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  eellffooggaaddhhaattóó  áárr..
TTeelleeffoonn::  00663300--221122--99991199..

LLaakkaattooss, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 1 3754-194.oo

AApprróó--ccsseepprrõõ  sszzeerreelléésseekk,,  jjaavvííttáássookk  aazz  ÖÖnn  ootttthhoonnáábbaann!!
ÁÁrrjjeeggyyzzéékk,,  mmeeggrreennddeellééss::  aapprroo--ccsseepprroo..mmyy..wwwwww..hhuu

KKéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroolluunnkk!!
AArraannyyaatt,,  eezzüüssttöött,,  bbrriilliiáánnss  éékksszzeerreekkeett,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  

hhaaggyyaattéékkoott..  AArraannyy::  77..220000--1122..000000  FFtt  EEzzüüsstt::  118800--336600  FFtt..
TTeekkiinnttssee  mmeegg  aazz  iinntteerrnneetteenn::  wwwwww..lluuiissggaalleerriiaa..hhuu..  

IIII..  kkeerr..  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--5533..  TTeelleeffoonn::  331166--33665511..
KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyékénye-

zés munkával, szállítással. Kiss Gábor kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-8384,
06-20-345-9963.

RRáásszzoorruullóó  nagycsaládosoknak folyamatosan gyûjtünk
használható ruhát, bútort, konyhai és elektromos eszközöket.
Ezekért érte megyünk és eljuttatjuk Fótra, ahonnan tovább-
viszik Heves és Nógrád megyébe. Telefon: 06-30-942-0979.

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: 0630-222-3016.oo

HHaatthhaa JÓGA az Alagútnál, mindenkinek a mindennapok-
ban, testi-lelki harmónia és egészség. Képzett, gyakorlott ok-
tatóval. Zerge lépcsõ és a Logodi u. sarkán lévõ Judo terem-
ben. Október 3., 19.30 órai kezdéssel, tel.: 0670-454-7945.

JJóóggaa  aa  mmiinnddeennnnaappii  éélleettbbeenn..  AAzz  eeggéésszzsséégg  mmeeggõõrrzzéésséééérrtt
nnééllkküüllöözzhheetteettlleenn  aa  rreennddsszzeerreess  mmoozzggááss,,  aa  sszzaabbáállyyooss  llééggzzééss
ééss  aa  ssttrreesssszz  oollddáássáábbaann  aa  llaazzííttááss,,  ppiihheennééss..  PPrróóbbáálljjaa  kkii  öönn  iiss!!
HHééttffõõnn  ééss  sszzeerrddáánn  1188..0000--1199..3300--iigg  BBuuddaavváárrii  ÁÁllttaalláánnooss
IIsskkoollaa..  TTáárrnnookk  uu..  99--1111..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--440022--44665577..0000

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa  ttaannííttááss,,  kköözzééppsszziinnttûû  ééss  eemmeellttsszziinnttûû
éérreettttssééggiirree,,  ffõõiisskkoolláárraa,,  eeggyyeetteemmrree  ffeellkkéésszzííttééss..  TTööbbbb
mmiinntt  hhúússzzéévveess  ggyyaakkoorrllaatt..  TTeelleeffoonn::  0066--11--221133--77774477,,
mmoobbiill::  0066--2200--551188--22880088..0000

SSPPAANNYYOOLL  OOKKTTAATTÁÁSS  OONNLLIINNEE  IISS!!
NNyyeellvvvviizzssggáárraa  ((kköözzéépp--,,  ffeellssõõffookkrraa)),,  eeggyyeetteemmii  sszzaakkaasszz--
vviizzssggáárraa,,  üüzzlleettii  ééss  iiddeeggeennffoorrggaallmmii  sszzaakknnyyeellvvii  vviizzssggáárraa,,

éérreettttssééggiirree  ((kköözzéépp--  ééss  eemmeelltt  sszziinntt)),,  kkiiuuttaazzáássrraa..
HHúúnnggaarroo  ppaarraa  hhiissppaannoohhaabbllaanntteess..  TTeell..  0066--2200--335544--77117777..

Ingatlan

wwwwww..ttrrooffeeaaggrriillll..eeuu
1027 Budapest, Margit körút 2. 

Asztalfoglalás: 06-1-438-9090, 06-20-999-7708

MINDEN ESTE ÉLÕZENE A TRÓFEA GRILL ÉTTEREMBEN 
(MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕ)

Ajándék torta ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, ballagás, évforduló)..
Szombat-vasárnap frissen facsart grapefruit és narancslé.

Családi akció! Hétvégén és ünnepnap a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes.
Klimatizált étterem! További akciók a www.trofeagrill.eu/margit oldalon.

s

Oktatás

Adás-vétel

Egészség

VÁRNEGYED
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Czagány Balázs 

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek
a (06-20)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@mailbox.hu címen. Nyomás: F&F Print Line Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.VÁRNEGYED

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig csak személyesen a szerkesztõségben

www.varnegyedonline.hu • Hírek, információk az I. kerületrõl 
Ismét megnyílt a BÜFÉ a Városháza 

aulájában! 
Friss szendvicsek, üdítõk, sütemények, 

saláták, finom pékáru, kávé. 
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket! 

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

NNAAGGYYSSZZÉÉNNÁÁSS--TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZ  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--665555--22

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

Gerincbetegségre
Persolvo

Gyógyszalon 

GGeerriinncceerrõõssííttééss,,  nnyyúújjttááss,,  
ffáájjddaalloommccssiillllaappííttááss,,

mmaasssszzáázzss..  

CCíímm::  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  22..,,  SSzzééllll  KKáállmmáánn  ttéérrnnééll..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988..  

IInnggyyeenneess  
pprróóbbaakkeezzeellééss!!

Szolgáltatás

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001133..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés
November 8.
November 22.
December 6.
December 20.

Lapzárta
Október 30.

November 13.
November 27.
December 11.

Lapszám
19
20
21
22
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

A Budavári Önkormányzat nyilvános 
versenytárgyalást hirdet a tulajdonában lévõ

nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
tulajdonjogának értékesítésére:

1.) BBpp..  II..  CCssaallooggáánnyy  uuttccaa  44  //cc--dd.. szám alatti utcai, alag-
sori üzlethelyiség. Hrsz: 13875/5/A/16 és
13875/4/A/2. Alapterülete: 70 m2. Induló eladási ár:
15.500.000,-Ft. Versenytárgyalási biztosíték.
100.000.-Ft. Licitlépcsõ: 100.000.-Ft. MMeeggtteekkiinnttééss
iiddõõppoonnttjjaa::  22001133..1111..0066..--áánn  1100..0000--1100..3300--iigg,,  22001133..1111..2200..--
áánn  1100..0000--1100..3300--iigg.. A helyiség mûszaki állapota: teljes
felújítása szükséges.

2.) BBpp..  II..  CCssaallooggáánnyy  uuttccaa  44//cc..  szám alatti lépcsõházi, pin-
cei, óvóhely. Hrsz: 13875/5/A/18. Alapterülete: 95 m2.
Induló eladási ár: 4.500.000,-Ft. Versenytárgyalási biz-
tosíték. 100.000.-Ft. Licitlépcsõ: 100.000.-Ft. MMeeggttee--
kkiinnttééss  iiddõõppoonnttjjaa::  22001133..1111..0066..--áánn  1100..0000--1100..3300--iigg,,
22001133..1111..2200..--áánn  1100..0000--1100..3300--iigg..  A helyiség mûszaki ál-
lapota: teljes felújítása szükséges.

3.) BBpp..  II..  CCssaallooggáánnyy  uuttccaa  2288..//BBaatttthhyyáánnyy  uuttccaa  3311..  szám
alatti utcai, pincei iroda. Hrsz: 13919/0/A/1. Alapterülete:
46 m2. Induló eladási ár: 7.000.000,-Ft. Versenytár-
gyalási biztosíték. 100.000.-Ft. Licitlépcsõ: 100.000.-Ft.
MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõppoonnttjjaa::  22001133..1111..0066..--áánn  1100..3300--1111..0000--iigg,,
22001133..1111..2200..--áánn  1100..3300--1111..0000--iigg..  A helyiség mûszaki álla-
pota: teljes felújítása szükséges.

4.) BBpp..  II..  DDööbbrreenntteeii  uuttccaa  88.. szám alatti utcai, pincei raktár-
helyiség. Hrsz: 6233/0/A/I. Alapterülete: 121 m2. Induló
eladási ár: 9.600.000,-Ft. Versenytárgyalási biztosíték.
100.000.-Ft.Licitlépcsõ: 100.000.-Ft. MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõ--
ppoonnttjjaa::  22001133..1111..0077..--éénn  99..3300--1100..0000--iigg,,  22001133..1111..2200..--áánn
1155..0000--1155..3300--iigg..    A helyiség mûszaki állapota: teljes fel-
újítása szükséges.

5.) BBpp..  II..  DDööbbrreenntteeii  uuttccaa  1166..  szám alatti utcai, pincei rak-
tárhelyiség. Hrsz: 6240/0/A/I. Alapterülete: 48 m2. Induló
eladási ár: 4.500.000,-Ft. Versenytárgyalási biztosíték.
100.000.-Ft. Licitlépcsõ: 100.000.-Ft. MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõ--
ppoonnttjjaa::  22001133..1111..0077..--éénn  99..0000--99..3300--iigg,,  22001133..1111..2200..--áánn
1144..3300--1155..0000--iigg..    A helyiség mûszaki állapota: teljes fel-
újítása szükséges.

6.) BBpp..  II..  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  3300.. szám alatti utcai bejáratú, pin-
cei, raktár. Hrsz: 7076/0/A/2. Alapterülete: 80 m2. Induló
eladási ár: 3.500.000,-Ft. Versenytárgyalási biztosíték.

100.000.-Ft. Licitlépcsõ: 50.000.-Ft. MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõ--
ppoonnttjjaa::  22001133..1100..1177..--éénn  1100..1155--1100..4455--iigg,,  22001133..1111..0066..--áánn
1155..1155--1155..4455--iigg.. A helyiség mûszaki állapota: teljes felújí-
tása szükséges

7.) BBpp..  II..  VVáárraalljjaa  uuttccaa  1155..  szám alatti udvari bejáratú, alag-
sori mûhely. Hrsz: 7145/1/A/1. Alapterülete: 90 m2. Induló
eladási ár: 3.600.000,-Ft. Versenytárgyalási biztosíték.
100.000.-Ft. Licitlépcsõ: 50.000.-Ft. MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõ--
ppoonnttjjaa::  22001133..1100..1177..--éénn  99..3300--1100..0000--iigg,,  22001133..1111..0066..--áánn
1144..3300--1155..0000--iigg..    A helyiség mûszaki állapota: teljes fel-
újítása szükséges.

Az ingatlanok felújításra szorulnak, melyeket a pályá-
zók a jelenlegi mûszaki állapotban vásárolnak meg. A mû-
szaki állapotra vonatkozó részletes információ beszerzé-
se a pályázó feladata.

A nyertes pályázónak 5 munkanapon belül kell szerzõ-
dést kötnie, valamint a szerzõdés aláírását követõ 5 mun-
kanapon belül kell a vételárat egyösszegben megfizetni
ellenkezõ esetben a második legjobb ajánlattevõvel köt
az önkormányzat szerzõdést.

A versenytárgyalás helye a Budavári Önkormányzat I.
ker. Polgármesteri Hivatala (1014 Bp. Kapisztrán tér 1. I.
emelet 114.)

AA  vveerrsseennyyttáárrggyyaallááss  iiddõõppoonnttjjaa::  22001133..  nnoovveemmbbeerr  2211--éénn
1100..0000  óórraa..

A pályázóknak a versenytárgyalás megkezdése elõtt
regisztráltatni kell magukat a közjegyzõnél – versenytár-
gyalás helyszínén. A versenytárgyaláson a nem regiszt-
rált pályázók nem vehetnek részt.

s

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
nyilvános versenytárgyalást hirdet a Pilis, Kávai

út 56. sz. alatti családi ház elidegenítésére:

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ttuullaajjddoonnáá--
bbaann  áállllóó  11114411  hheellyyrraajjzzii--sszzáámmoonn  nnyyiillvváánnttaarrttootttt,,  aazz  iinnggaatt--
llaann--nnyyiillvváánnttaarrttáássbbaann  kkiivveetttt  llaakkóóhháázz  ééss  uuddvvaarr  mmeeggnneevvee--
zzééssûû  iinnggaattllaann,,  mmeellyy  PPiilliiss  vváárrooss  kküüllssõõ  rréésszzéénn  hheellyyeezzkkeeddiikk  eell
aa  KKáávvaaii  úútt  mmeelllleetttt..  PPiilliiss  vváárrooss  BBuuddaappeessttttõõll  kkbb..  5500  kkmm--rree  aa
44--eess  ffõõkköözzlleekkeeddééssii  úútt  mmeelllleetttt  ffeekksszziikk,,  BBuuddaappeesstt  vvoonnzzááss--
kköörrzzeettéébbeenn..  

A telek területe 1282 m2, a rajta álló lakóépület 79 m2

alapterületû. Helyiségei 2 szoba, hall, konyha, fürdõszoba,
kamra, veranda. A kert, gazos és elhanyagolt. A lakóház
oldalhatáros beépítési módban épült. Nincs alápincézve,

földszintes és magastetõs. Vegyes falazatú (tégla, vá-
lyog), az alapok feltehetõen beton vagy tégla sávalapok.
Fafödémes, kontyolt nyeregtetõvel rendelkezik. A nyílás-
zárók faszerkezetûek.

Az ingatlan elhanyagolt, a burkolatok tönkrementek.
Elavultak a gépészeti vezetékek, jelenleg mûködésképte-
lenek. A teherhordó szerkezetek kisebb felújítást igényel-
nek. A belsõ terek teljes felújításra szorulnak, és megol-
dandó a talajjal érintkezõs szerkezetek szigetelése is.

Teljes felújításra szorul az elektromos hálózat és a gé-
pészeti vezetékhálózat. A WC un. árnyékszék az épület
mögött található.

A telekre a víz és az elektromos áram korábban beve-
zetésre került, de jelenleg a közmûszolgáltatók kikap-
csolták azokat. Kiépített fûtéssel az ingatlan nem rendel-
kezik, 2 db egykürtõs kémény épült.  A kémények nincse-
nek kibélelve.

Induló vételár: 4.800.000,- Ft.
Versenytárgyalási biztosíték: 200.000,- Ft, mely után

az Önkormányzat kamatot nem fizet, a nem nyertes pá-
lyázónak visszautalja. Licitlépcsõ: 100.000,- Ft.

MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõppoonnttjjaa::  22001133..  1111..0055--éénn  1100..3300--1111..0000--iigg..
22001133..1111..1199--éénn  1100..3300--1111..0000--iigg..

A pályázóknak a versenytárgyalás megkezdéséig a
közjegyzõnél regisztráltatni kell magukat. A versenytár-
gyaláson a nem regisztrált pályázók nem vehetnek részt.

AAzz  iinnggaattllaann  éérrttéékkeessííttéésséérree  vvoonnaattkkoozzóó  vveerrsseennyyttáárrggyyaallááss
iiddõõppoonnttjjaa::  22001133..  nnoovveemmbbeerr  2211--éénn  1100..3300  óórraa..

A versenytárgyalás helye a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (1014
Budapest, I. Kapisztrán tér 1. I. emeleti tárgyaló).

s

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
nyilvános versenytárgyalást hirdet a tulajdonát

képezõ lakások elidegenítésére:

1.) BBpp..  II..  AAttttiillaa  úútt  2299.. alagsor 3. szám alatti lakás. 
Hrsz: 6348/4/A/2. Alapterület: 25 m2. Induló eladási ár:
3.000.000,-Ft. Versenytárgyalási biztosíték: 300.000,-
Ft. Licitlépcsõ: 100.000,-Ft. MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõppoonnttjjaa::
22001133..1111..0088..--áánn  99..0000--99..3300--iigg,,  22001133..1111..1188..--áánn  1100..3300--
1111..0000--iigg  

2.) BBpp..  II..  CCssaallooggáánnyy  uuttccaa  3366.. fsz. 2. szám alatti lakás. 
Hrsz: 13929/2/A/2. Alapterület: 70 m2. Induló eladási ár:
9.000.000,- Ft. Versenytárgyalási biztosíték: 900.000,-

Ft. Licitlépcsõ: 100.000,- Ft. MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõppoonnttjjaa::
22001133..1100..  3300..--áánn  1111..0000--1111..3300--iigg,,  22001133..1111..1133--áánn  1111..0000--
1111..3300--iigg..

3.) BBpp..  II..  FFõõ  uuttccaa  88.. fszt. 1. szám alatti lakás. Hrsz:
14332/0/A/4. Alapterület: 47 m2. Induló eladási ár:
5.000.000,- Ft. Versenytárgyalási biztosíték: 500.000,-
Ft. Licitlépcsõ: 100.000,- Ft. MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõppoonnttjjaa::
22001133..1111..0077..--éénn  1155..0000--1155..3300--iigg,,  22001133..1111..1188..--áánn  1111..3300--
1122..0000--iigg..

4.) KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  7711.. fszt. 3. szám alatti lakás
Hrsz: 7219/2/A/4. Alapterülete: 36 m2. Induló eladási ár:
4.800.000,-Ft. Versenytárgyalási biztosíték. 480.000.-
Ft. Licitlépcsõ: 100.000.-Ft. MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõppoonnttjjaa::
22001133..1100..2288--áánn  1111..1155--1111..4455--iigg,,  22001133..1111..1111..--éénn  1111..1155--
1111..4455--iigg..

5.) KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  7755.. V. em. 1. szám alatti lakás. 
Hrsz: 7217/0/A/43. Alapterülete: 58 m2. Induló eladási ár:
8.500.000.000,-Ft. Versenytárgyalási biztosíték:
850.000.-Ft. Licitlépcsõ: 100.000.-Ft. MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõ--
ppoonnttjjaa::  22001133..1100..2288--áánn  1100..4455--1111..1155--iigg,,  22001133..1111..1111..--éénn
1100..4455--1111..1155--iigg..

6.) BBpp..  II..  MMéésszzáárrooss  uuttccaa  1144..  fszt. 3. szám alatti lakás. 
Hrsz: 7528/0/A/7. Alapterület: 41 m2. Induló eladási ár:
5.000.000,- Ft. Versenytárgyalási biztosíték: 500.000,-
Ft. Licitlépcsõ: 100.000,- Ft. MMeeggtteekkiinnttééss  iiddõõppoonnttjjaa::
22001133..1100..2288--áánn  1100..0000--1100..3300--iigg,,  22001133..1111..1111..--éénn  1100..0000--
1100..3300--iigg..

A pályázóknak a versenytárgyalás megkezdése elõtt re-
gisztráltatni kell magukat a közjegyzõnél – versenytár-
gyalás helyszínén. A versenytárgyaláson a nem regiszt-
rált pályázók nem vehetnek részt.

AAzz  iinnggaattllaann  éérrttéékkeessííttéésséérree  vvoonnaattkkoozzóó  vveerrsseennyyttáárrggyyaa--
llááss  iiddõõppoonnttjjaa::  22001133..  nnoovveemmbbeerr  2211--éénn  99..0000  óórraa..

A versenytárgyalás helye a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (1014
Budapest, I. Kapisztrán tér 1. I. emeleti tárgyaló).

Önkormányzati pályázatok

CMS menedzser képzés 
indul a Budavári Mûvelõdési Házban
A Budavári Mûvelõdési Ház ismét várja a jelentkezõket a nnoovveemmbbeerr  1111--éénn, hétfõn induló, 90 órás, akkredi-
tált Content Management System (CMS) képzésére. 
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevõk megismerik az interneten publikálható dokumentumok létreho-
zásának folyamatát, technológiáját. Az adatbázis alapú, nyílt forráskódú tartalomkezelõk, avagy a CMS-
rendszerek megismertetésével akár egyedi internetes portálok létrehozására is képessé válnak.

TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióókk  bbeesszzeerreezzhheettõõkk  aa  BBuuddaavváárrii
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  VVaaggyyoonnii  IIrrooddáájjáánn  ZZuubboovviittss
EEmmeessééttõõll..
(1014 Bp. Kapisztrán tér 1. Telefon: 458-3000,
458-3064).

A képzésre elsõsorban regisztrált mun-
kakeresõk, tartósan inaktívak, GYED-en,
GYET-en vagy GYES-en lévõk jelentkezé-
sét várják, számukra a tanfolyam ingye-
nes, a képzés teljes összege a TÁMOP
3.2.3.-09/1-KMR-2009-0002 projekt
fenntartási keretébõl kerül finanszíro-
zásra.

A jelentkezéshez 8 általános iskolai vég-
zettség, illetve legalább egy operációs
rendszer és egy internet böngészõ alkal-
mazás felhasználói szintû ismerete szük-
séges. A jelentkezõk elõzetes tudásszint
felmérésen vesznek részt.

JJeelleennttkkeezzééssii  hhaattáárriiddõõ::  
22001133..  nnoovveemmbbeerr  44..,,  hhééttffõõ..

A képzésrõl és a képzéshez kapcsolódó
felnõttképzési szolgáltatásokról bõvebb
információ a http://www.bem6.hu/fel-
nottkepzes/ honlapon található, illetve a
+361 201-0324-es telefonszámon va-
lamint a kepzes@bem6.hu e-mail címen
kérhetõ.


