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Hajókirándulás az indián nyárban
Idén az égiek is úgy akarták, hogy október
1-én, az Idõsek világnapján nyárutói nap-
sütésben induljanak hajókirándulásra a
kerület szépkorú lakói. A lapunkban meg-
jelent felhívás nyomán közel kétszáznegy-
venen vehettek részt az önkormányzat ál-
tal szervezett nagymarosi utazáson. 

Az idõsek nem sokkal reggel 8 után már kí-
gyózó sorban várakoztak a Batthyány téri ha-
jóállomásnál, hogy minél elõbb a Rákóczi sé-
tahajó fedélzetére léphessenek. Kezdeti lelke-
sedésük az út során végig kitartott, a mûsor
közben többen táncra is perdültek, majd a
Duna-kanyarban lévõ célállomáson szinte
mindannyian kíváncsian követték a helyi ide-
genvezetõt. 

Az Idõsek világnapja alkalmából Judák
Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese aljegy-
zõ köszöntötte a hajó utasait. Rövid beszé-
dében utalt arra, hogy az önkormányzati tá-
mogatások és szabadidõs programok között
a hajókirándulás hagyománya az egyik leg-
népszerûbb. Ezúttal – a korábbiaknál kissé
hosszabb utazás miatt – meglepetésrõl is
gondoskodtak a szervezõk – mondta, majd
elárulta a titkot, hogy utazás közben, a hajó
alkalmi színpadán a Gyõri Nemzeti Színház
két mûvésze szórakoztatja a közönséget.

Varga Antal alpolgármester a résztvevõk
szemmel látható derûjét, vidám hangulatát
említette és arra is utalt, hogy õ maga gyakor-
ló pedagógusként sokszor kirándul „hasonló-
an lelkes fiatalokkal”, igaz, ez utóbbiak diá-
kok. Az induláskor annak a reményének
adott hangot, hogy az idõsek energiája és jó
kedve a nap során mindvégig megmarad. (Ez
a jókívánsága valóban beteljesedett, hiszen
hamarosan olyan asztaltársaságok alakultak,
amelyek tagjai mintha mindig is együtt töltöt-
ték volna az idejüket. Az alpolgármester úr
személyesen is bekapcsolódott a „társasági
életbe” és barátaik, házastársuk kérésére, név-
napjuk, illetve születésnapjuk alkalmából
sorra felköszöntötte az utasok között rejtõz-
ködõ ünnepelteket.)

A hajó jócskán elhagyta már a fõvárost, az
asztalokról a pogácsák és teasütemények is el-
fogytak, amikor Illés Gabriella és Krasznai
Tamás, a Gyõri Nemzeti Színház mûvészei
színpadra penderülve megkezdték mûsoru-
kat. Feledtetve az idõ múlását, ismert operett

slágerekkel és kedves történetekkel szórakoz-
tatták az utasokat. A közönség hamar kedvet
kapott az énekléshez és egy idõ után nemcsak
Kálmán Imre és Lehár Ferenc slágereit éne-
kelték együtt a mûvészekkel, hanem kört al-
kotva, többen táncra is perdültek.

A zenés mûsoron túl még egy meglepetés
várta a kirándulókat. A Duna alacsony vízál-
lása miatt a Rákóczi nem tudta megközelíteni
a nagymarosi kikötõt, ezért a folyó közepén az
utasoknak egy kisebb hajóra kellett átszállni-
uk. Néhányan nem vállalkoztak efféle ka-
landra, õk a hajóban múlatták az idõt, a több-
ség azonban nagyon élvezte a különleges part-
raszállást.

A nagymarosi hajóállomásról szakavatott
idegenvezetõkkel sétáltak a csoportok, és kü-
lönbözõ utakon jutottak el a Duna-kanyar
egyetlen ma is álló középkori egyházi mûem-
lékéhez, a római katolikus templomhoz,
amelyet már az 1324-es kiváltságlevél is em-
lít. Védõszentje Szent Márton. A templomot
övezõ házak alatt régi pincék húzódnak,
amelyekben a török uralom alatt a lakosság is
menedéket talált. Az elmúlt másfélszáz év-
ben számos neves mûvész és tudós élt ezen a

gyönyörû panorámájú településen, legtöbb-
jük emlékét ma szobor vagy utcanév õrzi.

A Rákóczi utasai élményekkel gazdagon
tértek vissza a hajóra, ahol terített asztal várta
õket. Raguleves, kacsacomb és rétes volt a me-
nü, no és az elmaradhatatlan feketekávé,
amely egészen Budáig élénken tartotta a tár-
saságot. A meglepetésekkel teli kirándulás a
délutáni órákban ért véget és sokan már a ki-
kötés után arról érdeklõdtek, hogy jövõre va-
jon merre lesz az úti cél.                                         r.a.

A Krisztinavárosban
lakom, nagyon sokan
ismerjük egymást a
környékrõl.  Akad,
akivel a Roham utcai
Idõsek klubjában ta-
lálkozom, másokkal
az interneten keresz-
tül tartjuk a kapcso-
latot. Gyakran eljárok
az önkormányzat ál-
tal szervezett programokra, legutóbb a
Czakó utcai Nyárbúcsúztató bálra látogat-
tam ki. Az október 1-jei hajókiránduláson
nem elõször vettem részt és akárhányszor
jöttem, ezen a napon mindig szép idõ volt.
Számomra a mai nap legfantasztikusabb
élménye az volt, amikor a hajónk megállt a
folyó közepén. Ilyet nem él át minden nap
az ember. Egyszer csak megérkezett a vízi-
busz, mellénk állt, átszálltunk és kivitt min-
ket a nagymarosi kikötõbe. Köszönet a kü-
lönleges élményért a szervezõknek.

Friss nyugdíjasok vagyunk, így elsõ alkalommal
vettünk részt a kiránduláson. Már a rakparton lát-
szott, hogy nagy az érdeklõdés, beálltunk a sorba és
azt vettük észre, hogy a körülöttünk lévõk a koráb-
bi évek élményeirõl meséltek. A hajón finomságok
vártak és szinte repült az idõ, amíg az asztaltársasá-
gunkkal beszélgettünk. A mûvészek is igazán kelle-
mes meglepetést okoztak, nem beszélve a kirándu-
lást követõ remek ebédrõl. A társaságtól végül úgy
búcsúztunk el, hogy „jövõre veletek ugyanitt”. 

Iványi Terézia 

Törtei Ferenc és Törtei Ferencné, Edit

Figyelem!

Zászlócsere-akció!
A Budavári Önkormányzat idén is meghirdeti a népszerû zászlócse-
re akciót az I. kerületben: október 8-tól az Ügyfélszolgálati irodákon
cserélhetik le a társasházak az elhasználódott zászlókat. 
A Budavári Önkormányzat idén is szeretné elõsegíteni, hogy a nem-
zeti színû zászlók kitûzésével a kerület polgárai méltóképpen emlé-
kezhessenek a közelgõ nemzeti ünnepen. A középületek és közte-
rületek fellobogózásáról szóló 8/1991. (III. 21.) fõvárosi rendelet ér-
telmében nemzeti ünnepeinken a lakóépületekre is ki kell tûzni a
nemzeti lobogót. A régi, kifakult, szakadt zászlókat az önkormány-
zat térítésmentesen újra cseréli.
Kérjük a lakóközösségeket, hogy ha élni kívánnak a lehetõséggel,
akkor a régi, elhasználódott nemzeti színû zászlókat adják le az Ön-
kormányzat Ügyfélszolgálati Irodáin (Kapisztrán tér 1., Attila út 65.),
ahol megkapják az új zászlókat is. 
Amennyiben valaki vásárolna a zászlókból, ezt önköltségi áron
megteheti.  
AA  zzáásszzllóóccsseerree  aakkcciióó  22001155..  ookkttóóbbeerr  2222--iigg  ttaarrtt..
Ügyfélfogadási idõ: Hétfõn: 8 -18 óra 30 percig, kedden: 8 -16 órá-
ig, szerdán: 8 -16 óra 30 percig, csütörtökön: 8 -16 óráig, péntek: 8
-13 óráig. Telefon: 458-30-30

Görömbõ mesék 
a Mátyás király 
játszótéren

Október 10-én, szombaton 10 órától ismét közös, interak-
tív zenés játékra hívjuk a gyerekeket a Budavári Mátyás ki-
rály játszótérre, Görömbõ mesék Mátyás királyról címmel. 
A játék után 11.30- 12.30 között vári sétára várjuk a szülõ-
ket és a gyerekeket. A Budai Vár mesebeli helyszínein a
Görömbõ kompánia kalauzolja végig a látogatókat. 
Találkozó a Mátyás király játszótéren! 
Mindkét program ingyenes.

Idén Nagymarosra kirándultak a kerület idõs lakói az önkormányzat  jóvoltából

Illés Gabriella és Krasznai Tamás a Gyõri Nemzeti
Színház mûvészei szórakoztatták a közönséget

Nagymaroson megcsodálták a Duna-kanyar mai is álló középkori mûemlékét, a katolikus templomot
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Október 6-án a Batthyány Lajos Általános Iskola diákjai megemlékezést tartottak és koszorút he-
lyeztek el a mártír miniszterelnök szobránál.  A kormány 2001-ben nyilvánította a magyar nem-
zet gyásznapjává október 6-át, amikor az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc leverése után
Aradon kivégzett tizenhárom vértanúra, és az aznap Pesten kivégzett gróf Batthyány Lajosra,
Magyarország elsõ független, felelõs kormányának miniszterelnökére emlékezünk.

Koszorúzás a Batthyány szobornálFelhívás
Bursa Hungarica 
Felsõoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ nyílt pályázat kere-
tében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A korábbi évek hagyományainak megfelelõen, a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az idén is
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához. Az
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsõ-
fokú tanulmányainak támogatása.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.)
Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag
a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkezõk részesülhetnek. Az ösztöndíjpályázatra
azok a települési önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû:
• felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõok-
tatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot
és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mes-
terfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mester-
képzésben, osztatlan képzésben vagy felsõfokú, illetve
felsõoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
• 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló
középiskolások;
AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  hhaattáárriiddeejjee  22001155..  nnoovveemmbbeerr  99..
További információ: www.budavar.hu honlapon, vagy
személyesen a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Népjóléti Csoportján: 1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1. sz. alatt, valamint a 458-3051 telefon-
számon.

Fûtési technológiától függetlenül komoly ve-
szélyt jelenthet a készülék nem rendeltetésszerû
használata, a szabálytalan kivitelezés, illetve a
mûszaki felülvizsgálat vagy ellenõrzés elmulasz-
tása. Bár a hûvösebb idõben egyre több otthon-
ban kezdenek el fûteni, még nem késõ a hivata-
los fûtési szezon kezdete elõtt szakemberrel el-
lenõriztetni a tüzelõ-fûtõberendezéseket és az
égéstermék-elvezetõ rendszereket – tanácsolják
a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szak-
emberei.

A nem rendeltetésszerû használat következté-
ben ugyanis jelentõs anyagi kárral és esetenként
súlyos sérülésekkel járó tûzesetek alakulhatnak
ki, de nem ritka a  robbanás sem. Nagyobb
eséllyel rakódik le káros anyag az olyan égéster-
mék-elvezetõ rendszerben, amelyben hulladé-
kot vagy más, nem megfelelõ tüzelõanyagot éget-
nek, az elzáródott kéménybõl pedig a káros
anyagok visszaáramolhatnak. Ezek a veszélyfor-
rások a megfelelõ használattal teljesen kiküszö-
bölhetõek!

A szabálytalan kivitelezés miatt az égéstermék
visszaáramolhat, a tüzelõ-fûtõberendezések
meghibásodhatnak. A zárt térbe visszajutó gá-

zok, így a szén-mono-
xid már alacsony kon-
centrációban is ko-
moly veszélyt jelente-
nek az ott tartózko-
dókra. A rosszul bekö-
tött eszköz gyakrabban
meghibásodhat, azt
gyakrabban kell javíta-
ni és rövidebb idõ alatt
tönkremegy, ráadásul
jóval több pénzt kell
ráfordítani. Mindez
megelõzhetõ, ha meg-
felelõ minõségû ter-
mékeket vásárolunk, a
tervezést és a kivitele-
zést pedig valódi szak-
ember végzi el!

A mûszaki felülvizs-
gálat és ellenõrzés fon-
tos feltétele a fûtési rendszer biztonságos mû-
ködtetésének, hiszen idõben kiderül, ha valami-
lyen karbantartási vagy javítási munkára van
szükség. Ezt a munkát is minden esetben bízzuk

szakemberre. A fûtési rendszer valamennyi ele-
mét ellenõriztetni kell az elõírás szerinti idõsza-
konként – javasolja a Fõvárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság olvasóinknak.

A társasházak által igényelhetõ felújítási
hitelfelvétel támogatásához

aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt
KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  1122//22000055..  ((VVII..11..))  KKtt..  RReennddeelleettee

aallaappjjáánn
AA  ppáállyyáázzaattoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  ffeellttéétteelleeii::
Támogatás annak a társasháznak nyújtható, amely
a) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegy-
zésre került, (ennek hiányában a társasház alapító okira-
tát a Földhivatalhoz benyújtották), és
b) nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozás-
sal, a Budavári Önkormányzatot megilletõ egyéb lejárt
tartozással vagy a társasházközösség által felvett hitel-
tartozással, és
c) építéshatósági engedélyköteles munkálatok esetében
rendelkezik az építéshatóság építési engedélyével, és
d) közgyûlési határozata alapján
felújítási alapot képez és a közgyûlés döntött – a pénzin-
tézettõl igényelt kölcsön visszafizetéséhez megfelelõ
mértékû fedezetet nyújtó – a felújítási alap javára törté-
nõ befizetési kötelezettségrõl, avagy a megemelt közös
költség fizetésének kötelezettségét vállalta.
A támogatás kizárólag az alábbi még el nem végzett fel-
újítási és korszerûsítési munkálatokhoz vehetõ igénybe:
(1) 
(a) az épület fõ tartószerkezeti elemeinek felújítása, 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 helyisé-
gek teljes vagy részleges felújítása;

(f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévõ épület-
gépészeti berendezések és vezetékhálózatok-különös
tekintettel a gázvezeték rendszer- teljes vagy részleges
felújítására, korszerûsítésére (a központi antenna, a ka-
putelefon és a kábel tv berendezéseinek és vezetékháló-
zatának 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 meghatá-
rozott munkálatok elengedhetetlenül szükséges mérté-
ket meg nem haladó kivitelezési és bonyolítási költségei-
nek fedezésére nyújtható

AA  ttáámmooggaattááss  mméérrttéékkee  ééss  ffeellttéétteelleeii::
(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke a
pénzintézettõl igényelt és általa már jóváhagyott hitel-
összeg
a.) 20 % - ig terjedõ óvadéki betét, maximum 5 millió 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 alkalommal
kaphat támogatást.
(3) A társasház a Rendelet alapján újabb támogatást csak
azt követõen kaphat, amennyiben a pénzintézettõl ko-
rábban felvett kölcsönét már teljes egészében visszafi-
zette.
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 rendsze-
resített nyomtatványon, a szükséges mellékleteket csa-
tolva.
A pályázat benyújtásának helye: Budapest Fõváros I. ke-
rület, Budavári Polgármesteri Hivatal,  Ügyfélszolgálati
Iroda (1014 Budapest I. Kapisztrán tér 1.)
AA  ppáállyyáázzaattookkaatt  ffoollyyaammaattoossaann,,  22001155..  ookkttóóbbeerr  2266..  ((hhééttffõõ))
1122..0000  óórrááiigg  lleehheett  bbeennyyúújjttaannii..

AA  ppáállyyáázzaattookk  eellbbíírráálláássáánnaakk  sszzaabbáállyyaaii::
A formailag és tartalmilag megfelelõ pályázatokat az Ön-
kormányzat 45 napon belül bírálja el, melyrõl írásban ér-
tesíti a társasházakat.
A pályázatok elbírálása során - a rendelkezésre álló pénz-
összeg erejéig - a pályázatokat az alábbi sorrendben kell
figyelembe venni:
- a volt állami, illetve önkormányzati tulajdonú lakások
privatizációja során alakult társasházak
- egyéb társasházak és lakásszövetkezetek.

A pályázati kiírás a helyben szokásos módon kerül közzé-
tételre. A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyomtat-
vány Ügyfélszolgálati Irodáinkon (Bp. I. Kapisztrán tér 1.)
beszerezhetõ, valamint a www.budavar.hu honlapunkról
is letölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ kérhetõ a
Polgármesteri Hivatal Vagyoni Irodájánál. (Zakhar Péter,
Tel: 458-3061)

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Pályázat

A fûtés is lehet veszélyes

Telefon: 06-1-336-04-35
Email:

ugyfelszolgalat@presslog.hu

Ha nem kapja a lapot, 
értesítse a terjesztõt! 

Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275

DANKHÁZI TIBOR
Fogadóóra: minden hónap utolsó kedd, a
Polgármesteri Hivatal Képviselõi irodájában.

MARSCHALL MÁTÉ
Fogadóóra: minden hónap elsõ kedd, 17 óra, a
Budavári Polgári Szalonban (Fõ u. 28.), telefo-
nos egyeztetés alapján (+36-20-354-1046)

TÍMÁR GYULA
Fogadóóra: minden hónap elsõ kedd, 
17-18 óra, Fidesz iroda (Fõ u. 28.)
Elõzetes egyeztetés: +36-20-353-71-00.

TÓTH GÁBOR
Fogadóóra: minden hónap elsõ szerda, 17-
18 óra, Vízivárosi klub (Batthyány u. 26.).

DR. JENEY JÁNOSNÉ
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ a
Vízivárosi klubban (Batthyány u. 26.), elõze-
tes egyeztetés alapján (+36-20-353-7272)

HORVÁTH CSILLA
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ, 16-17
óra, az Attila út 35. alatt vagy elõzetes beje-
lentkezés alapján (+36-20-354-06-66).

DR. PATTHY SZABOLCS
Fogadóóra: telefonon egyeztetett idõben
(+36-30-456-79-67)

VARGA ANTAL
Fogadóóra: minden hónap elsõ csütörtök,
17-18 óra, Szent Gellért Gimnázium
(Krisztina tér 4.), elõzetes egyeztetés a +36-
20-807-58-86-os telefonszámon.

VECSEY ANDRÁS
Fogadóóra: minden páros hónap elsõ kedd,
16-17 óra, Asztalka Cukrászda (Tabán,
Döbrentei u. 15.) illetve Tabán Templom- tér.

ORCZI ANTAL
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 18-19
óra, Uránia Csillagvizsgáló (Sánc u. 3/b.)

DR. GALLOWICH MARGIT 
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõjén 17-
18 óra, A hattyú utcai Idõsek Klubjában, illet-
ve elõzetes egyeztetés alapján máshol is
(+36-30-463-45-31).

REMENYIK ILDIKÓ
Fogadóóra: minden hónap elsõ szerda, 
16-18 óra, Krisztina tér 1.

VÁRADINÉ NASZÁLYI MÁRTA 
Fogadóóra: minden hónap harmadik péntek,
15-17 óra, helye az eokoskodas.blog.hu felü-
leten, illetve a politikusi facebook oldalon je-
lezve, illetve külön egyeztetés alapján más
idõpontban is (e-mail cím, cím, telefonszám).

VERES DÁVID OLIVÉR
Fogadóóra: minden kedden 16-18 óra, a
Polgármesteri Hivatal Képviselõi irodájában,
illetve egyéni egyeztetés alapján. Elérhetõség:
+36-20-353-6727.

Képviselõi 
fogadóórák
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Parkolási 
kedvezmény 
a szülõknek
Legutóbbi ülésén módosította a képviselõ-tes-
tület  a gyermekszállítási parkolási kedvez-
ményt: az iskolai kedvezményt a korábbi 16.00
óra helyett már 17.30 óráig lehet igénybe venni.
A már kiadott tárcsák cseréjével és az új tár-
csák kiadásával kapcsolatban kérjük hívják a
Budavári Kapu Kft. ügyfélszolgálatát: +36-1-
303-3220. 

Sok szülõ a munka mellett csak autóval tudja
megoldani a gyermeke szállítását. Éppen ezért
a Budavári Önkormányzat a családokat segí-
tendõ - a lakossági jelzéseket, igényeket figye-
lembe véve - bevezette 2015. szeptemberétõl a
gyermekszállítási parkolási kedvezményt. A
szülõ vagy hozzátartozó a bölcsõdénél, óvodá-
nál, családi napközinél reggel 8-9 óra között,
valamint délután 15-17 óra között, legfeljebb
20 perc idõtartamban ingyenesen várakozhat
a megjelölt gépjármûvel az intézmény közelé-
ben, amennyiben igényelte és kiváltotta a par-
kolási tárcsát.

Alsó tagozatos általános iskolások esetében a
kedvezmény délután 13-16 óra között volt
igénybevezetõ az iskola közelében. Ugyan-
akkor a tankerület jelezte, hogy a kerület általá-
nos iskolái, ha a szülõk kérik, a tanulók felügye-
letérõl hétköznap akár 17 óra 30 percig is tud-
nak gondoskodni.

Ehhez igazodva az Önkormányzat módosí-
totta a gyermekszállítási parkolási kedvez-
ményt: az általános iskolások szülei 17.30 órá-
ig vehetik igénybe a 20 perces ingyenes parko-
lást. Az új tárcsákon már 13.00 és 17.30 között
lehet beállítani az idõt.

A már kiadott tárcsák cseréjével és az új tár-
csák kiadásával kapcsolatban kérjük hívja a
Budavári Kapu Kft. ügyfélszolgálatát a +36-1-
303-3220-as telefonszámon.
Budavári Kapu Kft Ügyfélszolgálat - 1011
Budapest, Iskola utca 33.
Telefon: +36-1-303-3220
e-mail: ugyfelszolgalat@budavarikapu.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfõ: 9.00 - 17.00 óráig
Kedd: 9.00 - 17.00 óráig
Szerda: 9.00 - 18.00 óráig
Csütörtök: 9.00 - 17.00 óráig
Péntek: 9.00 - 16.00 óráig
Szombat-vasárnap: zárva

Zöldhulladék-gyûjtõ
zsák vásárolható
A Budavári Önkormányzat kedvezményesen,
50 százalékos engedménnyel, 120 Ft/db áron
biztosítja az I. kerületi társasházak részére a
kerti zöldhulladék-gyûjtõ zsákot. A zsákok
megvásárolhatók a Kapisztrán téri és az Attila
úti ügyfélszolgálati irodákon, ügyfélfogadási
idõben.

A zsákokat november végéig hetente, no-
vember végétõl bejelentés alapján vagy idõsza-
kosan szállítják el az FKF Zrt. a társasházaktól.
A szállítás díját a zsák ára tartalmazza.

Kazinczy 
emlékszoba nyílt
Munkácson
Október 3-án Kazin-
czy emlékszoba nyílt
testvérvárosunkban,
Munkácson. A mun-
kácsi várban lévõ
Munkácsi Történeti
Múzeumban lévõ
kiállítás a Budavári
Önkormányzat finan-
szírozásában, a Petõfi
Irodalmi Múzeum
rendezésében jött lét-
re. A kiállítás Kazinczy Ferenc magyar költõ,
író, mûfordító, nyelvújító emlékének adózik,
aki a Martinovics-féle jakobinus összeesküvés-
ben való részvétele miatt hat és fél éves börtön-
büntetésének utolsó tíz hónapját a vár börtöné-
ben töltötte 1800. augusztus 1. és 1801. június
28. között.

Az ünnepélyes megnyitóról készült tudósítá-
sunkat a következõ lapszámban olvashatják.

Módosította az önkormányzat a gyermekszállítá-
si parkolási kedvezményt, változott a szociális
rendelet, lakossági felmérés keretében hamarosan
humán erõforrás térkép készül, az elektromos au-
tók pedig a jövõben ingyenesen parkolhatnak a
kerületi utcákban. Többek között errõl is született
döntés a nyári szünetet követõ elsõ képviselõ-tes-
tületi ülésen. Ezeken kívül a polgármesteri hivatal
mûködésével, valamint az építési elõírásokkal
kapcsolatos módosításokról is tárgyaltak.

Elfogadta a testület az önkormányzat elsõ félévi
gazdálkodásáról szóló elõterjesztést. Mint dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester emlékeztetett,
a hatályos törvények értelmében már nem köte-
lezõ félévi beszámolót készíteni. Ennek ellenére
az önkormányzat a munkatervben foglaltaknak
megfelelõen tájékoztatást nyújt az intézmények
elsõ félévi gazdálkodásának tapasztalatairól, amit
kiegészít a Budavári Kapu Kft. eredmény kimuta-
tásával. Veres Dávid (DK) a gazdálkodással kap-
csolatban felvetette, hogy a Várgarázs bevétele
mintegy 90 százalékkal maradt el a várakozástól.
Dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató vála-
szában kiemelte: egy új létesítményrõl van szó,
aminek a kihasználtsága folyamatosan emelke-
dik, ráadásul az üzemeltetést az önkormányzat
idén nyáron átadta a Várgondnokság Kft. részé-
re. A bevételek és a kiadások alakulásáról szólva a
pénzügyi igazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy
a vári beléptetésbõl származó haszon elegendõ a
KÖZOP projekt lezárását követõen az önkor-
mányzatnál maradó projektelemek, például a lif-
tek fenntartására.

Jobb minõségû szociális étkeztetés

2015. november 1-tõl változik a szociális étkezés
díja, az érintetteket a Gondozási Központ levél-
ben tájékozatja majd. Szeptembertõl új szolgálta-
tó, a Menzaminta Szolgáltató és Vendéglátó Kft.
biztosítja az idõs, ágyhoz kötött, mozgáskorláto-
zott lakosok számára a szociális étkeztetést. A
szeptember 1-jétõl érvényes, a korábbiaknál szi-
gorúbb közétkeztetési szabályoknak megfelelõen
az új szolgáltató még nagyobb hangsúlyt helyez az
egészséges, zsír-, cukor- és sószegény, valamint vi-
taminokban gazdag ételek készítésére, így még
magasabb színvonalú ellátásban részesülhetnek a
kerületi polgárok. Mivel a jobb minõségû ételek
ára magasabb, ezért a térítési díjak is változnak.
Hogy a díjemelés a lehetõ legkisebb legyen, az ön-
kormányzat az önköltség emelkedését csak kis
részben jeleníti meg az étkeztetés árában, vala-
mint bevezet egy új kategóriát is: a jövõben 10 szá-
zalékos engedményt kapnak azok, akiknek jöve-
delme nem haladja meg az öregségi nyugdíjmini-
mum négyszeresét, azaz 92625 és 114000 forint
közötti. Ennek megfelelõen a képviselõk módo-
sították a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, ter-
mészetbeni és személyes gondoskodást nyújtó el-
látásokról szóló rendeletet.

Igazgatási szünet lesz decemberben

A Polgármesteri Hivatal év végén új iktató és
adatbázis kezelõ rendszerre tér át, az új rend-
szert 2016. január 4. napjától állítják munká-
ba. Az informatikai rendszerek átállítása miatt
szükség van a teljes leállásra, amire a decem-
ber 28. és január 3. közötti igazgatási szünet-
ben kerül sor. Az igazgatási szünet azt jelenti,
hogy ezen idõszakban nem lesz sem ügyfélfo-
gadás, sem iratfeldolgozás, a hivatal munkatár-
sai szabadságon lesznek. Az ügyfélfogadás elsõ
napja 2016. január 4. A Hivatal arra kéri az
ügyfeleket, hogy az ügyintézést ehhez igazítsák.

Módosították a parkolási rendeletet
Két ponton is változott a helyi parkolási rendelet.
Az elektromos autózás elterjedését segítõ kor-
mányzati Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódva a
Budavári Önkormányzat az országban az elsõk
között ingyenes parkolást biztosít a zöld színû
rendszámmal rendelkezõ, környezetbarát jármû-
vek számára. (a témáról bõvebben keretes írásunk-
ban olvashatnak)

Váradiné Naszályi Márta (PM) szerint felesleges
gesztusról van szó, mert a helyi lakosok minden tí-
pusú autóval ingyen parkolhatnak, az új rendelke-
zés így csak a más kerületbõl érkezõk számára je-
lent hasznot. Ezzel az önkormányzat növeli a kerü-
leti autóforgalmat. A képviselõ éppen ezért csak
akkor tudja elfogadni az ingyenességet, ha ezt az
egész fõváros területén bevezetnék. Dr. Gallowich
Margit Kornélia (LMP) úgy látja, hogy elektromos
autót csak a jómódúak engedhetnek meg maguk-
nak, így az ingyenesség és az elektromos töltõk biz-
tosítása a társadalmi igazságtalanságot növeli. 

Dr. Nagy Gábor Tamás válaszában arra hívta fel
a figyelmet, hogy számos országban adó- és más tí-
pusú kedvezményekkel segítik a nulla emissziós
autók elterjedését. Magyarországon ez még nincs

teljesen így, ezért az önkormányzat a saját lehetõ-
ségeihez mérten próbálja meg támogatni az elekt-
romos autózást és a környezet védelmét. Igaz,
hogy ez csak egy apró lépés, azonban elindíthat egy
folyamatot, példát mutathat – hangsúlyozta a pol-
gármester emlékeztetve arra, hogy évekkel ezelõtt
az önkormányzat az elsõ volt, amely rendeletbe
foglalta a graffitizés szankcionálását, ahogyan a ját-
szótereken dohányzást is megtiltotta. Azóta már
egész Budapesten még a buszmegállókban sem le-
het rágyújtani. Ez a mintaadás vezérli az önkor-
mányzatot az elektromos autók esetében is.

A rendelet-módosítás kapcsán a képviselõk ar-
ról is döntöttek, hogy a gyermekszállítási parkolá-
si kedvezményt az általános iskolák esetében a
korábbi 16.00 óra helyett már 17.30 óráig lehet
igénybe venni. (További részletek a Parkolási ked-
vezmény a szülõknek címû írásunkban)

Új igazgató a Bem6 élén
Szeptemberi ülésén a képviselõ-testület úgy hatá-
rozott, hogy Megyesi Anikót bízza meg a
Budavári Mûvelõdési Ház igazgatói feladatainak
ellátásával. Vezetõi megbízása 2015. október 1-
tõl – 2020. szeptember 31-ig szól. 

Módosult a költségvetésrõl szóló rendelet

A júniusi testületi-ülés óta történt változásokat
tartalmazza az önkormányzat ez évi költségvetés-
ének módosítása. Veres Dávid értetlenségének
adott hangot, mivel szerinte az iratanyagok meg-
semmisülésébõl adódó költségeket nem az ön-
kormányzatnak kellene kifizetni. Dr. Nagy
Teodóra jegyzõ válaszában kifejtette: a külsõ hely-
színen tárolt állomány egy kisebb része egy beázás
miatt megrongálódott, ezért kellett gyorsan csele-
kedni. A bértárolási szerzõdésnek megfelelõen
ennek díját azonban az önkormányzat áthárítja a
szolgáltató cégre.

A rendeletmódosítás vitája során szó esett a
humánerõforrás térkép készítésérõl, amelynek
célját Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
aljegyzõ ismertette. Ebbõl kiderült, hogy a
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció alapjául
szolgáló szociológiai felmérés keretében a kerü-
letben 1000 háztartást kérdeznek meg, többek
között rákérdeznek a lakáshelyzetre, valamint az
emberek elvárásaira és az intézményhálózattal
kapcsolatos véleményükre is.

Újdonságok a Kerületi Építési
Szabályzatban

A Miniszterelnökség Várba költözésének elõké-
szítését szolgálja a Kerületi Építési Szabályzat
(KÉSZ) módosítása, melynek célja, hogy az érin-
tett terület alakítása illeszkedjen a környezet szel-
lemiségéhez. Indokolt az épületekre vonatkozó
elõírások pontosítása, a területen ugyanakkor to-
vábbi változtatás nem jelenik meg. Ennek ellenére
Váradiné Naszály Márta nem támogatta a KÉSZ
módosítását, szerinte ugyanis a Miniszterelnök-
ségnek nincsen helye a Várban, ráadásul a rende-
let megváltoztatása azt is jelenti, hogy az érintett te-
rületen tulajdonképpen bármi épülhet. Szintén
nem tartja támogathatónak a Miniszterelnökség
vári elhelyezését Veres Dávid. Dr. Nagy Gábor
Tamás ugyanakkor egyetért a programmal, amit
szakmai szempontból is helyesnek tart. 

Településfejlesztési koncepció és 
stratégia készült

Elfogadta a testület a kerületi településfejleszté-
si koncepciót és integrált településfejlesztési
stratégiát. Mint dr. Nagy Gábor Tamás kiemel-
te, a Belügyminisztérium uniós források igény-
bevételével anyagi és szakmai segítséget nyúj-
tott a stratégiai tervezési feladatokhoz. Csány
Éva arról beszélt, hogy az aktuális Integrált
Városfejlesztési Stratégia (IVS) még 2008-ban
készült, így ennek felülvizsgálatára mindenkép-
pen szükség volt. A fõépítész hangsúlyozta: az
anyag a következõ évek uniós támogatási prog-
ramjaihoz is illeszkedik, megfelelõ mozgásteret
ad a támogatások lehívásához. Vecsey András
(FIDESZ-KDNP) javasolta, hogy az önkor-
mányzat emelje meg a társasházi pályázat össze-

gét öt millió forinttal. A világörökségi kötel-
mek miatt ugyanis a kerület jelentõs részén, így
a Várkert rakparton és a Döbrentei utcában
sem engedélyezett a reklámháló kihelyezése,
ami segítené a lakóközösségeket a felújítások fi-
nanszírozásában. A képviselõ kitért a Vérme-
zõre, ahol KRESZ- és gördeszka-parkot látna
szívesen, valamint üdvözölte futókör tervezett
kialakítását, míg a Tabánban véleménye szerint
csak indokolt esetben szabadna újabb emlék-
helyeket létrehozni. 

Elindul a KÉSZ módosító eljárása

A képviselõk támogatták a Kerületi Építési
Szabályzat (KÉSZ) módosításához kapcsolódó vé-
leményezési szakasz lezárását, valamint döntöt-
tek a módosítási eljárás megindításáról. Vára-
diné Naszály Márta hiányolta, hogy a lakosság
nem kapott lehetõséget a javaslattételre, míg dr.
Nagy Gábor Tamás arra hívta el a figyelmet, hogy
az önkormányzat az utóbbi években bejelentett
problémákat is megoldja az építési szabályzat át-
alakításával. 

Csökkent a Budavári Kapu Kft. 
költségvetése

Július 15-tõl a Várkert Bazárhoz tartozó létesít-
mények üzemeltetését átvette a Várgondnokság
Nonprofit Kft, míg a vári liftek üzemeltetése áp-
rilis 1-jétõl a Budavári Kapu Kft-hez került.
Várhatóan a korábban forgalomtechnikai fel-
adatok teljesítésére elõirányzott összeget sem
használja fel teljes egészében az önkormányzati
tulajdonú cég, ezért vált szükségessé a Budavári
Kapu Kft. üzleti tervének módosítása.

Módosult az SZMSZ

A Polgármesteri Hivatal Szervezési és Mûködési
Szabályzatának módosításának hátterérõl dr.
Nagy Teodóra jegyzõ elmondta, hogy több pon-
ton változik a hivatal felépítése októbertõl. A
munkafolyamatok hatékonyságának növelése ér-
dekében az eddigi igazgatósági modellt csopor-
tokkal és irodákkal váltják fel, megszûnt a
Pénzügyi Igazgatóság valamint a Szervezeti és
Hatósági Igazgatóság. Új munkakör a belsõ infor-
matikus, a munkaügyi elõadó és a társadalmi fele-
lõsségvállalással foglalkozó referens.

A képviselõ-testületi ülésen történt

Ingyenes parkolás az elektromos autóknak
A Budavári Önkormányzat célkitû-
zése a környezetbarát technológiák
megvalósítása, a környezettudatos
közlekedési szemlélet terjesztése és a
környezetbarát jármûvek használa-
tának ösztönzése. Ennek megvalósí-
tása érdekében a zöld rendszámmal
rendelkezõ autók ingyenesen parkol-
hatnak a kerületben.

A globális felmelegedés ellen vívott
harcban meghatározó szerepe van a
szén-dioxid-kibocsátás csökkentésé-
nek, ezért egyre nagyobb szerepet kap
az e-mobilitás, azaz az elektromos
gépjármûvek megjelenése az egyéni
és a közösségi közlekedésben. Magyarország kormánya a Jedlik Ányos Tervben fogalmazta meg az
e-mobilitás ösztönzése érdekében tervezett lépéseket. Ilyen többek között az e-mobilitáshoz kapcso-
lódó kutatás-fejlesztés és innovációs tevékenység támogatása, az infrastruktúra fejlesztése, az elekt-
romos autózást támogató jogi- és adózási feltételek felülvizsgálata, kibõvítése. Ennek egyik elsõ lé-
pése, hogy 2015. július 1-jén a magyar szabályozásban is bevezetésre került a környezetkímélõ gép-
jármû fogalma. A környezetkímélõ, azaz elektromos vagy nulla emissziós gépkocsik már igényelhe-
tik a zöld alapszínnel ellátott forgalmi rendszámtáblát a kormányhivatalokban.
A Budavári Önkormányzat az országban az elsõk között támogatja az e-mobilitás terjedését és a
zöld alapszínnel ellátott forgalmi rendszámmal rendelkezõ környezetkímélõ gépjármûvek számá-
ra a kerület területén ingyenessé tette a parkolást.

Ezzel ösztönzi az önkormányzat, hogy a kerületi közlekedésben a benzin és dízel meghajtású gépjár-
mûvek helyett nagyobb arányban terjedjenek el a környezetkímélõ gépjármûvek, csökkentve ezzel a
környezeti terhelést.
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Potzner Ferenc építész a koncepció bemutatatásán emlé-
keztetett: a Vár nyugati falszorosának külsõ felén épült
fel 1899-ben a Királyi Palota díszlovardája, majd fölötte
10 évvel késõbb a Hunyadi-udvar peremén a Fõõrségi
épület; addigra már állt a 2 udvart összekötõ Stöckl-lép-
csõ és rámpa is.

A lovarda az 1944-45-ös ostrom során találatot kapott,
de sokkal könnyebben helyreállítható lett volna, mint a
Sándor-palota, mégis elbontották. Hasonló sors jutott a
Fõõrségi épületnek is, pedig abban a hetvenes évek elejé-
ig még irodák is mûködtek.
Az építész szerint az ostrom után a középkori erõd hely-

reállítása kapott prioritást, így azonban a Csikós-udvar el-
vesztette közlekedési kapcsolatait a palotával. A rekonst-
rukció fontos eleme ezért, hogy a Vár a Tabán felõl is
könnyen és akadálymentesen megközelíthetõvé váljon.

Potzner Ferenc beszámolója szerint a lovardát korábbi
helyén építik vissza Hauszmann Alajos tervei alapján,
eredeti funkcióin túl az épület rendezvénytérként is mû-
ködik majd, így többek között bálokat, mûvészeti vásáro-
kat is befogadhat. A lovas programok kiszolgálására 16

ló tartásához megfelelõ istállót alakítanak ki a várfal alat-
ti földrézsûbe rejtetten, a Csikós-udvarból pedig a szin-
tén újraépítendõ Stöckl-lépcsõ és fal melletti rámpa biz-
tosítja a feljutást.

Szintén eredeti helyén épül újra a Fõõrségi épület,
amelyben az újjáalakuló palotaõrség, valamint kiállító-
és vendéglátóhelyek kapnak otthont. Innen lesz megkö-
zelíthetõ a középkori vár maradványainak feltárása után
kialakítandó, térszint alatti régészeti bemutatótér is.

A beruházás során megerõsítik az Ybl-féle támfalakat,
illetve felújítják és funkcióval látják el a Karakas pasa tor-
nyát is.

L. Simon László, a Miniszterelnökség parlamenti ál-
lamtitkára elmondta: október 7-én a Várkert Bazárban
kamara kiállítás nyílik a visszaépítendõ épületek eredeti
terveibõl és a Királyi Palota utóbbi hónapokban visszavá-
sárolt tárgyaiból. Elõkerült például a Szent István-terem
egyik Zsolnay pirogránit képe, de több ezüst- és porcelán-
tárgy is, a szeptember 20-ai tanácskozás elõtt pedig a pa-
lota eredeti ajtókilincsének egy példányát juttatta vissza
eddigi birtokosa.

Bemutatták a Csikós-udvar 
látványterveit

Illúzió és tükrözõdés, ez a címe az
Országos Színháztörténeti Múzeum és
Intézet  vándorkiállításának, amely gróf
Bánffy Miklós életét és szerteágazó mun-
kásságát mutatja be, s amely október 2-
tól november 1-ig a Magyarság Háza
Herman Ottó termében látható.

A péntek délutáni megnyitón a grófot
az egyik legjelentõsebb magyar polihisz-
torként mutatták be, megemlítve, nem
csupán íróként, díszlet- és jelmezterve-
zõként, az Operaház intendánsaként,
grafikusként, karikatúristaként, de köz-
életi emberként, mint külügyminiszter
is emlékezeteset alkotott, s nem utolsó
sorban õ rendezte az utolsó koronázási
ünnepséget.

Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igaz-
gatója hangsúlyozta: küldetésük, hogy a
Kárpát-medencei magyarság kultúráját
egységes kultúraként mutassák be, ezért
fogadták be az OSZMI vándorkiállítását,
amely november 1-ig várja a látogatókat.

Dr. Ács Piroska, az OSZMI igazgatója,
a kezdetekrõl szólva felidézte: a kiállítás
elsõ állomása a Színháztörténeti Intézet
fõépülete volt, öt esztendõvel ezelõtt, az-
óta harmincegy állomáson, közel ötven-
ezer érdeklõdõ ismerkedhetett meg
Bánffy Miklós kalandos életével.

– Szebeni Zsuzsa, a kiállítás kurátora
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minden
helyszínen valami újdonsággal szolgáljon
a tárlat – mondta, hozzáfûzve: ez alkalom-
mal két fõ pontra helyezték a hangsúlyt,

Bánffy politikai és színházi tevékenységé-
re. A Mátyás-templom szomszédsága
okán pedig kiemelték IV. Károly királlyá
koronázásának eseményét.

– Különlegesek a bemutatott jelmezek
is, amelyek a Kolozsvári Magyar Opera
Kékszakállú herceg vára elõadásában sze-
repeltek, s amelyek Bánffy Miklós tervei
alapján készültek – mondta az OSZMI
igazgatója, majd átadta a szót Németh
Zsoltnak, a Magyar Országgyûlés Külügyi
Bizottsága elnökének.

– Bánffy Miklós nevét ma már egyre
többen ismerik Európa-szerte, sõt az
Erdély trilógiáját kínaira is lefordították
– fogalmazott a parlamenti képviselõ, ki-
emelve, hogy hamarosan elkészül a ro-
mán fordítás.

Németh Zsolt megemlítette: noha a
gróf életében hallatlan népszerûséggel
bírt, halálát követõen mostanság fedez-
zük fel ismét. Bánffy elõre látta a monar-
chia végét, és dokumentálta azt. Mindig
megjósolta a politikai veszélyeket, ami
miatt nem szerették, s ezért marcangolta
önmagát. Vajon, ha ma lenne külügymi-
niszter Európa helyzetérõl mit monda-
na? Vajon hogy viszonyulna az enervált, li-
berális korszellemhez? Képes lesz-e a ke-
resztény Európa visszatalálni önmagá-
hoz? Ez korunk talán legjelentõsebb kér-
dése.

– Ma Európának Bánffyhoz hasonló
nagyformátumú, a veszélyt elõre látó, a
problémákat megoldani képes vezetõk-
re lenne szüksége – emelte ki Németh

Zsolt, hozzátéve: a magyar-román vi-
szony szintén olyan, amelyben szükség
lenne Bánffy Miklós bölcsességére, ta-
pasztalatára, aki a magyar történelem
egyik legkritikusabb helyzetében vállal-
ta, a tíz hónapja indult független kül-
ügyi tárca vezetését. A korabeli román
király is méltányolta a gróf tevékenysé-
gét, amikor személyesen adta meg szá-
mára az állampolgárságot, hogy hazatér-
hessen Erdélybe.

– Mindig világosan látta, idegen erõk-
nek kiszolgáltatott nemzetek, képtelenek
egymással megbékélni. Vallotta: a függet-
lenség, egymás identitásának kölcsönös
tisztelete, az emberi méltóság tiszteletben
tartása alapvetõ fontosságú. Ezért lett az õ
programja az 1990 utáni magyar külpoli-
tika programja – mondta Németh Zsolt,
majd beszéde végén megjegyezte: most
érkezett igazán haza a vándorkiállítás a
Magyarság Házában.

Szebeni Zsuzsa, a kiállítás kurátora egy
érdekes és tanulságos történetet osztott
meg a jelenlévõkkel:

– Elmondanék valamit, amit Kolozsvá-
ron nem mertünk – utalt a négy évvel ez-
elõtti megnyitóra – itt látható Palm Jozefa
fényképe, aki Bánffy Györgynek, Erdély
kormányzójának felesége volt, neki kö-
szönhetõen jött létre a történeti múze-
um, amit 67 képpel alapított meg.
Hetven esztendeig nem lehetett magyar
kiállítás a múzeumban, mígnem a Bánffy
vándorkiállítással Palm Jozefa visszahódí-
totta azt.                                                         D. A.

Bánffy Miklós (1873-1950) az egyik
leggazdagabb és legbefolyásosabb er-
délyi földbirtokos család szülötte, aki
1912 és 1918 között a budapesti Nem-
zeti Színház és Operaház intendánsa
volt, emellett zenét szerzett, festett,
kosztümöket és díszleteket tervezett.
Szépirodalmi tevékenységet is folyta-
tott, nevéhez fûzõdik az Erdély világát
bemutató regényciklus, az 1934 és
1940 között megjelent Erdélyi történet
trilógia. Kolozsvár és Kolozs várme-
gye fõispánja, 1910-tõl képviselõ volt,
1921-1922-ben pedig külügyminiszter-
ként dolgozott.

Kiállítás Bánffy Miklósról a Magyarság Házában

Egy elfeledett polihisztor
Bemutatták a budavári Csikós-udvar és környezete rekonstrukciós látványterveit a Nemzeti Hauszmann Terv
Társadalmi Testületének legutóbbi ülésén. Tovább szépül a  Vár: a Tabán felõli oldalon - a Miniszterelnökség új épüle-
tének közelében - a következõ években visszaépül az egykori lovarda és istállói, a Fõõrségi épület, a Stöckl-lépcsõ és a lo-
varda mögötti feljáró is. Október 7-én a Várkert Bazárban kiállítás nyílik a visszaépítendõ épületek eredeti terveibõl
és a Királyi Palota nemrég visszavásárolt tárgyaiból.
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Levéltári éjszaka 
október 17-én
MMaaggyyaarr  NNeemmzzeettii  LLeevvééllttáárr
(I., Bécsi kapu tér)

PPrrooggrraammookk::
15:00 Megnyitó: Mikó Zsuzsanna, MNL fõigazgató

15:30–16:30
A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola tanulóinak kon-
certje (Karnagy: ifj. Sapszon Ferenc)

17:00 „Róth Miksa és kora” címû kiállítás megnyitója

17:10–19:30
Konferencia:
Akik mertek nagyot álmodni!
Klebelsberg Kuno, Pecz Samu, Róth Miksa, Dudits
Andor, Pauler Gyula, Csánki Dezsõ

Levezetõ elnök: Gecsényi Lajos

Glatz Ferenc: Klebelsberg Kuno „felfedezése”
Újváry Gábor: Klebelsberg Kuno és a Magyar Országos
Levéltár
Benczúr László: Pecz Samu építészete
Lakos János: A Magyar Országos Levéltár Pauler Gyulá-
tól Csánki Dezsõig
Kocsis Piroska: Hány éves a Levéltár? Viták az Archivum
Regni megalakulásának idejérõl
Török Enikõ: Róth Miksa és Pecz Samu hagyatéka a
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában

19:30–20:00
Könyvbemutató
Újváry Gábor–Vertel Beatrix: Kultúra nélkül nincs
Magyarország. A kötetet bemutatja: Völgyesi Zoltán

23:00–23:45 
Zenés irodalmi est a Thália színház színészével 
Vida Péter színmûvész, a Thália színház tagja 
Zongorán közremûködik: Termes Rita

Folyamatos programjaink:
Kiállítás: „Róth Miksa és kora”. „Tört fények ólomkeret-
ben” címû dokumentumfilm vetítése

Kiállítás: Semmelweis Ignác az „anyák megmentõje”
„Az életmentõ. Semmelweis Ignác igaz története”címû
dokumentumfilm vetítése

Raktárlátogatás (óránként, feliratkozás alapján)
Kiadványok árusítása
Gyerekfoglalkozás

AA  PPRROOGGRRAAMM  IINNGGYYEENNEESS!!

Középkori, reneszánsz és barokk hangszerek szó-
lalnak meg október 17-én 18 órakor a Városháza
aulájában, megidézve a történelmi Magyaror-
szág zenei világát. A régi zene barátai jól ismerik
a Tabulatúra együttest, akik ezzel a koncerttel
ünneplik alapításuk tizenötödik évfordulóját. A
hangversenyrõl Rossa Levente Borssal, az együt-
tes vezetõjével beszélgettünk.

s Ritkán fordul elõ, hogy egy zenekar nem egy klu-
bot vagy hangversenyteremet, hanem a polgármes-
teri hivatal auláját választja a jubileumi koncertjé-
nek helyszínéül…

- A klubunk jelenleg a Szilágyi Dezsõ téri
Református Templom gyülekezeti termében
mûködik, itt havonta egy alkalommal a régi ko-
rok zenéje és hangszerei elérhetõ közelségbe ke-
rülhetnek mindenki számára. A születésnapi
hangversenyünket azonban szerettünk volna
egy akkora térben tartani, ahová a zenekar és a
velünk fellépõ mûvészek, illetve az érdeklõdõ kö-
zönség is elfér. Az aula mind méretében, mind
akusztikájában épp ilyen. Szerencsés helyzetben
vagyunk, hiszen saját koncertjeinkkel sokszor ta-
láltunk otthonra a Városházán. A polgármesteri
hivataltól minden segítséget megkaptunk a szü-
letésnapi mûsor megtartásához és dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester úr örömmel vállalta
el a koncert fõvédnökségét.
sMilyen összeállítással készülnek?

- Óriási tervekkel indultunk, hogy összefoglaljuk
az eddig eltelt tizenöt évet. Hamar rájöttünk
azonban, hogy természetesen mindez lehetetlen,
ezért inkább az európai és a magyar régi zene dal-
lamaira, táncaira, az emblematikus szerzemé-
nyekre helyezzük a hangsúlyt és meghívtuk
mindazokat, akikkel korábban felléptünk.  A
megszokott felállás helyett ezúttal tizenkét ze-
nész, négy énekes a Mare Temporis Alapítvány
táncosai lépnek színpadra. Díszvendégünk L.
Kecskés András lantmûvész lesz. Nagy megtisz-
teltetés számunkra, hogy Lukácsházi Gyõzõ ze-
nei szerkesztõ, a BonBon Matinék házigazdája
elvállalta, a mûsor vezetését, Póka Éva színmû-
vésznõ, a Szekér Színház alapítója pedig az est há-
ziasszonyaként korabeli szövegeket, idézeteket
ad elõ. 

sMilyen hangszereket szólaltatnak meg ezen az es-
tén?

- A korabeli hangszerek és hangszercsoportok ál-
talában mind visszavezethetõk a furulyák,
gambák vagy a hegedûk, és a lantfélék rokonsá-
gára. A jubileumi koncerten, a csembalótól a
görbe kürtig, legalább harmincféle historikus
hangszert hallhat a közönség. Arra törekszünk,
hogy minden dallamot, éneket korhû hangsze-
ren és hangszerelésben adjunk elõ. Természe-
tesen mindez fikció, hiszen minél korábbi egy ze-
nemû, annál nehezebb rekonstruálni, hogy ere-
detileg hogyan szólalt meg.  
s Kiket várnak a koncertre?

- Nullától száz éves korig mindenkit. Szeretnénk,
hogy minél több gyerek részese lehessen a délután-
nak. Higgyék el, minket nem zavarnak az éneklõ,
táncoló kicsinyek, akik a zene mellett a táncosok
csodaszép ruháiban is gyönyörködhetnek.

s Kérem, mutassa be a résztvevõket!
- A Tabulatúra tagjai: Lénárd Kata (ének, oktávspi-
nét, ritmushangszerek), Huber Henriett (tekerõ,
furulyák, ritmushangszerek), Rossa Levente Bors
(rebek, viola, fidula, barokk és népi hegedû),
Bencze Balázs (lantok, koboz, ciszter, vihuela,
szász líra), Richter Dorottya (viola da gamba,
basszusrebek, cselló) és Szabolcs Ákos (ütõhang-
szerek). További közremûködõk: Szabó Enikõ,
Varga Zsuzsanna és Pálmai Árpád (ének), Csörgõ-
Herczeg László, Buda Ádám (koboz, tekerõ, lant,
ének), Szabó Zsolt, Lévai Antal (basszusrebek, vio-
la da gamba, cselló), Pászti György, Lévai Péter,
Molnár Péter (furulyák, görbekürt, töröksíp, du-
da, zergekürt és más historikus fafúvósok), vala-
mint Máhr Richárd (ritmushangszerek).

Az elõadásra jegyek 1500 forintért, diákok és
nyugdíjasok részére 800 forintért a helyszínen
válthatók.

Áradó fiatalság és csöppet sem hagyományos for-
manyelv fogadta a látogatókat a Várnegyed
Galéria október 1-i kiállítás-megnyitóján. A
Székelyudvarhelyrõl – Budavár egyik testvérváro-
sából – érkezett képzõ- és iparmûvészek új nemze-
déke érezhetõen a hagyományos anyagokból épít-
kezõ, európai kortársak felé indult el.

A megnyitó közönségét és az alkotókat Budavár
Önkormányzata nevében Varga Antal alpolgár-
mester köszöntötte. Beszédében a húsz esztende-
je létesített testvérvárosi kapcsolatra hívta fel a fi-
gyelmet, majd személyes gondolatait megosztva a
jelenlévõkkel nem titkolta elfogultságát és meg-
hatódottságát, hiszen felmenõi Zágonban és
Csíkcsatószegen éltek.

Bunta Levente Székelyudvarhely polgármes-
terének üdvözlõ sorait Kassay L. Péter, az önkor-
mányzat kulturális tanácsadója tolmácsolta. A
két település egymás iránti nyitottságát hangsú-
lyozva elmondta, hogy városuk Haáz Rezsõ
Múzeumában szívesen fogadják a Várnegyedhez

kötõdõ mûvészek anyagait. Számukra különle-
ges megtiszteltetés, hogy a GrUnd címû kiállítást
Budapest legszebb kerületében mutathatják be.

Kovács Árpád mûvészettörténész megnyitó
beszédében úgy fogalmazott, hogy „történelmi
pillanatoknak vagyunk a tanúi, ugyanis székely-
udvarhelyi képzõmûvészek hosszú évek, évtize-

dek óta nem szerepeltek együtt kiállításon,
Budapesten”. Felidézte a GrUnd csoport szüle-
tését, amely Bercze Imre udvarhelyi szobrász
köré szervezõdött fiatal mûvészekbõl áll.  E
nemzedék sikeresen csatlakozott a Székelyföld-
szerte egyre erõteljesebbé váló mûvészeti meg-
újulási folyamatokhoz, amely igyekszik a helyi
szellemi-mûvészeti életet a kortárs hazai és
nemzetközi képzõmûvészet vérkeringésébe be-
kapcsolni. A közös gondolkodás és alkotómun-
ka helyszíne a „Pulzus” Székelyudvarhelyi
Mûvésztelep.

Kovács Árpád ezt követõen méltatta az alkotó-
kat, akik közül Bercze Imre számos köztéri alko-
tással és rangos díjjal büszkélkedhet. Nem titkolt
célja a múlt és a jelen közötti kapcsolatteremtés.
Számos plasztikáján leegyszerûsödik a forma, de
mindezt úgy éri el, hogy továbbra is hangsúlyos
marad a tér és a tömeg viszonya. Gál Boglárka di-
vattervezõ ruhaterveiben a grafikus felületeket je-
leníti meg térben. Rajzai lépésrõl lépésre épül-
nek fel a különbözõ vonalakból. Gidó Szende a
hímzés, nemezelés, grafika és textil, különbözõ
ipari anyagok – a szilikon, üveg, tükör – kombi-
nációjával kísérletezik. Meghatározó sorozata a
Falanszter világ, ahol tilos érezni, gondolkodni,
aki ezt megszegi, karanténba zárják. Kolumbán-
Antal József  most kiállított szobraival a
Bukarestben és Temesváron eltöltött éveire, vala-
mint az ott megismert emberek történeteire ref-
lektál. Lakatos László mûveiben jelen vannak a
székelységre vonatkozó szimbólumok is, egyfajta
értékmentés, a letûnt formák továbbéltetése a
szándéka. Tamás Borbála Entropia címû mûtár-
gyai a rendezettség és a rendezetlenség témáját
járják körül. Zsombori Béla A kockák címû soro-
zatával kilép a keramikus anyag körébõl és a tér-
beliséget vizsgálja. Érdeklõdése a minimal art fe-
lé fordult, ezt tükrözi A donga címû mûve, amely
a formát, motívumot értelmezi újra és faragja ki
homokkõbõl. Érdekes a megközelítés: egy fában
létrejött formát az idõtállóság miatt kõben for-
máz újra. 

A tárlat megnyitóján az erdélyi származású
Iszlai Renáta és Bognár Péter mûködött közre.
Mindketten a budapesti Zeneakadémia növen-
dékei. A kiállítás október 30-ig tekinthetõ meg
a Várnegyed Galériában. a.

Jubileumi Tabulatúra koncert a Városházán

Régi dallamok, historikus hangszerek

Fiatal mûvészek Székelyudvarhelyrõl
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Vízivárosi klub
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  2266..))  

ÁÁLLLLAANNDDÓÓ  PPRROOGGRRAAMMOOKK
HHééttffõõnn 10:00-12:00 „Örömforrás” játék klub örökifjú
felnõtteknek 
16:00-17:00 ingyenes angol társalgókör 
ÚJ! 19:30-20:30 labdás gerinctorna 1200ft/alk.
4000Ft/ 4 alk.

KKeeddddeenn  8:00-9:00 ingyenes senior gerinctorna I. ke-
rületi lakosok részére 
15:30-16:30 „Aranycipõ”- ingyenes senior tánctanfo-
lyam. Folyamatos csatlakozási lehetõség!
Érdeklõdés: Füleki Réka, 06 30 479 93 28.

SSzzeerrddáánn 8:45-10:15 nõi jóga, 1000ft/alkalom,
4000Ft/5 alkalom.
10:30-12:00 babás nõi jóga, 1000ft/alkalom,
4000Ft/5 alkalom.
16:00-16:30 Ringató énekes óvoda 
Érdeklõdés: ili@ringato.hu, tel.: 06 30 600 87 55

CCssüüttöörrttöökköönn  8:00-9:00 ingyenes senior gerinctorna I.
kerületi lakosok részére
9:00-10:00 gerinctorna 600ft/alkalom
14:00-17:00 bridzs klub 
ÚJ! 16:00-17:00 ingyenes orosz társalgókör 
17:00-18:00 meridián torna 
ÚJ! 18:30-20:00 TEST-TUDAT-TÁNC mozgásmûhely
Részvételi díj: 1200 Ft/ alkalom
Érdeklõdés: kkatyusa@gmail.com, 
telefon: 06 30 4191951

MMiinnddeenn  ggeerriinnccttoorrnnáárraa  bbeejjeelleennttkkeezzééss  sszzüükkssééggeess  aa
rriittuussttoorrnnaa@@ggmmaaiill..ccoomm  ccíímmeenn!!

VVaassáárrnnaapp::  Különleges születésnap (zsúr kalandtúrával,
vetélkedõvel, alkotómûhellyel) a Bagolyvár-birodalom
szervezésében. Érdeklõdés: Körmendi Csilla 0630 531
55 77, bolcsbagoly@index.hu.

OOKKTTÓÓBBEERRII  PPRROOGGRRAAMMOOKK

1100--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1166::0000  óórrááttóóll  „„MMeessee  aa  jjóóssáággrróóll””  cím-
mel a Malko Teatro Színház zenés bábelõadása (a
Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat támoga-
tásával). 

1133--áánn,,  kkeeddddeenn  1188::3300--ttóóll  BBoollyykkyy  ZZoollttáánn  „„TTiittookkzzaattooss
ooppeerraa””  címû elõadássorozatának 6. része, Donizetti:
Don Pasqale.

1144--éénn,,  sszzeerrddáánn  1188::0000  óórrááttóóll  iirrooddaallmmii  kkáávvééhháázz
Bölcsföldi András református lelkésszel.

1166--áánn,,  ppéénntteekkeenn  99::3300--ttóóll  „„OOkkoossaann  mmoozzooggnnii,,  ffáájjddaalloomm
nnééllkküüll  ééllnnii!!””-Feldenkrais mozgásterápia ingyenes be-
mutató óra Perényi Csillával.

1199--éénn,,  hhééttffõõnn  1188::0000  óórrááttóóll  aa  SSoommllaayy  AArrttúúrr  VVeerrsssszzíínn--
hháázz ünnepi estje „Gloria victis!
EEmmlléékkeezzzzeetteekk......”” – válogatás az 56-os események
külföldi irodalmi visszhangjából. 

2200--áánn,,  kkeeddddeenn  1177::3300--ttóóll  aa  CCiinneemmaa’’6644  AAmmaattõõrrffiillmm
SSttúúddiióó mutatja be az érdeklõdõknek Dékány István
filmrendezõ „Fehéringesek”, illetve „Az én 56-om” c.
alkotásait.

2211--éénn,,  sszzeerrddáánn  1177::3300--ttóóll  aa  BBeellssõõ  TTüükköörr  SSttúúddiióó ingye-
nes bemutató foglalkozásai: interaktív önismereti tár-
sas- és drámajáték, lelkünk színei – Aura Soma sze-
mélyes konzultáció.

2266--áánn,,  hhééttffõõnn  1177::3300  óórrááttóóll  „„OOllvvaassnnii  jjóó!!””- biblioterápia
foglalkozás Vári Zsuzsával.

2266--áánn,,  hhééttffõõnn  1177::3300--ttóóll  „„MMeessee  ddaallllaall””-interaktív, éne-
kes-zenés mesedélután 3-103 éves korig. Mesél Kiss
Ágnes (Meseszó Egyesület), énekel-zenél Márczi Anna.

2277--éénn,,  kkeeddddeenn  1188::0000  óórrááttóóll  „„HHooggyyaann  sszzaabbaadduulljjuunnkk
mmeegg  mmiinnddeennnnaappii  ssttrreesssszzeeiinnkkttõõll””  --  Andaan Soyolmaa
kineziológus elõadása.

2288--áánn  sszzeerrddáánn,,  1188::0000  óórrááttóóll  iirrooddaallmmii  kkáávvééhháázz
Bölcsföldi András református lelkésszel.

3300--áánn,,  ppéénntteekkeenn  1199::0000  óórrááttóóll  FFüüllee  VViikkttóórriiaa  ggrraaffiikkuuss--
mmûûvvéésszz  „„AA  mmúúzzssaa  ccssóókkjjaa””  ccíímmûû  kiállításának megnyi-
tója.

AA  bbeellééppééss  mmiinnddeenn  pprrooggrraammrraa  ddííjjttaallaann!!

Könyvek, valamint folyóiratok olvasására lehetõséget
biztosítunk a programokhoz igazodó rugalmas nyitva
tartási idõben. A programokra jelentkezni személyesen a
klub recepcióján vagy e-mailben az info@vizivárosi-
klub.hu címen lehet. 
A klub programokhoz, foglalkozásokhoz terembérlési le-
hetõséget biztosít.
Tel: +36-1-780-7660
E-mail: info@vizivarosiklub.hu

Októberi Zenei Szalon
Legközelebb 22001155..  ookkttóóbbeerr  1133--áánn,,  kkeeddddeenn  1177..0000  óórraakkoorr
várja vendégeit a Budavári Zenei Szalon az MTA
Zenetudományi Intézet Bartók termében. (I., Táncsics u.
7.) Mesél és zongorázik Szilasi Alex és Szilasi Dávid.

Magyarság Háza
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..))
22001155..  ookkttóóbbeerr  1133..,,  1111..0000--1122..0000::    „„MMaaggyyaarr  kkllaasssszziikkuussookk
úújj  kköönnttöössbbeenn””  – Takaró Mihály irodalomtörténész elõ-
adássorozata Vörösmarty Mihály: „még jõni kell, még jõni
fog” címmel. A programra középiskolás csoportok jelent-
kezését várják.
22001155..  ookkttóóbbeerr  2222..,,  1188..0000--2200..0000:: „MMaaggyyaarr  kkllaasssszziikkuussookk
úújj  kköönnttöössbbeenn” – Takaró Mihály irodalomtörténész elõ-
adássorozatának következõ része Márai menekülései és
hazatérései címmel. Felnõtt látogatóknak szóló program.
22001155..  ookkttóóbbeerr  2211––2222..  ÜÜnnnneeppeelljjüükk  eeggyyüütttt  aa MMii,,  mmaaggyyaa--
rrookk címû kiállítás 1 éves születésnapját! Ingyenes tárlat-
vezetések, koncertek és sok-sok meglepetés várja a lá-
togatókat. 
A Mi, magyarok címû álladó kiállítás mellett az idõszaki
kiállítások is folyamatosan megtekinthetõek nyitvatartá-
si idõben keddtõl vasárnapig 10:00-18:00 óra között. Az
„„IIllllúúzziióó  ééss  ttüükkrröözzõõddééss  ––  BBáánnffffyy  MMiikkllóóss  mmûûvvéésszzii  ppáállyyáájjaa””
ccíímmûû  ttáárrllaatt    nnoovveemmbbeerr  11--iigg, „Az igazság védelmében és a
szeretet szolgálatában” címû, Márton Áron püspök életét
bemutató kiállítás  december 6-ig látogatható.

Rákóczi-dalok estje a Városházán
A Rákóczi-év alkalmából ookkttóóbbeerr  1166--áánn,,  1188  óórraakkoorr kora-
beli kuruc és Rákóczi dalokból zenés estet szervez a
Budai Polgári Casino a Városháza aulájában (I.,
Kapisztrán tér 1.) Fellépnek: Kiss Gy. László tárogató mû-
vész és zenész társai. Minden érdeklõdõt szeretettel vár-
nak. A belépés díjtalan.

Bajor Gizi Színészmúzeum
((XXIIII..,,  SSttrroommffeelldd  AAuurrééll  uu..1166..))
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kiállí-
tással kíván megemlékezni Darvas Iván születésének 90.
évfordulójáról. A XX. századi magyar színjátszás fejedel-
me, az egyik legnagyobb formátumú mûvész, kinek szer-
teágazó tehetségét színpadi és filmszínészként, rendezõ-
ként, képzõmûvészként egyaránt ismerhetjük. Látogat-
ható: 2015. szeptember 13.- 2016. február 28-ig, szer-
dától vasárnapig, 14-18 óráig.

Országos Színháztörténeti Múzeum és
Intézet
((II..,,  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..5577..))
A Bábosok a világ körül címû kiállítás különleges betekin-
tést nyújt a bábmûvészet világába. A tárlat a bábjátékos
fesztiválok elõadóira, báb és alkotója viszonyára kon-

centrál. A szubjektív, szinte mesei hangulatú fotók mellett
megjelennek a kiállításon mindeddig nyilvánosság elé
nem került, dokumentatív jellegû portrék is. Széman
Richárd fotográfus évtizedek óta fényképezi az utcaszín-
házi produkciókat és az utcaszínházasok különös életét. 
1989 óta vesz részt egyéni és csoportos kiállításokon ké-
peivel, itthon és külföldön egyaránt. Többek között a
Magyar Fotográfiai Múzeumban, valamint a Magyar
Fotográfusok Házában (Mai Manó Ház) is megtalálhatók
képei. A kiállítás látogatható: 2015. szeptember 28. és
2016. január 10. között az Intézet szolgáltatási idejében:
hétfõ, szerda 9-16 óráig, pénteken 9-14 óra között.(Tel:
1/375-1184; www.oszmi.hu)

Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..  1155..))
OOkkttóóbbeerr  1177..  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll
PPaarraaddiiccssoommlleevveess  bbeettûûttéésszzttáávvaall - azaz
etetõs versek a menzáról. A Kompánia

Színházi Társulat Lackfi János: Paradicsomleves betû-
tésztával címû verses-kötetét zenésítette meg gyere-
keknek, s felnõtteknek egyaránt. Ki emlékszik az
ovisteára? Hát a tojáslevesre? És a paradicsomos káposz-
tára? Meg a tejbegríz-összekavarásra?  Meg a kakaós-
csiga-szétgöngyölésre?  Meg a betûtészta-kirakóso-
zásra? Kis és nagy ovisok, örökovisok, ide, ide! 
Ének: Kemény Rozi és Szalay Heni, citera: Mayer Lili, klari-
nét, furulyák: Mayer Zita, hegedû: Pelva Gábor, mandolin,
gitár: Bodacz Péter, ukulele, gitár: Lukács László, basszus-
gitár: Heppes Miklós, cahon, kanna, mosódeszka: Mózes
Zoltán. Ajánlott korosztály: 3-99 éves korig, 60 perc.
OOkkttóóbbeerr  1188..  vvaassáárrnnaapp,,  1111  óórrááttóóll
FFaalljjuukk  aa  kköönnyyvveekkeett - Irodalmi Gyerekkonyha foglalkozás a
Cellux Csoporttal. A Cellux Gyerekkonyha ezúttal a mesék
világába kalauzolja a kis kuktákat. A foglalkozáson csupa
egészséges finomságot
készítünk, a Mesemú-
zeum aktuális kiállításá-
ból ihletet nyerve. A gye-
rekek kedvenc meséik-
hez kapcsolódva a fõzés
örömeivel ismerkedhet-
nek meg, s az elkészülõ
finomságokhoz kapcsolódó receptfüzet elkészítésére is ma-
rad idõ. Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig, 150 perc.
OOkkttóóbbeerr  2244..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll  KKöözzööss  ttáárrssaassjjááttéékkoozzááss..
Vajon megtalálod a labirintusból kivezetõ utat? Tudsz
egymás után kétszer hatost dobni? Menni fog a pókerarc?
Gyere, próbáld ki! Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig,
120 perc.
OOkkttóóbbeerr  3311..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll  „„TTeerrüülljj,,  tteerrüülljj””  ––  ddiiaaffiillmm--
vveettííttééss. Amit vetítünk: A kis gömböc, A só, Nyakigláb,
Csupaháj és Málészáj. Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig,
45 perc.

Borsos Miklós Lakásmúzeum
((II..,,  ÚÚrrii  uu..  66..  11//1122..))
Borsos Miklós Kossuth-díjas szobrászmûvész otthona,
ahol élete utolsó éveit töltötte. A kiállításon szobrok, ké-
pek, érmek, bútorok, könyvek, fotók, filmek és személyes
tárgyak kerülnek bemutatásra. Nyitva tartás: szomba-
ton 10.00 - 18.00 óráig. Más napokon is szívesen fogad-
nak látogatókat elõzetes bejelentkezés alapján. 
06-70/510-9452, borsosmiklosalapitvany@gmail.com

Koller Galéria
((II..,,  TTáánnccssiiccss  MM..  uu..  55..))
A Párizs, Bécs, Budapest –
szimbolizmus és szecesszió
között címû tárlat század-
fordulós egyedi rajzokat és
nyomatokat mutat be a „fin
de siecle” periódusából.
Megtekinthetõ október
22-ig naponta 10-18 óráig.
Vasárnap zárva.

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület
((MMaaggyyaarrssáágg  HHáázzaa,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..))
OOkkttóóbbeerr  2200..((kkeedddd))1188..0000  óórraa::  MMaaggyyaarrookk  nnyyoommáábbaann
TTöörröökkoorrsszzáággbbaann  VV.. Dr. Prokopp Máriával emlékezünk a
már török fordításban is ismert költõnk Balassa Bálint
születése napjára. A tagság vetített képeivel emlékezünk
a 350 éve született Bercsényi Miklósra, a fejedelem fõge-
nerálisára, egy rövidfilmmel török tolmácsára, a 270 éve
elhunyt Ibrahim Müteferrikára, a törökországi nyomdá-
szat kolozsvári születésû megalapítójára. Meghívott ven-
dégeink: Sakir Fakili, a Török Köztársaság Nagykövete,
Tasnádi Edit mûfordító, a Magyar-Török Baráti Társaság
alelnöke, a Rodostó Alapítvány, a Bornemissza Társaság
vezetõi és a kisfilm készítõi. Közremûködnek levélrészle-
tek felolvasásával, Mikes Kelemen idézetekkel a Ber-
csényi Miklós Szakközépiskola diákjai. 

VárMezõ Galéria
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
A Független Magyar Szalon XXIV. országos kiállítása lát-
ható október 29-ig. Megtekinthetõ hétköznap 9-18, hét-
végén 10-16 óráig.

Magyar Mezõgazdasági Múzeum és
Könyvtár
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
A tíz magyar nemzeti parkot bemutató vetítéssorozat in-
dul októbertõl. A filmklubot Urai Róbert vezeti. OOkkttóóbbeerr
1133..,,  kkeedddd,,  1188  óórraa::  AA  vvaaddlluuddaakk  úúttjjáánn  ––  aa  FFeerrttõõ--HHaannssáágg
NNeemmzzeettii  PPaarrkk- 25 perc. AA  mmaaggyyaarr  tteennggeerr  mmeelllléékkéénn – A
Balaton-felvidéki Nemzeti Park – 25 perc. 

OOkkttóóbbeerr  2200..,,  kkeedddd,,  1188  óórraa::  BBuuddddhhiissttaa  kkoolloossttoorrookk  TTiibbeett--
bbeenn – Tashilhunpo kolostor. Urai Róbert hat elõadásból
álló sorozatában filmen és képeken keresztül mutatja be
a buddhista kolostorokat. A rendezvényeken a részvétel
ingyenes.

Propaganda a XX. században
Ötödik éve rendezi meg az Országos Széchényi Könyvtár
havonta jelentkezõ irodalmi-kultúrtörténeti programso-
rozatát, a KönyvTÁRlatot. Az idei tematikus évad a
Propaganda a XX. században címmel továbbra is csütör-
tök esténként jelentkezik, amikor az érdeklõdõk egy fel-
kért neves szakértõ elõadását hallhatják, amit a témát to-
vábbi árnyalatokkal gazdagító mûvészi produkció (szín-
házi est, koncert, performansz, stb.) követ. 
Program: 22001155..  ookkttóóbbeerr  1155..  PPrrooppaaggaannddaa  aazz  eellssõõ  vviilláágghháá--
bboorrúúttóóll  11994455--iigg..  Elõadó:Vörös Boldizsár, az MTA Böl-
csészettudományi Kutatóközpont Történettudományi
Intézet tudományos munkatársa, a történelemtudomány
kandidátusa.

Hétvégén: Budapest maraton
A változó világ kihívásait
ismerve harminc év
nem kevés idõ egy ese-
mény életében sem.
Idén ookkttóóbbeerr  1100--éénn  ééss
1111--éénn kétnapos feszti-
vállal ünnepelheti min-
denki a futást és a klasz-
szikus távot, a 42.195

méter hosszúmaratont. A távok széles tárházát vonul-
tatják fel a szervezõk, akiknek az útvonaltervében - mint
mindig - idén is szerepel az elsõ kerület!
A tavaly rendezett fesztivál tekintélyt parancsoló 23.450
fõs nevezõi létszámmal zajlott. Idén is mindenkit vár az
ország legnagyobb szabadidõsport-rendezvénye, ahol a
futókat rendre hatalmas szurkolói sereg, sok helyen kar-
neváli hangulat bíztatja a Budapest legszebb pontjait fel-
vonultató útvonalon. Idén a Fut a Színház Flora maraton-
staféta versenyében közkedvelt mûvészeket is felis-
merhet a futók közt a nagyérdemû: a Kossuth-díjas
Miklósa Erikától Szervét Tiboron át Hegyi Barbaráig.
Összesen 33 színházi csapat nevezett.

A kétnapos rendezvényen mindenki megtalálja a felké-
szültségének megfelelõ távot. Az elsõ nap programja a
rövidebb távokat öleli fel, többek közt gyaloglással, Nestlé
családi futással. Október 11-én, a futás napján a követke-
zõ versenyekre lehet jelentkezni:
- 30. Spar Budapest Maraton®

- Coca-Cola Testébresztõ 30 km
- Flora Maratonstaféta (4 fõs váltó)
- Spar Budapest Maraton 10 km
Bõvebb info: www.futanet.hu, www.szurkoljvelunk.hu

Programok
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztõségben.

Várnegyed

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann
kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,
ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinn--
ggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

HHûûvvöössvvööllggyyii  úton 2 lakásos bauhaus-villaépületben I.
emeleti 125 m2-es felújítandó öröklakás (elvi tetõtér be-
építési lehetõséggel) terasszal, garázs lehetõséggel, repre-
zentatív belterekkel eladó. Irányár: 43 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

ÚÚrrii  utcában reprezentatív módon felújított 61 m2-es, 2
szobás, étkezõkonyhás, cirkófûtéses, beépített bútorokkal
kialakított, emeleti önkormányzati lakás örökölhetõ bér-
leti joga átadó. Csereirányár: 24,9 M Ft. 212-1261,
0630/488-1933.  

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Bécsi kapu térnél a Táncsics utcá-
ban 2 egymás melletti, közvetlen kertkapcsolatos, 2 x 36
m2-es, dongaboltozatos, cirkófûtéses, felújított önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirány-
ár: 13,9 M Ft és 14 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

BBaatttthhyyáánnyy téren felújított mûemlékház II. emeletén lé-
võ csendes belsõ udvar felé nyíló felújított 51 m2-es 1 szo-
bás, nagy étkezõkonyhás önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 13 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

ÚÚrrii  utcában reprezentatív mûemléképület II. emeletén
lévõ  100 m2-es, Tóth Árpád sétány és a belsõ udvar felé
is nyíló duplakomfortos, felújítandó önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb lakásra cserél-
hetõ . Csereirányár: 29 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

DDíísszz téren felújított mûemlékház földszintjén 102 m2-es
reprezentatív, nagypolgári önkormányzati lakás örökölhe-
tõ bérleti joga átadó vagy budai hasonló méretû kertes
vagy teraszos öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 35 M
Ft. Wágner Iroda, tel: 0630/488-1933. 

ÚÚrrii utcában 80 mv-es délnyugati fekvésû dongabolto-
zatos, utcai és belsõ kert felé is nyíló önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 19,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

XXIIII..  Nagyenyed utcában 44 m2-es 1,5 szobás egyedi
gázfûtéses, I. emeleti önkormányzati lakás örökölhetõ bér-
leti joga átadó vagy budai 1 -1,5 szobás öröklakásra cse-
rélhetõ. Csereirányár: 7 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.  

XXIIII..  Normafa úton nagy kertes 4 lakásos villaházban lé-
võ 64 m2-es felújított, cirkófûtéses önkormányzati lakás
bérleti joga átadó vagy kisebb I. kerületi önkormányzati la-
kásra cserélhetõ. Csereirányár: 14,5 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630 488-1933

TTookkaajj közelében Bekecsen 190 m2-es 2 szintes jó álla-
potú családi ház budai várban lévõ önkormányzati lakásra
cserélhetõ értékegyeztetéssel. Csereirányár: 12,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

SSzzeenntthháárroommssáágg  utcában 36 m2-es teljeskörûen, igényesen
felújított önkormányzati lakást elcserélném vári lakásra ér-
tékegyeztetéssel, vagy örökbérleti joga átadó, 21 MFt. Tele-
fon: 202-2505, +36-30-251-3800.00

EEggyyeetteemmiissttaa  lányomnak keresek emeleti, felújítandó örök-
lakást, készpénzfizetéssel. Magánszemély! Telefon: 06-20-
496-6601.

NNaaggyyoobbbb eladó lakást keresünk saját részre a Várban,
vagy a Vár oldalán. Házaspár két kisgyerekkel költözne. Ingat-
lanosok ne hívjanak. Telefon: 06-20-925-5036.

BBiimmbbóó úton családi ház építésre alkalmas telek 117 millió
forintos irányáron eladó. BakosLak Ingatlan 326 06 18, 06-
20-9740-571

IIII..  Fenyves utcánál felújítandó családi ház 110 millió forin-
tért eladó. BakosLak Ingatlan 326 06 18, 06-20-9740-571 
II. Kuruclesi útnál 2001-ben épült 68 nm-es 2 + félszobás el-
sõ emeleti, erkélyes, garázsos igényes lakás 51 millió forintért
eladó. BakosLak Ingatlan 326 06 18, 06-20-9740-571

KKéésszzppéénnzzeess ügyfelünk részére keresünk minimum 40 nm-
es1,5-2 szobás lakást 20 millió forintig, második emelet fe-
lett liftes házban. BakosLak Ingatlan 326 06 18, 06-20-
9740-571

XXIIIIII..  portaszolgálatos garzonházban 5 db felújított mini
garzon bérlõkkel vagy bérlõk nélkül kizárólag egyben 65 M
Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 06 18, 06-20-9740-571

KKeelleettii Károly utcában Majláth házakban elsõ emeleti, csen-
des, elegáns 130 nm-es, 3+ félszobás, kiserkélyes felújított la-
kás 80 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 06 18,
06-20-9740-571

IIII..  kerület Rózsadombon 200 nm-es 5 szobás elsõ emele-
ti lakás 200 millió Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 06 18,
06-20-9740-571

BBaakkoossLLaakk  IInnggaattllaann  KKpp--eess  üüggyyffeelleeii  rréésszzéérree  kkeerreess  eellaaddóó  kkii--
aaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  aazzoonnnnaallii  ffiizzeettéésssseell..  BBaakkoossLLaakk  IInnggaattllaann,,  II..
BBaatttthhyyáánnyy  uuttccaa  3322..  TTeelleeffoonn::  332266  0066  1188,,  0066--2200--99774400--557711

EEllccsseerréélleemm,, Logodi utcai, 79 m2-es, I. emeleti, erkélyes
öröklakásomat, tulajdonjog átadással, hasonló minõségû 40-
45 m2 körüli öröklakásra értékegyeztetéssel a környéken
(Krisztinaváros, Tabán, Víziváros). Csak tulajdonosokkal tár-
gyalok. Megkeresés: 06-1-212-2806.

ÉÉrrtteellmmiissééggii  pár 2-2,5 szobás, felsõ emeleti lakást keres
csendes környéken, erkéllyel, gépkocsibeállási lehetõséggel,
azonnali készpénzfizetéssel. felújítandó is érdekel! Telefon:
06-70-433-9941.

LLooggooddii  utcában 103 m2-es I. emeleti nagypolgári lakás el-
adó, kertes házban. Ingatlanosok ne hívjanak. Telefon: 06-
70-382-2468.

ÜÜggyyvvééddccssaalláádd  gyermeke részére 1-2 szobás lakást venne
tulajdonostól a kerületben. Telefon: 06-30-305-9596.

VVáárrii  cserelakás beszámításával Jegyzett nemesi kúria, 240
nm, Pest megyében, eladó. Csak tulajdonosokkal tárgyalok.
Telefon 06-20-2865-135.

+5000 FT-OT ADOK AZ ÚJSÁG 
FELMUTATÁSAKOR VÁSÁRLÁS ESETÉN! 
RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZÉRT!

1199..  ééss  2200..  sszzáázzaaddii  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyytt,,  rrééggii  bbúúttoo--
rrookkaatt,,  ffaallii--,,  aasszzttaallii  ééss  áállllóó  óórráátt,,  llaakkbbeerreennddeezzééssii  ttáárrggyyaakkaatt,,
aasszzttaallii  ddíísszzeekkeett,,  eezzüüsstt  ggyyeerrttyyaattaarrttóótt,,  ccuukkoorrddoobboozzookkaatt,,  hhii--
bbáássaatt  iiss,,  hhaaggyyaattéékkoott!!  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann!!  AA  hhéétt  mmiinnddeenn  nnaapp--
jjáánn  hhíívvhhaattóó..  TTeelleeffoonn::  0066--7700--66000000--332233,,  MMaarrkkóó  IIssttvváánn,,  ee--
mmaaiill::  mmaarrkkoo..aannttiikk@@ffrreeeemmaaiill..hhuu..

éélleettjjáárraaddéékk

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne szakképzett ápolónõi végzett-
séggel. Aradi Lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.00

II..  kkeerrüülleettbbeenn lakó fiatal házaspár kötne életjáradéki vagy
eltartási szerzõdést itt élõ nyugdíjas úrral vagy hölggyel. Te-
lefon: 06-30-338-5372.

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötnék idõs személlyel budai vagy
pesti egyedi fûtésû lakásért, vagy házért vagy telekért. Tele-
fon: 06-20-629-0916.

KKeerrüülleettbbeenn  dolgozó orvos eltartási szerzõdést vagy életjá-
radéki szerzõdést kötne, kölcsönös bizalom alapján. Telefon:
06-70-433-9946.

aaddááss--vvéétteell

TTookkaajjiitt,, régit, palackosat méltányos áron venne gyûjtõ.
Tel.: 06-20-370-7221.

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, érték-
becsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpacca-,
réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is, bizsut, boros-
tyánt). Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-30-973-4949.00

KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyve-
ket, könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-
levelezõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-
régiségeket. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel./fax:
212-8909, e-mail: kriszt.ant@gmail. com. Nyitva: h-p
10-18 óráig.00

PPaappíírrtt és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget,
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy
út 16. 266-4154, H-SZ: 10-17, Cs. 10-19.

1199--2200..  sszzáázzaaddii  mmaaggyyaarr  ééss  rrééggii  kküüllffööllddii  ffeessttmméénnyyeekk,,
mmûûttáárrggyyaakk  vvéétteellee  kkéésszzppéénnzzéérrtt..  DDííjjmmeenntteess  éérrttéékkbbeeccss--
llééss..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--994499--2299--0000  EEmmaaiill::  nneemmeess..ggyyuullaa
@@nneemmeessggaalleerriiaa..hhuu NNeemmeess  GGaalléérriiaa::  11002244..  SSzziilláággyyii
EErrzzsséébbeett  ffaassoorr  33..

sszzoollggáállttaattááss

KKéémméénnyyeekk  jjaavvííttáássaa,,  bbéélleellééssee,,  tteettõõjjaavvííttááss,,  tteettõõjjáárrddáákk  ffeell--
úújjííttáássaa,,  kkiiééppííttééssee..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--221133--77771133,,  338811--66778877..

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Tele-
fon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308.

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

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  
HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviillllaannyy--
sszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--99334444--666644,,  224466--99002211..  

EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

KKáárrppiittooss és asztalos munkák, nádazás, gyékényezés mun-
kával, szállítással. Kiss Gábor, I. ker.Budapest, Feszty Á. u. 2.,
az alagsorban. Telefon: 214-8384, 06-20-345-9963.

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2200  éévvee  vváállllaalloomm  iiggéénnyyeesseenn,,  bbeeccssüülleetteesseenn  ffaa  ééss  mmûû--
aannyyaagg  aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerréé--
jjéétt,,  ffeessttéésséétt,,  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!
FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--
00226699..oo

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, 

PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS,  
VÍZSZERELÉS, CSEMPÉZÉS, VILLANYSZERELÉS, 

AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE, ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁK, TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. 

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

33    AAZZ  11--BBEENN!!
1100  éévvee  mmûûkkööddõõ  II..  kkeerrüülleettii  ccéégg  ggoonnddnnookkssáággoott,,  ffûûttõõ--,,  kkaa--
zzáánnkkeezzeelléésstt,,  ttaakkaarrííttáásstt  vváállllaall  ttáárrssaasshháázzaakk,,  iirrooddaahháázzaakk,,
kköözzüülleetteekk  rréésszzéérree..  RReeffeerreenncciiáávvaall  rreennddeellkkeezzüünnkk!!  HHíívvjjoonn
bbiizzaalloommmmaall!!  TTeelleeffoonn::  0066--3300--66770000225588..

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa  tanítás, korrepetálás. Emeltszintû és
középszintû érettségire, egyetemi, fõiskolai tanulmányokra
felkészítés. Több mint húszéves gyakorlat. Telefon: 06-1-213-
7747, 06-20-518-2808.

DDiipplloommááss tanárnõ angol, német óraadást vállal a
Batthyány tér közelében. Telefon: 06-20-286-3505, E-mail:
fruzsinajarmy@gmail.com.

MMaatteemmaattiikkaa  szaktanár oktatást vállal referenciamunkák-
kal valamennyi korosztály számára. Felkészítés középiskolai
és egyetemi felvételi vizsgára. Évközi felzárkóztatás minden
iskolatípus esetében. Telefon: +36-30-541-3577.

JJööjjjjöönn!!  TTaannuulljjoonn  mmáásskkééppppeenn  mmoozzooggnnii..  EELLMMÚÚLLNNAAKK  AA
FFÁÁJJDDAALLMMAAKK!!  GGyyóóggyyííttóó  mmoozzggááss,,  rreellaaxxáácciióó  eeggyybbeenn..  TTööbbbb
mmiinntt  mmoozzggááss!!  SSzzeepptteemmbbeerrttõõll,,  ccssüüttöörrttöökköönnkkéénntt  eessttee  66  óórraa,,
TToollddyy  FFeerreenncc  GGiimmnnáázziiuumm..  wwwwww..ffeellddeennkkrraaiiss--ttaannffoollyyaamm..hhuu
++3366  2200--552222  22772211..

CCssaallááddii  NNaappkköözzii,,  GGyyöönnggyyööccsskkéékk  vváárrjjaa  sszzeerreetteetttteell  ttaaggjjaaiitt
rreennddsszzeerreess  ééss  iiddõõsszzaakkooss  ffééllnnaappooss  ggyyeerrmmeekkffeellüüggyyeelleettrree,,
aazz  II..  kkeerr..  LLooggooddii  uuttccáábbaa..  ÁÁrr::  3388..550000,,--  FFtt//hhóó..  
ÉÉrrdd..::  MMuurraakköözzyy  ZZssuuzzssaa::  0066  2200  99  112288  771188,,  PPááhhyy  AAnnnnaa::  0066
2200  996699  00669988,,  mmaaiill:: mmuurraakkoozzyyzzssuuzzssaa@@tt--eemmaaiill..hhuu..

vveeggyyeess

BBOOLLDDOOGG  SSZZÜÜLLEETTÉÉSSNNAAPPOOTT  KKÍÍVVÁÁNNNNAAKK  
MMEEZZEEII  NNOOEELLNNEEKK

CCSSAALLÁÁDDJJAA  ÉÉSS  BBAARRÁÁTTAAII!!

TTÁÁRRSSKKÖÖZZVVEETTÍÍTTÉÉSS
SSzzíívvvveell--lléélleekkkkeell  sseeggííttüünnkk  mmeeggttaalláállnnii  ppáárrjjáátt  ttööbbbbeezzrreess

aaddaattbbáázziissuunnkkbbóóll!!  kkoommoollyyaannggoonnddoolloo..hhuu..  
TTeelleeffoonn::  0066--2200--22772211--446611..

KKeerreesseekk!!  
BBáárrmmiillyyeenn  ddookkuummeennttáácciióótt  ((ffoottóó,,  ffeellvvéétteell,,  lleeíírrááss))  

aazz  II..  kkeerr..  DDeezzssõõ  uuttccaa  33..  ééééss  kköörrnnyyéékkéérrõõll  
((TTaabbáánn,,  NNaapphheeggyy))..  TTeelleeffoonn::  ++3366--11--226666--44001166,,  

EE--mmaaiill::  lleeoonnaaeeffrreeeemmaaiill@@ggmmaaiill..ccoomm..

DDeennttaall  LLaabboorr  FFooggtteecchhnniikkaa..  Vállaljuk kivehetõ fogpótlások
beültetését rövid határidõvel, garanciával, kedvezõ áron.
Budaörs, Budapesti út 55. telefon: 06-20-538-8290.

VViiddéékkii  7 éves kisfiúnak támogatót keresek. Anyja elhagy-
ta, gyámja lebénult, új gyámja munkanélküli. Pedagógusa te-
lefon: 06-20-5963-394.

Ingatlan

Oktatás

Adás-vétel
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AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,  77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,
kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

EENNEERRGGIIAA--SSTTOOPP  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//336655--996699,,

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!
AALLAAGGÚÚTT--AANNTTIIKK

KKéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárrooll
rrééggii  kköönnyyvveekkeett,,

mmaaggyyaarr  ééss  kküüllffööllddii
ffeessttmméénnyyeekkeett

eeoozziinnooss  ZZssoollnnaayy  ttáárrggyyaakkaatt,,
aannttiikk  mmûûttáárrggyyaakkaatt..

Cím: I. ker., Alagút u. 4.
(Attila és az Alagút u. sarok)

Telefon:

201-5607
06-20-319-0292

Életjáradék

Szolgáltatás

Vegyes

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001155..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee

Megjelenés

Október 9.
Október 22.
November 6.
November 20.
December 4.
December 18.

Lapzárta

Szeptember 30.
Október 14.
Október 28.

November 11.
November 25.
December 9.

Lapszám

17
18
19
20
21
22

E-mail:
varnegyed@budavar.hu
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