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A Budavári Önkormányzat az idei évben is
folytatja a mûemlékházak felújítását. Az
elmúlt hetekben számos épület kapott új
külsõt vagy tetõzetet a Budai Várban. 

Elsõsorban homlokzat-felújítási munká -
lato  kat és tetõcserét végzett a Gamesz a vári
mû emlék  házakban.  A folyamatos, évrõl-
évre vissza térõ felújítási program ered -
ményeként az épületek visszanyerik eredeti
szépsé güket, biztosítják a Vár különleges
hangu latát. A tetõcsere, a nyílás zárók cseré -
je pedig az épületek és a bennük élõk védel -
mét, biztonságát szolgálják. 

Éppen lapunk megjelenésével egyidõben
adják át a megújult Bécsi kapu tér 1. szám
alatti épületet, amely új tetõzetet kapott és
az utcai homlokzatot is felújították.  Ugyan -
csak a közel jövõben készül el a Táncsics
Mihály 24. számú épület külsõ- és belsõ
homlokzatának felújítása, valamint a tetõ
cseréje. A szomszédos Táncsics Mihály utca
26. számú épületben a tetõ és az udvari
homlokzat mellett az épület függõ folyo -
sóját is renoválják. Az épület ad otthont a
középkori zsidó imaháznak, amelyet a törté -
né szek szerint 1461-ben a Mendel-család az
ingatlan földszintjén és udvarán alakított ki.
Az Országház utca 7. és 16. számú épüle -
teken a tetõt cserélték ki az elmúlt
hetekben, míg az Országház utca 2. számú
épületen az utcai nyílászárókat. Befejezé -
séhez közelít az Úri utca 37. számú ház
homlokzati felújítása is. A Dísz tér 3. számú
épület megújítása pedig már a nyáron
elkészült  

Folytatódik a műemlékházak felújítása

Tovább szépül a kerület

A Budavári Önkormányzat lett a
Magyar Olimpiai Bizottság által
életre hívott  5próba Rióba! ese -
mény leg spor tosabb önkormány -
zata. Az ön kor mány zat  16 fõs csa -
pata, a hivatal munkatársai és
családtagjaik  öt klasszikus tusában -
futás, gyaloglás, kerékpározás, úszás,
illetve evezés teljesíthették a próbá -
kat.  Eredmé nyeik alapján Önkor -
mány za tunk nyerte el a legsporto -
sabb önkor mányzat díját 2016-ban.
A kupát és az oklevelet szeptember
17-én a XIX. Budapesti Nagy Sport -
ágválasztó ren dez vényen dr. Nagy
Gábor Tamás polgár mes ter vette át
Kiss Gergely olimpiai bajnok vízilab -
dázótól. 
Gratulálunk a résztvevõknek!

Országház utca 16.

Táncsics utca 26.

Dísz tér 3.

A legsportosabb  önkormányzat 
Úri utca  37.

Táncsics utca 24.

(Tájékoztató a népszavazásról a 3. oldalon)
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Folytatódik a kerületi kamerarendszer bõví -
tése és modernizációja, változott a helyi
építési szabályzat, tovább szépülhet a
Hegyalja út környezete – többek között ezek -
ben az ügyekben hozott döntéseket szep -
temberi ülésén a Képviselõ-testület. 

Negyedévente az idõközben bekövetkezett
változásokhoz igazítja a költségvetési rendeletét
az önkormányzat. Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester elmondta, hogy a módosításokat az
illetékes pénzügyi bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta. A részleteket ismertetõ
Nagy András irodavezetõ kifejtette, hogy a
bizottság további 1 milliárd forint értékben
javasolta kincstárjegy vásárlását, amivel a kerület
kincstárjegy állományának összege meghaladná
az 5 milliárd forintot. Vecsey András (Fidesz-
KDNP) kiemelte a közbiztonság támogatását,
ennek részeként 21 millió forint jut új kamerák
telepítésére és a meglévõk karbantartására. A
közbiztonsági tanácsnok indokoltnak nevezte a
kamera rendszer fejlesztését, hiszen a tapaszta -
latok szerint azokon a területeken, ahol a kame -
rák mûködnek kevesebb bûncselekmény, sza -
bály  sértés történik, ahogyan az elkövetõket is
nagyobb eséllyel fogja el a rendõrség. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester mindezt
azzal egészítette ki, hogy mûszakilag minden -
képpen indokolt a fejlesztés, hiszen a régi beren -
dezések mára elavultak. Hozzátette: a kamerák
képét a rendõrségen kívül immár a közterület-
felügyelet Pauler utcai központjába is elküldi a
rendszer. Ez azért fontos, mert a közterület-
felügyelet a kisebb súlyú kihágásokra, például a
szemetelésre, utcai italozásra, szabálytalan kutya -
sétáltatásra is figyelmet fordít, míg a rendõrség
inkább a bûncselekményekre, súlyosabb közle -
kedési kihágásokra koncentrál. 

Módosul a Kerületi Építési 
Szabályzat 
Csány Éva fõépítész arról tájékoztatta a képvi se -
lõket, hogy két ponton módosításra szorult a
Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ). Az egyik
esetben tulajdonképpen jogharmonizá cióról
van szó, az országos településrendezési és építési
követelményekrõl szóló kormányren delet már
nem teszi lehetõvé, hogy a lakások méretére
vonatkozóan a helyi építési szabályzat szigorúbb
legyen az országosnál. A másik változtatás a
Hegyalja út 15. beépítését szolgál ja, ha a
fejlesztés megvalósul, jelentõ sen javul az
utcakép és ezáltal a környék megjelenése.
Ehhez járul hozzá az önkor mány zat azzal, hogy
az állami fõépítész egyetér tésével, megváltoz -
tatja a terü letre vonat kozó építési szabályozást.

Többek között mó dosul az elõkert mérete,
valamint alacso nyabb lesz az épületmagasság. 

Változások a hivatalban

A KÖZOP pályázat megvalósítása szükségessé
tette a korábban egy szervezeti egységben
mûködõ városüzemeltetési és a beruházási
iroda szétválasztását. Mivel a beruházás
lezárult, a képviselõ-testület úgy döntött, hogy
visszaállítja az eredeti állapotot, azaz ismét
összevonja az irodákat. További változás, hogy
a közösségi együttélés szabályairól szóló
rendelettel kapcso latos feladatok az igazgatási
irodától a közterület-felügyelet jogi referen -
séhez került. 
(A közösségi együttélés részletes szabályairól követ -
kező lapszámunkban számolunk be.)

A képviselõ-testületi ülésen történt

Felújítják a Kagyló lépcsõt 
A Budavári Önkormányzat
megbízásából felújítják a
Kagyló lépcsõ Hunfaly utca
- Szabó Ilonka utca  közti
szakaszát, a munkálatok
várhatóan november vé -
géig tartanak.  A különleges
hangulatú lépcsõsoron kija -
vítják a burkolatot, a kicsor -
bult köveket és pótolják a
hiányzó fugákat. A munká -
latok során lefestik a lépcsõ
melletti korlátot és rendezik
a zöldterületet is.  A felújítás
mintegy 12 millió forintba
kerül. 

Lezárják a Babits közt
Lapzártánkkor kezdõdött meg a Babits köz felújítása
a Budai Várban. A területet lezárják, a munkálatok – a
várható régészeti feltárások miatt  - 2017 januárjáig
tartanak. 
A Táncsics Mihály utcát és a Babits sétányt összekötõ
Babits köz felújítását végzi a Budavári Önkormány zat.
A kivitelezési munkák során az út burkolatát teljes
egészében felújítják, a meglévõ kockaköveket vágott
felületû burkolatra cserélik.  Emellett pedig az érintett
épületek lábazatának vízszigetelése is megtörténik.
Az út felújításával egyidõben a csator nát is kiépítik,
így az ott lakók közvetlenül ráköthet nek a víz-
csatornahálózatra. A munkálatok idejére a területet
lezárták, a Babits sétány gyalogosan közelíthetõ meg
a Bécsi kapu térrõl, lépcsõn. 

Kormányablakká alakul 
az I. kerületi okmányiroda
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Fõvárosi
Kormányhivatal I. kerületi Okmányirodája Kormány -
ablak ká alakul, ezért a következõ hetekben változik az
ügyintézés helyszíne. 
A kivitelezés ideje alatt, szeptember 6. és tervezetten
november közepe között az ügyfélfogadás 2 helyszí -
nen történik: a Logodi utcai címen, illetve a Budavári
Önkormányzat épületében (1013 Bp., Attila út 65.)

300 éves a kapucinus templom 
Szeptember 18-án ünnepelték a Fõ utcában a
kapucinus templom  felszentelésének 300 éves
jubileumát. Az ünnepi szentmisét és a homíliát Erdõ
Péter bíboros mondta.  A szentmisén közremûködött
a Budavári Nagyboldogasszony templomának ének-
és zenekara Tardy László érdemes mûvész, karnagy
vezetésével. Az ünnepre készülve a nyár folyamán
több restaurálási, felújítási munkát is végeztek a
templomon, amelyhez a Budavári Önkormányzat
másfél millió forintos támogatást biztosított. 

Röviden

Hajókirándulás az Idõsek
Világnapján

A Budapest I. kerület Budavári Ön kor -
mány  zat szeretet tel várja az I. kerületi idõs
polgárok jelentkezé sét az Idõsek Világnapja
alkalmá ból szervezendõ hajókirándulásra.

A hajókirándulás idõpontja: 
2016. október 1. (szombat)
Program:
• 07.30 órakor gyülekezés a Batthyány téren
• Indulás a Batthyány téri hajókikötõbõl
08.00 órakor
• Útvonal: Budapest – Visegrád –Budapest
• Ebéd a hajón 
• Érkezés a Batthyány térre várhatóan 15.00
órakor
Jelentkezési határidõ:
2016. szeptember 26-29. között 9.00-16.00
óráig, valamint 2016. szeptember 30-án 9.00-
12.00 óra között.

Jelentkezni csak személyesen lehet az alábbi
címen: Budapest I. kerület Budavári Ön -
kormány zat Gondozási Központ
1013 Budapest, Attila út 8., Tel: 356-6584
A jelentkezés szükséges okmányok: személyi
igazolvány, lakcímkártya, nyugdíj szel vény
A jelentkezés feltétele: az öregségi vagy
rokkantsági nyugdíj havi összege ne haladja
meg a 156.750 forintot. 

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese aljegyzõ

Évek óta üresen áll, hamarosan azonban
megújulhat a Krisztina körúti Posta palota.
Az impozáns, szecessziós stílusú épület
teljesen átalakul, karakteres tornya a tervek
szerint kilátóként funkcionál majd. A
munkálatok már elkezdõdtek, az átadásra
2018 végéig kell várni. 

Kevesen tudják, hogy Krisztina körúton 1924-
ben épült egykori Posta palota az ország elsõ
modern irodaháza volt. A szecessziós jegyeket
hordozó épületet Sándy Gyula mûépítész,
mûegyetemi tanár tervezte, itt mûködött a
Magyar Királyi Posta igazgatósága, valamint a
budai távbeszélõközpont. A Postapalota nevé -

vel ellentétben egyáltalán nem számított
túldíszí tett nek, inkább az egyszerûbb, ám ele -
gáns megol dások jellemezték. A II. világ -
háborúban komoly károkat szenvedett, a több
száz teherautónyi törmeléket a Vérmezõ feltöl -
tésére hasznosítot ták. Visszaépítése a háború
után kezdõdött, a posta 1947 közepén költöz -
hetett vissza az épületbe, mely most az Optima
Befektetési Zrt. beruházásában telje sen
megújul.

A Pallas Athéné Alapítványok tulajdonában
álló, 18 500 négyzetméter alapterületû, mû emlé -
ki védettségû Posta palotát az eredeti állapotában
állítják helyre. A munkálatok során kiemelt
figyelmet kap az épületbelsõ rekonstruk ciója,
ennek során a Magyarországon elsõként
beépített páternosztert is újjávarázsol ják. A
frissen átkeresztelt Buda palota valójában egy
több funkciós, szolgáltató épület, az alsó szintekre
különbözõ kereskedelmi egységek kerül nek, a
felsõ emeleteken viszont minden igényt kielégítõ
irodák kapnak helyet. Gondoskodnak a
parkolásról is, a telken egy háromszintes mély -
garázs is épül a jelenlegi parkoló helyén – a
felszínt parkosítják –, az udvaron álló, hasz -
nálaton kívüli kéményt viszont elbontják. 

Az ígéretek szerint a mûemléki igényû
felújítást a ma elérhetõ legkorszerûbb, kör -
nyezet  tudatos technológiák beépítésével, és
alkalmazásával teszik teljessé, ennek köszön -
hetõen a Buda palota a fõváros egyik legmo -
dernebb irodaháza lesz. Ráadásul, egy különle -
ges turisztikai attrakcióval is szolgál majd,
ugyanis a Várra, a Vérmezõre és a Hûvösvölgy
felé panorámás tornyát a nagyközönség számára
is látogathatóvá teszik. 

Posta palotából Buda palota

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete az épített környezet alakítá -
sáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint Magyar ország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 23.§ (5) bekezdés 6. pontjában megha -
tározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el: 

1.§

Bp. I. kerületi Építési Szabályzatról szóló 16/2000.
(VIII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Ren de let) 30.§ (8) bekezdés 10. pont elõírásai
hatályukat vesztik. Ezzel egyidejûleg a meglévõ 11.
pont számozása 10. pontra, a meglévõ 12. pont
számozása 11. pontra változik.

2.§

(1) A Rendelet 47.§ 126. tömbre vonatkozó
elõírásainak a) pontja helyébe a következõ új elõírás
lép:
„a) A tömb területén 1. a beépítés csak a szabályozási
tervlapon jelölt helyen és nagyságban növelhetõ.
2. az épületek zárt sora minimum 10,0 m-es épület -
közzel megszakítható; ha az épületköz területe két
telekre esik, minimum 3,0 m széles résznek egy
telekre kell esnie.”
(2) A Rendelet 47.§ 126. tömbre vonatkozó
elõírásainak b) pontja helyébe a következõ új
rendelkezés lép:
„b) A 7403 hrsz.-ú telek beépítésénél a KVÉSZ 30.§
(10) b) és d) pontjai szerinti városképi illeszkedési
szabályokat kell figyelembe venni, ennek megfelelõen
a szabályozási terven jelölt építési helyen legfeljebb

F+4 szintes, nem magastetõs épületrész építhetõ, a
7402 hrsz közös telekhatárán létesítendõ zártsorú
csatlakozás kivételével.”

3.§

A Rendelet 3.§ (1) bekezdés d) pontjaiban megha -
tározott tervlapok a jelen rendelet 1. mellékletét
képezõ szabályozási tervlapok szerint változnak.

4.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követõ 30. napon lép
hatályba. 
(2) E rendeletet a folyamatban lévõ ügyekben is alkal -
mazni kell.
Budapest, 2016. szeptember 8.

dr. Nagy Teodóra dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ polgármester

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselõ-testületének 16/2016. (IX.9.) önkormányzati
rendelete a Bp. I. kerületi Építési Szabályzatról szóló 16/2000. (VIII.15.) Kt. rendelet módosításáról



XXI. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM, 2016. SZEPTEMBER 23., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu 3Várnegyed

SZAVAZÓKÖRÖK 
AZ I. KERÜLETBEN
001. SZAVAZÓKÖR: 
Önkormányzat Intézménye, Úri u. 38.
002. SZAVAZÓKÖR: 
Budavári Általános Iskola, Tárnok u. 9-11.
003. SZAVAZÓKÖR: 
Budavári Művelődési Ház, Bem rkp. 6.
004. SZAVAZÓKÖR: 
III. sz. Idősek Klubja, Fő u. 31.
005. SZAVAZÓKÖR: 
Toldy Ferenc Gimnázium, Toldy F. u. 9.
006. SZAVAZÓKÖR: 
Vízivárosi Óvoda, Toldy F. u. 66.
007.  SZAVAZÓKÖR: 
Batthyány Általános Iskola, Batthyány u. 8.
008. SZAVAZÓKÖR: 
I. sz. Idősek Klubja, Hattyú u. 16.
009. SZAVAZÓKÖR: 
Kosztolányi Dezső Gimnázium, Attila út 135-
137.
010.  SZAVAZÓKÖR: 
Kosztolányi Dezső Gimnázium, Attila út 135-
137. 
011. SZAVAZÓKÖR: 
Szociális Szolgáltatási Központ, Attila út 89.
012. SZAVAZÓKÖR: 
Petőfi Sándor Gimnázium, Attila út 43.
013. SZAVAZÓKÖR: 
Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Mészáros u. 5-7.,
014. SZAVAZÓKÖR: 
Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Mészáros u. 5-7.
015. SZAVAZÓKÖR: 
Petőfi Sándor Gimnázium, Attila út 43.
016. SZAVAZÓKÖR: 
Naphegyi Óvoda, Nyárs u. 2-4.
017.  SZAVAZÓKÖR:
Általános Iskola, Lisznyai u. 40-42.
018. SZAVAZÓKÖR:
Fszt-i Önkormányzati Irodahelyiség, Döbrentei
utca 19-21. 
019.  SZAVAZÓKÖR: 
Orvosi rendelő, Zsolt utca 6/A.
020. SZAVAZÓKÖR: 
Magyar Külügyi Intézet, Bérc u. 13-15.

Magyarország köztársasági elnöke országos
népszavazást tûzött ki 2016. október 2-ára.
A népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e,
hogy az Európai Unió az Országgyûlés
hozzájárulása nélkül is elõírhassa nem
magyar állampolgárok Magyarországra
történõ kötelezõ betelepítését?” Az alábbiak -
ban összefoglaljuk a népszavazással kapcso -
la tos legfontosabb tudnivalókat. 

A szavazás ideje: 2016. október 2. (vasárnap) 6
és 19 óra között.
A szavazás helye: az Ön lakcíme szerinti szava -
zókör. A pontos címet a névjegyzékbe vételrõl
szóló értesítõ tartalmazza. 

Az értesítõben megjelölt helyen és idõben Ön
személyesen adhatja le szavazatát. mennyiben
egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
fogva tartása miatt gátolt a mozgásában, és nem
tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát
kérhet. (Ennek részletes szabályairól lásd keretes
írásunkat). 

Az országos népszavazáson az szavazhat, aki
magyar állampolgár, nagykorú, azaz 18. életévét
betöltötte, vagy 18. életévének betöltése elõtt
házasságkötéssel nagykorúvá vált és a bíróság
nem zárta ki a választójogból.
Az országos népszavazás érvényes, ha az összes
választópolgár, azaz a magyarországi lakcímmel
rendelkezõ választópolgárok és  a magyarországi
lakcímmel nem rendelkezõ „külhoni” regisztrált
választópolgárok több mint fele érvényesen
szavazott. Az országos népszavazás eredményes,
ha az érvényesen szavazó választópolgárok több
mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos
választ adott, azaz nincs szavazategyenlõség.

A szavazás menete: 
A szavazás napján keresse fel az Ön lakcíme
szerinti szavazókört, vigye magával személyi
igazolványát, esetleg útlevelét vagy jogosítványát

és a lakcímkártyáját is. Még a
szavazás elõtt bizonyo sodjon meg
arról, hogy az iratai érvényesek!
(Az iratok érvénye sítésérõl lásd
keretes írásunkat) 

A szavazóhelyiségben a szava -
zatszámláló bizottság (szszb) meg -
állapítja a választópolgár személy -
azonosságát, valamint azt, hogy a
névjegyzékben szerepel-e. Fontos
tudnivaló, hogy a bizottság nem
vehet fel választópolgárt a név -
jegyzékbe. 

A szavazatszámláló bizottság a
szavazólapot az Ön jelenlétében, a
bal felsõ sarokban, a megjelölt
helyen, hivatalos bélyegzõvel lebé -
lyegzi. A bé lyegzõ hiánya a sza -
vazólap érvénytelenségét jelen ti.
A választó ezek után aláírja a
névjegy zéket, aláírásával igazolja a szavazólap
átvételét. 

A szavazólapot tollal töltse ki A szavazólapon
csak egy szavazatot helyezzen el. Akkor érvényes a

szavazat, ha a két egymást metszõ vonallal (x vagy
+) szavaz és az X vagy + jel a körben van. 
A szavazólapot tegye a borítékba, majd dobja be
az urnába. 

Népszavazás 2016 

Tudnivalók az október 2-i voksolásról
Mozgóurna igénylése
A mozgásában egészségi állapota, vagy fogya -
tékossága miatt gátolt választópolgár, meg -
hatalmazott útján vagy levélben, mozgóurna
iránti kérelmet nyújthat be legkésõbb 2016.
szeptember 30-án (pénteken) 16.00 óráig az I.
kerületi Helyi Választási Irodához, a szavazás
napján 15.00 óráig pedig a szavazatszámláló
bizottsághoz. 

A kérelemnek tartalmaznia kell a választó -
polgár nevét, születési nevét, születési helyét,
anyja nevét, személyi azonosítóját. Ha
átjelentkezéssel szavazó választópolgár igényel
mozgóurnát a kérelemnek tartalmaznia kell azt
a címet, ahova a mozgóurna kiszállítását kéri.
Mozgóurna iránti kérelem letölthetõ az I.
kerületi Helyi Választási Iroda honlapjáról, a
www.budavar.hu/nepszavazas2016 web -
oldal ról. Igénylõlap személyesen/meghatal -
mazott útján is igényelhetõ a Helyi Választási
Irodán (1014 Budapest Kapisztrán tér 1.
Polgármesteri Hivatal), ügyfélszolgálati idõben.
Figyelem! Az, aki a mozgóurnát igénylõ választó -
polgárok jegyzékében szerepel, kizá rólag mozgó -
urnával szavazhat, a szavazóhelyi ségben nem
adhatja le voksát. 

NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA 
elérhetõsége:
1054 Budapest, Alkotmány u.3.
Telefon: 06-1-795-3310
Fax: 06-1-795-0788
E-mail: visz@nvi.hu

Ügyfélszolgálat elérhetõsége: 
Választási Információs Szolgálat 
1051 Budapest, Alkotmány u. 3.
Telefon: 06-1-795-3310
Fax: 06-1-795-0788, E-mail: visz@nvi.hu
Ügyfélfogadási rend:
- hétfõtõl csütörtökig 8:30-tól 16:00 óráig
- pénteken 8:30-tól 13:30-ig.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
elérhetõsége:
1014 Budapest Kapisztrán tér 1.
Telefon: 06-1- 458-3015; 06-1-458-3030, 
06-1-458-3083
E-mail: jegyzoititkarsag@budavar.hu;
ugyfelszolgalat@budavar.hu

Ügyfélfogadás: 
hétfõ: 14.00–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–12.00

Érvényesen szavazni a válasz feletti körbe tollal írt két, egymást metsző
vonallal lehet, például:          vagy

Érvényesek az iratai? 

Az október 2-i népszavazáson csak érvényes
iratokkal (személyi igazolvány vagy útlevél,
esetleg jogosítvány, és lakcímkártya) lehet.
Kérjük, nézze át iratait, hogy azok érvényesek-e
még a szavazás napján. Ha nem érvényesek,
például lejárt az érvényességük vagy más
változás következett be,  kérjük keresse fel a
Fõvárosi Kormányhivatal I. kerületi Okmány -
irodáját. Cím: 1013 Budapest, Attila út 65. (a
korábbi okmányirodai épülettel szemben )
Félfogadás: Hétfõ: 8:00-20:00, kedd: 8:00-
16:00, szerda: 8:00-16:00, csütörtök: 8:00-
16:00, péntek: 8:00-13:00  
E-mail:  okmanyiroda@01kh.bfkh.gov.hu 
Telefon: 06-1- 795-7768, 06-1- 795-7764

Szavazatszámláló bizottságok
tagjai és póttagjai
A Budavári Önkormányzat Képviselõ-
testülete a 2016. szeptember 8. napján
megtartott Képviselõi-testületi ülésén meg -
választotta a 2016. október 2. napjára tûzött
országos népszavazás során közremûködõ
szavazat számláló bizottságaiba  az új bizottsági
tagokat és póttagokat az alábbiak szerint:

I. 109/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozat
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete a 2016. október 2. napjára
tûzött országos népszavazás lebonyolításával
összefüggésben - a Ve. 14. § - 26. § rendel -
kezéseinek megfelelõen - Budapest I. kerületi
székhelyû szavazatszámláló bizottságai ba tagok -
nak megválasztja: 
1. Majoros Sándor
2. Majoros Sándorné
3. Józsa Edit Erzsébet
4.Horvai Anna
5. Bokor Miklósné
6.Fogarassy Krisztina
7. Zsidi Sára Johanna

II. 110/2016. (IX.8.) Kt. sz. határozat: 
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete a szavazatszámláló bizottsá -
gok ba póttagoknak megválasztja:
1. Szigeti Katalin
2. Matusz Zsófia
3. Hazay Katalin
4. Fejes Katalin
5. Szamosközi Péter
6. Medveczky Mária
7. Zsidi Lõrinc Benjámin
8. Mestyanek Veronika 
9.Czirók Péter
10.Krajczár Károlyné
11. Kulcsárné Kocsis Irén Johanna

Helyi Választási Iroda

A kormány által kezdeményezett
október 2-i népszavazásról tartott
lakossági tájékoztatót Rogán Antal,
a kerület országgyûlési képviselõje
és Trócsányi László igazságügyi mi -
niszter. Mindkét résztvevõ hang -
súlyozta, hogy a kény szerbetele -
pítésrõl szóló nép szavazás olyan
pártok felett álló nemzeti kérdés,
amely Magyar ország jövõ jérõl szól.
Rogán Antal többek között arról is
szólt, hogy ha a magyar népszavazás
nem tudja megállítani a kényszer -
betelepítést, akkor már december 1-
tõl megkez dõdik az illegális beván -
dorlók át telepítése Német országból
hazánk ba. Arra is felhív ta a figyel -
met, hogy a bevándorlás miatt jelen -
tõsen nõtt Magyar országon is a terror veszély,
mára bebizonyo sodott, a terroristák tudatosan és
jól szervezetten arra használják fel a népvándor -
lást, hogy el vegyüljenek a bevándor lók tömegé -
ben. Hang súlyozta, hogy a magyar kormány állás -
pontja szerint segíteni ott kell, ahol a baj van és a
bajt nem kell idehozni. Éppen ezért a kormány
segítséget nyújt egy szíriai kórház felépítéséhez,
támogatja az ottani civil és karitatív szerve zeteket,
valamint tanulmányi ösztöndíjat biztosít
Magyar   országon szír fiatalok részére, hogy azok
visszatérve hazájukba segítsék az újjáépítést. 

A tájékoztató után Trócsányi László a Vár -
negyed olvasóinak külön interjút adott a nép -
szavazással kapcsolatban.  
s Az ország szempontjából miért fontos az október
2-i népszavazás? 

Társadalmi szempontból az a jelentõsége, hogy
az ország lakosságának véleményt kell monda -
nia arról, hogyan alakul az ország lakos ságának
az összetétele. Most az a kérdés, hogy errõl ki
dönthet: Magyarország, az itt élõk, vagy pedig
hozzájárulunk ahhoz, hogy bizonyos külsõ
mechanizmusok alapján mások hozzák meg ezt
a döntést.  Úgy is fogalmazhatnánk, hogy arról
kell most elgondolkodnia a választóknak,
helyes-e ha nem Magyarországon születnek meg
a magyarokat érintõ döntések. Például az, hogy
kik éljenek itt, kik legyenek a szomszédaink,
összességében, hogyan alakul a jövõnk.  Ezért a
népszavazás nemzeti ügy. 
s Elõadásában úgy érvelt, hogy jogi szempontból
vizsgálva a kérdést, a kényszer betelepítés sérti a
tagállamok, így Magyarország szuverenitását.  

Az Európai Unió-s csatlakozá -
sunk nem arról szólt 2004-ben,
hogy fontos, az országot érintõ
döntések kikerüljenek a nem -
zetállami hatás körbõl és azokat
az EU intézményei hozzák meg
helyettünk.  Sérti a nemzeti szu -
verenitást, ha a tagállamok jo -
gait felül akarja írni az Európai
Unió. A migráció éppen ilyen
kérdés: ez úgynevezett osztott
hatáskör, csak részben dönthet
róla az unió.  Az európai alap -
szerzõdés szerint az unió tisz -
teletben tartja a tag államok
nemzeti identitá sát, a lakosság
összeté tele pedig a nemzeti
identi tásunk része. Vagyis a

lakosságról való döntés nem vonható el az adott
országtól. Ezért szükséges kimondania a
népszavazásnak, hogy Magyarország nem engedi
a külsõ döntést saját lakosságáról.
s Mennyire jellemzõ az unió tagállamaira, hogy
népszavazással döntsenek az uniót is érintõ kér -
désekrõl? Vagy ez csak Magyarország sajátos sága? 

Az Európai Unió történetében 1972 óta ez lesz
a 46. népszavazás, amelyet a tagállamok kez de -
ményeznek. A csatlakozási vagy éppen a kiválási
szavazások mellett voltak olyanok is, amelyek
bizonyos szerzõdések támogatásáról vagy
elutasításáról szóltak. Hollandia például nép -
szavazással döntött arról, hogy nem hagyja jóvá
az Ukrajnával kötött társulási szerzõdést.  Dánia
pedig tavaly decemberben arról sza vazott, hogy
országuk átvegyen bizonyos európai uniós
szabályokat a bel- és igazságügyi együtt mûködés
területén. Tulajdonképpen ez a migrációról
szólt. Vagyis egyáltalán nem ritka vagy egyedi
eset, ha a kormány kikéri az ország véleményét a
jövõt érintõ fontos kérdésekben. 
s A népszavazás eredménye mire kötelezi a
kormányt?

A népszavazás eredménye alapján belsõ jogi
aktusra van szükség, vagyis meg kell majd
alkotni a szükséges jogszabályokat, amelyek
kötik a kormányt és az Országgyûlést is. És ezek
fényében kell lefolytatni a tárgyalásokat az
Európai Unió intézményeivel is. Egy sikeres
népszavazás mind politikai, mind jogi értelem -
ben erõs legitimációt biztosít, amely komoly
segítség, hogy érvényesítsük érdekeinket
Brüsszel ben.

Lakossági tájékoztató 
a népszavazásról

Trócsányi László igazságügyi
miniszter



Várnegyed4 XXI. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM, 2016. SZEPTEMBER 23., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Régi iratok, régi zenék a levéltárban

Idén a hagyományok ápolása és a környe -
zettudatosság jegyében szervezte meg a
Budavári Szolgáltatási és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ a Mozogjunk együtt
„kortalanul” családi- és sportnapot. A Czakó
utcai Sport- és Szabadidõ központban ismét
bebizonyosodott, hogy a generációk találko -
zásának – ez a program mottója – legjobb
színtere a sport és a játék. 

Sportversenyek, vetélkedõk,
színpadi mû sorok, egészség -
ügyi-, szociális- és mentál -
higié nés tanácsadás, állatsi -
mo gató, szõlõp rés, kreatív
fog lalkozá sok, ugrálóvár és
természetesen rengeteg játék
várta az érdeklõ dõket a
Czakó utcai sporttele pen
immáron ötödik alkalom mal
megren dezett Mozogjunk
együtt „kortalanul” csa ládi- és
sportnapon. A programot
elõször 2012-ben rendezte
meg a Budavári Szolgáltatási
és Gyermekjóléti Szolgálta -
tási Központ, amely így
csatlako zott az ENSZ által
„Az aktív idõsödés és a
generációk kö zötti együttmû ködés éve az Európai
Unióban” címmel meghirdetett, országokon átívelõ
felhíváshoz.
Mivel a kezdeményezés nagy sikert aratott, az önkor -

mányzat úgy döntött, hogy kibõvített tartalom mal, évrõl-
évre megismétli a rendezvényt. Idén a hagyományápolás
és a környezettudatosság köré szervez ték a programot,
amelyet úgy állítottak össze, hogy a legkisebbektõl a
szépkorúakig, mindenki jól érezhesse magát. Az
ünnepélyes megnyitót követõen a Tigris utcai óvodások
mûsora szórakoztatta a nézõsereget, majd a Palánta
Misszió - Hernyók Könyve bábelõadása következett. 

A Bolgár Nemzetiségi Ön -
kor mány zat szüreti tánco kat
mutatott be, Móga Bence a
kicsiket és a na gyokat is
alaposan megtán  col tatta,
míg Muki az énekes bohóc
kortól füg get lenül, minden -
kit meg ne vettetett. 
Tudvalevõ, hogy hajdanán a
Tabán híres szõlõ termõ
vidék volt, ezt a hagyományt

elevenítette fel a szõlõpréses mustké szítés, ahogyan
a vállalkozó kedvûek a legkülön félébb korongo zási
techniká kat is kipróbálhatták. A Civil utcában a

kerületben mûködõ civil szervezetek és intéz mények,
valamint a Budavári Szociális és Gyermek jóléti
Szolgáltatási Központ munkájával ismerked hettek meg az
érdeklõ dõk, akik, ha kedvük tartotta, a Nemzeti
Hulladék gazdálkodási Igazgatóság jóvoltából kvíz
játékon, és helytörténeti totón mérethették meg a
tudásukat. Nem hiányoztak a sport és ügyességi játékok
sem, a családok számára csoportos vetélkedõt is szervez -
tek. A napot közös zsíroskenyerezés és az elmaradhatatlan
tombola zárta - egyebek mellett a MOB és az Adidas
ajándékaival - amelyen a szerencsés gyõztes egy ke rék -
párral lett gazdagabb.                                                                       -p-

Generációk találkozása 
a Czakón

Emlékezetes programokkal köszöntötte a Kultu -
rá lis Örökség Napját a Magyar Nemzeti Levéltár.
Séta keretében, a nyilvánosság elõl elzárt
raktárakban nézhettek meg sok évszázados
iratokat a látogatók, a Nyomot hagytak
kiállításhoz kapcsolódva Sebestyén Márta,
Budavár díszpolgára adott emlékezetes koncertet
az interaktív tárlat falai közt.

Az óránként induló raktárlátogató csoportok
mindössze tizenöt fõvel barangoltak, avatott
vezetõjükkel, a 36 kilométernyi irat útvesztõben.
A kis létszám biztosította, hogy mindenki a
lehetõ legközelebbrõl szemlélhessen meg olyan
történelmi emlékeket, mint a Mária Terézia
névjegyével ellátott rendelet, a királyi könyvek
sorozata, Széchenyi István Buda város díszpol -
gári oklevele, Görgey Artúr tábornoki kineve -
zése, Zrínyi Miklós levelezése, vagy a IV. Károly
király trónra lépésének századik évfordulójához
kapcsolódó iratok.

Mûvészet és történelem találkoztak Sebestyén
Márta rendhagyó koncertjén, a Magyarország -
nak fényes világa - zenés utazás a magyar múlt
századaiban címû elõadáson. 

– Az összeállítás apropóját és inspirációját a
Levéltár aktuális kiállítása, a Nyomot hagytak -
Évszázadok, Személyiségek, Aláírások szolgál -
tatta – árulta el dr. Német László Sándor, osz -
tályvezetõ, a kiállítás kurátora, aki köszöntõ jében
kitért arra, hogy a tárlat a XIV. századtól a
rendszerváltásig mutatja be azt a folyamatot,
miként vált az aláírás a hitelesség kizárólagos
hordozójává.

Sebestyén Márta elöljáróban leszögezte: a
bejárásokkal ellentétben õk és muzsikus társai,
Andrejszki Judit, Sofia Labropoulou, és ifjú
Szerényi Béla zenével képesek megeleveníteni az
írásokat.

– Andrejszki Judit a régi zene, fennmaradt
írásos anyagaiból táplálkozik, míg a népzenészek
a nép emlékezetében megmaradt hagyomá -
nyokat szólaltatják meg, amely hagyományok
számtalan ponton találkoznak a régi zene írásos
forrásaival – mondta a Mûvész a békéért
UNESCO-díjas elõadómûvész.

Pompásan ötvözték a két mûfajt a muzsikusok,
szvitszerû kompozíciókkal megidézve az egyes
történelmi korokat, amelyekben a felhangzott
mûvek keletkeztek. Így állítottak zenei emléket   a
750 éve elhunyt Rogerius mesternek, a Siralmas
ének címû gesta szerzõjének, a 225 esztendeje
született gróf Széchenyi Istvánnak, a tatárjárás

krónikásának, Görgey Artúr honvédtá bornok -
nak, aki kerek egy évszázada távozott az élõk
sorából.

Az ötvenhatos forradalom hatvanadik évfor -
dulójával kapcsolatban Sebestyén Márta hivat -
kozott a nézõtér elsõ sorában helyet foglaló,
akkoriban zeneakadémista édesanyjára és
pályakezdõ közgazdász édesapjára, akik az
utcákon élték át az eseményeket, s az általuk
elmeséltek semmilyen összhangban nem álltak
azzal, amit az iskolában tanítottak.

A mûsor összeállításának tör -
ténetét felidézve az énekes nõ
elmondta: amikor meglátta a
kiállítási teremben a számos
portrét, történelmünk alakí tóit, 
megrettent.

– Minden sorsfordító kor bemutatására négy
órás elõadás sem lenne elég – mondta.
Szó sem volt természetesen ilyen hosszú
koncertrõl, kilencven perc alatt pompás zenei
keresz tmetszetet nyújtottak csembalóval, tekerõ -
lanttal, furulyával, tárogatóval, dobokkal és az
egzotikus hangú kanounnal. Felcsendült közép -
kori Ave Maria, Szent István dicséret, Szent
Nektariosz püspök himnusza, Zsigmond-kori
töredék, Balassi Bálint katonaéneke a végekrõl,
Mátyás király halálára emlékezõ ének, s az

Elment a két lány virágot szedni kezdetû népdal.
Ez utóbbiban megannyi férfirõl esik szó, így
János nevûrõl is.

Megesett, mesélte Sebestyén Márta, amikor I.
János Károly, spanyol királynak énekelte, kissé
aggódott egy estleges politikai botrány miatt. A
botrány persze elmaradt.

– Sõt Zsófia királynénak annyira megtetszett a
produkció, hogy készítettek az uralkodó pár
számára egy CD-t, amelynek az az egyetlen
példánya létezik – idézte fel az esetet az elõadó -
mûvész.

Petõfi több mit ötven versébõl született népdal,
természetesen ezek közül is kaptunk ízelítõt,
csakúgy, mint a kor népszerû verbunk muzsi -
kájából.

Az eredetileg toborzó zenével kapcsolatban
Andrejszki Judit elmondta:

– Erkel Ferenc, a Himnusz megzenésítésére
kiírt pályázatra három kompozícióval nevezett.
Így az összes pályamû tõle származott. A nyertes
alkotás valódi verbunk volt, késõbb lassították le
tempóját a ma ismertre.

A Kossuth-nótát már együtt énekelte a
közönség a muzsikusokkal.

A koncertet követõen megnézhette mindenki
a Kis-Ázsia és a Közel-Kelet jellegzetes hangszerét,
a görög, török, perzsa zenék egyik fõszereplõjét a
kanount. A tekerõrõl megtudhattuk, a XVIII.
században olyan népszerûségnek örvendett, hogy
többek között Vivaldi is komponált verseny -
mûvet erre a hazánkban, a népzenében megho -
nosodott hangszerre.                                              DIA

Sebestyén Márta és zenésztársai a zene nyelvén kalauzolták el a közönséget a
magyar múltba

Budavára a miénk! - korabeli plakát 1849-ből

A levéltári raktárakban több évszázados történelmi iratokat tekinthettek meg a látogatók

Szabadtéri koncert 
a Várban

Fo
tó

: L
aj

os
 Á

dá
m

Az Ars Sacra fesztivál keretében Bogányi Gergely adott különleges koncertet
szeptember 17-én a Szentháromság téren. A szabadtéri hangverseny egyben a
Kárpát-medencei zongora bemutató koncertkörút elsõ állomása volt. A Kossuth-
díjas és Liszt Ferenc-díjas zongoramûvész magyar mérnökök segítségével
fejlesztette ki az új típusú hangversenyzongorát, amelyen Liszt és Bartók mûveket
játszott nagy sikerrel, az esõ ellenére is kitartó, több száz fõs közönségnek. A
mûvész 20 állomásos, ingyenesen látogatható turnét tervez. A  koncertsorozat fõ
üzenete az országimázs építésén túl a magyarság, a kereszténység és az
európaiság megjelenítése. A zongora bemutató koncertkörút Kassán, Pozsony -
ban, Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Nagyváradon, Szatmá ron, Szabad kán,
Ungváron, Munkácson, Veszprémben, Debrecenben, Sopron ban, Gyulán,
Nyíregyházán, Pécsen, Szombathelyen, Tihanyban és Szegeden folytatódik.
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Titokzatos és ritkán látogatható helyszínre jut -
hattak el azok, akik a Kulturális Örökség Napok
2016 programsorozatában felkeresték a Város -
házát. Benda Judit, a Budapesti Történeti
Múzeum régésze ugyanis a föld alá, a Mária-
Magdolna templom egykori kriptájába kalauzol -
ta el az érdeklõdõket. 

Sokaknak talán fel sem tûnt az a csapóajtó,
amely a Mária-Magdolna templom romkert -
jének közepén van. Ne is csodálkozzunk ezen,
hiszen az ajtót, amely az egykori kriptába vezet,
csak ritkán nyitják ki. Az idei évben, a Kulturális
Örökség Napok rendezvénysorozatában azon -
ban az Önkormányzat ezzel a meglepetéssel várta
a résztvevõket. A városházi séta után lehetõség
volt lemenni a kriptába is, ahol most középkori
kõdíszeket õriznek. 

Benda Judit, a Budapesti Történeti Múzeum
régésze, aki ásatásokat is végzett a kriptában,
elõször a templom történetérõl mesélt a
látogatóknak.  Mint elmondta, a kápolnát a 13.
század közepén a Nagyboldogasszony (ma
Mátyás-templom) leányegyházaként alapí tot -
ták. Komoly küzdelmek során érte el papsága,
hogy a 15. század elejére önálló plébániai jo -
gokat kapjon. A gótikus stílusban átépített
egyház mellé nagy méretû tornyot is emeltek,
amelynek tetején Budán egyedüliként torony -
óra mutatta az idõ múlását a középkorban. A
törökkorban a fallal kettéosztott templomban
részben katolikus (pápista), részben evangélikus
(ágostai hitvallású) istentiszteleteket tartottak,

majd késõbb Órás dzsámi néven muzulmán
használatba került.  1686 után a ferences rend
kapta meg a templomot és mellé kolostort
épített, amelynek falai részben ma is állnak. A
rend 1786-os feloszlatása után a templom a
császári hadsereg tulajdonába került és 1945-ig
Helyõrségi templomként mûködött. 1950-ben
bontották le a Budai Vár korabeli terület -

rendezési tervének egyik szomorú momen tu -
maként. 

A 18. században nagy számú szerzetes lakta a
korabeli nevén Keresztelõ Szent János templom
mellett felépült kolostort. A korszakban terjedt
el a kriptába temetkezés szokása, amikor a testek
kiszáradtak és mumifikálódtak a föld alatti
helyiségekben. A szentély és sekrestye alatt ekkor

létesített két kriptahelyiségébe jómódban élt
budai polgárokat temettek, mint például az
1780-ban elhunyt kalózi Sajnovics Mátyást, a
híres Sajnovics János nyelvész és csillagász
bátyját. A sekrestye alatti kriptát 1870-ben, a
szentély alattit 1974-ben ürítették ki.

Új helyszínekre
költözik a
Hagyományok Háza
2016. október 1-tõl a Hagyományok Háza
Corvin tér 8. számú épülete felújítási munká -
la tok miatt bezár és egyéb helyszínekre
költözik.
Ideiglenes játszóhelyek a felújítási munkák
ideje alatt: 
MOM Mûvelõdési Központ (1124 Budapest,
Csörsz u. 18.)
Marczibányi téri Mûvelõdési Központ (1022
Budapest, Marczibányi tér 5/a
Fonó Budai Zenház (1116 Budapest, Sztrego -
va u. 3.)
A Hagyományok Háza könyvtára a felújítás
alatt zárva tart, és az épület sem látogatható. A
képzések a Fõ utca 6-ban a Magyar Népi
Iparmûvészeti Múzeum épületében és az Apor
Péter utca 2-4. szám alatti közösségi épületben
lesznek.    
Hagyományok Háza jegyirodája
1011 Budapest, Fõ utca 6. (október 3-tól)
Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig 12 és 18 óra
között, pénteken 10 és 14 óra között.
Az ideiglenes játszóhelyeken az esti elõadások
alkalmával a jegypénztár az elõadás kezdése
elõtt 3 órával nyit, délelõtti elõadás esetében 2
órával.
Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum
1011 Budapest, Fõ utca 6.
+36 30 615 4134
Nyitvatartás: kedd-szombat 10.00-18.00
Belépõjegyek:
felnõtt: 600 Ft, gyermek, nyugdíjas: 300 Ft
Csoportos kedvezmények: 20 fõ fölött 10% 
Hagyományok Háza Nyitott Mûhely
1011 Budapest, Fõ utca 6., +36 30 615 4134
Nyitva tartás: kedd-szombat 10.00-18.00

A nyári szünetet követõen folytatódott a Tabán
Kinotékában szervezett, ingyenes vetítéssorozat,
amelyen a bemutatott filmekrõl dr. Nagy Gábor
Tamás beszélget meghívott vendégeivel. A
Csodacsatár címû Keleti Márton rendezõ és
Méray Tibor forga tó könyvíró jegyezte alkotásról
Novotny Zoltán osztotta meg benyomásait a
közönséggel.

Az õszi négy vetítés az ötvenhatos forradalom
emlékévéhez kapcsolódik.
– Remélem, olyan kortükröt tudunk megmu -
tatni a sorozattal, amely segít megérteni, milyen
volt Magyarország 1956-ban – mondta A
csodacsatár címû szatíra vetítése után Nagy
Gábor Tamás.

A film 1956-ban készült, s a következõ eszten -
dõben került a mozikba. Méray Tibor (akinek
nevét levették a stáblistáról, mivel 1957-ben
Párizsba emigrált) forgatókönyve Futbóliába
kalauzolja a nézõt, ahol a képzelt ország minisz -
ter tanácsa úgy dönt, elrabolják a világhírû,
magyar csodacsatárt.

A polgármester meghívott beszélgetõpartnere,
Novotny Zoltán sportriporter, a Magyar Rádió
örökös tagja bevallotta: amikor elõször, 1957-
ben látta a filmet, nem tetszett neki, mivel azt
hajdanában újra vágták. Mint felidézte: nem
kizá rólag a forgatókönyvíró, de a fõszerepet
alakító Puskás Ferenc is elhagyta az országot, így
jele neteit újraforgatták Hidegkúti Nándorral.

– Futbólia valóban mi voltunk, Magyarország,
hiszen akkoriban mi játszottuk a világon a
legjobban a focit – jelentette ki a sportújságíró,
aki saját élményeit is megosztotta a jelenlévõkkel.
A svájci világbajnokság idején, 1954-ben, 14
esztendõsen, a Lõrinci Tégla labdarúgójaként
kölyökmérkõzést játszott a Maszovlettel. A meccs
alatt, a pálya szélére állított rádióból folya ma -
tosan szólt az éppen zajló, 8-3-ra végzõdött,
Magyar-NSZK összecsapás.

A világbajnok Uruguay elleni 4-2-es gyõzel -
münket a kilencvenedik percig hallgatta Zoltán,
majd indult petrezselymes krumplit vacsorázni.
A felnõttek felháborodva kérték számon, mire õ
megnyugtatta õket: Kocsis fejel két gólt, és
nyerünk.

– Kocsis fejelt két gólt, és nyertünk. Attól

kezdve én voltam a csodacsatár –
elevenítette fel a történetet Novotny
Zoltán.

Az elvesztett világ -
bajnokság következ -
mé nyeként, a két évre
rá kitört forradal mat
meg elõlegezõ utcai
meg moz  du lások szer -
ve  zõd tek.

– Ekkor kiderült,
micsoda erõ van a sport -
sikereinkben, amit
most ismét megta pasz -
talhat tunk a Futball
Európa Bajnok ságon –

fogalma zott Nagy Gábor Tamás, majd feletette
a kérdést: az ötvenes években a focit használták
boldog ságpótlékként?

Novotny Zoltán válaszában kifejtette: a poli -
tika mindig is igyekezett hasznot húzni a
sportsikerekbõl.

– Az 1952-es Helsinki Olimpián 16 arany -
érmet szereztünk. Akkor fele annyi, 149 szám
volt, tehát minden tízedik aranyat magyar
sportoló nyerte – emlékeztetett, hozzáfûzve: az
olimpiai küldöttség döntõ többsége úgynevezett
osztályidegenekbõl, deklasszált elemekbõl állt,
hiszen a versenyzõk már a második világháború
elõtt aktívan sportoltak.

A sportriporter ezzel kapcsolatban meg je -
gyezte: az ötvenes években azért számított
jelentõsnek világszinten a magyar oktatás, mivel a
tanárok két világháború közt, a Klebersberg-i
hagyományokat ápoló felsõoktatásban szerezték
meg diplomájukat.

A filmre visszakanyarodva kitért az Ungváry
László megformálta diktátor figurájára, amely -

nek mintájául Farkas Mihály honvédelmi mi -
niszter szolgált. Hozzá fordult Puskás Ferenc,
hogy az Aranycsapat, koholt vádak alapján ha -
lálra ítélt középhátvédjét, Szûcs Sándort meg -
mentse. A legenda szerint kérésével mindössze öt
percet késett, az ítéletet már végrehajtották.

A legendás labdarúgóval kapcsolatban Buda -
vár polgármestere megemlítette: az emigrációt
követõen a kerületben telepedett le, és sokan
találkozhattak vele törzshelyén, a Horváth
Étteremben.

Pancho személyiségét történettel illusztrál -
ta a beszélgetõpartner: 1982-ben, egy eszten -
dõvel Öcsi bácsi elsõ hazajövetele után talál -
kozott vele a Spanyolországba tartó repülõgé -
pen. A sportriporter bemutatkozáskor ma -
gya  rázta volna, ki is õ valójában, ám a csoda -
csatár félbe szakította: Ismerlek. Hallottalak a
rá dió ban.

A továbbiakban mesélt külföldre távozásának
okairól. 1956-ra Öcsi már elvesztette klasszis
formáját, Östreicher Emil, a Honvéd korábbi
szakosztályvezetõje akkortájt a Real Madrid
titkáraként dolgozott, s rávette a klub elnökét,
Santiago Bernabéu-t, vegye be csapatába a ma -
gyar csatárt.

– A legenda úgy szól, amikor Puskás megér -
kezett Madridba, megkérdezte Östreicher-t, ki a
fõnök a pályán? Di Stéfano, válaszolta a titkár.
Akkor Öcsi így szólt: mondd meg neki, mikor azt
mondom Stefi, akkor megkapja a labdát, rúgja
rá. Östreicher tolmácsolta az üzenetet. Di
Stéfano ugyan nem értette, de rábólintott. Az
elsõ meccsen mindjárt négy gólt lõtt Puskás
átadásából. Kisvártatva már õ maga rúgta a
gólokat, olyan remek formába jött, hogy nyolc
évig a Real közkedvelt sztárjaként élhette
másodvirágzását.                                                  Ditzendy

Folytatódik a vetítéssorozat a Tabán Moziban

Futbólia mi voltunk

Mit rejt a Mária-Magdolna templom mélye?

Novotny Zoltán sportújságíróval dr. Nagy Gábor Tamás polgármester beszélgetett a filmről

Jelenet a Csodacsatár című filmből. A képen: középen
Puskás Öcsi, jobbra Pongrácz Imre és Feleki Kamill

Kutatók éjszakája az Országos
Széchényi Könyvtárban
(Térképtár)

2016. szeptember 30. péntek, 19.00 – 21.00 óráig: 
A „Földabrosztól a digitális térképekig.
Elõadások:
19.00: Oláh Krisztina - A térkép a digitális világban
19.30: Pászti László - FÖLDABROSZ – új térképészeti-
tudományos blog a nemzeti könyvtárban: blog bemutató.
20.00: Oláh Krisztina - A térképhasználat gyakorlatias
oldala: milyen igények vezettek a térképek fejlõdésé -
hez/pontosságához. A kezdetektõl a BKK futárig. 
20.30: Danku György - Vezetés a Térképtárban térkép -
nyomdászati kitekintéssel és más érdekessé gekkel
fûszerezve.
A Térképtár helyiségeiben állandóan látható kiállított
mûveken kívül a látogatók megnézhetnek néhányat az
elõadásokon bemutatott, könyvtári gyûjteményben
õrzött példányokból. Valódi különlegességként az
érdeklõdõk ízelítõt kaphatnak a régi térképnyomtatási
technikákból is.

Benda Judit régész kalauzolta az érdeklődőket a Mária-Magdolna templom kriptájában

A romkertben csapóajtó vezet le az egykori temetkezési
helyre
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Mesemúzeum
(I., Döbrentei u. 15.)
Október 1., szombat, 11 órától Mese -
délelõtt.  A választás ebben az évben a

Magyar Mese Napjára megjelent Csodalámpa sorozat 2
kötetére, a Kék és a Piros Mesekönyvekre esett, amelyek
Benedek Elek fordításában és magyarításában adnak
ízelítõt a világirodalom legszebb meséibõl. Mesél:
Havas Judit elõadómûvész. Ajánlott korosztály: 4-11 éves
korig, 60 perc.

Október 8., szombat, 11 órától Közös társasjátékozás.
Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig, 120 perc.
Október 13., csütörtök, 18 órától Óvodapedagógusok
napja - Szerelemcsütörtök dobszerda bemutató
program. Az interaktív foglalkozás során a mondóka,
játék, dal és mese szintézise révén az adott mese -
helyzetet vagy mesehõst akár egyetlen jól ismert kis dal
vagy mondóka is felidézheti, a mese pedig a játékok és
dalok sorozatában egyszerûen végigperget hetõ, újra -
ját sz ható. A foglalkozást Korzenszky Klára vezeti. A
részvétel ingyenes, kérjük, regisztráljon a muzeumped
@pim.hu e-mail címen. 120 perc.
Október 15., szombat,
11 órától Terka-nap.
Névnapi mulatság
könyv bemutatóval,
bábelõadással és jóté -
kony sági játékgyûj -
téssel. Ajánlott korosz -
tály: 4-9 éves korig,
60 perc.
Október 22., szombat, 11 órától „Terülj, terülj” –
diafilmvetítés. Amit vetítünk: A kis gömböc, A só,
Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj. Ajánlott korosztály: 4-8
éves korig, 45 perc.

Október 28., péntek 18 óra A lámpás én vagyok –
Tanárok éjszakája. Mese- és árnyjáték. Hogyan lehet
összekapcsolni az egyik legõsibb bábszínházi mûfajt, az
árnyjátékot a pedagógiával és a drámajátékkal? Erre keres
választ foglalkozásunk, melyben elõször az árnyjáték
történetét és változatait mutatjuk be, majd a résztvevõk
maguk is kipróbálhatják az árnyjátékban rejlõ színházi,
képzõmûvészeti és pedagógiai lehetõ ségeket. Foglal -
kozás vezetõk: Körömi Gábor és Körömi Csenge, dráma -
pedagógusok. A részvétel ingyenes, kér jük, regisztrál jon a
muzeumped@pim.hu e-mail címen. 120 perc.
Október 29., szombat, 11 órától Mesebeli lények:
Unikornisok és sárkányok. Az unikornisok mindig is
fontos szereplõi voltak a mítoszoknak és meséknek a
jóság, a szépség és a varázslat megtestesítõi voltak. A
sárkányok hatalmas erejükkel csodálatra méltóak.
Engedd szabadon a fantáziádat és gyere, készítsd el a
saját mesebeli  lényedet. A foglalkozást Farkas Réka
iparmûvész vezeti. Ajánlott korosztály: 5-10 éves korig,
120 perc.

Budapest
Táncszínház
MoM Kulturális 
Köz pont
2016. szeptember 29.
19.00 óra. Balance-
Off balance

Magyar
Nemzeti
Táncegyüttes
Mûvészetek Palotája
2016. szeptember 30.
19.00 óra. Drakula
utolsó tánca

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület 
(Mátyás-templom Plébániájának díszterme) 
Október 4. (kedd) 18.00 óra: „Magyar októberek” (I.)
1848 és 1956 mártírjai és emigrációja az egyetemi
ifjúság körében /a Jogi Kartól - a Mûegyetemig./ Dr.
Horváth Attila egyetemi tanár, jogtörténész elõadása.
Közremûködnek: budapesti egyetemi hallgatók és a
tagság vetített képekkel. (I., Országház u. 14.)

Márai Sándor Könyvtár
(I., Krisztina krt. 87-91.)
Szeptember 20-tól október 28-ig tekinthető meg a
kerületben lakó Tóth Endre Máté fiatal festő Tabáni
táblák című kiállítása. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk a könyvtár nyitvatartási idejé ben. 

Az író könyvtára sorozatban
Száraz Miklós György íróval beszél -
get nek, többek között Apám dara -
bokban címû legújabb könyvérõl
2016. október 4-én, kedden, 18
órakor. Minden érdeklõdõt szerete t -
tel várnak.     

Lánchíd Kör 
Az egyesület 2016. szeptember 28-án (szerdán) 18
órakor tartja Márton Áron püspök születésének 120.
évfordulója alkalmából Ellenállás és közösségépítés.
Márton Áron és a román kommunista rendszer címû
elõadását. Elõadó: Dr. Stefano Bottoni történész (MTA
Történettudományi Intézet). Helyszín: Budai Vigadó fszt.
stúdió (I., Corvin tér 8.) Várunk minden érdeklõdõt a
rendezvényen. A belépés ingyenes. 

Ingyenes kajak-kenu oktatás
A „Legyen a betû jó

barát” Alapítvány Vé -
dõ szárny Sport köre díj -
men tesen látogatható
progra mokat szer vez
2016. október 30-ig:
- Általános iskolás ko rú

gyermekek részére kajakozás oktatása 15 éves kortól
vízitúrázó szinten,, szombati napokon.
- Középiskolás korú gyermekek részére kajakozás
oktatása szombati napokon szintén vízitúrázó szinten.
- „Alkoss velünk!” Duna parti kézmûves suli, fess kavicsot,
nemezelj, fûzz gyöngyöt, alkalmanként más – más
technikák, amit a szabadban a folyó partján lehet csinálni.
Sok olyan felnõtt, fiatal van, akik már eveztek a Dunán
valamikor és szeretnék a tudásukat felfrissíteni. Az õ
részükre lehetõséget biztosítanak arra, hogy saját
hajóikban gyakoroljanak.
- Várnak olyan idõsebbeket, akik rendelkeznek minden
szükséges felszereléssel (hajóval is), de szívesebben
eveznek másokkal együtt, mert úgy nagyobb biztonság -
ban érzik magukat. Iskolai osztályok, közösségek részére

szombati napokon kisebb osztálykirándulásra várják a
gyerekeket és kísérõjüket. Elõzetes bejelentkezéseket
várnak. Telefon 17 óra után: 06-1-240-2627. Vízitelep: III.
Kossuth Lajos üdülõpart 19.

Újabb különlegességek az Országos
Széchényi Könyvtárban 
Feltárulnak Todoreszku Gyula és Horváth Aranka
páratlan értékű könyvtárának kincsei az országos
Széchényi Könyvtárban. A ritka könyvek mellett korabeli
dokumentumok, valamint egykori bútoraik is segítenek
megismerni a gyűjtő házaspárt és a gyűjtemény
történetét. A kiállítás 2016. szeptember 17 - december
23. között látogatható a könyvtár nyitva tartási idejében.
További információ: http://www.oszk.hu

Kerek egy esztendő – a Nyitott
Műhely programsorozata
Kerek egy esztendő - meditációval egybekötött komplex
hagyományőrző művészeti foglalkozás a Jeles napok
jegyében 7-12 éveseknek. Időpontok: október 20.,
november 17., december 15., 16:00-18:00
Helyszín: Hagyományok Háza Nyitott Műhelye
A foglalkozás során a gyerekek nemcsak néprajzi, hagyo -
mányismereti tudásukat bővítik, hanem olyan stressz
oldási technikákat is megtanulhatnak Dibáczi Enikő
gyógypedagógustól és jógaoktatótól játékosan, mesével,
énekkel, amelyekkel sikeresebben veszik az év közben
felmerülő akadályokat. 
A foglalkozásokat vezeti: Dibáczi Enikő gyógypedagógus
és jógaoktató és Tánczos Erzsébet múzeumpedagógus és
drámapedagógus. Belépődíj: 1300 Ft/fő/alkalom (felnőtt
kísérőnek ingyenes), 5 000 Ft/4 alkalom

Programok

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 
Hétfõ: 
10.00-12.00 „Örömforrás” játék klub örökifjú felnõt -
teknek
15.00-17.00 „ Kikötõ” – lélektámogató, egyéni beszél -
ge  tés szakemberrel, idõsebb korosztály részére.  Elõzetes
bejelentkezés szükséges a 06-30-600-5530-as tele -
fonszá mon.
16.00-17.00 ingyenes, önszervezõdõ angol társalgókör 
16.30-17.30 ingyenes jogi tanácsadás. Bejelentkezés :
drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhetõségein.
19.00-20.00 labdás gerinctorna 1200 Ft/alkalom 4000
Ft/4 alkalom
Kedd: 
8.00-9.00 senior gerinctorna 600 Ft/alkalom 
9.00-10.00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok
részére
Szerda:
9.00-12.00  Falu a város szívében, ahol ápolhatjuk a
közösségi létformát, tapasztalatainkról eszmét cserélhe -
tünk, közösen játszhatunk. Anyukák és babáik részére.
Szeptember 28-i program:
9:15-9:45 Hangolódó: énekes-zenés foglalkozás ölbeli
játékokkal.
10.00-11.00 Katamarán: KataMarán: Mindennapi érin -
tések – babamasszázs és -gondozás kicsit másként. 
Meghívott vendégünk Vurai Zsuzsa alternatív mozgás-
és masszázsterapeuta.
11.00-12.00 MindenMamiCseveg:  Az otthon melege -
az érintés és a testi kontaktus fontossága hétköznap -
jaink  ban. Babás kávézó.
Hozzájárulás: 700 Ft, amely magában foglalja egy kávé
vagy tea árát. Meghívott vendég esetén további 500 Ft.
Október 5-én fõ témánk: Hordozás – lehetõségek,
eszközök, buktatók, kérdések. Erszényesek akkor és
most - a hordozás eredete, praktikuma, áldásos hatásai.
15.00-16.00 „Aranycipõ”- senior tánctanfolyam, I.
kerületi lakosoknak ingyenes. Folyamatos csatlakozási
lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, 06 30 479 93 28.
16.00-17.00 ingyenes, önszervezõdõ német társal gó -
kör. Elsõ alkalom október 5.
Csütörtök:
8:00-9:00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok
részére
9:00-10:00 senior gerinctorna 600 Ft/alkalom
10.30-12.00 HUNGARIAN FOR FOREIGNERS 
Magyar mint idegen nyelv óra - 1500 Ft/ fõ, az elsõ

alkalom ingyenes. Gyerekkel is lehet jönni! Információ:
Gégöl Csenge, csengikee@gmail.com, 0670 770 9130. 
14.00-17.00 bridzs klub 
16.00-17.00 ingyenes, önszervezõdõ orosz társalgókör 
17.00-18.00 meridián torna 
Péntek:
8.00-9.00 senior gerinctorna 600 Ft/alkalom
9.00-10.00 gerinctorna minden korosztálynak 600
Ft/alkalom
10.00-11.00 „Aranycipõ” senior tánctanfolyam. Rész vé -
teli díj 500 Ft.
Folyamatos csatlakozási lehetõség!  Érdeklõdés: Füleki
Réka, 06 30 479 93 28.
MINDEN GERINCTORNÁRA BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉ -
GES A ritustorna@gmail.com címen!
Vasárnap: Különleges születésnap (kalandtúrával,
vetélkedõvel, alkotómûhellyel). Érdeklõdés: Körmendi
Csilla, 0630 531 55 77, bolcsbagoly@index.hu
„MESÉL a KÉPzeleted ”- felnõtt mesedélután 10 év
felettieknek szeptember 23-án, pénteken 16.30-tól
17.30-ig. A mesélést Kiss Ágnes vezeti (Meseszó Egye -
sület).
CSALÁDI KÉZMÛVES DÉLUTÁNOK havi egy alkalommal!
Az év ünnepköréhez igazodva többféle kézmûves
technikával töltjük meg az alkotó délutánokat, ahol a
család minden tagja képességei szerint elkészítheti a
szívének tetszõ tárgyat. Részvételi díj: 1500Ft/család.
Elsõ alkalom október 7-én, pénteken 16.30-18.00 óráig.
Érdeklõdés, jelentkezés: Dobinszki Csilla, csillanemez@
gmail.com, 0620-527-7095.
„SZÍNKÓPÉ”-színjátszókör 6-10 éveseknek Patocskai
Katalin színmûvésznõ vezetésével. Október 3-tól hétfõn -
ként 17.30-tól 18.30-ig. Részvételi díj 3500Ft/hó, vagy
1000Ft/alkalom. A foglalkozás minimum 8 fõ jelentkezése
esetén indul! Érdeklõdés, jelentkezés: 06 20 770 8679,
patocskatica@gmail.com, www.szinkope @org.

Cím: 1015 Budapest. Batthyány u. 26.
Tel.: +36-1-780-7660
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com
Nyitva tartás: H-CS 9.00-12.00 és 14.00-17.00, P:
9.00-12.00 óráig. A Klub programokhoz, foglalkozások -
hoz terembérlési lehetõséget biztosít. 

Thuróczy János krónikájának első két lapja

TERMELÕI PIAC! Örömmel tudatjuk, hogy a népszerû
krisztinavárosi piac õstermelõi a Vízivárosban is
fognak árusítani október 14-tõl péntekenként 8 és 15
óra között a klub elõtti téren. 

A Várnegyed újság  korábbi számai olvashatók és
letölthetők a www.budavar.hu honlapon
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XII. Költõ utcában 2 szintes 110 m2-es 1 nappali hallal
+ 3 hálószobás összkomfortos, felújítandó önkormányzati
lakás bérleti joga kisebb alapterületû budai öröklakásra
cserélhetõ. Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.  

Budai várban a Dísz téren reprezentatív épületben lévõ
60 m2-es dongaboltozatos, utca felé nyíló, földszinti, teljes
felújításra szoruló önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti
joga átadó. Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.  

Budai Vár feljáratának közelében a Batthyány utcában
60 m2-es reprezentatív dongaboltozatos adottságú, 1,5
szobás, nagy étkezõkonyhás, közvetlen belsõ udvaros kert
felé nyíló önkormányzati lakás bérleti joga átadó vagy
budai kisebb öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 14,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665.  

Budai várban az Úri utcában I. emeleti 65 m2-es jó
állapotú, 2 külön bejáratú szobával, étkezõs konyhával,
kamrával kialakított, összkomfortos, cirkófûtéses, csendes
belsõ udvar felé nyíló önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 24 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

Újlipótvárosban a Vígszínház közelében a Radnóti
utcában 40 m2-es 1 szoba összkomfortos, IV. emeleti,
felújított, cirkófûtéses önkormányzati lakás bérleti joga
budavári önkormányzati bérlakásra vagy budai
öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 9 M Ft.  Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

I. kerület Naphegy alján a Czakó Pálya közelében a
Hegyalja úton III. legfelsõ emeleti (lift nincs) 70 m2-es + 4
m2 erkély, reprezentatív, igényesen felújított, gépesített,
újszerû állapotú, modern kialakítású, cirkófûtéses
öröklakás eladó. Irányár: 40 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/509-2665.

I. Krisztinavárosban a Horváth-kerttel szemben
azonnal beköltözhetõ 30 m2-es galériázott, jó állapotú,
csendes belsõ udvar felé nyíló összkomfortos öröklakás
eladó. Irányár: 15 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/509-2665. 

I. Országház utcában belsõ kertes házban igényesen
felújított, gépesített, emeleti 54 m2-es 1,5 szobás
összkomfortos önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti
joga átadó. Csereirányár: 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel:
212-1261, 0630/488-1933. 

Budai vár közelében a Donáti utcában reprezentatív
épület II. emeletén lévõ 42 m2-es, nagy belmagasságú,
galériázható, felújítandó önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó vagy budai öröklakásra cserélhetõ.
Csereirányár: 12,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

Buda II. kerületének Pálvölgyi részén 4 szintes, 650 m2-
es szuperpanorámás, 3 nagy teraszos lakással (3 x 150
m2) és teremgarázsokkal kialakított modern építésû,
hívóliftes villaház 1230 m2 összközmûves telekkel eladó.
Irányár: 350 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/
488-1933

Egyetemista lányomnak keresek emeleti, felújítandó
lakást, készpénzfizetéssel. Telefon: 06-20-496-6601.

I. kerület Attila úton eladó csendes 57 nm I.emeleti
cirkó fûtéses öröklakás  tulajdonostól 23,5 M. Ingatlanos -
nak nem. Tel.06-70-318-9680.

Tulajdonostól eladó a Donáti utcában 91 m2-es 2,5
szobás félemelet magasságában lévõ lakás a Mária térnél.
Üzleti célnak, befektetetésnek is megfelel. Beköltözhetõ.
Ingatla nosok nem. Telefon: +36-20-534-1152.

II. Szeréna útnál felújított 1,5 emeleti 3 szobás loggiás
75 nm-es lakás 43,5 millió Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571

I. Batthyány tér közelében központi elhelyezkedéssel
klasszikus polgári épület magasföldszintjén 110 nm-es 5
szobás lakás 39,3 millió Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571.

II. Lövõház utca sétáló részén klasszikus polgári liftes
ház elsõ emeletén 65 nm-es 2 szobás szép állapotú lakás
30,9 millió Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571

XII. Kissvábhegyen 10 éve épült 4 lakásos liftes
társasházban, 200 nm-es belsõ 2 szintes nappali + 6
szobás, 6 teraszos + 60 nm-es panorámateraszos, 2
garázzsal, saját kertrésszel 170 millió forintos irányáron
eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

II. Klasszikus Rózsadombon igényesen felújított 9
szobás villa 650 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571.

XII. Varázs utcában csendes zöldövezetben, klasszikus
társasház 3. emeletén 115 nm + 30 nm teraszos,
igényesen és teljeskörûen felújított nappali + 2 hálószobás
duplakomfortos lakás 79,4 millió Ft-ért eladó. BakosLak
Ingatlan 326 0618,06 20 974 0571.

BakosLak Ingatlan Kp-es ügyfelei részére keres eladó
és igényes kiadó ingatlanokat azonnali fizetéssel.
BakosLak Ingatlan, I. Batthyány utca 32. Tel. 326
0618, 06 20 974 0571.

I. kerület Mészáros utcában eladó 46 nm-es II. emeleti
öröklakás tulajdonostól 21 MFt. Ingatlanosok nem.
Telefon: 06-20-9821-913.

Eladó Batthyány utcában, 101 m2-es, 3 szoba, 2
fürdõszoba és 2 konyha elosztású lakás. Jelenleg 2
lakásként mûködik. Ár.: 47.900.000 Ft. Tel.: 06-30-416-
0722

Saját célra erkélyes, vagy teraszos emeleti, világos,
udvari lakást vennék. Telefon: +36-30-656-0561.

életjáradék

Életjáradéki vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondo -
zást vállalnék szakképzett ápolónõi végzettséggel. Aradi
Lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.00

Orvosnő magas összegű életjáradékot fizetne budai
vagy belvárosi lakás örökölhető tulajdonjogáért
cserébe, ottlakás nélkül. Önkormányzati lakás is
érdekel. Tel: +36-30/977 7219.

Fiatal, gyermektelen, értelmiségi pár (mérnök,
bölcsész9 életjáradék vagy eltartási szerződést kötne.
Lovas Zsolt, 06-30-487-6169.

ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ 
AZONNALI KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL VÁSÁROL! 
Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat, órákat
(kar, dísz, fali), szõnyegeket (kopottan, hibásan is),
kitünte téseket, érméket, bizsukat – borostyánt, ezüs -
töket, csip kéket, könyveket, bundákat, minden féle
régi séget, hibásat is. Hívjon bizalommal a hét minden
napján, díjtalan kiszállással. Telefon: 06-70-600-
1727.
Megbízható hölgy eltartási vagy gondozási szerzõdést

kötne idõs úr vagy hölgy személyével bõvebb ismeretség
után. Janovics Ottília, Telefon: 06-30-712-7784.

adás-vétel

Papírt és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papír -
régiséget, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk.
VI. Andrássy út 16. 266-4154, H-SZ: 10-17, Cs. 10-19.00

Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket,
könyvtárakat, aprónyomtatványt (képeslap,
metszet, térkép, stb.) hanglemezt, DVD-t. Díjtalan
kiszállás. Telefon: 332-0243, 06-20-9220-00100

Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással,
érték becsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt,
bútort, alpacca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget,
csillárt, hibásat is, bizsut, borostyánt), híradástechnikát,
bakelit hangle mezt, képeslapot, kitüntetést, ezüst
tárgyakat - ékszere ket, CD-DVD lemezt, könyvet  -
készpénzért! Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-
30-973-4949.00

Régiséget, illetve teljes hagyatékot vásárolok, atonnal
készpénzben fizetek! Díjtalan kiszállás! Telefon: 06-70-
625-9749.

szol gál ta tás

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

22 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését,
hõszigetelõ üvege zését és szigetelését 1 év
garanciával! Fel mérés díjtalan! Horváth Ákos,
telefon: 06-70-550-0269.oo

Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagy -
takarítását vállalom, közületeknek és magán szemé -
lyeknek. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.

Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje,
javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyag beszer -
zéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

Energetikai tanúsítvány készítése gyorsan, kedvezõ
áron. 
A hitelesített tanúsítvány 10 évig érvényes. Tel.: 06-30-
703-4882. www.energetikatanusitas.com 

CSALÁDFAKUTATÁS SZEMÉLYRE SZABVA!
Ingyenes személyes konzultáció. Kiszámítható,

limitálható díjazás. A hirdetés felmutatójának 10%
kedvezmény. Mlecsenkov László, telefon: 06-20-

432928, www.proficsaladfa.hu

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZO BA FES TÉS, MÁ ZO LÁS, TA PÉ TÁ ZÁS, 

PARKETTALERAKÁS, -JA VÍ TÁS, -CSISZOLÁS,  
VÍZSZERELÉS, CSEM PÉ ZÉS, VILLANYSZERELÉS,

AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE, ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁK, TAKARÍTÁS, GA RAN CI Á VAL. 

TE LE FON: 202-2505, 0630-251-3800.

Villanyszerelés azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József 

villanyszerelõ mester. Telefon: 06-20-9344-664, 
246-9021. Elmû által minõsített vállal ko zás.oo

OPTIKA PAP SÁNDOR Ostrom u. 6.
Elegáns kereteinkhez francia, német, japán gyárak

kiváló lencséit kínáljuk, vevõbarát árakon.
Komputeres, díjtalan szemvizsgálat. Barátságos,

nyugodt kiszolgálás. 
Telefon: 213-5368.

Állás rovat

Napi 1-2 órás elfoglaltsággal a Várban, illetve
környékén lakó, részmunkaidõs takarító-kar ban -
tartót keresünk budavári létesítményünk üzemelte -
téséhez. Telefon: +36 303 924 004.

Oktatás

Matematika, fizika tanítása általános és középiskolások
számára. Emelt szintû és középszintû érettségire,
egyetemi, fõiskolai tanulmányokra való intenzív
felkészítés. Több mint húszéves gyakorlat, hatékony
módszerek. Telefon: 06-1-213-7747, 06-20-518-2808.

TUDATOS MOZGÁS, HARMONIKUS
TESTHASZNÁLAT. MINÕSÉGI ÉLET. Keddenként 18

órakor a Toldy Ferenc Gimnázium ban.
www.feldenkrais-tanfolyam.hu, 

+36-20-522-2721.

In gat lan

Adás-vétel

Állás

VÁRNEGYED
A Budapest I. kerület Bu da vá ri Ön kor mány zat lap ja. Meg je le nik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Bu da vá ri Ön kor mány zat Polgármesteri Hivatal. Fõ szer kesz tõ: Sár vá ri Pap Git ta. Fotó: Czagány Balázs. 

Le vél cím: 1014 Bu da pest, I. Országház u. 15. Te le fon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@gmail.com A ter jesz tés sel kap cso la tos ész re vé te le i ket be je lent he tik az in gye nes zöld szá mon (06-80) 204-275, a (06-1) 336-0435-ös telefonszámon vagy 
az ugyfelszolgalat@presslog.hu e-mailen címen. Nyomás: PR-Innovation Kft. Meg nem ren delt kéz ira to kat, fo tó kat nem õr zünk meg és nem kül dünk vis  sza! ISSN 2060-6303.VÁRNEGYED

Oktatás

Szolgáltatás

Életjáradék

A kerületben közel 20 éve mûködõ 

WÁGNER ÉS TÁRSA 
INGAT LANIRODA

Attila út 12. (okmányiroda mellett) 
folyamatosan keres ügyfelei számára 

ELADÓ-KIADÓ LA KÁSO KAT, családi há za kat. 
Telefon: 212-1261, 212-2136, 

www.in gat lan wag ner.hu, 
e-mail: wag ner a1 @chello.hu.oo

REFORM, BIO ÉLELMISZEREK.
NATÚR KOZMETIKUMOK,

TISZTÍTÓSZEREK, GYÓGYTEÁK,
KRÉMEK, ÉTRENDKIEGÉSZÍTÕK

SZÉLES  VÁLASZTÉKBAN. 

ISKOLA U. 35/B,   KERÜLETI
KÁRTYA ELFOGADÓHELY,  5%!

N A T U R A
B O L T

ARANY-EZÜST 
FELVÁSÁRLÁS, 

II. kerület, Fillér u. 1-ben. 

Arany: 7.500-12.000 Ft-ig,
valamint készpénzért

vásárolunk: 
festményeket, bútorokat,

porcelánt, bronz tárgyakat, 
teljes hagyatékot. 

Aranyvásárlás esetén ez a
hirdetés 6.000 Ft-ot ér Önnek.

Telefon: 06-20-229-0986.

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztőségben

Teljeskörû lakásfelújítás
energiatanúsítvánnyal!

Pályázatírással is. 

cseréje, redõnnyel és 
szúnyoghálóval!

7 év garanciával, kõmûves munkával
ENERGIA-STOP KFT.

2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.
Telefon: 06-26/365-969,

06-26/376-031, 06-30/655-655-2

Épületek hõszigetelése 
a legkorszerûbb 

anyagokkal, korrekt áron!

Mûanyag és fa nyílászárók 

Megjelenés
Szeptember 23.

Október 7.
Október 21.
November 4.
November 18.
December 2.
December 16.

Lapzárta
Szeptember 14.
Szeptember 28.

Október 12.
Október 26.
November 9.
November 23.
December 7.

Lapszám
16
17
18
19
20
21
22

A Várnegyed újság 2016. 2. félévi megjelenése

A Budavári Önkormányzat központi telefonszáma: 
+36-1-458-3000

Hirdessen a Várnegyedben!

Üzenete minden I.
kerületi családhoz eljut!

Lakossági apróhirdetés (20 szóig):
1.250 forint,

Közületi apróhirdetés (20 szóig): 
2.000 forint,

Keretes apróhirdetés (20 szóig): 
2.400 forint.

(Csak közületi apróhirdetésnél!)

20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó

E-mail cím: 
varnegyed@gmail.com

Apróhirdetés-felvétel
személyesen: kedden és szerdán

10.00-tõl 15.00 óráig

1014 Budapest, I.
Országház u.15. Telefon:

355-0139

1/2 oldal
274x200 mm,
65.000 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

1/4 oldal álló
136x200 mm,
36.000 Ft+ÁFA

1/4 oldal fekvõ 
205x136 mm,
36.000 Ft+ÁFA

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

SZOLGÁLTATÁSOK HELYBEN
Budapest I. kerület, Mészáros utca 9.

Telefon: 06-30-590-1002 Nyitva: H-P: 8-18 óráig.

CIPÕJAVÍTÁS, KULCSMÁSOLÁS, TÁSKAJAVÍTÁS, 
CIPPZÁR CSERÉK, KÉS OLLÓ ÉLEZÉS, KÖSZÖRÜLÉS, BÉLYEGZÕ

KÉSZÍTÉS, PATENTOZÁS
RUHA JAVÍTÁS, MÉRETRE IGAZÍTÁS, VEGYTISZTÍTÁS,

MOSÁS, VASALÁS, SZÕNYEGTISZTÍTÁS, BÕR TISZTÍTÁS,
FESTÉS, RÖVIDÁRU, MUNKARUHA, MUNKACIPÕ.

varnegyed@gmail.com


