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Hajókirándulás
az Idősek
Világnapján
A Budavári Önkormányzat az Idõsek Világnapja alkalmából ebben az évben is hajókirándulásra hívja az I. kerületi idõs polgárokat.
A hajókirándulás idõpontja:
2017. október 2. (hétfõ)
Program:
§ 08.00 órakor gyülekezés az I. kerületi
Batthyány téren
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Kultúránk elválaszthatatlan
kapocs
Idén 15. alkalommal rendezte meg a Magyar
Nyelv és Könyv Ünnepét a Budavári Önkormányzat. A háromnapos rendezvényen a könyvkiadók bemutatkozása mellett gyerekprogramokkal, dedikálásokkal, irodalmi mûsorokkal és
koncertekkel várták az érdeklõdõket szeptember
1-3. között a Szentháromság téren. A rendezvény
díszvendége Tokaj és Vizsoly volt. Tokaj többek
között Kazinczy Ferenccel és a Tokaji Írótáborral
vált a magyar irodalom megkerülhetetlen részévé,
míg a Vizsolyi Biblia az ötszáz esztendõvel ezelõtti
reformáció magyarországi történetének egyik
sarokköve.

§

08.30 órakor indulás a Batthyány téri
hajókikötõbõl Vácra, majd vissza Budapestre

§
§

Ebéd a hajón

Visszaérkezés Batthyány térre várhatóan
15.00 órakor
Jelentkezési határidõ:
2017. szeptember 25-28.
09.00-12.00, és 13.00-15.00 óra között
Megnyílt a Jókai Anna Szalon

Jelentkezni csak személyesen lehet az alábbi
címen:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Gondozási Központ
1013 Budapest, Attila út 8.
Tel: +36-1-356-6584
A jelentkezés szükséges okmányok:
Személyi igazolvány, lakcímkártya, nyugdíjszelvény
A jelentkezés feltétele:
Az öregségi vagy rokkantsági nyugdíj havi
összege ne haladja meg a 156.750 forintot.
A jelentkezések elbírálásánál elõnyt élveznek
azok az I. kerületi polgárok, akik eddig még
nem vettek részt ezen a programon.

– A Könyvünnep történelmi kezdeményezés a
Budavári Önkormányzat részérõl – mondta megnyitóbeszédében Prõhle Gergely, a Petõfi Irodalmi Múzeum igazgatója. – Azt a nyelvet ünnepeljük itt, amely a kultúrát és az irodalmat jelenti,
amelynek segítségével megismerhetjük más
nemzetek kultúráját. Amikor pedig a magyar irodalom alkotásait fordítják le más nyelvekre,
akkor azt az egyetemes emberi kultúra részévé
teszik – hangsúlyozta.
Prőhle Gergely a 15. Budavári Könyvünnepen

A Könyvünnep hétvégéjén nyílt meg
az Iskola utca 28. szám alatt a Jókai
Anna Szalon, amely Budavár legújabb szellemi otthona; rendezvényeivel, a Kossuth-nagydíjas, Nemzet
Mûvésze címmel kitüntetett írónõ
szellemi örökségét hivatott gondozni,
ápolni. Nagy Gábor Tamás polgármester úgy fogalmazott: a Szalon
olyan hellyé kíván válni, ahol elmélyülnek a barátságok, megerõsödnek
a családi kötelékek, ahol lerövidülnek
az embert a másik embertõl elválasztó
távolságok lélektõl lélekig.
A Budavári Könyvünneprõl és a kapcsolódó
programokról részletes beszámolónk a 6-7.
oldalon.
A Jókai Anna Szalon megnyitójáról és a várható programokról az 5. oldalon olvashatnak.
A Budavárért Emlékérem átadásáról szóló
tudósításunk a 4. oldalon.

A regensburgi Domspatzen Budaváron
koncertezik
Így nevettünk egykor...

Veri az ördög
a feleségét
Folytatódik a Budavári Önkormányzat népszerű filmklubja a Tabán artmoziban Így nevettünk egykor... címmel.
A következő előadáson, szeptember 21-én
18.00 órakor András Ferenc rendező 1977ben készült Veri az ördög a feleségét című
vígjátékát mutatják be. A vetítés után beszélgetés a rendezővel.
Az ingyenes jegyek a Tabán artmozi
jegypénztárában igényelhetők.
Cím: Krisztina körút 87-89.

Igazán különleges zenei élményt kínál szeptember
30-án és október 1-jén a világhírű Regensburger
Domspatzen koncertkórusának és a Kodály Zoltán
Magyar Kórusiskola vegyeskarának közös koncertje, amely a Kodály emlékév keretében valósul meg.
A közös koncerteken elhangzik majd Kodály:
Missa brevis és Pange lingua címû mûve.
A Regensburger Domspatzen koncertkórusának
és a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola vegyeskarának közös koncertjei:
t

Szeptember 30. 16.00 – koncert a Mátyástemplomban.

t Október 1. 10.00 – szentmise a Mátyás-temp-

lomban. A szentmisét Dr. Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök mutatja be.

t

Október 1. 16.30 – koncert a Terézvárosi
templomban
A belépés ingyenes.
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A kerületi körzeti
megbízottak
elérhetõségei:
1-es körzeti megbízott
Szilágyi András rendõr törzszászlós
Telefon: +36-70-489-34-13
E-mail: szilagyiand@budapest.police.hu

2-es körzeti megbízott:
Komódi Krisztián rendõr fõtörzsõrmester
Telefon: +36-70-489-34-14
E-mail: komodik@budapest.police.hu

3-as körzeti megbízott:
Kovács Boglárka rendõr fõtörzsõrmester
Tel: +36-70-489-34-02

4-es körzeti megbízott:
Kriston Tamás rendõr törzszászlós
Telefon: +36-70-489-34-19
E-mail: kristont@budapest.police.hu

5-ös körzeti megbízott:
Varga Gábor rendõr törzsõrmester
Telefon: +36-70-489-34-21
E-mail: 01rk@budapest.police.hu

6-os körzeti megbízott:
Végh József rendõr törzsõrmester
Telefon: +36-70-489-34-23
E-mail: véghj@budapest.police.hu

7-es körzeti megbízott:
Juhász Péter rendõr zászlós
Telefon: +36-70- 489-34-25
E-mail: juhaszp@budapest.police.hu

8-as körzeti megbízott:
Bárdos Péter rendõr zászlós
Telefon: +36-70-489-35-31
E-mail: bardosp@budapest.police.hu

9-es körzeti megbízott:
Horváth Gábor rendõr fõtörzsõrmester
Telefon: +36-70-489-35-02
E-mail: horvathg@budapest.police.hu

10-es körzeti megbízott:
Gelniczki Szabolcs rendõr törzsõrmester
Telefon: +36-70-489-34-02
E-mail: gelniczkisz@budapest.police.hu

Továbbra is ügyeljünk a trükkös csalókra!

Közbiztonság: eseménytelenül
telt a nyár
Bár Budapest és az I. kerület több nemzetközi
sporteseménynek és kulturális rendezvénynek
adott otthont a nyáron, a közbiztonság szempontjából eseménytelenül telt el a turisztikai
főszezon. A kerületben nem volt jelentõsebb
bûncselekmény, a trükkös csalókra pedig továbbra is kiemelt figyelmet fordít a rendõrség.
– Nyugodtan telt a nyár, a turizmust érintõ közbiztonsági esemény nem volt sem a Budai Várban, sem a kerületben. A a Red Bull Air Race és
a FINA rendezvény, valamint a jelentõs tömegeket megmozgató kulturális programok különösebb rendõrségi események nélkül zajlottak
le, akárcsak az augusztus 20-i nemzeti ünnepen
megtartott rendezvények – összegezte a Várnegyed Újság kérésére az elmúlt hónapok rendõrségi eseményeit Krammer György kapitányságvezetõ. A rendõr ezredes hozzátette, hogy nem
érkezett bejelentés turisták sérelmére elkövetett
éttermi félreszámlázás vagy jelentõs közterületi
bûncselekmény, rablás miatt a kerületben.
A turisztikai idõszakban a rendõrség folyamatos jelenlétet biztosított a kiemelt területeken, de szerencsére a látogatók a legtöbb
esetben inkább csak útbaigazítást kértek az idegen nyelvet jól beszélõ rendõröktõl. A Készenléti Rendõrség segwayekkel, azaz önegyensúlyozó, kétkerekû, elektromos meghajtású eszközökkel közlekedõ kollégáinak sem kellett
komolyabb eseményeknél intézkedniük, de a
turisták körében nagy sikert arattak különleges jármûveikkel. A rendõrségi seagwayeket
idén nyáron állították „csatasorba” az autóval
nehezen, vagy egyáltalán nem megközelíthetõ,
de turisták által gyakorta látogatott helyeken,
elsõként a Budai Várban. Az elektromos eszközökkel közlekedõ rendõrök magasabban
helyezkednek el, mint a gyalogosok, ellátnak a
tömeg fölött, így hamarabb észreveszik, ha
intézkedniük kell. Emellett pedig gyorsan meg
tudják közelíteni a helyszínt.
Kérdésünkre Krammer György ezredes elmondta, hogy a Várba idén sem tértek vissza az
itt-a-piros-hol-a-pirosozók, az állandó rendõri
jelenléttel és a hathatós fellépéssel sikerült õket
kiszorítani. A Gellérthegyen fel-felbukkantak a
nyáron, de a gyors intézkedések eredményeképpen itt is egyre ritkábban tûnnek fel a csalók –

Fotó: www.police.hu
Rendőrségi seagwayek is szolgáltak a turisztikai főszezonban

tette hozzá. Felhívta arra is a figyelmet, hogy jól
érezhetõen csökken a bûncselekmények száma
a kerületben. Köszönhetõ ez a rendõrségi jelenlétnek, a közterület-felügyelet és a polgárõrség
együttmûködésének, valamint az önkormányzat által az év elején átadott modern térfigyelõ
kameráknak. A rendõrkapitány szerint a jó
közbiztonsághoz az is hozzájárul, hogy az önkormányzat elkötelezett abban, hogy a Budai Vár
és környéke ne váljon a könnyed szórakozásra
vágyó turisták célpontjává, hanem továbbra is
az igényes turizmust szolgálja. – Itt nyugodtan
lehet sétálni az utcákon, akár éjszaka is, nem
kell tartani a randalírozóktól. Többek között
emiatt is nagyon jó híre van külföldön Budapestnek és a Budai Várnak – mutatott rá Krammer György.
A rendõrség azonban nem pusztán az ide látogatókra, de az itt élõkre is kiemelt figyelmet
fordít. A kerületben élõk sem váltak jelentõs
bûncselekmény áldozatává. Jellemzõ a bûnügyi
és rendészeti munka hatékonyságára, hogy a

kiemelt bûncselekmények elkövetõi döntõen
kézre kerülnek.
– De azért nem árt odafigyelni, fõként a
trükkös csalók újabb átveréseire – hívta fel a figyelmet a rendõrkapitány, aki mindenkinek azt tanácsolja, hogy figyelmesen járjon el és éljen az
egészséges bizalmatlanság elvével. Például ne engedjenek be idegeneket a lakásba. Sokan, sokféle
ürüggyel akarnak az ingatlanba bejutni, például
valamilyen hivatalos szerv – polgármesteri hivatal,
nyugdíjfolyósító – vagy közüzemi szolgáltató munkatársának adják ki magukat. Fontos tudni, hogy
ezek a szervezetek elõzetes értesítés nélkül nem
keresik fel a lakókat – emelte ki Krammer György.
A másik fontos tanács, hogy soha ne adják át
értékeit azoknak, akik telefonon kérnek pénzt
vagy ékszert – bármire is hivatkozzon a telefonáló
– mondta a kapitányságvezetõ. Hozzátette: azt
javasolja mindenkinek, hogy tartsa és ápolja a
szomszédokkal a kapcsolatot, ha gyanús személyeket látnak, haladéktalanul hívják a rendõrséget vagy a körzeti megbízottakat!
B.L.

Lezárták a Halász utcát Megszépül az Európa liget
Lezárták az Európa ligetet, mert szeptember elején megkezdõdött a park felújítása. Mint arról
már beszámoltunk, a Budavári Önkormányzat
beruházásában teljesen átalakítják a parkban
lévõ elavult sportpályát. A töredezett beton
helyett gumiborítást kap a 26 x 14 méter nagyságú pálya, és a kerítését 6 méter magasságig
emelik. A felújítás során az Európa ligetbe is kihelyeznek kültéri fitnesz-eszközöket, ezzel is segítve, ösztönözve az itt élõk sportolását. Korábban hasonló fitnesz-eszközöket telepített az
önkormányzat a Czakó utcai Sportközpontba
és a Naphegy térre, valamint a fõváros beruházásában a Vérmezõn is kialakítottak kültéri fitnesz-parkot.
Az Európa liget felújítása során megújulnak a
sétautak, és a világítást is modernizálják.

Az elõzetesen jóváhagyott ütemterv szerint halad
a Ponty utca és a Halász utca felújítása. Tanévkezdésre elkészült a Ponty utca - Szalag utca
keresztezõdésének felújítása, a következõ munkafázisban a Ponty utca felsõ szakaszán, a Kapucinus utca - Szalag utca közötti szakaszon dolgozik
a kivitelezõ. A területet teljesen lezárták a forgalom elõl. Szeptemberben megkezdõdött a

Halász utca felújítása is, ezt a területet is lezárták
a forgalom elõl. A forgalomkorlátozás várhatóan decemberig tart. Mint arról már korábban
beszámoltunk, a Budavári Önkormányzat beruházásában a Ponty utcát leaszfaltozzák, a
járdát vágott kockakõbõl építik újjá. Szintén
leaszfaltozzák a Halász utcát, itt a járdát is öntött
aszfaltból alakítják ki.

Újabb környezetbarát fejlesztés az önkormányzatnál

Munkába állt az elektromos takarítógép
Elektromos meghajtású, zéró emissziós járdatakarító gépet vásárolt a Budavári Önkormányzat.
A környezetbarát, kis méretû, fordulékony és
csendes jármûvel a Budai Vár utcáit takarítja
majd a GAMESZ. A Budavári Önkormányzat
2012-ben szerezte be az elsõ elektromos takarítógépet, majd 2015-ban egy újabb ilyen eszközzel
bõvült a géppark. Ezek a berendezések porszívószerûen szedik össze az eldobált szemetet. A most
megvásárolt, új fejlesztésû jármû nagy teljesítményû forgó keféivel már a járdák vizes takarítására is alkalmas.
– A Budavári Önkormányzat kiemelt figyelmet
fordít a környezetvédelemre, ezért tartjuk
fontosnak az elektromos meghajtással, azaz
károsanyag kibocsátás nélküli mûködõ jármûvek beszerzését – mondta Nagy Gábor Tamás
polgármester. Emlékezetett rá, hogy az önkormányzat elsõként vásárolt elektromos autót
hivatali célra, és a budavári Képviselõ-testület –
az országban az elsõk között – döntött arról,
hogy támogatja az e-mobilitás terjedését, ezért a
zöld alapszínnel ellátott forgalmi rendszámú
környezetkímélõ gépjármûvek számára ingyenessé tette a parkolást az I. kerületben. A
polármester javaslatára Budapest egész területén
megvalósult a zöld rendszámú elektromos autók
ingyenes parkolása.
– Az önkormányzat azzal is segíti az e-mobilitás
elterjedését, hogy az elektromos jármûvek töltéséhez szükséges villámtöltõket telepítettek a
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Röviden
Megújul a mozgólépcsõ
a Batthyány téren
A BKV felújítja a Batthyány tér metró- és HÉV-állomáson az aluljáróból a térre vezetõ mozgólépcsõt, amely a
munkavégzést követõen gyorsabban, nagyobb szállítási kapacitással áll majd az utasok rendelkezésére. A
felújítás ideje alatt az aluljáróból a Batthyány tér a villamosmegálló, valamint a tér északi oldala felé vezetõ
lépcsõn át érhetõ el. A munkavégzés volumenét jelzi,
hogy a régi elemek szétszerelését követõen daruval
történik majd a kiemelésük, ezt követõen különféle
geodéziai mérésekre, majd az új szerkezet beemelésére, összeszerelésre és beállítására kerül sor. A
munkálatok várható befejezési határideje december.

Építészeti Örökségvédelmi
Támogatás

A kis méretű, fordulékony jármű könnyen közlekedik a szűkebb járdákon

Lovas úti parkolóhoz és a Várkert Bazár mélygarázsába 2015-ben. – Szorgalmaztuk, hogy a
Várban is környezetbarát buszok közlekedjenek,
a fejlesztések eredményeként tavaly áprilistól a
16/A és a 116-os autóbusz vonalán elektromos
meghajtású, akadálymentes midibuszok szállítják az utasokat – tette hozzá.

Elektromos járda-takarítógépek: környezetbarát módon az utcák tisztaságáért

A polgármester szólt arról is, hogy az e-mobilitás egyre népszerűbb Magyarországon,
hiszen 2014-ben még csupán 170 elektromos
autó közlekedett az utakon, számuk mára
meghaladta a háromezret. – Az e-autók elterjedését a kormányzat különbözõ támogatásokkal, ösztönzõkkel segíti, a Nemzetgazdasági
Minisztérium éppen augusztus végén jelentette
be, hogy bõvítik az elektromos autók vásárlásának támogatási körét – hívta fel a figyelmet a
polgármester. Az állami költségvetésbõl 2 milliárd forintot biztosítottak a tisztán elektromos
hajtású személy- és kishaszon-gépjármûvek beszerzésének támogatására, az intézkedés keretében mostanáig több mint 700 millió forint
értékben közel 500 támogatási kérelemrõl döntöttek, és a pályázók között a tavalyi 30 százalékról 42 százalékra emelkedett a magánszemélyek aránya.
A támogatás kiterjesztése mellett változatlanul
életben maradnak a korábban bevezetett adminisztratív ösztönzõk, tehát a zöld rendszámos jármûvek üzembentartói nem fizetnek regisztrációs
adót és forgalomba helyezési illetéket, cégautóadót és helyi gépjármûadót, valamint mentesek
a visszterhes vagyonszerzési illeték alól is.
A tervek között szerepel az is, hogy a fontosabb
fõútvonalak mentén 80 kilométerenként épülnek majd nagy teljesítményû „villámtöltõ-állomások”, a kisebb teljesítményû töltõket többnyire a célállomásoknál telepítik.

Budapest Fõváros Közgyûlése létrehozta az „Építészeti Örökségvédelmi Támogatás”-t: 2017-ben 500 millió forintos keretösszegben biztosít vissza nem térítendõ támogatást, amely utófinanszírozással használható fel. A pályázók a támogatás hatálya alá esõ
épületekkel, a kiírásban megjelölt munkákra, a kiírásban megjelölt mértékig pályázhatnak, a beérkezett pályázatokat a pályázati kiírásban szereplõ feltételeknek
való megfelelés alapján bírálják el. További információ:
www.budapest.hu

Vágányépítés a Krisztina
körúton
Villamospálya-felújítást végeznek a Krisztina körúton,
ezért a krisztinavárosi vonalszakaszon a villamosok
nem közlekednek, pótlóbuszok viszik az utasokat. A
Mikó utca és Orvos lépcsõ közötti felújítandó szakasz
mûszaki állapota rossz, a mintegy 30 éve épült
vágányon az elmúlt idõszakban nem végeztek nagyobb mértékû beavatkozást, ezért felújítása nem halasztható. A felújítás ideje alatt az 56-os és az 56A villamos nem közlekedik, a villamosok vonalán a hûvösvölgyi és a krisztinavárosi szakaszokon az 56-os
pótlóbusszal, a Fehérvári úton pedig az 56-os villamos
helyett a Szent János kórház és a Városház tér között, a
Villányi út érintésével, meghosszabbított útvonalon
közlekedõ 61B villamossal utazhatnak. A felújítás miatt eltérõ útvonalon közlekedik a 16-os és a 916-os
éjszakai busz is: a járatok a Dózsa György tér–Attila út
– Alagút utca útvonalon közlekednek, nem érinti
Krisztina tér megállóját. A terelt vonalszakaszon a 16os és a 916-os buszra az Alagút utcában az Attila út
keresztezõdése után lehet felszállni.

Vízvezeték-felújítás a Hunyadi
János úton
Várhatóan október 1-ig vízvezeték-felújítási munkálatokat végeznek a Hunyadi János úton. A Donáti utca
és a Szabó Ilonka út közötti szakaszon, illetve a
Jezsuita lépcsõ és a Dísz tér között útszûkületre kell
számítani.

Szeptemberben becsengettek

Rendben megkezdõdött a tanév
A Közép-Budai Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a kerületi oktatási intézményekben
rendben megkezdõdött a tanév, a tankönyvek az
év elején minden iskolába idõben megérkeztek. A
nyáron a GAMESZ és a Tankerület együttmûködésével rendben lezajlottak a felújtíási
munkálatok az iskolákban. Az önkormányzat
többek között iskolakezdési támogatással és szociális ösztöndíjjal segíti az iskolás gyermeket
nevelõ családokat. Figyelem! Az iskolakezdési támogatás szeptember 15-ig igényelhetõ!

nyeiben összesen 3320 diák tanul, közülük
mintegy kilencszázan zenei képzésben is részesülnek. Hozzátette: a tanév rendben elkezdõdött az intézményekben, a tankönyvek is
mindenhová idõben megérkeztek.
A nyáron elvégezték az oktatási intézmények
éves felújítási munkálatait is, amelyben a
GAMESZ együttmûködött a tankerülettel.
Mint ismert, az oktatási intézmények már nem
az önkormányzatok, hanem a tankerületek
fenntartásában vannak, így a felújítási munkálatok tervezése, ütemezése és finanszírozása is a
tankerületek hatásköre. A kerületben kivételt
képez a Toldy Ferenc Gimnázium tetõfelújítása,
amelynek utolsó, az idei évben megvalósuló
ütemét a Budavári Önkormányzat saját költségvetésébõl finanszírozza. A felújítás jelentõs
része a nyári szünet alatt lezajlott, a tanév elején
még kisebb volumenû munkálatokat végeznek
a szakemberek.

A Közép-Budai Tankerületi Központhoz
kilenc I. kerületi intézmény tartozik: 3 általános iskola, 1 általános iskola és gimnázium,
amelyben alapfokú mûvészeti képzés is folyik,
4 gimnázium és egy zeneiskola. Szeptemberben ezen intézményekben 8 elsõ osztályt indítottak, összesen 179 gyermekkel, akik idén
kezdték meg az iskolát. Az induló 9. évfolyamon az osztályok száma négy, amelyekben 132
diák tanul. 8 osztályos gimnáziumi kezdõ 5. Felújították az óvodákat is
osztályból szintén négy van, míg 6 osztályos
Az iskolák mellett a kerületi fenntartású bölcsõgimnáziumi kezdõ 7. osztályból kettõ.
Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató dék és óvodák felújítása, karbantartása is
kérdésünkre elmondta: a tankerület intézmé- megtörtént a nyáron. Az Iskola utcai bölcsõdében az emeleti folyosó burkolatcseréjét és az
irodák felújítását végezték el, a Tigris utcai
intézményben pedig az étellift újult meg. A
Lovas úti bölcsõdében többek között a bejárati
lépcsõ csúszásmentesítését végezték el.
A Nyárs utcai óvodában sor került a nyílászárók cseréjére és az emeleti kisterem megújítására. A felsõ kisudvaron a gyermekek biztonsága érdekében folytatták az öntött gumiburkolat kialakítását. A Lovas úti óvodában is az
udvar felújításán dolgoztak a szakemberek: itt is
öntött gumiburkolat készült, akárcsak az Iskola
utcai és a Toldy utcai intézményben. A Mészáros

utcai óvoda teljesen megújult emeleti konyhával
és tálalóval várta a gyermekeket és az itt dolgozókat a nyári szünet után.

Önkormányzati segítség
az iskolakezdéshez
A Budavári Önkormányzat a felújítások mellett
különbözõ támogatásokkal is segíti a tanévkezdést. Szeptember 15-ig igényelhetõ az iskolakezdési támogatás. Erre azok az általános
iskolás, vagy – a 19. életévét még be nem töltött
– nappali tagozatos középiskolás gyermeket
nevelõ családok vagy egyedülálló szülõk jogosultak, akinek családjában az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg a 99.750 forintot,
egyedülálló szülõ esetében a 114.000 forintot.
Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként 10.000 forint, amelyet Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány formájában nyújt az önkormányzat.
A szociális tanulmányi ösztöndíj szeptember
30-ig igényelhetõ. A támogatás az általános
iskola második osztályát elvégzett, valamint a
középiskola nappali tagozatos tanulója részére
nyújtható – legfeljebb 22. életévének betöltéséig – amennyiben az elõzõ tanév záró tanulmányai átlaga 4,5 vagy a fölött van (nem számítandó a magatartás és szorgalmi jegy), valamint
családjában az egy fõre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a 71.250 forintot. A szociális
tanulmányi ösztöndíj összege 11.400 forint
havonta.
Minden támogatási forma esetében a kérelmek a Budapest Fõváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
nyújthatók be az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon. További információ:
Népjóléti Csoport, telefon: +36-1-458-3033.

Figyelem!

Adózási határidõk!
Szeptember 15-ig kell befizetni az építményadó, a telekadó és a gépjármûadó II. féléves
összegét. Az elmúlt évektõl eltérõen az Adóügyi
Csoport postázta a magánszemély adózók
részére az aktuális adóegyenleget és a késõbbi
befizetéshez szükséges postai csekket is. Jogi
személy adózóknak nem küldtek csekket, õk
ugyanis az adózás rendjérõl szóló törvény elõírásai szerint kizárólag banki utalással intézhetik
az adó befizetését.
A Polgármesteri Hivatal új, nyomdai színvonalú küldemény-elõállításának köszönhetõen
idén a határozatok és az egyenlegközlõk már
egy QR-kódot is tartalmaznak, amely a www.
budavar.eado.hu oldalra vezeti az ügyfeleket,
ahol a befizetéseiket akár online is intézhetik.
Az oldalon az „Elektronikus számlaegyenleg”
menüben az adózók napi 24 órában ellenõrizhetik adóegyenlegüket, a befizetéseik idejét,
egyenlegközlõt kérhetnek és elektronikus
úton, bankkártyával be is fizethetik adójukat.
Az adózási határidõk megjegyzésére az „Adózási naptár” menü nyújt segítséget: az egyes adófizetési kötelezettségekhez tartozó sorok végén
kipipálják a mezõket, és a megjelölt határidõ
elõtt a rendszer „lejáró adófizetési határidõ”
címmel értesítést küld az adózó e-mail fiókjába.
A befizetéseket rendszerét is ügyfélbaráttá
tette az önkormányzat. Az ügyfelek akár a hagyományos „sárga csekken”, vagy átutalással, banki
befizetéssel, az önkormányzati ügyfélszolgálatokon bankkártyával, valamint online és csoportos
beszedési megbízással is fizethetik a helyi adót.
Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezettek esetében továbbra is a tárgyhónapot
követõ hónap 15. napjáig kell az adót bevallani
és megfizetni. Ezen kötelezettségüket az adózók
kizárólag elektronikus úton teljesíthetik.
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331 éve a keresztény összefogás megállította az Oszmán Birodalom terjeszkedését

Átadták a Budavárért Emlékérmeket
mit is jelent hinni? – tette fel a kérdést, majd
Jókai Annát idézve így válaszolt: „…az igazi hit
nem könnyebbség, mint a felületesek hiszik. Az
igazi hit vállalás, önkéntes pluszmunka a teremtés mûhelyében.”
– A Budavárért Emlékérem kitüntetettjeit is
az köti össze, hogy hisznek az életben. Számukra
az több, mint létfenntartásért folytatott puszta
küzdelem, és éppen amitõl több, az teszi igazán
széppé. A zene szépsége, gyógyító és közösségteremtõ ereje, a történelem ismerete és megismertetése, a barátságok erõsítése, mind-mind
olyan tálentum és elhivatottság, amely kiemel a
hétköznapi létezés világából – mondta a polgármester.

tevékenységéért. Az orgonamûvészt Fabinyi
Tamás evangélikus püspök köszöntötte, aki úgy
fogalmazott, hogy Bán István tehetsége, zenei szolgálata megvilágítja az embert és elûzi a rosszat.

Fotó: Bielik István

Benkő László zenész kitüntetését lánya, Dorottya vette át

Buda török uralom alóli felszabadításának évfordulóján, szeptember 2-án ünnepélyes keretek
között adja át az önkormányzat a Budavárért
Emlékérmet. Az idei évben Bán István orgonamûvész, a Budavári Evangélikus Templom kántora, dr. Cserháti László közgazda, a Széchenyi
Társaság alelnöke és Benkõ László zenész, az
Omega együttes tagja részesült a rangos elismerésben. Nagy Gábor Tamás polgármester úgy
fogalmazott: a kitüntetettek olyan „jelek”, akik
bebizonyítják, hogy az élet több, mint a létfenntartásért folytatott puszta küzdelem.
– Mi lett volna, ha 331 évvel ezelõtt a keresztény
seregek nem foglalják vissza Budát? – Nagy
Gábor Tamás polgármester arra a kérte a jelenlevőket, hogy a győztes csata emléknapján kicsit
gondoljunk erre is. – Mi az, amitõl megmenekültünk? – tette fel a kérdést. Felidézte, hogy
1517-ben I. Szelim oszmán szultán az egyiptomi
kalifa felett aratott gyõzelmével megszerezte a
burdát, Mohamed próféta szent köntösét. Ez
„varázserõt” adott neki és utódainak, mert az
iszlám világ szemében Mohamed örökösévé, azaz
kalifákká váltak. Háborúik, amelyeket Európa –
és benne Magyarország – ellen indítottak az egész
iszlám világot mozgósító szent háborúk lettek,
amelyek célja egyértelmû volt. Jól mutatja ezt az
is, hogy 1532-ben Nagy Szulejmán a Bécs elleni
hadjáratra készülve diadalmenetet tartott, és két
különös tárggyal látványos üzenetet küldött
Európának. Az egyik Nagy Sándor legendás
tükrét volt hivatott megjeleníteni, amelyről azt
tartották, hogy az egész világ tükrözõdik benne.
A másik tárgy egy drágakövekkel kirakott korona
volt, amely egyszerre szimbolizálta a pápai tiarát
és V. Károly német-római császárnak, a „Világ
császárának” a koronáját.
– A tükör és a korona egyértelmû üzenet volt:
a szultán kétségbe vonta mind a római pápa,
mind pedig a császár hatalmát, és a világ ura trónjára törve mindkettõre igényt tartott – emelte ki
a polgármester. Buda visszavétele azonban szertefoszlatta a szultánok álmát. – 1686. szeptember
2-val megszûnt annak a lehetõsége és fenyegetõ
veszélye, hogy Európa az oszmánok által vezetett
kalifátus része legyen – szögezte le Nagy Gábor
Tamás.
A történelmi kitekintő után a polgármester
Paul Valery-t, a jeles francia gondolkodót idézte:
„A világ helyzete sohasem reménytelen, mert
sohasem azokon múlik, akik nem hisznek az életben, hanem azokon, akik hisznek benne.” – De

Cserháti László közgazda

Bán István orgonaművész

Idén elismerésben részesült Bán István orgonamûvész, a Budavári Evangélikus Templom kántora a Reformáció 500 Emlékévben a templomba
épített historikus orgona tervezésében való szakértõ munkájáért, és elkötelezett koncertszervezõ

Cserháti László közgazda, a Széchenyi Társaság
alelnöke Széchenyi István életét kutató és bemutató munkájáért és elõadás-sorozataiért részesült
az elismerésben. Tóth József, a Széchenyi Társaság elnöke laudációjában hosszan sorolta Cserháti László érdemeit, amelyet munkájában, a
sportban és közéleti szerepvállalásaiban ért el. –
Hazaszeretet, emberszeretet, baráti jóindulat és
õszinte lelkesedés jellemzi Lászlót – emelte ki.
Benkõ László zenésznek, Kossuth-, és Liszt Ferenc-díjas elõadómûvésznek, az Omega együttes
tagjának a több mint fél évszázados, örökzöld
slágereket és nemzetközi hírnevet adó popzenészi
és zeneszerzõi pályafutásáért adományozta az
Emlékérmet az önkormányzat. A Krisztinaváros-

ban élõ zenész az ünnepség napján Prágában
koncertezett az Omega együttessel, ezért lánya,
Benkõ Dorottya vette át a kitüntetést. Benkõ
Lászlót a zenésztárs, Soltész Rezsõ méltatta, aki
úgy fogalmazott: a gazdag és sikeres zenei pálya
mellett Lacit a nyitottság, a közösségi lét és a
Krisztinaváros szeretete jellemzi. – Mindig van az
emberekhez egy-egy jó szava, egy kedves gondolata. Õ ezzel tesz hozzá valami pluszt a kerülethez –
mondta Soltész Rezsõ.
(A kitüntetettekkel készült interjúinkat a következő
lapszámban olvashatják.)

Zenta 320
A Budavárért Emlékérem átadóján Oborni Teréz történész, az MTA Történettudományi Intézet tudományos
fõmunkatársa mutatta be a közönségnek A zentai csata
és a magyarországi visszafoglaló háborúk címû kiállítás. A
történelmi tárlat az 1697. szeptember 11-i zentai csata
elõzményeivel és utóhatásaival ismerteti meg az érdeklõdõket. A kiállítás anyagát a Budavári Önkormányzat
támogatásával a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
állította össze. A tárlat Budavár ajándéka Zentának, a zentai csata 320. évfordulója alkalmából. A kiállítás „átadására” és hivatalos megnyitójára a város napján, szeptember 11-én került sor. (A testvérváros gazdag programsorozattal és államfõi találkozóval ünnepelte a város napját,
amelyrõl következõ lapszámunkban számolunk be részletesen.)

Hittel alkotó asszonyok a Várnegyed Galériában
A reformáció ötszázadik évének alkalmából
Kósa Klára finoman megmunkált, biblikus
kerámiaképei és Simon Ilona selyemszalagokkal,
csatokkal dísztett egyedileg hajtogatott könyvei
fogadják a látogatót a Várnegyed Galéria szezonnyitó kiállításán.

a reformáció gyors terjedésének eszközére, a
könyvnyomtatásra és a könyvek kapcsán Simon
Ilona grafikusmûvész egyedi készítésû köteteit
méltatta. Közülük kettõre – a Tízparancsolatot,
valamint a reformáció hittételeit tartalmazó
könyvre külön fölhívta a figyelmet.
Az est zárásaként Batthyány-Schmidt Margit,
a Magyar Nõi Unió elnök asszonya méltatta a
kiállító képzõmûvészeket: Klára a szimbólumok,
Ilona a betûk mûvésze, akik keze alatt történetek
elevenednek meg.

A Szavak, virágok, gyöngyök címû tárlat megnyitóján Varga Antal, a Budavári Önkormányzat
alpolgármestere köszöntõjében a hitoktatók nevelésben betöltött szerepére és a történelmi egyházak megbékélésére hívta fel a figyelmet.
Tímár Sára, Junior Príma-díjas énekmûvész A tárlat szeptember 30-ig, keddtõl szombatig,
autentikus módon elõadott református zsoltá- 11 és 18 óra között tekinthetõ meg a Batthyány
rokkal üdvözölte az érdeklõdõket, majd Bence utca 67. szám alatti Várnegyed Galériában.
Imre evangélikus esperes megemlékezett a reformáció kezdetérõl, amikor 1517. október 31-én
Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenber- Finisszázs a Galériában
gi templomkapura. – Luther ezzel a tettével világra szóló folyamatot indított el – hangsúlyozta a Szeptember 28-án 18.00 órától Kósa Klára és
Budavári Evangélikus Gyülekezet igazgató Simon Ilona mûvészek személyesen is bemulelkésze. – A mûvészi alkotás mindenki számára tatják kiállításukat a Galéria közönségének. A
Istentõl kapott ajándék. Kósa Klára alkotásaiból kötetlen beszélgetés során lehetõség nyílik arra,
a harmónia, az isteni kegyelem árad. A zsoltár és hogy az érdeklõdõk megismerjék az egyes
koráll idézetek mind imádságra késztetik a láto- alkotások történetét, üzenetét.
gatót – értékelte a különleges technikával készí- A belépés ingyenes.
tett alkotásokat Bence Imre. Ezt követõen kitért
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A kerület legújabb szellemi otthona az Iskola utca 28. szám alatt

„Jókai Anna mindannyiunké!”
Hatalmas érdeklõdés mellett, teltházas rendezvénnyel nyílt meg szeptember 1-jén az Iskola
utca 28. szám alatt a Jókai Anna Szalon. Az esten jelen voltak Jókai Anna gyermekei, Bánky
Nóra és Gábor, az írónõ hozzátartozói, unokái és
pályatársai, barátai, tisztelõi, mások mellett Mádl
Dalma asszony is.
Az ünnepi megnyitó Petrás Mária Prima Primissima- és Magyar Örökség-díjas népdalénekes
köszöntõ dallamaival kezdõdött, majd az est háziasszonya, Incze Ildikó üdvözölte a vendégeket.
Jókai Annára elsõként Császár Angela Jászai-díjas
és Érdemes mûvész emlékezett: az írónõ Breviárium címû kötetétbõl olvasott fel. Ezt követõen
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester megköszönte az írónõ családjának a hozzájárulást, hogy a
szalon Jókai Anna nevét viselhesse, és hitet tett
amellett, hogy a Budavári Önkormányzat a családdal közösen egy virtuális szalonban, azaz egy
honlapon gondozza majd az életmûvet. A polgármester arról is szólt, hogy a mûemléképületet
nem csupán fizikailag szerették volna helyreállítani, hanem küldetést is szántak neki. – Legyen

Emlékezetett rá, hogy az írónõ többször volt
díszvendége a Budavári Könyvünnepnek és a
Várnegyed Galériának. 2014 decemberében õ
nyitotta meg Kubinyi Anna textilmûvész utolsó
tárlatát, majd egy évre rá Vinczellér Imre kiállítását. 2012-ben a Budavári Lakosok Szövetsége
és a Történelmi Szalon 80 születésnapja alkalmából a Városházán köszöntötte az írónõt. –
Tavaly a Költészet napján Márai Sándor hajdani
lakóházánál osztotta meg velünk gondolatait, egy
nagyon bölcs és hiteles emberrel találkozhattunk
– idézte fel Nagy Gábor Tamás, aki külön kiemelte, hogy 2006. október 23-án, késõ délután
együtt ünnepelt az írónõvel a Széna téren, aki az
aktuális hírek hallatán katartikus üzenetet fogalmazott meg.
– Jókai Anna nem kisajátítható, õ mindannyiunké, akik olvassuk, ismertük õt, szerte az
egész Kárpát-medencében! – hangsúlyozta
Budavár polgármestere, és annak a reményének
adott hangot, hogy mûveit elõbb-utóbb idegen
nyelven is kiadják, hiszen mindenütt szükség van
a spiritualitásra és a bölcsességre. Éppen ezért az
írónõ mindenhová elment, ahová hívták. – Azért
Jókai Anna kitüntetései és személyes tárgyai, köztük rózsafüzére is megtekinthető a Szalonban

WWW.JOKAIANNASZALON.HU
A szalon weboldalán Jókai Anna Szalon programjai mellett az írónõ egykori otthonába is
bepillanthatnak az érdeklõdõk, megnézhetik,
hol élt és alkotott. Késõbb pedig az életmûve,
interjúk, elõadások digitálisan is elérhetõk
lesznek a honlapon.

Az írónő családja, hozzátartozói a megnyitón

lelki-szellemi otthona annak a spiritualitásnak,
lelkületnek, amit Jókai Anna képviselt, és amit
mûvein keresztül adott át nekünk. Legyen ez a
hely az iránta érzet köszönet és hála szentélye –
mondta a polgármester.

fogadta el a meghívásokat, mert örök pedagógusként tanítani akart bennünket. Hiteket osztott és éltetni tudott minket, magyarokat – mutatott rá Nagy Gábor Tamás. Joggal merül fel a
kérdés, hogy a vitrinben elhelyezett személyes tár-

gyak mellett milyen szellemi örökséget õriz ez a
szalon Jókai Annától? Milyen üzenetet hordoz,
milyen utat jelöl ki? Nagy Gábor Tamás úgy fogalmazott: három gondolatban foglalható össze
Jókai Anna szellemi öröksége.
– Mindannyian küldetéssel születtünk erre a
világra. Dolgunk továbbvinni azt, amilyenek
vagyunk, magyarként az anyanyelvünket. Sokszor elmondta: „én szeretem a hazámat!” Másrészt szabad akaratunk van, választhatunk jó és
rossz között. És az út során meg-megbotlunk, de
a legfontosabb a szeretet, a barátság, a megbocsájtás. Végül pedig dolgunk van a közösségeinkkel,
el kell érnünk a másik ember lelkét.
– A Szalon a rendezvényeivel, beszélgetéseivel,
kamarazenéivel, könyvbemutatóival, baráti programjaival ezt a szellemi örökséget hivatott gondozni, ápolni. Olyan hellyé kíván válni, ahol elmélyülnek a barátságok, megerõsödnek a családi
kötelékek, ahol lerövidülnek az embert a másik
embertõl elválasztó távolságok lélektõl lélekig.
Legyen ez a ház a találkozás és a tanulás helye,
amely megörökíti Jókai Anna emlékét! – zárta
beszédét a polgármester, a Szalon ötletgazdája.

Mezey Katalin Kossuth- és József Attila-díjas
prózaíró, költõ, mûfordító, a Széphalom Könyvmûhely vezetõje megnyitóbeszédében rámutatott, hogy mi teszi egyedülállóvá Jókai Annát a
mai magyar irodalomban. Úgy vélte, hogy az
írónõ mûvei tagadják, hogy az ember csak anyag
lenne, nem irtotta szereplõi lelkébõl a szellemi
valóság sejtelmét és szomját, a szeretet létfenntartó erejének hitét és tudását. Jókai Anna eleven
sorsokat, jellemeket rajzol, akik szeretetbõl, szolgálatból és szenvedésbõl szõtt történeteik során
eljutnak a katarzisig, a létezés egy magasabb szinten való értelmezéséig és átéléséig: a krisztusi
tanítás befogadásáig és sorssá formálásáig, a
szeretetközösség megvalósításának vágyáig.
Mezey Katalin Jókai Anna gondolataival zárta
beszédét: „Még a legelvontabb bölcseleti filozófiát és ideát is próbálom közel hozni az emberekhez azáltal, hogy a történetet a mindennapokban játszódtatom. A hétköznapi ember éli a
maga gondokkal, hibákkal, gyakran bûnökkel
terhes életét, de közben tapasztalatokat szerez, és
folyamatosan építi önmagát. Az élet értelmét én
abban látom, hogy a bennünk lévõ építõkövekbõl felépítsük a magunk székesegyházát.”
R.A

Őszi programok
A Jókai Anna Szalon szervezõi több programmal is készülnek az õszi idõszakban.
Október 12-én 19.00 órától Incze Ildikó színmûvész önálló estjével várják a látogatókat. A
színésznõ Szakonyi Károly és Gyurkovics
Tibor Szeretõk címû darabját adja elõ.
A Takács Bence mûsorvezetõ által szervezett
„Mondj Te is egy verset!” elnevezésû irodalmi
program minden hónap harmadik keddjén a
Szalonban várja a tagokat.
A Litea Könyvesbolt népszerû programjai is
átkerülnek a Jókai Anna Szalonba. Felolvasó
estekkel, könyvbemutatókkal és zenés programokkal várják az irodalom szerelmeseit.

A szalonok világa elõször az arisztokrácia körében jelent meg, majd a polgárság
kialakulásával egyre nagyobb teret hódított ez a sajátos közösségi kultúra.
Az Iskola és a Franklin utca sarkán álló egykori Reneszánsz éttermet mára
több szobából álló, a polgári szalonok
hangulatának megfelelõ festményekkel, csillárokkal, szõnyegekkel és bútorokkal otthonosan berendezett kulturális találkozóhellyé alakíttatta a
Budavári Önkormányzat. Jókai Anna
családjának döntése alapján itt kaptak
helyet a Nemzet Mûvésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és
József Attila-díjas író- és költõ kitüntetései, díjai és néhány személyes tárgya.

Eckhardt Gábor zongoramûvész, zenepedagógus tanítványaival egy elõadássorozattal várja
majd a közönséget.

További információ:
www.jokaiannaszalon.hu
E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu

6

Várnegyed

XXII. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM, 2017. SZEPTEMBER 14. CSÜTÖRTÖK
E-mail: varnegyed@gmail.com

Kultúránk elválaszthatatlan kapocsként
köt össze minket
Szeptember elsõ hétvégéjén a Szentháromság
téren rendezte meg a Budavári Önkormányzat a
15. Budavári Könyvünnepet.
– Sokan megkérdezték tõlem, hogy miért
tartjuk fontosnak ezt az ünnepet, és miért éppen
szeptember elsõ hétvégéjén? Az idõpont, azaz
szeptember 2-a, Buda közel 150 éves török uralom
alóli felszabadulásának ünnepe, a Buda Eliberata
– mondta köszöntõjében dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester. Ezt követõen újra fejlõdésnek indulhatott a magyar kultúra, amely a török megszállás
elõtt európai hírû volt. Elegendõ csak a Corvinákra gondolni, vagy arra a tényre, hogy a könyvnyomtatás feltalálása után 13 évvel már mûködött Hess
András nyomdája a Budai Várban. – Ezen az
ünnepen emlékezünk elõdeink hõsiességére, erõfeszítéseire és hagyományaira. De a Magyar Nyelv

és Könyv Ünnepe azonban több célt is szolgál az
emlékezésnél: az élõ, lélegezõ magyar kultúra
ünnepe. Szeretnénk megmutatni a világnak
gazdag kultúránkat és nyelvünket, amely elválaszthatatlan kapocsként köt össze minket. Az idei
rendezvény a nemzeti önkifejezés és összetartozás
ünnepe számunkra – hangsúlyozta. – Ezért érdemes megfontolni Jókai Anna gondolatát: „A
lelkület átüt a nyelven, s a nyelv visszahat a
lelkületre. Ahol a nyelv veszélyben van, ott az
életminõség is veszélyben van” – zárta köszöntõjét Nagy Gábor Tamás.
A megnyitón az idei Könyvünnep díszvendégei, Tokaj és Vizsoly polgármesterei is üdvözölték
a látogatókat. – Megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, hiszen a Budai Vár örök és emblematikus
helyszíne a magyar történelemnek és kultúrának

– mondta Posta György, Tokaj polgármestere.
Hozzátette: Tokaj többek között a közeli Széphalom és Kazinczy, valamint az Írótábor révén
írta be magát a magyar kultúra történetébe, a
Himnusz soraiban pedig a jólét szimbólumaként
jelenik meg.
Bihi Miklós, Vizsoly polgármestere arról beszélt, hogy a közös történelem, a kultúra és az

anyanyelv fontossága összeköti Budát, Tokajt
és Vizsolyt. – Károli Gáspár azért fordította le
magyar nyelvre a Bibliát, hogy minden magyar
megértse azt, és anyanyelvén szólíthassa meg
imádságaiban az Urat. Hozzátette: a magyar
nyelvû Biblia kinyomtatásához Krakkóból hoztak jó minõségû papírt, amelyért tokaji borral
fizettek.

A Könyvünnep díszvendégei: Tokaj és Vizsoly

Milyen a Gönci barack és a tokaji szőlő?
A Könyvünnep forgatagában kiemelt helyet élvezett a két díszvendég, Tokaj és Vizsoly pavilonja. A deztem: az milyen? Jávorszky Józsefné készségevendégek nem üres kézzel érkeztek a Szentháromság térre, településeikre jellemzõ finomságokkal és ter- sen elmagyarázta: mivel a kecske húsa nem
zsíros, mangalica szalonnával keverik. A húsok
mészetesen könyvekkel várták az érdeklõdõket.
mellett eperlekvár, lecsó, paradicsomlé sorakoztak befõttes üvegekben. A két utóbbiból bõven
hoztak, mivel a település nagy hangsúlyt fektet
a mezõgazdasági termelésre.
Ellenálltam a sütemények kínálásának, de a
karácsonyi ostyát, amelyet kizárólag Vizsolyban
sütnek, nem lehetett visszautasítani. Bihi Miklós
polgármester felesége sütötte ostya, akár a tortilla, íze azonban az édes palacsintáé.
Természetesen az ételek mellett pompás bõrkötéses bibliákat is hoztak a Könyvünnepre.
Ezeket nem lehetett megvásárolni, csak megnézni. Készítenek reprint kiadványokat, amelyeket egymillió kettõszázezer forintért árulnak.
A Búzavirág Népdalkör bemutatkozását követõen lehetõség adódott a Gönci barackpálinka
megízlelésére, amit Bihi Miklós saját kezûleg
kínált a kíváncsiaknak, miközben érdeklõdésemre elmondta: a Gönci barackpálinka lényege, hogy akkor szabad leszedni a gyümölcsöt,
amikor már nagyon érett. Következik a magozás,
majd a barack húsa hordóba kerül három hétre,
július végén, augusztus elején. A cefrébe sosem

tesznek cukrot, így adja ki a barack az igazi ízét.
A kóstoló mindenben igazolta a polgármester
szavait. A pálinka úgy illatozott a kupicában,
akár a frissen érett barack a fán. Az íze pedig
egyszerûen fenséges.
Mint Bihi Miklós elárulta: ez a módszer nem
engedi meg, hogy nagyon nagy mennyiséget készítsenek. 120 literes hordóból 10-12 litert lehet
fõzni jó termés esetén, vagyis 2 mázsa barack kell
D. A.
10 liter pálinkához.

Posta György polgármester kínálta a tokaji bort

Tokaj pavilonjánál a pulton, a Tokaj hegyvidék
kõbányászata címû kötettel fogadtak, amely látványos fényképfelvételekkel és tartalmas szöveggel mutatja be, a szintén világörökségi kõbányászatot. A borító légifotója a tarcali bányát
ábrázolja: a hegy zömét zöldellõ szõlõk uralják,
ám egy jelentõs területen a fejtés nyomán elõbukkant kövek szürkéllenek. Aggódó megjegyzésemre, miszerint kár a szõlõért, ennyivel
kevesebb lesz a bor, elárulták: jól megfér egymás
mellett a szõlõ és a bánya, hozzátéve: ne feledjem, szükség van utakra is.
A tokaji aszú titkai címû könyv láttán nem állhattam meg a kíváncsiskodást: kiadják a titkot?
Zelenákné Ónodi Csilla megnyugtatott: azt azért
nem. A bor és az aszú történetét, a hegyaljai borászatot mutatja be a kötet, amelynek szerzõje
felfedezéssel is szolgál. Szepsi Laczkó Máté,
Lórántffy Zsuzsanna (I. Rákóczi György erdélyi
fejedelem felesége) udvari papjának nevéhez
kötõdik az elsõ tokaji aszú, azonban Zelenák
István a levéltárban ráakadt arra az 1561-es
dokumentumra, amely beszámol a Garay család

birtokairól, ahol már akkoriban aszú szõlõt termeltek a hegyalján.
Tokaj, a kincsek városa hiánypótló kiadvány,
ugyanis a településrõl közel negyven esztendeje
nem jelent meg útikönyv. Jelen mû ráadásul
séta-útikönyv, amely bõvebb hagyományos társainál, geológiai és történeti megközelítést is
nyújtva Tokajról.
Természetesen Tokaj nem pusztán kulturális
értékeit, de világhírû borát is elhozta a Szentháromság térre – a látogatók legnagyobb örömére. A pavilon és a bor népszerûségét jól mutatja, hogy olykor-olykor még Tokaj polgármesterének, Posta Györgynek is be kellett állnia bort
mérni.
Ha Vizsolyt említjük, mindenkinek a Károli
Gáspár fordította Vizsolyi Biblia jut eszébe. A
település azonban bemutatta, hogy számos
gasztronómiai különlegeséggel is várja a látogatókat. Standjukon mangalica kolbászok,
sertés szalámik illatoztak. A falra függesztett
ajánló listán észrevettem egy különlegességet, a
kecskekolbászt. Természetesen azonnal megkér- A Vizsolyi Bibliát Bihi Miklós polgármester mutatta meg az érdeklődőknek
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Az ostrom hõseire emlékezve...
A Könyvünnep eseményei közül
idén sem maradhatott ki a megemlékezés a Budai Vár 1686. szeptember 2-i visszavívásáról. Az öt sikertelen ostromot követõen, végül 145
évnyi hódoltság után felszabadult a
vár. Hetvenezer fõs szövetséges sereg,
tizenöt ezres magyar gyalogossal
gyõzte le a törököket.
Az 1686-os emlékparkban dr. Nagy
Gábor Tamás köszöntötte a meghívott vendégeket, a Regensburgból
érkezett, Spatzen Quartett tagjait,
akik középkori dallamokkal ismertették meg a jelenlévõket. A lélekemelõ ének után Budavár polgármestere arról emlékezett meg, hogy
hosszú és véres ostrom végén, amelynek huszonötezer szövetséges katona esett áldozatául, szabadult fel
Buda, Buda Eliberata! – Most a
külföldi katonák emlékére, a bajor

hõsök emléktáblájánál helyezzük el az
emlékezés virágait. Ez az utókor hálája, amiért véget ért a megszállás, az
ország sok szenvedést és pusztulást
hozó kirablása. Innen számítva 11
éven beül az egész ország felszabadult
– mondta a polgármester.
A koszorúzás után a hagyományõrzõk díszlövéseivel ért véget az emlékparkbeli ünnepség, a vendégek a
korabeli magyar és török viseletbe
öltözött harcosok kíséretében az
Anjou sétányra vonultak, ahol az
utolsó budai pasa, Abdurrahmán sírjánál ismét felhangoztak a vezényszavak: „Puskát porozz, kanócot
izzíts, serpenyõt nyiss! Adj tüzet!”.
A hagyományõrzõk menete ezt
követõen a Szentháromság térre vonult, ahol bemutatót tartottak és sátraikban bárki megismerhette, miként táboroztak a törökök, illetve a
magyar vitézek.
DIA
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A Spatzen
Quartett
koncertje
Nagy sikerû koncertet adott a Budavári Könyvünnepen a regensburgi Spatzen Quartett. Az
együttes tagjai korábban a nemzetközi hírû
Domspatzen fiúkórusban énekeltek, majd
1991-ben megalakították a Spatzen Quartett.
A formáció a világ minden táján adott már
koncertet, repertoárjukban egyaránt megtalálhatók egyházi énekek, klasszikus bajor dalok,
operaáriák és modern filmslágerek. Sokszínû
tehetségüket, fergeteges elõadásukat és fantasztikus hangjukat szeptember 2-án a Szentháromság téren élvezhette a közönség.
Az együttes a koncert után egy rövid interjút
adott a Várnegyednek. Elmondták, hogy nagy
örömmel jöttek Budavárra, hiszen Regensburg
és Budavár testvérvárosi kapcsolata több mint
egy évtizedes múltra tekint vissza. Kérdésünkre
válaszolva elmondták azt is, hogy bár most a
Magyar Nyelv és Könyv Ünnepén léptek fel,
magyarul még nem próbáltak énekelni.

Munkatársunk különös és elgondolkodtató jelenségnek volt szemtanúja a Budavári Könyvünnepen. A hagyományőrzők bemutatóján
elsütötték az ágyút. Három – vélhetően holland – fiatal turistalány
teljes pánikba esett és menekülni kezdtek a Tárnok utcában. Mint
kiderült, meg voltak róla győződve, hogy terrortámadás történt. A
járókelők alig tudták megnyugtatni a fiatalokat, hogy biztonságban
vannak, pusztán egy műsorról van szó.
A hagyományőrzők évek óta visszatérő vendégei a Budavári
Könyvünnepnek, minden alkalommal tartanak bemutatókat, amelyeken – a biztonsági előírások betartása mellett – elsütik fegyvereiket, ágyúikat, imitálva a Budai Vár ostromát. Tudomásunk szerint még soha nem volt példa arra, hogy a turisták vagy a látogatók a
dörrenésektől pánikszerű menekülésbe kezdjenek. Ezidáig. Merre
tart Nyugat-Európa, ha a fiatalokban szinte már kódolva van, hogy
terrortámadás érheti őket? És vajon mennyire értékeljük mi azt a biztonságot, amelyben élünk?

Jávorszky
Béla kapta
a Tóth Árpád
Díjat
A Magyar Nyelv és Könyv Ünnepe keretében immár hetedik alkalommal került sor a Budavári
Önkormányzat által alapított Tóth Árpád Mûfordítói Díj átadására, amellyel ezúttal a finn és
svéd irodalom magyarra fordításáért, illetve a magyar mûvek átültetéséért Jávorszky Béla munkásságát ismerték el. – Pályája egyedülálló, hiszen
nagyon ritka, hogy két nyelvbõl is irodalmi szintû Zsille Gábor, Jávorszky Béla és Simon Adri a finn irodalmi esten
fordítást készít valaki. Örömteli, hogy segítségével a svéd és finn nyelv és
líra is közel került az olvasókhoz – méltatta a díjazottat Cita-Högnabba
Lumikero, a FinnAgora Intézet igazgatója, Finnország kulturális attaséja.
Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy Jávorszky Béla elkötelezett a skandináv és a magyar irodalom
iránt, munkája fontos misszió. Nélküle jóval kevesebbet tudnánk a svéd
és finn irodalomról, és õk sem ismernék a magyar irodalmi életet. –
Mikor vehetné át jobbkor a Budavári Tóth Árpád Mûfordítói Díjat,
mint Finnország függetlenségének századik évfordulóján? – zárta beszédét.
A laudációt követõen dr. Nagy Gábor Tamás polgármester adta át a
díjat és az oklevelet Jávorszky Béla mûfordítónak. A díjazott elmondta,
amikor megtudta, hogy elismerik irodalmi pályáját, két dolog jutott
eszébe. Egyrészt már annyira idõs, hogy utolérik a szakmai díjak, másrészt
az öröm, hogy egy mûfordító kap elismerést. Mint mondta, a fordítók az
irodalom perifériájára szorultak, holott a fordítás idõigényes és nehéz.
Az ünnepséget követõen Jávorszky Bélát finn irodalmi esttel köszöntötték a Jókai Anna Szalonban, ahol a közönség megismerkedhetett a finn
zenemûvészettel és a különleges világú finn versekkel, amelyek az Örökség
címû irodalmi antológiában jelentek meg. A kötet a Magyar Napló gondozásában látott napvilágot, és az államiságának idén 100. évfordulóját
ünneplõ Finnország költészete elõtt tiszteleg. A verseket Jávorszky Béla
fordította. A kulturális utazás után a költõvel, mûfordítóval Zsille Gábor
József Attila-díjas költõ – a Tóth Árpád Díj korábbi kitüntetettje – és
Az önkormányzat fontosnak tartja a műfordítók elismerését
Simon Adri, a könyv szerkesztõje beszélgetett.
R.A.

Az énekesek a koncert elõtt és közben sör ittak.
– Vajon ez bajor szokás vagy valami különleges
oka van a koncert elõtti sörfogyasztásnak? – tettük fel a kérdést. Mint kiderült, a sör jót tesz az
énekesek hangjának, „megnyugtatja” az erõsen
igénybe vett hangszálakat. Arra a felvetésre,
hogy a színpad mellett állt Tokaj pavilonja,
benne a finom tokaji borokkal, az együttes tagjai élénken bólogattak: mindenképpen megkóstolják a nemes nedût, de a bor savassága
nem tesz jót a hangjuknak. Így a kóstolóra csak
„civilben”, a fellépések után kerülhet sor.

Sebõ 70!
A Könyvünnepen köszöntötték a hetven esztendõs, a Nemzet Mûvésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas muzsikus-zeneszerzõt, Sebő
Ferencet. A születésnapi mûsor részeként a
Tímár Böske vezette Csillagszemûek néptáncegyüttes lépett színpadra, hogy tánccal ünnepelje a mûvészt, aki a helyszínen dedikálta a
Sebõ 70! címû kötet.
R.A.

8

Várnegyed

XXII. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM, 2017. SZEPTEMBER 14. CSÜTÖRTÖK
E-mail: varnegyed@gmail.com

A VÍZIVÁROSI KLUB PROGRAMJAI
A nyári szünet után régi és új programokkal várja látogatóit a Vízivárosi Klub!
JÁTÉKOS
KLASSZIKUS
BALETT
Október 4-tõl,
szerdánként
16.30-tól 17-30-ig
8-12 éves korú gyermekeknek
Óradíj: 1500 Ft
4 alkalmas bérlet: 4800 Ft
Jelentkezés:
+36- 70-306-5259
e-mail: balett@c2.hu

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Hétfõ:
ÚJ! 9.00-10.00 Baba-mama torna. Érdeklõdés, jelentkezés: Metzing Katalin, kmetzing@gmail.com.
Ajánlott életkor 2 hónapostól 3 éves korig. Részvételi díj:
1200 Ft/alkalom. Elsõ alkalom: szeptember 18-án.

9.00-10.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi 14.00-17.00 Bridzs klub.
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@gmail.com címen.
Szerda:
ÚJ! 10.30-11.10 Össze-Hangoló kisgyermekes szülõknek. Interaktív népzenés foglalkozás, amely zeneterápiás szemlélettel átitatva fókuszál az anya-gyermek
kapcsolatra. Zenével, mondókákkal, ölbéli játékokkal a
kisebbek, tánccal, mozgásos játékokkal a nagyobbak,
hangszerekkel, hangkeltõ eszközökkel mindenki a zenei
folyamat részesévé válhat. Foglalkozásvezetõ: Paár
Julianna elõadómûvész, zeneterapeuta (paarjulcsa@
gmail.com). Részvételi díj: 1000 Ft/ alkalom.
16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ orosz társalgókör.

17.30-18.30 „Színkópé” - színjátszókör 6-10
éveseknek Patocskai Katalin színésznõ, drámapedagógus vezetésével. Részvételi díj: 4000Ft/hó (4 alkalom).
Érdeklõdés, jelentkezés: +36-20-770-8679, szinkope
@gmail.com.

17.00-18.00 Meridián torna.
Péntek:
8.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@
gmail.com címen.
9.00-10.00 Gerinctorna minden korosztálynak.
Részvételi díj: 600Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges
a ritustorna@gmail.com címen.

ÚJ! 10.30-12.00 „Ablaknyitogató”- számítógépes
klubfoglalkozás saját laptoppal rendelkezõ I. kerületi
nyugdíjasok részére. Részvételi díj: 500 Ft/alkalom.
Laptopot minden alkalommal hozni kell. Elsõ alkalom:
szeptember 18. Részvételi szándékát kérjük jelezze!

10.00-11.00 „Aranycipõ” senior tánctanfolyam.
Részvételi díj: 500Ft. Folyamatos csatlakozási lehetõség!
Érdeklõdés: Füleki Réka, +36-30-479-93-28.

Vasárnap:
17.30-19.30 Kezdõ Tai Chi Chuan edzés. Egészség15.00-16.00 „Aranycipõ”- senior tánctanfo- megõrzés lágy harcmûvészettel. Érdeklõdés Bódi
lyam. I. kerületi lakosoknak ingyenes. Folyamatos csat- Gergelynél, +36-70-285-2965.
lakozási lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, +36-30KÜLÖNLEGES SZÜLETÉSNAP (igény szerint ka479-93-28.
landtúrával, vetélkedõvel, alkotómûhellyel).
19.00-20.00 Labdás gerinctorna. Részvételi díj: Csütörtök:
Érdeklõdés: Körmendi Csilla, +36 30 531 55 77, bolcs1400 Ft/alkalom, 4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés 8.00-9.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdí- bagoly@index.hu
16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ angol tár- szükséges a ritustorna@gmail.com címen.
jasok részére. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@
salgókör.
gmail.com címen.
Kedd:
16.30-17.30 Ingyenes jogi tanácsadás. Bejelent- 8.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600 9.00-10.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600 Cím:1015 Bp. Batthyány u. 26.
kezés: drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhetõ- Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@ Ft/ alkalom. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@ Tel.: +36-1-780-7660, 06 20 232 9018.
gmail.com címen.
gmail.com címen.
ségein.
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com

MOZOGJUNK EGYÜTT

„KORTALANUL”

Családi- és sportnap
SZEPTEMBER 16.

Programok
MÁRAI SZALON
Budavári Önkormányzat Díszterem (1014
Budapest, Úri utca 58.)
Szeptember 26-án 17 órakor újra Márai Szalon
Borban az igazság - Zenében a mámor címmel. Vendégek:
Bolyki János egri borász, Meskál Tibor, a budapesti
Corinthia Hotel ügyeletes igazgatója, Tóka Ágoston, Junior
Príma-díjas orgonamûvész. Házigazda: Szigethy Gábor.
Litea Könyvszalon (I., Hess András tér 4.)
Szeptember 11-én, hétfõn 17.00 órakor a Litea
Könyvszalonban tartja soron következõ összejövetelét a
Várbarátok Köre. Az elõadás címe: A Kiegyezés – 150
évre visszanézve. Elõadó: Dr. Buzinkay Géza.

Figyelem! Új helyszín! Mátyás templom Plébániahivatal, 1014 Budapest, Országház u. 14.)
Szeptember 19-én, kedden 18.00 órától Utazás
Csángóföldön – Istensegítstõl Vizántáig - híres csángók
emlékei nyomában. Emlékest a 100. éve született, fiatalon elhurcolt Mikecs László tanár, történész tiszteletére.

ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
Szeptember 26-án, kedden este „Liszt Ferenc
estéje” – Válogatás Liszt késõi zongoramûveibõl.
Közremûködik: Lõte Enikõ, Hlavacsek Tihamér, Pellet
Sebestyén – zongora és Lõte Attila – színmûvész. Támogató: MMA.

Programok: ugráló vár, arcfestés, állatsimogató, óriásbuborékfújás,kézműveskedés, tánctanítás, az Oxygen Sportegyesület edzõinek bemutatói. A színpadon fellépnek a kerületi óvodások
és zeneiskolások, a Palinta együttes és a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat tánc-csoportja.
Kiemelt figyelem jut az egészségtudatosságra és az egészséges életmódra. A Mentálhigiénés
sarokban tanácsadás, aromaterápia és interaktív foglalkozás fogadja a látogatókat. A Medical
jóvoltából szûrõ-vizsgálatokat és prevenciós bemutatókat tartanak.
A rendezvény támogatói:

(1012 Budapest, Attila út 93.)
Szeptember 26-án 17.00 órától ismeretterjesztõ
elõadás Az év rovara: a szarvasbogár címmel. Elõadó:
Hernádi Ildikó okleveles agrármérnök, mérnök-tanár. Az
év élõlényeinek megválasztásával a szakmai szervezetek fel kívánják hívni az emberek figyelmét a környezetvédelem fontosságára.

VÁRBARÁTOK KÖRE

MAGYAR EMLÉKEKÉRT
A VILÁGBAN EGYESÜLET

Szeptember 16-án, szombaton 10.00 és 14.00 óra között ismét családi- és sportnapot szervez
a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont munkatársaival és az Oxygen Sportegyesület közremûködésével „Mozogjunk
együtt „kortalanul”! címmel. Mindenkit szeretettel várnak 0-tól 100 éves korig. Valamennyi
program ingyenes.

MAGYAR MEZÕGAZDASÁGI
KÖNYVTÁR

HAGYOMÁNYOK HÁZA –
KÖZÖSSÉGI TEREM
(1011 Budapest, Apor Péter utca 2-4.)
Szeptember 15-tõl újra Aprók tánca – gyermektáncház. A táncházak péntekenként 17.00-18.30-ig tartanak, a belépõdíj: 500 Ft/fõ (2 éves kor felett, gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt). Elõzetes bejelentkezés nem szükséges.

URÁNIA CSILLAGVIZSGÁLÓ
(1016 Budapest, Sánc u. 3/b;
telefon: +36-1-386-9233 ; +36-1-209-9193)
3D filmvetítés keddenként és csütörtökönként 18.30 és
19.30 órától. Távcsöves bemutatók 20.00 órától –
derült idõ esetén. A belépõjegy ára (egységesen): 500.Ft/fõ.

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI
KÖNYVTÁR
(Budavári Palota F épület; 1014 Budapest, Szent
György tér 4-5-6.)
Szeptember 15-én Aranyozás – költõk Arany
Jánosról - az Örkény Színház Aranyozás címû estjének
nyilvános fõpróbája az Országos Széchényi Könyvtárban. Arany Jánost idézõ és köszöntõ színházi esttel várja
a közönséget az Örkény Színház és az Országos
Széchényi Könyvtár. Az est házigazdája és rendezõ:
Mácsai Pál. A szövegeket olvassák: Bíró Kriszta, Csuja
Imre, Dóra Béla, Epres Attila, Ficza István, Für Anikó,
Gálffi László, Hámori Gabriella, Jéger Zsombor, Kókai
Tünde, Máthé Zsolt, Nagy Zsolt, Novkov Máté, Patkós
Márton, Pogány Judit, Polgár Csaba, Takács Nóra Diána,
Tenki Réka, Vajda Milán, Znamenák István, Zsigmond
Emõke. Jegyár a fõpróbára: 1600 Ft. További információ:
http://www. orkenyszinhaz.hu/

FELSÕVÍZIVÁROSI SZENT ANNA
TEMPLOM
(1011 Budapest, Batthyány tér 7.)
A „Budapest Orgonistái” sorozat következõ része:
2017. október 6., 19.00 - Nagy László Adrián, a
Budapest Országúti Ferences templom orgonistája
Johann Sebastian Bach mûveivel mutatkozik be.
Közremûködik: Nagy Anna Sára(ének). További információ: www.szentannazene.hu

VÁROSMAJORI JÉZUS SZÍVE
PLÉBÁNIA
(1122 Budapest, Csaba utca 5.)
Kérdezz bátran! címmel beszélgetés-sorozatot indítanak kívülálló, nem hívõk számára a városmajori torony
földszintjén (Csaba u. 5.). Az összejövetel csütörtöki
napokon 19.00 órakor kezdõdik, elsõ alkalommal
szeptember 21-én. Szeretettel várják korhatár nélkül
a felnõtt érdeklõdõket. Elérhetõség: +36-1-212-4656
vagy vmajorplebania@freemail.hu.
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Kerületi programok a szakrális
fesztiválon
Idén szeptember 16-24. között rendezik meg a XI.
Ars Sacra Fesztivált, amelynek mottója: „Ne féljetek!” (Jer 42,11). A szervezõk célja nem pusztán
az, hogy bemutassák a szakrális kultúra gyöngyszemeit, de reményeik szerint a mûvészet eszközeivel segíteni tudják Európát, hogy visszataláljon gyökereihez, a keresztény értékekhez.
A fesztivál programjait – képzõ- és iparmûvészeti
kiállításokat, különbözõ mûfajú koncerteket,
színházi és irodalmi elõadásokat, tárlatvezetéseket, gyerekprogramokat – ingyenesen látogathatja a nagyközönség. Összeállításunkban a
kerületi programokat gyûjtöttük össze.

TÁRLATVEZETÉS A MÁTYÁS
TEMPLOMBAN
2017. szeptember 16. – 24., Mátyás-templom
Tárlatvezetések legfeljebb 25 fõs csoportok
részére. A részvételhez elõzetes bejelentkezés
szükséges! Itt jelentkezhet be: hauser.gabor@
matyas-templom.hu.

RITKA • ROMANTIKUS • FRANCIA
Szeptember 17. 20.00, Mátyás-templom
A Magyar Örökség-díjas Budapesti Kórus fiatal
vendégmûvészei két, itthon ritkán játszott mûvel ajándékozzák a közönséget, amelyek francia,
romantikus karaktere és gyönyörû dallamai gonNE FÉLJ! – ARS SACRA 2017 KIÁLLÍTÁS doskodnak a lelket gyönyörködtetõ zenei él2017. szeptember 16. – 24., Budavári Evangélikus ményrõl. Vezényel: Uzsaly Bence. Mûsor: César
Franck: Krisztus 7 szava a kereszten, César
templom (Bécsi kapu tér).
Franck: Dextera Domini.
UGYANAZ A TÖRTÉNET
HÉTKÖZNAPI ZSOLTÁROK
2017. szeptember 16. – 24. Kiskép Galéria
Szeptember 17. 15.00, Magyar Nemzeti Galéria
(Országház utca 8.)
Bátai Sándor grafikus mûvészkönyvei a közép- Tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Galéria állandó
kelet-európai emberi sorsot idézik meg kiszolgál- kiállításában. A tárlatvezetésen a részvétel díjtatatottságunk írott nyomaival. Anyakönyvi lan, elõzetes regisztráció nem szükséges. Találkivonatok, családi fotók, hátoldalukon szemé- kozási pont: C épület, információs pult.
lyes üzenetek, nemzedékek évtizedein át õrzött
emlékek, személyes ereklyék, melyet az emlé- TÍZ PÉLDÁZAT
kezet kerekít történetté. A kiállítás szeptember Szeptember 18. 19.00, Budavári Evangélikus
16-án 19.00 órakor nyílik meg, a megnyitón be- templom (Bécsi kapu tér)
Jézus tanulságos, elgondolkodtató, provokatív
szélgetés Jász Attila költõvel.
történetei különleges zenei környezetben
elevenednek meg. A dalsorozat az õsforráshoz
AZ „ÁLDOTT ORVOS” KÖZELÉBEN
2017. szeptember 16. 16.00, Semmelweis Orvos- visszatérve, mégis mai módon fogalmazza újra
és tolmácsolja az evangéliumi tanítást, ahogy a
történeti Múzeum (Apród utca 1-3.)
Az elõadáson ókori gyógyítókkal, Szent Margit szerzõk eddigi bibliai dalai (Pál apostol, Hegyi
vezeklõövével, gyógyító szerzetesekkel találkoz- beszéd, Zsoltárok) is tették. Zene: Gryllus
hatnak, és izgalmas történeteket hallhatnak a Dániel, versek: Sumonyi Zoltán.
vizek és az ima gyógyító erejérõl is. A részvételhez
elõzetes bejelentkezés szükséges! Itt jelentkezhet: AZ ÉGBE SZÓLÓ HANG
Szeptember 20. 18.00, MTA Zenetudományi
+36-1-201 1577.
Intézet (Táncsics Mihály utca 7.)
„A QUATTRO MANI” – Tóth-Vajna Zsom- Sass Sylvia Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekesnõ mûsorában hallhatják: Händel: Ariobor és Gergely négykezes orgonakoncertje
2017. szeptember 16. 19.00, Felsõvízivárosi Szent dante, „Numi! Lasciarmi vivere”, Händel:
Semele, „Where’er you walk”, Fiocco: Arioso,
Anna-templom (Batthyány tér 7. )
A négykezes billentyûs muzsika mindig is a leg- Mendelssohn: Paulus Nr.7, Arie: „Jerusalem,
bensõségesebb kamarazenei mûfajok közé tar- Jerusalem”, Scarlatti: Két szonáta címû mûveit.
tozott. Az egyetlen olyan kamarazenei formáció,
ahol a játékosok ugyanazt a hangszert szólal- SZAKRÁLIS SÉTA A BUDAI VÁRBAN
tatják meg. Ezen a koncerten a világhírû orgo- Szeptember 19. és 20. 17.00
namûvész ikerpár, Tóth-Vajna Zsombor és Dr. Végh András muzeológus vezetésével végigGergely szólaltatják meg az orgonairodalom járjuk a Várnegyed szakrális emlékeit, az egykori
kolostorok, templomok helyszíneit, megismernégykezes ritkaságait.
hetjük a Mátyás-templom történetét, megnéz-

NATO-futás
a kerületben
Szeptember 24-én rendezik meg a Budapest
Futófesztivál – NATO Futás eseményt. A rendezvény „házigazdája” idén is a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, amely nemcsak a
befutó helyszíne, de otthont ad a kapcsolódó
programoknak is, és valamennyi saját kiállítására ingyenes belépést biztosít a verseny ideje
alatt.
A 10 és 4 kilométeres utcai távot – amely a
Vérmezõrõl indul – egyéniben és kétfõs csapatversenyben lehet teljesíteni. A rendezvény
miatt jelentõs forgalomkorlátozásokra kell
majd számítani.
A rendezvényen részt vesz számos NATO
tagországból érkezõ, élsportolókból álló katonacsapat is, valamint Budapest nagykövetségeinek csapatai egy külön kategóriás verseny
keretében állnak rajthoz. A 10 kilométeres
versenytávot minden évben a honvédelmi
miniszter is lefutja.
A fesztivál keretén belül huszonötödik alkalommal állnak rajthoz Budapest diákjai a
Történelmi (Kegyeleti) Váltófutáson, amely az
Aradi Vértanúknak és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történéseinek állít
emléket
A versenyre – a nevezési díj megfizetése
mellett – bárki nevezhet
a www.natofutas.hu oldalon,
ahol további részleteket is olvashat a
versenyrõl és a kapcsolódó programokról.

zük, mi rejtõzik a Hilton Szálló alatt. Találkozó
a Szt. György téren, a Budavári Sikló felsõ
állomása elõtt. A találkozási pontnál keressék
az Ars Sacra Angyalt! A séta a Mária Magdolna
toronynál végzõdik.

ESTI BESZÉLGETÕS VÁRI
TÖRTÉNELMI SÉTA
2017. szeptember 22., 23., 24. 18.30 – 20.00 óra
Laza esti séta a Várban, a történelmileg fontos
helyszíneken, egy-egy esemény felelevenítésével,
a hozzá köthetõ izgalmasabb történetekkel.
„IDVEZLÉGY KEGYELMES SZENT
Találkozó a Szentháromság szobornál.
LÁSZLÓ KERÁLY”
A részvételhez elõzetes bejelentkezés szükséges!
Szeptember 19. 15.00, Magyar Nemzeti Galéria
Itt jelentkezhet be: hauser.gabor@matyas-tempTárlatvezetés a Magyar Nemzeti Galéria állandó lom.hu
kiállításában. A tárlatvezetésen a részvétel díjtalan, elõzetes regisztráció nem szükséges. Találko- SZELE GYÖRGY: EGY SZÉCHÉNYI
zási pont: C épület, információs pult.
VARÁZSA - KÖNYVBEMUTATÓ
Szeptember 22. 19.00, Mátyás-templom plébánia
„ZENGEDEZZETEK AZ ÚRNAK
(Országház utca 14.)
HÁRFÁVAL ÉS HANGOS ÉNEKLÉSSEL!” Közremûködnek: Marsall Ágnes újságíró és
Szeptember 19. 19.00, Alexandriai Szent Katalin Sinkovits Vitay András színmûvész.
Plébániatemplom (Attila út 11.)
Mozart, Verdi, Ravel, Rachmanyinov, Schu- BELSÕ IMÁK
bert, Saint-Saëns mûveit adja elõ Fodor Ildikó Szeptember 23. 15.00, Magyar Nemzeti Galéria
és Kéringer László énekmûvész. Közremûködik Tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Galéria állandó
Bábel Klára hárfamûvész.
kiállításában. A tárlatvezetésen a részvétel díjtaISTEN/KÉP – Változatok egy témára közép- lan, elõzetes regisztráció nem szükséges. Találkozási pont: C épület, információs pult.
kortól napjainkig
Szeptember 20. 15.00, Magyar Nemzeti Galéria
Tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Galéria állandó HIT ÉS GYÓGYÍTÁS - Beszélgetés Dr. Csókay
kiállításában. A tárlatvezetésen a részvétel díjta- András idegsebész fõorvossal
lan, elõzetes regisztráció nem szükséges. Találko- Szeptember 23. 15.00, Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum (Apród utca 1-3.)
zási pont: C épület, információs pult.
A hit és a gyógyítás kapcsolatáról, történetérõl
beszélget Dr. Csókay András idegsebész fõorvos
MAGYAR SZENTEK ÉS KULTUSZUK
és Dr. Kótyuk Erzsébet orvostörténész, az MNM
A KÖZÉPKORBAN
Szeptember 21. 15. 00, Magyar Nemzeti Galéria Semmelweis Orvostörténeti Múzeum megbíTárlatvezetés a Magyar Nemzeti Galéria állandó zott igazgatója.
kiállításában. A tárlatvezetésen a részvétel díjtalan, elõzetes regisztráció nem szükséges. Talál- KÓRUSMÛVEK A KRISZTINÁBAN
a KSH Kamarakórus elõadásában
kozási pont: C épület, információs pult.
Szeptember 23. 16.30, Krisztinavárosi Havas
Boldogasszony Plébániatemplom (Krisztina tér 1.)
SZAKRÁLIS SÉTA A VÍZIVÁROSBAN
A program 3 részbõl áll: a.) liturgikus mûvek
Szeptember 22. és 23. 17.00
Dr. Végh András muzeológus vezetésével végig- (Josquin, Palestrina, Charpentier, Pitoni, Kodájárjuk a Víziváros szakrális emlékeit, az egykori ly, Gárdonyi) b.) spirituálék, illetve dél-afrikai
kolostorok, templomok, dzsámik helyszíneit. egyházi szövegû dalok c.) Schöggl: Pisztráng
Sok-sok kincs és történet tárul elénk, amelyek (parafrázisvariációk Schubert pisztráng témámellett nap mint nap elsétálunk, de mégsem jára). Karnagy: Gyõri Krisztina.
ismerjük történetét. Találkozó a Corvin téren a
templom mellett.
„AZ ÉGI ÉS A FÖLDI SZÉPRÕL”
Szeptember 22. 15.00, Magyar Nemzeti Galéria
Tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Galéria állandó
kiállításában. A tárlatvezetésen a részvétel díjtalan, elõzetes regisztráció nem szükséges. Találkozási pont: C épület, információs pult.

További programok és
információk:
http://www.ars-sacra.hu

Mesemúzeum
(I., Döbrentei u. 15., Telefon: +36 1 202 4020)

SZEPTEMBERI PROGRAMOK
Szeptember 16., szombat
11.00 órától
Közös társasjátékozás

Szeptember 24., vasárnap
10.30 órától
Kiscsoport koncert

Vajon megtalálod a labirintusból kivezető utat? Tudsz
egymás után kétszer hatost dobni? Menni fog a pókerarc? Gyere, próbáld ki! Ajánlott korosztály: 5-12 éves
korig. 120 perc.

Kinderground zene nagycsoportosoknak,
kisiskolásoknak és harcedzett szülőknek
Az együttes tagjai: Czingráber Eszter – ének,
Kisgyörgy Ilka - ének, Gazda Bence - basszusgitár,
Jelinek Balázs – gitár, Pálhegyi Máté – fuvola,
Pálvölgyi Balázs – gitár
Ajánlott korosztály: 3-10 éves korig. 60 perc

Szeptember 23., szombat
11.00 órától
Mit tegyél, hogy ne fújják el
a házad?
- Építkezési tanácsok malacoktól - Farkasbiztos házépítési praktikák. Szereted a meséket? Imádsz játszani?
Építenél házat? Tanuld meg a három kismalactól, hogy
hogyan építs olyan házat, amit még egy farkas sem tud
elfújni. Ajánlott korosztály: 5-12. 120 perc

Szeptember 30., szombat 10.00 órától

5 éves a Mesemúzeum!
Koncertek, kézműves pontok, népi játékok, műhelyfoglalkozások, mese, tabáni kalandpálya várja a látogatókat.
A programokon való részvétel ingyenes.
10.00-15.00: GYIK-Műhelyes Kreatív
Művészeti foglalkozások
11.00: Klárisok zenekar: Kerekégenjáró
lemezbemutató interaktív családi koncert
13.00: Ládafia bábszínház
14.00: Évkerék Társulat: A 99 tüzes
kabbala- moldvai legendamese. Moldvai mitikus játék fergeteges muzsikával és
tűzzsonglőrökkel!
15.00 Arany-ösvény: tabáni kalandpálya
a Kompánia Színházi Társulattal
16.00: Szalóki Ági: Körforgás családi koncert
Ajánlott korosztály: 4-99 éves korig.
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E-mail: varnegyed@gmail.com

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10.00-15.00 óráig a szerkesztőségben (I. ker., Országház utca 15.)
Ingatlan
A kerületben közel 20 éve mûködõ

WÁGNER ÉS TÁRSA INGATLANIRODA
Attila út 12. (okmányiroda mellett)
folyamatosan keres ügyfelei számára
ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT, családi házakat.
Telefon: 212-1261, 212-2136, www.ingatlanwagner.hu,
e-mail: wagnera1@chello.hu.
Budai várban szuperpanorámás 95 m2-es + 16 m2 terasz, 2,5
szobás, 2 fürdõszobás, felújított, cirkófûtéses önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 72,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
XII. Költõ utcában 110 m2-es, 3,5 szobás 2 szintes, 2 generációs cirkófûtéses, felújítandó önkormányzati lakás kisebb budai
öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
XIII. Újlipótvárosban a Radnóti Miklós utcában a Vígszínház
közelében felújított állapotú 40 m2-es 1 szoba összkomfortos,
cirkó fûtéses, alacsony rezsiköltségû önkormányzati lakás bérleti
joga I. kerületi önkormányzati lakásra vagy öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06
30/488-1933
I. Lánchíd közelében a Fõ utcában 60 m2-es 2 szoba összkomfortos, cirkófûtéses, belsõ terasszal kialakított, földszinti, galériázott, felújított önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga I.
kerületi önkormányzati bérlakásra vagy budai öröklakásra
cserélhetõ. Csereirányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 2121261, 0630/488-1933.
Budai várban az Országház utcában 6 lakásos kertes házban
lévõ felújított 23 m2-es, dongaboltozatos, közvetlen kertkapcsolatos, alacsony rezsiköltségû hangulatos garzonlakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 15,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.
Budai várban az Országház utcában 129 m2-es 4 szobás, loggiás reprezentatív adottságú, felújítandó önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 62,5 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
II. Kuruclesi úton 9 lakásos kertes társasházban lévõ 100 m2es, 3 külön bejáratú szobás, nagy étkezõkonyhás, loggiás, pincei
tárolós, cirkófûtéses, azonnal beköltözhetõ öröklakás eladó. Ár:
43 M Ft. Dupla garázs ára: 7 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.
Budai vár alatt a Donáti utcában a Halászbástya közelében
52 m2-es jelenleg 1 szoba + hall elosztású, panorámás, erkélyes
öröklakás eladó. Irányár: 38 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0620/ 399-3917
Budai várban az Úri utcában belsõ kert felé nyíló 40 m2-es 1,5
szobás, remek elosztású, teljes felújításon átesett, korszerû cirkó
fûtéses, közvetlen kertkapcsolatos önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
Hattyú utcában polgári jellegû 6 lakásos társasház magasföldszintjén 63 m2-es 2,5 szobás, azonnal beköltözhetõ,
tehermentes öröklakás eladó. Irányár: 37,8 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/509-26-65.
Vennék Naphegy téren 2,5 szobás 82 m2-es legfelsõ szinti
lakást, nagy terasszal, vagy cserébe adnám Naphegy alján egy
emeleten lévõ két lakásomat. Telefon: 06-30-459-3706
Készpénzes magánszemélyként Budapesten eladó
ingatlant vásárolnék! 220 ezer Ft/nm áron vásárolnám meg lakását. Tehát pl. 100 nm-es lakásáért már
holnap 22.000.000 Ft készpénzt kaphat! Keressen
az alábbi elérhetõségek egyikén: Tel.: 06-30-8983818, vagy email: tamas.kiss.1965@gmail. com
XIII. Pannónia utcában, Újlipótváros legnívósabb utcájában
körút közeli, klasszikus liftes társasházban 77 nm-es 4. emeleti
rendkívül világos és csendes 2 + 1 félszobás + hallos lakás 39,9
millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974
0571.
I. Batthány utca középsõ szakaszán liftes, zárt lépcsõházas
társasházban 4. emeleti világos, Parlamentre panorámás frissen
felújított és gépesített, erkélyes 38 nm-es modern minimál design garzonlakás 35 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571.
I. Batthyány utcában liftes, zárt lépcsõházas társasház elsõ
emeletén 76 nm-es csendes, nappali, hall + 2 hálószobás, erkélyes, duplakomfortos lakás 50 millió forintért eladó. BakosLak
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571

ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ
AZONNALI KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL VÁSÁROL!
Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat, Herendit, Zsolnayt és stb., órákat (kar, dísz, fali), szõnyegeket (kopottan, hibásan is), kitüntetéseket, érméket, bizsukat – borostyánt, ezüstöket, csipkéket,
könyveket, bundákat, mindenféle régiséget, hibásat
is. Hívjon bizalommal a hét minden napján, díjtalan
kiszállással. Telefon: 06-70-600-1727.
I. Szentháromság téren Mátyás templomra, Halászbástyára,
Dunára és Parlamentre teljes panorámás, 2. emeleti zárt lépcsõházas rendezett, kulturált társasházban felújított 70 nm-es
nappali + 2 hálószobás lakás 150 millió forintért eladó. BakosLak
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
I. Halászbástya alatt Parlamentre, Dunára és Rózsadombra
panorámás, 2. emeleti belsõ kétszintes, 110 nm-es amerikai
konyhás nappali + 2 hálószobás + dolgozószobás, dupla panoráma teraszos, luxus designlakás 198 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
II. Pasaréten csendes utcában 3 lakásos társasházban 140
nm-es világos, magasföldszinti nagy teraszos és kertkapcsolatos, kandallós nappali + 3 hálószobás duplakomfortos lakás 2
beállós garázzsal 133 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571.
II/A Máriaremete zöldövezetében luxusvillában 200 nm-es
belsõ kétszintes nappali + 4 hálószobás lakás duplagarázzsal 89
millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974
0571.
XI. Gellérthegy oldalában Móricz Zsigmond körtér mellett Ménesi úton szépen felújított villaépület magasföldszintjén napfényes, csendes, 2+2 félszobás 80 nm-es lakás 1 kerti beállóval
50 millió forintos irányáron eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618,
06 20 974 0571.
II. Pasaréten zöldövezetben eredeti Bauhaus épület 2.
emeletén panorámás 110 nm-es nappali + 2 hálószobás nagy
teraszos lakás 2 teremgarázshellyel 99 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
II. Bem rakparton 185 nm-es panorámás, belsõ kétszintes 2
lakrészes 4+3 félszobás félemeleti elegáns polgári lakás 127 millió
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
II. Pálvölgy legszebb utcájában zöldövezeti õsfás 1190 nm-es
összközmûves lakóövezeti telek 190 millió forintért eladó. Szabadon álló beépítés, elõkert 5,0 m, 15 % beépíthetõség, 75 %
zöldterület, építmény magasság 3-6 m. 2 szintes ház építhetõ
rá. 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 20 974 057.

Életjáradék
életjáradék
Szeretné biztosítani nyugdíjas éveit?
Kössön életjáradékot, jogi tanácsadás mellett!
Gondozás, ápolás, takarítás, okleveles referencia.
Hívjon bizalommal! Telefon: 06-70-6000-323.
Markó István. A hét minden napján hívható.
Életjáradéki vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondozást vállalnék szakképzett ápolónõi végzettséggel. Aradi Lászlóné.
Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.00
Megfelelõ anyagi háttérrel rendelkezõ, kulturált, egyedülálló
fiatalember életjáradékot kötne hosszútávra, befektetés céljából.
06-70/492-6678.
adás-vétel
Adás-vétel
Hagyatékot, festményeket és egyébb régiségeket
vásárolok magyas áron üzlettel, telephellyel rendelkezem!! Ingyenes kiszállítás. Érd.: 70/324-3961.00

KÖNYV! Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk! Krisztina
Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket, könyvtárakat,
régi térképeket, kéziratokat, képes-levelezõlapokat, plakátokat,
fényképeket, egyéb papírrégiségeket. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel./fax: 212-8909, e-mail: kriszt.ant@gmail.com.
Nyitva: h-p 10-18 óráig.00
Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget,
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy út
16. 266-4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19.00

NAGY ZSUZSANNA BECSÜS, MÛGYÛJTÕ NÕ.
+5000 Ft-ot adok az újság felmutatásakor.
Készpénzre van szüksége? Hívjon bizalommal!
Vásárolok porcelánokat – Herendit, Zsolnay; festményeket, bútor, bizsukat, kitüntetéseket, csipkét,
ezüst tárgyakat, kerámiákat, csillárokat,
szõnyegeket hibásan is. Életjáradék szerzõdést is
kötök idõsebb úrral vagy hölggyel, ellátását vállalom. Az Ön megbízható partnere:
Nagy Zsuzsanna, 06-30-907-99-10.

TELJES HAGYATÉK

Teljeskörû
LAKÁSFELÚJÍTÁS
energiatanúsítvánnyal,
Pályázatírással is!
Kőműves munkával,
a kibontott anyagok
elszállításával.

VÁSÁRLÁS

ENERGIA-STOP KFT.

VEZÉR ANTIK. XIV., Vezér út 148-150.
Készpénzért vásárolunk antik és modern festményeket,
porcelán és kerámia tárgyakat, katonai kitüntetéseket és
ruhákat, kardokat. Ezüst és bronz tárgyakat, keleti tárgyakat. Teljes hagyaték felvásárlás! Régi bizsuk, borostyán,
régi papírok, képeslapok. Könyvek! Telefon: 06-70-39888-51, 06-20-807-29-06.

RÉGI BÚTOROK
FESTMÉNYEK
PORCELÁNOK - ÓRÁK
CSILLÁROK - SZÕNYEGEK
EZÜST TÁRGYAK
ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY
ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700

2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.
Telefon: 06-26/376-031,
06-30/655-655-2
REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ , NAPELLENZŐ
stb. szerelése, javítása garanciával. Kerületi redőnyos.
AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN
MEGRENDELÉSHEZ!.
Telefon: 06-70-341-94-89.
LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS, VÍZSZERELÉS,
CSEMPÉZÉS, VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE, ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁK,
TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR.
TELEFON: 202-2505, 0630-251-3800.

Oktatás
Oktatás

Matematika, fizika tanítás, korrepetálás. Emeltszintû és
középszintû érettségire, egyetemi, fõiskolai tanulmányokra
felkészítés. Több mint huszonötéves gyakorlat. Telefon: 06-1Szolgáltatás
szolgáltatás
213-7747, 06-20-518-2808, e-mail: szakallk@freemail.hu.
Segítség a tanulásban. Figelemzavar megszüntetése, konABLAKJAVÍTÁS
centrációs képesség növelése, önbizelom fejlesztése. Telefon:
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU
06-30-232-8717.
22 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók javítását,
Német, francia nyelv oktatása kezdõknek, haladóknak,
illesztését, zárak cseréjét, festését, hõszigetelõ üvegezését és
diákoknak illetve felnõtteknek. Lehet egyénileg vagy kis csoszigetelését 1 év garanciával! Felmérés díjtalan! Horváth
portban. Igény esetén házhoz is megyek. Elérhetõség: 06-70Ákos, telefon: 06-70-550-0269.
379-4881.
Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagytakaVegyes
Vegyes
rítását vállalom, közületeknek és magánszemélyeknek. Halász
Tibor. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.
Tabuk, titkok, tények, trauma feldolgozás orvos kineziológusVízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csapok,
szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása. Mosó-, sal. Telefon: 06-30-232-8717.
Mit üzen a lelkem? Kapcsolat felvétele belső vezetőnkkel a
mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 06tarot kártya szimbólumainak segítségével. Érdeklődni: Oláh
30-447-3603.
Lakatos, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése. Tünde, tel.: 06 30 841 3331
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Telefon:
Állás
Állás
06-20-945-0316, 06-30-450-3308.00
ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK.
Erkélyek, kirakatok üvegezése. Régi keretek átalakítása
hõszigetelõ üveg befogadására. Gyorsan, tisztán, pontosan!
Nagy Miklós! Telefon: 06-20-9777-150.00
ROBERTÓ Társasházak Takarítása 25 éves gyakorlat,
heti-havi rendszerességgel, kukák-szelektív edények ki-be húzása - hólapátolás. Teremgarázsmosás, fûnyírás-sövénynyírás.
Nagy Róbert: 06-309-39-20-39.00
Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalási is. Gipszkartonozás, kőműves-javítások, burkolás. Gyors kezdés, rövid
határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30-5686-255.
Villanyszerelés azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelõ
mester. Telefon: 06-20-9344-664, 246-9021. Elmû által
minõsített és ajánlott vállalkozás.oo
Szabó Balázs vállalja kémények belsõ marását, bélelését teljes körû ügyintézéssel. 06-20-264-7752.
Társasházak megbízható képviseletét vállaljuk szakképzett
műszaki, könyvelői háttérrel, referenciákkal! Tel: +36-30/4325919. E-mail: hazcoop.nk@gmail.com

VÁRNEGYED

Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és
szúnyoghálóval!
7 év granciával

Személyi-sofõr állást keres 43, éves magas, jó megjelenésû
fiatalember, hazatelepülés után német nyelvtudással, egyéb
megoldás is érdekel. Telefon: +36-20-329-1625.
Csomagolói munka Budapest XII. kerületben. Elvárás:
monotóniatûrés, váltott mûszak vállalása, kézügyesség, gyors
és precíz munkavégzés, álló munka vállalása. Jelentkezés önéletrajzzal: csomagolo@emporia.net.
Gyakorlott idõs gondozást, gyermekfelügyeletet, különbözõ
házimunkát, bevásárlást… egyéb állást vállalok. 60 éves
nyugdíjas hölgy EÜ - pedagógiai végzettséggel – gyakorlattal.
Dorn Kálmánné, telefon: 06-20-392-5838.

Társkeresés
Társkeresés
Diplomás, kulturált úr társaságát keresem, 59 éves hölgy,
kölcsönös megértés esetén barátság kialakítása céljából. Telefon: 06-20-392-5838.

E-mail: varnegyed@gmail.com
Telefon: (06-1) 355-0139

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Fõszerkesztõ: Blázsovics Lívia. Fotó: Czagány Balázs.
Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@gmail.com. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (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 rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.
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Szociális ruhavásár
a Vöröskeresztnél
A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a
rászoruló lakosok számára. Az akció során kedvezményes áron vásárolhatnak használt ruhanemût,
gyermek, nõi, férfi ruházatot és játékokat.
Az akció helye:
1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. II. emelet.
Az akció ideje:
2017. szeptember 18. (hétfõ)
08.00-16.00-ig.

A szociális vásárra elsõsorban gyermeküket egyedül
nevelõ szülõket, kisnyugdíjasokat és
a kiskeresetû lakosokat várják.

Az önkormányzat ingyen
hívható zöld száma
közérdekű ügyekben:

06-80-204-275
A Budavári Önkormányzat
központi telefonszáma:

+36-1-458-3000
HIRDESSEN A VÁRNEGYEDBEN!
Üzenete minden I. kerületi családhoz eljut!
1/1 oldal
274x403 mm,
190.000 Ft+ÁFA

Apróhirdetés feladás

1/2 oldal
274x200 mm,
90.000 Ft+ÁFA

1/8 oldal
136x99 mm,
25.000 Ft+ÁFA

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

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

1/16 oldal
66x99 mm,
11.000 Ft+ÁFA
1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.500 forint/megjelenés
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.500 forint/megjelenés
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 3.000 forint/megjelenés
20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó

Apróhirdetés-felvétel személyesen: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig
a szerkesztőségben
1014 Budapest, I. Országház u.15.
Telefon: 355-0139, E-mail cím: varnegyed@gmail.com

