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Emlékkõ Kányádi Sándor tiszteletére
A tabáni kis parkban, egykori lakóháza és
a számára oly’ kedves Elek apó kútja,
valamint a kezdeményezésére megszü -
letett Mesemúzeum szomszédságában
avatták fel a Kányádi Sándor emlék követ.
Ahogyan a helyszín is emblema tikus, úgy
az avatás idõpontja is, hiszen szeptember
30-a Benedek Elek születé sének évfor-
dulója, a Magyar Népmese Napja, és
Sándor bácsi mindig is kiemelt figyelmet
fordított a gyermekekre és a mesék
világára. Az emlékkõnek és Elek apó
kútjának helyt adó, meghitt hangulatú
kertet a Budavári Önkormányzat felújí-
totta: modern, környezetbarát bur ko la -
tot kapott a sétány és új, Kányádi-
idézeteket rejtõ padokat helyeztek ki. A
munkálatok várhatóan tavasszal foly-
tatódnak: megújul az itt található játszó -
tér is és a parkot körbekerítik.

(Részletek az 5. oldalon)

Emlékkövet avatott a Budavári Önkormányzat Kányádi Sándor tiszteletére a Magyar Népmese Napján. Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere és az alkotó, Csák Attila szobrászmûvész
leplezte le az emlékkövet a Kossuth-díjas író egykori otthona szomszédságában, a Fátyol utcai parkban. Csák Attila szobrászmûvész elmondta, megtisztelõ számára, hogy elkészíthette az
emlékkövet. A rajta lévõ Kányádi-portré szintén Csák Attila alkotása. – Ez az én személyes búcsúm Sándor bácsitól – mondta.   

Találkozások
Történetek, visszaemlékezõ
beszélgeté sek Kányádi Sándorról

Október 16-án, kedden 18.00 órakor
Faragó Laura, Kossuth- és Magyar
Örökség díjas énekmûvész, népdal éne -
kes személyes tárlatvezetés kere tében
mesél Kányádi Sándorral való találkozá-
sairól. 

Az est helyszíne: Virág Benedek Ház –
Döbrentei utca 9.
A belépés díjtalan. 

Hajókirándulás az Idősek Világnapján

A Budavári Önkormányzat az idei évben is egy különleges hajókirándulással lepte meg a kerületben élõ idõs embereket október 1-jén, az Idõsek
Világnapján. A jó hangulatú esemény nem pusztán vidám kikapcsolódást, kellemes õszi sétát jelentett, hanem az új ismeretség, az együttlét, a
közösséghez tartozás élményét adta a résztvevõknek.                                                                                                                                   (Képes beszámolónk a 6-7. oldalon)
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E-mail: varnegyed@gmail.com

Dankházi Tibor, Fidesz-KDNP
1. számú egyéni választókerület
A Polgármesteri Hivatalban minden hónap utolsó kedd -
jén 18.00 órától, telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-20-354-03-04.
E-mail: dankhazi.tibor@budavar.hu

Marschall Máté, Fidesz-KDNP
2. számú egyéni választókerület
A Budavári Polgári Szalonban (Budapest, I. Fõ u. 28.),
telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-20-354-1046.
E-mail: marschall.mate@budavar.hu

Tímár Gyula, Fidesz-KDNP
3. számú egyéni választókerület
A Vízivárosi Klubban (Budapest, I. Batthyány u. 26.),
telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-20-353-7100.
E-mail: timar.gyula@budavar.hu

Tóth Gábor, KDNP-Fidesz
4. számú egyéni választókerület
A Vízivárosi Klubban (Budapest, I. Batthyány u. 26.), min-
den hónap elsõ szerdáján, telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-20-353-4884
E-mail: toth.gabor@budavar.hu

dr. Jeney Jánosné, Fidesz-KDNP
5. számú egyéni választókerület
A Vízivárosi Klubban (Budapest, I. Batthyány u. 26.),
telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-20-353-7272
E-mail: jeney.janosne@budavar.hu

Horváth Csilla, Fidesz-KDNP
6. számú egyéni választókerület
A Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában
(Budapest,  I. Attila út 65.), telefonos egyeztetés alap -
ján.
Telefonszám: +36-20-354-0666.
E-mail: horvath.csilla@budavar.hu

dr. Patthy Szabolcs, KDNP-Fidesz
7. számú egyéni választókerület
Telefonos egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-30-456-7967 
E-mail: patthy.szabolcs@budavar.hu

Varga Antal, Fidesz-KDNP
8. számú egyéni választókerület
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gim ná zium -
ban (Budapest,. I. Krisztina tér 4.), telefonos egye z tetés
alapján.
Telefonszám: +36-20-354-0355
E-mail: varga.antal@budavar.hu

Vecsey András, Fidesz-KDNP
9. számú egyéni választókerület
Telefonos egyeztetés vagy elektronikus levél alapján.
Telefonszám: +36-20-914-8289 vagy 
+36-1-355-92-51
E-mail: vecsey.andras@budavar.hu

Orczy Antal, Fidesz-KDNP
10. számú egyéni választókerület
A Balassi Intézetben  (Budapest, I. Somlói út 51.) 
minden hónap elsõ hétfõjén 18.00 – 19.00-ig. 
Telefon: +36-20-353-5357.
E-mail: orczy.antal@budavar.hu

Remenyik Ildikó, MSZP-MLP
A Krisztina krt. 73. sz. alatt, 
telefonos egyeztetés alap ján.
Telefon: +36-20-535-1400
E-mail: remenyik.ildiko@budavar.hu

dr. Gallowich Margit, LMP
A Hattyú utcai Idõsek Klubjában (Budapest, I. Hattyú u.
16.) telefonos egyeztetés alapján.
Telefon: +36-30-463-45-31, +36-20-353-82-23
E-mail: gallowich.margit@budavar.hu

Váradiné Naszályi Márta, PM
A Zöldike Klubban (Budapest. I. Mária tér 1.), 
elõzetes egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-20-353-7973; +36-30-449-9172,
E-mail: varadine@budavar.hu

Veres Dávid Olivér, független
Egyéni  egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-20-353-6727
E-mail: veres.david@budavar.hu

Önkormányzati
képviselõk 
fogadóórái

A pályázat célja: 
A fent említett szerveztek, intézmények által támogatást
biztosítanak olyan családok, gyermekek, idõskorúak, szo-
ciális helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt hátrányos
helyzetben levõ kerületi lakosok anyagi- és természetbeni
eszközökkel történõ támogatására, amelyeket az adott
intézmény vagy szervezet gazdálkodása saját önerõbõl
nem tenné lehetõvé. Továbbá támogatást biztosítanak
karácsonyi programok, szociális tevékeny ségek, családos
délutánok, családok karácsonyához elengedhetetlen tár-
gyi eszközök, különbözõ korosztályok számára (bölcsõ -
dés, óvodás) segítõ eszközök, fej lesztõ játékok, Mikulás-
és kedvességi csomagok beszerzésére. 

A pályázók köre:
Az I. kerületben mûködõ alábbi szervezetek nyújthatnak
be pályázatot: 
•  bölcsõdék,
•  családi napközik,
•  Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 
•  köznevelési intézmények
•  egyházi közösségek

Nem pályázhatnak:
•  jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek, il-

letve magánszemélyek, 
•  azok, akik korábban az I. Kerületi Népjóléti Köz -

alapítványtól kapott pályázati támogatásukkal nem
számoltak el.

Nem támogathatók:
Támogatásban nem részesülhetnek, akik:
•  csõd, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt állnak,
•  bármilyen önkormányzati forrásból juttatott támo-

gatásra vonatkozó szerzõdésekben vállalt kötelezett -
ségüket nem teljesítették,

•  az igényelt támogatást más pályázaton már elnyerték,
illetve rendelkezésükre áll.

A pályázat benyújtása:
A pályázat beadásához szükséges adatlap és kapcsolódó
kötelezõ mellékletei letölthetõk az önkormányzat hon-
lapjáról (www.budavar.hu/Pályázatok/Közalapítvá -
nyok/) menüpontból.

A pályázati adatlapon fel kell tüntetni:
•  a pályázó szervezetazonosító adatait (megnevezését,

címét, számlaszámát, felelõs vezetõjének nevét);
• bejegyzési határozat – Szociális és Gyámhivatal

(bölcsõ dék, napközik esetén)
•  bírósági bejegyzés (egyházi szervezetek esetén)
•  a pályázat lebonyolításáért felelõs személy adatait;
•  a pályázati program célját, megnevezését, pontos

helyszínét, idõpontját;
• a program teljes költségvetését, ezen belül külön

feltüntetve az Népjóléti Közalapítványtól igényelt tá-
mogatás összegét,

•  a program végrehajtásához tervezett forrásokat rész -
letesen:
• a saját forrásokat,
• az önrész mértékét, 
• különbözõ forrásokból rendelkezésre álló/igényelt

támogatásokat,
• a pályázaton igényelt támogatás összegét.

A pályázat kötelezõ mellékletei:
•  a pályázó bemutatkozása (kitérve a pályázó eddigi

tevékenységére, kerületi vonatkozásaira);
•  a program részletes leírása;
•  a program részletes költségvetése;
•  a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap,
•  a pályázó összeférhetetlenséggel és érintettséggel

kapcsolatos nyilatkozata,
•  Áfa-nyilatkozat (aláhúzva a megfelelõ rész),
•  NAV adóigazolás köztartozás mentességrõl – 
A mellékleteket maximum 1-1 A/4 oldal terjedelemben
kérjük csatolni.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat 3 egymástól elkülönített példányban,
egyoldalas nyomtatásban, de egy borítékban kell
benyújtani. 
A lezárt borítékra írják rá: 
„Népjóléti Közalapítvány 2018. évi pályázata”

Benyújtható személyesen a Budapest Fõváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal/Szervezési Csoport/Pál
Katalin részére 215. szoba, vagy postai úton: 1250
Budapest, Pf.: 35. 

A pályázat benyújtásnak határideje: 
2018. október 31.

A pályázat beérkezési határideje a fent jelzett határidõ,
postai benyújtásnál az érkeztetést igazoló hivatalos
önkormányzati bélyegzõ dátuma az irányadó.

Pályázatok elbírálása:
Elbírálási határidõ: 2018. november 9.

A pályázatokat a Budapest I. kerület Népjóléti
Közalapítvány kuratórium tagjai bírálják el.

A Népjóléti Közalapítvány döntésérõl valamennyi érvé -
nyes pályázatot benyújtó pályázó írásban értesítést kap.

További információ
A pályázattal kapcsolatosan a Népjóléti Közalapítvány
titkára nyújt felvilágosítást munkaidõben, az alábbi
elérhetõségeken: +36-1-458-3096; pal.katalin@bu-
davar.hu. 

Pályázati anyagokat nem küldenek vissza. A pályázat
kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításá-
nak jogát.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának Népjóléti Közalapítványa az adventi idõszakhoz közeledve 

a 2018. évi költségvetésébõl pályázatot hirdet az I. kerületben mûködõ szociális, népjóléti, valamint köznevelési intézmény, 
illetve egyházi közösség részére. 

Jó ürügy és meggyõzõ fellépés – ennyi kell a
trükkös csalóknak, hogy bejussanak a lakásba, és
kifosszák áldozataikat. Elsõsorban az idõs em-
berek sérelmére követik el a bûncselekményeket,
de bárki áldozattá válhat, ha gyanútlan. 

   
Idõrõl-idõre megjelennek a trükkös csalók, akik
különféle ürügyekkel férkõznek a gyanútlan
lakók, elsõsorban idõsebb emberek bizalmába.
A rendõrség azt javasolja, hogy legyenek óvatosak
és figyelmesek. Íme, néhány jó tanács!
   Amennyiben ismeretlen személyek magukat
valamilyen közüzemi szolgáltató (vízmûvek,
gázmûvek, telefontársaság stb.) munkatársának
vagy valamilyen hivatal (önkormányzat, adóhi-
vatal stb.) munkatársának kiadva szeretnének
bejutni az Ön ingatlanába, kérjen fényképes iga-
zolványt tõlük. Az adatokat olvassa el, szükség
esetén ellenõrizze azok valódiságát.
   Ha elengedhetetlen, hogy idegeneket enged-
jen be a lakásába, házába, ne legyen egyedül!
Hívjon át szomszédot, ismerõst, közeli hozzátar-
tozót! Ne hagyja egyedül, vagy felügyelet nélkül
otthonában az ismeretleneket, még rövid idõre
sem! Gyakran elõfordul, hogy a csalók egy pohár
vizet kérve „távolítják el” a tulajdonost a helyi -
ségbõl. Ne dõljenek be a trükknek!
   Ha bárki azzal csönget be Önhöz, hogy pénzt
hozott, amely visszajár valamilyen szolgáltatótól,
azonnal fogjon gyanút! Sem a szolgáltatók, sem
a hivatalok munkatársai nem kézbesítenek túl-
fizetésbõl adódó készpénzt! Ilyen esetekben a
több letet a következõ esedékes számlákon írják
jóvá, illetve postai úton, vagy átutaláson fizetik ki
a különbözetet. A hivatalok alkalmazottjai sosem

kérnek, és nem vesznek át készpénzt, értéktárgyat
az ügyfelektõl! 
   Amennyiben a házalók valamilyen szolgáltatást
(felújítást, javítást, stb.) kínálnak Önnek, és
szándékában áll azt igénybe venni, a szolgáltatás
megrendelésekor ne adjon elõleget! A szolgáltatás
díját mindig annak elvégzése után fizesse meg!
   Elszaporodtak az olyan típusú bûncselekmé -
nyek, ahol a csalók telefon hívják fel az áldozatot
és magukat a sértett fiának, unokájának próbálják
kiadni. Balesetre, adóságra, vészhelyzetre hivat -
koznak és sírva könyörögnek segítségért. Legye -
nek nagyon körültekintõek, semmiképpen ne
adjanak át ilyen esetekben értékeket. Hívják vissza
azt a személyt, akinek a nevében telefonálnak,
ellenõrizzék le az információt. 
   Ha mégis csalás áldozatává vált, tegyen felje-
lentést a rendõrségen! Ha gyanús személyeket
látnak, akkor is értesítsék a rendõrséget!

Legyenek óvatosak, elõvigyázatosak! 

Újra a trükkös csalókról

Dienes László 
rendõr õrnagy, 
KMB alosztályvezetõ 
+36-70/489-3407

Tara Albert 
rendõr fõtörzszászlós,  
KMB csoportparancsnok 
+36-70/489-3408

Szilágyi András 
rendõr fõtörzszászlós,  
KMB csoportparancsnok 
+36-70/489-3413

1. körzet 
Szilágyi András rendõr fõtörzs-
zászlós, KMB Csoportparancsnok
+36-70/489-3413

2. körzet 
Komódi Krisztián 
rendõr fõtörzsõrmester  
+36-70/489-3414

3. körzet
Kovács Boglárka
rendõr törzsõrmester 
+36-70/489-3402 

4. körzet 
Kriston Tamás 
rendõr törzszászlós 
+36-70/489-3419

5. körzet 
Varga Gábor 
rendõr törzsõrmester  
+36-70/489-3421

6. körzet 
Végh József 
rendõr törzsõrmester  
+36-70/489-3423

7. körzet 
Juhász Péter rendõr törzszászlós 
+36-70/489-3425 

8. körzet 
Bárdos Péter rendõr zászlós  
+36-70/489-3531

9. körzet 
Horváth Gábor 
rendõr fõtörzsõrmester  
+36-70/489-3502

10. körzet 
Gelniczki Szabolcs 
rendõr fõtörzsõrmester  
+36-70/489-3536

A BRFK I. kerület Körzeti Megbízotti állománya

Új rendõrfõkapitány Budapesten

Október 1-tõl Terdik Tamás Budapest rendõr-
fõkapitánya. Elõdje, Bucsek Gábor vezetõi kine ve -
zését 2018. szeptember 30-i hatállyal visszavonták.
Terdik Tamás 19 éve rendõr, 2008 óta Budapesten
szolgál, 2015-ben lett a budapesti rendõrfõkapitány
bûnügyi helyettese. Terdik Tamás az elmúlt négy év
szakmai munkáját kívánja folytatni, erõsíteni kívánja
a lakosság rendõrségbe vetett bizalmát, és a rend õr -
ség szolgáltató jellegét. – A Budapesti Rendõr-
fõkapitányság teljes személyi állománya képes és al-
kalmas arra, hogy a szakma és a lakosság elvárásá-
nak meg tudjon felelni, azért dolgoznak, hogy
Budapest Európa egyik legbiztonságosabb fõvárosa
maradhasson – hangsúlyozta Terdik Tamás.

Képünk illusztráció, forrás: internet



XXIII. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM, 2018. OKTÓBER 11. CSÜTÖRTÖK

E-mail: varnegyed@gmail.com 3Várnegyed
Folytatódik a Maros utcai szakrendelõ felújítása – Új vérvételi helyiség és betegváró épül

Egészséges Budapest, egészséges kerület

Budavári Tóth Árpád Díj
Szeptember 25-én a Budapesti napok Moszkvában el-
nevezésû háromnapos kulturális, gazdasági és szociális
rendezvénysorozat keretében Nagy Gábor Tamás pol-
gármester személyesen adta át a Budavári Tóth Árpád
Mûfordítói Díjat Tatjana Voronkinának. Ismert, a kitün-
tetett a Könyvünnepen rendezett díjátadón nem tudott
jelen lenni. Tatjana Voronkina hat évtized alatt három-
száznál több magyar kötetet, számos novellát és esszét
fordított le orosz nyelvre. 

Nemzetiségi közmeghallgatás
A Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2018.
október 19-én, pénteken, 13.30 órától közmeghall-
gatást tart a Budapest Fõváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal (I., Kapisztrán tér 1.) III. emelet
319/B. irodájában. Minden érdeklõdõt szeretettel vár-
nak. Információ: +36-1-458-3068.

Utazási információk a Déli
pályaudvar lezárása miatt 
A MÁV Zrt. tájékoztatása szerint karbantartási munkák
miatt 2018. október 17-ig szünetel a vasúti köz lekedés
a Déli pályaudvaron.  Az érintett vonatok jelentõs része
Kelenföld vasútállomásról indul, amely az M4-es
metró val, valamint a budai fonódó villamosokkal
közelíthetõ meg.

Burkolatbontások a kerületben
A FÕTÁV Zrt. a Hadnagy utcában stratégiai távhõ veze -
ték építését végzi. Folyik a Hunyadi János út alsó szaka -
szának (Clark Ádám tér – Donáti utca között) közvilá -
gítási rekonstrukciója. Az Észak-Budai Zrt. kivitele -
zésében folyik a Pálya u. 2/a. ingatlan villamos-energia
ellátásának kiépítése, valamint kábelrekonstrukció. 

Röviden

Az Egészséges Budapest Program támogatásával
utolsó üteméhez érkezett a Maros utcai szakren-
delõ felújítása, a Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata 173 millió forintban
részesül a program keretébõl. Az összeghez az
önkormányzat további 50 millió forintot biztosít
saját költségvetésébõl. 

Az Egészséges Budapest Programot a tavalyi
évben indította el a kormány 40 milliárd forintos
kerettel, hogy javítsa a fõváros és Pest megye
egészségügyi ellátását. Dr. Takács Péter, az
Emberi Erõforrások Minisztériuma Közegészség -
ügyi és Járványügyi osztály fõosztályvezetõje emlé -
keztetett: 2010 óta több mint 500 milliárd forint-
nyi fejlesztési pénz került az egészségügyi ágazat-
ba, a fejlesztések nagy része eddig a konvergencia
régiókban valósult meg, amelynek köszönhetõen
a gazdaságilag fejletlenebb országrészekben szá-
mos kórház és rendelõintézet újult meg. – Buda -
pesten és Pest megyében az ellátó rendszernek
négymillió ember számára kell biztosítani a ma-
gas színvonalú egészségügyi ellátást, ezért a kor-
mány döntött az Egészséges Budapest Program
elindításáról – hangsúlyozta a fõosztályvezetõ,
megjegyezve: a projekt összköltségvetése megha-
ladja majd a 700 milliárd forintot. A program
keretében három centrumkórházat hoznak létre,
valamint 25 társkórház és 32 rendelõintézet
létesül vagy újul meg.

A Maros utcai szakrendelõ  felújítását
és bõvítését a kormány 173 millió forint-
tal támogatja a programból. 
– A Budavári Önkormányzat további

50 millió forintot biztosít a felújításra
saját költségvetésébõl – mondta Nagy
Gábor Tamás polgármester, aki emlé -
ke z tetett rá, hogy az önkormányzat
1997-ben döntött arról, hogy a bezárás-
ra ítélt rendelõt saját fenntartásba veszi.
Ellenkezõ esetben a János Kórház járó-
beteg szakellátásában látták volna el
kerületi betegeket. – Annyira fontosnak
ítéltük a városrész életében az egészségü-
gyi ellátást, hogy az ugyan romos, ám
megszokott rendelõt saját kezelésbe vet-

tük – fogalmazott. Az elmúlt két évtizedben
folyamatosan újították fel, és alakították át az
ingatlant, valamint fejlesztették az eszközparkot.  
   – Az Egészséges Budapest Program keretében
kapott pénzzel befejezõdhet a szakrendelõ korsze -
rûsítése – tette hozzá Nagy Gábor Tamás.
   Dr. Bodroghelyi László, az Egészségügyi Szol-
gálat vezetõje elmondta, hogy a hamarosan
induló beruházás keretében az alagsort tervezik
átalakítani. A jelenleg funkció nélküli, kertre
nézõ terasz elbontásával az alagsor tulajdonkép-
pen földszintté válik, itt kapnak majd helyet a
vérvételi helyiségek és egy új, kényelmes beteg -
váró. Ez utóbbi délutánonként továbbképzé -
seknek, értekezleteknek biztosíthat helyet.   

D. A.

Dr. Bodroghelyi László részletesen beszámolt a felújítási tervekről

Az alagsort alakítják át a betegek kényelméért

A szeptember végén megtartott Képviselõ-
testületi ülésen többek között módosították a
kerület költségvetését és a szociális rendeletet is.
Számos olyan módosítást vezettek be, amelyek
egyszerûsítik és gyorsítják a támogatások
igénylését. Az önkormányzat kezdeményezte a
fõvárosnál, hogy a Clark Ádám tér - Lánchíd ut-
ca - Friedrich Born rakpart között elhelyezkedõ
közterületet nevezze el Kalevala parknak.

A Budavári Önkormányzat idén õsszel is meg -
hirdette a népszerû és ingyenes Környezettu da -
tossági Programot, amelynek keretében október -
tõl decemberig három ütemben térítésmentesen
elszállítják a kertekben összegyûlt zöldhul-
ladékot, avart, vastagabb ágakat, bokrokról
lenyírt gallyakat, majd együttesen komposz tál -
ják. Az akció elsõ üteme október 1. – október 9.
között zajlott, a következõ ütem október 29-tõl
indul. (A részletes idõpontokat és a helyszíneket
következõ lapszámunkban is közöljük – a szerk.) A
program iránt már elõzetesen nagy érdeklõdés
mu tatkozott, ezért az önkormányzat a költ-
ségvetésbõl többletforrást biztosított rá. A zöld -
terület-kezelésére, parkfenntartásra is csoportosí-
tottak át összeget, mert a tervek szerint a Tigris
utca – Fenyõ utca sarkán emlékhelyet alakítanak
ki. Szükségessé vált az Esztergomi rondella
veszély telenítése; a szakértõi vélemények beszer -
zésére, tervezésre és a kivitelezésre is fe de zetet
nyújt az önkormányzat. 
   Vis major esemény miatt (gáz vezetékek rész le -
ges felújítása) visszatérítendõ kamatmentes köl-
csönt folyósít az önkormányzat az érintett tár-
sasháznak, ennek összegét is átvezették a költség -
vetésben. Döntöttek arról is, hogy a Polgár mes -
teri Hivatal részére korszerûbb zéró emissziós
autót vásárolnak. 
   Az eddigi tapasztalatok és a jogszabályi változá-
sok miatt szükségessé vált a helyi szociális rendelet
módosítása is. Dr. Herpai - Nagy Teodóra jegyzõ
hangsúlyozta, hogy a módosítás miatt nem
csökken a szociális ellátások száma, nem változik
a feltételrendszer, viszont átláthatóbbá válik
szabályozási környezet és ez gyorsabb, kényelme-
sebb ügyintézést eredményez. 

   A Budavári Önkormányzat szociális rászorult-
ság esetén számos támogatást biztosít az itt
élõknek. Mint arról már többször is beszá-
moltunk, adósság kezelési-, lakásfenn tartási-támo -
gatást, a Szociális Kártyával élelmiszer támogatást,
a Budavá ri Egészségkártya kereté ben gyógyszertá-
mogatást,  eseti települési támogatást, rendkívüli
gyer mekvédelmi támogatást és temetési támo-
gatást is biztosítanak a rászo rulóknak. Emellett
önként vállalt feladat kere tében számos olyan
segítség is igénybe vehetõ, amely a kerületben
élõk speciális élethely zetéhez igazodik. A gyer-
mekes családokat többek között születési támoga -
tás sal, oltási programmal, iskolakezdési támo-
gatással, szociális tanulmányi ösztöndíjjal segítik.
Az idõsebbek lakás-helyreállítási és idõ szaki támo-
gatást, kedvezményes üdülést vehetnek igénybe. 
   A mostani módosítás eredményeképpen a
születési támogatás igényléséhez elegendõ a
kerületi védõnõi szolgálat igazolása, ezzel kivált -
ható a környezettanulmány készítése. Ugyancsak
gyorsítja az eljárási határidõt, hogy a jövõben a
bölcsõdei felvételrõl az intézmény vezetõje dönt.
Korábban ez a szakbizottság feladata volt, és min-
den esetben jóváhagyták a bölcsõde vezetõjének

elõterjesztését. Változást jelent, hogy a házi segít-
ségnyújtás szállítási díja 160 Ft/km lesz. 
   A képviselõk arról is döntöttek, hogy a
Fõvárosi Önkormányzatnál kezdeményezik a
Clark Ádám tér - Lánchíd utca - Friedrich Born
rakpart között elhelyezkedõ közterület Kalevala
parkká történõ átnevezését. Nagy Gábor Tamás
polgármester emlékeztetett rá, hogy Budavár
nyáron írt alá testvérvárosi megállapodást a
finnországi Savonlinnával, és a finn-magyar kul-
turális kapcsolatok további erõsítése érdekében
a kerületben lévõ köztéri finn emléknek kíván-
nak méltó hangsúlyt adni. A Clark Ádám tér
közelében lévõ közparkban áll Akseli Gallen-
Kallelának, a finn nemzeti romantika kiemel -
kedõ alakjának szobra. A festõmûvész a múlt
század elején többször is járt Magyarországon,
számos budapesti témájú képet festett és nagysza -
bású kiállítása is volt a Szépmûvészeti Múzeum-
ban. A világhírû festõmûvész életmûvében nagy
hangsúlyt kap a Kalevala; a finn népi eposz szá-
mos alkotását ihlette. A park elnevezését a Finn
Nagykövetség és a Balassi Intézet finnországi Kul-
turális Központja is támogatja, a döntést a
Fõvárosi Közgyûlés hozza meg.                         DIA

Plusz forrást biztosítottak a Környezettudatossági Programra

Szociális támogatások: egyszerûbb 
az ügyintézés

Érszûkület-
szûrés
A Budapesti Szent Ferenc Kórház októberben
és novemberben, összesen három alkalommal
érszûkület szûrést szervez. Elsõsorban azokat az
50 év felettieket várják, akik dohányoznak,
cukorbetegségben szenvednek, sokszor fáj a
lábuk vagy járás közben begörcsöl a vádlijuk. 
   A szakemberek azt tanácsolják, bármelyik
tünet fennállása esetén érdemes elvégeztetni a
szûrõvizsgálatot, hiszen az érszûkület korai felis-
merése életet menthet.

Az érszûkületi szûrések idõpontja:
október 26. 14.00 óra
november 9. 14.00 óra
november 24. 14.00 óra 

Helyszín: 
Budapesti Szent Ferenc Kórház 
földszinti ambulancia; II. Széher út 73.

Megközelíthetõ gépkocsival a Hûvösvölgyi
útról a Szerb Antal utca felõl, illetve a Széher
úton át, illetve  autóbusszal a Széll Kálmán tér-
rõl induló BKK 129-es járatával a Széher úti
végállomásáig, onnan néhány perc séta felfelé
a kórházig.
A várakozás elkerülése érdekében érdemes
elõzetesen idõpontot egyeztetni. 
Telefon: +36-1-392-82-00.

A Finn Nagykövetség már többször is szervezett megemlékezést Akseli Gallen-Kallela emlékművénél a Duna-parton

Fotó: archív
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Megnyitotta kapuit a Hagyományok Háza a felújított Budai Vigadóban

„Az unokáink is magyarok lehessenek”

Tabáni Filmklub

Október 18-án, csütörtökön 18.00 órától újra
a Tabán moziba várja az önkormányzat a
filmkedvelõket. „A lelkiismeret ösvényén – Fábri
Zoltán életmûsorozata” címû filmklubban ezút-
tal Az ötödik pecsét címû filmet vetí tik. A film
után beszélgetés Medgyesi Gabriella rende ző -
vel. 
   A filmvetítésre a belépés díjtalan, ingyenes
jegyek csak személyesen a Tabán mozi pénz -
tárában igényelhetõk. Cím: Krisztina krt. 87-
89. 

Október elején négy napos ünnepséggel, tánc -
elõadásokkal, táncházakkal, koncerttel, gye -
rekprogramokkal, kézmûves workshopokkal,
kiállításokkal költözött vissza a Hagyományok
Háza a Budai Vigadó felújított tereibe. Az in-
tézményt október 4-én Orbán Viktor miniszterel-
nök adta át. 

– Néha azt hallom, hogy Magyarországon kultúr -
harc zajlik. Azt gyanítom, hogy az egyes pozíciók
körüli lökdösõdés, a kultúrfilozófiák közötti hír-
lapi vita talán a modern élet meg szo kott rend-
jéhez tartozik – mondta köszöntõjében a kor-
mányfõ. Szerinte azonban Magyarországon
inkább kultúrbéke van: lassan teljes egyetértés
formálódik arról, hogy „a jövõnket családra, a
munkára és a nemzet újraegyesítésére kell építeni”.
Hangsúlyozta: az európaiak tiszte letben tartják a
más kultúrákat és képviselõiket, de „senki sem

kötelezhet minket arra, hogy ez a tisztelet saját
kultúránk feladását és egy másik kultúrának való
behódolást jelentsen”. – Ha ugyanis eltûnnek a
történelmi, kulturális alapok, ha hagyjuk, hogy
kicseréljék a kulturális altalajt, akkor Európa
kártyavárként dõl össze – jelentette ki a minisz -
ter elnök. Hozzátette, hogy egy ország jövõjét
nemcsak gazdasága, katonai ütõereje és politikai
befolyása alapozza meg, hanem kulturális teljesít-
ménye is. Ezért minden kultúrára elköltött forint
befektetés a jövõbe, egy magyar és keresztény,
vagyis európai jövõbe. 
   – Kultúránk megmutatja, kik voltunk, és kik
vagyunk. Erõ, amely az országlakosokat nemzet -
té, a nemzet tagjait közösséggé formálja. A magyar
népi kultúra nekünk nem muzeális dolgok
gyûjteménye, hanem megtartó erõ – mondta a
miniszterelnök. Zárszóként úgy fogalmazott:
sokat vitatkoztak magyarhonban arról, ki a ma
gyar. Szavai szerint „az a magyar, akinek az
unokája is magyar lesz”. A Hagyományok Házá-
nak ezért küldetése hozzásegíteni minket, hogy
„az unokáink is magyarok lehessenek”.                MTI

Szeptember utolsó keddjén elindult a Márai
Szalon új évada, amelynek fáradhatatlan házi -
gazdája a szeptember 29-én születésnapját
ünnep lõ Szigethy Gábor. Az elsõ szalondélután
témái a régi könyvek és régi írógépek voltak. 

t Régi vágású úriemberként ön is régi könyvek
között érzi jól magát? És mi a helyzet a technika
vívmányaival? Írógéppel vagy számítógéppel ír?

– Köszönöm a megtisztelõ címet, vállalom. Fon -
tosnak érzem, a magam számára életprogram-
nak tekintem a keresztény magyar kultúra õrzé -
sét, védelmét, megtartását. Alapvetõen könyvek
társaságában érzem jól magam, a régi könyvek
segítenek tájékozódni a mai világban. SMS-t
nem írok, csak telefonálok: beszélgetni szeretek
az emberekkel, nem rossz helyesírással üzenete -
ket küldeni. Évtizedekig írógépen írtam levelet,
cikket, könyvet. Évtizede csak és kizárólag kézzel
írok. Muzeális értékû, gyönyörû írógépem 2005
óta íróasztalom alatt árválkodik. 

tMilyen jelentõsége van az életében a 76-os számnak?
– A 75. születésnapomon elhelyeztem az író -
aszta lomon egy feliratot, Liszt Ferenc öregkori
mondását: „Az én lelkem már nem a Helikon és
Parnasszus felé irányul, az én lelkem a Tábor és
Golgota hegyre vágyik.” Haladok az úton: szen -
ve délyesen, jó kedvûen, sokat dolgozom.
tAvassa be olvasóinkat a Márai Szalon idei évadá-
nak programjába!

–Változatlanul arra törekszem, hogy tartalmas
életû, a maga szakmájában teremteni akaró em -
be reket hívjak meg a szalonba. Októberben a
Magyar Bajusz Társaság „kapitánya”, Szilágyi
Péter lesz a szalon vendége, novemberben Siklósi
Beatrix, a jeles tévés személyiség. Mint minden
évben, idén is bemutatkozik egy vidéki teátrum,
reményeim szerint tavasszal a Pécsi Nemzeti Szín-
ház. És gyakran számomra is meglepetés, hogy
kikkel sikerül idõt egyeztetni, úgyhogy egyelõre
vannak még titkok is a következõ év program já -
ban.                                                                          r.a.

Megújult terek a Budai Vigadóban

Orbán Viktor miniszterelnök a megnyitón             Fotó: MTI

VIZIVÁROSI CSILLAGOK
Október 12-én, pénteken 18.00 órától a Vizi -
vá rosi Csillagok sorozat vendége Debreczeni
Tibor Csokonai Vitéz Mihály-díjas drámape -
da gógus, a magyarországi amatõr színjátszás
jelentõs szervezõje a Magyar Mûvelõdési Inté -
zet nyugalmazott fõosztályvezetõje. A belépés
díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni
a jokaiannaszalon.hu web oldalon vagy a jokai -
annaszalon@budavar.hu e-mail címen lehet a
program megjelölésével.

„ISTEN MALMAI GYORSAN 
ÕRÖLNEK” –  MÁRAI ÉS 1956.
Október 15-én, hétfõn 19.00 órától kezdõdik
Hirtling István és Mészáros Tibor elõadásában
a Márai Sándor Estek sorozat következõ elõ -
adása. Belépõdíj: 1000 Ft. A jegyvásárlás lehe -
tõségét az Interticket jegyhálózatán biztosítják:
www.jegy.hu,  jegyeket rendelni a jokaianna -
szalon@budavar.hu e-mail címen lehet, a meg -
rendelt jegyek átvételérõl és a jegyfoglalás érvé -
nyességének határidejérõl a visszaigazolásakor
küldenek tájékoztatást.

MARK TWAIN: 
ÁDÁM ÉS ÉVA NAPLÓJA
Október 18-án, csütörtökön 17.00 órától a
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Mûvészeti Tár-
saság bemutatója. A vígjáték elõadói: Gál Éva
és Orlik István színmûvészek. A belépés díjta-
lan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a
jokaiannaszalon.hu weboldalon vagy a jokai -
annaszalon@budavar.hu e-mail címen lehet a
program megjelölésével.

VILÁGSZEM – MAGYAR KÖLTÕK 
A SZABADSÁGRÓL
Október 20-án, szombaton 18.00 órától
Világszem – Reisinger János irodalom tör té -
nész sorozata a magyar költészet tematikus
szemléjével, versmondással, verselemzésekkel.
El han  goznak Petõfi Sándor, József Attila,
Heltai Jenõ és Babits Mihály versei. A belépés
díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni
a jokaiannaszalon.hu weboldalon vagy a jokai -
annaszalon@budavar.hu e-mail címen lehet a
program megjelölésével.

1011 Budapest, Iskola utca 28.
Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig: 

16.00 – 20.00 óráig
A látogatás idõpontjával kapcsolatban 

ajánlott elõzetesen egyeztetni.
Telefon: +36-20-363-0577

E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu
www.jokaiannaszalon.hu, 

facebook.com/jokaiannaszalon

Újra Márai Szalon

Karátson Gábor Kossuth-díjas festõmûvész alkotásaiból nyílt kiállítás
október 4-én a Várnegyed Galériában, a tárlaton az 1960-as évek ele-
jétõl, pályája indulásától követhetjük nyomon a mûvész forma- és
témaváltásait. A megnyitón jelen volt Granasztói Szilvia iparmûvész, a
festõ, író és filozófus özvegye is. A résztvevõket Nagy Gábor Tamás pol-
gármester köszöntötte, aki úgy fogalmazott: Karátson Gábor mûvészete
nem más, mint a szakrális világ keresése, õ volt az egyik utolsó próféta,
aki csodálni tudta a teremtett világ szépségeit. A 2015-ben, 80 éves
korában elhunyt képzõmûvész kiállított festményeit dr. Bellák Gábor
mûvészettörténész az alkotó belvárosi emléklakásának gyûjteményébõl
válogatta. A megnyi tón külön felhívta a figyelmet Karátson úgyne vezett
„újságképei”-re, amelyek napilap-fotók alapján készültek. Az alkotó a
fényképeket vonalak és foltok ritmusaként dolgozta fel, a képekrõl
végül eltüntetve az eredeti jelentést. A kiállítás november 3-ig te kint -
hetõ meg a Batthyány utca 67. szám alatt. A belépés ingyenes.                r.a.

* * *,56 és regénye
Október 18-án este 17.30 órától a galériában Benkõ Andrea muzeo -
lógus Sturm László irodalomtörténésszel beszélget Karátson Gábor
56-os regényérõl. Az estre minden érdeklõdõt várnak.

A szakrális világ keresése
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Mesebeli hangulat várta a gyerekeket és a felnõt-
teket szeptember 30-án a Tabánban, a Budavári
Önkormányzat és a Mesemúzeum közös prog -
ramsorozatán. Délelõtt a legkisebbek Szeleczki
Mónitól Benedek Elek meséket, Bognár Szilviától
pedig megzenésített Kányádi verseket hallgathat-
tak meg. Így hát érthetõ, hogy a koncertrõl, a
Virág Benedek Ház udvaráról, énekelve sétáltak
át a gyerekek az emlékkõ-avatására.

– Kányádi Sándor mindig azt mondta, hogy a
ma gyarságnak két „apója” van. Bem apó, aki a
szabadság hõse és Elek apó, az igazság hõse.
Tudjuk, hogy igazság csak a mesében van, ezért a
mesék világa õrzi Benedek Elek halhatatlan
üzenetét és a népi kultúra kincseit – mondta
Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntõjé -
ben. Felidézte, hogy 2006-ban, Kányádi Sándor
kezdeményezésére állították fel a Fátyol parkban
Elek apó kútját. A hargitai sziklatömbbe faragott

kút Melocco Miklós tervei alapján ké szült, a rajta
található portré Gergely István alko tása. A fara -
gás és a sziklán pihenõ kis gyík, amelybõl a víz is
folyik, Csák Attila munkája. Sándor bácsi
számára Elek apó kútja különös jelentõséggel
bírt. Az mondta, hogy a kút szimbolikus: „ahogy
az emberi életnek szüksége van a tiszta vízre, úgy a
lélek tápláléka a mese, a vers és a történetek.”
   – Amikor Kányádi Sándor a nyáron itt hagyott
bennünket, úgy éreztük, hogy szeretnénk  meg -
õriz ni az emlékét, szeretnénk adni vala mit kö szö -
netként mindazért, amit mi kaptunk tõle. Meg -
köszönni egy-egy útravalóként adott gondolatot,
tanítást, verset, a Mesemúzeum vagy a Budavári
Tóth Árpád Mûfordítói díj ötletét. Egyértelmû
volt számunkra, hogy tiszteletünk jeléül ebben a
parkban helyezzük el emlékkövét, rajta a portré -
ját, hogy mindig emlékezzünk rá, és mindarra,
amivel szolgálta szûkebb és tágabb hazáját –
mondta a polgármester.  

   Hozzátette, hogy kezdeményezte a jelenleg név -
telen közpark Kányádi parkká történõ átne ve -
zését a Fõvárosi Önkormányzatnál, amelyet Tar-
lós István fõpolgármester is örömmel foga dott.
A jogszabályok értelmében azonban valós sze -
mély rõl csak halála után öt évvel nevez hetõ el
közterület. Addig lélekben nevezzük ezt a helyet
Kányádi kertnek, hiszen tudjuk: Vannak vidékek
legbelül…
   Az önkormányzat tervei között szerepel a park
megújítása. A munkálatok egy része már elké -
szült, új sétányt alakítottak ki és a pihenõpadok -

ra Kányádi-idézeteket helyeztek el. Tavasszal
átépítik a játszóteres részt, amelyet többek között
mesemotívumokkal és új eszközökkel gazdagí-
tanak. A gyermekek és a meghitt hangulat
védelmében a kertet körbe is keríti majd az
önkormányzat. 
   Az avatáson Csák Attila szobrászmûvész, az
emlékkövön található Kányádi-portré meg al -
ko tó ja úgy fogalmazott, a szeretetteljes tiszte -
letet szerette volna megörökíteni. Számára ez
a portré egyfajta személyes búcsú Sándor bácsi -
tól. 

A Fátyol utcai parkban és a Mesemúzeumban ünnepelték a Magyar Népmese Napját

Emlékkõ Kányádi Sándor tiszteletére

A sziklán található QR-kód leolvasásával még többet tudhatnak meg a látogatók a Kossuth-díjas költőről

Sándor bácsi diófája, előtte az új padok, rajtuk egy-egy üzenettel, idézettel

Gyermekkoncert a Virág Benedek Ház udvaránA  diófát Kányádi Sándor ültette 2014-ben Fotó: archív
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Hajókirándulás az Idősek Világnapján
Október 1-én reggel közel kétszáz utassal a
fedélzetén hagyta el a Batthyány téri hajóállomást
a Rákóczi rendezvényhajó. A vendégeket dr.
Brezoczki Erika aljegyzõ köszöntötte, és õ árulta el
az elsõ meglepetést is. Az alacsony vízállás miatt
ugyanis a hajó Szentendrén nem tudott volna
kikötni, így célállomásként a Duna másik partján
lévõ barokk kisvárost, Vácot választották. 

Hamarosan a második meglepetés is kiderült: a
szervezõk zenés mûsorral kedveskedtek a részt -
vevõknek. A vidám örökzöldeket sokan éne -
kelték együtt az együttessel, sõt, szép számmal
akadtak, akiket a zene táncra csábított.  Az uta-
sok kényelméről a hajón felszolgált finomságok
is gondoskodtak.

   Közel háromórányi hajókázás után
megkö zelítették a váci hajóállomást, de a
kikötéshez itt is túl alacsony volt a vízállás.
Ekkor jött a harmadik meglepetés: a vendé -
geket kisebb hajókkal szállították partra,
ahol már szakképzett idegenvezetõk várták a
budaváriakat, hogy bemutassák Vác szép-
ségeit.  
   Kovácsoltvas kerítések, szépen rendbe
hozott, boltíves házkapuk és sok-sok kiül-
tetett virág jelezte a városka karakterét. A
Duna-parti korzó, a püspöki székhely széke-
segyháza, a Fehérek temploma, a Városháza,
a diadalív és a háromszög alakú barokk tér
mesélt az avarkor óta lakott település tör -
ténetérõl. Helytörténeti anekdoták hangoz-
tak el a Wach nevû remetérõl, akirõl a várost
elnevezték, Nepomuki Szent Jánosról, a

hidak védõszentjérõl, Migazzi Kristóf érsek-
püspökrõl, Vác városépítõjérõl, Mária
Teréziá ról, aki nem ment át a tiszteletére
épített diadalív alatt, valamint a vándor szí -
nész Petõfi Sándorról, aki az Arany Szarvas
fogadóban szállt meg, és részt vett néhány
helyi elõadásban.
   A kiadós séta után háromfogásos ebéddel
fogadták a hajóra visszatérõ utazókat, majd
ismét a zene kapott szerepet, ezúttal francia
sanzonok és könnyû dzsessz szólt. A fõszerep
azonban már az élményeké volt. Az asztaltár-
saságok tagjai meséltek egymásnak, telefon-
számot, e-mail címet cseréltek, és megígérték
az ismerõsöknek, hogy átküldik a közös
fényképeket. Az utazás végén mindenki
kellemes élményekkel és új ismeretségekkel
térhetett haza otthonába.                              r.a
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Gombnyomásra
azonnali segítség

A Budavári Önkormányzat jelzõrendszeres házi
se gítség   nyújtás szolgáltatása évek óta sikerrel
mû ködik. A szolgáltatás segélyhívó készülék kel
se gí ti az idõsek, rászoru lók életét például
rosszul lét vagy baleset esetén. A krízishely -
zetben ele gen dõ megnyomni a készülék gomb-
ját, az az azonnal riaszt. 
   A készülékeket nem csak az idõsek, de a 65
évnél fia talabb, egészségi állapuk miatt rászo ru -
ló kerületi lakosok is igénybe vehetik. A szolgál-
tatásért térí té si díjat kell fizetni, amely nek
mértékét az önkormányzat határozza meg. A
legmagasabb térítési díj jelenleg 80 Ft/nap. 

További részletes felvilágosí tás a Gondozási
Központban (1013 Budapest, Attila út. 8.).
Vezetõ gondozó: Krieser Andrea 
Jelzõrendszeres koordinátorok: 
Kenes sey Zoltán né, Farkas László 
Telefon.: +36-1-356–65-84

Az idõs, mozgásukban korlátozott kerületi la -
kók  nak sem kell lemondaniuk a könyvtárról:
évek óta egyre nagyobb népszerûségnek örvend
a Könyvet házhoz program, amelyhez bármikor
lehet csatlakozni. A rászorultság mellett könyv -
tári tagsággal kell rendelkezni a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár Márai Sándor Könyv tárában.
A könyvtár munka tár sainak telefo non, e-mail-
ben, vagy meghatalmazott útján személyesen
lehet jelezni, hogy ki milyen könyvet szeretne
kikölcsönözni, majd azokat ha von ta egy alka-
lommal a Szociális és Gyermekjóléti Szolgál-
tatási Központ munkatársai házhoz viszik.
Hol jelentkezhetnek a programra? 

Könyvet házhoz

A Márai Könyvtárban  I. ker. Krisztina krt. 87-91.; 
Telefon: +36-1-356-4694; 
Email: fszek0101@fszek.hu.

A Budavári Önkormányzat zöld számán: 
+36-80-204-275
A Budavári Önkormányzat Szo ciális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központjában
1012 Budapest, Attila út 89.    
Telefon: +36-1-356-8363, +36-1-356-9599, 
e-mail: budavarszk@budavarszk.hu

Tavasszal a Budavári Önkor-
mányzat az elsõk között csatla -
kozott az Idõsügyi Infokommu-
nikációs Programhoz, amely a
65 év felettiek számára biztosít
számító gép- és internethasz ná -
lati ismere te ket. A kerületben
az elsõ csoportok áprilisban
indultak: a Buda vári Mûvelõ -
dési Házban hét csoportban
mintegy száz idõs ember is -
merkedett meg az info kom -
munikáció alapjaival, a Vízivá -
rosi Klubban pedig két cso-
portban harmincan. 
   A nagy érdeklõdésre való te -
kintettel a programok õsszel,
sõt, a tél folyamán is folytatód-
nak és a jövõ évben is várják az
idõseket a tanfolyamokra. A
program során a képzett okta -
tók kis létszámú csoportokkal
dolgoznak, hogy mindenki
számára segítséget tudjanak
adni a gyakorlatorientált fog -
lal kozások során. 

Sikeres a számítógépes tanfolyamIsten éltesse 
Franciska nénit!
100. születésnapját ünnepelte október 4-én dr. Horn Artúrné, Franciska
néni, akit Nagy Gábor Tamás polgármester, Varga Antal alpolgármester,
a Farkas Edith Szeretetotthon lakói és munkatársai, valamint a család-
tagok is köszöntöttek.  

Jövõre is 
hajózunk!
Dr. Horányi Antal és felesége a Nap-
hegy térrõl érkezett. Tapasztalt utazó -
ként mesélik, hogy egyetlen év ki -
hagyással minden évben részt vettek a
kiránduláson. – Jól éreztük magunkat,
mindig megszeretjük azokat a helyeket,
ahová elvisznek minket – meséli Antal.
Jártunk Szentendrén, Vácon, Visegrá-
don és néhány évvel ezelõtt vonattal
Gyõrben. Épp most mondta a felesé -
gem, hogy jövõre is jövünk. Az önkor-
mányzat más rendezvényein is gyakran
részt veszünk, legutóbb közösen elvé -
geztünk egy számítógépes tanfolyamot
a Bem6-ban. 37 évig ügyvédként dol-
goztam, ma már csak a két hobbimnak
élek. Egyrészt rendszeresen edzek, és
szenior úszóként versenyezem a mar-
gitszigeti Sportuszodában, a másik
hatalmas szenvedélyem pedig a tarokk
kártya. Sajnálom, hogy a kerületben
csak bridzsklub mûködik, tarokk
pedig nincs. Higgyék el, óriási keletje
lenne, nagyon sokan játsszák, érdekes
és szép játék. 

Visszamegyünk 
a családdal
Berta Miklós nyugalmazott gépészmérnök és felesége,
Erzsébet – akit a környék lakói közül sokan a Várfok
cukrászdából ismerhetnek – elõször vett részt a kirán-
duláson. – A feleségem révén kerültünk ebbe a
kellemes helyzetbe – meséli Miklós. – Erzsike néhány
hete a Várnegyed újságban olvasta a felhívást, és sze -
ren csésnek érezzük magunkat, hogy sikerült beke rül -
nünk ebbe a kedves csapatba. A hajókirándulás
önmagában is remek dolog. Kellemes volt a hangulat,
Vác a Duna ékszerdoboza, nagyon szép városka és a
környéke is csodálatos. Korábban egyszer már jártunk
ott, de az nagyon régen történt. Azóta látványos vál-
tozáson, fejlõdésen ment át a település. Megfogalmazó-
dott bennünk, hogy szeretnénk a gyerekekkel is vissza-
jönni, mert az az igazi öröm, ha ezt az élményt
megoszthatja az ember a családjával.
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MALCOLM BILSON KONCERTJE 
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)
November 11-én, vasárnap 19.00 órától Malcolm
Bilson amerikai zongora- és fortepiano-mûvész, zene -
törté nész ad koncertet a Városházán. Az est különle -
gessége, hogy Dvořák, Schumann, Mendelssohn és
Beethoven mûveit historikus elõadásban, Graf fortepia -
nón szólaltatja meg. A belépés ingyenes. 

BUDAVÁRI NÉMET NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT 
(A program helyszíne: Budavári Önkormányzat
Aulája Budapest I. kerület Kapisztrán tér 1.)
Október 19-én, pénteken 14.00 órakor Az ártat-
lanul elhurcoltak emlékére címmel kiállítás a málenkij
robotról, könyvbemutatók és koncert. A kiállítást meg -
nyit ja: Ritter Imre, a magyarországi németek parlamenti
képviselõje.  Könyvbemutatók: Dr. Bognár Zalán, a
Károly Gáspár Református Egyetem docense Bognár
Zalán - W. Müller Judit: A 0060-as parancs,  Nagyné
Pintér Jolán, a Gulág Alapítvány elnöke az Emberkereszt,
Makra Mónika történész Makra Mónika - Gárdonyi
Adrienn: Emlékezz ránk!, Farkas Márta, szer kesztõ-
újságíró Szülõföldemtõl elszakítva címû kötetét  mutatja
be. A program a MINTHA zenekar koncertjével zárul. A
rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regiszt -
rálni a +36-30-284-54-10 telefonszámon Farkas Márta
elnöknél lehet.  

MAGYAR EMLÉKEKÉRT 
A VILÁGBAN EGYESÜLET 
(Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. székháza, 1016
Budapest, Gellérthegy u. 30-32.) 
Október 16-án, kedden 18.00 órától Magyar sport
és olimpiai sikerek a világban III. Emlékezés a 75 éve -
egy szovjet fogolytáborban - elhunyt kardvívó olimpiai
bajnok Petschauer Attilára. Elõadó: Dr. Szabó Lajos, a
Magyar Olimpiai és Sport Múzeum igazgatója. 

MAGYAR MEZÕGAZDASÁGI
KÖNYVTÁR 
(1012 Budapest, Attila út 93.)
Október 16-án, kedden 15.00 és 18.00  órakor
Mit érdemes tudni? Gumós növények: a burgonya, az
édesburgonya és a csicsóka címmel Pál János környe -
zet gazdálkodási agrármérnök tart elõadást.

ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
(1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.)
Október 16-án, kedden 19.00 órától Hanna
Bachmann zongoraestje. Mûsor: Alban Berg: Szonáta
op.1, Joseph Haydn: C-dúr szonáta Hob. XVI:50, Liszt
Ferenc: Sposalizio (Années de Pèlerinage, Itália),
Johannes Brahms: Händel-variációk op. 24. A belépés
ingyenes, regisztráció október 12-ig a budapest-kf@
bmeia.gv.at címen vagy a +36-1-413-3590-es tele-
fonszámon.
    Október 17-én, 21-én, 24-én a Múzeumok Õszi
Fesztiválja keretében tárlatvezetések. Belépõ: 600 Ft,
diákoknak, nyugdíjasoknak 300 Ft. 

LÁNCHÍD KÖR
(A program helyszíne: Budavári Mûvelõdési Ház
kamaraterem, I., Bem rkp. 6.)
Október 18-án, csütörtökön 17.00 órától Lengyel
menekültek magyar földön a II. világháború éveiben
címmel tartanak elõadást, amelyen felidézik dr. Zeõke
Pál lengyeleket mentõ tevékenységét is. Elõadó: Dr.
Kapronczay Károly történész, az MTA doktora, a
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és
Levéltár címzetes fõigazgatója.
    A programok megrendezését a Budavári Önkor -
mány zat Kulturális Oktatási és Sportbizottsága, a Kör
mûködését a Nemzeti Együttmûködési Alap Nemzeti
Összetartozás Kollégima támogatja.

ZÖLDIKE KLUB
(1011 Budapest, Mária tér 1.)
Október 13-án, szombaton 09. 00 – 12.00 óra
között Bababörze. Kinõtt, megunt, jó állapotú gye -
rekruhák, babafelszerelések adok-veszek csereberéje.
Az asztalfoglalás ingyenes, kereskedõket nem várnak.
    Október 15-én, hétfõn 18.00 órakor Mi lesz a bu-
davári lakásokkal? címmel jogi tanácsadás és fórum a
kerületi lakásokról és üzlethelyiségekrõl. 
    Október 22-én, hétfõn 17.30 órakor  A mi forradal-
munk címmel rendhagyó emlékezés az ’56-os forrada -
lomra. Szeretettel várják azokat, akik átélték a forradal-
mat és megosztanák az élményeiket, valamint családban
õrzött fényképeket és egyéb kordokumentumokat a for-
radalom idejébõl, amelyeket másolatban kiállíthatnak a
közös beszélgetéshez, ünnepléshez. A jelentkezéseket a
+36-20-955-7222-es telefonszámon várják.

Programok

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 

HÉTFÕ: 

9:30-11:30
Buboca Baba Klub és Tanoda - beszélgetés a szak -
értõvel. Kisgyerme kes családok részére (0-3 éves kor)
rendsze res és személyre sza bott, csoportos tanácsadás,
be szél getõ kör. Részvé teli díj: 2400 Ft/alkalom. A Klub
várható további programjai: babamasszázs oktatás, cse -
cse mõ- és kisgyermek elsõsegély okta tás, Be szélõ Baba -
kezekTM baba jelbeszéd tanfolyam. Bejelentkezés szük-
séges a bubocababa@ gmail.com címen.További informá-
ció, érdeklõdés: Hamar-Szelényi Éva, www.buboca.hu

16.30-17.30 Ingyenes jogi tanácsadás.
Bejelentkezés: drboross@borossiroda.hu, vagy a klub
elérhetõségein.

17.00-18.00 Ingyenes, önszervezõdõ angol tár-
salgókör. Remek lehetõség a gyakorlásra és a kikap -
cso lódásra, a vidám társaság és a jó hangulat garantált.

KEDD: 

08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 700
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan
@gmail.com címen.

09.00-10.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi nyug -
díjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan @gmail.com címen.

10.30-11.30 Ingyenes gerinctorna I. kerületi nyug -
díjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan@gmail.com címen. 

19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális tréning.
Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok a
testtudatos mozgásért. A gerincet átmozgató, nyújtó és
mobilizációs gyakorlatok fellazítják a környéki izmokat,
javítják az ízületek tápanyagellátását és mozgáster-

jedelmét. Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom; 4600 Ft/4 al-
kalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan
@gmail.com címen. 

15.30-16.30 „Aranycipõ”- senior társastánc tan-
folyam, I. kerületi nyugdíjasoknak ingyenes. Az órákon
profi tánctanár segítségével tanulhatja meg, vagy
elevenítheti fel a chachacha, rumba, samba, az angol
kerin gõ, a slowfox és a tangó alaplépéseit. Folyamatos
csatlakozási lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, +36-
30-479-93-28. 

SZERDA:

Újraindul a Közép-budai baba-mama klub a
Vízivárosi klub keretein belül!
Szerdánként 10.30 - 12.30 között várják az
anyukákat babáikkal és intézménybe még nem járó gyer-

mekeikkel tematikus beszélgeté sek -
re, amelyek során lehető ség nyílik a

kisgyermekes élet különböző te -
rü le teinek szakér tői től kér dez ni.
További információk a facebook-
oldalon: Közép-budai baba-ma-

ma és hordozós klub, illetve az olli-
vander@ freemail.hu email címen.

15.30-16.30 „Aranycipő”- senior társastánc tan-
folyam, I. kerületi nyugdíjasoknak ingyenes. Az órákon
profi tánctanár segítségével tanulhatja meg, vagy
elevenítheti fel a chachacha, rumba, samba, az angol
keringő, a slowfox és a tangó alaplépéseit. Érdeklődés:
Füleki Réka, +36- 30-479-93-28. 

CSÜTÖRTÖK:

08.00-9.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan @gmail.com címen.
09.00-10.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 700
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan
@gmail.com címen.

14.00-17.00 Bridzs klub. Új érdeklõdõk jelentkezését
is fogadják, de a játékszabályok ismerete szükséges.

16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ orosz tár-
salgókör. Orosz anyanyelvû tanár segítségével tök é -
letesítheti nyelvtudását.

17.00-18.00 Meridián torna. A hagyományos kínai
orvoslás alapja a meridiánrendszer, azaz az energiapá-
lyák hálózata. A meridiánokon akupunktúrás pontok
helyezkednek el, ezek ingerlése aktiválja azt a meridiánt,
ahol a pont található. A torna a meridiánokból áramló
ener gia-egyensúly helyreállításával erõsíti a szervezet
immunrendszerét, növeli vitalitását, állóképességét. A
gyakorlatok mindennapos végzésével sokat tehetünk
egészségünkért. A torna ingyenes, folyamatosan lehet
csatlakozni a csoporthoz.

19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális tréning.
Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom, 4600 Ft/4 alkalom.
Mobi li zációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok
a testtudatos mozgásért, 60 év alatti korosztály
részére. Be je lentkezés szükséges a mozduljtudato -
san@ gmail. com címen.

PÉNTEK:

08.00-15.00 Termelõi piac a klub elõtti téren. Friss
zöldségek, gyümölcsök, mézek, sajtok, savanyúságok és
más finomságok várják a vásárlókat.

08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 700
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan
@gmail.com címen.

09.00-10.00 Gerinctorna minden korosztálynak.
Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a
mozduljtudatosan @gmail.com címen.

10.00-11.00 „Aranycipõ” senior társastánc tan-
folyam. Részvételi díj 500 Ft. Folyamatos csatlakozási
lehetõség! Az órákon profi tánctanár segítségével tanul-
hatja meg, vagy elevenítheti fel a chachacha, rumba,
samba, az angol keringõ, a slowfox és a tangó alaplépé-
seit. Folyamatos csatlakozási lehetõség! Érdeklõdés:
Füleki Réka, +36-30-479-93-28. 

VASÁRNAP: 

Különleges születésnap 
Igazán emlékezetessé teheti gyermeke születésnapját a
Vízivárosi Klubban. Igény szerint kalandtúrát, vetélkedõt,
alkotómûhelyt is szerveznek a mulatságra. További infor-
máció: Körmendi Csilla, +36-30-531-5577, bolcs-
bagoly@index.hu

VÍZIVÁROSI KLUB
Cím:1015 Bp. Batthyány u. 26.
Tel:: 06 20 232 9018,+36-1-780-7660
E-mail: vizivarosiklub@budavar.hu

ÚJ! „Kökörcsin” babás játszó és táncház
Ingyenes bemutató foglalkozás: október 17. szerda 10.00 - 10.35 

Mondókás, ölbéli játékos, éneklős, valamint játékosan táncolni tanuló foglalkozás 1-3 éves korú gyermekeknek és szüleiknek.
További információ: Márton Piroska táncos, óvodapedagógus, mozgásterapeuta, piroska.marton.tanc@gmail.com 

MESEMÚZEUM
PROGRAMOK

I. kerület, Döbrentei u. 15., Tel.: +36 1 202 4020

PAPÍRSZÍNHÁZ TÖRTÉNETEK ÁLLATOKRÓL

A Japánból eredő, és igen népszerű Papírszínház, a
Kamishibai, a mesekönyveket mintegy színházzá alakít-
ja. A fakeretben mozgatható nagyméretű lapok segít-
ségével a mesélő a gyerekekkel szembefordulva, a
lapok mozgatásával, az ebből eredő játékkal és ennek
drámai hatásával igazi színházi élménnyé változtatja a
hagyományos meseolvasást. Amit mesélünk: A három
kismalac, A kiskakas gyémánt félkrajcárja, A róka és a
gólya. Ajánlott korosztály: 4-10 éves korig. 30 perc.

KÖZÖS TÁRSASJÁTÉKOZÁS 
Vajon megtalálod a labirintusból kivezető utat? Tudsz
egymás után kétszer hatost dobni? Menni fog a póker-
arc? Gyere, próbáld ki a Mesemúzeum kedvenc kártyáit
és táblás játékait! Ajánlott korosztály: 5-12 éves korig.
120 perc.

TÖRPÉK ÉS GOMBÁK – 
CSALÁDI FOGLALKOZÁS
Ahogy nincs két egyforma gomba, úgy a törpék is nagy-
on különbözőek. Annyi biztos, hogy bizonyos törpök jó
viszonyt ápolnak a gombákkal, sokan gombaházban
laknak, vannak, akik gombakalapot hordanak és megint
mások gombákat esznek. A Halszem Meseműhely csalá-
di foglalkozásán változatos gombafajokkal ismerked-
hettek, törpés mesét hallgathattok és pöffeteg otthont
készíthettek. Kisebbeknek a részvétel szülői segítséggel
ajánlott. A foglalkozást tartja: Kiss Dorottya, Halszem
Meseműhely. 
Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig. 120 perc. 

Október 13., szombat 11 órától Október 20., szombat 11 órától

Október 27., szombat 11 órától
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A gyönyörû õszi idõ és a bõséges
programkínálat számtalan csalá-
dot csalogatott ki a Vuk Játszó-
parkba, ahol a Buda vári Ját-
szótér Üzemeltetõ Köz hasznú
Nonprofit Kft. az Állatok Világ-
napját ünnepelte.  Ezen a szom-
bat dél elõttön nem pusztán
Vuk, Karak, Csele, Vahúr,
Fickó és a részeges libák várták
a gyereke ket, ha nem igazi kisál-
latok is: nyuszik, csirkék, sünik.
Sõt, két póniló is, akikkel rövid
sétát is tehettek a vállalkozó
szellemûek. A ze nés mesejáték,
meseolvasás mellett kézmûves
foglalkozások is szórakoztatták
a gyerekeket.  A játszótér egyik
részében pedig hangos kalapá -
cso lás jelezte: készülnek a kis
madáretetõk télire. A gyere ke -
ket a BUJSZ egy kis tízóraival is
megvendégelte. 

HAHÓ, ITT 
A CZAKÓ! 

TÖKLÁMPÁS FARAGÁS ÉS
CSALÁDI DÉLUTÁN 
Október 26-án, pénteken 16.30 – 18.00 óra
között újra Családi Délután a Czakón. Program:
kézmûves foglalkozás és töklámpás faragás. (Tökrõl
és a faragásra alkalmas eszközrõl a résztvevõknek
kell gondoskodni.) Érdeklõdni lehet a Sportközpont -
ban: +36-1-375-0336; +36-20-232-8111.

NORDIC WALKING KLUB
Hétfõnként 09.00 órától nordic walking. Találkozó a
Vérmezõ Széll Kálmán tér felõli részén lévõ fitnesz-
esz közöknél (régi játszótér). A részvétel a kerületi
lakosoknak ingyenes. Igény szerint felszerelést is
tudnak biztosítani.További információ: +36-1-375-
0336.

JÓGA 
Hétfõnként 18.00 – 19.30 között jóga a Czakó utcai
Sport- és Szabadidõközpont közösségi helyiségében.
Külön felszerelés nem szükséges, jóga matracot és
kiegészítõ eszközöket biztosítanak. Részvételi díj: I.
kerületi lakosoknak, I. Kerületkártyával rendelke -
zõknek 1500 Ft /alkalom, kerületen kívüli érdek-
lõdõknek 2000 Ft / alkalom. További információ:
Horváth Cintia: +36-1-375-0336 +36-30-3960-
323; szintikeee89@gmail.com. 

EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ SZENIOR
TÁNC 
Keddenként 11.00 órától a Sport- és Szabadidõ -
központ közösségi helyiségében Egészségmegõrzõ
Senior Tánc. Javítja a memóriát, a testtartást, az
egyensúlyt. Erõsíti az izmokat, a tüdõt és a szívet.
Mindez orvosilag is igazolt. Nem kell hozzá partner,
sem elõzetes tánctudás. A részvétel a kerületi lako -
soknak ingyenes. További információ: +36-1-375-
0336.

MOZDULJ TUDATOSAN
ZSÍRÉGETÕ TRÉNINGGEL!
Csütörtökön 17.00 - 17.50 óra között alakformáló,
zsírégetõ torna a Sportközpont közösségi helyi -
ségében. Részvételi díj: kerületi lakosoknak 1200
Ft/alkalom, 4000 Ft/4 alkalmas bérlet; kerületen
kívülieknek 1400 Ft/alkalom, 4800 Ft/4 alkalmas
bérlet. Polifoamot biztosítanak. Elõzetes regisztráció
szükséges: mozduljtudatosan@gmail.com. Facebook
elérhetõség: @mozduljtudatosan 

ÚJ! GYEREKJÓGA
Péntekenként 14.00 -14.45 óra között gyerekjóga a
Sport- és Szabadidõközpont közösségi helyiségében.
Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom, 4 alkalmas bérlet 3200
Ft. A foglalkozásokat tartja: Ertler Anikó gerinc- és gye -
rekjóga oktató.  Továb bi információ: +36-20-346-
8051;  anikoertler@gmail. com.

NYITVA TARTÁS: 
Hétfõ-péntek: 07.00 – 20.00

Szombat: 08.00 – 20.00 
Vasárnap: 08.00 – 18.00

Az I. a bajnok
Az I. kerület nem pusztán az egyik legbiztonsá-
gosabb kerület, de a legsportosabb rendõr -
kapitánysággal is mi dicsekedhetünk. A
Budavári Önkormányzat által szeptember
végén megrendezett Rendvédelmi Tornát
ugyanis a BRFK I. kerületi Rendõrkapitány -
ságának csapata nyerte meg. A tornát Nagy
Tamás Gábor, a Budavári Önkormányzat pol-
gármestere, dr. Cserháti László, a Közbiztonsá-
gi Közalapítvány kuratóriumának elnö ke,
valamint Krammer György Zsolt rendõr ezre-
des, a BRFK I. kerületi Rendõrkapitány ság
kapitánya nyitotta meg.

Szeptember utolsó szombatján
tó tágast állt a Batthyány utcai isko-
la.  Ez volt az a szombat, amikor a
diákok szívesen mentek iskolába,
ráadásul szüleikkel. Sõt, még a régi
tanulók is visszatértek egykori isko -
lájukba a Családi Napra. Az osz tály -
termek pedig átalakultak: az egyik
igazi (csillám)tetováló-szalon lett, a
másik teaház, de tartottak ásvány-
börzét, jógafoglalkozást, gyöngy -
fûzést, üvegfestést. Szinte felsorolni
sem lehet a program-kavalkádot.
Természetesen a sport is nagy
szerepet kapott: foci- és kosárlabda
mérkõzéseken, sport vetélkedõkön
próbálhatták ki ügyes ségüket a
gyerekek és a szülõk. 

A gyerekek beszámolói alapján
nagy sikere volt a virágültetésnek
is, amelynek köszönhetõen sok-
sok színes virág díszíti az osztályter-
mek abla kait. 

Állatok Világnapja a Vuk Játszóparkban 

Családi Nap a Batyiban
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A kerületben közel 22 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.

   
    I. Budai várban az Úri utcában 80 m2-es földszinti
teraszos, kertkapcsolatos és utca felé is nyíló, donga -
boltozatos, összkomfortos, felújítandó önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 37,5
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665.  
    Budai várban reprezentatív palotaházban a Tóth
Árpád sétány felé is nyíló 100 m2-es, földszinti, donga -
boltozatos felújítandó önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 52,9 M. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/509-2665.  
    Budai várban reprezentatív 4 lakásos épületben a
Tóth Árpád sétány felé nyíló 128 m2-es igényesen
felújított 4 szobás, duplakomfortos, tehermentes örök-
lakás + 60 m2 saját tárolóval eladó. Irányár: 179 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.   
    I. Csalogány utcában II. emeleti 32 m2-es, 1,5
szobás, felújított állapotú önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 15,4 M Ft.  Wágn-
er Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665. 
    Budai várban az Országház utcában dongabolto -
zatos, 63 m2-es összkomfortos, jó állapotú önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere -
irányár: 24,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/509-2665. 
   I. Naphegy alján a Mészáros utcában 37 m2-es +
8 m2 galéria, egyedi gázfûtéses, földszinti, napfényes
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 16,9 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/509-2665.  
    Budai várban az Országház utcában 64 m2-es jó
állapotú, 2 külön bejáratú szobás, étkezõ konyhás
(kamrás) felújított önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 32,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665.  
    II. Rózsadombon a Tövis utcában 3 lakásos
bauhaus villaházban lévõ I. emeleti 163 m2-es öröklakás
(tetõtérbeépítési lehetõséggel) közel 500 m2 kizáróla-
gos használatú telekrésszel azonnal beköltözhetõen
eladó. Irányár: 129 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/509-2665 
   I. Budai várban az Országház utcában 100 m2-es,
2 generáció számára is alkalmas 2 bejáratú, igényesen
felújított, dongaboltozatos, 2 fürdõszobával, új be -
épített, gépesített konyhával kialakított önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 44,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665.  
    VI. kiemelt részén az Andrássy úton II. emeleti
111 m2-es 3 szobás, étkezõkonyhás, nagy belma-
gasságú, polgári jellegû összkomfortos önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 24,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
    I. Tigris utcában 2 szobás, teljes mértékben felújí-
tott 60 nm-es öröklakás garázzsal eladó. Érdeklődni:
owegmayr@gmail.com.
   Várban Úri utcai 46 nm, kétszobás , kertre néző
fszt-i,öröklakás 52,9 MFt ért eladó. Tel: 0670-237-
9030.
    Kiadó min. egy évre Naphegy Derék utca 36 m2,
másfél szoba lakáscélra üresen, irodának berendezett,
napfényes, felújított fészuterén. Telefon: +36-30-
9000-396.
   KERESÜNK I. és II. kerületben minimum 4 hálós-

zobás kiadó házat vagy villát. BakosLak Ingatlan 326
0618, 06 20 974 0571
   KERESÜNK I. II. és XII. kerületben eladó és kiadó 4
-5 hálószobás igényes házat és 3 hálószobás igényes
lakást. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
    II. Fazekas utcában, Vizivárosban panorámás, 5.
emeleti, napfényes, 51 nm-es, másfél szobás erkélyes,
igényesen felújított lakás 45,3 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
   XIII. Pozsonyi út elején Újlipótvárosban 1930-ban
épült hangulatos, liftes 20 lakásos Bauhaus társasház
elsõ emeletén 50 nm-es világos, napfényes, csendes
egy szoba + hallos erkélyes lakás 50 millió forintért
eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
    I. Váralján Toldy Ferenc utcában csendes, liftes
Bauhaus jellegû társasházban elsõ emeleti 83 nm-es
nappali, hall, 2 hálószoba, erkély, valamint külön, exk-
luzív kis kertkapcsolattal rendelkezõ polgári stílusú
felújítandó lakás 63,9 millió forintért eladó. BakosLak
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
    II. Rózsadomb Center közelében 8 lakásos tár-
sasház 1. emeletén eladó csendes, napfényes 108 nm-
es, nagy teraszos, kertre nézõ, PANORÁMÁS lakás.
Terasz kapcsolatos nappali, 2 külön nyíló háló erkéllyel,
étkezõs konyha, 2 fürdõszoba. Udvarban fedett gép-
kocsi beálló. Garázs megvásárolható. Irányár: 108 millió
Ft. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571

ZSIGMOND MIHÁLY 
HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ AZONNALI
KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL VÁSÁROL! 

Antik bútorokat, festményeket, porcelá -
nokat, He ren dit, Zsolnayt és stb., órákat (kar,
dísz, fali), szõ nyegeket (kopottan, hibásan
is), ki tün te téseket, ér mé ket, bizsu kat –
boros tyánt, ezüs  töket, csip kéket, könyveket,
bun   dákat, min den féle régi séget, hibásat is.
Hívjon bizalommal a hét minden napján, díj-
talan kiszállással. Telefon: 06-70-600-1727.    

   III. Mátyáshegyen Folyóka utcában 100 nm-es
felújítandó ház 900 nm-es telken 3 garázzsal 98 millió
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
    II. Vérhalom térnél csendes utcában 2010-ben
épült 4 lakásos liftes társasház elsõ emeletén egysz-
intes 121 nm-es, panorámás nappali + 2 hálószobás, 2
fürdõszobás nagy teraszos lakás 1 garázzsal 110 millió
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
    II. Káplár utcában gondosan karbantartott liftes
társasház 6. emeletén tetõtéri panorámás 90  nm-es
nappali + 3 hálószobás lakás kis erkéllyel 65 millió
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
    II. Retek utcában gyönyörû liftes lépcsõház 6.
emeletén eladó 2 panorámás tetõtéri lakás ami egybe
is nyitható. Az egyik nettó 90 nm-es nappali + 3 hálós-
zobás, a másik nettó 80 nm-es nappali +1 hálószobás.
A két lakás ára egyben 130 millió forint. BakosLak In-
gatlan 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.
    
   

Életjáradék

Szeretné biztosítani nyugdíjas éveit? 
Kössön életjáradékot, jogi tanácsadás mel-
lett! Gondozás, ápolás, takarítás, okleveles

referencia. Hívjon bizalommal telefon: 
06-20-327-3122. Markó István. 

A hét minden napján hívható.

   Megfelelõ anyagi háttérrel rendelkezõ, kulturált,
egyedülálló fiatalember életjáradékot kötne hosszú
távra, befektetés céljából, esetleg gondozását is vál-
lalom. 06-70/492-6678.
    Idõs emberek hétköznapi gondjaiban segítünk.
Bevá sárlás, befizetések, gépkocsival való szállítás, ebé -
delt etés, megbeszélés alapján gondozás, fürdetés. Refe -
renciával rendelkezem. Telefon: +36-20-565-7700.
   Idős személyt segítenék élete nehézségeiben.
Módját közösen döntenénk el. telefon: +36-30-418-
6663.
    Özvegy, középkorú hölgy életjáradékot, gondozást,
takarítást vállal Budapesten. 06-70/209-2945.

adás-vétel

    
EGÉSZ ÉVBEN SZÁMÍTHAT RÁNK!

Louis Galériát tekintse meg az interneten. 
(35 éves gyakorlat.) Készpénzért vásárolok:

tört- és fazonaranyat, ezüstöt, brilles 
ékszereket, kar- és zsebórákat, borostyánt,
herendi porcelánt, festményt, antik bútort,
hagyatékot. Kérem jöjjön el hozzánk vagy

hívjon bizalommal! Margit krt. 51-53. 
Üzlet telefon: 316-3651, 06-30-944-7935. 

Gyûjtõk gyûjteményét vásárolom.
   
   KÖNYV! Mi nem csak telefonszám, Üzlet is
vagyunk! Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.)
Veszünk köny veket, könyvtárakat, régi térképeket,
kéziratokat, képes-levele zõlapokat, plakátokat,
fényké peket, egyéb papírrégi sége ket. Díjtalan kiszál-
lás, kész pénz fizetés. Tel./fax: 212-8909, e-mail:
kriszt.ant@gmail.com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.00

    Arany - Ezüst - Borostyán - Brilles ékszer -
Régi ség és teljes hagyaték felvásárlás azonnal, kész -
pénzben! Kérem jöjjön el hozzánk vagy érdeklõdjön
bõvebben telefonon: 06-70-884-40-84, 06-1-350-
4308. Cím: XIII. kerület, Hollán ernõ u. 4.
   Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papír -
régi séget, régiségeket vásárolunk és árverésre át -
veszünk. VI. Andrássy út 16. 266-4154 Nyitva: H-SZ:
10-17, Cs: 10-19.00

    GÁBOR ESZMERALDA-becsûs, mûgyûjtõnõ -
múzeumok számára is- készpénzért vásárol festmé -
nyeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evõeszközöket,
ara nya kat, szobrokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan:
06/1/789-1693, 30/898-5720.

   Arany, ezüst felvásárlás! Készpénzért veszek
festményeket, bútorokat, Herendi, Zsolnay és egyéb
porce lánokat, ezüst-bronz tárgyakat, pénzeket,
képeslapokat, kitüntetéseket, borostyán ékszereket,
órákat, teljes hagyatékot. IX., Vámház krt. 7. nyitva: H-
P: 10-16 óráig. Tel.: 0670-620-3636.
   KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vásárolok bú-
torokat, festményeket, bronz tárgyakat, porcelánokat,
Kovács Margitot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hi-
básat is), csillárt, 6-12 személyes ezüst étkészletet, tál-
cát stb. Könyveket, régi katonai kitüntetések tárgyait
és teljes hagyatékot. Elsõ vevõként a legmagasabb
áron. Üzlet telefonszám: 06-20-280-0151, heren-
di77@gmail.com.
    
    szol gál ta tás
    
    KÉMÉNYBÉLELÉS, kondenzációs kazánok bekö -
tése, szerelt kémény építése, szakvélemény ügyin-
tézés, ké mény felújítás, tetõjárda kiépítése. Hívjon
bizalommal. Telefon: 06-30-680-6814.
    Kémények bélelése, átépítése, belső marása
teljes ügyintézéssel. Szabó Balázs, telefon: 06-20-
264-7752.
    Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vál-
lalási is. Gipsz  kartonozás, kőműves-javítások, burko -
lás. Gyors kez dés, rövid határidő. Kovács Gergely,
telefon: 06-30-5686-255.   

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

24 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók
javítá sát, illesztését, zárak cseréjét, festését,
hõszi getelõ üvege zését és szigetelését 1 év
garanciával! Fel mérés díjtalan! Horváth Ákos,
telefon: 06-70-550-0269.00

   Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javí -
tása, csa pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok
cseréje, ja ví  tá   sa. Mosó-, moso  gatógépek bekötése.
Anyag beszer zéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.
    Kárpitos és asztalos munkák, nádazás, gyéké -
nyezés munkával, szállítással. Kiss Gábor, I. ker., Feszty
Á. u. 2., az alagsorban. telefon: 214-8384, 06-20-345-
9963.

ÜVE GE ZÉS, TÜ KÖR VÁ GÁS, ÜVEG CSI SZO LÁS
A ke rü let ben és kör nyé kén 

ház hoz me gyünk.  Mû hely: I. Sza bó Ilon ka u.
8. Telefon: 214-3616; 06-20-929-0897.oo

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, 
erkélyek, kirakatok üvegezése. 

Régi keretek átalakítása hõszigetelõ üveg
befogadására. Gyorsan, tisztán, pontosan!
Nagy Miklós!  Telefon: 06-20-9777-150.00

    Villanyszerelés azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. 
Petrás József vil lany  szerelõ mester.

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

   Társközvetítés: szívvel-lélekkel segítünk meg-
találni párját! 20/272-1461; komolyangondolom.hu

   
Irodák, lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagy -
ta ka rí tását vállalom, közületeknek és magán sze mé -
lyeknek. Halász Tibor. Telefon: 202-2505, 06-30-251-
3800.

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

PARKETTA LERAKÁS, -JA VÍ TÁS, -CSISZOLÁS,
VÍZSZE RELÉS, CSEM PÉ ZÉS, VILLANYSZE -

RELÉS, AJTÓ- ÉS ABLAK CSERE, ILLESZ TÉS,
KÕMÛVES ÉS ASZTALOS MUNKÁK,

TAKARÍTÁS, GA RAN CI Á VAL. HALÁSZ TIBOR.  
TE LE FON: 202-2505, 0630-251-3800.

   
    Oktatás

   Emelt szintû MATEMATIKA oktatás helyben 11 –
12. osztályos  középiskolás fiatalok részére. Tel.:  20 -
459 - 9024;  e-mail: educate@sznet.hu.
    Magyar nyelv és irodalom szakos általános isko-
lai tanár korrepetálást, felvételire felkészítést vállal 10-
14 éves korig. telefon: 06-20-286-8208.

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN
Segít a fizikai, szellemi, lelki egészség
megőrzésében. A test átmozgatása,

lélegzőtechnikák, lazítás, feszültség feloldása.
Hétfőn és szerdán 18.00-19.30-ig Budavári Ált. Isk..

Tárnok u. 9-11. Telefon: 06-30-402-4657.

   
   CSALÁDI BÖLCSÕDE, GYÖNGYÖCSKÉK várja sze -
re tettel tagjait rendszeres és idõszakos gyermekfelü-
gyeletre, az I. kerületben.  Cím: Kuny Domon kos u. 17.
Érd.:  Muraközy Zsuzsa: 06 20 9 128 718, Páhy Anna: 06
20 969 0698,  e-mail: murakozyzsuzsa@t-email.hu. 

In gat lan

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10.00-15.00 óráig a szerkesztőségben (Országház u. 15.)

Vegyes

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS (20 SZÓIG): 1.500 FORINT/MEGJELENÉS
KÖZÜLETI APRÓHIRDETÉS (20 SZÓIG): 2.500 FORINT/MEGJELENÉS
KERETES APRÓHIRDETÉS (20 SZÓIG): 3.000 FORINT/MEGJELENÉS

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

1/1 oldal
274x403 mm,
190.000 Ft+ÁFA

1/2 oldal
274x200 mm,
90.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal
136x99 mm,

25.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

11.000 Ft+ÁFA

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

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

H I RDE S S EN  A  VÁRNEGYEDBEN !

Szolgáltatás

Oktatás

Egészség

Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és 

szúnyoghálóval!
Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával,
7 év granciával!

HOMLOKZAT SZIGETELÉS
energiatanúsítvánnyal,

a legkorszerűbb anyagokkal.
Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával. 

ENERGIA-STOP KFT.
2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.

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

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma:

Az önkormányzat központi telefonszáma:

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. Le vél cím: 1014 Bu da pest, I. Országház u. 15. Te le fon: (06-1) 355-0139, e-mail:
varnegyed@gmail.com.Fõ szer kesz tõ: Blázsovics Lívia. Fotó: Fürjes Viktória.  Nyomás: Resatec  Kft.  Terjesztés: Jetpressz Kft. 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.. 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

Életjáradék

Adás-vétel

(+36-1) 458-3000

(+36-80) 204-275
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E-mail: varnegyed@gmail.com

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

SZERETNÉL EGY JÓ CSAPAT TAGJA LENNI?

JELENTKEZZ
TŰZOLTÓNAK!

A BEOSZTÁS BETÖLTÉSÉNEK
FELTÉTELEI:

•  magyar állampolgárság
•  cselekvőképesség
•  büntetlen előélet
•  18. és 55 év közötti életkor
•  állandó belföldi lakóhely
•  érettségi
•  gépjárművezető esetén: „C” kategóriás 
    jogosítvány
•  a beosztás ellátásához szükséges 
    egészségi, pszichikai, fizikai alkalmas ság,
    kifogástalan életvitel.

Járandóságok:
A beosztással járó illetmény és egyéb jut-
tatások megállapítása a 2015. évi XLII.
törvény alapján történik, melynek elemei:

Jelentkezéshez szükséges 
dokumentumok:
önéletrajz, végzettséget igazoló 
bizonyítvány, oklevél, személyazonosító
igazolvány, lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány, adó-igazolvány, 
hatósági igazolvány (TAJ), valamint 
az esetleges vezetői engedély másolata.

Jelentkezés módja:
A jelentkezőknek toborzó tájékoztatót
tartunk:
2018. október 24-én (szerdán)
10.00. órai 
kezdettel a Budapest VIII. kerület,
Dologház utca 1. szám alatti épület
I.emeleti Tímár termében.

További információt az alábbi elérhetősé -
geken lehet kérni:
tamasne.majszin@katved.gov.hu e-mail
címen vagy a 06-1-459-2481-es tele-
fonszámon.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet 
beosztott tűzoltói és gépjárművezetői beosztásba.


