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November 21-én teszt üzemmódban kezdi
meg mûködését kerületünkben a kormány -
ablak az Attila út 12. szám alati, egykori
okmányiroda he lyén. A megújult integrált
ügyfélszolgálat közel 1500 ügykörben, illetve
heti 49 órás nyitva tartással áll a kerületi
lakosok és valamennyi állampolgár rendelke -
zésére.

A közigazgatás korszerûsítésének egyik fõ eleme,
hogy a kormányablakokban az állampolgárok az
ország minden pontján egységes, korszerû ügy -
fél  szol gálatokon intézhetik hivatalos ügyeiket,
ráadásul a lakóhelyükhöz közel. Az ügyfél
beadványait a hivatal bonyolítja le az illetékes
hatóságoknál, részletesen tájékoztatva a kérel -
mezõt az ügymenetrõl, vagy a hiánypót lásról.
Ezáltal a polgároknak nem kell több helyre
elmenniük, és többféle ügyfél fogadási rendhez
igazodniuk. Vannak olyan ügyek, amelyekben a
kormányablakok kizárólag tájé koztatást tudnak
adni és vannak olyanok, amelyekben szolgálta -
tást is tudnak nyújtani. A legjellemzõbb ügycso -
por tok a személyi igazol vánnyal kapcsolatos
feladatok, a jármû nyilván tartással és a vezetõi
engedéllyel kapcsolatos feladatok, a tájékoztatás
nyújtása, továbbá a lakcímigazolvánnyal és a
családtámo gatással kapcsolatos feladatok.

Az ügyfelek kérését figyelembe véve, a kor -
mányablakokban lehetõséget biztosítanak arra,
hogy a hét egy napján, munkaidõ elõtt, illetve
egy másikon este nyolcig látogathassunk el
intézni valónkkal. (A kormányablak nyitvatar -
tását lásd keretes írásunkban)

Mint a Budapest Fõváros Kormányhivatala
Kormánymegbízotti Kabinetje lapunkkal tudat -

ta: Budapest Fõváros Kormányhivatala, a koráb -
bi I. kerületi okmányiroda átalakításával és
felújításával nyitja meg a Várnegyed kormányab -
lakát, az Attila úton. A kerületi lakosok így a
megszokott helyszínen, korszerû környezetben
intézhetik majd az okmányirodai ügyek (sze mélyi
igazolvány, lakcímkártya, útlevél, jogosít vány
készítése) mellett, többek között a gépjár mûvek
átírásával, törzskönyvezéssel, a család támo  ga tá -
sokkal (gyermekgondozást és gyermek nevelést
segítõ ellátás), a Családi Otthonte remtési Ked -
vezménnyel (CSOK), az öregségi nyugdíjjal, vagy
a TAJ-kártyával kapcsolatos elintézniva lóikat.
Emellett a kormányablakhoz kell fordulni az
egyéni vállalkozói igazolvá nyokkal kapcsolatos
kérdésekben (vállalkozói tevékenység megkezdé -
sének vagy szünetelte tésnek bejelentése, igazol -
vány kiállítása, cseréje), az aktív korúak ellátása
ügyében és az üzletek mûködési engedélyének
kiadása iránti kérelmet is ide kell majd beadni.
De a kormányablaknál panaszt tehetünk fogyasz -
tó védelmi kérdésekben is és bejelenthetjük a
parlagfüves területeket is. A népszerû ügyfél kapu-
regisztrációt is a kormány ablaknál kell ke zdemé -
nyezni. A kormányablakok az egyedi hatósági
ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetõsé -
get és informatikai segítséget is nyújta nak.

Kormányablak az Attila úton

Kormányablak nyitvatartása: 
I. kerület, Attila út 12.

Hétfõ: 07.00 – 17.00
Kedd: 08.00-18.00
Szerda: 08.00 – 20.00
Csütörtök: 08.00 -18.00
Péntek: 08.00 -15.00

Nagycsaládosok karácsonya

Karácsonyi zenés est idõseknek
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat szeretettel meghívja az I. kerület idõs 

és egyedülálló polgárait

KARÁCSONYI ZENÉS MÛSOROS ESTJÉRE
2016. DECEMBER 23-ÁN 16.00 ÓRAI KEZDETTEL

a Várkert Bazárban (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.).

Jelentkezésüket 2016. december 19. és 2016. december 22. között (hétfõ-csütörtök: 9.00-12.00 és
13.00-16.00) várjuk személyesen a Gondozási Központban (1013 Budapest, Attila út 8.),

valamint az I. sz. Idõsek Klubjában (1015 Budapest, Hattyú utca 16.)
Érdeklõdni a 356-6584-es telefonszámon (Gondozási Központ) is lehet.

Szeretettel várjuk jelentkezésüket!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Népjóléti Csoport

A Budapest I. kerület Budavári Önkor mányzat szeretettel meghívja az I. kerületi nagycsaládo -
sokat (három, vagy több gyer mekesek), rendszeres gyermekvédelmi ked vez ményben, rendkívüli
gyermekvé delmi támogatásban részesülõ családokat, va lamint azon családokat ahol az egy fõre

jutó jövedelem nem haladja meg a 71.250,-Ft-ot

2016. DECEMBER 23-ÁN 11.00 ÓRAI KEZDETTEL
a Várkert Bazárban  (1013 Budapest, I. Ybl Miklós tér 6.) megrendezendõ

KARÁCSONYI MÛSOROS ESTJÉRE.

Jelentkezésüket 2016. november 28. és 2016. december 2. között (hétfõ-csütörtök: 9.00-17.00-ig;
péntek: 9.00-12.00-ig) várjuk személyesen a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központban (1012 Budapest, Attila út 89.). 
Érdeklõdni a 356-8363, 356-9599 telefonszá mokon lehet. Kérjük, hogy a jelentkezéskor hozzák

magukkal a megjelenõk TAJ- kártyáját!
Szeretettel várunk minden szülõt és gyermeket karácsonyi rendezvényünkre!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Népjóléti Csoport
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Házavató ünnepségrõl már mindenki hal -
lott; ilyenkor a vendéglátóval együtt mind -
azok jól mulatnak, akik meghívást kaptak az
új otthonban rendezett dáridóra. Sokkal
ritkább azonban a Házelhagyó Vigalom,
amikor a kiköltözésnek örül a házigazda, sõt
vele örülnek a vendégek is. Lapunk ez
utóbbira kapott meghívást a Corvin téri
Budai Vigadóba, amely no vember végén,
tizenhat hónapra bezárja kapuit.

November 12-én délután kiürített termek, bútor
nélküli szobák üres falak fogadták a kíváncsi
látogatókat. A különleges alkalomra mégis
annyian jöttek el, hogy a pincétõl a padlásig egy-
kettõre élettel telt meg a több mint száz esztendõs
épület. Annak idején a budaiak azért emeltettek
maguknak vigadót, hogy a báli szezonban ne
kelljen Pestre menniük, ha bált kívánnak
rendezni. Az itt élõk –
úgy tûnik – azóta is
ápolják a táncolás jó
szokását, hiszen ezen a
délutánon a gyerekek
örömmel ropták a
gyerek-tánc házban,
míg a felnõtteknek
egy másik terem ben
húzták a talp alá valót.
Bár berendezési tár -
gyak ból és búto rok -
ból alig akadt a
helyszínen egy-kettõ,
de szóra koz tató és
igényes programok -
ból nem volt hiány.

A Hagyományok
Házában ez alkalommal min den egy kicsit más
volt, mint azelõtt (és tegyük hozzá: mint amilyen
valaha is lesz). A bejárat mellett, az elõ csar -
nokban egy pingpong asz talnál váltották egymást
a sportolni vágyó vendégek, az alagsori (egykori)
archívum ban videojátékkal játszhattak a gyere -
kek, a szomszé dos irodában pörgõs focival, azaz
csocsóval szórakozhattak. Akadt olyan helyiség,
ahol dartsozni, sõt – ezúttal legálisan – graffitizni
lehetett! Egy profi utca mû vész mutatta a
technikát, a kicsik pedig örömmel próbálták ki,
hogy miként mutatnak színes ké peik a falakon.
Idõrõl idõre kinyitott a szaba duló-szoba is, ahová
belépni csak regisztrált csapatok nak lehetett.
Ezalatt, a vállalkozó szellemû kincs ke resõ gye -
rekek az épület egészét bebarangol hatták. 

Az efféle „városi szórakozás” mellett termé sze -
 tesen a ház hagyományos programjai ból is
bõséges ízelítõt kaptak az érdeklõ dõk, és ezúttal
jegyet sem kellett váltaniuk. Mese hall gatás,
kézmûves foglalkozás, gyertya  öntés, tánctanulás
és folkkocsma egyaránt szerepelt a programok
között. A látogatók ezen az estén a Hagyo -
mányok Háza szakembe reivel, tech nikai mun -
ka tár sai val és a hazai nép zenei élet neves mû -
vészeivel: a Magyar Állami Népi Együttes tánco -
saival, Szalonnával és Bandá jával, Herczku
Ágival és az õt kísérõ Bandával, valamint Parno
Graszttal, a Tázló, a Babra, a Magos és a Bazseva
zenekarok kal szórakoz hattak.

A kultúrtörténet barátai Nagy Csaba építész
vezetésével idõben és térben is bejárhat ták a

Budai Vigadó épületét. A
szakember részletesen me -
sélt a Kalina Mór és Árkay
Aladár által tervezett palo -
táról, amelynek helyén a
19. században egy katonai
tulajdonban lévõ ágyútalp-
raktár állt. A szecessziós
iparmûvészeti elemekkel
díszített, eklektikus stílusú
Budai Vigadó földszintjén
hajdan egy étterem és egy
kávéház marasztalta a pol -
gárokat. A bálterem fölött
szalonok sorakoz tak, a lép -
csõ házat üvegtetõ borította.
Nagy Csaba a terveket is
megosztotta a látogatókkal.
A felújítási elképzeléseket

úgy dolgozták ki, hogy a tizenhat hónapig tartó
belsõ rekonstrukció során, a mûemlékvédelmi
szem pontok maximá lis figyelembevétele mellett
új funkciókkal is bõvüljön az épület. Többek
között próbatermet kap a Magyar Állami Népi
Együttes, befedik a belsõ átriumot, a színház -
terem vissza kapja bálterem funkcióját, miköz -
ben profi táncelõa dások bemutatására is alkal -
mas marad. 

A Házelhagyó Vigalom a hajnali órákban
zárult, és rövidesen megkezdõdik az épület belsõ
felújítása.                                                                       r.a.

Vigalommal hagyták el a házatKirándulás a
koronázó városba

Magyarországnak a történelem viharai
miatt sok fõvárosa volt, királyokat is több
helyen koronáztak. A török hódítás és a
Habsburgok térnyerése alakította ki azt a
szokást, hogy a Bécshez közel esõ Pozsony is
megszerezte magának ezt a kitüntetõ cí -
met. De nem csak ezért látogatott ide a
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimná -
zium két osztálya, hanem mivel ez a város
sok egyéb üzenetet is hordoz a diákok
számára és minden más ide látogatónak is.

Pozsony városa sajnálatos módon kívül esik a
ma gyar országi turisták legkedveltebb úti cél -
jain, pedig busszal alig több, mint két órányira
van Budapesttõl és nemcsak a közös történelmi
gyökerek miatt érdemes ide látogatni. A
városnak több neve is ismert: a magyar Pozsony
név a Poson személynévbõl, a szlovák Bratislava
egy i.sz. 907-ben említett névbõl, a
Braslavespruch-ból származik, ami a szláv
Braslav és a német burg szavak összetételébõl
alakult ki. Innen jön a város német neve:
Presburg is. Ez a három név is mutatja, hogy
Pozsony soknemzetiségû város, lakói az
évszázadok alatt békésen éltek egymás mellett,
és az I. világháború után sem akartak
Csehszlovákiához tartozni. Mára ugyan a
szlovák etnikum került túlsúlyba, de a belváros
arculatán ez egyáltalán nem látszik, megmaradt
olyannak, mint amilyen száz évvel ezelõtt volt,
ugyanakkor az utóbbi húsz évben az ott lakók
jóvoltából az épületeket felújítva lehet
megnézni, hatalmas parkokban lehet sétálni.
Természetesen bennünket nem csak a lát -

nivalók, hanem elsõsorban a magyar örök ség
érdekelt, ezért örültünk különösen annak,
hogy a Lánchíd Kör jóvoltából eljutottunk a
Magyar Intézetbe, ahol annak igazgatója, dr.
Molnár Imre fogadta a csoportot, és mesélt az
itteni magyarok életérõl. Örömmel hallottuk
tõle, hogy bár a nagypolitikában a két ország
viszonya nem felhõtlen, de a kulturális élet
szintjén ebbõl nagyon kevés látszik. Az 1956-os
forradalom 60. évfordulóján a forrada lomnak
emléket állító kiállítás nyílhatott Pozsony
belvárosában, melynek megnyitóján a szlovák
kulturális tárca a legmagasabb szinten
képviseltette magát. Egy város megismerése
viszont csak akkor válik teljessé, ha olyasvalaki
mutatja meg, aki minden szegletétrõl tud
mindent. Korpás Árpád pozsonyi magyar
idegenvezetõ nagy lelkesedéssel és elképesztõ
tudással vezette végig 40 fõs csapatunkat a
városon. Mivel ilyen szakembereket nagyon
nehéz találni, ezért szívesen osztom meg az
olvasóval elérhetõ ségeit: regiomedia@gmail.
com, 00421/948/ 730 940, 
Skype: korpas.arpad.

Hazafelé jövet még útba ejtettük Moson ma -
gyaró várt, hiszen két nappal voltunk az 1956-os
forradalom 60. évfordulója elõtt. Bár az
ittenieknek nem 23-a az igazi ünnep, hanem 26-
a a gyász napja, hiszen ezen a napon zúdult
gyilkos sortûz a békésen felvonuló emberekre,
104 embernek a helyszínen a halálát okozva. A
helyiek szerencsére nem felejtették el a velük
történteket, impozáns szoborcsoport (Rieger
Tibor alkotása) emlékeztet a vészterhes idõkre.
Külön szerencsénkre éppen találkoztunk az
emlékhely gondozójával, aki egyben az akkori
események kutatója is, és egy rövid, de nagyon
szívhez szóló beszédet hallgattunk meg tolmá -
csolásában. Erre még a nap is kisütött, koszo -
rúinkat úgy tudtuk elhelyezni, hogy a felhõk
eltûntek az égrõl – pedig Pesten egész nap esett
az esõ.

A kirándulás megrendezését a Budavári
Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport
Bizottsága támogatta. Beszámolónk végén
hadd köszönjük meg a Lánchíd Körnek és
személyesen Praimajer Máriának és Parizán
Ildikónak, hogy szervezõ munkájukkal lehetõ -
vé tették utunkat.                                        Devich Dénes

Megemlékezés Rieger Tibor 1956-os emlékmûvénél
Mosonmagyaróváron

A felújítási munkálatok idejére a Hagyomá -
nyok Háza irodái és a Magyar Állami Népi
Együttes próbaterme a Corvin térrõl a
Naphegy téri MTI székházba és a szomszédos
Fém utcába költözött.
Az elõadásokat, foglalkozásokat az alábbi
helyszíneken tartják:

MOM MÛVELÕDÉSI KÖZPONT: 
1124 Bp., Csörsz u. 18.

MARCZIBÁNYI TÉRI MÛVELÕDÉSI 
KÖZPONT: 1022 Bp., Marczibányi tér 5/A.

FONÓ BUDAI ZENEHÁZ: 
1116 Bp., Sztregova u. 3.

Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum, vala -
mint a Hagyományok Háza Nyitott Mûhely:
1011 Bp., Fõ u. 6. Tel.: +36 30 615 4134. Nyitva -
tartás: Kedd-szombat 10.00-18.00.
Hagyományok Háza jegyirodája:
1011 Bp., Fõ u. 6. 
Nyitvatartás: hétfõtõl csütörtökig 12 és 18 óra
között, pénteken 10 és 14 óra között. 
Tel.: +36 1 225 6056 és +36 70 396 2525. 
E-mail: jegy@hagyomanyokhaza.hu.
Az ideiglenes játszóhelyeken az esti elõadá sok
alkalmával a jegypénztár az elõadás kezdé se
elõtt 3 órával nyit, délelõtti elõadás esetében 2
órával. (Az egyes mûsorok helyszínérõl a
honlapról tájékozódhatnak: www.hagyoma -
nyokhaza.hu.)

A könyvtár a felújítás ideje alatt zárva tart. A
képzéseket a Fõ utca 6.-ban és az Apor Péter
utca 2-4. szám alatti közösségi teremben tartják.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség 
Határvadász Bevetési Osztályainak állományába Járőrtárs beosztás betöltésére

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelmé nyeknek megfelelő magyar
állampolgárok jelentkezését várjuk.

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően –
sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első
két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele
esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kineve zésre.

A beosztásban ellátandó feladatok:
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési
Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.
A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsga követel ményei a rendőrség
www.police.hu honlapján a Határvadász-képzés menüpontban érhetők el.

A pályázatot elektronikus úton a hatarvadasz@orfk.police.hu címre, postai úton az
Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat részére (1139 Budapest,
Teve u. 4-6.) lehet megküldeni, vagy személyesen bármely rendőri szervnél le lehet adni.
A borítékra kérjük írják rá: „Határvadász”.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
munkatársai adnak a 06-80-203-983 ingyenesen hívható telefonszámon munkanapokon 8.00 és 20.00 óra
között, valamint elektronikus úton a hatarvadasz@orfk.police.hu e-mail címen. Tájékoztatás bármely rendőri
szervnél és a rendőrség hivatalos Facebook (www.facebook.com/hatarvadaszkepzes) és Twitter
(www.twitter.com/police_HU) oldalán, valamint a kizárólag SMS fogadására alkalmas
06-70/642-4548 és a 06-70/642-4549 telefonszámokon kérhető. 
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Közmeghallgatás a Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnál
A Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016.
november 25-én 14.00 és 15.00 óra között tartja éves
közmeghallgatását a Polgármesteri Hivatal Házasság -
kötõ termében.

Közeleg a tél - elzárják az
ivókutakat
Budavári Önkormányzat és a Fõkert Zrt. által fenn -
tartott játszótereken, parkokban, kutyafuttatókon
megkezdték az ivókutak, kerti csapok téliesítését,
emiatt november végéig fokozatosan az összes ivó -
kutat  elzárják.

Megszüntették az autóbusz 
parkolót  a Dózsa téren
A Dózsa György téren az autóbusz parkoló megszün -
tetésre került, így a visszaállt az eredeti forgalmi rend:
a Krisztina körúton ismét 2 forgalmi sáv biztosított az
Erzsébet híd felé haladók számára. A Dózsa György téri
zöldfelületen kialakított parkolót megnyitották a
lakosság számára.

Elõadás a demenciában érintettek
szociális ellátásáról 
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ a Népjóléti Közalapítvány Pályázatának
kereté ben két alkalommal már szervezett elõadást
Demencia és a család,  Demencia és fejlesztési lehe -
tõsé gek a szociális ellátásokban címmel. Az elõadá -
sokon  szociális és egészségügyi  szakemberek beszél -
tek a demenciáról, az érintettek és a  gondozó  családok
problémáiról, feladatairól, a megelõzés, és intézményi
gondoskodás lehetõségeirõl. 
A záró, harmadik alkalomra az I. kerületben mûködõ
Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza intéz -
mény  vezetõjét van der Meer Kingát kértük fel. Az
elõadás a Demenciában szenvedõk intézményi
ellátásáról az I. kerületben, a hozzátartozókkal való
kapcsolattartásról és igény esetén hozzátartozói
csoport szervezésérõl szól. 
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt és hozzátarto zót.
Az elõadás ideje: 2016.12.01. csütörtök 13.30.
Helyszín: Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgál -
ta tási Központ,  II. sz. Idõsek Klubja, 1013 Budapest,
Roham u. 7. Érdeklõdni lehet a 375-9486-os telefon -
számon, Bokodi Ferencné klubvezetõnél

Felhívás 1956-os emlékek
felkutatására
A Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány, mint
a kiskunmajsai 56-os múzeum fenntartója és eszmei
örökségének letéteményese országos gyûjtést hirdet
az 1956-os forradalom feltáratlan emlékeinek felkuta -
tása, összegyûjtése és közkinccsé tétele érdekében.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik bármilyen
megõrzésre és megismertetésre érdemes emléket
õriznek a forradalomról. Össze szeretnénk gyûjteni és az
utókornak megõrizni minden még lappangó, de elérhetõ
emléket: dokumentumokat, tárgyakat és az egykori
résztvevõk vagy szeretteik, hozzátartozóik emlékeze -
tében megõrzött történeteket egyaránt. Mindvégig oda
szeretnénk figyelni a forradalom „nagy”, országos
eseményei mellett a „kisebb”, csak egyes közösségek
számára meghatározó események re, s arra, hogy a
legendás nagy nevek mellett a névtelen vagy csak
kevesek által ismert hõsök emlékezetét is megõrizzük. 

Szándékunk, hogy a kiskunmajsai 56-os emlék -
helyen, a megtorlás áldozatainak emlékére Pongrátz
Gergely által emelt kápolna közvetlen környezetében
külön-külön méltó jelet állítunk minden egyes, a
magyar szabadságért elesett harcosnak.

Felkérjük ezért mindazokat, akik még nem vetették
papírra vagy rögzítették más módon a forradalom
eseményeire vonatkozó emlékeiket, hogy tegyék ezt
meg és juttassák el nekünk; ugyanakkor arra törek -
szünk, hogy hang- vagy videófelvételen is rögzítsük
mindazok visszaemlékezését, akik ehhez hozzájárulnak.

A beérkezett gyûjteményi anyagot reprezentatív
kiállításon mutatjuk be a kiskunmajsai 56-os múzeum -
ban és mindenki számára elérhetõen az interneten. 
Kérjük, hogy akik segíteni kívánják munkánkat, jelent -
kez zenek a következõ elérhetõségeink bármelyikén:
* iroda: 6120 Kiskunmajsa, Iskola u. 8-10.
* postacím: 6120 Kiskunmajsa, Pf. 36.
* telefon: 70-210-5555
* email: muzeum@corvinista.hu

Nahimi Péter, a Pongrátz Gergely 
56-os Közhasznú Alapítvány kurátora

Röviden
Júniusban alapította az önkormányzat  a
Budavári Játszótér Üzemeltetõ Köz hasz -
nú Nonprofit Kft-t, vagyis a BUJSZ-t. A
BUJSZ szeptemberben kezdte meg tényle -
ges mûködését. De vajon mit csinálnak
pontosan? Errõl kérdeztük Dobó István
Zoltán ügyvezetõt.

– Röviden szólva, azért vagyunk, hogy gazdája
legyünk az önkormányzat játszótereinek –
mondta elöljáróban az ügyvezetõ igazgató, s
nyomban felhívta a figyelmet arra a fontos
tényre, amely szerint, bár nem látszik, mégis
igen bonyolult eszközök a játékok. A maxi -
mális biztonságot szigorú EU-s szab ályozás
betartása biztosítja. Mivel a nagyobb budavári
játszóterek különleges, tematikus játszó par -
kok, így körültekintõbben kell azokat elle nõ -
rizni és gyakrabban kell karbantartani.
– Ráadásul az átlagnál lényegesen nagyobb a
leterheltségük, hiszen a város más kerületei -
bõl is idevonzzák a gyerekeket – árulta el
Dobó István Zoltán, aki maga gépészmérnök
és munkavédelmi szakmérnök, így érthetõ,
számára a biztonság elsõdlegesen fontos.

Vajon mi az ellenõrzés módja? Valaki járja a
játszótereket és szemrevételezi a játékok állapo -
tát? Bizony, ez a klasszikusnak nevezhetõ módszer
kötelezõ. Méghozzá naponta. Körültekintõ
ellenõr vizsgálata szûri ki a közvetlen veszély forrá -
sokat. Ráadásul elektronikus rendszer ellenõrzi,
minden játékot megvizsgált-e a járõr. Hetente,
kéthetente ellenõrizzük a takarítást, az õr által
jelzett hibák kijavítását is. Továbbá négyévente,
egy független, akkreditált minõsítõ szervezetnek
el kell végeznie az úgynevezett szab ványossági
ellenõrzést – fogalmazott a BUJSZ ügyvezetõje.

– Tavasszal, a szezonnyitást átfogó vizsgálat
elõzi meg, felülvizsgáljuk valamennyi játék álla -
potát, a szükséges karbantartási munkákat
elvégezzük. De már év végén feltöltjük a homokot
és  kicseréljük az elko pott, letört alkatrésze ket,

pótoljuk a sérült gu -
mi fe lületeket.

Dobó István Zoltán
rámutatott: komo -
lyabb javítások esetén,
- ha a meghibásodott
játszóeszköz nem ke -
rít hetõ el biztonságo -
san - azért kénytelenek
szüneteltetni az adott játszótér nyitva tartását,
mivel kevés cég foglalkozik karbantartással,
építéssel, alkatrész beszerzéssel, azaz már az
idõpont egyeztetése sem megy egyik napról a
másikra.

A jövõrõl is kérdeztük az ügyvezetõt, aki annyit
elárult: terveznek új játszóteret, méghozzá a
Tabánban. Követve a hagyományokat, természe -
tesen tematikust, ám, hogy milyen témát kelte -
nek életre, azt meglepetésnek szánják.

– Jövõre web-kamerákat telepítünk, egyrészt ezzel
vizsgálva a játszóterek terhelését, a takarítás haté -
konyságát, másrészt távol tarthatjuk az esetleges
vandálokat. Ugyanakkor egy mobil applikáció
segítségével bárki megnézheti, hová érdemes
kimenni a gyerekekkel, ahol nincs teltház –
vázolta az elképzeléseket az ügyvezetõ igazgató.

A Rumini és a Mátyás király játszótér élõképét
már most bárki megtekintheti az önkormányzat
internetes felületén.

A BUJSZ tervei között ingyenes játszótéri wifi
pontok telepítése is szerepel, valamint a kerítésre
erõsített hirdetõtáblákat helyeznek ki. Ezeken a
szülõk meghirdethetik gyermekeik feleslegessé
vált holmijait, illetve közösségi programokat.
Örök gond az illemhelyek hiánya, ebben is
szeretnének megfelelõ megoldást találni.            D.A.

Elsõdleges a gyermekek biztonsága

Új fákat telepítenek 
a Széll Kálmán térre

Megkezdték a kiszáradt fák cse -
réjét a Széll Kálmán téren. A
facsere során a korábbi hárs és
juhar fajták helyett egyebek
mellett ko csányos tölgy, éger
és pla tán fajtákat telepítenek
ga ranciális munkák kereté -
ben. A talajvízszint helyi csök -
kentése érdekében víz elvezetõ
rendszert is kiépí te nek. A
munkát szakaszo san végzik, az
érintett bur kolat bontásával és
helyre állítá sával együtt - az idõ -
járástól függõen - a fák cseréje
körülbelül öt hétig tart.

A Széll Kálmán téri fákat
2015 õszén és 2016 tava szán
telepítették. Ezt köve tõen a
180 darab telepített fa közül
számos a kiszára dás jeleit
mutatta. A fák elhalását a
beruházó Buda pesti Közleke -
dési Központ garanciális hiba -
ként jelen tet te be a kivitele -
zõnek, aki külsõ szakértõt vont
be a kialakult probléma

feltárására. A vizsgálat során kiderült, annak ellenére, hogy a tér teljes
felújítása során nagy mennyiségû talajvizet nem észleltek, a területen
folyamatos rétegvíz áramlás van, ami lassan feltöltötte a fák számára
kialakított ültetõ gödröket és pangó víz alakult ki. A pangó talajvíz miatt
a fák gyökere elrohadt, így a növények nem tudtak tápanyaghoz jutni,
ezért elhaltak.

Mindezek miatt a fák cseréjével párhuzamosan, a rétegvizek elvezetése
érdekében a fák környezetében vízelvezetõ rendszert építenek ki.

Mégsem bontják le 
a teherelosztó épületét 
Az évek óta üresen álló Nándor utcai épületbe a Belügyminisztérium
költözik majd.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszt kapott az Országos
Villamos Teherelosztó épületének felújítása és átalakítása. A Nándor
utca 5-7. szám alatti üvegpalotába megújulása után a Belügy mini sz -
térium költözik - derül ki a november 11-i Magyar Közlönyben megjelent
kormányrendeletbõl. Korábban arról volt szó, hogy a Belügyminisz -
térium egy az Országház utca - Úri utca közötti ingatlanegyüttesben kap
helyet.

Az Országos Levéltár melletti telken álló épületet Virág Csaba tervezte
1979-ben, a vári környezetbe került futurisztikus küllemû üveg épületet
sokan kritizálták, hiszen nem illeszkedik a vári épületek hangulatához. A
teherelosztó régóta kihasználatlan, a MAVIR 2007-ben költözött ki az
épületbõl. Nyáron, a Hauszmann terv keretében a kormány a lebontása
mellett döntött. Ezt módosította az új rendelet, amelynek értelében a
Belügyminisztérium költözik az épületbe. 

A korábbi Építési és Vagyoni Irodák össze -
vonásával a Polgármesteri Hivatalban
létrejött a Mûszaki Iroda, amely önkor -
mány  zati vagyongazdálkodással és építési
feladatokkal foglalkozik.

A Képviselõ-testület legutóbbi, októberi
ülésén módosította a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Mûködési szabályzatát, amelynek
értelmében létrejött a Mûszaki Iroda, amely
már meg is kezdte mûködését. Az iroda
vagyongazdálkodással össze függõ feladatai az
önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlan -
vagyon hasznosításával kapcsolatos dön tések

elõkészítése, illetve végrehajtása, a lakás- és
helyiségvagyon hasz no sításának, bérbeadásá -
nak, esetleges értékesí tésének elõkészítése és
végre hajtása, lakáspályázatok lebonyolítása, a
társasház-felújítási pályázatok elõ készítése és
lebonyolítása. Fontos tudnivaló, hogy a lakás -
bérleti szerzõdéseket továbbra is a GAMESZ
intézi, illetve továbbra is hozzájuk kell fordulni
az önkormányzati tulajdonú lakások és helyi -
ségek kezelésének kérdéseivel. 

A Mûszaki Iroda másik része építési felada -
tokat lát el, többek között tulajdonosi hozzá -
járulások elõké szítését, általános elsõfokú
építés ügyi hatóságként feladatkörükbe tartozik

a bontási, építési, fennma radási és használat -
bavételi engedélyezés, hatósági bizonyítványok
kiállítása, illetve egyéb építésügyi szakhatósági
feladatok.
A Mûszaki Iroda elérhetõségei:
Irodavezetõ: Szeleczky Szilvia
Tel.: 06-1-458-3027; 
E-mail: szeleczky_sz@ budavar.hu
Vagyonhasznosítási ügyekben 
Telefon: 06-1-458-3061 vagy 06-1-458-3064. 
E-mail: vagyon@budavar.hu.
Építési ügyekben 
Telefon: 06-1-458-3069; 06-1-458-3070; 
06-1-458-3027. E-mail: epites@budavar.hu

Mûszaki Iroda a Polgármesteri Hivatalban 
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A kerületben élõ mûvészetbarátok
tudják, hogy a Várnegyed Galéria
decemberi kiállí tá sa hagyományosan
a karácsonyi ünnep körre hangolja a
látogatókat. A kiállító teremben ezút -
tal Hager Ritta Munkácsy Mihály- és
Kossuth-díjas textilmû vész, a Nemzet
Mûvészének alkotásai tekinthetõk
meg. 

A mûvész pályáját belengi, végigkíséri a
szakralitás és a keresztény misztika.
Számtalan mûvében újra és újra meg -
fogalmazza a lélek sötétségbõl a fényre
való megérkezésének misztériumát.
Advent idején különös erõt sugároznak
ezek a meleg tónusú mûvek. Hager Ritta a tárlat
címére utalva, kérdésünkre úgy fogalmazott:
„Fénycsend az a fény, amit belénk lehel Isten,
amikor megszületünk. A mi fela datunk, hogy
életünk során kibontsuk és meg éljük ezt az
adományt. Alkotásaimmal ehhez kívánok
segítséget nyújtani”.

A Várnegyed Galériában a szövött kárpitok
mellett a mûvésznõ korábban készített, csomó -
zott munkái is láthatóak. Különleges hangulatot
áraszt híres alkotása, a Gondolkodószékek,
amelyet a Nemzeti Múzeum kölcsönöz erre az
alkalomra. Zalaegerszegrõl, a Városi Mûvelõdési
Házból érkezik az Összefonódás címû hatalmas
szövött gobelin és látható lesz az Evolúció címû
kárpit is. 

Hager Ritta az Országos Magyar Iparmû vé -
szeti Fõiskola elvégzése után pályáját az Opera -
ház kosztümfestõjeként kezdte, ruhater vezõ -
ként folytatta, végül textilmûvészként vált
ismertté. Alkotói tevékenységérõl azt vallja,
hogy a különbözõ technikák elsajátításakor
mindig újabbak és újabbak keltették fel az
érdeklõdését. A csomózás például eredetileg
népmûvészeti technika, ebbõl dolgozta ki saját
formarend szerét. A szövés egyedi módozatára
Lengyel ország ban, egy nemzetközi mûvész -
telepen talált rá. A Várnegyed Galériában

bemutatkoznak majd a falikárpitjai, amelyek
kilépnek a sík két dimenziójából. Plasztikus, sõt
a tér három di menziójában megjelenõ mûveket
is kom ponál, amelyeken a drapéria hullámai
kisi mulnak és letisztulnak. A metaforikus alko -

tások az emberi élet hullámait jelzik, hiszen hol
nehézségekkel nézünk szembe, hol pedig meg -
békélünk. Hager Ritta adventi kiállítá sának
üzenete, hogy a zajos világban kiemelten fontos
az önmagunk felé fordulás.

A kiállítás megnyitóját december 1-jén, 18 óra -
kor tartják a Várnegyed Galériában.

Köszöntõt mond: Jelenits István 
Széchenyi-díjas piarista szerzetes
A kiállítást megnyitja: Szakolczay Lajos 
Széchenyi-díjas irodalomtörténész
Közremûködik: Gelley Áron és Vargha Viktor

Hager Ritta textilmûvész kiállítása a Várnegyed Galériában

Fénycsend

Taxner-Tóth Ernõ Széchenyi-
díjas irodalomtör ténész  Vérmezõ
címû kötetét december 1-én 14
órakor mutatják be a Magyar
Mûvészeti Akadémia székházá -
ban, a Pesti Vigadóban. A Buda -
vári Önkor mányzat által is tá -
mogatott könyvr õl a szerzõvel
beszél gettünk.

– A közel ötszáz oldalas kötet
középpontjában az a kérdés áll,
miért végezték ki Martinovics
Ignácot és társait, miért indítottak
koncepciós pert, s abba miért
kerültek bele teljesen ártatlanok
– árulta el Taxner-Tóth Ernõ iro -
dalomtörténész, hozzáfûzve: a
per irataiból kiderül, semmi
több bûnük nem volt, mint hogy
olvasták Martinovics egy vagy
két kátéját.

A jakobinus eszmék monar -
chia  beli veszélyével kapcsolat ban
a professzor emlékeztetett: azon a
napon jutott el Bécsbe Ro -
bespierre kivégzésé nek híre, ami -
kor az ottani kapcsolatai alapján
letartóztatott Martino vics kihall -
gatásai során bevá dolt négy ma -
gyart. Mivel 1794 augusz tu sában
megszûnt a ja kobinus veszély,
ezután az Európa-szerte zajló
jako binus pereket leállí tották,
mert értel müket veszítették Ro -
bes pierre július 28-i halálával.

Ismeretes, hogy Martinovics a császári titkos -
rendõrség ügynökeként jelentett az illuminá -
tusokról, a szabadkõmûvesekrõl, a feloszlatott
jezsuitákról, valamint beszélt arról a titkos
társaságról, ami a kötet elemzése alapján nem
létezhetett. 

– Martinovics 1794. május végén fordult meg
néhány nap erejéig Pesten, ekkor adta oda a
kátékat Hajnóczynak, Szentmarjaynak és
Laczkovicsnak. Mivel Martinovicsot júliusban
letartóztatták, így csupán néhány hetük adódott
volna titkos társaság megszervezésére – magya -
rázta a szerzõ, aki kifejtette: felforgató szándékra
a két kátéban csak a „Ragadj fegyvert!” felszólítás
utal, azt azonban a vádlottak nem ragadhattak,
hiszen nem is volt fegyverük.

Taxner-Tóth Ernõ
könyvében idézi a né -
met szakirodalmat,
amibõl kiderül, hogy
a titkos rendõrség ré -
geb ben figyelt két-
három ott szervezõdõ
– volta kép pen nem is
tit kosan mûködõ –
társaságot. Ezek közül
a reform tervekkel fog -
lalkozóval Martino -
vics nem ke rült kap -
cso  lat ba, csak azzal,
amely nek vidám va -
cso ráin, a fiatal és
kikapós házi asszony
francia „forra dalmi”
da lokat is zon go rá -

zott, noha csak németül tudott. Balsze ren csé -
jére a letartózta tásokat elõkészítõ besúgó is
velük mu latott.

– Az egyik bécsi társaság két küldöt tet
menesztett Párizsba, amirõl a titkosrendõrség
értesült. Mivel a küldöttek egy új fegyver tervét
is magukkal vitték, abban a – téves – re -
ményben, hogy mozgalmuk szerve zéséhez
pénzt kaphat  nak, a Degen nevû titkos ügynök
a cselekvés útjára lépett. Egy vendéglõi provo -
káció során kivette a leitatott Hebenstreit
fõhadnagyból az elképzelt bécsi fölkelés tervét.
Erre indultak meg Bécsben a letartóztatások,
amelyek során a társaságban magyar for -
radalmi szervezetével dicsekvõ Martinovics is
fogságba került – elevenítette fel Taxner-Tóth
Ernõ.

Az irodalomtörténész részletesen
szól könyvé ben Batsányiról és
Kazinczyról, aki ket sokakkal együtt
elítéltek a Martinovics-perben.
Kazinczy nem járt Pesten, a vádlottak
többségét soha nem látta. A vád
ellene mind össze annyi volt, hogy
eljutott hozzá a reformátorok kátéja,
amit meg találtak nála. Emiatt került
a tizen hat halára ítélt közé, akik
közül hetet kivégeztek. Efféle pél -
dátlan szigorral sehol sem találkozni
Európában.

– Ráadásul a több szabad kõ -
mûvesbõl is álló Magyar Királyi
Kúria hozta meg az ítéleteket, amel -

yeket a Hétszemélyes Tábla szigorított – hívta fel a
figyelmet a szerzõ, így folytatva: – Martinovics
Bécsben azt terjesztette, hogy napok alatt képes
sok ezreket, más források szerint százezreket
megmozgató forradalmat kirobban tani. Vallo -
másáról egy magas rangú bécsi rendõrtiszt
részletesen tájékoztatta Sándor Lipót nádort. A
nádor ijedelmében nem vizsgálta ki vádat,
hanem még azon az éjjelen lefogatta Hajnóczyt,
Laczkovicsot és Szent marjayt, késõbb Sigray
Jakabot, majd Bécsbe küldte õket.

A könyv Martinovics, Hajnóczy, Kazinczy és
Batsányi szerepe mellett külön vizsgálja, a
mindössze tizennyolc esztendõs Sándor Lipótét.
A király utáni legfõbb méltóságot II. Lipót fia
elõtt magyar fõnemesek viselték.

– A fõherceg édesapjától úgy tudta, minden
befolyásos magyar fõúr Bécs ellensége, de Pest-
Budára érkezve, az ellenkezõjét tapasztalta.
Azonban, amikor a százezres összeesküvésrõl
érte sült, saját kezébe vette a pert – idézte
könyvébõl az irodalomtörténész.

Taxner-Tóth Ernõ rámutatott: 1790-re törté -
nelmünk igen fontos fordulóponthoz érkezett,
miután a Magyar Királyság gazdasági és politikai
tekintetben is megnövelte befolyását a Habsburg
Birodalomban. Vezetõ rétege na gyobb részt
követelt magának a döntés hoza talban, fokozott
nyelvi, kulturális önállóságra törekedett, még a
katonaság magyar vezetés alá helyezését is elér -
hetõ célnak látta. A bécsi kormányzat, ame lyet
súlyosan nyomaszottak a háború gondjai (fõleg
költségei), igyekezett elejét venni, hogy az 1793-as
franciaországi helyzethez (jakobinus diktatúra,
XVI. Lajos kivégzése) hasonló alakul jon ki akár
Bécsben, akár Magyar országon.              Ditzendy Attila

Hager Ritta műtermében

Az elveszett bárány

Evezz a mélyre

Evezz a mélyre

Generális kaszálóból Vérmezõ

(Foto: MTI)

Novemberi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 2016. november
29-én 17 órakor a Budavári Önkormányzat Dísz -
termé ben (volt Házasságkötõ Terem, I., Úri u. 58.)
Téma: Színházszerelem, borszerelem. Vendégek:
Pápai Erika színmûvész, Kardos-Kiss Sándor borász.
Házigazda: Szigethy Gábor.

A Farkas Ferenc Zeneiskola
hangversenye  
A Farkas Ferenc Zeneiskola ünnepi hangversenyt tart
2016. november 26-án, szombaton 16:00 órakor a
Liszt Ferenc Zeneakadémia Solti György Kamara -
termében. (1016 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.). A
hangverseny fõvédnöke dr. Nagy Gábor Tamás polgár -
mester. Dísz vendégek: Hajnissné Anda Éva és dr. Kalina
Katalin a KLIK Közép-Budai Tankerületének vezetõi.

Márai Sándor Könyvtár
(I., Krisztina krt. 87-91.)
2016. november 23-án, szerdán 17 órakor dr. Boga
Bálint belgyógyász, geriáter könyveit mutatják be. A
Pillantás a dombról (Válogatott fejezetek az idõsödés-
tudomány területérõl) címû könyv az idõskor sajátos
problémáit és az ezzel kapcsolatos tudományos ered -
mé nyeket tárgyalja. A Gyógyítás és szépség címû könyv
kalandozásra hívja az olvasót az orvoslás és az esztétika
találkozási területeire. Minden érdeklõdõt várnak!

Kiskép Galéria
(I., Országház u.8.)
Kör-Round One – Hommage a Hieronymus Bosch.
Lendvai Péter kiállítása december 9-ig tekinthetõ
meg, naponta 10-18 óra között. A belépés ingyenes.

Marczibányi Téri Mûvelõdési
Központ
(II., Marczibányi tér 5/a)
Velünk élõ kultúrák: Örmények. Egy tanulmányi
verseny története képekben. A kiállítás november 30-
ig látogatható az M Galériában.

Borsos Miklós Lakásmúzeum
(I., Úri u. 6. I. emelet)
Nyitva tartás szombatonként 10.00 - 18.00 óráig
Más idõpontokra elõzetes bejelentkezés szükséges.
T/F.: (061)356-9981     (06)70/510-9452. e-mail: bor -
sos miklosalapitvany@gmail.com
November 21. hétfõ, 17.00 óra: A dal vándora. A Kairosz
Kiadó most megjelent interjú-kötetének be mu tatója.
Szvorák Katalin Kossuth-díjas népdal éne kessel be -
szélget Simon Erika. A házigazda: Czigány György.
November 30. szerda 18.00 óra: Dr. Bándi Kund
beszélgetõ mûsora a II. Világháború elõzményeirõl,
utána könyvbemutató: Szatkányi Atttila új verses -
kötetének ismertetése.
December 9. péntek 18.00 óra: Dr. Bándi Kund be -
szél getõ mûsora. Vendég: Bayer Zsolt író, újságíró,
publicista. A belépés díjtalan, adományt köszönettel
elfogadnak.

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület 
(Magyarság Háza)
November 29 (kedd) 18.00 óra: 1956 emlékezete (II.)
Emlékhelyek az Egyesült Államokban. Deák Nóra, az
Angol-Amerikai Intézet könyvtár-vezetõje, egyesületi
tag elõadása. Közremûködnek: egyetemi hallgatók
amerikai költõknek a magyar szabadságharcról szóló
verseivel. (I., Szentháromság tér 6.)

Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet
(I., Krisztina krt. 57.)

Thália nem némult el. Az elsõ világháború színháza. A
rendezvénysorozat elõadói az Országos Színház -
történeti Múzeum dokumentumait, mûtárgyait fel -
hasz nálva elevenítik fel az elsõ világháború éveinek
színházát. Felidéznek emlékezetes színházi elõadá -
sokat, bemutatják a kabarék és mulatók életét, be pil -
lantást adnak a hadifogolyszínházakban folyó színházi
életbe, s felcsendülnek a nevezetes operettek dalla -
mai. A felkért elõadók maguk is hosszabb ideje fog -
lalkoznak az elsõ világháború színháztörténeti fejle -
mé nyeivel, a szakterület jeles kutatói. Elõadások:
2016. november 22. 17 óra: Két színésznõ háború
idején: Fedák Sári vs Bajor Gizi – Csiszár Mirella
színháztörténész-muzeológus.
2016. november 29. 17 óra: Ferenc József azt üzente...
Háborús és béke a magánszínházak mûsorán – Gyõrei
Zsolt drámatörténész.
2016. december 13. 17 óra: Drámák vérben és vasban
– László Ferenc kritikus, történész.  A belépés díjtalan.

Programok
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A Budavári Önkormányzat idén is
megrendezi hagyományos adventi
koncertsorozatát a Vá ros   há zán. Az
ünnep négy vasárnapján, délu tán
négy órától közös adventi gyertya -
gyújtással és koncer tek kel készülhet -
nek a kerületiek a ka rácsony eljö -
vetelére.    

Az idei elsõ adventi
vasárnapon, novem -
ber 27-én  Boldoczki
Gábor Liszt-díjas trom -
 bita mû vész és a Liszt
Ferenc Kamara zene -
kar ad koncertet a
Városhá zán. A világ -
hírû trombitamû vész
már fellé pett a világ leg -
jelentõsebb hang ver -
seny termei ben, töb bek
között a bécsi Musik -
verein, az am szterdami
Concert ge bouw, a ber -
li ni Phil harmo nie, a
párizsi Théatre des
Champs-Elysées, a Salzburgi Mozarteum, a
brüsszeli Beaux Arts közönsége elõtt. A város házi
koncertre különleges mû sor ral készül a zene -
karral:
• Benedetto Marcello: Bevezetés, ária és presto
• George Frideric Händel: D-dúr szvit trombi -
tára és zenekarra HWV 341.
• Edvard Grieg: Holberg szvit, Op.40
• Johann Baptist Georg Neruda: Esz-dúr
trombitaverseny

December 4-én az adventi koncertek vissza -
térõ és népszerû fellépõje, az Orfeo Zenekar és a
Purcell Kórus ad kon cer tet. Vashegyi Györgyöt
és együttesét nem kell bemutatni, hiszen évek óta
rendszeres fellépõi a kerületi koncert soro -
zatoknak. Szám ta lan al kalommal örvendez tet ték
meg a közön séget autentikus régizenei kom -
pozíciók kal, és „õsbe mutatókkal”.  

Adventi koncertjükön korabeli hangszereken
szólaltatják meg mûsorukat: 
• Georg Philipp Telemann: So ziehet nun an als
die Auserwählten Gottes TWV 1:1390

• Francesco Bartolomeo Conti: Sonata in B,
Fastos coeli audite, o gentes
• Johann Sebastian BACH: Süßer Trost,
mein Jesus kömmt BWV 151
A koncert szólistái: Szutrély Katalin- szop -
rán, Bárány Péter- kontratenor, Ko máromi
Már ton- tenor, Najbauer Lóránt- basszus.
Vezényel: Vashe gyi György.

Adventi KONCERTEK A VÁROSHÁZÁN

A falakról szuggesztív, mélyreható tekintetek
néznek szembe a látogatókkal. A zsírkrétával
rajzolt, vagy harsány színekkel festett portrék már
belépéskor azt üzenik az érdeklõdõnek, hogy
alkotójuk egyedi stílusban ragadja meg az elé
táruló világot. A Batthyány utcai Vízivárosi
Klub október 29-én megnyílt, Természetem után
címû kiállításán Blaskó Bence képeit láthatja a
nagyközönség.

A megnyitó vendégeit Márczi Anna klubvezetõ
köszöntötte, majd Dóczy Gabriella hárfamûvész
saját szerzeményével teremtett kivételes miliõt a
képzelet és a valóság határán. Ezt a különleges,
megfejthetetlen világot járta körül megnyitó -
beszédében Blaskó Péter Kossuth-díjas színmû -
vész, a Nemzet Mûvésze, Budavár Díszpolgára,
Bence édesapja. Úgy fogalmazott, hogy amit
számára a színpad jelent – a szerepeken keresztül
történõ önkifejezés eszközét, a félelmek,
feszültségek és szorongások kiélését – mindazt
Bence számára a festészet kínálja fel. A kiállított
alkotások formai megoldásairól
szólva, támpon to kat nyújtott a
látogatók számára: „Ha Bence
képeit nézzük, ne keressük
bennük Barcsay anatómiáját,
inkább a megszokottól való el -
rugaszkodást, a színek bátor és
néha különös használatát, a
kevésbé tudatos, mint inkább
ösztönös térkitöltést, a karak -
terek merész felmutatását. Az a
felszabadultság látszik a képein,
ami az életben nem a sajátja.”

Blaskó Bence jelenleg a
Budai Festõiskola növendéke.
Édesapja a megnyitó keretében
mondott köszönetet a mûvész-
tanároknak, kiemelve Lelkes A. Gergely és Füzes
Gergely festõmûvészek támogatását, akik fia
számára a szakmai irányítás mellett a szeretet -
teljes alkotói légkört is biztosítják.

Füzes Gergely egy helyütt így jellemezte növen -
dé ke stílusát: „Izgalmas, karakteres, erõteljes
világot alkot, amiben a színeknek óriási szerepe

van. Bence festményeiben egyfajta korlát nélküli
léttel szembesülhetünk, amiben a formák és a
színek önkényesen vannak jelen, miként egy
kisgyermeknél. Az, aki késõbb komolyan szeret -
ne festészettel foglalkozni, annak ehhez a gyer -
meki látásmódhoz kell újra visszatalálnia ahhoz,
ami Bencébõl ösztönösen jön.”

Blaskó Péter megnyitóbeszédének zárásaként
fia különleges, nehezen kommunikáló egyénisé -
gé rõl és a család elõl is burokba zárt lelkérõl
mesélt, majd hozzátette: „Bence képei errõl a
furcsa, egyedülvaló lélekrõl, errõl a belsõ világról
hoznak híreket és keresnek kapcsolatot a nézõk -
kel, mert a képekkel szeretne közölni valamit
önmagáról, arról a csodálni való belsõ magány -
ról, ami így csak benne létezik.” 

Blaskó Bence 27 esztendõs. Hétköznapjaiban
a festészeten kívül a zene, a versek, a sport és az
állatokkal való kapcsolat okoz számára örömöt.
Szülei, kisgyermekkorában tudták meg, hogy
fiúk autista. „Ez a szó a köztünk élõ különöseket
jelöli, akik csak a maguk magányos világában
élnek és ez a világ titok a mi számunkra, akik
hozzájuk képest mások vagyunk” – fogalmazott a
színmûvész édesapa, aki elmondta, hogy Bence
többször is részt vett már fogyatékkal élõk
kiállításán és három évvel ezelõtt a világhálón az
õ képét választották az autista világnap emblé -
májává. Bence számára nagyon sokat jelent a
sikerélmény és az elismerés – többek között ezért
rendeztek képeibõl kiállítást a Vízivárosban.       ra

Blaskó Bence kiállítása a Vízivárosban

A festészet  örömöt ad

Képzõmûvészet, irodalom,
színház a Nemzeti Galériában

Textúra 2016
Idén õsszel újra jelentkezik a Szépmûvészeti
Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria  Textúra
elnevezésû elõadássorozata, amely összmû -
vészeti kísérlet a mûfajok közötti határok
átjárhatóságáról.

Az alapötlet (képzõmûvészet, irodalom és
színház találkozása egyazon térben s idõben)
változatlan: 10 neves kortárs magyar szerzõ
írt új irodalmi szöveget a múzeum állandó
kiállításából kiválasztott, egy-egy inspiráló
képzõmûvészeti alkotáshoz. Az elkészült
irodalmi mûveket a Galéria kiállítótereiben
ismerhetik meg az érdeklõdõk, 10 színmû -
vész tolmácsolásában, esti elõadások alkal -
mával.

A színészek az adott festmény elõterében
adják elõ az egyes produkciókat - egyszerre
megelevenítve az írott szöveget és új megvi -
lágításba helyezve az azt inspiráló mûalkotást.
A nézõ saját maga döntheti el, mennyi idõt tölt
el az egyes színházi jeleneteknél. A színészek a
darabokat mind a négy este párhuzamosan és
folyamatosan, többször egymás után adják elõ.
A 2016-os, immáron harmadik Textúra kon -
cepciója részben átalakul: cél, hogy a Ga -
lériában õrzött mûalkotásokat minél többen
ismerjék és szeressék, idén tudatosan a gyûj -
temény legismertebb mûtárgyait („magyar
highlights”) emelték a figyelem fókuszába. Így
a nemzeti kánon részét képezõ festményekre a
kortárs írók irodalmi és friss, provokatív
parafrázisai újra ráirányítják a figyelmet, s
megmutatják, miként hordoznak új jelentést a
21. századi hazai közönség számára.

Az elõadások rendezõje  Valló Péter,
Kossuth- és Jászai Mari-díjas érdemes mûvész, a
Radnóti Színház fõrendezõje.

A jelmezeket a MOME Divat- és textilszakos
hallgatói  (projektvezetõ oktató: Remete
Krisztina) készítik.

ELÕADÁSOK: 
november 24. csütörtök 19.00 óra,
november 29. kedd 19.00 óra, 
december 6. kedd 19.00 óra, 
december 13. kedd 19.00 óra.

Írók/képzõmûvészeti alkotások:    
BERNICZKY ÉVA / Csontváry Kosztka
Tivadar: Zarándoklat a cédrusokhoz Libanon -
ban / Stefanovics Angéla

DRAGOMÁN GYÖRGY / Bálint Endre:
Fûrészelni jaj de rossz / Hámori Gabriella
GARACZI LÁSZLÓ / Fehér László: Kútba
nézõ / Kelemen József / Lengyel Ferenc
(11.29.)
GRECSÓ KRISZTIÁN / Hollósy Simon:
Tengeri hántás / Szatory Dávid (11.29., 12.13.)
/ Schmied Zoltán  11.24., 12.06. )
KEMÉNY ZSÓFI / Szinyei Merse Pál: Majális
/ Csõre Gábor / Olasz Renátó (11.15.)
KISS NOÉMI / Munkácsy Mihály: Rõzse -
hordó nõ / Lovas Rozi, közremûködik Bán -
hegyi Tünde
PÉTERFY GERGELY / Székely Bertalan: Egri
nõk / Murányi Tünde ( 11.15., 11.24.) /
Vándor Éva (11.29.) / Csákányi Eszter
(12.06., 12.13.)
RAKOVSZKY ZSUZSA / Gulácsy Lajos: A
varázsló kertje / László Zsolt
TÉREY JÁNOS / Berény Róbert: Csellózó nõ
/ Tasnádi Bence / Hajdu Tibor (11.24.),
közremûködik Tihanyi Zsuzsanna
TÓTH KRISZTA / MS mester: Vizitáció /
Balsai Móni – Trokán Anna

Jegyek korlátozott számban kaphatók!
Az elõadásra nem érvényesek a rendes nyitva -
tartási idõ alatt igénybe vehetõ kedvezmények,
díjtalan belépõ nem igényelhetõ.

Blaskó Bence és édesapja, Blaskó Péter

A  november 27-i és a december 4-i koncerten való
részvétel elõregisztrációhoz kötött. 

Je lentkez ni a  regisztracio@budavar.hu e-mail címen,
vagy a 06-1-458-3038-es telefonszámon lehet. 

Az I. Kerület Kártya-tulajdonosok a regisztrációnál
elõnyt élveznek.
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Zenei programok:
Budai Gitáriskola
A díjnyertes iskolában a képzés életkortól és zenei előképzettségtől
függetlenül folyik. A fiatal, képzett zenetanárok számos stílust
oktatnak: klasszikus gitárt, jazzt, bluest, rockot és egyéb könnyű
műfajokat. 
Folyamatos csatlakozási lehetőség. Információ: info@ budaigitaris -
kola.hu, www.budaigitariskola.hu.

November 27. vasárnap 19.00 
Regejáró Misztrál Művészeti Klub
A kimagasló vokális képességű, számos akusztikus hangszert
megszólaltató Misztrál együttes havonta tart klubnapot a Budavári
Művelődési Házban, amelynek keretében rendszeresen kiváló
zenekarokat látnak vendégül, ezúttal a a Voodoo Papa Duot.
Belépő: 1000 Ft

December 2. péntek 19.00 Sebő-Klub és Táncház
Az esteket koncerttel, vetítéssel, meglepetésven dé gekkel kezdjük,
házigazda a Sebő-együttes: Sebő Ferenc, Barvich Iván, Perger
László, Soós Réka, Tímár Sára. A remek táncházi muzsikát Mihó
Attila és bandája biztosítja, tánctanárunk Csatai László „Csidu”.
Belépő: 1000 Ft

Gyerekprogramok:
Minden csütörtökön 9.30 - Babamuzsika
Énekes, zenés foglalkozás 6 hónapostól 3 éves gyerme keknek és
szüleiknek, folyamatos csatlakozási lehető séggel. Vezeti: Szalai Hilda.
Belépő: 700 Ft/alkalom, bérlet: 3000 Ft/5 alkalom 
Néptáncoktatás a Bartók táncegyüttesben 
Óvodás csoport: minden hétfőn és szerdán 16.30–17.15
Általános iskolás csoport: minden hétfőn és szerdán 17.15-18.30. Az
együttesben tudatos utánpótlás neve lőmunka folyik: rend szeresen
óvodás- és gyermek csoport valamint ifjúsági csoport dolgozik a
felnőtt együt tes mellett. Tanítók: Pataki Brigitta, Aranyos Nándor.
Tanfo lyami díj: 5000 Ft/hó. Információ: www.bartoktanc egyuttes.hu
Bábos mesekuckó - Minden szerdán 10.30-11.30-ig
Meseszerető 1,5-4 éves gyermekek, babák és mamák számára. A
foglalkozást vezeti: Bálint Ildikó. A foglal kozás hoz előzetes
bejelentkezés szükséges az alábbi elér hetőségeken: telefon szám:

+36 30/647-7082, e-mail: ildi.miklos@yahoo.com. Az első
alkalom ingyenes! Belépő: 1500 Ft/alkalom. 6000 Ft a bérlet,
amely 2 hónapig lejárható
Multi Talent Musical Iskola
Minden szombaton 9.00-13.00. Várunk mindenkit 7 éves kortól, akit
érdekel a musical és a színház világa. Vezeti: Zezula Tibor. Információ:
zezula.tibor@gmail.com

Mozgás, tánc
Maminbaba - Minden kedden 10.30
A foglalko zást vezeti: Kósik Ildikó. A részvételhez előzetes bejelent -
kezés szükséges a 30/580-2108-as telefonszá mon! Belépő: 1500
Ft, 5 alkalmas bérlet: 6000 Ft
Argentin Tangó - Minden szerdán 18.30-20.30
Vezeti: Götz Andrea és Szőllősi András. Belépő:  2000 Ft 
Tahiti tánc - Minden hétfőn 18.00-19.30-ig és kedden 19.00-
20.30-ig. Haladóknak: minden csütörtökön 19.30-21.00-ig A
polinéz szigetvilág életvidám, energikus táncait tanuljuk. Az intenzív
mozgás erősíti a comb- és hasizmokat,  az egyensúlyérzéket és
mozgáskoordinációt. Új jelentke zők nek az első alkalom ára: 1000 Ft

Nyugdíjas programok:
Idősek Akadémiája - Szeretet Klub
Minden hétfőn 10.00
Kellemes, kötetlen beszélgetéseket tartunk hétfő dél előttön ként,
amelyet alkalmanként gyalogos kirándu lással és múzeum -
látogatással színesítünk. Klubvezető: Simon Magda
Irka Kör Versszínház - Irodalomkedvelők Klubja
Minden csütörtökön 10.00
„Egy lángot adok, ápold, add tovább…" A  „költészet lángját"
élesztgetjük minden csütörtökön 10-13 óráig. Szeretettel várunk új
jelentkezőket is: vers-és próza mondókat, autentikus énekest,
komolyzenei énekest, hangszeren játszót - akik szívesen közremű -
köd nének irodalmi műsorainkban.
Alakformáló konditorna - Minden kedden, csütör tö kön 15.30-
16.30 és 16.30-17.30. Minden szerdán, pénteken 7.30-8.30 és
8.30-9.30. A jó erőnlét, hajlé kony ság, egészség, harmónia érdeké -
ben különféle izom gyakorlatok erősítése válogatott minőségi
zenére. Minden korosz tálynak! Vezeti: Tóth Ildikó, Harangozó díjas
tánc művész. Részvételi díj: 1000 Ft, nyugdíjasok nak 900 Ft

Klubok, körök:
A Dunánál – Dalolókör Lovász Irénnel - Minden kedden 18.00
A kör nyitott, új vendégeket is szívesen látunk közös dal tanulásra,
együtt éneklésre! Vezeti: Lovász Irén nép dal énekes, egyetemi docens.
www.lovasziren.hu. Belépő: 1000 Ft
Péntek esti kötőklub - Kötetlen foglalkozás, közös kötés
kezdőknek, újrakezdőknek és haladóknak. A foglalkozás 16.00-tól
20.00-ig tart, bármikor csatla koz hatsz. Vezeti: Erdei Gyöngyvér
06/20-333-7503. Díja: 2000 Ft. Ha kevesebb mint 2 órát tudsz
velünk lenni 1 500 Ft.

Budavári Művelődési Ház

Fotó: Jung Zseni

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 

Hétfő: 
10.00-12.00 „Örömforrás”- játék klub
örökifjú felnőt tek nek.
15.00-17.00 „ Kikötő” – lélektámogató,
egyéni beszél getés szakemberrel, idősebb
korosztály részére. Beje lent  kezés  Bori-
Szabó Orsolyánál a 06 30 600 5530-as
telefonszámon.
16.00-17.00 ingyenes, önszerveződő angol
társalgókör.
16.30-17.30 ingyenes jogi tanácsadás.
Bejelentkezés: drboross@borossiroda.hu,
vagy a klub elérhetőségein.
17.30-18.30 „Színkópé” - színjátszókör 6-
10 évesek nek Patocskai Katalin színművész -
nő vezetésével. Rész vételi díj 3500Ft/hó,
vagy 1000Ft/alkalom. Érdek lődés, jelent ke -
zés: 06 20 770 8679, patocskatica@gmail.
com, www.szinkope@org.
19.00-20.00  labdás gerinctorna 1200 Ft/
alkalom 4000Ft/ 4 alkalom

Kedd: 
8.00-9.00 senior gerinctorna 600 Ft/alk. 
9.00-10.00 ingyenes gerinctorna I. kerületi
nyugdíjasok részére.

Szerda:
9.00-12.00 ÖbÖl - anyukák és babáik
részére. Hozzájárulás: 700Ft, amely magá -
ban foglalja egy kávé vagy tea árát. Meg -
hívott előadó esetén további 500Ft.
15.00-16.00 „Aranycipő”- senior tánctan -
folyam, I. ke rüle ti lakosoknak ingyenes.
Folyamatos csatlakozási lehetőség! Érdek -
lődés: Füleki Réka, 06 30 479 93 28.
16.00-17.00 ingyenes, önszerveződő német
társalgó kör.

Csütörtök:
8.00-9.00 ingyenes gerinctorna I. kerületi
nyugdíjasok részére.
9.00-10.00 senior gerinctorna 600 Ft/
alkalom
10.30-12.00 Hungarian for foreigners –
magyar, mint idegen nyelv óra. 1500 Ft/ fő,
az első alkalom ingyenes. Gyerekkel is lehet
jönni! Információ: Gégöl Csenge, csengikee@
gmail.com, 0670 770 9130. 
14.00-17.00 bridzs klub 

16.00-17.00 ingyenes, önszerveződő orosz
társalgókör.
17.00-18.00 meridián torna.

ÚJ! 18:00-20:00 egészség megőr ző
JÓGA. 
Rész vé teli díj: 2000Ft/alkalom
Jelentkezés a Klub elérhe tőségein.

Péntek:
8.00-9.00 senior gerinctorna 600Ft/alk.
9.00-10.00 gerinctorna minden korosz -
tálynak 600 Ft/alkalom
10.00-11.00 „Aranycipő” senior tánctan -
folyam. Rész vé  teli díj 500Ft. Folyamatos
csatlakozási lehetőség!  Érdeklődés: Füleki
Réka, 06 30 479 93 28.
Vasárnap: különleges születésnap (kaland -
túrával, vetél ke dővel, alkotóműhellyel). Ér -
deklődés: Körmendi Csilla, 0630 531 55 77,
bolcsbagoly@index.hu

TERMELŐI PIAC a Klub előtti téren
minden pénteken 8.00-15.00 óráig.

NOVEMBERI PROGRAMOK
19-én, szombaton 10:00-13:00 óráig
KÖZÖSSÉGI RUHAVÁ SÁR. Érdeklődés a
Klub elérhetőségein.
25-én, pénteken 16:30-17:15 óráig mese -
délután. Magyar népmesék „nagyóvodások -
nak” és kisiskolások nak. Mesél Kiss Ágnes
(Meseszó Egyesület).
26-án, szombaton 9:00-18:00 óráig nyílt
EGÉSZSÉG NAP. Kipróbálható lesz többféle
jóga és masszázs, Chi Kung, Thai Chi, kis -
mama és babás jóga. Előadás az erő szak -
 mentes kommunikációról, könyvbemutató.
Részle tes program hamarosan!

29-én, kedden 18:00 órától Gendova
Miroljuba magyar országi bolgár festő mű -
vész „Felületek” c. kiállításának megnyi tója.

Cím:1015 Bp. Batthyány u. 26. 
Tel.: +36-1-780-7660
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com
Nyitva tartás: H-CS 9.00-12.00 és 14.00-
17.00, P: 9.00-12.00 óráig. 
A Klub prog ramokhoz, foglalkozások hoz
terem bérlési lehetőséget biztosít. 
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In gat lan
    

    I. Attila úton a Vérmezõnél csendes belsõ kert felé nyíló 50
m2-es földszinti, polgári belméretû, irodának is kiváló felújí-
tandó öröklakás eladó. Irányár: 20,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/509-26-65.  
    Budai várban a Fortuna utcában csendes belsõ kert felé
nyíló 50 m2-es, dongaboltozatos, felújított, cirkófûtéses önko-
rmányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár:
26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    Budai vár közvetlen közelében a Halászbástya feljáratánál
a Donáti utcában 52 m2-es vári panorámás, felújított örök-
lakás eladó. Irányár: 42,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-2203.  
    I. Attila úton a Horváth-kerttel szemben felújított társasház
I. emeletén lévõ 73 m2-es 1,5 szoba hallos, étkezõkonyhás,
cirkófûtéses, önkormányzati lakás bérleti joga átadó vagy ha-
sonló csereértékû budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirány -
ár: 22,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    Újlipótvárosban a Vígszínház közelében a Radnóti utcában
40 m2-es 1 szoba összkomfortos, IV. emeleti, felújított, cirkó -
fûtéses önkormányzati lakás bérleti joga I. kerületi önkor-
mányzati bérlakásra vagy budai öröklakásra cserélhetõ.
Csereirányár: 9 M Ft.  Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/
488-1933. 
    I. kerület Naphegy alján a Czakó Pálya közelében a Hegyal-
ja úton III. legfelsõ emeleti (lift nincs) 70 m2-es + 4 m2 erkély,
reprezentatív burkolatokkal, beépített bútokkal, igényesen
felújított, gépesített, újszerû állapotú, modern kialakítású,
cirkófûtéses öröklakás eladó. Irányár: 39 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/509-2665.
    XI. Bel-budán modern építésû társasházban lévõ felújított
45 m2-es, azonnal beköltözhetõ, gázfûtéses társasházi örök-
lakás eladó. Irányár: 20 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 
    XII. kerület zöldövezeti részén 80 m2-es 1 nappali + 2
hálószobás, erkélyes, teremgarázsos, tárolós, felújított, azon-
nal beköltözhetõ tetõtéri öröklakás eladó. Irányár: 48 M Ft.
Wágner Iroda, tel: 212-1261, 0630/488-1933. 
    XII. Költõ utcában 2 szintes 110 m2-es 1 nappali hallal + 3
hálószobás összkomfortos, felújítandó önkormányzati lakás
bérleti joga kisebb alapterületû budapesti öröklakásra cserél-
hetõ. Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  
    Buda II. kerületének Pálvölgyi részén 4 szintes, 650 m2-
es szuperpanorámás, 3 nagy teraszos lakással (3 x 150 m2)
és teremgarázsokkal kialakított modern építésû, hívóliftes
villaház 1230 m2 összközmûves telekkel eladó. Irányár: 320
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/ 488-1933.
    Egyetemista lányomnak keresek emeleti, felújítandó
lakást, készpénzfizetéssel. Telefon: 06-20-496-6601.
    I. kerület Attila úton eladó csendes 57 nm I.emeleti  cirkó -
fûtéses öröklakás  tulajdonostól 23,5 M. Ingatlanos nak nem.
Tel.06-70-318-9680.
    Eladó Batthyány utcában, 101 m2-es, 3 szoba, 2 fürdõszo-
ba és 2 konyha elosztású lakás. Jelenleg 2 lakásként mûködik.
Ár.: 47.900.000 Ft. Tel.: 06-30-416-0722.
    I. kerület Mészáros utcában eladó 46 nm-es, II. emelti
öröklakás tulajdonostól 21 MFt. Ingatlanosok nem. Telefon:
06-20-982-1913.
    Körfolyosós házban, 50-70 négyzet méteres lakásra
cseré lem, II. kerület Budenz úti 2 szobás 38nm-es, zöld öveze -
ti, kocsibeállós, kis rezsijû, tehermentes öröklakásom. 06-20-
598-8903.
    XII. Kissvábhegyen 10 éve épült 4 lakásos liftes tár-
sasházban, 200 nm-es belsõ 2 szintes nappali + 6 szobás, 6

teraszos + 60 nm-es panorámateraszos, 2 garázzsal, saját
kertrésszel 170 millió forintos irányáron eladó. BakosLak In-
gatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    II. Klasszikus Rózsadombon igényesen felújított 9 szobás
villa 650 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618,
06 20 974 0571.
    Készpénzes ügyfelünk részére keresünk I.kerületi igényes
lakást 60 millió forintig. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
    I. Attila úton elsõ emeleti felújított 105 nm-es nappali + 3
hálószobás, 2 erkélyes lakás 45 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

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

    Garázs kiadó tulajdonostól a Naphegyen, 17 nm, raktárnak
is alkalmas. Telefon: 213-98-45, propuskas@freemail.hu.
    
                                            életjáradék
    
    Életjáradéki vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondo zást
vállalnék szakképzett ápolónõi végzettséggel. Aradi Lászlóné.
Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.00

    Orvosnő magas összegű életjáradékot fizetne budai vagy
belvárosi lakás örökölhető tulajdonjogáért cserébe, ott-
lakás nélkül. Önkormányzati lakás is érdekel. Tel: +36-
30/977 7219.
    Életjáradéki szerződést kötne mérnökcsalád idős
személlyel ingatlanért, ottlakás nélkül, készpénzt és havi
járandóságot fizetünk, műszaki segítséget nyújtunk. tele-
fon: 06-30-254-5872. 

NYUGDÍJÁT EGÉSZÍTSE KI ÉLETJÁRADÉK 
SZERZŐDÉSSEL!

Szerződéskötéskor készpénz, havonta nyugdíj ki egé szítő
járandóság. Éljen gondtalanul, kényelmesen, saját

megszokott otthonában és költekezzen kedve szerint.
Feltétele: per- és teherment es 1/1 tulajdonú ingatlan,

betöltött 75. életév. 
Pintér Judit, telefon: 406-5699, 06-30-9212-418.

    

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

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

Vaszary János, Szõnyi István, Márffy Ödön,Scheiber
Hugó, Berény Róbert, Egry József,Kádár Béla, Batthyány

Gyula, Schönberger Armand,Czigány Dezsõ, Perlrott
Csaba Vilmos, Ziffer Sándor FESTÕMÛVÉSZEK

ALKOTÁSAIT KERESSÜK MEGVÉTELRE KÉSZPÉNZÉRT.
Nemes Galéria, 1024. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 3.
Tel.: 06-30-949-29-00 nemes.gyula@nemesgaleria.hu

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

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

Készpénzért vásárolunk antik és modern festményeket,
bútorokat, kerámiákat. Gorka Géza, Kovács Margit
porcelánt. Herendi, Meisseni, Zsolnay, teljes hagyatékot,
könyveket, képeslapokat, keleti tárgyakat. XIV. ker.
Vezér út 148-150. Telefon: 06-20-807-2906, 06-70-
998-8851.

PÉZSMA- ÉS IRHABUNDA OLCSÓN ELADÓ. 
M-L-es méret, egyszer használt, nagyon jó állapotban.

Telefon:  +36-0-338-6755.

szol gál ta tás

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

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

    
    Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagy -
takarítását vállalom, közületeknek és magán szemé lyeknek.
Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.
    Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csa -
pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítá sa.
Mosó-, moso gatógépek bekötése. Anyag beszer zéssel is. Tele-
fon: 06-30-447-3603.
    Energetikai tanúsítvány készítése gyorsan, kedvezõ áron.
A hitelesített tanúsítvány 10 évig érvényes. Tel.: 06-30-703-
4882. www.energetikatanusitas.com.
    

Villanyszerelés! Telefon:  +36-30/529-3085
    
    Lakatos, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílás zárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 06-20-450-3308.
    Kárpitos és asztalos munkák, nádazás, gyékényezés
munká val, szállítással. Kiss Gábor, I. kerület, Feszty Á. u. 2., az
alagsor ban. Telefon: 214-8384, 06-30-345-9963.

REDÕNYÖS MUNKÁK
Készítés-javítás. Gurtni csere.  Szúnyoghálók, reluxák, sza-

lagfüggöny, roletta. Megbízhatóság, elfogadható ár. 
Telefon: 06-30-212-9919.

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

    
Redõnytokok szigetelése, redõny, reluxa, szúnyogháló,
napellenzõ, roletta, szalagfüggöny, harmonikaajtó, füg -
göny  karnis, készítés, javítás. Telefon: 06-30-9544-894,
356-4840.

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

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

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

TE LE FON: 202-2505, 0630-251-3800.
    
    Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalási is. Gip-
szkartonozás, 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 vállal ko zás.oo

 
OPTIKA PAP SÁNDOR Ostrom u. 6.

Elegáns kereteinkhez francia, német, japán gyárak
kiváló lencséit kínáljuk, vevõbarát árakon. Komputeres,
díjtalan szemvizsgálat. Barátságos, nyugodt kiszolgálás. 

Telefon: 213-5368.

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

Családi Napközi, Gyöngyöcskék várja szeretettel tagjait
rendszeres és idõszakos félnapos gyermekfelügyeletre, 
az I. ker. Logodi utcába.  Érd.: Muraközy Zsuzsa: 06 20 9

128 718, Páhy Anna: 06 20 969 0698, 
e-mail: murakozyzsuzsa@t-email.hu.

In gat lan

Oktatás

Szolgáltatás

Életjáradék

A kerületben közel 20 éve mûködõ 

WÁGNER ÉS TÁRSA 
INGAT LANIRODA

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

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

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

REFORM, BIO ÉLELMISZEREK.  NATÚR
KOZMETIKUMOK, TISZTÍTÓSZEREK,

GYÓGYTEÁK,  KRÉMEK, ÉTREND-
KIEGÉSZÍTÕK SZÉLES  VÁLASZTÉKBAN. 

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

N AT U R A  B O LT

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

Teljeskörû lakásfelújítás
energiatanúsítvánnyal!

Pályázatírással is. 

cseréje, redõnnyel és 
szúnyoghálóval!

7 év garanciával, kõmûves munkával

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

Telefon: 06-26/365-969,
06-26/376-031, 06-30/655-655-2

Épületek hõszigetelése 
a legkorszerûbb 

anyagokkal, korrekt áron!

Mûanyag és fa nyílászárók 

A BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTI TELEFONSZÁMA: 
+36-1-458-3000

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

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

Adás-vétel

BIZTONSÁG-KÉSZPÉNZ

Ha Ön biztonságban és
készpénzért sze retné

értékesíteni régiségeit, kérem
jöjjön el hozzánk!

Készpénzért vásárolunk régi
könyveket, magyar és külföldi fest-

ményeket, eozinos Zsolnay tárgyakat
és mindenféle antik műtárgyakat. 

Cím: I. ker., Alagút u. 4.
(Attila és az Alagút u. sarok)
Telefon: 201-5607
06-20-319-0292

Hirdessen a Várnegyedben!

E-mail cím: varnegyed@gmail.com

Apróhirdetés-felvétel személyesen: 
kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig

1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139

1/2 oldal
274x200 mm,
65.000 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

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

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

ADVENTI VIRÁGKÖTŐ
VERSENY ÉS KIÁLLÍTÁS 
A DE LA MOTTE - BEER-
PALOTÁBAN

2016. november 18-án pénteken 

a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók
Magyarországi Szakmai Egyesülete 

Adventi virágkötő versenyt rendez 
a De la Motte - Beer-palotában.

A beérkezett pályamunkákból rendezett
kiállítást 2016. november 19-27. között
a palota  nyitva tartási idejében 
(Kedd-vasárnap: 10-18 ó) tekinthetik meg
az érdeklődők.  

Helyszín: 1014 Budapest, Dísz tér 15.

ADVENT 
AZ ARISZTOKRATA
CSALÁDOK 
HÉTKÖZNAPJAIBAN

Ugron Zsolna és Várkonyi Gábor
előadása a De la Motte - Beer-
palotában, 

a Budavári Ingatlanfejlesztő és
Üzemeltető Nonprofit Kft.
szervezésében.

Helyszín: De la Motte –Beer –palota,
Budapest, Dísz tér 15.

Időpont: 
2016. november 29. kedd, 18 óra

Üzenete minden I. kerületi
családhoz eljut!

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.250 forint,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.400 forint.

(Csak közületi apróhirdetésnél!)

20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó
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E-mail: varnegyed@gmail.com




