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Megemlékezés gróf Bethlen
István szobránál

A XX. század egyik legjelentõsebb politiku-
sának nevezte gróf Bethlen Istvánt, az egyko-
ri miniszterelnök születésének 140. évfordu-
lóján megrendezett ünnepi megemlékezésen
dr. Nagy Gábor Tamás. A Szent György téri
szobornál Tõkéczki László történész, egyete-
mi tanár az utolsó jelentõs magyar arisztok-
rata politikus alakját elevenítette fel.

Egy évvel ezelõtt avatta fel a Budavári Önkor-
mányzat Orbán Viktor miniszterelnök jelenlét-
ében gróf Bethlen István szobrát a Szent György
téren. Az egykori miniszterelnök születésének
140. évfordulóján dr. Nagy Gábor Tamás emlé-
kezett – ahogyan a polgármester fogalmazott – a
XX. század egyik legjelentõsebb politikusára. 

Bethlen István szobra a korabeli miniszterel-
nökség közelében található, annak az épületnek
a szomszédságában, ahol egy évtizeden keresztül
dolgozott a Trianon utáni magyarság felvirágoz-
tatásáért – hívta fel a figyelmet dr. Nagy Gábor
Tamás, aki Széchenyi István egyik gondolatával
jellemezte gróf Bethlen István életútját.
Széchenyi szerint az anyatejjel magunkba szívott
nézetek meghatározzák az életünket, ennek kö-
szönhetõ, hogy bizonyos dolgokban soha nem
esik le a hályog a szemünkrõl. Mindez különösen

igaz Bethlen Istvánra, akinek életszemléletét
alapvetõen meghatározta a családi örökség –
nagyapja, Bethlen János 1848-ban mindent meg-
tett Magyarország és Erdély egyesüléséért – és a
gyermekkori környezet. Az erdélyi Gernye-
szegen, a Teleki-kastélyban született 1874. októ-
ber 8-án – édesanyja Teleki Ilona grófnõ –, élete
elsõ tíz évét Mezõsámsondon töltötte, ahol együtt
játszott a parasztgyerekekkel. Ez is hozzájárul ah-
hoz, hogy bár hallgatag és megfontolt volt, a köz-
vetlenség ugyanúgy jellemezte.  (Folytatás a 2. oldalon) 

Két napra megnyitott Táncsics börtöne
A Budavári Önkormányzat kezdeménye-
zésére október 5-én és 6-án megnyitotta év-
tizedekig zárt kapuit a Táncsics börtön,
amely a nyár végén került vissza a magyar
állam tulajdonába. A két nap alatt közel
ötezren látogattak el a nemzeti emlékhelyre.  

Hatalmas érdeklõdés mellett nyitotta meg ka-
puit a Táncsics-börtön. A látogatók már vasár-
nap reggel a kapu elõtt várakoztak, hétfõn pe-
dig egészen a Hess András térig állt az érdeklõ-
dõk sora. A becslések szerint a két nap alatt
mintegy ötezren látogattak el e kiemelt törté-
nelmi helyszínre és a páratlan panorámát nyúj-
tó Erdélyi bástyára. 

A nyílt nap ünnepélyes eseménnyel vette kez-
detét: 68 év után a Himnusz hangjaira, katonai
tiszteletadás mellett felvonták a magyar zászlót
az épület udvarán. Ezt követõen a látogatóknak
vezetett sétákat és idegenvezetést tartottak az
épületben. 

Ismeretes, a Táncsics-börtön 1948-ban há-
borús jóvátételként az Egyesült Államok tulaj-
donába került. Az ingatlan teljes magyar tulaj-
donba vételérõl George W. Bush amerikai el-
nök 2006-os budapesti látogatásán elvi egyez-
ség született, a nemzetközi szerzõdést 2007-
ben egyhangúlag fogadta el az Országgyûlés.
Eszerint az amerikai fél a Táncsics-börtönt két
másik épülettel együtt visszaadja a magyar ál-
lamnak, cserébe Magyarország átadja és felújít-
ja az amerikai nagykövetség melletti két,
Szabadság téri épületet. A cserébe adott ingat-
lanok felújítása 2010-ben kezdõdött meg és a
Táncsics börtön a nyáron került vissza a ma-
gyar államhoz. Az ingatlan hasznosításáról egy-
elõre nem született döntés, funkcióját a
Nemzeti Hauszmann Tervben határozzák
majd meg. 

- Amikor augusztusban levonták az ameri-
kai zászlót, és az épület visszakerült a ma-
gyar állam tulajdonába, akkor fogalmazó-
dott meg az az elképzelés, hogy október 6-
án, a vértanúkra emlékezve, megnyissuk az
épületet, a nemzeti emlékhelyet, amely
szorosan és hitelesen köthetõ 1848. márci-
us 15-hez és 1849-hez is - mondta dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester. 1849 elsõ hó-
napjaiban számos hadbírósági tárgyalás és
több kivégzés helyszíne is volt az épület ud-
vara; az áldozatokra gyertyagyújtással is
emlékeztek a nemzeti gyásznapon.

Az épület története
A történészek és a régészek feltételezése szerint
ezen a helyen állott Buda elsõ királyi székhelye és
itt mûködött a XIII.-XIV. században a királyi
pénzverõ ház, azaz a Domus Regalis vagy
Kammerhoff. A terület 1382-ig volt királyi tulaj-
donban, ekkor Nagy Lajos király az épületet a pá-
losoknak adományozta. 1416-ban Zsigmond ki-
rály apósának, Cillei Hermannak a tulajdonába
kerül, majd Cillei Ulrik halálával visszaszállt a
Koronára, ezután az ingatlant Mátyás király  ado-
mányozza Guthi Országh Mihály nádornak és fi-
ainak. A korabeli térképek alapján az ingatlanon
az 1530 és 1541 között építették meg a ma is álló
Erdélyi bástyát, valószínûleg Domenico da

Bologna olasz hadimérnök tervei szerint. Az
1686-os ostromban a középkori épületek elpusz-
tultak, az építkezés az 1720-as években indult
meg. Ekkor épülhetett az Erdélyi bástya mélyebb
szintjén álló Szent József lõporraktár.

A Táncsics Mihály utca mentén álló fõépü-
letet a Szent József laktanya céljára építették, va-
lószínûleg az ott álló korábbi épületek felhasz-
nálásával. A kétemeletes épület az 1810 utáni
években épülhetett, ezután lett börtön a lõpor-
raktárban. 

A reformkorban és a szabadságharc után
Stokháznak is nevezték, mert az úgynevezett stá-
tusfoglyok fogháza volt (lõportárban a kevésbé
kiemelt foglyokat tartották fogva). Itt rabosko-
dott 1837-tõl 1840-ig Kossuth Lajos, Wesselényi
Miklós báró (1839), majd két ízben, 1847-tõl

1848-ig és 1860-tól 1867-ig Táncsics Mihály.
Czuczor Gergely (1849), Károlyi István gróf
(1849), Jókai Mór (1862). Táncsics a fõépület
egyik földszinti, utcára nézõ szobájában volt el-
zárva. Jókait sajtóvétség miatt ítélték el, tõle tud-
juk, hogy Táncsics cellája fölötti szobában ült. Az
utcára nézett Kossuth elsõ cellájának az ablaka is,
de amikor levelet próbált kicsempészni, áttették
a fõépület egyik udvarra nézõ szobájába.

1849-ben a József-laktanya épületében folytat-
ták le a hadbírósági eljárások egy részét és soka-
kat itt végeztek ki. 

A kiegyezést követõen kormányzati irodának
használták, a 30-as években a Pénzügyminisz-
térium hivatala mûködött benne. A II. világhá-
ború után háborús jóvátételként az Amerikai
Egyesült Államok tulajdona lett.

Az épületben az amerikai nagykövetség dolgozói és
tengerészgyalogosok laktak, az egykori cellákat
apartmanokká nyitották össze. A lõportárban torna-
termet és rendezvény-termet alakítottak ki. Az
Erdélyi bástyán pedig street-ball pályát, valamint
kerti sütõt építettek az amerikaiak. 

Önkormányzati 
választás 2014

Fölényes gyõzelmet aratott a Fidesz-KDNP  azt
önkormányzati választáson. Október 12-én   is-
mét dr. Nagy Gábor Tamás polgármesternek
szavaztak bizalmat a választók,  aki 1998-tól áll
az I. kerület élén. Kerületünk valamennyi egyé-
ni választókerületében a kormánypártok kép-
viselõjelöltjei gyõztek, így a 14 tagú testületben
a Fidesz-KDNP 10 képviselõje, valamint az
LMP, az MSZP-MLP, az Együtt-PM  és a DK  egy-
egy listáról bejutott képviselõje dolgozik majd.
A fõpolgármesteri választást nagy többséggel
Tarlós István nyerte. 
(A választási eredményeket a 3. oldalon közöljük
a Nemzeti  Választási Iroda adatai alapján.)

A Budavári Önkormányzat tisztelettel 
meghívja a kerület polgárait 
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alkalmából rendezendõ megemlékezésre.

Találkozzunk 
október 23-án 09.00 órakor 

a Tabáni ’56-os emlékmûnél!

Ismét dr. Nagy Gábor Tamást választották polgármester-
nek az I. kerületiek

Emlékezzünk közösen 
a nemzeti ünnepen!
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Szeptember 1-jén lépett hivatalába az új ke-
rületi fõépítész. Csány Éva sokáig az építés-
igazgatásban dolgozott, majd hosszú éveken
át a Mûemlékek Állami Gondnokságát ve-
zette, így hatósági és beruházói oldalról is ki-
válóan felkészült a kerület építési ügyeivel
kapcsolatos feladatok ellátására – derült ki a
fõépítész asszonnyal folytatott beszélgeté-
sünkbõl.

s Hogyan kezdõdött a kapcsolata az építésigazga-
tással?

Építészmérnökként és városépítészként 1982-
ben végeztem el a Budapesti Mûszaki Egyetemet.
Épp akkoriban kerültem ki az egyetemrõl, ami-
kor a túlságosan felduzzasztott nagy állami terve-
zõ vállalatok elkezdték leépíteni az építészeiket,
ezért választottam pályakezdõként a hatósági te-
rületet. Öt évig az V. kerület mûszaki osztályán,
majd újabb öt évig a Fõvárosi Tanács Városren-
dezési és Építési Fõosztályán dolgoztam. A fõosz-
tályon – amely másodfokú építési hatóságként
mûködött Budapesten – az I-XII. kerületi ügyek-
kel foglalkoztam.
s Az ön neve sokak számára ismerõs lehet az egyko-
ri Mûemlékek Állami Gondnoksága élérõl. Mióta fog-
lalkozik mûemléki ügyekkel?

1991-ben, a rendszerváltás után az építésigazga-
tás felügyeletével megbízott Környezetvédelmi és
Területfejlesztési Minisztériumhoz kerültem.
Ebben az idõszakban állították össze az állami
kézbõl ki nem adható, különösen értékes mûem-
léképületek listáját, melyek kezelésére – nyugat-
európai minták alapján – 1992-ben létrehozták a
Mûemlékek Állami Gondnokságát. Itt folytat-
tam a munkám igazgatóhelyettesként, majd igaz-
gatóként. Csodálatos húsz évet töltöttem a szerve-
zetnél; a legnagyobb jelentõségû munkánk a
fertõdi Esterházy-kastély megújítása volt. A gond-
nokság rendkívüli eredményeket ért el a pályáza-
ti források lehívásában – mûködésünk ideje alatt

korábban soha nem látott mértékû uniós támo-
gatást tudtunk a mûemlékek rekonstrukciójára
fordítani.
s A mûemléképületekkel kapcsolatos ismeretei mi-
att kérte fel az önkormányzat a fõépítészi feladatra?

Valószínûleg ez is szerepet játszhatott, de nem
csak errõl lehetett szó. Feltehetõleg azért esett
rám az önkormányzat választása, mert az állam-
igazgatási gyakorlatom mellett a mûemlék-felújí-
tási programok révén a beruházói oldalt is jól is-
merem. Azt hiszem, hogy gyakorló beruházóként
jobban át tudom élni az építtetõ szerepét.
Fõépítészként egyik fõ feladatomnak tartom,
hogy partnere legyek az építtetõknek, velük
együttmûködve hozzá tudjak járulni, hogy jó dol-
gok valósulhassanak meg a kerületben. Ezúton is

arra bíztatok minden érintettet: már akkor keres-
senek fel engem a Városházán, amikor megszüle-
tett bennük az építési szándék, hiszen a kidolgo-
zott tervek utólagos módosítgatásánál rendsze-
rint jobb eredményre vezet, ha a kerület szem-
pontjai, a közösség érdekei már a tervezési folya-
mat során érvényesülhetnek.
s Fõépítészként milyen célokat tûzött ki maga elé?

A legfontosabb, hogy egy élhetõ, szerethetõ, ba-
rátságos hely maradjon a kerület, ahol a lakók, va-
lamint az ide látogatók egyaránt jól érezhetik ma-
gukat – a feladatom az, hogy ezt segítsem elõ. Úgy
vélem, hogy az I. kerületet nem kell kitalálni. Ez
egy olyan emblematikus városrész, amely egyálta-
lán nem közömbös Budapest egésze szempontjá-
ból. Ugyanakkor kerületünknek is alapvetõ érde-
ke, hogy beleszólása legyen a fõvárosi szintû
ügyekbe. Ezért tartom szerencsésnek, hogy a kö-
vetkezõ önkormányzati ciklusban a polgármester
a Fõvárosi Közgyûlésnek is automatikusan a tag-
jává válik.                                                                          -d-

Csány Éva a kerület új fõépítésze

Mostanra teljesen megújult a Rudas fürdõ. A ko-
rábbi években a régi belsõ tereket korszerûen fel-
újították, két évvel ezelõtt rendbe tették a külsõ
homlokzatot, tavaly pedig, miután a fõváros für-
dõüzemeltetõ társasága átvehette az államtól a
régóta üresen álló, egykori palackozóüzem va-
gyonkezelését, egy új élményfürdõ-részleg építése
is megkezdõdött. A Budapest Gyógyfürdõi és
Hévizei (BGYH) Zrt. mintegy egymilliárd forin-
tos beruházása nyomán elkészült modern szár-
nyat a napokban avatta fel Budapest fõpolgár-
mestere.

Tarlós István az átadási ünnepségen elmondta:
2010 elõtt a BGYH Zrt. 500 millió és 900 millió
forint közötti veszteséggel zárt, tavaly azonban
már 400 milliós nyereséget hozott, az idei nyere-
sége pedig várhatóan meg fogja haladni a 600
millió forintot, így a cég saját erõbõl is képes fej-
leszteni. A fõpolgármester jelezte, hogy a városve-
zetés a jövõben is ezt az irányvonalat szándékozik
követni, azaz reálisan megvalósítható, megfelelõ-
en elõkészített fejlesztésekkel kívánnak lépésrõl
lépésre haladni.

Az új szárny földszintjén négy különbözõ víz-
hõmérsékletû medencét építettek, melyekhez
közvetlen átjárási lehetõséget biztosítottak az
uszodából. A középsõ szinten étterem nyílt, mely
az utcáról is megközelíthetõ, míg a felsõ szinten
tetõteraszt alakítottak ki, ahol panorámás napo-
zóterasz és termálvizes jakuzzi várja a vendégeket.
A szintek közti akadálymentes közlekedést liftek
biztosítják.

Az élményfürdõ-beruházáshoz kapcsolódóan
egyéb fejlesztésekre is sor került a fürdõ meglévõ
területén. Kisebb átalakítások történtek az új
szárnyhoz közvetlenül kapcsolódó uszodacsar-

nokban az átvezetett vendégforgalom irányítása
érdekében, az elõcsarnokban pedig egy hídszerû
közlekedõ folyosót hoztak létre, amely összeköti
az elõcsarnok két oldalán lévõ épületek emeleti
szintjét. A törökfürdõhöz közvetlenül csatlakozó
épületrészben a leromlott állapotú és jelenleg ki-
használatlanul álló Juventus-kádosztály, illetve
nappali kórház helyén alakítottak ki új öltözõket,
zuhanyozó blokkokat és mosdókat.

A bõvítéssel párhuzamosan egy energiahaté-
konyságot növelõ projekt is megvalósult. Ennek
keretében a régi kazánokat új, korszerû berende-
zésekre cserélték. A projekt másik elemeként az
eddig a Dunába eresztett, 30 fok körüli használt
víz helyett a jövõben 10 fokos vizet engednek a fo-
lyóba, a hõmérséklet-különbség hõmennyiségét
ugyanis hõszivattyúkkal hasznosítják. Ezzel a
megújuló energiával fûtik a teljes új részt, vala-
mint a régi szárny jelentõs részét. A 147 millió fo-
rintba kerülõ energiahatékonysági beruházást
85%-ban európai uniós pályázati támogatásból
finanszírozták, míg az önrész költségét a fõváros
állta.                                                                                    -d-

Átadták a Rudas 
új élményfürdõjét

Zöld utat kapott
a Széll Kálmán
tér átépítése
Elhárultak a jogi akadályok a Széll Kálmán tér
átépítésének megkezdése elõl, miután a
Közbeszerzési Döntõbizottság (KDB) elutasí-
totta a Híd Építõ Zrt. és a Swietelsky Magyar-
ország Kft. jogorvoslati kérelmét. A kivitelezõi
szerzõdés megkötését követõen, az érdemi
munka tavasszal kezdõdhet meg, a megújult
közlekedési csomópontot a tervek szerint jövõ
év végén vehetik birtokba a budapestiek. 

Már csak a Miniszterelnökség engedélyére
van szükség, és pont kerülhet a Széll Kálmán
tér kivitelezõi szerzõdésére. A BKK korábban
azért nem tudta megkötni a megállapodást a
pályázaton gyõztes KÉSZ Építõ és Szerelõ
Zrt.–WIS Holding Zrt. konzorciummal, mert a
közbeszerzés eredményével szemben, a Híd
Építõ Zrt. és a Swietelsky Magyarország Kft. jog-
orvoslati kérelmet nyújtott be a Közbeszerzési
Döntõbizottsághoz (KDB). Miután ezt jogerõ-
sen elutasították, a BKK az ilyenkor szükséges
európai uniós minõségbiztosítás megszerzése
miatt, ismételten elküldte a dokumentumokat
a Miniszterelnökséghez. Mindez azt jelenti,
hogy az eredeti tervekhez képest némi csúszás-
sal, de legkésõbb jövõ tavasszal végre elindulhat
az építkezés látványos része, melynek befejezé-
sét – legalábbis, ami az uniós támogatásból
megvalósuló projektelemeket, például a villa-
mossínek és a megállók felújítását, átépítését il-
leti, a jövõ év végére ígérik. A tér építészeti meg-
újulása valószínûleg 2016-ban zárul le. A mun-
kálatokra a kormányzati döntést követõen to-
vábbi 4,5 milliárd forint áll rendelkezésre, a be-
ruházás teljes összege, a fõvárosi önrésszel
együtt, így eléri a 17,9 milliárd forintot.

Megemlékezés 
Bethlen István
szobránál
(Folytatás az 1. oldalról)

Bethlen István a bécsi Theresianumban ta-
nult, itt tett szert arra a tájékozottságra és külde-
téstudatra, mely egész életében elkísérte. Tíz
évig járt ebbe a híres iskolába, ahogyan egyszer
fogalmazott, amit szeretett, azt kedvtelésbõl,
amit pedig nem, azt becsületbõl tanulta meg.
Ezt követõen jogot végzett Budapesten, 1901-
ben lett elõször az országgyûlés tagja. Harminc
évesen erdélyi földbirtokosként látjuk, akinek
az volt a célja, hogy átveszi a mezõsámsondi
Bethlen-birtok irányítását. Idõközben kitört az
I. világháború, így egy évet önkéntesként a fron-
ton is eltöltött. Érzékelte, hogy mekkora veszé-
lye van annak, ha Erdélyben a románság túlsúly-
ba kerül, ennek megelõzését szolgáló elképzelé-
seit azonban nem sikerült megvalósítani.

Ötven éves korában már három éve, hogy mi-
niszterelnökként a Sándor-palotában dolgozik,
azon munkálkodott, hogy egy tragikus évtize-
det követõen talpra állítsa a nemzetet. Tíz évvel
késõbb, a politika szürke eminenciásaként tevé-
kenykedik, miután 1931-ben lemondott a mi-
niszterelnöki tisztségrõl. Hatvanadik születés-
napján az ország irányító lelkének nevezték. A
II. világháború idején a parlamentben profeti-
kus megnyilatkozásokat tett, többek között kije-
lentette, hogy a nyilasok addig mennek jobbra,
míg el nem érnek a szélsõbalhoz. 

1944-ben, hetven évesen a bujdosás a sorsa, a
Gestapo mindent megtett, hogy kézre kerítse.
Rejtekhelyérõl üzen Horthy Miklósnak, hogy
Kállay Miklós után ne nevezzen ki új miniszter-
elnököt, mert így a németek tárgyalófél nélkül
maradtak volna. A kormányzó azonban nem
hallgatott rá, így késõbb hiába kért fegyverszü-
netet, ezzel már nem tudta megmenteni az or-
szágot. A hír hallatán Bethlen István annyit
mondott: túl késõ. 1945 áprilisában a Szovjet-
unióba hurcolták, egy évvel késõbb, 1946. ok-
tóber 6-án egy moszkvai rabkórházban halt
meg – foglalta össze Bethlen István életrajzát
dr. Nagy Gábor Tamás, aki felidézte Bethlen
István egyik tanulságos mondatát, amelyet
Széchenyi István születésnapján fogalmazott
meg: „Vezetõ szerepre csak kevesen születnek,
de még azok is elkallódnak a nemzet szempont-
jából, akikben van hozzá tehetség, mert fiatal
korban nem tanulnak meg komolyan szembe-
nézni az élet komoly feladataival, kihívásaival, a
sors vállalásaival”. 

Budavár polgármestere szerint, „amikor rá em-
lékezünk, nem feledkezhetünk meg arról, hogy
azon kevesek közé tartozik, akik nem csupán ve-
zetõ szerepre születtek, hanem erre tudatosan ké-
szültek. Nem kímélte a sors, nem biztosított szá-
mára békés nyugodt életet, mégis volt ereje és te-
hetsége szembenézni a kihívásokkal. Ezek a kihí-
vások nem csupán az õ személyes sorsát, hanem
az egész nemzet történelmét meghatározták” –
emlékeztetett dr. Nagy Gábor Tamás kiemelve,
hogy Bethlen Istvánban a XX. század egyik leg-
nagyobb alakját tisztelhetjük. 

Tõkéczki László történész mindehhez annyit
tett hozzá, hogy Bethlen István politikai tényke-
dését családi háttere jelentõsen meghatározta.
Öröksége a szolgálat etoszáról szólt, a Bethlen
család minden generációjában voltak ugyanis
olyanok, akik kiemelkedõ szerepet játszottak a
politikában, az egyházi és világi közéletben.
Már erdélyi munkássága során megmutatta,
hogy képes távlatokban gondolkodni: könyvet
írt a románok erdélyi nagyarányú birtokszerzé-
sérõl, rámutatva ennek veszélyeire.

Az utolsó felfelé ívelõ pályát bejáró magyar
arisztokrata politikusként, miniszterelnöksége
idején nehezen fogadta el, hogy a demokratiku-
san megválasztott politikusok jó része a rövid
távú népszerûséget választja a távlatokban gon-
dolkodás helyett. Bár liberális-konzervatív elve-
ket vallott és elsõsorban az elitet képviselte,
megértette, hogy a hatalmat a tömegek révén le-
het megszerezni. Gyermekkorát sohasem ta-
gadta meg, nem kedvelte a XX. század elején
megjelenõ radikális, diktatorikus nézeteket.
Mindig kiállt az értékek védelme mellett, ezt az
elvet vallotta az ország konszolidációjakor is,
amikor többek között Klebelsberg Kunó köz-
oktatási minisztersége idején, az ország költség-
vetésének 15 százalékát az oktatásra fordította –
hangsúlyozta Tõkéczki László történész hozzá-
téve, hogy a II. világháború után azért is vitték el
a Szovjetunióba, hogy rábeszéljék az együttmû-
ködésre. Ez nem sikerült, így mielõtt meghalt,
Bethlen Istvánnak látnia kellett a polgári, törté-
nelmi Magyarország végét. 

Csány Éva
1959-ben született Budapesten. 1982-ben építészmér-
nöki diplomát szerzett a Budapesti Mûszaki Egyetemen,
késõbb ugyanitt a menedzser-gazdasági mérnök, mér-
nökközgazdász, az MBA-projektmenedzseri, illetve az
építési mûszaki ellenõri képzéseket is elvégezte. 1982-tõl
tíz évig az építési igazgatásban dolgozott. Egy éven át az
építésügyi jogszabályok elõkészítésében vett részt a Kör-
nyezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumban.
1992-tõl a Mûemlékek Állami Gondnokságán (késõbbi
nevén: Mûemlékek Nemzeti Gondnoksága) általános
igazgatóhelyettesi, 2000-tõl 2007-ig igazgatói, majd ismét
igazgatóhelyettesi kinevezéssel 2012-ig foglalkozott az ál-
lami tulajdonú mûemlékek vagyonkezelésével összefüggõ
építési, beruházási, tervezési, fenntartási feladatokkal. Ezzel
párhuzamosan volt közalapítványi titkár a Grassalkovics
Kastély Közalapítványnál, valamint ügyvezetõ igazgató az
Esterházy Kastély Kht.-nál.
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Az önkormányzati választás eredményei

Fõpolgármester választás

TARLÓS
ISTVÁN

FIDESZ-KDNP

BOKROS
LAJOS

MOMA

STAUDT
GÁBOR

JOBBIK

CSÁRDI
ANTAL

LMP

BODNÁR
ZOLTÁN

MLP

49,1%
36%

7,1% 5,7% 2,1%

Október 1-jén ismét hajókirándulással kö-
szöntötte a kerületi idõseket a Budavári Ön-
kormányzat. A célállomás idén a festõi szép-
ségû Szentendre volt. 

Évek óta töretlen népszerûségnek örvend az ok-
tóber 1-jei hajókirándulás. Idén is több mint két-
százan csatlakoztak az Idõsek Világnapján rende-
zett programhoz, hogy közösen töltsék el ezt az
„ünnepnapot”. A résztvevõket a polgármester kö-
szöntötte, és mint elmondta, az önkormányzat
kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a kerület idõ-
sebb lakóinak se kelljen lemondaniuk a társaság-
ról, a jó orvosi ellátásról és megengedhessenek
maguknak kulturális programokon, kirándulá-
sokon való részvételt. Hiszen egy közösség fokmé-
rõje, hogy milyen ellátást, szolgáltatást biztosít az
idõsebbeknek. – Mi azt szeretnénk, hogy barátsá-
gos, élhetõ kerületben jól érezzék magukat – zár-
ta szavait a kerület vezetõje.

Az utasok szórakoztatásáról a kerületben mû-
ködõ Irka Kör Versszínház tagjai gondoskodtak,
akik vidám népdalokból és versekbõl álló mûsort
adtak elõ. A közönség többek között Heltai Jenõ,
Mécs László és Vitkovics Mihály költeményeibõl
hallhatott válogatást és a versek között közösen
énekelhették a jól ismert dalokat. 

A szentendrei kikötõbõl a helyi idegenvezetõk
kísérték a kirándulókat a belvárosba. A csopor-
tok a legismertebb terek, utcák és templomok fel-
keresése után a Marcipán Múzeumban adtak
egymásnak randevút. Innen már csöpögõ esõ-
ben haladtak vissza a kikötõbe, ahol a hajó sze-
mélyzete háromfogásos ebéddel várta a kissé elfá-
radt, de élményekkel teli kirándulókat.

Együtt az Idõsek Napján 

Nagyarányú gyõzelmet arattak a kormánypártok az önkormányzati választáson. Az összes
megyei közgyûlésben és a fõvárosiban is a Fidesz-KDNP képviselõi alkotják majd a többséget.
A fõpolgármester a szavazatok 49,1 százalékával továbbra is Tarlós István, a kormánypártok
jelöltje maradhat. Az I. kerületiek jelentõs többsége (55,51%) újból dr. Nagy Gábor Tamást vá-

lasztotta meg polgármesternek. Budapesten 17 kerületben nyert a Fidesz-KDNP, 3-ban az
MSZP, 1-ben az Együtt-PM,  és 1-ben civil szervezetek jelöltje. A fõvárosi közgyûlésbe így a kom-
penzációs listákon szerzett mandátumokkal együtt 20 kormánypárti, 12 ellenzéki és egy civil je-
lölt jutott be.  Az önkormányzati választáson a választásra jogosultak 44, 29 százaléka vett részt. 

FIDESZ – KDNP 
Dr. Nagy Gábor Tamás

5 914 szavazat
55,51%

DK
Dr. Kakuk György 

1 095 szavazat
10,28%

EGYÜTT – PM
Váradiné

Naszályi Márta 

1 046 szavazat
9,82%

LMP
Dr. Gallowich

Margit Kornélia

1 012 szavazat
9,5%

MSZP
Reményik Ildikó 

802 szavazat
7,53%

JOBBIK
Miseje Balázs

784 szavazat
7,36%

A polgármester választás eredménye az I. kerületben

A jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Egyéni választókerület

Dankházi Tibor FIDESZ-KDNP 01

Marschall Máté FIDESZ-KDNP 02

Timár Gyula FIDESZ-KDNP 03

Tóth Gábor FIDESZ-KDNP 04

Dr. Jeney János Lászlóné FIDESZ-KDNP 05

Horváth Csilla Erzsébet FIDESZ-KDNP 06

Dr. Patthy Szabolcs FIDESZ-KDNP 07

Varga Antal FIDESZ-KDNP 08

Vecsey András FIDESZ-KDNP 09

Orczi Antal FIDESZ-KDNP 10

Dr. Gallowich Margit Kornélia LMP Kompenzációs lista

Remenyik Ildikó MSZP-MLP Kompenzációs lista

Váradiné Naszályi Márta EGYÜTT-PM Kompenzációs lista

Veres Dávid Olivér DK Kompenzációs lista

Az önkormányzat új képviselõtestületének összetétele
A rendszerváltozás óta 7. alkalommal tartottak
önkormányzati választást Magyarországon. A vá-
lasztópolgárok polgármesterjelöltekre  és telepü-
lési   képviselõjelöltekre  szavazhattak, a budapes-
tiek fõpolgármestert is választottak. A nemzetisé-
gi választópolgárok a nemzetiségi önkormányzat-
ok tagjait választották meg az önkormányzati vok-
solással egy napon. A képviselõk mandátuma a
korábbi 4 helyett 5 évre szól. 

Az I. kerületben 10681 választópolgár ment el
szavazni. Dr. Nagy Gábor Tamás 6 jelölt között
is képes volt a szavazatok abszolút többségének
megszerzésére. A 2. helyezett DK-s jelölt, dr.
Kakuk György András eredménye is alig lépte át
a 10 százalékot. Az I. kerület mind a 10 egyéni vá-

lasztókerületében a Fidesz-KDNP jelöltjei érték
el a legtöbb szavazatot. Kompenzációs listáról né-
gyen jutottak mandátumhoz a 14 tagú képviselõ-
testületben.

Budapesten a 23 kerületbõl 17-ben nyert a
Fidesz-KDNP, a XIII. és a XIX. kerületben
MSZP-s, a XIV. kerületben Együtt-PM-es, a XV.
kerületben DK-s polgármester lesz. AXX. kerü-
letben a  baloldali pártok közös jelöltje nyert, a
XXIII. kerületben újrázott a civil szervezetek  je-
löltje. 

A 33 tagú Fõvárosi Közgyûlésben  a fõpolgár-
mester mellett a Fidesz-KDNP 20, a baloldal 10,
a Jobbik, az LMP  és a civil szervezetek 1-1 képvi-
selõje dolgozik majd.

Marton Tibor:
-A 72-dik évemet ta-
posom, korábban
szakértõként dolgoz-
tam egy biztosító in-
tézetnél. Nem rég óta
vagyok klubtag, ott
beszéltek rá, hogy
menjek el a közös ki-
rándulásokra. Több-
ször vettem részt az
önkormányzat által szervezett programon,
legutóbb nyáron töltöttem egy hetet a zamárdi
üdülõben. Hajókirándulásra most jöttem elõ-
ször. Maximálisan elégedett vagyok a szerve-
zéssel, nagyon kedves és intelligens idegenve-
zetõnk volt, aki beavatott Szentendre titkaiba.
Egyetlen dolog akadt, ami nem tetszett: az
idõjárás – de errõl senki nem tehet. 

András Istvánné: 
- A Fõ utcai Idõsek
klubjába járok, a
Nagymama klub-
nak és a Mozgás-
sérültek klubjának
is tagja vagyok.
Egyedül élek, de a
fiamtól és a három
nagy unokámtól
minden segítséget
megkapok. Tavaly és tavaly elõtt is részt vet-
tem az önkormányzat szervezte kiránduláson,
minden évben várom, hogy mikor jelenik meg
a jelentkezési felhívás. Nagyon kellemes emlé-
keim jó tapasztalataim vannak, mert a szerve-
zõk alkalmazkodnak a résztvevõk tempójá-
hoz. Én már nem tudok nagy sétákat tenni, de
ez sosem okoz gondot. Néha kicsit leülök, de
ezzel mások is így vannak. 
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A Várnegyed Galéria október 2-án megnyílt kiál-
lításának legnagyobb meglepetését a mûvész sze-
mélyes megjelenése okozta. Jankovics Marcell
Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendezõt csak
néhány nappal a megnyitó elõtt engedték ki a kór-
házból, õ mégis úgy döntött, hogy részt vesz a
Madách Imre elõtt tisztelgõ tárlat vernisszázsán.

A galériában néhány korábbi alkotásból: az Ének
a Csodaszarvasról, a Fehérlófia és a Sisyphus cí-
mû rajzfilmekbõl kiemelt képek is szerepelnek,
így az érdeklõdõk számára könnyen követhetõvé
válik, hogy évtizedek alatt miként alakult, fejlõ-
dött a mûvész által komponált képi formanyelv.
A tárlóban számos hazai és külföldi fesztiválon
odaítélt elismerõ oklevél, illetve kitüntetés is he-
lyet kapott, bizonyítva, hogy a hazai animáció
nagymesterének egyedi stílusú filmjei különleges
értéket képviselnek. 

A Madách 150 címû tárlaton Jankovics
Marcell a keret- és a történelmi színek mindegyi-
két különbözõ technikával, más-más stílusban
készítette el. 1988-tól, a gyártás megkezdését kö-
vetõen több mint két évtizeden keresztül dolgo-
zott, mire 2011-re elkészült a nagy mû. A két fõ-
szereplõ Ádám és Éva, akiket a Paradicsomból va-
ló kiûzetés után Lucifer álmukban végigkísér a
történelmen és elvisz a beláthatatlan jövõbe. A
Várnegyed Galériában idõrendi sorrendben kö-
vetik egymást az egyiptomi, athéni, római, kons-

tantinápolyi, prágai és a
londoni jelenetek.

A megnyitón Incze
Ildikó, a galéria vezetõje
köszöntötte az érdeklõdõ-
ket, majd dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester szólt
a vendégekhez. Bevezetõ-
ben Madách Imrét méltat-
ta, akirõl október 5-én,
halála évfordulóján iro-
dalmi körökben és színhá-
zakban egyaránt megem-
lékeznek. Úgy fogalma-
zott, hogy ha csak ezt az
egy mûvet írta volna, ak-
kor is beírta volna magát a
világirodalomba. A közel-
gõ nemzeti gyásznap, ok-
tóber 6. kapcsán felvetet-
te, hogy az 1848-as esemé-
nyek vajon milyen hatás-
sal lehettek Madách-ra?
Milyen élmények segítet-
ték az életpályáját összeg-
zõ mû megírására? Életraj-
zi adalékokra utalva el-
mondta, hogy Madách Imre egészségi állapota
miatt nem lehetett katona, de családtagjai, is-
merõsei elvesztése nagyon megviselte. A har-

cok után több barátját
is bujtatta, ezért „sza-
badságharcosok rejte-
getése” címen elõbb
Pozsonyban, majd a
pesti Újépületben tar-
tották fogva. A bör-
tönben írta Az ember
tragédiájának elsõ vál-
tozatát, Lucifer cí-
men. Madách pesszi-
mizmusa végül eljut a
záró gondolatig:
„...ember: Küzdj és
bízva bízzál!” Janko-
vics Marcell e remény-
teli mondat kapcsán
kezdett a mûvel foglal-
kozni. A 160 perces
film 23 év munkáját
tükrözi, s ebbõl láthat-

nak válogatást a galéria látogatói – zárta szavait
dr. Nagy Gábor Tamás.
A megnyitón Papp Zoltán színmûvész, költõ és
Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai-díjas színmû-
vész 10 perces változatban, kettejük között fel-
osztott szereposztásban adta elõ a Tragédia szi-
nopszisát.

A kiállítást Szemadám György Munkácsy-dí-
jas festõmûvész, esztéta, Jankovics Marcell leg-
jobb barátja és jelképtárának legjobb ismerõje
nyitotta meg. Elmondta, hogy a rajzfilmes mû-
vész elsõ egészestés filmje, a János vitéz még
csak Tündérországot mutatja be. A Fehérlófia
már a világ egészében játszódik, végül Az em-
ber tragédiája az emberiség teljes kultúrkincsét
felöleli.

A Madách 150 címû tárlat október 31-ig láto-
gatható, de Jankovics Marcell és Szemadám
György könyvei, valamint az Akadémiai Kiadó
gondozásában megjelent, az animációs filmvál-
tozat képeivel illusztrált Tragédia megvásárol-
ható a Várnegyed Galériában és a Litea köny-
vesboltban is.                                                                    R.A.
Várnegyed Galéria, I. ker., Batthyány u. 67.

Jankovics Marcell kiállítása a Várnegyed Galériában

Madách 150

Bíró Éva talán sohasem lépett volna a bõrdíszmû-
ves pályára, ha 1954-ben egy ismerõse nem hozott
volna ajándékba egy pénztárcát a nápolyi világki-
állításról. A kis bõrtarsoly különleges formája
azonban annyira megtetszett a kitûnõ kézügyes-
séggel megáldott fiatalasszonynak, hogy elkészí-
tette az eredeti buksza plasztik változatát. Bõrt
ugyanis nem lehetett kapni abban az idõben.

A Dísz téri patika és cukrászda közötti kapu alat-
ti két kis kirakatban táskák, kesztyûk, kulcstar-
tók és dísztárgyak hívogatják az arra járókat.  A
ház udvarából nyíló bõrdíszmûves bolt tulajdo-
nosát, Bíró Évát a váriak közül sokan ismerik.
Mintha mindig is itt élt volna közöttük.
sMióta él a Várnegyedben?

- Nyolcvannyolc évvel ezelõtt Pesten szület-
tem. Kisgyermek koromban költöztünk a
Böszörményi útra, majd onnan a Bartók Béla
út és Mészöly utca sarkára. A házunkban öt
család élte át az ostromot, köztük volt apám jó
barátja, Almásy László, a híres földrajzi felfe-
dezõ is. Kilenc belövés és bombatalálat érte az
épületet, de végül mindannyian életben ma-
radtunk. Egészen az esküvõmig, 1949-ig ab-
ban a házban laktam, akkor költöztünk a Dísz
téri lakásba, amit annak idején az apósomék
vásároltak.

A háború után apámat – aki a háború elõtt
gyárigazgató volt – elvitték, majd amikor hazake-
rült nem kapott állást. Elsõsorban tehát a család-
nak kellett segítenem, hiszen anyám mellett ott
volt még az öcsém is. A Goldberger gyárban há-
rom mûszakos szövõnõként dolgoztam, volt,
hogy este tízre jártam munkába.

Mindez egészen addig tartott, amíg apám vég-
re mérnökként el tudott helyezkedni.
sMilyen volt az élet a Várban a háború után?

- A lakásunk ablakából végigkövethettük a
Budavári Palota teljes újjáépítését. A romos, szo-
morú kép az 1970-es évek közepére kezdett tisz-
tulni, csaknem harminc évbe telt mire sikerült

felújítni a várat. Sajnos az egykori díszes termek
helyett puritánabb megoldás született, de az itt
mûködõ múzeumokban így is hatalmas a látoga-
tottság.

Itt a környéken nagyon sokan több évtizede
személyes ismerõsök, vagy barátok vagyunk.
Korábban is gyakran összejártunk, ebbõl a társa-
ságból született késõbb a Budavári Lakosok
Szövetsége, amelyhez én is csatlakoztam. A talál-
kozások programokkal, beszélgetésekkel telnek,
ilyenkor mindig meglepem a többieket egy kis
sajtos süteménnyel. 
s Nagyon megváltozott az élete a férjhezmenetel
után?

- Az esküvõnk után hamarosan megszületett a lá-
nyom, majd a fiam és úgy döntöttem, hogy két
kisgyerek mellett nem megyek vissza dolgozni.
Itthon készítettem fehérnemûket, amelyekhez
hasonlót akkoriban Magyarországon nem lehe-
tett üzletben kapni. A mûhely akkor itt mûkö-
dött a lakásban. Persze varrtam mást is, például a
saját biciklinkre erõsíthetõ málhazsákokat. A
férjemmel ugyanis nagy túrákat tettünk. Egy ka-
jak és egy kerékpáros egyesületnek is tagjai vol-
tunk, emellett gyalogosan kétszer is végigjártuk a

Kék túra útvonalát. Amikor csak lehetett kül-
földre is utaztunk, sátorozva ismertük meg
Európát.
sMikor fordult a bõrdíszmûves szakma felé?

- A már említett kis bõrpénztárca volt az elsõ min-
tadarabom, de nem sokkal késõbb egy barátnõm
egy külföldi mûbõrtáskát nyomott a kezembe,
mondván: „ezt te úgyis meg tudod csinálni”. Hát
így kezdõdött. A férjem  üzletkötõként azonnal
megtudta, mikor kerül bõr alapanyag a belföldi
piacra. Amint megjelent a marhabõr, elkezdtem
vadásztáskákat készíteni. Amikor az ipartestület
hosszú szünet után végre elindította a bõrdíszmû-
ves tanfolyamot, elvégeztem, majd letettem a
mestervizsgát. Nem volt könnyû, de a felmenõim
talán segítettek. A dédapám építész volt – Ybl-nél
tanult, a nagyapám pedig festõmûvész.

Jövõre lesz negyven éve, hogy megnyitottuk
az üzletet. Az 1980-as évek elején a táskáinkkal
rendszeresen részt vettünk a Budapesti Nem-
zetközi Vásáron, a kereskedõk ott ismerték
meg a termékeinket. Elsõsorban a saját kézzel
készített bõr áruk és más magyar iparmûvészek
igényes, bõrbõl készült termékei találhatók az
üzletben. Ma már sajnos kevesen tudják, hogy a
cipõhöz kiegészítõként megfelelõ színû táskát
és kesztyût illik viselni. Nálunk mindhárom
megtalálható.
sMostanában mivel tölti az idejét?

- Az üzletet a lányom viszi tovább. A férjem saj-
nos nyolc éve meghalt. Igyekszem tartalmasan
tölteni az idõt, nagyon szeretek olvasni, komoly-
zenei koncerteket, operaközvetítéseket nézni a
televízióban, de a lányommal rendszeresen já-
runk az Operaházba is. Emlékszem, gyerekko-
romban is volt bérletünk, a földszinti jobb 6-os
páholy volt a miénk. Ha közeledik a hétvége, le-
járok a Fény utcai piacra. A 116-os busszal igazán
nincs messze: felszállok a ház elõtt és máris ott va-
gyok. A szombati nagy családi ebédet gyerekek-
kel, unokákkal és dédunokákkal hagyományo-
san minden héten nálam tartjuk.                         -A-

Beszélgetés a Budavárért Emlékéremmel kitüntetett Bíró Éva bõrdíszmûvessel

„A cipõ, a táska és a kesztyû összeillik”
A maraton mindenkié!
Gyönyörû õszi idõben, de a futók számára talán már túl
erõs napsütésben lõtte el a 29. Spar Budapest Mara-
ton rajtját Tarlós István Budapest fõpolgármestere és
Hosszú Katinka világ- és Európa-bajnok úszónõ.
Összesen 23450-en indultak a futó fesztivál hét külön-
bözõ távján, akik nyolc kerületen áthaladva a fõváros
igazi ünnepévé tették ezt a napot. Sokan érkeztek kül-
földrõl is, 71 ország képviseletében álltak rajthoz. A
napsütéses idõjárás rengeteg nézõt vonzott az útvonal
mellé, bármerre is tekergett a hosszú futókígyó.
Az I. kerületbõl 93-an indultak a versenyen, közülük
Garai Ágnes Szonja bizonyult a legjobbnak, így a nõk
között beverekedte magát az elsõ 50-be (48. lett).
Több híres személyiség is nevezett a különbözõ távok
valamelyikére. Öt olimpiai bajnokunk is futott váltóban,
jótékonysági egyesületeket támogatva.

Köszönet a támogatásért
A Szilágyi Erzsébet Gimnáziun Alapítványa számára a
NAV 2013-ban  2 008 705 Ft-ot utalt át. A pénzt az ál-
lampolgárok ajánlották fel akkor, amikor a személyi jö-
vedelemadójuk 1%-áról rendelkeztek. Az összeget az
Alapítvány Kuratóriuma a kérvények és javaslatok alap-
ján a következõkre fordította:
– munkaközösségek támogatása 88 615 Ft,
– ösztöndíj 252 000 Ft,
– diákcsere, osztálykirándulás 420700 Ft,
– iskolai programok 797 860 Ft,
– taneszközök 145 610 Ft,
– táborok, 244 015 Ft,
– jutalom, jelvények 51 000 Ft,
– adminisztráció 8 905 Ft.
Köszönjük mindazoknak, akik segítettek céljaink meg-
valósításában. Kérjük, ez évben is ajánlja fel személyi
jövedelemadója 1%-át alapítványunknak! Köszönjük!
Adószámunk: 19671437-1-41
Bankszámlaszám: 10200940-21518760-00000000

A Szilágyi Erzsébet Gimnázium 
Alapítványának Kuratóriuma

Röviden

Épül a fonódó
villamos
Idén õsszel megkezdõdnek a fonódó villamos
kivitelezési munkái, a teljes hálózat várhatóan
2015 végére lesz kész. A fejlesztés célja, hogy a
széttagolt villamos vonalak ismét egységes háló-
zatot alkossanak Budán. A beruházás kereté-
ben a 19-es, a 41-es és a 61-es, valamint a 17-es
járatokat összekötik, ezzel Óbudáról a Széll
Kálmán térre, illetve Kelenföldre egy jeggyel, át-
szállás nélkül lehet majd eljutni. 

Az új vonalaknak köszönhetõen, számos
változásra kell számítani az I. kerületben: a 86-
os busz csak a Batthyány térig közlekedik majd
– szó van arról is, hogy a népszerû járat a
Margit hídnál fordul vissza Óbuda felé –, ezért
megszûnik a buszsáv a Fõ utcában, a Lánchíd
alatti alagutat pedig a beszerzésre váró mo-
dern, alacsonypadlós villamosok biztonságos
közlekedése érdekében kiszélesítik. A Bem
rakpart, Batthyány tér és Margit híd közötti
szakaszán a jelenlegi 45 fokos parkolósáv he-
lyén új villamospályát alakítanak ki. A mun-
kálatok nem érintik a fasort, ahogyan a kerék-
párút is a helyén marad, azonban a síneket
korláttal választják el a biciklisektõl. Mivel az
útpálya mind a két oldalán párhuzamos lesz a
parkolás, az úttest itt egy sávra szûkül, a hiány-
zó parkolókat a Bem téren és a Fõ utcában a
mostani buszsáv helyén pótolják. A járatot a
Margit híd alatt egyperces lámpaprogram en-
gedi át, így a fonódó villamos nem lassítja az
autóforgalmat.

Látványterv

Jankovics Marcell több mint 20 évig dolgozott az Ember tragédiája filmváltozatán



XIX. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM, 2014. OKTÓBER 17., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu 5Várnegyed

Boldog születésnapot Mesemúzeum!
„Én vagyok Iza és nagyon nagyon tecik ez a hej”
– írta egy kislány a közelmúltban a Mesemú-
zeum vendégkönyvébe. Nem csoda, hogy Iza
ilyen lelkes, hiszen a gyerekeket itt nemcsak kiál-
lításokkal, hanem minden hétvégén programok-
kal is várják. A Petõfi Irodalmi Múzeum és a
Budavári Önkormányzat közös fenntartásában
mûködõ intézmény munkáját az Emberi
Erõforrások Minisztériuma egy éve múzeumpe-
dagógiai nívódíjjal ismerte el. Október 4-én, az
intézmény második születésnapján, a felújított
Virág Benedek Házban új helyiséget vehettek bir-
tokba a gyerekek.

A születésnapi rendezvény ezúttal a Mesemú-
zeummal szomszédos Döbrentei utca 9. szám
alatt zajlott. Az épületet a Budavári Önkormány-
zat újíttatta fel és adta át nemrég a múzeumnak.
Itt kapott helyet az a közösségi tér, ahol animáció-
készítéssel, kézmûves foglalkozással és sok-sok
meglepetéssel várták a vendégeket – a meghívó
szövege szerint – mindenkit, 4-tõl 99 éves korig.

Egy kisebb könyvtárszobából, ruhatárból, mel-
lékhelyiségekbõl és egy nagy terembõl áll az új
egység. Ez utóbbi falán a Tabánra emlékeztetõ,
rajzolt meseváros utcái, házai és lakói bíztatják a
gyerekeket, hogy nézzenek körbe és saját ötlete-
ikkel, rajzaikkal keltsék életre a környéket. Az
ünnep délutánján a teremben a Kompánia
Színházi Társulat Play-back színháza a gyerekkö-
zönség ötletei és álmai alapján improvizált vi-
dám, zenés mûsort. 

Az elsõ születésnapi köszöntõt dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester mondta. Rövid beszédé-
ben úgy fogalmazott, hogy a Mesemúzeum két év
alatt újszülöttbõl egyéniséggé vált és bizonyított,
hiszen gyerekek és szülõk, óvodai és iskolai kö-
zösségek egyaránt sûrûn látogatják. A budai kor-

zó: a Döbrentei tér és az Apród utca környéké-
nek rendezésével megújul a Semmelweis
Orvostörténeti Múzeum, és a Mesemúzeum kör-
nyezete. A közeljövõben ugyanitt nyílik meg a
Helytörténeti Múzeum is.

Gulyás Gabriella, a Petõfi Irodalmi Múzeum
operatív igazgatója egy kedves mesével folytatta,
amelybe beágyazta a Mesemúzeum megszületé-
sének és két éves tevékenységének történetét.
Szavai szerint tündérek hada: muzeológusok,
önkéntesek és gyakornokok népesítették be a
bájos históriát.

Végül Helmich Katalin, a Mesemúzeum veze-
tõje köszönte meg a segítséget és a gyerekeket ar-
ra bíztatta, hogy érezzék otthon magukat és szóra-
kozzanak jól az új közösségi térben.

Erre nem kellett sokat várni, hiszen a
Kompánia Színházi Társulat folytatta zenés szín-
játszó mûsorát, majd Rutkai Bori adott Sárkány-
járgány koncertet. A fiatal képzõmûvész és éne-
kesnõ egy általa illusztrált mesekönyv melléklete-
ként nemrég CD-n is kiadta új dalait. A vidám ze-
néjû, humorral teli, sziporkázó dalszövegek hõse-
it Bori horgolt mesebábjaival keltette életre.        r.a.

Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója és a
társulat a közelmúltban a Mary Poppins címû
elõadás végén hatalmas virágcsokorral köszön-
tötte a Bumm tengernagyot alakító Lõte Attilát.
A Jászai Mari-díjas mûvész nyolcvanadik szüle-
tésnapján állva tapsolt a közönség. A Várban la-
kó mûvészt pályáról, hivatásáról kérdeztük.

s Mióta lakik a Várnegyedben?
- 1987 óta. Korábban is I. kerületi lakosok vol-
tunk, lakáscserével kerültünk ide a Naphegy ut-
cából. Nagyon megszerettem a környéket, elõ-
adás után jó ide hazatérni. Nyugalmas sétákat te-
szek a jó levegõn, de gyakran járok a Liteába és
néha az önkormányzati rendezvényeken is fel-
bukkanok. Megható, szép emlék számomra a ta-
valyi pedagógusnap, amikor két József Attila ver-
set szavaltam. A Mamát és az Ódát mondtam el.

s A Litea könyvbemutatóin közönségként, közre-
mûködõként és szerzõként is elõfordul...

- 2007-ben jelent meg Maszk nélkül címû köny-
vem, amely egy színész szubjektív történeteit tar-
talmazza egy színészrõl, aki õszintén feltárulko-
zik az olvasó elõtt. A könyvesbolt és teázó vezetõ-
je, Bakó Annamária meghívott, hogy tartsunk
könyvbemutatót. Néhány nappal a rendezvény
elõtt bementem a helyszínre megbeszélni a tech-
nikai részleteket. Leültem egy asztalhoz, teát kér-
tem. Találomra levettem a könyvespolcról egy
kisalakú könyvecskét. Hegedûs Géza Szatírák cí-
mû mûve volt. Kinyitottam a példányt és elsõre
a Si tacuisses...  (Ha hallgattál volna...) címû epig-
rammát olvastam: „ /Szerepelhetsz, szónokol-
hatsz/ Nyilatkoznod is lehet /S ha még nincs,
lesz maholnap/ Dicsõséged, hírneved./ De ha
egyszer véletlenül/ Írásra is sor kerül,/A drámá-
ból vagy prózából/ Minden, minden kiderül.”

Igazság szerint akkor még nem ismertem azt a
francia mondást, hogy az ember csak végszükség
esetén folyamodik ciánhoz és az igazsághoz,
õszinteséghez. Szerettem volna igazán õszinte
könyvet írni a pályámról...
s Arra nem kérhetem, hogy az egész könyvet mesél-
je el, arra azonban kíváncsi vagyok, hogy annak ide-
jén hogyan került a Madách Színházhoz?

- 1957-ben Garas Dezsõvel, Harkányi Endrével,
Medgyesi Máriával, Láng Józseffel végeztem a
fõiskolán. Várkonyi személyesen hívott a
Vígszínházhoz, Major Tamás pedig közvetítõn
keresztül üzente, hogy szeretne leszerzõdtetni a
Nemzeti Színházhoz. Végül úgy adódott, hogy
Medgyesi Marival és Harkányi Bandival leke-
rültünk Debrecenbe. Két évet töltöttem a
Csokonai Színházban és mondhatom nagysze-
rû tanulmányként szolgált a színészet alapos

megismeréséhez. Valódi fõszerepeket is játsz-
hattunk és több mûfajban kipróbálhattuk ma-
gunkat. Két évvel azután, hogy Mensáros László
és Márkus László Debrecenbõl felkerült Buda-
pestre, a Madách Színház trimvirátusa fölho-
zott engem is.
s Akkoriban kikbõl állt a Madách vezetése?

- A különleges hármast Vámos László, Ádám
Ottó és Pártos Géza alkották, Pártos egyébként
osztályfõnököm volt a Színmûvészeti Fõiskolán.
Ez a változás rendkívül meghatározó volt a pá-
lyám elsõ évtizedében. Már a legelsõ évben egy-
más után játszhattam el Trofimot a Cseresznyés-
kertben, Szép Ernõ Võlegényének címszerepét a
Madách Kamara Színházban és nyáron, a
Körszínházban Akhilleuszt.
s Hogyan alakultak a következõ évek?

- Egymás után jöttek hullámhegyek és hullám-
völgyek. Tény azonban, hogy a televíziós mun-

kákkal együtt eddig 210-220 szerepet játszottam.
Volt szerencsém két darabot rendezni életem-
ben. Nem tartom magam rendezõnek, de jó dra-
maturgiai érzékkel rendelkezem. Az általam ját-
szott Bolondok grófját rendezhettem meg
Budaörsön, Tatabányán pedig a Magánélet cí-
mû darabot állítottam színpadra Sztankay
Istvánnal, Piros Ildikóval, Orosz Helgával és
Kautzky Armanddal.
s Ön máig hû maradt a Madách Színházhoz. A ko-
rábbi pályáját tekintve, milyen érzés évtizedek óta
egy zenés színházban játszani? A József és a színes,
szélesvásznú álomkabát, valamint a Mary Poppins
címû musicalekben szerepel, de ezek mégsem
shakespeare-i vagy molnárferenc-i szerepek...

- Énekelni már azelõtt is énekeltem, hogy a szín-
házba beköszöntött a zenés korszak. A Jókai re-
gényébõl készült darab címszereplõjeként ját-
szottam és énekeltem a Bolondok grófját a
Kamaraszínházban. A Yermában is énekeltem,
nem beszélve arról, hogy két nyáron keresztül a
Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, a Mosoly
országában  játszottam Hatfaludy Ferit Ágai
Karola, illetve Németh Marika partnereként.
Volt tehát zenei elõéletem; a Rádióban és a fellé-
péseken is énekeltem sanzonokat. Nem csiná-
lok ebbõl problémát, egyszerûen tudomásul ve-
szem, hogy korunk elhozta a musicaldömpin-
get, amiben szerencsére még idõs korom ellené-
re is akad egy-két zenés szerep a számomra. 
s Bemutatná az ön által megformált karaktereket?

- A Józsefben Jákobot játszom, az õsapát –
Zenthe Feritõl örököltem ezt a szerepet. Játszom
és énekelek is benne. Megvan az íve, nem nagy
szerep, de jelentõs. Komoly drámai lehetõség rej-
lik abban a katarzisban, amin az apa az elveszett-
nek hitt kedvenc fia megtalálásakor érez. Másfél
évtizeddel ezelõtt már játszottuk a darabot, ak-
kor Potifárt játszottam és az elõhangot mond-
tam. A Mary Poppinsban kettõs szerepet ját-
szom: Bumm tengernagyot és a bankigazgatót.
Ez utóbbi jelentõsebb feladat, mert énekelnem
itt is kell. E két darab mellett Az operaház fan-
tomjában a leköszönõ igazgatót játszom és
Porterhouse-t alakítom a  Páratlan páros címû
angol vígjátékban, amely már a 880-dik elõadá-
son is túl van. Mostanában már elég ritkán
játsszuk, de mindig teltházakkal megy, óriási si-
ker. Büszke vagyok rá, hogy a fiatalabb generáci-
óval közösen immár 28-dik éve együtt vagyunk a
színpadon. 
s Mivel tölti az idejét, amikor nincsenek színházi fel-
adatai?
- Ma már néha érzem, hogy kicsit fáradékonyabb
vagyok. Egy délelõtti próba és egy esti elõadás
már nem nagyon férnének bele az életembe.
Nagyon szeretek úszni és igyekszem minél többet
sétálni.                                                      Rojkó Annamária

Lõte Attila nyolcvan éves

Állva tapsolták a nézõk

A Mesemúzeum 2. születésnapján a Kompánia Színházi Társulat vidám mûsorral szórakoztatta a gyerekeket

Felhívás 
Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma megbí-
zásából az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára.

A korábbi évek hagyományainak megfelelõen,
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
az idén is csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer 2015. évi fordulójához. Az ösztöndíjrend-
szer célja az esélyteremtés érdekében a hátrá-
nyos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok fel-
sõfokú tanulmányainak támogatása.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az
51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2)
bekezdése alapján kizárólag a települési önkor-
mányzat területén állandó lakóhellyel rendel-
kezõk részesülhetnek. Az ösztöndíjpályázatra
azok a települési önkormányzat illetékességi te-
rületén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szo-
ciális helyzetû:
•felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hall-
gatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményezõ mesterkép-
zésben, osztatlan képzésben vagy felsõfokú, il-
letve felsõoktatási szakképzésben folytatják ta-
nulmányaikat. 
•2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi
elõtt álló középiskolások;
A pályázat benyújtásának határideje 
2014. november 7.

További információ:
• www.budavar.hu honlapon, vagy
• személyesen a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Népjóléti Csoportján: 1014
Budapest, Kapisztrán tér 1. sz. alatt, valamint a
458-3051 telefonszámon.

Elhunyt Ponori
Thewrewk Aurél

Életének 94. évében elhunyt Ponori
Thewrewk Aurél, a Magyar Csillagászati
Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke, a TIT
Uránia Csillagvizsgáló és a Budapesti
Planetárium nyugalmazott igazgatója. A
Budavárért Emlékéremmel kitüntetett
Ponori Thewrewk Aurélt a Budavári Önkor-
mányzat saját halottjának tekinti.

Ponori Thewrewk
Aurél 1921. má-
jus 2-án született
Budapesten, több
mint fél évszáza-
don keresztül élt a
Budai Várban.

Tanúja és tevé-
keny részese volt
a magyarországi
csillagászat fellen-
dülésének és a ha-
zai amatõrcsillagász-mozgalom fejlõdésé-
nek. Tudományos pályafutása szinte párhu-
zamos a modern csillagászat lendületes fejlõ-
désével.

Ponori Thewrewk Aurélt - számos tudo-
mánytörténeti munka szerzõjeként - az ókori
csillagászat története, és fõleg a csillagászati
kronológia kutatójaként is számon tartják.
Erre a nagyon összetett, klasszikus csillagásza-
ti, történelmi, sõt, irodalmi és nyelvi ismere-
teket kívánó tárgykörre még egyetemi évei
alatt figyelt fel. Számtalan cikket és tucatnyi
könyvet írt a modern csillagászati világképrõl,
a naptár, a csillagászat történetérõl, és a
Bibliában valamint Dante mûveiben fellelhe-
tõ csillagászati ismeretekrõl. Az égi jelenségek
alapján több ókori esemény évszámát is meg-
határozta, illetve helyesbítette.

Elsõ tanulmányait a Csillagászati Lapok kö-
zölte (Az Ó-egyiptomiak csillagászatáról, A
Kheopsz-piramisról).

A második világháború, majd az ötvenes
évek szellemi terrorjának évei félbeszakítot-
ták eredményeinek nyilvános közlését. 1963-
tól az Uránia Csillagvizsgáló igazgatóhelyette-
se, majd igazgatója (1975-81). Egy 2000-ben
felfedezett kisbolygót (45300 Thewrewk) a
Nemzetközi Csillagászati Unió az õ tiszteleté-
re nevezett el.

Lõte Attila (bankigazgató) és Szerednyei Béla (Banks papa) a Mary Poppins címû elõadásban
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Táncbemutató: 
Megidézett Kárpátalja, hágókon innen és túl. A
MMaaggyyaarr  ÁÁllllaammii  NNééppii  EEggyyüütttteess  úújj  mmûûssoorraa..  IIddõõppoonntt::
22001144..  nnoovveemmbbeerr  1166..,,  vvaassáárrnnaapp  1199  óórraa..  Helyszín:
Nemzeti Színház. Közremûködnek: a Magyar Állami
Népi Együttes tánckara és zenekara, Szlama László
(felvételrõl), Pál Lajos, meghívott zenészek. Szólót
énekelnek: Herczku Ágnes, Hetényi Milán. Az Idézõ
szerepében: Bakos Gabriella. Zeneszerzõ: Pál István
„Szalonna”.
HHáárroommsszzéékk  TTáánncceeggyyüütttteess:: A banda - Táncjáték.
Idõpont: 22001144..  nnoovveemmbbeerr  1166..,,  vvaassáárrnnaapp  1199..0000  óórraa..
Helyszín: Hagyományok Háza, színházterem. 
Megidézett Kárpátalja, hágókon innen és túl-. A
MMaaggyyaarr  ÁÁllllaammii  NNééppii  EEggyyüütttteess  úújj  mmûûssoorraa.. Idõpont:
22001144..  nnoovveemmbbeerr  2211..  ppéénntteekk  2222..  sszzoommbbaatt  1199::0000  óórraa..
Helyszín: Hagyományok Háza, színházterem. 
Magyar Állami Népi Együttes: Kincses Felvidék.
Uzsonna bérlet. Idõpont: 22001144..  nnoovveemmbbeerr  2255..  kkeedddd
1155::0000  óórraa..  Helyszín: Hagyományok Háza, színházte-
rem. Az elõadás magyarországi és szlovákiai alkotók
közös munkája.
MMaaggyyaarr  ÁÁllllaammii  NNééppii  EEggyyüütttteess:: Hajnali hold. Almá-
rium sorozat. Idõpont: 22001144..  nnoovveemmbbeerr  2288..  sszzoomm--
bbaatt  1199::0000  óórraa..  Helyszín: Hagyományok Háza, szín-
házterem. 

ZENE:
AA  MMaaggyyaarr  ÁÁllllaammii  NNééppii  EEggyyüütttteess  zzeenneekkaarráánnaakk  kkoonn--
cceerrttjjee.. Idõpont: 22001144..  nnoovveemmbbeerr  1122..,,  1199  óórraa..
Helyszín: Hagyományok Háza, színházterem. 
DDuuddááss  KKlláárraa  ééss  mmeesstteerreeii  -IMesterek és tanítványok
sorozat. Idõpont: 22001144..  nnoovveemmbbeerr  2200..,,  1199  óórraa..
Helyszín: Hagyományok Háza, színházterem.
Dudás Klára mesterei: Nauer-Agárdi Éva, Dragony
Gábor – citera, Juhász Erika, Bartháné Kallós
Angelika – ének.

Gyerekprogram:
Figurás bérlet - Néptáncos bérlet 6-10 éves gyere-
keknek. Idõpont: 22001144..  nnoovveemmbbeerr  2200..,,  1144::3300  óórraa..
Helyszín: Hagyományok Háza Színházterem. A no-
vember 20-i alkalom keretében a Nyírség tájegysé-
get mutatják be. Fellépnek: Vásárhelyi László AMI
Margaréta és Kis Margaréta csoport, Nyíregyháza.

GGyyeerrmmeekkttáánncchháázz  aa  HHaaggyyoommáánnyyookk  HHáázzáábbaann..
Idõpont: 22001144..  nnoovveemmbbeerr  77..,,  1144..,,  2211..,,  2288..,,    ppéénntteekk,,
1177::0000--1188::3300  óórrááiigg..  Helyszín: Hagyományok Háza,
Halmos Béla terem. Novemberben a Fonó-beli,
Márton, Katalin és András napi szokásokkal ismer-
kedhetnek a gyerekek. 
További információ: www.hagyomanyokhaza.hu

Hagyományok Háza
I., Corvin tér 8.

Lánchíd Kör
( I., Corvin tér 8.)
22001144..  ookkttóóbbeerr  3300..  ((ccssüüttöörrttöökk))  1177  óórraa::  Az I. világháború
kitörésének körülményei, a háború elsõ hõsi halottja.
Elõadó: dr. Ravasz István alezredes, hadtörténész, a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa. Helyszín: a
Budai Vigadó fsz. stúdió. Honlap: www.lanchidkor.hu

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület 
(I., Szentháromság tér 6., I. emelet)
OOkkttóóbbeerr  2211..,,  kkeedddd,,  1188  óórraa:: Lengyel-magyar est (III.)
Közös szabadságharcos emlékeink. Engelmayer Ákos
író, kutató elõadása, az egyesület vetített képeivel. Gloria
Victis -1956 emlékezete a világban címû kiállítás bemu-
tatása. Meghívott vendég: a Lengyel Köztársaság nagy-
követe. Közremûködnek: a budapesti Lengyel
Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola diákjai.
NNoovveemmbbeerr  44..,,kkeedddd,,1188  óórraa::  A Baltikum és magyar emlé-
kei(II.)Közös sorsok, közös küzdelmek és 1956
hatása.Észtország és Lettország magyar vonatkozásai.
Meghívott elõadók: Bereczky András tisztbeli konzul,
egyetemi tanár és Balogh László a Közszolgálati
Alapítvány elnöke. Közremûködnek: a zirci Reguly Antal
Szakképzõ Iskola és Kollégium diákjai. (Magyarság Háza,
Deák terem)

Régizene klub
(I., Szilágyi Dezsõ tér 3.) 
A Tabulatúra régizene klub októberi estjére szeretettel
hívnak minden zenekedvelõ I. kerületi lakost ookkttóóbbeerr  2200--
áánn,,  hhééttffõõnn,,  1199  óórraakkoorr  a Szilágyi Dezsõ téri templomba.
Genfi zsoltárokkal, reformáció korabeli vallásos népéne-
kekkel emlékeznek meg a reformációról. Utána szeretet-
vendégség, baráti beszélgetés, ismerkedés a korhû hang-
szerekkel. A belépés ingyenes.

Könyvismertetõ a városmajori
könyvtárban
Ellis Potter: 3 elmélet a mindenségrõl címû könyvét is-
mertetik a városmajori könyvtárban három vasárnap
délután: ookkttóóbbeerr  2266--áánn,,  nnoovveemmbbeerr  99--éénn  ééss  nnoovveemmbbeerr
2233--áánn..  A vitával kísért összejövetel 16-18 óráig tart.
Szívesen látják az újonnan érdeklõdõket is. Cím: XII. ker.,
Csaba u. 5., a torony földszinti terme.

NNoovveemmbbeerrii  pprrooggrraamm
33..  hhééttffõõ,,  1199..0000  óórraa:: MMOOMM  KKuullttuurráálliiss  KKöözzppoonntt  –
Színházterem: Táncoló filmkockák. 1920-1930 Megújul a
tánc, megújul a mozi!
Dancing Footage - Lakatos János elõadássorozata.
55..  sszzeerrddaa,,  1100..3300  óórraa::  Óvodás beavató bérlet 2. elõadása és
15.00 óra: MMaarrcczzii  KKöözzöössssééggii  TTéérr- Zene-Bona, Szana-Szét
(gy) / Row-De-Dow (gy) Magyar Nemzeti Táncegyüttes
(volt Honvéd Táncszínház)
66..  ccssüüttöörrttöökk,,  1199..0000  óórraa::  Várkert Bazár- Flabbergast/
Bolero. Budapest Táncszínház
88..  sszzoommbbaatt,,  1199..0000  óórraa::  MMOOMM  KKuullttuurráálliiss  KKöözzppoonntt  -
Színházterem After the Choice / Home, sweet home…”
PREMIER, Inversedance - Fodor Zoltán Társulata.

1111..  kkeedddd,,  1199..0000  óórraa::  Buda-
pesti premier. BBeetthhlleenn  TTéérrii
SSzzíínnhháázz:: Garcia Lorca Háza - M
Stúdió (Sepsiszentgyörgy).
1122..  sszzeerrddaa,,  1199..0000  óórraa::
Premier. MMaarrcczzii  KKöözzöössssééggii
TTéérr: Suspiros – Sóhajok.
Flamenco tánc- és zenei kop-
rodukció magyar és spanyol
mûvészekkel, a keleti filozófia
jegyében. (Pirók Zsófia)
1133..  ccssüüttöörrttöökk,,  1199..0000  óórraa::
Premier.

MMûûvvéésszzeetteekk  PPaalloottáájjaa  – Fesztivál Színház: Antigoné -
Bozsik Yvette Társulat.
1133..  ccssüüttöörrttöökk,,  1100..3300  ééss  1155..0000 Marczi Közösségi Tér, 80
nap alatt a Föld körül (gy) Budapest Táncszínház
1144..  ppéénntteekk,,  1199..0000  PREMIER. VVáárrkkeerrtt  BBaazzáárr
Sírnak a harangok, Švejk 1,2,3…, Magyar Nemzeti
Táncegyüttes
1155..  sszzoommbbaatt,,  1166..0000 HHaaggyyoommáánnyyookk  HHáázzaa - Színházterem.
Retró néptáncok III. Múltidézõ az 1950–60-as évek né-
hány koreográfusának munkásságáról. A Magyar
Táncmûvészetért Alapítvány szervezésében
1166..  vvaassáárrnnaapp,,  1155..0000  MMûûvvéésszzeetteekk  PPaalloottáájjaa  – Fesztivál
Színház. A Tenkes kapitánya. Magyar Nemzeti Tánc-
együttes (volt Honvéd Táncszínház). 
További információ: www.tancszinhaz.hu

Felsõvízivárosi Szent Anna templom
(I. ker. Batthyány tér 7.)
22001144..  nnoovveemmbbeerr  22--áánn,,  vvaassáárrnnaapp,,  Halottak napján, a 11
órás szentmisén felhangzik: Gabriel Fauré (1845-1924):
Requiem Op. 48. A Szent Anna templom énekesei:
Kovács Viola, Szentes Anna (szoprán), Barna Júlia, Kiss
Alíz (alt), Katona Tamás, Marosi András (tenor), Horváth
Csaba, Tapodi Attila (basszus) orgonán kísér: Horváth
Márton Levente, vezényel: Balasi Barnabás További infó:
www.szentannazene.hu

Ybl-est a Városházán
22001144..  ookkttóóbbeerr  2255--éénn  1177  óórraakkoorr  Ybl-est lesz a Városháza
aulájában, a Budai Polgári Casino szervezésében.(I.,
Kapisztrán tér 1.) Elõadó: dr. Ordas Zsuzsa PhD. mûvé-
szettörténész.

VárMezõ Galéria
(I., Attila út 93.)
Az Ujhelyi teremben Faragó Ágnes Stílus Gyakorlatok cí-
mû tárlata 22001144..  nnoovveemmbbeerr  77--éénn,,  ppéénntteekkeenn,,  1188  óórraakkoorr
nyílik meg az Országos Mezõgazdasági Könyvtár galériá-
jában. A kiállítás ingyenesen tekinthetõ meg november
30-ig, hétköznap 9-18 óráig, hétvégén 10-16 óráig.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak. www.omgk.hu

Ciszterci Szent Imre-templom
(XI., Villányi út 25.)
OOkkttóóbbeerr  2233--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1199  óórraakkoorr MMoozzaarrtt::  RReeqquuiieemm
- a forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékeze-
tére. Közremûködnek:Vámosi Katalin, Vörös Szilvia,
Yanis Benabdallah, Cser Krisztián, a Budapesti Vonósok,
a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Vegyeskara és a
Cantate Kórus.

Magyar Nemzeti Galéria
Rainer 85 - Tisztelet Arnulf Rainernek
Arnulf Rainer a ma élõ egyik legjelentõsebb, legismer-
tebb osztrák képzõmûvész. 85. születésnapja alkalmá-
ból világszerte láthatók tárlatai Londontól Berlinen át
New Yorkig. Szülõhazája fõvárosában, Bécsben az
Albertina mutatja be sokrétû alkotói tevékenységének
fõbb állomásait egy kulcsmûveibõl rendezett retrospek-
tív kiállításon. A nemzetközi tárlatok sorába kapcsolódik
be a Magyar Nemzeti Galéria kiállítása, amely a bécsi

tárlattal csaknem egy idõben kerül megrendezésre és
2015. január 4-ig látható. A Rainer tárlathoz kapcsolód-
va négy magyar mûvész, Gaál József képzõmûvész,
Kovács Péter és Nádler István festõmûvészek és
Szikszai Károly grafikus Tisztelet Arnulf Rainernek cím-
mel saját alkotásaik bemutatásával köszöntik az osztrák
mestert.

Irodalmi estek a Szent Imre Házban
(XI., Himfy u. 9.)
22001144..  nnoovveemmbbeerr  1100..  hhééttffõõ,,  1199..3300  óórraakkoorr:: Vallomások a
Füves könyvbõl- Márai temploma. PPeellssõõcczzyy  LLáásszzllóó  ééss
BBuuzzooggáánnyy  MMáárrttaa  eessttjjee..
22001144..  nnoovveemmbbeerr  1177..  hhééttffõõ,,  1199..3300  óórraakkoorr::
„Erdélyország az én hazám” - aa  MMuuzzssiikkááss  eeggyyüütttteess  eesstt--
jjee.. (Sipos Mihály, Porteleki László, Éri Péter, Hamar
Dániel)

Vízivárosi klub
(I., Batthyány u.26.)
Októberi programok
HHééttffõõnn:: 10.00-12.00 „A játék lendületbe hoz!”
16.00-17.00 német nyelvklub
KKeeddddeenn:: 16.00-17.00 Preventív gerinctorna
SSzzeerrddáánn: 9.30-tól Baba-mama jóga
CCssüüttöörrttöökköönn: 14.00-17.00 Bridzs klub (indulása létszám
függvényében)
17.00-18.00 Meridián torna
1100..2244--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1177..0000  óórrááttóóll Alkotómûhely
Készítsd el és vidd haza! 
1100..2222--éénn,,  sszzeerrddáánn  1100..0000--1122..3300 óráig Bagolyvár ka-
landtúra. 
A klubban könyvek olvasására és a számítógép szoba
használatára is lehetõség van.A programokra jelentkezni
személyesen a klub recepcióján vagy emailben az
info@vizivárosiklub.hu címen lehet! 

Orgonahangverseny
Thomas Solymosi francia-magyar zeneszerzõ és orgona-
mûvész orgona koncertje és szerzõi estje ookkttóóbbeerr  2255--éénn,,
sszzoommbbaattoonn  eessttee  1199..0000 órakor lesz az Alsóvízivárosi Ár-
pád-házi Szent Erzsébet templomban. A belépés díjtalan. 
Mûsor: Passacaille Portugaise; Chaconne, Hymne de
Costa, Hymne de Luri korzikai orgonákra; Etyek himnu-
sza; Chaconne de l’Instant; Chaconne sur les B,  A, C, H.

Programok
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IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--
22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11--
@@cchheelllloo..hhuu..oooo

MMááttyyááss  templom közelében a Szentháromság utcában
reprezentatív mûemlékház I. emeletén lévõ belsõ kert fe-
lé nyíló 30 m2-es + galéria, gázfûtéses önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 9,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

AAttttiillaa úton a Vérmezõ közelében 90 m2-es Bauhaus-jel-
legû épületben lévõ 3,5 szoba hallos felújítandó, remekül
átalakítható polgári jellegû öröklakás alkalmi áron eladó.
Irányár: 18,9 M Ft 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii  várban egyedülálló adottságú több generációs,
igényesen felújított, gépesített 255 m2-es, teraszos, 3 für-
dõszobás önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga áta-
dó vagy vári kisebb lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 63 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

II..  BBuuddaaii Vár közvetlen közelében a hangulatos Szalag
utcában reprezentatív, felújított mûemlékházban lévõ
egyedi gázfûtéses 41 m2-es önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó vagy budai öröklakásra cserélhetõ.
Csereirányár: 8 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

IIII..  BBuuddaalliiggeettii  részén csendes zöldövezeti környezetben
lévõ panorámás, újszerû állapotú 160 m2-es, 2 szintes, 5
szobás, dupla komfortos családi ház önálló garázzsal, er-
kéllyel, parkosított örökzöldekkel beültetett 612 m2-es
kerttel eladó. Irányár: 66,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-2203.

BBuuddaaii  vár egyik legpatinásabb épületében az Úri utcá-
ban 57 m2-es, napfényes, felújított, cirkófûtéses önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy nagyobb
budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 13,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  Úri utca patinás épületében föld-
szinti 47 m2-es dongaboltozatos és II. emeleti 100 m2-es
duplakomfortos önkormányzati lakások örökölhetõ bérle-
ti joga átadó. Csereirányár: 10,8 M Ft és 29 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

NNaapphheeggyyeenn az Aladár utcában Bauhaus–társasházban
lévõ 42 m2-es erkélyes, panorámás, alacsony rezsiköltsé-
gû, egyedi gázfûtéses,  öröklakás eladó.. Irányár: 16 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii várban a Bécsi kapu tér közelében reprezentatív,
belsõ kertes mûemlékházban lévõ 40 m2-es önkormány-
zati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 9,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddáánn a Krisztina templom közelében 56 m2-es, nap-
fényes, polgári belméretû, felújítandó, egyedi gázfûtésû,
azonnal beköltözhetõ öröklakás a Tóth Árpád sétány felé
nyíló kilátással eladó. Irányár: 16,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii    Várban, saját részre önkormányzati lakást kere-
sek. Telefon: 202-2505, 06-30-251-380000

AA  BBuuddaappeessttii  Ingatlanközvetítõ Kft. eladó és kiadó laká-
sokat, házakat, telkeket, üzlethelységeket, irodákat keres!
Telefon: 351-9578, 06-70-383-5004.

LLaakkáássccsseerree:: 54 m2-es teljesen felújított 8. kerületi (4.
metró, 4-6 villamos) 2 szobás, 1. emeleti (van lift), erké-
lyes, saját tulajdonú lakás cserélhetõ 1., 2., 5., 6., 7., 9., 11.,
13. kerületi, akár teljesen felújítandó erkélyes lakásra. El-
érhetõség: 06-70/2897890.

GGyyöönnyyöörrûû  SZUPERPANORÁMA a Lánchíd utcára,
Dunára, Bazilikára és a Várra! Gellérthegyen, Sánc utcá-
ban, II. emeleti, 57 m2-es, kétszobás, erkélyes luxuslaká-
som 31,5 MFt irányáron eladó! Telefon: 06-20-345-4677.

II..  kkeerrüülleett,,  FFeesszzttyy  ÁÁrrppáádd  uuttccáábbaann  ttuullaajjddoonnoossttóóll  eellaaddóó
eeggyy  8833  mm22--eess,,  33,,55  sszzoobbááss,,  11..  eemmeelleettii,,  eerrkkééllyyeess,,  ccsseenn--
ddeess  ppoollggáárrii  llaakkááss,,  lliifftteess  hháázzbbaann..  ÁÁrr::  2288  MMFFtt..  TTeelleeffoonn::
0066--2200--882233--44668800..

BBaakkoossLLAAKK Ingatlan keres eladó ingatlanokat (lakásokat,
házakat, üzlethelységeket, garázst) folyamatosan bõvülõm
ügyfélköre részére. BakosLAK, Batthyány u. 32. Telefon:
326-0618, 06-20-9740-571.

DDiipplloommaattaa ügyfeleink részére igényes kiadó lakást, há-
zat keresünk. BakosLAK, telefon: 326-0618, 06-20-
9740-571.

KKeelleennvvööllggyybbeenn  eladó kétlakásos családi ház földszinti
része 74 m2, pince 15m2,fedett kocsi beálló,különálló kor-
szerûsített lakható ház 12 m2, ásott kút, 432 m2 kert 4/6
része,szépen, igényesen rendezett. Bejegyzett használa-
ti megállapodással. I.kerületi cserét 50m2,körüli, mozgás-
korlátozott számára alkalmasat beszámítunk. 1-226-
3770. palijoli@freemail.hu

AAkkcciióó!! II. kerület, Pesthidegkúton 90 nm-es felújítandó
panorámás nyaraló eladó, 860 nm-es telken. Ár: 11 MFt.
Telefon: 06-70-327-5823.

EEggyyeeddii  lehetõség a Gellérthegyen! I. kerület, Berényi ut-
cában elegáns környezetben jó állapotú házban eladó.
Teljeskörûen, minõségi anyagokkal felújított 45 m2 +
éerkélyes I. emeleti öröklakás, óriási zöld kertben, zárt ud-
vari autóbeállóval + garázs. Telefon: 06-30-949-6400.

2211 m2-es garázs eladó a Kosciuszkó utcában 185.000
Ft/m2-ért. Telefon: 06-30-603-9460.

aaddááss--vvéétteell

AAllmmáássii  KKaattaalliinn  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeesstt--
mméénnyyeekkeett,,  óórráákkaatt,,  ddíísszzttáárrggyyaakkaatt,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  sszzoobb--
rrookkaatt,,  ccssiilllláárrtt,,  kköönnyyvveekkeett,,  ccssiippkkéétt,,  bbiizzssuutt,,  sszzõõrrmméétt,,  bboo--
rroossttyyáánntt,,  kkiittüünntteettéésstt,,  hhaaggyyaattéékkoott,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall!!
TTeelleeffoonn::  0066--3300--330088--99114488..

AARRAANNYY--EEZZÜÜSSTT  vvéétteellee  aa  lleeggjjoobbbb  nnaappii  áárroonn!!
HHeerreennddii  ppoorrcceelláánntt,,  hhaaggyyaattéékkoott  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroo--

llookk..  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--5533..  TTeelleeffoonn::  331166--33665511..
KKéérreemm  tteekkiinnttssee  mmeegg  hhoonnllaappuunnkkaatt,,  

lluuiissggaalleerriiaa..hhuu  ––  vvaaggyy  jjööjjjjöönn  eell  hhoozzzzáánnkk..

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

GGÁÁBBOORR  EESSZZMMEERRAALLDDAA  
BBEECCSSÜÜSS--  MMÛÛGGYYÛÛJJTTÕÕNNÕÕ  

((eellssõõkkéénntt  lleeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn))  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárrooll
jjuuddaaiikkáátt,,  ttoovváábbbbáá  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyyeekkeett,,
bbrroonnzzttáárrggyyaakkaatt,,  bbúúttoorrookkaatt  ((ffiigguurráálliiss  eellõõnnyybbeenn)),,

eezzüüssttttáárrggyyaakkaatt,,  aarraannyyéékksszzeerreekkeett,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  hhee--
rreennddiitt,,  mmeeiisssseenniitt,,  zzssoollnnaaiitt,,  KKoovvááccss  MMaarrggiitt,,  GGoorrkkaa

GGéézzaa  aallkkoottáássaaiitt..  EEggyyeebbeekkeett,,  áállllóó--,,  aasszzttaallii--,,  ffaalliióórráákkaatt,,
tteejjeess  hhaaggyyaattéékkoott..    KKiisszzáállllááss,,  éérrttéékkbbeeccssllééss  ddííjjttaallaann  vvii--

ddéékkrree  iiss..  ÉÉlleettjjáárraaddéékkii  sszzeerrzzõõddéésstt  iiss  kkööttnnéékk..  
ÜÜzzlleettüünnkk::  FFõõ  uuttccaa  6677..  

TTeelleeffoonn::  0066--11--778899--11669933,,  0066--3300--338822--77002200..

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

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  ffoollyyaammaattoossaann  vváássáárrooll  rrééggii  ééss  úújj
kköönnyyvveekkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  DDVVDD--kkeett,,  hhaanngglleemmee--

zzeekkeett,,  kkééppeessllaappookkaatt,,  ffoottóókkaatt,,  ppllaakkááttookkaatt..  
TTeelleeffoonn::  0066--2200--99337788--559922,,  0066--11--778899--22440011

KKéésszzppéénnzzéérrtt 1600-1920 közötti festményeket, arany,
ezüst, bronz, katonai kitüntetés tárgyait, porcelánokat,
bútorokat, szõnyegeket, teljes körû hagyatékot korrekt, ki-
alkudott áron kastélyok berendezéséhez vásárolok. tele-
fon: 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com.

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel, Pintér Nikoletta (festmény, porcelán,
alpacca, réz- bronztárgy, hibás is, képeslap, bizsu) Telefon:
466-8321, 06-30-973-4949.

áállllááss

AA  BBuuddaappeessttii Ingatlanközvetítõ Kft. munkatársakat ke-
res! Érdeklõdni: 06-70-383-5004. A fényképes önéletraj-
zát az ibp@ibp.hu e-mailre várjuk!

sszzoollggáállttaattááss

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL  HHEELLYYSSZZÍÍNNEENN!!
DDiiggiittáálliiss  ááttáállllááss!!  MMiinnddiigg--TTVV  ddeekkóóddeerr..  BBeeüüzzeemmeellééss!!

TTeelleeffoonn::  0066--2200--441100--66339933

TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSS,,  GGOONNDDNNOOKKSSÁÁGG!!  
1100  éévvee  mmûûkkööddõõ  II..  kkeerrüülleettii  ccéégg  ttaakkaarrííttáásstt,,  ggoonnddnnookkssáággoott

vváállllaall  ttáárrssaasshháázzaakk,,  iirrooddáákk,,  kköözzüülleetteekk  rréésszzéérree..
RReeffeerreenncciiáávvaall  rreennddllkkeezzüünnkk..  HHíívvlloonn  bbiizzaalloommmmaall!!  TTeelleeffoonn::

0066--3300--667700--00225588..

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

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javí-
tása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszer-
zéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2200  éévvee  vváállllaalloomm  iiggéénnyyeesseenn,,  bbeeccssüülleetteesseenn  ffaa  ééss  mmûûaannyyaagg
aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeess--
ttéésséétt,,  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss
ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--00226699..oo

KKöözzééppkkoorrúú, középvégzettségû, jól fõzõ (diétás) nem do-
hányzó hölgy, rendezett családi háttérrel háztartásvezetést,
idõs- vagy gyermekfelügyeletet vállal. Telefon: 0630-892-
6355.

GGYYOORRSSSSZZOOLLGGÁÁLLAATT
DDuugguulláásseellhháárrííttááss,,  vvíízz,,  vviillllaannyy,,  ffûûttéésssszzeerreellééss  ééss
tteelljjeesskköörrûû  mmáárrkkaaffüüggggeettlleenn  ggáázzkkéésszzüüllééssjjaavvííttááss..

AAnnyyaaggbbeesszzeerrzzéésssseell,,  ggaarraanncciiáávvaall  00--2244--iigg..  
TTeelleeffoonn::  229922--11999900,,  0066--2200--333344--33443388

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalása is.
Gipszkartonozás, kõmûves javítások. Gyors kezdés, rövid
határidõ. Kovács Gergely 06-30-5686-255.

RREEDDÕÕNNYYÖÖSS  MMUUNNKKÁÁKK
KKéésszzííttééss--jjaavvííttááss..SSzzúúnnyyoogghháállóókk,,  rreelluuxxaa,,  

sszzaallaaggffüüggggöönnyy,,  gguurrttnnii  ccsseerree..MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  
eellffooggaaddhhaattóó  áárr..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199..

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..  

MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  
TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..  oo

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelé-
se. Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 1 3754-194oo

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS.. TTeelljjeesskköörrûû  ééppüülleettüüvveeggeezzééss..  
RRééggii  ggeerréébbttookkooss  aabbllaakkookk  ááttaallaakkííttáássaa  tthheerrmmoo  üüvveegghheezz..

CCíímm::  AAvvaarr  uu..  2255..,,  tteelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988..
bbuuddaaiiuuvveeggeess..hhuu  00

TTáárrssaasshháázzaakk  ffeellúújjííttáássaa.. Kõmûves, tetõfedõ-bádogos.
Festõ, mûkõ munkák. Alpintechnikai kivitelezéssel, ve-
szélytelenítés, homlokzat és tûzfal javítások. Telefon: 06-
20-935-7089.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeell--
úújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviillllaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::
00662200--99334444--666644,,  224466--99002211..  EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt
vváállllaallkkoozzááss..oo

VVíízz--ffûûttééss--sszzeellllõõzzéésssszzeerreellééss,,  ffüürrddõõsszzoobbaa  ááttééppííttééss,,  kkii--
aallaakkííttááss,,  kköözzvveettlleennüüll  aa  VVáárrffookk  uuttccáábbóóll..  

TTeelleeffoonn::  0066--2200--444411--8866--1166..

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, 

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

VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE,
ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁK,

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

TTaakkaarrííttáásstt,  ablaktisztítást vállal megbízható, leinfor-
málható, nagyon precíz és energikus, I. kerületi középko-
rú nõ. Telefon: 06-30-492-0315, 202-2785, piroska-
levelei@gmail.hu.

eeggéésszzsséégg

GERINCBETEGSÉGRE Persolvo Gyógyszalon 
Gerincerõsítés, nyújtás, fájdalomcsillapítás,

masszázs.  Cím: Krisztina krt. 2., Széll Kálmán
térnél. Telefon: 06-30-357-2798. 

www.gerinc.net. Ingyenes próbakezelés!

IIzzoommlleettaappaaddáássrraa, fej-, nyak-, hátfájdalmak kezelése,
teljes testmasszázs. Szakrendelõben, Csengery u. 25. vagy
a 3. kerület Vörösvári út 88-96. vagy az ön otthonában.
Csipak Zoltán gyógymasszõr, telefon: 06-20-595-3057.

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrr,,  manikûr, kozmetika (szempilla-, sze-
möldök festés, arcmasszázs, gyantázás) otthonában.
Hétvégén is. Telefon: 06-30-206-4801.

BBEENNÕÕTTTT  AA  KKÖÖRRMMEE..  FFáájj  aa  lláábbaa??
MMeeggbbíízzhhaattóó  ggyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss  hhööllggyy  hháázzhhoozz  jjöönn..  

TTeelleeffoonn::  0066--2200--777766--44665566

ookkttaattááss

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

GGyyeerrmmeekksszzeerreettõõ, I kerületi, leinformálható, erdélyi nõ,
kertészmérnöki diplomával gyermekfelügyeletet, vala-
mint alsósok korrepetálását és kísérését vállalja. Telefon:
06-30-492-0315

AANNGGOOLL  beszédközpontú nyelvoktatás. Angliában és az
Egyesült Államokban végeztem az egyetemet, összesen
10 évet éltem angol nyelvterületen. Tel: 06-70-600-
4846, email: naphegy.angol@gmail.com

KKeerráámmiiaa  ttaannffoollyyaammookk  ggyyeerreekkeekknneekk,,  ffeellnnõõtttteekknneekk..
MMeeddiittáácciióóss  kkeerráámmiiaa  wwoorrkksshhooppookk..  EEggyyéénnii  ffooggllaallkkoozzáá--

ssookk..  BBaabbaa--mmaammaa  kklluubb..  
CCíímm::  CCEERRAAMMIINNAARRTT  MMÛÛHHEELLYYGGAALLÉÉRRIIAA..  11001155  BBpp..,,

bbaatttthhyyaannyy  uu..  1100  mmffsszz..  22..  TTeelleeffoonn::  ++3366--7700--777766--66338888;;
iinnffoo@@cceerraammiinnaarrtt..hhuu;;  wwwwww..cceerraammiinnaarrtt..hhuu..

HHuummbboollddtt  Egyetemen végzett, gyakorlattal rendelkezõ
nyelvész német nyelvtanitást, nyelvvizsga elõkészitést vál-
lal (iskolákban is). Telefonszám: 06-20-513-9935.

EEggyyüütttt  aa  ssiikkeerréérrtt!!  Magyar, történelem tanítás az Attila
úton. Érettségire, felvételire elõkészítés. Alsóbb évfolyam-
okon korrepetálást vállalok. Telefon: 06-20-373-2702.

MMaatteemmaattiikkaa  szaktanár oktatást vállal referenciamun-
kákkal valamennyi korosztály számára. Felkészítés kö-
zépiskolai és egyetemi felvételi vizsgára. Évközi felzárkóz-
tatás minden iskolatípus esetében. Telefon: +36-30-290-
7925.

IInntteelllliiggeennss hölgy 70 év körüli úriembert keres, színházi
és egyéb programokhoz. E-mail: gsm13@freemail.hu, te-
lefon: 269-5823.

Ingatlan

Oktatás

Partner

Adás-vétel

Egészség
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Ismét megnyílt a BÜFÉ a Városháza aulájában! 
Friss szendvicsek, üdítõk, sütemények, saláták, 

finom pékáru, kávé. 
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket! 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Hallás és halogatás. Azt gondoljuk, hogy ráérünk el-
menni hallásszûrésre. Pedig ha azt érzékeljük, hogy va-
lami nincsen rendben, mielõbbi beavatkozás szükséges.
Ha sokat várunk, lehet, hogy már késõ lesz. Lapunk
kérdéseire Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész, az Amplifon
Hallásközpontok audiológus fõorvosa válaszolt.

s Milyen következményei lehetnek annak, ha valakinek
hallásproblémája van, de nem tesz ellene semmit?

A legnagyobb probléma az, hogy az illetõnek romlik a
beszédértése. Ez azt jelenti, hogy bár a beszédet hallja,
de nem tudja értelmezni azt. Ami korábban természe-
tes volt, most zavaró lehet. Ha az agy hallóközpontja nem kap megfelelõ ingert, ellustul, elfelejti a
korábban megtanult hangokat. Akár olyan mértékben is leépülhet az érintett személy hallása,
hogy késõbb már hallókészülékkel sem lehet javítani rajta.
s Mit érzékel mindezekbõl a tünetekbõl a környezet, a család?

A hallásproblémával küzdõ személy szép fokozatosan kerülni kezdi a társas kapcsolatokat.
Elõfordulhat, hogy kivonja magát a beszélgetésekbõl, és akár a személyisége is megváltozhat.
Kerüli a társaságot, bizonyos emberekkel nem áll szóba, mert túl halkan vagy túl gyorsan beszél-
nek. A felelõsséget persze a környezetére hárítja, hiszen nem benne van a hiba, szándékosan be-
szélnek úgy, hogy ne értse, motyognak a háta mögött, kibeszélik õt.
s Mit kell tennie annak, aki részt szeretne venni az ingyenes hallásvizsgálaton?

Kérem, hogy a várakozás elkerülése miatt telefonon egyeztessen idõpontot munkatársunkkal a
06 (1) 336 02 98-as telefonszámon. Várunk szeretettel minden érdeklõdõt!

Ez történik, ha nem kezelteti hallásproblémáját

Dr. Tibold Eszter


