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Rövid házi ünnepség keretében került sor feb-
ruár 10-én a Budavári Önkormányzat és a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár közötti
együttmûködési megállapodás aláírására. A
Krisztina körúti Márai Sándor Könyvtár-
ban néhány olvasó és törzslátogató jelenlét-
ében dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és
dr. Fodor Péter, a FSzEK fõigazgatója a
„Könyvet házhoz” szolgáltatás feltételeinek
továbbvitelérõl és megújításáról kötött szer-
zõdést.

Az együttmûködés az I. kerületi rászoruló – idõs,
beteg, mozgásukban korlátozott, lakáshoz kötött
– lakosok részére ingyenesen biztosítja a könyvtá-
ri dokumentumok gépkocsival történõ házhoz-
szállítását. A szolgáltatás átmenetileg megválto-
zott élethelyzetben – például baleset, betegség
miatt hosszabb ideig házhoz kötöttek, veszélyezte-
tett kismamák esetében – is igényelhetõ. A kiszál-
lítás a Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ munkatársainak segítségé-
vel történik. 

A jelenlévõket Farkas Ferenc régióvezetõ kö-
szöntötte, majd Fodor Péter fõigazgató hangsú-
lyozta, hogy ha egy önkormányzat kultúrabarát és
egy könyvtár nyitott a környezete felé, akkor kivá-
lóan tudnak együttmûködni. A Szabó Ervin
Könyvtár és a Budavári Önkormányzat kapcsola-
ta nem elõzmény nélküli, a krisztinavárosi fiók és

a Budavári Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ segítségével az el-
múlt idõszakban közel négy-
száz dokumentumot vittek
házhoz. A könyvtár az olva-
sók kérésére a könyvek mel-
lett CD-ket és DVD-ket is el-
juttat a kerület lakóihoz. A
fõigazgató arra biztatta a ro-
konokat, szomszédokat,
hogy jelezzék a Márai Könyv-
tárnak, ha környezetükben
hasonló igény merül fel. 

Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester „a krisztinavá-
rosi irodalmi hagyatékot
gondozó önkormányzat-
nak” nevezte a Budavári Ön-
kormányzatot és Babits-tól
Márain keresztül Ottlik
Gézáig sorra vette mindazon
alkotókat, akik e városrész-
hez kötõdtek. Úgy fogalma-
zott, az önkormányzat köte-
lességének érzi az itt élõ pol-
gárok kulturális ellátását, és
ebbe a sorba tartozik a Tabán mozi megmentése
is. A jelenlévõkkel megosztotta azt a körvonala-
zandó tervet, hogy az együttmûködés további ré-

szeként, a Vízivárosban, a hajdani Andrássy palo-
tában olyan közösségi teret nyitnának, ahol az
oda betérõk számára helyben olvasási lehetõsé-
get biztosítanának. A finn könyvtári rendszer pél-
dájára hivatkozva úgy fogalmazott, hogy minden
jövõbe fektetett energia busásan megtérül.

A polgármester köszönetet mondott a könyvtár
és a szociális központ munkatársainak, majd sor
került a megállapodás aláírására. A házi ünnepsé-
gen két kerületi diák, Rózsa Vince és Perlik
Boldizsár, a Szent Gellért Gimnázium 11. osztályo-
sai hangulatos zongorajátékkal mûködtek közre.

A „Könyvet házhoz” szolgáltatás iránti igényüket
a kerület lakói az alábbi elérhetõségeken jelezhetik:
Márai Sándor Könyvtár, Krisztina krt. 87. Telefon:
356-4694, e-mail: fszek0101@fszek.hu.

Házhoz viszik a könyveketA derûs élet festõje

Csók István 
emlékkiállítás a
Várkert Bazárban

A Csók István születésének 150. évfordu-
lója alkalmából rendezett emlékév kereté-
ben a festõ csaknem 70 alkotását és több
személyes tárgyát bemutató kiállítás nyí-
lik február 14-én a Várkert Bazárban, a
Testõr Palotában.

A tárlat öt nagyobb tematikus egység köré szer-
vezõdik: a mûterem-ábrázolásokra és azon be-
lül is elsõsorban az aktokra, a népies zsánerké-
pekre, a keleti tárgyakat megjelenítõ festménye-
ire, az eszményi otthon bemutatására, valamint
a Balatont és a velencei Lidót ábrázoló, az idilli
kertet megörökítõ tájképeire fókuszál - mondta
el Gartner Petra, a tárlat kurátora a tárlatot be-
mutató sajtótájékoztatón.

Sárváry István, a Miniszterelnökség kiemelt
kulturális fejlesztésekért felelõs helyettes állam-
titkára hangsúlyozta, hogy „ez az elsõ olyan tár-
lat, amelyet kifejezetten a Várkert Bazár számá-
ra szerveztek”.

Csók István számos jelentõs munkája több
közgyûjtemény állandó kiállításának anyagát
gazdagítja, a most nyíló tárlaton azonban ezek
közül is többet bemutatnak olyan mûvek mel-
lett, amelyek évtizedekig magángyûjtemények
„rejtett” anyagát képezték. Így lesznek láthatók
például a Züzü a tükör elõtt, vagy a Sokác lá-
nyok idõs asszonnyal címû festmények.

A mûvész a kor divatjának hódolva, szívesen
vette magát körül keleti és néprajzi tárgyakkal,
ezeket a róluk készült festményekkel összefüg-
gésbe hozva mutatják be a kiállításban, Csók
István személyes bútoraival és a mûvészrõl ké-
szült archív felvételekkel együtt.

Rodics Eszter, az emlékév szervezõje elmond-
ta, hogy a 150 éve született festõrõl egy éven át zaj-
ló programsorozattal emlékeznek meg ország-
szerte. Az emlékév eseményeit Csók István sírjá-
nak megkoszorúzásával kezdik, majd a születés-
napon, február 13-án megnyitják A derûs élet
festõje címû tárlatot a Várkert Bazárban. A
„Szabad a Csók” program keretében Valentin
napon, a kiállítás elsõ napján a párban érkezõk-
nek csak egy jegyet kell váltaniuk.

Az események sora Csók István mellszobrá-
nak avatásával folytatódik a festõ cecei emlék-
házánál, a Magyar Nemzeti Bank emlékérmet
bocsát ki, de lesz Csók-majális, kamarakiállítás
a Szent István Király Múzeumban és vándorki-
állítás is a számos egyéb program mellett.

Az emlékév szervezésére a Nemzeti Kulturális
Alap 35 millió forintos támogatást nyújtott, eb-
bõl 25 milliót a Várkert Bazárban látható kiállí-
tásra, 7,5 milliót a cecei emlékház megújítására
fordítanak, a fennmaradó részt az év többi ren-
dezvényének költségeire fordítják.

A derûs élet festõje címû kiállítás július 5-ig lát-
ható a Várkert Bazárban, a Testõr Palotában.
Nyitva: hétfõ kivételével minden nap 10-18 óráig.

s A színes, digitális technológia korában ön fekete-
fehér fotókat állít ki. Miért?

- Számomra a fekete-fehér fotó egyfajta szerelem.
Nagyjából húsz évvel ezelõtt kezdtem el fotózni,
sokáig fénymérõ nélkül, FED 2-es géppel, feke-
te-fehér filmre – így tanultam meg az alapokat.
Tizennyolc-tizenkilenc éves koromig a baráta-
immal végigrajzoltuk a gyerekkorunkat. Ami-
kor elkapta õket a fotóõrület, megfertõztek en-

gem is. Építettünk kamerát, laboráltunk és meg-
tanultuk a fotózás technikai részét. Szerettem
volna egy rendhagyó fotósorozatot készíteni a fõ-
város budai részérõl, ami semleges hangnemet
üt meg, kissé régies, de mégis modern. Egyszóval
olyat, amilyet hiányolok a könyvespolcról.
Utólag szemlélve az anyagot, hatással volt rám,
hogy nagyon szeretem André Kertész munkáit.
(Folytatás a 3. oldalon) 

Séta egyedül – képek Budáról

Kürti Györgyné, Zsuzsa asszony rendszeresen igényli a „Könyvet házhoz” szol-
gáltatást. A Márai Sándor Könyvtár kis ünnepségére a Budavári Szociális
Központ munkatársa kísérte el.
- A Derék utcában lakom, onnan egyedül sajnos nem tudok rendszeresen eljönni
a könyvtárba. Hajdan az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Fõosztályán dolgoz-
tam Kosáry Domokos professzor mellett, majd a Történettudományi Intézetébõl
mentem nyugdíjba. Havonta két-három könyvet kölcsönzök, általában a kortárs
magyar irodalomból válogatok. Meghallgatom az irodalmi rádiómûsorokat és
az ott hallottak alapján döntöm el, hogy mit válasszak. Nemrég olvastam Tóth

Krisztina Akvárium, majd a Pillanatragasztó címû könyvét, most Dragomán György Máglya címû regé-
nyét kölcsönöztem ki. Nagyon jó szolgáltatásnak tartom, hogy házhoz hozzák a könyveket.

Dr. Fodor Péter, a FSzEK fõigazgatója és dr. Nagy Gábor Tamás polgármester írták alá
az együttmûködési megállapodást

Megnyílt 
a mélygarázs
Nem kevesebb, mint 130 méter hosszú lett és
298 gépkocsi egyidejû elhelyezésére alkalmas
az a mélygarázs, amely már megnyitotta kapu-
it a megújult Várkert Bazár – egészen ponto-
san a neoreneszánsz kert – alatt, az Ybl Miklós
tér felõl. Egy ekkora kapacitású, földalatti par-
koló nagyban hozzájárulhat a vár gépjármû-
forgalmának csökkentéséhez és a Várnegyed
könnyebb megközelíthetõségéhez. 

Egyebek mellett errõl is olvashatnak a
Várfejlesztés mellékletben.

Lapunk nyomdába kerülése idején nyílik Fövényi Sándor kiállítása a Várnegyed
Galériában. A környék lakói és a mûvészetbarátok által személyesen is ismert fotóssal, ki-
állítás rendezõvel pályájáról és fekete-fehér képeirõl beszélgettünk.
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A közvetlen társadalmi és intézményi kapcsolatok elmélyítése, a lakosság és a rendõrség közötti párbeszéd, valamint a közterületi jelenlét még
hatékonyabbá tétele, illetve a kevésbé súlyos, azonban a polgárokat zavaró jelenségek helyi szintû megszüntetése és megelõzése tartozik a meg-
erõsített körzeti megbízotti szolgálat feladatai közé. Az I. kerületben a választási körzeteknek megfelelõen tíz körzeti megbízotthoz fordulhat-
nak a polgárok.

Körzeti megbízottak a lakosság szolgálatában

1 SZ. KÖRZET 
SSzziilláággyyii  AAnnddrrááss  rr..  ffõõttöörrzzsszzáásszzllóóss
FFooggaaddóóóórraa: minden páratlan héten hétfõn 
17.00 - 18.00 óra között 
HHeellyysszzíínn::  Tárnok utca 9-11.
TTeelleeffoonn::  06-70 4893413

2. SZ. KÖRZET 
KKoommóóddii  KKrriisszzttiiáánn  rr..  ffõõttöörrzzssõõrrmmeesstteerr  
FFooggaaddóóóórraa:: minden páratlan héten kedden 
17.00 - 18.00 óra között 
HHeellyysszzíínn::  Tárnok utca 9-11.
TTeelleeffoonn:: 06-70 4893414

3. SZ. KÖRZET 
AAmmbbrruuss  GGáábboorr  rr..  ffõõttöörrzzssõõrrmmeesstteerr
FFooggaaddóóóórraa::  minden páratlan héten szerdán 
17.00 - 18.00 óra között 
HHeellyysszzíínn::  Kerületi rendõrkapitányság, 
Pauler utca 13.
TTeelleeffoonn:: 06-70 4893417

4.  SZ. KÖRZET
KKrriissttoonn  TTaammááss  rr..  ttöörrzzsszzáásszzllóóss
FFooggaaddóóóórraa:: minden páratlan héten csütörtök 
17.00 - 18.00 óra között 
HHeellyysszzíínn::  Kerületi rendõrkapitányság, 
Pauler utca 13.
TTeelleeffoonn:: 06-70 4893419

5. SZ. KÖRZET 
VVaarrggaa  GGáábboorr  rr..  ttöörrzzssõõrrmmeesstteerr
FFooggaaddóóóórraa:: minden páratlan héten péntek 
17.00 - 18.00 óra között 
HHeellyysszzíínn::  Kerületi rendõrkapitányság, 
Pauler utca 13.
TTeelleeffoonn:: 06-70 4893421

6. SZ. KÖRZET 
VVéégghh  JJóózzsseeff  rr..  ttöörrzzssõõrrmmeesstteerr  
FFooggaaddóóóórraa::  minden páros héten hétfõn 17.00 -
18.00 óra között 
HHeellyysszzíínn::  Kerületi rendõrkapitányság, 
Pauler utca 13.
TTeelleeffoonn::  06-70 4893423

7. SZ. KÖRZET
JJuuhháásszz  PPéétteerr  rr..  ttöörrzzsszzáásszzllóóss  
FFooggaaddóóóórraa:: minden páros héten kedden 17.00 -
18.00 óra között 
HHeellyysszzíínn:: Kerületi rendõrkapitányság, 
Pauler utca 13.
TTeelleeffoonn::  06-70 4893425

8. SZ. KÖRZET 
BBáárrddooss  PPéétteerr  rr..  zzáásszzllóóss  
FFooggaaddóóóórraa::  minden páros héten szerdán 17.00 -
18.00 óra között 
HHeellyysszzíínn:: Kerületi rendõrkapitányság, 
Pauler utca 13.
TTeelleeffoonn::  06-70 4893531

9. SZ. KÖRZET 
HHoorrvváátthh  GGáábboorr  rr..  ttöörrzzssõõrrmmeesstteerr  
FFooggaaddóóóórraa:: minden páros héten csütörtökön 
17.00 - 18.00 óra között 
HHeellyysszzíínn::  Kerületi rendõrkapitányság, 
Pauler utca 13.
TTeelleeffoonn::  06-70 4893502

10. SZ. KÖRZET 
GGeellnniicczzkkii  SSzzaabboollccss  rr..  ffõõttöörrzzssõõrrmmeesstteerr
FFooggaaddóóóórraa::  minden páros héten pénteken 
17.00 - 18.00 óra között 
HHeellyysszzíínn::  Kerületi rendõrkapitányság,
Pauler utca 13.
TTeelleeffoonn::  06-70 4893536

Budapesti Rendõr -fõkapitányság 
I. Kerületi Rendõrkapitányság

1013. Budapest, Pauler utca 13. 
Telefon: 457-5600 / 41-100, 

fax: 457-5600 / 41-101

KKöörrzzeettii  mmeeggbbíízzoottttii  iirrooddaa
Tárnok utca 9-11.

RReennddõõrrkkaappiittáánnyyssáágg,,
kköörrzzeettii  mmeeggbbíízzoottttii  iirrooddaa
Pauler utca 13.

E-mail cím minden
esetben:

1rk@budapest.
police.hu

Év végéig üzembe helyezik a VÉDA automa-
ta közlekedés-ellenõrzési rendszert, amely
365 fixen telepített, továbbá 160 szállítható,
intelligens kamerából áll majd. A rendszer a
gyorshajtástól a záróvonal átlépéséig számos
jogsértést automatikusan regisztrál.

Több mint kétéves elõkészítés után már tesztelik
a zsaruk a közutakon azokat az intelligens kame-
rákat, amelyeket az intelligens közlekedés-ellen-
õrzési hálózat elemeiként helyeznek üzembe köz-
útjainkon 2015 végéig. A VÉDA Közúti
Intelligens Kamerahálózat elnevezésû projekt
hazai és uniós forrásokat is felhasználó beruhá-
zással, a Belügyminisztérium, az ORFK és a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala konzorcium ának megvalósí-
tásában kezd üzemelni.

A tervek szerint elsõ lépcsõben 160 olyan ka-
mera áll mûködésbe, amely nemcsak a jármûvek
sebességét képes mérni, forgalmat tud számlálni
és a torlódásról jelzést továbbítani, de egy rend-
számfelismerõ modullal összekapcsolva a jogsér-

tésekrõl szóló információt is azonnal eljuttatja a
központba.

A korszerû technikai eszközök üzembe állítá-
sára a hatóságok szerint azért van szükség, mert a
közlekedés biztonsága így javítható a leghatéko-
nyabban. 

A márciustól üzembe álló 160 automata ka-
mera a második lépésben további funkciókkal
bõvül, így a változtatható helyû, komplex közle-
kedési ellenõrzési pontok képesek lesznek észlel-
ni a behajtási tilalomra, a kötelezõ haladási
irányra, a leálló- és a buszsáv igénybevételére, a
vasúti átjárón való áthaladásra, valamint a záró-
vonalra vonatkozó elõírások megszegését. Észle-
lik majd a forgalomirányításra szolgáló fényjelzõ
készülékek tilos jelzésein való áthaladást, a biz-
tonsági öv használatának elmulasztását, és felis-
merik a közúton közlekedõ, veszélyes árut szállí-
tó jármûveket is.

A harmadik negyedévtõl országszerte 365 ha-
sonló automata kamerát telepítenek a közúthá-
lózat 126 olyan pontjára, amelyeket a közleke-
désbiztonsági szakemberek balesetveszélyesnek

értékeltek. A kamerákat a központi közlekedés-
biztonsági automatizált feldolgozó és informáci-
ós rendszer köti majd össze a kiszolgáló alrend-
szerekkel, például a gépjármû-nyilvántartási
vagy a körözési adatbázissal.

Az elképzelések szerint 2016 elejétõl már csak
elvétve találni majd olyan kritikus közúti csomó-
pontot az országban, ahol egy szabályszegés rejtve
marad a rendõrség figyelõ kameraszemei elõl. 

Forrás: police.hu

Jönnek az okos kamerák
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(Folytatás az 1. oldalról) 
Rengeteget köszönhetek Kopek Gábornak, az
egykori Iparmûvészeti Fõiskola fotó tanszék veze-
tõjének, aki késõbb, 2014-ig a Moholy Nagy
Mûvészeti Egyetem (MOME) rektora volt.
Részben az elmondottak miatt szeretem a mo-
nokróm fotográfiát, és persze azért is, mert –
ahogy Petrányi Zsolt is megfogalmazta – így sok-
kal jobban lehet a lényegre koncentrálni.
s A Várnegyed Galériában Petrányi Zsolt mûvészet-
történész nyitja meg a kiállítást. Miért õt kérte fel?

- Petrányi Zsolt éveken keresztül a Mûcsarnok fõ-
igazgatója volt, napjainkban a Magyar Nemzeti
Galéria jelenkori gyûjteményének vezetõje.
Szakmai döntés volt részemrõl, hogy õt választot-
tam, mert nagyon fiatalos gondolkodású, objek-
tíven értékelõ, hozzám közelálló személyiség.
s A kiállított fotókon budai utcák, épületek, járó-
kelõk, apró történések láthatók. Mikor készültek a
képek? 

- 2013 márciusában elindultam és két hónapon
keresztül dolgoztam. Szeretem megörökíteni a
közvetlen környezetemet. Azon a nyáron átnéz-
tem a sorozatot, majd õsszel még sokat fotóztam
hozzá, illetve vettem el a képekbõl. Számomra a
nap szöge tavasszal és õsszel tökéletes. 

Akik régóta itt élnek, talán észre sem vesznek
olyan apróságokat, amelyek nekem feltûnnek.
Az alapvetõ fotós magatartásforma a folyamatos
szemlélõdés. Séta egyedül. Ez azt a transzállapo-
tot jelzi, amikor az ember sétál az utcán, készít
egy autonóm sorozatot és folyamatosan „a ké-
pet” keresi. Több olyan fotóm van, amin az ég és
a terek kapnak hangsúlyt, hogy szellõs legyen a
látvány. Néha bevárom, hogy egy adott helyen
megjelenjen valaki, aki valamilyen módon kap-
csolódik e helyhez. 

Ezzel a sorozattal építészeti dokumentációt is
folytattam. A képeknek nem adtam címet, de
biztos vagyok abban, hogy sokan ezekkel a sza-
vakkal ismerik majd fel a helyszíneket: „Ez tu-
dom, hol van!” 
s Nem kell sokat gyalogolnia a lakásától a munkahe-
lyéig, hiszen mindkettõ ugyanabban a Batthyány ut-
cai épületben van.

- A Várfok utca környéki galérianegyed ötlete
Szalóky Károlynak, a Várfok Galéria tulajdono-
sának köszönhetõ. Szirtes János, a MOME
Média Intézetének vezetõje, Károly jó barátja is a
közelben lakik. Amikor az egyetemhez kötõdõ
Tölgyfa Galéria – ahol 2000 óta kiállítás rendezõ-
ként dolgoztam – bezárt, felmerült, hogy az új ki-
állító terem a Várfok utca környékén nyíljon. A
Ponton Galéria, amely 2004 óta a Tölgyfa öröksé-
gét viszi tovább, a Batthyány utca 65.-ben talált
otthonra – én itt élek és dolgozom. 

Kecskeméti születésû vagyok, elõször Pestre köl-
töztem, de több mint 12 éve Budán élek. Laktam
a Logodi utcában és a Böszörményi úton is. Aki a
Duna másik oldalával ismerkedett meg elõször,
aztán elkezd Budán is tenni-venni, hirtelen nem
is érti, hogy itt mi folyik. Itt különleges hangulat
vesz körül, az ember nagyobb teret kap. Ez a város-
rész levegõsebb, mint Pest, mégis urbánus. Ma
már minden szál ideköt; akkor érzem magam itt-
hon, ha a villamosról meglátom a Széll Kálmán te-
ret. Az elmúlt tizenöt évben több mint ötszáz kiál-
lítást építettem, ebbõl mintegy negyvenet a ve-
lünk szemben lévõ Várnegyed Galériában. Kiváló
az együttmûködés a két kiállítóhely között és na-
gyon hálás vagyok, hogy ezúttal a fotóimmal is le-
hetõséget kaptam a bemutatkozásra.

A tárlat március 7-ig tekinthetõ meg a Várne-
gyed Galériában.                                                        R.A.

Agyagbánya, Gödör, Kalef, Moszkva tér

A Széll Kálmán tér története

Séta egyedül – képek Budáról

A mai Széll Kálmán tér helyén, a XIII. század-
ban fontos csomópont alakult ki, itt futottak
ugyanis egymásba a Várhegy felé vezetõ, illetve
az onnan lejövõ utak, valamint erre nyílott
Logod falu kapuja is. Sokáig nemigen volt egyéb
jelentõsége a területnek, aztán a török hódoltsá-
got követõen az építkezés fontos színtere lett: itt
kapott helyet az agyagbánya, valamint az 1686
körül épült téglagyár, ami a Christen család tu-
lajdonába került. Utóbbi alapvetõen meghatá-
rozta a terület arculatát, hiszen ekkor jött létre a
Várhegy és a Csízhalom közötti mélyedés,
amelynek gödreit –ezeket használták a téglave-
téshez–, a bánya bezárását követõen csak 1892
és 1898 között tüntették el. Szintén megszûnt a
természetes bányató, amit télen jégpályaként
használtak a környékbeliek. A feltöltés jól sike-
rült, az ide költözõ Budapesti-Budai Torna
Egyesület sportpályákat épített az egykori gyár,
illetve bánya helyén.  

Sport a „Gödörben”

A Budapesti-Budai Torna Egyesület jól sáfárko-
dott a teniszpályát is magában foglaló sporttelep-
pel, ahol különbözõ versenyeket szerveztek, még-
hozzá nagy sikerrel. Az egyre fokozódó érdeklõ-
désnek köszönhetõen 1913-ben kétszintes klub-
házat –benne orvosi, elnöki és igazgatói szobák-
kal, melegedõvel, valamint nagyméretû, összejö-

vetelek és táncmulatságok megtartására alkalmas
termekkel–, 400 méteres futópályát és sportcsar-
nokot építettek, a tervezésre kiírt pályázatot az a
Sándy Gyula nyerte meg, akinek az 1921-ben a
Csízhalom tetején átadott Postapalotát is köszön-
hetjük. Ekkor még mindig nem volt hivatalos ne-
ve a területnek - „Gödörként” emlegették - ez sem
zavarta azonban a fõvárosiakat, a lakosság ugyanis
nagy számban látogatott el a sportcsarnokba, me-
lyet 1925-ben a klubházzal együtt kibõvítettek. 

Széll Kálmán és a Kalef

1929-ben a Fõvárosi Közmunkák Tanácsának ja-
vaslatára a teret, az 1915-ben elhunyt Széll

Kálmánról nevezték el. Innen ered a köznyelv-
ben elterjedt Kalef elnevezés, ami a néhai pénz-
ügyminiszter (1875–1878) és miniszterelnök
(1899-1903) egyik beceneve volt - a másik a
Széllkalef, ami kevésbé terjedt el.

Kiépül a tömegközlekedési csomópont

A 30-as évek közlekedésfejlesztése a teret is elérte,
1938-ban a várlejtõ bevágásával részben alagút-

ban futó vasúti pályaszakasz
épült a Margit körút és a
Krisztina körút között, egy
évvel késõbb elkészült a felet-
te átívelõ, Várfok utcai felül-
járó. A fejlesztést már a há-
borús készülõdés jegyében
rendelték el: az óbudai vas-
útállomást és a Déli pályaud-
vart összekötõ körvasúton
így lehetõvé vált a tehervo-
natok áthaladása. Ekkortájt
tette át székhelyét a Pasaréti
úti, mai Vasas sporttelep te-
rületére a Budapesti-Budai
Torna Egyesület, ami lehe-
tõvé tette a téren egy új villa-
mos pályaudvar létesítését.

1941 nyarán két váró- és egy árusítócsarnok ké-
szült el, míg a tér északi oldalán autóbusz pálya-
udvar fogadta az utasokat. A kitermelt földet töb-
bek között a Vérmezõ északi részének feltöltése és
az Attila út kiszélesítése során használták.
Szintén ekkor állították forgalomba a 81 és 83-as
járatok visszafordítója körül kialakított új hurok-
vágányt. 

Moszkva tér – Széna tér
1944 végén jelentõs károkat szenvedett a tér, fel-
robbant a Várfok utcai híd, valamint a sínek is
több helyen megrongálódtak. A háborút követõ
politikai változások a teret sem hagyták érintetle-

nül. Az új hatalomnak ké-
nyelmetlen volt a polgári ér-
tékrendet képviselõ Széll
Kálmán neve, ezért a közte-
rületet 1951. november 9-én
Moszkva térnek nevezték át.
Az ötvenes évek közepéig, az
1938-ben épített vasúti átkö-
tést használva tehervonatok
is jártak erre, a Dorogon bá-
nyászott szenet ugyanis csak
így lehetett a Déli pályaud-
varra eljuttatni. Központi el-
helyezkedésének köszönhe-
tõen az 1956-os forradalom-

ban is kulcsszerepet kapott, a szabadságharc
egyik legfontosabb ellenállási pontja jött itt létre.
Késõbb a tömegközlekedési csomópont szerepe
mellett, a fiatalok kedvelt találkozóhelyévé, kö-
zösségi térré vált. 

Találkozunk az óra alatt

Elõször 1941-ben kapott órát a tér, ami az 50-es
évek elején a villamosforduló közepén kialakított
hatalmas, vörös csillagot mintázó virágágyásban
elhelyezett kandeláber tetején mutatta az idõt.
Ekkor még nem volt más funkciója, a hetvenes
évektõl kezdve azonban, miután áthelyezték, a
Moszkva téri óra a fõváros talán legismertebb ta-
lálkozási és tájékozódási pontja lett. Ha valaki azt
mondta: „Találkozzunk az óra alatt” – mindenki
tudta, hogy a metró bejárata elõtti óráról van szó.
Mert ekkor már a Moszkva téren is megállt a met-
ró, az állomást eredetileg 1955-ben kellett volna
átadni, erre azonban csak 1972. december 22-én
került sor. Ekkor vehette birtokba az utazóközön-
ség az órához hasonlóan kultikus jelentõségû, le-
gyezõ formájú vasbeton metrókijáratot. Nyolc év-
vel késõbb készült el a Sellõ szökõkút, ami ugyan
egyáltalán nem égett bele a köztudatba –nem
úgy, mint a presszó, a könyvesbolt, a büfé vagy
akár az általában nem mûködõ telefonok–, még-
is hozzátartozott a tér építészeti arculatához. 

Mi marad meg?

Jó hír, hogy a tervezõk a tér legfontosabb látvány-
elemeit megtartják vagy újragondolják. A metró
legyezõ alakú épülete megmarad, oldalfalai azon-
ban látványos üvegburkolatot kapnak. Lesz óra is,
igaz nem az eredeti, ezt ugyanis a Kiscelli
Múzeumban állítják ki, hanem egy vadonatúj
idõmérõ, ami az ígéretek szerint hasonlítani fog
az elõdjére. Új helyre ugyan, de visszakerül a tér-
re a Sellõ szökõkút is, minden más téralakító
elem, így a gombák, vagy a metró kijárat melletti
toldaléképületek azonban végleg eltûnnek.        K.

Teljesen átépítik az egykori Moszkva teret. Már lebontották a
Várfok utca felõl a térre vezetõ gyalogoshidat is. A Széll
Kálmán teret a Várfok utcából most csak a Csaba utca felõli
lépcsõn lehet megközelíteni. A tervek szerint azonban jövõ-
re a Várfok utcai buszmegállókhoz mozgólépcsõvel és lifttel
is felmehetnek majd az utasok a felújítás után. Kevesen tud-
ják, hogy Buda legfontosabb csomópontjának története több
évszázados múltra tekint vissza, hiszen az 1929-ben Széll
Kálmánról elnevezett tér már a középkorban szerepet kapott
a Duna jobb partjának életében.

Felhívás
Március 12-én a Várnegyed Galériában I. világhábo-
rús történeti kiállítást rendez az Önkormányzat. AA  kkii--
áállllííttáásshhoozz  vváárrjjáákk  aazz  ÖÖnnöökk  áállttaall  kkööllccssöönnzzééssrree  ffeellaajjáánn--
llootttt,,  aa  hháábboorrúúhhoozz  kkööttõõddõõ  eemmlléékkttáárrggyyaakkaatt,,  rreelliikkvviiáákkaatt,,
ffoottóókkaatt,,  ttáárrggyyaakkaatt,,  kkééppeessllaappookkaatt,,  nnaappllóótt  stb., ame-
lyek a kiállítás anyagát gazdagíthatják. Az emléktár-
gyakat 22001155..  mmáárrcciiuuss  77--iigg a Várnegyed Galériába
várják, keddtõl szombatig 11.00-17.00 óra között.
Cím: Budapest I. Batthyány utca 67. Telefon: +36-1-
214-4450. A tárgyakat a kiállítás végén, március 28-
án visszajuttatják a felajánlóknak.

Lakáshelyreállítási támogatás
A Budavári Önkormányzat az idei évben is meghirdeti a
lakáshelyreállítási támogatást. A kérelmeket az arra jo-
gosultak ffeebbrruuáárr  2288--iigg  nyújthatják be a Budavári
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnál
(1012 Budapest, Attila út 89.).

A Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete a
lakáshelyreállítási támogatás biztosításával segítséget
kíván nyújtani azon rászorulók részére, akik önerõbõl
nem képesek elvégezni olyan állagmegóvási munkákat,
amelyek a lakásban élõk egészségi állapota miatt is indo-
koltak,mint például a tisztasági festés, elavult vezetékek
javítása, szigetelési munkák, mosdó helyiségek karban-
tartása.

A támogatás megállapításának együttes feltételei: a
kérelmezõ 65. életévét betöltötte, vagy rendszeres szo-
ciális segélyben részesül, illetve azon család részesülhet
ebben a támogatásban, ahol kettõ vagy több gyermeket
nevelnek. A jogosultsági jövedelemhatár az egyedülállók
esetében az öregségi nyugdíjminimum 250 %-a
(71.250,-Ft), család esetén az öregségi nyugdíjminimum
200%-a (57.000,- Ft). A támogatás mértéke egy lakás-
ra egy alkalommal legfeljebb 200.000,- Ft lehet. A kérel-
mek elbírálásáról a Népjóléti Bizottság dönt.

A lakáshelyreállítási támogatás iránti kérelem minden
év január 1. - február 28.közötti idõszakban nyújtható

be a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központnál (1012 Budapest, Attila út 89.) További infor-
mációkért keressék bizalommal a Budavári Önkormány-
zat Népjóléti Csoportjának munkatársait, akik készség-
gel állnak a rendelkezésükre. Telefonszám: 458-3051

Lomtalanítás a kerületben
Február végén az FKF Zrt. lomtalanítást végez az I. kerü-
let területén. A lomok kikészítésének idõpontja: ffeebbrruuáárr
2288..  sszzoommbbaatt..  A lomok elszállítása: március 1. , vasárnap
délelõtt lesz.
Kérjük ne helyezzenek ki: háztartási hulladékot, ipari és
mezõgazdasági hulladékot, egyéb zöld hulladékot, veszé-
lyes hulladékot (pl: festékek, lakkok, higítók), építési tör-
meléket, autógumit, autóroncsot stb.
A veszélyes hulladékokat 2015. március 1-jén (vasár-
nap) 10.00 - 16.00 óra között a Dózsa György téri szobor
mögötti parkolóban ideiglenesen felállított gyûjtõponton
lehet leadni! Leadható veszélyes hulladékok: sütõolaj és
göngyölegei, festékmaradék és göngyölegei, olajos mû-
anyag flakon, oldószerek, hígítók, növényvédõ szerek,
akkumulátor, szárazelem, elektromos és elektronikai
hulladék, gumiabroncs,  szórópalack, fénycsõ.

Tél végi lemosó permetezés
A FÕKERT Nonprofit Zrt. ffeebbrruuáárr  vvééggéénn  ––  mmáárrcciiuuss  eelleejjéénn
végzi a fõvárosi parkok és fasorok fáinak tél végi lemosó
permetezését. A permetezések alapvetõen az éjszakai
órákban történnek, így a gyalogos és közúti forgalmat
nem zavarják a munkálatok. Az alkalmazott szer közterü-
leti felhasználásra engedélyezett, környezetbarát készít-
mény. A leggondosabb munkavégzés közben is elõfordul
azonban, hogy a szer a parkoló autókra hullik. A perme-
tezõszer az autóban semmilyen kárt nem okoz és az elsõ
autómosáskor eltávolítható, könnyûszerrel lemosható.

Az I. kerület területén az alábbi idõpontokban végzik a
lemosó permetezést: Február 26.: Szentháromság tér,
Döbrentei tér. Február 27 - 28.: Gellérthegy. Március 1-2.:
Lovas út., Attila út, Krisztina krt., Palota út .

Röviden

1941

1952

1957
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Mikó utcai lakásában négy-öt magántanítványa
ma is egymásnak adja a kilincset, ám valaha
nyolcszázan jártak az általa vezetett Mészáros ut-
cai mozgásmûvészeti iskolába. Táncos, tornász és
színész nemzedékek nevelkedtek a keze alatt és so-
kan olyanok is, akik „csak” a felszabadító élmény
miatt jártak hozzá. Kovács Éva – Éva néni – feb-
ruár 14-én ünnepli 93-dik születésnapját.

Kovács Éva pályájának kezdete akár egy holly-
woodi film nyitójelenete is lehetne. A történet
1924-ben Budán, egy Portable gramophone-nal
indult, amelyet ajándékba kapott a család. A le-
mezrõl felcsendülõ zenékre a kétéves Évike olyan
elementáris improvizációkat rögtönzött, hogy
édesanyja felfigyelt a kislány különleges képessé-
gére. A Lánchíd utcában a mozgásmûvész
Szentpál Olga egyik tanítványa mûködtetett isko-
lát, a család tõle kért szakvéleményt. A hölgy ha-
tározottan megerõsítette, hogy a gyermek rendkí-
vül tehetséges.

Az 1920-as évek derekán Niddy Impekoven
táncmûvész Budapest legünnepeltebb szólistái
közé tartozott, az édesanya hozzá is elvitte Évát. A
mûvésznõ a Royal Szálló éttermébe, ebédre hívta

õket. A vendégek legnagyobb megdöbbenésére
Évike a szaladgáló pincérek közepette mutatta be
tudását. Olyan sikert aratott, hogy az európai
sztár azonnal felajánlotta, magával viszi Svájcba
és maga vállalja a tanítását. Évike édesanyja azon-
ban ehhez nem járult hozzá, azt szerette volna,
hogy kislányát Budapesten képezzék tovább. Így
került Kovács Éva a magyar mozgásmûvészet
egyik nagyasszonyának, Dienes Valériának isko-
lájába, ahol az ifjú tanítványból sok-sok év után
maga is diplomás mester lett. -Zseniális volt, de
nem éreztem jól magam. Sokkal inkább vonzott
a Berczik Sára-féle módszer, de vele csak késõbb
kerültem kapcsolatba – meséli Éva néni. A tanu-
lás ezzel még nem ért véget, neves bécsi és német
mesterek, majd Kövesdi Ágnes gyógytornász ké-
pezték tovább. - A tõlük szerzett technikai tudás-
sal végül a saját elképzelésemet tudtam megvaló-
sítani – mondja szerényen az idõs mester. Berczik
Sárával és Winter Józseffel közösen nyitott iskolá-
jukban a zenét és a táncimprovizációt kapcsolták
össze. Az oktatás mellett Kovács Éva önálló mû-
soros estjei is hatalmas közönségsikert arattak.
A hajdani bemutatók és tanórák helyszíne több
nemzedék számára volt kultikus hely. A Mé-

száros utca 4. számú házat Éva dédnagypapája
építtette. - Ez volt az elsõ emeletes ház a Mészáros
utcában – meséli Éva néni. Földszintjén éltek a
nagyszüleim, a mamám is ott született. Az emele-
ten a nagynéném lakott. A nagypapa két dom-
bormûvet tetetett az épület homlokzatára. Az
egyiken egy bányász látható felemelt kalapáccsal
– ezzel a hivatására utalt, hiszen bányatermék
nagykereskedõ volt. A másik dombormûvön egy
dunai evezõs látható, mert õ is tagja volt az elsõ
evezõsklubnak. Gyerekkoromban ebédlõnek
használták azt az üvegezett tolóajtóval összenyit-
ható, 200 négyzetméteres termet, ahol késõbb
megnyitottam az iskolát.

A háború elõtti utolsó szólókoncertet 1944.
március 1-én tartottam. Március 18-án még részt
vettem a Dienes iskolai táncversenyen, és más-
nap bejöttek a németek. Emlékszem, amikor elõ-
zõ este a Vérmezõ mellett hazafelé sétáltunk a
Széll Kálmán térrõl a Mészáros utca felé, félelme-
tesnek tûnt, hogy senki nem volt az utcán – foly-
tatja a visszaemlékezést.

A háborút hamis papírokkal, barátok lakásá-
ban vészelte át a család és 1945-ben megpróbáltak
mindent elölrõl kezdeni. Az elsõ tanévben hu-

szonnégy növendék iratkozott be, de a létszám
hamarosan elérte a nyolcszázat és ki kellett ten-
ni a „Megtelt” táblát. Úgy tûnt, a szakmai siker
meghozza gyümölcsét, amikor 1948-ban álla-
mosították az iskolát. Saját családjának egyko-
ri házában Kovács Évának felajánlották, hogy
legyen az I. kerületi Mûvészi Torna Munka-
közösség vezetõje. Az államosítással egyben
„polgárinak” minõsítették és betiltották a
mozgásmûvészetet. Éva néni azonban úgy fo-
galmaz: - Hívhatták akárhogy, én mindig moz-
dulatmûvészetet tanítottam. Ez volt a speciali-
tásom, a mozdulatokat, a gyakorlatokat én ta-
láltam ki.

Miután szólótáncosnõi pályáját gyermekei
születése miatt abbahagyta, Éva néni minden
tehetségét, mûvészi fantáziáját és tanári képes-
ségét e mûvészet és tudás átadásának szentelte.
1950 körül beiratkozott hozzá Keleti Ágnes
tornász, aki úgy érzete, hogy a válogatottnak is
szüksége van e különleges képzésre. Megkérte
Kovács Évát, vállalja el az edzõi munkát, mire
õ azt válaszolta, hogy arra nincs ideje, hogy el-
járjon hozzájuk, de ha eljönnek a Mészáros ut-

cába, akkor elvállalja õket. -Így lettem az olimpiai
nõi kéziszer csapat edzõje – meséli Éva néni, aki-
nek jelentõs szerep jutott a helsinki és a
melbourne-i aranyérmek megszerzésében. - A vá-
logatott „készen hozta” az akrobatikát, én pedig ki-
egészítettem a gyakorlatokat egy kis mozgásmûvé-
szettel. Tass Olgának, az olimpiai aranyérmes
kéziszer csapat tagjának is terveztem érmes talaj-
gyakorlatokat  és nálam tanult Dévény Anna is.

Kovács Éva nemcsak sportolókat, hanem sok
éven keresztül színi növendékeket is tanított. A
Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolán többek kö-
zött Hegedûs D. Géza és Helyey László évfolyamá-
nak mozgásmestere volt. 

Az utóbbi hat évtizedben a Mészáros utcai tor-
naterem az I. kerületi gyerekek és felnõttek ked-
velt szabadidõs helyszíneként vált ismertté.
Kicsik és nagyok számára felejthetetlenek a moz-
gásórák, valamint a Szilágyi gimnáziumban, a
Budai Vigadóban, a Zeneakadémia kistermé-
ben, az Operettszínházban és számos más helyen
megtartott év végi bemutatók.

Kovács Éva mozgásmûvész a Magyar Köztársa-
sági Arany és Ezüst Érdemkereszt tulajdonosa és
a Magyar Táncmûvészek Szövetsége Életmû-díj-
jal tüntette ki. Néhány éve visszavonult, de ottho-
nában ma is ad magánórákat. Lukin Zsuzsanna
énekmûvész hetente háromszor jár hozzá, õ így
fogalmaz: -Nincs annál nagyszerûbb, mint reggel
itt kezdeni. Minden alkalommal energiával telít-
ve távozom. Éva néni számára a test egészsége és a
mozgás szépsége, helyes lendülete és kifejezõ ere-
je az egyetlen cél. Megtanít arra, hogy testünk
mozgását olyan tudatosan és magabiztosan irá-
nyíthassuk, akár egy karmester a zenekarát.  Rojkó 

Születésnapi beszélgetés Kovács Évával

Mozdulatmûvész a Mészáros utcából

Unokámnak vesszõparipája, hogy meséljek fiatalságomról.
Miután betöltöttem 80. életévemet, hát volt mit mesélnem.
Legutóbb Csaba – farsang közeledtével – legénykori szórakozása-
imról faggatott. Így hát felidéztem a Toldy Ferenc gimnáziumban
eltöltött éveimet, a IV.a osztályt és annak baráti körét.

A II. világháború után, 1945-tõl 1953-ig koptattuk az iskola
padjait. Akkor a 9-es villamos a régi Margit hídtól a Batthyány té-
rig közlekedett, a felrobbantott Duna hidak helyett ideiglenes jel-
leggel úgynevezett ponton hidat építettek 1946-ban, a régi Margit
híd mellett. Ezt az alkalmatosságot a köznyelv Manci híd néven
emlegette. Ez volt „a híd” 1948-ig. Mivel Pest és Buda között a köz-
lekedés nem volt megnyugtató, egy komolyabb hídra volt szükség.
Így került sor egy másik ideiglenes híd megépítésére, a Kossuth
hídra, mely a Kossuth teret a Batthyány térrel kötötte össze. A jár-
mûforgalomnak 1946. január 18-án adták át. Ekkorra összetobo-
rozták a budai középiskolák diákjait, akiknek a nap különbözõ sza-
kában tanáraik vezetésével oda-vissza kellett vonulniuk a hídon a
Kommunista Párt által meghatározott jelszavakat skandálva: „Él-
jen Gerõ, a hídverõ!” (Gerõ Ernõ volt akkor az MKP Politikai
Bizottságának tagja, közlekedésügyi miniszter)

Érettségi elõtt már betöltöttük 17-ik életévünket, keményen
dolgozott bennünk a tesztoszteron, egyre jobban érdekeltek a lá-
nyok. Mint várbeli gyerekek felfedeztünk néhány csalogató ven-
déglátó szórakozóhelyet. Ilyen volt a Bécsikapu eszpresszó, a Pest-
Buda eszpresszó és a Tabáni Kakas vendéglõ.

Csámborgásunkat mindig a Széll Kálmán téren, a Széll Kalefon
kezdtük. Esténként az óra alatt találkoztunk, aztán elindultunk fel-
felé az Ostrom utcán, a Bécsi kapu téren át a Táncsics Mihály utcá-
ba, majd tovább a Hess András térhez közel, a Fortuna utcába. És
láss csodát! Tetszésünket leginkább a Bécsi kapu tér 1. számú
1795-ben épült copf stílusú ház mellett a Táncsics Mihály utca 25.
szám alatt lévõ patinás szórakozóhely nyerte meg. Ebben a házban
mûködött a Bécsikapu eszpresszó, a késõbbi Old Firenze eszp-
resszó és bár. Maga az épület  egyemeletes, felül 3, alul a földszin-
ten a bejárattól balra 2 ablakkal ékeskedik, középen kis fülkében
faragott király-fejjel. Rózsaszínû homlokzata fehér ablakaival, ko-
vácsoltvas díszítéssel híven tükrözi a múltat. Feltehetõen 1949-tõl
több mint 40 évig üzemelt a régi profillal, jelenleg – a cégér szerint
– melegkonyhás, Király Étterem néven, de sajnos zárva van. No, de
én a régirõl szeretnék beszélni.
A helyiség olyan volt, mint egy várbeli lakás. Elõször egy nagyobb,
boltíves terembe értünk, attól balra 2-3 lépcsõn lehetett felmenni
az utcai ablakrészhez. A helyiség bal oldalán, végig bárpult volt,
nagy hangulatlámpával, jobbra ruhatár és mosdó. Szemben, az ud-

var felé, egészen a boltíves mennyezetig üvegezett, fából ké-
szült fal zárta a teret. A jobb sarokban fehér mázas, díszes ro-
kokó cserépkályha állt, elõtte zongora (nem pianíno), dob
és mikrofon. Ebben a teremben táncolni is lehetett.
Ugyancsak az udvar felõli részt szegélyezte egy folyosó kis
asztalokkal, thonet székekkel. Általában ez a hely is mindig
foglalt volt. A falakat végig színezett rézmetszetek díszítették
biedermeier keretben. .

Mi volt a titka a Bécsikapunak vagy Old Firenzének?
A titok nyitja az ötórai tea, s a zongoránál Horváth Jenõ.

Zömében középkorúak, fiatalok és kisebb számban idõseb-
bek látogatták.

A hangulatot 1949-tõl éveken át Horváth Jenõ (nekünk
csak Jenci) biztosította. Amikor mi oda jártunk, õ 40-50 év
körül lehetett. A kép nem lenne teljes, ha nem térnék ki e
szerény zeneszerzõ, zongoramûvész bemutatására.
Legismertebbb dalai: Elfeledlek szép lassan téged, Járom az
utam, Ma este gondoltam rád, Nem mondhatom senkinek,
hogy merre járok, Álltam a hídon, Este fess a pesti nõ, Még
néhány perc és éjfélt üt az óra, Mások vittek rossz utakra en-
gem, Csellengõ kis csacsi, Gyere ülj kedves mellém,
Tizenhat éves volt és szõke, Fekete hajú kis gimnazista vol-
tál, Te vagy a fény az éjszakában, Egy csokor ibolyát, Levél
apukához, Valaki miatt, Legyen a Horváth-kertben Budán,
Csak átutazó vagyok itt a Földön. Több operettet írt, me-
lyek közül talán a legismertebb a Szabin nõk elrablása.

E csodálatos dallamok szövegének jelentõsebb részét G.
Dénes György, Rákosi János, Zágon István és Halász Rudolf
írta. Szerzeményeit a könnyû mûfaj legismertebb szereplõi,
táncdalénekesei és kiváló színészek adták elõ. Hogy csak né-
hányat említsek: Karády Katalin, Feleki Kamill, Bilicsi
Tivadar, Csákányi László, Ákos Stefi, Voith Ági, Vámosi
János, Záray Márta, Korda György, Katona Klári, Máté
Péter és sorolhatnám tovább.

A legnagyobb élményt mindig a szerzõ saját elõadása je-
lentette számunkra. Miatta volt mindig „teltház” az Old
Firenzében.

Késõbb Horváth Jenõt Ács Ági, Lovas Róbert és dr.
Ilosvay Gusztáv követte, Mindhárman énekeltek, Ilosvay
adta a ritmust, õ gitározott és dobolt. Az õ muzsikájuk már
harsányabb volt, szédületes hangulatot teremtettek.

Kedves Unokám! Joggal kérdezhetnéd, hogy miért nincsenek
ma ötórai teák, zenés  eszpresszók? Egyszerûen azért, mert a világ
sokat változott, nincs rá igény. A mai fiatalok inkább a diszkót ked-

velik, ahol a DJ szolgáltatja a gépzenét fülsiketítõ hangerõvel, ide-
gesítõen villogó fényekkel. A táncoló párok meg sem érintik egy-
mást, csak vonaglanak a ritmusra.

Ez a világ már nem az én világom.                                         Hídvégi Iván

Hol vannak azok a régi szép idõk…

Ötórai tea a Bécsikapu eszpresszóban

A Bécsikapu eszpresszó.  Fotó: Mezõ Sándor
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Megvan-e a tihanyi kert, a lomb-rejtett zsúfolt
mûterem, ahol kora tavasztól késõ õszig dolgo-
zott? A vén fák, a bokrok mögül kilesõ nõi aktok?
Fehér márványból, erõs kõbõl faragta ki a 25 éve
elhunyt mester. És a közös zenélés zöld tisztása,
ahol a barátok megcsodálhatták a házigazda he-
gedûjátékát?

Borsos Miklós 1906-ban született Nagyszeben-
ben. Ez a nagy székely nemzetség kiváló embere-
ket adott a magyaroknak. Gyõrött folytatta ta-
nulmányait, elgyalogolt Firenzébe, hogy jobban
megismerje szakmáját, majd a Képzõmûvészeti
Fõiskolán tanult. 1946-tól 1960-ig az Ipar-
mûvészeti Fõiskolán tanított. Munkácsy- és
Kossuth-díjat kapott. 1959-ben elnyerte Carrara
város szobrászati aranyérmét. Az Ernst Múzeum-
ban mutatkozott be elõször; Európa számos
nagyvárosában állított ki nagy sikerrel és gazdag
anyaggal.

Nemes ívû szobrokat készített, idõmart fafa-
ragványokat, rézdomborításokat. Külön világ
rézkarcainak sorozata, könyvillusztrációs tusraj-
zai: kiemelkedik Ady verseinek értõ megjeleníté-
se, a hû barát, Illyés Gyula életmûvének bemuta-
tása. Kevés szó esik Borsos képzõmûvészeti, kul-
túrtörténeti, irodalmi és zenei tárgyú esszéirõl.
Azt mondja el, hogy számára mit jelent európai

kulturális örökségünk: Michelangelo, Leonar-
do, Rembrandt, Moore, Egry, Csontváry szelle-
mi üzenete.

„Az élet célja nyilvánvalóan nem az – írta
László Gyula -, hogy az ember boldog legyen.
Meg kell elégednie azzal, hogy minden erejét
megfeszítve, felülmúlja önmagát. Szenvedni, ez
az élet törvénye. Szépen szenvedni: ez a mûvészé.
De ha úgy érzem egy nap, hogy emberi lelkem, át-
alakulván, ki tud emelni minden nyomorúság-
ból, ahogy át van itatva fénnyel: még azt is mond-
hatom, hogy boldog vagyok.” Borsos minden fi-
zikai és morális erejét megfeszítve fölülmúlta ön-
magát, hatalmas, sugárzó életmûvet teremtett!

Remek szobrokkal teli mûterme rokon a ró-
mai, a firenzei mûhelyekkel. Tavaszi nap, olasz
mesterek, madarak, betlehemi szamár és ökör, a
gyönyörû pannon táj: ez az õ világa. A kozmikus
és reneszánsz emberé. Ezekbõl a forrásokból táp-
lálkoznak szobrai, biztos vonalú rajzai. Mindig a
nagy egészre figyelt, nem veszett el a részletek-
ben. Szobrainak tiszta formavilága és szerkezete
régi kultúrákból merítkezik. Fõ témái az ember
és a természet egységét kutatják. Nõalakjai a szép-
ség, az érzékiség jelképei; portréi a személy belsõ
világának kivetítései. Déry Tibor fáradt arcán ví-
vódás, Németh Lászlóén keresés, Kassák Lajosén

meg nem alkuvás, Szabó Lõrincén végtelen fáj-
dalom. Önarcképe messzire néz, barázdált hom-
lokán az idõ csorog alá.

Borsos Miklóst sokan kérdezték pályájáról, a
rajzról, a zene fontosságáról. Idõs korában meg-
nyílt, és hitérõl is vallomást tett: „Sorsom nehéz
fiatalságot jelölt ki, és ezekben az években a
Biblia és elsõsorban a Hegyi Beszéd olvasása, an-

nak örökszép életet, erkölcsi magatartást tanító
szavai, isteni ragyogása és végtelen tisztasága volt,
ami õrzött.”

Az Úri utcából, az egész napi munka után,
gyakran sétált az ódon-szép budai házak között.
Az alkonyi fényben derengõ Mátyás-templom-
ban megpihent: beszélgetett Istennel, erõt kért a
másnapi szoborfaragáshoz.                            Fenyvesi 

Borsos Miklós emlékére

A szépség dicsérete

Borsos Miklós: Tihany leánya Önarckép

Ha kedd van, akkor Márai
Szalon! – az egykori filmcímet
kissé megváltoztatva, így kö-
szöntik egymást a váriak a hó-
nap utolsó hetében. A népszerû
kulturális rendezvény január
27-én Temesi Mária Liszt-díjas
operaénekesnõ, Duzsi Tamás
szekszárdi borász és Kovács
Olivér színésznövendék közre-
mûködésével, telt házzal ünne-
pelte a tizedik év kezdetét. Az
elmúlt évtizedrõl Szigethy Gá-
bor irodalom- és színháztörté-
nésszel, a szalon házigazdájával
beszélgettünk.

sA házasságkötõ teremként mû-
ködõ, finom eleganciával beren-
dezett Úri utcai épületet mintha
egyenesen arra találták volna ki,
hogy szalont rendezzenek benne.
Már a kezdetektõl itt tartották az
összejöveteleket? 

- Nem, korábban a Márai Sza-
lonnak két rendezvényét is meg-
tartották egy másik helyszínen.
Valami miatt azonban nem mûködött a prog-
ram, ezért dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
úr arra kért, vegyem át a szervezést. Amikor 2006
januárjában, immár ebben az épületben elindult
a szalon, meglepõ módon olyan tömeg gyûlt
össze, hogy a kicsit késve érkezõ polgármester úr-
nak már alig tudtunk helyet szorítani. A követke-
zõ alkalommal a kivetítõvel felszerelt másik ter-
met is megnyitottuk az érdeklõdõk elõtt és ez így
van azóta is.
sMárai Sándor alakja, pályája idõrõl idõre szóba ke-
rül, de a szalon inkább az író, gondolkodó szellemi-
sége jegyében hívja meg vendégeit...

- Bevallom õszintén, arra nagyon vigyáztam, hogy
a szalon ne „Márai laboratóriumként” vagy Márai
körként mûködjön. Nagyon tágan értelmezem
Márai szellemiségét, számomra ez a konzervatív,
keresztény, polgári magyar gondolkodásmód,
amibe nagyon sokan beletartoznak. Mindjárt az
elsõ alkalommal egyébként Márai Sándor szerel-
mének, Mezei Mária színésznõnek dokumentu-
mait mutattam be, a harmadik vagy negyedik al-
kalommal pedig Márai estet tartottunk a vendé-
geimmel. 

Márai valóban bármilyen alkalom kapcsán
elõkerülhet, néhány éve például Bárdos Sarolta
bodrogkeresztúri borász volt a vendégünk, aki-
nek kedvenc olvasmánya a Füves könyv. Emiatt
természetesen a Füves könyvbõl olvastunk föl
részleteket. Elõfordul, hogy egy vendég, csupán
a szalon neve miatt hozza szóba Márai mûveit.
Ha az életmûsorozatban megjelenik egy új kö-
tet, az persze megint új inspirációt jelent. Az el-
múlt években járt nálunk az író életmûvét gon-
dozó Helikon Kiadó igazgatója is és egy alkalom-
mal Márai szerzõi jogainak örököseivel is beszél-
gettem. Ennek kapcsán a terveim között szere-
pel, hogy a jogi problémák izgalmas kérdésköré-
rõl – arról, hogy mit lehet kiadni és mit nem –
irodalmi szakemberekkel beszélgetek majd a
szalonban.

s A kulturális témájú beszélgetések mellé két
„bónuszt” is kapnak a szalon látogatói. Az egyik juta-
lom, hogy a szalon házigazdájaként folyamatosan be-
mutat a közönségnek egy-egy fiatal és tehetséges szí-
ni növendéket. Õket mi alapján választja?

- Évtizedek óta dráma- és színháztörténetet taní-
tok különbözõ egyetemeken, a Színház- és
Filmmûvészeti Egyetemen is.  Azt szoktam mon-
dani, hogy „teátrumot tanítok”. Shakespeare
kapcsán például elmesélem, elemzem nekik az
általam látott valamennyi Rómeó és Júlia elõ-
adást. Az idei tanévben tizenhét elsõéves és ti-
zenegy harmadéves tanítványom van. Természe-
tesen nem egyformán tehetségesek és a tehetség
is sokrétû. Van aki tehetséges, de emberként
nem igazán kedvelem, és akad, aki tehetséges és
emberként nagyon vonzó. A Márai Szalonban
elsõ alkalommal az akkor még növendék
Tompos Kátya mondott verset és mesélt, õ ma
már a Nemzeti Színház mûvésze. De ha folytat-
nám a sort akkor kiderülne, hogy akik itt jártak,

azóta a gyõri, a budapesti, a miskolci Nemzeti
Színház, a veszprémi Petõfi Színház, a Thália
vagy az Operettszínház társulatának tagjai.
Többségük fiatal kora ellenére vezetõ színész.
Lehet, hogy jó szemmel válogatok? Remélem, a
mai vendég, a nagyon ígéretes Kovács Olivér is
követi ezt a hagyományt. 
sA másik ajándék, amelyet a szalon házigazdájaként
a minõségi kultúrához kapcsol, a minõségi bor.
Hogyan került kapcsolatba az ország legnevesebb bo-
rászaival?

- Bevallom, egyetemista koromban eszem ágába
sem jutott bort inni, mert Pesten nem lehetett
rendes bort kapni. Jó pár évtizeddel késõbb, ami-
kor a Duna Televíziónál dolgoztam, kapcsolatba
kerültem valakivel, aki egy boregylet tagjaként
meghívott, hogy tartsak elõadást a reformkori
borivási szokásokról. Ott ismerkedtem meg Vida
Péterrel, aki lebilincselõ elõadást tartott a szõlõ-
rõl és a borról. Említettem neki, hogy szeretnék
róla tévéfilmet forgatni. Eleinte bizalmatlan volt,
azután levitt a pincébe, megcsináltuk a filmet és
végül nagyon jó barátságba kerültünk. Az õ révén
bekerültem borász körökbe, majd a budavári
Fortuna étteremben a BorÁszok Éjszakáján én ír-
tam az összekötõ szöveget. Ekkor jött az ötlet,
hogy a beszélgetés mellé egy pohárka jó bor is du-
kál. A Márai Szalon a tizedik évében jár, de egy-
elõre még bírom meghívottakkal. 
s Azért egyszer-egyszer elõfordult már itt pálinka és
pezsgõ is...

- Valóban, egy alkalommal komoly pálinkát ka-
pott a közönség, mert Prekop Erzsébet, az ország
egyik legjobb pálinkafõzdéjének vezetõje volt a
vendégünk. Egy másik délutánon, Garamvári
Vencellel a pezsgõkészítés hagyományairól be-
szélgettünk. Ezután a vendégek számára is kide-
rült, hogy a Chateau Vincent Extra Brut az ország
legfinomabb pezsgõje, de ez olyan régen történt,
hogy ideje lenne egyszer megint pezsgõt tölteni a
poharakba.                                                                    R.A.

DR. KISS LÁSZLÓ
IVÁN
Közel ötven éve la-
kom a Várban, a lá-
nyaim itt nõttek fel
a Fortuna utcában. 
Mérnök vagyok,
mûszaki ember,
így irodalommal,
mûvészettel köz-
vetlenül nem fog-
lalkozom, de min-

dig becsültem a kultúrát. A Márai Szalon külön-
leges és érdekes témákat választ. Emlékszem,
Babits Mihály Miatyánk 1914 címû versét – amit
gyerekkoromban ismertem meg és azóta is na-
gyon közel áll hozzám – itt a szalonban Mécs
Károly színmûvész szavalta el. Több olyan est is
emlékezetes maradt a számomra, ami régi emlé-
keket idézett. Nagyon hálás vagyok, hogy a
Budavári Önkormányzat ilyen nagyszerû prog-
ramokat biztosít. Feleségemmel, Klárával egyéb-
ként rendszeres vendégei vagyunk a Budavári
Zenei Szalonnak is, mert elárulom, a zene a hob-
bim. Külön sajnálom, hogy több alkalommal,
amikor a Márai Szalonban zenészek mutatkoz-
tak be és adtak mûsort, nem lehettem itt. 

CSICSERI
CSONGORNÉ,
GABI
Öt évvel ezelõtt ol-
vastam elõször az
Úri utcai kulturális
estekrõl, akkor fe-
deztem fel magam-
nak ezt a különle-
ges kezdeménye-
zést. Irigylésre mél-
tó dolognak tar-

tom, hogy a kerületi önkormányzat ilyen magas
színvonalú, ingyenes kulturális programot bizto-
sít az itt élõknek. Az elsõ személyes tapasztalatok
után néhány rokonomat és barátomat is rábeszél-
tem, hogy tartsanak velem és azóta õk is hûséges
vendégek. Több látogatóval is megismerkedtem
az évek során, örömteli érzés, hogy törzsvendég-
ként üdvözöljük egymást. A személyiségemhez
és gondolkodásomhoz közel áll a szalon világa.
Szeretem Szigethy Gábor témaválasztásait és azt
a légkört, amibe jó belecsöppenni. 

Tízéves a Márai Szalon

PALLÉR SÁNDOR, 
-2010-ben Szigethy
Gábor meghívására
látogattam a Márai
Szalonba. A Buda-
vári Önkormány-
zat támogatásával
megrendezett est
akkor a kézmûves
élelmiszerekrõl és
kis mûhelyekrõl
szólt, én pedig a sa-

ját portékánkról és arról a tevékenységrõl beszél-
tem, amivel már jó tíz éve foglalkoztunk. Azóta
folyamatosan tartom a kapcsolatot a törzsvendé-
gekkel, már régóta nem eladóként és vásárló-
ként, hanem szinte barátokként köszöntjük egy-
mást. 

Borbarát hölgykoszorú
A Márai Szalon legközelebb február 24-én, 17
órakor várja az érdeklõdõket. Vendégek: dr.
Dénes Judit a Pannónia Nõi Borrend „fõbíró-
ja” az egri Divinus pince és a tarcali Tokajicum
pince társtulajdonosa, Dunai György Sándor-
né a Pannónia Nõi Borrend „háznagya” a
gyöngyösi Borpalota Pincészet ügyvezetõ igaz-
gatója, Gál Helga bor és gasztronómiai tanács-
adó, Stratégiai Fõosztály Külgazdasági és
Külügyminisztérium és Keményné Koncz
Ildikó a Pannónia Nõi Borrend tiszteletbeli
nagymestere. Házigazda: Szigethy Gábor.
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Nyereményjáték a Várnegyed újság 
olvasóinak
A Magyar Nemzeti Galéria nyereményjátékot hirdet a
Rippl-Rónai és Maillol – Egy mûvészbarátság története
címû kiállításhoz kapcsolódóan. Aki részt kíván venni a
játékban, annak a következõ kérdésre kell helyesen vá-
laszolni:
HHooll  ttaalláállkkoozzootttt  RRiippppll--RRóónnaaii  JJóózzsseeff  AArriissttiiddee  MMaaiilllloollllaall??
AA..,,  BBuuddaappeesstteenn
BB..,,  LLoonnddoonnbbaann
CC..,,  PPáárriizzssbbaann
A helyes megfejtést beküldõk között egy páros belépõt
sorsolnak ki a kiállításra, mely április 6-ig tekinthetõ
meg.
A megfejtéseket ffeebbrruuáárr  2200--iigg várják az info.mng@
mng.hu email címre. Sorsolás: február 21-én.

Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..1155..))
FFeebbrruuáárr  2211..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::
HHaannggjjááttéékk. Jancsi Király a képzelet
birodalmának újdonsült uralkodója.
Országa látszólag kiüresedett, de
felfedezõ körútra indul, hogy a kiet-

len vidéket újra élettel töltse meg. A résztvevõ gyerekek
segítségével vállalkozása minden bizonnyal sikerrel zárul
majd.  Figyelem! A kalandozásról hangfelvétel készül!
Közremûködik: Makkai Dániel és Kliment János.
Ajánlott korosztály: 7-13 éves korig.
FFeebbrruuáárr  2288..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  TTééllûûzzõõ  ffaarrssaannggii  kkéézzmmûû--
vveess  ffooggllaallkkoozzááss Farkas Réka ipamûvésszel. Ajánlott kor-
osztály: 4-11 éves korig.

Elõadás a Lánchíd Körben 
A Lánchíd Kör következõ elõadása ffeebbrruuáárr  2266--áánn,,  ccssüü--
ttöörrttöökköönn,,  1177  óórraakkoorr  lleesszz..  TTéémmaa::  EEggyy  eeuurráázzssiiaaii  kkaarraavváánnúútt
--  aa  pprréémm  nnaaggyy  úúttjjaa..  Elõadó: dr. Vass Elõd történész, levél-
táros. Utána 18 órakor: beszámoló közgyûlés. Helyszín:
Budai Vigadó, I., Corvin tér 8., fszt. 

Országos Széchényi Könyvtár
((BBuuddaavváárrii  PPaalloottaa,,  FF  ééppüülleett))
EEggyy  mmaarréékk  vviilláágg  --  IIsskkaannddeerr  vviilláággaa címmel fotókiállítás
nyílt a könyvtár Ars Librorum kiállítóterében. A tárlat
megtekinthetõ 22001155..  ffeebbrruuáárr  1133--ttóóll  áápprriilliiss  33--iigg,, keddtõl
szombatig 9-20 óra között.

VárMezõ Galéria
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
Bihary Tibor és Tessényi Rita KKééppmmáássookk  ééss  mmááss  kkééppeekk  cí-
mû kiállítása látható március 1-ig. A kiállítás ingyenesen
megtekinthetõ hétköznap 9-18 óráig, hétvégén 10-16
óráig. www.omgk.hu.

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..))  
FFeebbrruuáárr  1177..((kkeedddd))  1188..0000  óórraa::  Magyar emlékek Török-
országban (IV.) Magyar rabok, emigrációk, alkotók nyo-
mában...Az egyesületi tagok (Gondos Béla, Gáspár János,
Messik Miklós) vetített elõadása. Meghívott vendég: a
Török Köztársaság volt katonai attaséja és Szickné Tóth
Kornélia a Rodostó Alapítvány elnöke. (Magyarság Háza,
Deák terem).

Francia Intézet
((II..,,  FFõõ  uu..1177..))
A Budapesti Francia Intézet galériájában BBrruunnoo  BBoouurreell  ffrraann--
cciiaa  ffoottóómmûûvvéésszz  „„IIllyyeenn  aa  sszzeerreelleemm””  címû kiállítását tekinthe-
tik meg március 10-ig. A kiállításon látható fotók a mûvész
következõ albumának alaptematikáját képezik. Elõzõ
könyve a Budapest Fényrajzok már a 4. kiadásánál tart. A
kiállítás hétfõtõl péntekig 10 és 18 óra között látogatható.

Felolvasóest a Márai könyvtárban
Az író könyvtára sorozat következõ részében ffeebbrruuáárr  2266--
áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn,,  1177  óórrááttóóll  Frideczky Katalin zongoramû-
vész, író lesz a vendég. Helyszín: Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Márai Sándor Könyvtára I., Krisztina krt. 87-91.
Minden érdeklõdõt várnak!

Régizene klub
A Kecskés együttes lesz a vendég 22001155..  ffeebbrruuáárr  1166--áánn  hhéétt--
ffõõnn  1199  óórraakkoorr  aa  SSzziilláággyyii  DDeezzssõõ  ttéérr  33--bbaann,, a Tabulatúra
régizene klub februári alkalmán, a Budai Református
Egyházközség nagytermében. Mindenkit szeretettel várnak.
A belépés ingyenes, adományokat köszönettel elfogadnak.

Filmklub indul a Mezõgazdasági
Könyvtárban
Az Országos Mezõgazdasági Könyvtárban havi rendsze-
rességgel neves magyar természetfilmesek alkotásait
bemutató filmklub indul. A vetítést minden hónap máso-
dik keddjén tartják. Az elsõ blokkban Mosonyi Szabolcs
rendezõ-operatõr alkotásaiból láthatnak válogatást. A
filmklubot Urai Róbert vezeti. A rendezvény ingyenes.
Mosonyi Szabolcs munkáit számos külföldi és hazai tele-
víziós csatorna sugározza, filmszínházak vetítik, illetve
több tucat fesztiváldíjjal jutalmazták.
A vetítések idõpontjai: mmáárrcciiuuss  1100..,,  1188  óórraa:: VViisssszzaattéérrééss
BBhhaarraattppuurrbbaa 36 perc, 2010. AA  mmaaddáárrggyyûûrrûûzzééss  110000  éévvee
26 perc, 2009.
ÁÁpprriilliiss  1144..,,  1188  óórraa::  CCsseennddeess  ggyyaarrmmaattoossííttóókk 26 perc,
2013. EEnnddeemmiiccaa  HHuunnggaarriiccaa 36 perc, 2012.

Februári bemutatók
AA  LLááddaa  TTiittkkaa,,  aavvaaggyy  SSeehhooll  ééss  VVaallaahhooll  --  FFiittooss  DDeezzssõõ
TTáárrssuullaatt..  Ifj. Csoóri Sándor és Fitos Dezsõ zenéjére a tár-
sulatalapító koreográfus mellett Moussa Ahmed készített
koreográfiát. A történet egy titkos világba repíti az apró-
ságokat. Mit tegyen az ember fia, ha egyszer csak várat-
lanul begurul hozzá egy láda? Vajon mit rejthet? Csak az
tudja meg a választ, aki ffeebbrruuáárr  2222--éénn,,  vvaassáárrnnaapp megné-
zi az elõadást a HHaaggyyoommáánnyyookk  HHáázzáábbaann.
MOZ-ART - South Bohemian Ballet.
FFeebbrruuáárr  1177--éénn,,  kkeeddddeenn  eessttee  hhééttkkoorr, a MMûûvvéésszzeetteekk

PPaalloottáájjaa  FFeesszzttiivvááll  SSzzíínnhháázzbbaann, a South Bohemian Ballet
két részes Moz-Art estjének budapesti premierjére várja
közönségét a Nemzeti Táncszínház. 
Üvegbúra - Badora Társulat.
Mindannyian üvegbúráink foglyai vagyunk születésünk
pillanatától fogva. Ezek a búrák áttetszõek, láthatatlanok,
de beton kemények. Áthatolhatatlannak tûnõ falak köz-
tünk és a világ között. Barta Dóra új darabjának premier-
je ffeebbrruuáárr  1188--áánn,,  1199..0000--kkoorr kerül bemutatásra a MMOOMM
KKuullttuurráálliiss  KKöözzppoonnttbbaann..  

Test víziók 
A Nemzeti Táncszínház ffeebbrruuáárr  2266--2277..  között két napos
konferenciát szervez Test víziók címmel az ÁÁttrriiuumm  FFiillmm--
SSzzíínnhháázzbbaann. Szöllõsi Géza a nõi torzóiról, Oltai Kata a de-
formált és transzformált testekrõl, Jákfalvi Magdolna a
színházi gyakorlatról, Rényi András El Kazovszij perfor-
manszairól, Lakatos János a modern tánc és az anatómiai
kapcsolatáról, Fiath Titanilla pedig a börtönökben
fogvatartottak testképérõl tart elõadást. Fellép Gergye
Krisztián és Fehér Ferenc.  

Vízivárosi klub
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..2266..))
FFeebbrruuáárr  1144--éénn, sszzoommbbaattoonn  10.00 – 12.00 óráig farsangi
táncház és busóálarc készítés. A belépés ingyenes.
FFeebbrruuáárr  1177--éénn,,  kkeeddddeenn  1177..3300--ttóóll    „„AAddjjááttookk  vviisssszzaa  aa  hhee--
ggyyeeiimmeett!!”” címû film vetítése Wass Albert halálának év-
fordulója alkalmából. A belépés ingyenes.
FFeebbrruuáárr  2255--ttõõll,,  szerdánként 15.00-17.30-ig sszzíínnjjáátt--
sszzóókköörr  várja a 12-18 év közötti gyermekeket, fiatalokat.
Részvételi díj: 2000 Ft/fõ/alkalom
FFeebbrruuáárr  2266--ttóóll,,  csütörtökönként 18.00-19.00-ig HHaann--
ggoollóó--nnééppddaallttaannuullááss  Márczi Annával. A belépés ingyenes.
MMáárrcciiuuss  33--áánn,,  kkeeddddeenn  1188..3300--ttóóll  „„TTiittookkzzaattooss  ooppeerráákk””
címmel Bolyky Zoltán karmester elõadássorozata zenei
illusztrációkkal. A belépés ingyenes.
MMáárrcciiuuss  1100--ttõõll,, kedden és csütörtökön délelõtt 10 hetes
aannggooll  nnyyeellvvttaannffoollyyaamm  indul kezdõ és haladó szinten.
Kezdõ szint 10.00-11.00-ig, haladó szint 11.00-12.00-
ig. A tanfolyam díja tananyaggal együtt 25.000 Ft/fõ/20
óra. A beiratkozás és a tananyag kiosztása elõre egyezte-
tett idõpontban zajlik. A klubban könyvek valamint folyó-
iratok olvasására folyamatos lehetõséget biztosítanak. 
Állandó ingyenes programok
HHééttffõõ
10.00-12.00 „Játék lendületbe hoz!”
14.00-15.30 Kismama jóga (indulása 3 fõtõl, regisztráci-
óhoz kötött)
16.00-17.00 Angol nyelvklub
16.00-17.00 Német nyelvklub
KKeedddd
16.00-17.00 óráig Preventív gerinctorna idõseknek 
SSzzeerrddaa
9.30-10.30 óráig Baba-mama jóga (indulása 3 fõtõl, re-
gisztrációhoz kötött)
10.45-12.15 Nõi jóga (indulása 3 fõtõl, regisztrációhoz
kötött) 
CCssüüttöörrttöökk
14.00-17.00 óráig Bridzs klub. Csatlakozzon Ön is a játéko-
sokhoz és tanulja meg a játék alapjait a Vizivárosi Klubban.
A programokra jelentkezni személyesen a klub recepcióján
vagy emailben az info@vizivárosiklub.hu címen lehet!
17.00-18.00 Meridián torna
PPéénntteekkeennkkéénntt 15.00 órától Kreatív rajz és festészet

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

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: 7,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

BBuuddaaii  várban a Tárnok utcában tetõtéri jellegû, igénye-
sen felújított,  átriumos kialakítású 70 m2-es  1 nappali + 2
hálószobás, gépesített, beépített búrokkal felszerelt ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy ki-
sebb vári lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 25 M Ft. 212-
1261, 0630/488-1933.  

DDuunnaa  parton a Döbrentei utcában 91 m2-es szuperpa-
norámás, hangulatos, belsõ erkélyes, legfelsõ emeleti
öröklakás eladó. Irányár: 43 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.  

II..  BBuuddaaii Vár közvetlen közelében a Váralja úton a vár
parkja felé nyíló panorámás kilátással eladó egy 55 m2-es
2 szoba összkomfortos, jó állapotú, polgári jellegû elegáns
öröklakás. Irányár: 18,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 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.  

SSzziilláággyyii  Dezsõ téren a Duna-parton 104 m2-es 3 szoba
hallos, panorámás nagypolgári öröklakás eladó. irányár:
49,9 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. 

OOrrsszzáágghháázz utcában reprezentatív 6 lakásos mûemlék-
ház I. emeletén és tetõterében lévõ 2 szintes, 2 fürdõszo-
bás, 120 m2-es, belsõ teraszos felújított önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 34,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBééccssii  kapu térnél reprezentatív, belsõ kertes mûemlék-
házban lévõ I. emeleti 120 m2-es, teraszos, nagypolgári jel-
legû önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 30 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

DDuunnaa  parton a Lánchíd utcában a Várkert bazár közelé-
ben 100 m2-es, erkélyes reprezentatív luxus lakás egye-
dülálló panorámával eladó. Irányár: 115 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBaakkoossLLAAKK  IInnggaattllaann  kkeerreess  eellaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  
((llaakkáássookkaatt,,  hháázzaakkaatt,,  üüzzlleetthheellyyssééggeekkeett,,  ggaarráázzsstt))  

ffoollyyaammaattoossaann  bbõõvvüüllõõmm  üüggyyffééllkköörree  rréésszzéérree..  
BBaakkoossLLAAKK,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  3322..  

TTeelleeffoonn::  332266--00661188,,  0066--2200--99774400--557711..

DDiipplloommaattaa  üüggyyffeelleeiinnkk  rréésszzéérree  iiggéénnyyeess  
kkiiaaddóó  llaakkáásstt,,  hháázzaatt  kkeerreessüünnkk..  

BBaakkoossLLAAKK,,  tteelleeffoonn::  332266--00661188,,  0066--2200--99774400--557711..

éélleettjjáárraaddéékk

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne szakképzett ápolónõi
végzettséggel. Aradi Lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-
30-991-8719.00

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..

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

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort,
alpacca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat
is, bizsut, borostyánt). Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321,
06-30-973-494900

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt  rrééggii  ééss  úújj  kköönnyy--
vveekkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt  ((mmooddeerrnneekkeett  iiss)),,  DDVVDD--kkeett,,
hhaanngglleemmeezzeekkeett,,  ppaappíírrrrééggiissééggeekkeett  ((ppllaakkáátt,,  kkééppeessllaapp..
TTeelleeffoonn::  0066--2200//99337788--559922,,  0066--11//778899--22440011..

KKiieemmeellkkeeddõõ  kkvvaalliittáássúú  1199--2200..  sszzáázzaaddii  mmaaggyyaarr  ééss  rrééggii
kküüllffööllddii  ffeessttmméénnyyeekk,,  mmûûttáárrggyyaakk  vvéétteellee,,  eellaaddáássaa..  TTeell::
0066--3300--994499--2299--0000  EEmmaaiill::    nneemmeess..ggyyuullaa@@nneemmeessggaallee--
rriiaa..hhuu..  NNeemmeess  GGaalléérriiaa::  11002244..  SSzziilláággyyii  EErrzzsséébbeett  ffaassoorr  33..

KKaassttééllyyookk  bbeerreennddeezzééssééhheezz vásárolok antik bútorokat, ki-
sebb-nagyobb festményeket, bronz tárgyakat, porcelá-
nokat, Kovács Margitot, álló-, fali-, asztali dísztárgyakat
(hibásat is) 6-12 személyes ezüst étekészleteket, tálcát
stb., könyveket, régi katonai kitüntetések tárgyait és tel-
jes hagyatékot. Telefon: 06-20-280-0151, herendi77@
gmail.com

sszzoollggáállttaattááss

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

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

LLééppccssõõhháázz  ttaakkaarrííttáásstt,,  ggoonnddnnookkii  tteevvéékkeennyyssééggeett  vváállllaall
eeggyy  II..  kkeerrüülleettii  ccéégg  ttáárrssaasshháázzaakk,,  iirrooddáákk,,  kköözzüülleetteekk  rréé--
sszzéérree..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--66770000--225588

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

TTáárrssaasshháázzaakk  ffeellúújjííttáássaa!!  Hõszigetelés, nyílászárók cse-
réje (pályázatírással). Kõmûves, tetõfedõ-bádogos mun-
kák. Alpintechnikai kivitelezéssel veszélytelenítés, vako-
lás, festés. Immotel Kft., telefon: 06-20-935-7089.

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelé-
se. Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308.

RREEDDÕÕNNYYÖÖSS  MMUUNNKKÁÁKK
KKéésszzííttééss--jjaavvííttááss..  SSzzúúnnyyoogghháállóókk,,  rreelluuxxáákk,,  
sszzaallaaggffüüggggöönnyy,,  rroolleettttaa....  MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  

eellffooggaaddhhaattóó  áárr..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199..

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

KKáárrppiittooss  és asztalos munkák, nádazás, gyékényezés
munkával, szállítással. Kiss Gábor, I. ker.Budapest, Feszty
Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-8384, 06-20-345-
9963.

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

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.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  
HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff

vviillllaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--99334444--666644,,
224466--99002211..  EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa--, fizika-, informatika-, kémiatanítás álta-
lánostól felsõfokig. Érettségi tanártól. www.nemcsak-
matek.hu. Telefon: 06-30-70-92-362.

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.

Ingatlan
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Szilveszterkor sokan elhatározzák, hogy egészsé-
gesebb, teljesebb életet fognak élni. Talán nem is
gondolnánk, hogy hallásunk egészsége milyen
óriási hatással van életünkre. Miért érdemes
megfogadnunk, hogy sokkal inkább odafigye-
lünk hallásunk épségére? 

Hallásunk csökkenése komoly akadályát jelent-
heti annak, hogy teljes életet éljünk. „Tapaszta-
latom szerint azok a hallásveszteséggel élõ embe-
rek, akik nem kezeltetik problémájukat, idõvel be-
felé fordulóvá válnak. Ennek oka, hogy nem értik
meg pontosan, hogy mit mondanak nekik, és ké-
nyelmetlennek érzik, hogy gyakran vissza kell kér-
dezniük.” – meséli el nekünk Dr. Tibold Eszter
fül-orr-gégész, az Amplifon Hallásközpontok
audiológus fõorvosa. Az érintettek számára a
halláscsökkenés az elszigeteltség érzését hozza
magával, amely súlyosabb esetben akár de-
presszióhoz is vezethet.

A halláscsökkenés okozta következmények
hallókészülék segítségével a legtöbb esetben or-
vosolhatóak. A szakember nem gyõzte hangsú-
lyozni, milyen fontos, hogy idõben eljussunk

egy hallásspecialis-
tához. „Az agyunk
ha l l á skö zpon t j a
hosszantartó hallás-
károsodás esetén el-
felejti, hogyan hang-
zottak régen a külön-
bözõ hangok. Ha túl
sokat várunk, akkor
lehet, hogy már késõ
lesz, és a legmoder-
nebb hallókészülék-
kel sem tudunk segíteni. A hangok valóban han-
gosabbak lesznek, de az érintett ennek ellenére
sem fogja érteni a beszédet.” – világított rá a prob-
léma lényegére a szakember.
s Mit tegyen, ha szeretne ellátogatni egy hallásvizs-
gálatra?

Az Amplifon téli megelõzõ kampányának kö-
szönhetõen most s I. kerületi lakosoknak is le-
hetõsége van arra, hogy részt vegyenek egy in-
gyenes, teljes körû hallásvizsgálaton. Kérjen
idõpontot most, hívja a hirdetésben található
telefonszámok valamelyikét!

Újévi fogadalom: A hallás nem játék

Dr. Tibold Eszter fül-orr-gé-
gész és audiológus fõorvos


