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Augusztus 5-én, a Magyar Nyelv és a
Magyar Könyv Ünnepén kerül sor a
Budavári Tóth Árpád Mûfordítói Díj át-
adására. Az elismerést öt évvel ezelõtt –
Kányádi Sándor Kossuth-díjas költõ, mû-
fordító, Budavár díszpolgára ötletét felka-
rolva – a Budavári Önkormányzat alapí-
totta. Lapunk munkatársa az idei díjazot-
tal, Zsille Gáborral beszélgetett.

s Teológusként kezdett mûfordítással foglalkozni,
vagy mûfordítóként végezte el a teológiát?

- A mûfordítás csak teológiai tanulmányaim
után lépett az életembe. Huszonöt éves koro-
mig, 1997 nyaráig katolikus papnövendék vol-
tam, és saját verseim már az idõ tájt megjelentek
országos folyóiratokban, például az Élet és
Irodalomban, a Hitelben, a Lyukasórában és a
Magyar Naplóban. Végül úgy alakult, hogy nem
szenteltek pappá, és teljes erõbedobással az iro-
dalom felé fordultam. 1998-tól a Magyar P.E.N.
Club titkáraként dolgoztam (Hubay Miklós el-
nöksége alatt), s mivel e szervezet szellemiségé-
nek sarokköve a mûfordítás, kézenfekvõ volt,
hogy belekóstoljak ebbe a mesterségbe. Hamar
kiderült, hogy a fordítás egyfajta narkotikum,
képtelenség csak úgy abbahagyni. Angol nyelv-
tudásom révén kezdetben Ted Hughes, illetve
amerikai szerzõk verseit ültettem át magyarra. A
lengyel költészet két évvel késõbb, az ezredfor-
dulón lett a mindennapjaim része.
s Miként került kapcsolatba a lengyel irodalom-
mal?

- Kamasz fejjel belehabarodtam Lengyelországba,
és szerettem volna Krakkóban élni. Ez az álmom
2000-ben valóra vált, négy évig laktam e tündér-
városban. Ott ismerkedtem meg a lengyel nyelv-
vel és költészettel. Akkoriban még élt a két krak-
kói Nobel-díjas költõ, Wislawa Szymborska és
Czeslaw Milosz. Meghatározó élmény volt szemé-
lyesen találkozni velük. Ám más helyi nagyságok-
kal is beszélgettem, például Slawomir Mro�ekkel

és az Oscar-díjas rendezõvel, Andrzej Wajdával.
Nagy kegyelem, hogy huszonévesen ilyen szelle-
mi légkörben indulhattam a pályámon. Minda-
zonáltal a legnagyobb kedvencem az idén hetven-
éves Adam Zagajewski. Lelkesedésem azóta is tö-
retlen: máig tizenhat kötet mûfordításom jelent
meg a lengyel költészetbõl.
s Hogyan fogadta a hírt, hogy idén Ön kapja a
Budavári Tóth Árpád Mûfordítói Díjat?

- Az az igazság, hogy elõször nem vettem komo-
lyan… Azt hittem, valamelyik barátom megké-
sett áprilisi tréfájáról van szó, hiszen ezt a díjat ed-
dig olyan idõs mesterek kapták, mint Tandori
Dezsõ, Lator László és Lorand Gaspar. Éppen
ezért hatalmas megtiszteltetés, hogy idén rám
esett a választás – szívbõl köszönöm a Budavári
Önkormányzatnak! Örvendezésem fokozza,
hogy ezért az elismerésért soha sehol nem lobbiz-
tam. Valaki egyszer rosszmájúan azt mondta:
csak az a díj létezik, amit az ember kitapos magá-
nak. Én ezt másképpen tapasztalom. Egyébként
is az a véleményem, hogy egy kitaposott, „lezsíro-
zott” díjnak semmi értelme. Az elkötelezett, tisz-
tességes munkában hiszek, a maradandó érté-
kekben.                                                                           R.A.

A könyv ünnepén Zsille Gábor kapja a mûfordítói díjat

„A maradandó értékekben
hiszek”

Közismert, hogy Má-
tyás király szívesen járt

álruhában az emberek kö-
zött, a vári forgatagban is

rendszeresen feltûnt. Számtalan
történet szól a kalandjairól, ame-
lyek hamarosan egykori otthoná-
ban, a Budai Várban ismét meg-
elevenedhetnek. Elkészült ugya-
nis a Halászbástya tõszomszédsá-
gában, a Budavári Általános
Iskola alatt a vadonatúj Mátyás ki-

rály játszótér, ahol a gyerekek el-
játszhatják kedvenc meséiket vagy

akár újakat is kitalálhatnak.
A kulisszák adottak, hiszen a játszóparkot

Mátyás király korának megfelelõen alakították
ki: a hatalmas 40 méteres, háromszintes közép-
kori vár, a csúszdarendszer, a függõhíd, a kaza-
maták, a bástyák, tornyok és a kötélpálya arra
szolgálnak, hogy mindenki kiélhesse játékos
fantáziáját. Mátyás király játszóterét szeptem-
ber 5-én,  11 órakor veheti birtokba a gyermek-
sereg, de már 10-órától izgalmas programok
szórakoztatják a gyerekeket, a színpadon
Mátyás király udvari bolondja is feltûnik. Sõt,
még az sem kizárt, hogy a legügyesebbek a játszó-
téren egy álruhás királlyal is találkoznak…

A Mátyás király játszótér ünnepélyes átadá-
sára szeptember 5-én, 11 órai kezdettel kerül
sor, az ingyenes gyerekprogramok 10 órakor
kezdõdnek a Szentháromság téren. 

Játszótéravatás
Mátyás királlyalA szeptember 4. és 6. között zajló, 13-dik al-

kalommal megrendezett budavári könyv-
ünnep olyan kulturális forgatag, amelyben
gyakran összefutnak a barátok és ismerõ-
sök. A könyvbemutatókon, koncerteken,
színpadi beszélgetéseken minden korosztály
talál magának igényes szórakozást. A prog-
ramsorozatról Nyakas Szilárddal, a Ma-
gyar Rádió egykori fõmunkatársával, a ren-
dezvény házigazdájával beszélgettünk,
majd arra kértük, a sokszínû palettáról
ajánljon olvasóinknak néhány számára is
kedves eseményt.

s Mikor állt elõször a könyvünnep színpadán? 
- Most lesz a tizedik alkalom, hogy itt a Várban, a
könyves sátrak között töltöm a szeptember elsõ
hétvégéjét. Eleinte a Magyar Könyv Ünnepét
tartottuk ezen a néhány napon, pár évvel ké-
sõbb magam javasoltam, hogy a könyvekkel
együtt köszöntsük a magyar nyelvet is, hiszen „a
nyelvében él a nemzet”. Egykori rádiósként na-
gyon sokszor bosszankodom saját fiatal kollégá-
imat hallgatva, akik nem becsülik meg a legalap-
vetõbb professzionális eszközüket, az anyanyel-
vüket. Ön szerint elképzelhetõ például, hogy egy
autószerelõ egy mûszert ne becsülne meg? Vagy
egy sebészorvos ne ellenõrizné a szikét, amikor
operálni kezd? A mai riporterek egy részénél saj-
nos háttérbe szorul az igényesség. 
s Ezzel már meg is érkeztünk a Magyar Nyelv Ün-
nepéhez...
- Igen, mindezt azért is említettem, mert a szín-

padon szeptember 5-én, szombaton 15 órától a

száz esztendeje született Lõrincze Lajosra emléke-
zik Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetsé-
gének elnöke, valamint Grétsy László és Kiss Gá-
bor nyelvész. Sokan emlékeznek Lõrincze Lajos
Édes anyanyelvünk címû rádiómûsorára, amely
nem volt más, mint a magyar nyelv értéktára.
s Az idei könyvünnep határon túli díszvendégei a
csángók. Több programon is bemutatkoznak a
Moldvából érkezett mûvészek...

- Szeptember 4-én, pénteken, a nyitónap estéjén
moldvai és gyimesi táncház fogadja az érdeklõ-
dõket a Szentháromság téren. A Somos együt-
tessel együtt én is izgatottan várom a gyermekes
családokat, apukákat és anyukákat, mert ilyen-
kor csodálatos a hangulat. 
s Néhány éve az Országos Széchényi Könyvtár is
csatlakozott a könyvünnephez. Mit ajánlana a
könyvbarátoknak?

- Szeptember 5-én, szombaton 13 óra 30-tól a
könyvünnep színpadán a corvinák titkairól me-

sélnek a Széchényi Könyvtár munkatársai, majd
– az elõadáshoz kapcsolódóan – vasárnap 10 és
13 órakor tárlatvezetést tartanak a nemzeti
könyvtár ereklyeterében. 

Ugyancsak szombaton kerül sor a Budavári
Tóth Árpád Mûfordítói Díj átadására. A díja-
zott Zsille Gábor mûfordító, aki sok kortárs len-
gyel mûvet fordított magyarra. Nagyon várom,
hogy kézbe vegyem közülük a legfrissebbet,
Anna wirszczyñska költõnõ Barrikádot építet-
tem címû verseskötetét, amely az 1944-es varsói
felkelésrõl szól. Ez a téma számomra azért külö-
nösen érdekes, mert amikor az 1960-as években
egyetemista voltam, Andrej Wajda két csodála-
tos filmje, A csatorna és a Hamu és gyémánt is er-
rõl, illetve az ezt követõ idõszakról szólt.
s A könyvünnep zárónapján ugyancsak bemutat-
nak egy olyan könyvújdonságot, amelynek témája a
második világháború… 

- Vasárnap 15 órakor kezdõdik a Kutyaszorí-
tóban – Magyarország és a II. világháború címû
könyv bemutatója. A téma azért izgalmas, mert
Deborah S. Cornelius amerikai történész rá-
döbbent arra, hogy az angolszász közönség szin-
te semmit sem tud a magyarok Trianon utáni
csapdahelyzetérõl. A szerzõ évtizedek óta gyûj-
tötte könyvéhez az anyagot. A kötetrõl Szakály
Sándor történész és Rácz Árpád, a Rubicon fo-
lyóirat fõszerkesztõje beszélget.

A nap másik kiemelkedõ programja az a 17
órakor kezdõdõ beszélgetés, amely a 125 éve szü-
letett Hunyady Sándor íróra emlékezik.
Hunyadi csodálatos novellákat és kitûnõ szín-
mûveket írt, úgyhogy õt olvasni ma is gyönyörû-
ség. A róla szóló beszélgetésben részt vesz többek
között Bakó Annamária, a Litea vezetõje és
Alexander Bródy, az író unokaöccse.

Programajánló Nyakas Szilárdtól

További programok: 
Könyvvásár, irodalmi programok, pódiumbeszélgetések, levéltári kincsek, tárlatvezetés az
Országos Széchényi Könyvtárban, ingyenes látogatás a Magdolna-toronyban.

Részletes program a 4-5. oldalon

2015. SZEPTEMBER 4-6. SZENTHÁROMSÁG TÉR

KÖNYVÜNNEP A BUDAI VÁRBAN

Díszvendég: Csángóföld

SZEPTEMBER 4.
16.00 Megnyitó
17.30 Moldvai „menyekezõ”
19.00 Moldvai táncház a
Somos Együttessel
20.00 Cimbaliband koncert

SZEPTEMBER 5.
11.00 Mátyás játszótér 
megnyitó
13.30 A corvinák titkai
16.00 Budavári Tóth Árpád
Mûfordítói Díj átadása
20.00 Budapest Jazz
Orchestra koncert

SZEPTEMBER 6.
10.00 Csengõ hangú
Annuska és a Békakirály
17.30 Márai Szalon 
a szabadban
19.30 Ünnepi koncert 
a Mátyás-templomban
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Az ünnep koradélutánján a salgótarjáni Dûvõ
zenekar muzsikált a budavári Szent István szo-
bor mellett felállított színpadon. Mûsoruk nagy
sikert aratott a gyülekezõ közönség és a turisták
körében és a zenélést csak akkor hagyták abba,
amikor három óra elõtt néhány perccel a Dísz
tér felõl érkezõ gólyalábas komédiások, azaz a
„Lanagaléta garabonciások” felvezették a Nép-
mûvészeti Egyesületek Szövetségének aratóme-
netét. 

A tájegységenként vonuló, népviseletbe öltö-
zött mesterek koszorút alkotva sorakoztak fel a
szobor elõtt. A menetet dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester Sík Sándor piarista tanár, egyházi
író szavaival köszöntötte: „Ha a szentek az Úr
Jézus Krisztus képmásai, akik egyéniségükben az
Úr Jézus életének, egyéniségének egy-egy oldalát
testesítik meg számunkra, lehet-e Krisztusnak, a
jó Pásztornak szebb megtestesülése, mint Szent
István, a magyarok jó pásztora? Hiszen ezt a kis
nyájat, a magyarság nyáját nemcsak hogy védi, õr-
zi, legelteti, de õ is terelte össze, õ alapította meg,
úgyszólván õ teremtette a maga képmására.” 

A polgármester a jelenlévõk köszöntése mellett
megemlékezett az államalapítást ünneplõ kárpát-
medencei magyarokról, a világ magyarságáról és a
Szent István által ezer esztendeje alapított Buda-
vári Nagyboldogasszony templomról is. 

Köszöntõjében arra utalt, hogy a korabeli
szerzetesek feljegyzései szerint a Magyar Állam
alapítása belsõ változást is hozott. Nemcsak a
templomok, várak voltak szembetûnõek, Szent
István uralkodása idején Magyarország Európa
egyik legbiztonságosabb állama volt. Többek
között itt lelt menedéket a skót Vasbordájú
Edmund két fia és Orseolo Ottó fia, Péter is.
Késõbb itt haladt keresztül az Itáliából
Jeruzsálembe vezetõ út, amelyen zarándokútra

keltek a papok. István
Intelmeiben nemcsak
fia számára jegyezte fel,
hogy a vendégek s a jöve-
vények hasznot hajta-
nak.

- Ma, amikor a mo-
dern népvándorlás in-
dult, a mi küldetésünk
nem változott – jelentette
ki a rendezvény házigaz-
dája, majd hozzátette: a si-
ker attól függ, hogy meg
tudunk-e felelni a Szent
István-i elveknek. A ven-
dégszeretet, az elesettek
gyámolítása és határaink
védelme egymással nem
ellentétes elvek. Robert
Schumann ismert gon-
dolatát, amely szerint

„Európa vagy keresztény lesz, vagy nem is lesz”,
így módosíthatjuk: „Európa Szent István-i lesz,
vagy nem is lesz”. 

Ittlétünk elsõ bizonyítéka, hogy képesek va-
gyunk megtalálni az egymáshoz vezetõ utat és szí-
vélyesen fogadunk minden hozzánk érkezõ ven-
déget. Ennek egyik helyszíne a Mesterségek ün-
nepe – zárta köszöntõjét dr. Nagy Gábor Tamás.

Az ünnepi beszédet követõen Kubinyi Júlia
népdalénekes, Szokolay Dongó Balázs és Hrúz
Dénes kíséretével elénekelte a Boldogasszony
Anyánk címû néphimnuszt, majd Fejes Csaba, a
Budavári Nagyboldogasszony fõplébánia temp-
lom káplánja megáldotta az aratómenet által
vitt, nemzeti színû szalaggal átkötött új kenyere-
ket és azok készítõit. A kenyérszentelés a
Himnusz közös eléneklésével zárult, majd meg-
szólaltak a Mátyás-templom harangjai.                      

Szent István ünnepe 
a hagyomány jegyében

Augusztus 20-a esõs, hûvös reggelén úgy tûnt, hogy az idõjárás komoly akadályokat gördít az
ünnepi programok lebonyolítása elé. A Magyar ízek utcájában ernyõkkel, nejlonokkal védték
a finom falatokat, a Mesterségek ünnepén ponyvák alá húzódtak a népmûvészek. Aztán dél-
elõtt mégis elállt az esõ, feltárultak a serpenyõk és tálak titkai, munkához láttak a mesterem-
berek és hömpölyögni kezdett az emberáradat.

A Mesterségek ünnepéhez kapcsolódva, a Nép-
mûvészeti Egyesületek Szövetségének legkitû-
nõbb alkotóinak alkotásaiból válogatva nyitották
meg az Örökség és újítás címû tárlatot a
Testõrpalotában. 

A magyar népmûvészek és népi iparmûvészek
remekei az épület két szintjén, a teljes kiállítóte-
ret elfoglalva bizonyítják, hogy nem kell aggód-
nunk, mert a hagyományos formák és motívu-
mok, vagy azok újraértelmezett alakjai tovább él-
nek. A cseresznyefából faragott „gondolkodó
széktõl” a barcasági szász edénykészletig, a nádud-
vari fekete kerámiától a hódmezõvásárhelyi cse-
repekig felvonul elõttünk a csipkék, csontfarag-
ványok és kosarak, szõnyegek, edények, bútorok,
mézeskalács figurák, valamint a lovas és pásztor-
mûvészet tárgyainak sora. A gyerekeket kipróbál-
ható népi játékokkal játszóház is várja, míg a höl-
gyek egy teremnyi népviseletbõl táplálkozó, mo-
dern vonalvezetésû ruhamodell között is bön-
gészhetnek. 

Dr. Fülemile Ágnes néprajzkutató, a kiállítás
kurátora úgy vélte, nem kell aggódnunk amiatt,
hogy elmennek az utolsó mesterek és valami
végérvényesen megváltozik. A mesterségbeli tu-
dás nem múlik el, azt a maiak viszik tovább. A
több mint kétszáz alkotó által készített, mintegy
kétezer kiállított tárgy azt bizonyítja, hogy  a nép-
mûvészet területén ma is a nagyhatalmak közé
tartozunk.

Dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár polgár-
mestere megnyitó beszédében örömének
adott hangot, hogy a Várkert Bazár, amelynek
megújítását maga is szívügyének tekintette,
méltó környezetet biztosít a kiállításnak. Úgy
vélte, hogy a kézmûves hagyományokkal a
mesterek, mûvészek közösséget teremtenek és
megszólíthatják a felnövekvõ nemzedékeket. 
- Ez a kincs mindannyiunké, hiszen vala-
mennyien hordozzuk a hagyományokat –
mondta, majd hozzátette, hogy számára a ha-
gyomány az újjászületést is magában rejti.
„Nem az a lényeg, hogy mi történik velünk,
hanem az, hogy mi történik bennünk” – idéz-
te Szabó Magda  gondolatát, majd azzal a jókí-
vánsággal nyitotta meg a kiállítást, hogy a népi
hagyományoknak a következõ nemzedékek-
ben is sok-sok folytatója lesz.

A Testõrpalotában látható tárlat november
22-ig látogatható, hétfõ kivételével minden nap
10 és 18 óra között.

Örökség és újítás

Aratómenet és kenyérszentelés

Kóstoltak már Hun-dogot? Az
ízek utcájában – amelyet a fonódó
villamos építése miatt ezúttal át-
helyeztek a Clark Ádám tér és az
Ybl Miklós tér közé – több érde-
kes kulinárium között ez is kapha-
tó volt. A Hun-dog nem más,
mint bagettbe(!) ágyazott kolbász
csalamádéval és mustárral vagy
ketchuppal. Ahány pavilon,
annyi ízvilág és illat fogadta az ér-
deklõdõket. A Karcagi Birka-
fõzõk Egyesületének szomszédsá-
gában sörben párolt, valamint
nyárson sült malacot lehetett kap-
ni, közvetlenül mellettük magyar
kézmûves sörkülönlegességeket
(többek között aszalt szilvás és fe-
kete meggyes ízesítésû söröket)
árusítottak. A szatmáriak elhozták
híres kötött tészta levesüket és ku-
koricakásás töltött káposztájukat, ami mellé szil-
vapálinkát is kínáltak. A sparhelten sült lepény, a
méz, a gyümölcslekvárok, a szörpök és a bio sza-
lonna évek óta a legnépszerûbb étkek közé tartoz-
nak. A desszertek közül a boldogi nagyrózsa arat-
ta a legnagyobb sikert. A kézzel mártogatott, virág

alakú ostyát csokoládés, vaníliás és lekváros válto-
zatban készítették. Több helyen is meg lehetett
vásárolni a 2015 Szent István-napi kenyerének
választott, vastag héjú kovászos-tönkölyös kenye-
ret, amelyet a zsûri 45 nevezés közül választott ki
gyõztesnek.                                                                        a.

Augusztus 20-dikától ma már elvá-
laszthatatlan a Mesterségek ünnepe,
amelyet az idén 29. alkalommal ren-
deztek meg a Budavári Palota terüle-
tén. A rendezvény szervezõje, a
Budavárét Díjas Igyártó Gabriella, a
Népmûvészeti Egyesületek Szövet-
ségének (NESZ) ügyvezetõ igazgató
asszonya lapunknak korábban így
nyilatkozott: „Már az elsõ rendezvény
lebonyolításában részt vettem, a tel-
jes szervezést pedig 1991-tõl vettem
át. Az elsõ pár évben nagyon nehéz
feladatnak bizonyult ez, mert nem
volt elég tapasztalatom. Tíz év alatt ki-
nõttük a polgárvárost és a lakókat is
zavarta már a forgatag. 1996-ban ta-
láltam rá az új helyszínre, ahol centire
ki van mérve, hogy 800 népmûvész-
nek tudunk helyet biztosítani.
Minden tagszervezet maga dönti el, hogy kiket
delegál a Mesterségek ünnepére, az elnökség eb-
be nem szól bele. Minden évben középpontba ál-
lítunk egy-egy mesterséget, kiállítást, mûhelybe-
mutatót szervezünk és meghívunk egy vendég or-
szágot.” Az idei rendezvény kiemelt témája a pász-
tormûvészet, a pásztorok mitikus élete volt. A
várba érkezett pásztoremberek igazi pásztor hajlé-
kot építettek, bemutatták mindennapi életüket,
munkájukról, életmódjukról meséltek, pásztor-
hangszereket szólaltattak meg és pásztortáncot ta-

nítottak. A külföldi vendégek Spanyolországból,
Extremadurából és Galíciából érkeztek. A kéz-
mûves mesterek saját vidékük hagyományos kul-
túráját mutatták be. Sokféle mesterséget hoztak:
többek között ékszerkészítõk, üvegfestõk, bõr-
díszmûvesek, cipõkészítõk, fazekasok alkotásait
láthatták az érdeklõdõk a Savoyai teraszon.

A gyerekprogramok és elõadások után három
napon keresztül neves fellépõk, többek között
Lajkó Félix, a Kerekes Band és a  Muzsikás
Együttes váltották egymást a színpadokon. 

Mesterségek ünnepe

Séta a Magyar ízek utcájában
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Díjátadó ünnepség
22001155..  sszzeepptteemmbbeerr  22--áánn  1177..0000  óórraakkoorr  lleesszz  aa  BBuuddaavváárréérrtt
EEmmlléékkéérrmmeekk átadási ünnepsége a Városházán.
Az idei évben dr. Janotti Judit mûemlék-felügyelõ,
Helmich Katalin, a Magyar Mesemúzeum és Mesemû-
hely vezetõje és Török Ádám, zenész, zeneszerzõ, szö-
vegíró részesül a kitüntetésben. Az ünnepség helyszíne:
Városháza (I. Kapisztrán tér 1.)

Változik a kormányablakok 
ügyfélfogadási rendje
Új nyitva tartással várják az ügyfeleket a budapesti, ok-
mányirodai feladatokat is ellátó kormányablakok 2015.
szeptember 1-jétõl. Az ügyfelek továbbra is felkereshetik
a kormányablakokat akár munkaidõ elõtt - hétfõnként
reggel 7 órától -, de az esti ügyintézésre is lehetõségük
marad. Újdonság, hogy szeptembertõl hétfõ kivételével
minden nap reggel 8-kor kezdõdik az ügyfélfogadás.

Röviden

Újjászületett szobrok a Batthyány utcában
A Víziváros lakói és lokálpatriótái régi isme-
rõsként tartották számon a Batthyány utca
26. számú ház kapuõreit. A két hatalmas
Atlasz-figura hajdan a kapu fölötti elõtetõt
tartotta a vállán. A második világháború so-
rán a homlokzatot találat érte, a szobrok
megsebesültek, késõbb pedig mûkõ testük
enyészetnek indult, az elõtetõt pedig lebon-
tották. Aki ma arra jár, alaposan elcsodálko-
zik, mert a hetven éve megszokott romos be-
járat néhány hónapja – a Vároltalmazó Köz-
alapítvány támogatásával – megújult és is-
mét eredeti formájában látható. 

- 1912-ben, a ház építésekor még csupa földszin-
tes ház állt a környéken. A mi lakóházunk igazi
különlegességnek számított a maga öt emeleté-
vel – meséli Mályusz Károly, a ház legrégebbi la-
kója. -A szüleim némi megszakítással, 1933-tól
éltek itt. Apám történész volt, egyetemi tanár, és
amikor megnõsült, akkor költözött ide édes-
anyámmal. Emlékszem, az elsõ szinten mûkö-
dött az Urbanek pékség, amely akkoriban szinte
fogalomnak számított. A ház magántulajdon-
ban volt, az eredeti tulajdonos családjából még
néhány éve is itt lakott egy nagyon idõs úr. A leg-
régebbi lakók az V. emeleten Czennerék voltak,
felmenõik még az 1910-es években költöztek a
házba. Eredetileg minden emeleten három la-
kást alakítottak ki, de az államosítás után társbér-
letekbe zsúfolták az embereket és elkezdõdtek a
leválasztások.

A rendszerváltás utáni lakásprivatizá-
ció már a nyugdíjas nemzedéket találta
itt. Többen eladták a lakásukat, mások-
tól megörökölték a gyerekeik.

A ház, a homlokzat és a kapu felújításá-
ra a házunkban lakó Wachsler György
építészmérnök az utóbbi években több
tervet is készített. Végül a kapubejárat
tervét nyújtottuk be a Budai Vároltal-
mazó Közalapítvány pályázatára. Nagyon
örültünk, amikor elnyertük a támoga-
tást, és ha mostanában elmegy valaki a
ház elõtt, láthatja, hogy a kivitelezõk gon-
dos és igényes munkát végeztek.

- Három évvel ezelõtt vettem át a tár-
sasház kezelését – idézi a felújítás törté-
netét Lendvay Judit közös képviselõ. Áttekintve
az épület iratanyagát feltûnt, hogy az tartalmazza
a Vároltalmazó Alapítvány által kiírt pályázatra
készített dokumentációt. Így újra megkerestük a
Vároltalmazó Közalapítványt, amely segítette a
felújítást. Szerencsénkre akadt egy gyûjtõ, aki
vállalta, hogy a mûkõbõl készült, sérült Atlasz-
szobrokért cserébe (az egyiknek a feje hiányzott,
a másiknak a teste sérült) egy restaurátorral elké-
szítteti az eredeti alakok kipótolt és újraöntött
másolatát. A közalapítvány közel kétmillió forin-
tos támogatásával az eredeti terveknek megfele-
lõen került a helyére a két Atlasz-szobor, az elõte-
tõ, a bejárati lépcsõ és a kapaszkodó. Ma már
mindenki elismeri, hogy a felújítással a Vízivá-
roshoz méltó értéket teremtettünk. 

- Bár a szecessziós stílusú saroképület egyedileg
nem mûemlék, világörökségi területen fekszik,
ezért a felújítása, helyreállítása különösen kényes
feladat – mondja dr. Janotti Judit mûemlék-fel-
ügyelõ. A levéltári adatok szerint ezen a helyen –
a Batthyány utca, Linzi-lépcsõ és Toldy Ferenc ut-
ca által határolt területen – 1880-ban már állt egy
épület, amelyet késõbb lebontottak. A ma is álló
házat 1912-ben Hoffmann Alfréd és Csillag
József építette. A bérházat 1934-ben dr. Gonda

Henrik ügyvéd, miniszteri tanácsos vásárolta
meg, majd a második világháború után az épület
tanácsi tulajdonba került. A háborús sérüléseket
nem állították helyre.

A Budavári Önkormányzat annak idején az-
zal a céllal hozta létre a Vároltalmazó Alapít-
ványt, hogy anyagi támogatást nyújtson az I. ke-
rületi házak, épületek korhû helyreállításához.
Az alapítvány hívta fel a lakók és Wachsler
György építész figyelmét arra, hogy megfelelõ
terv birtokában, szívesen támogatná a kapubejá-
rat felújítását. A mérnök úr elkészítette a terve-
ket, amelyre a ház megkapta az örökségvédelmi
engedélyt, az alapítvány pedig támogatta a hely-
reállítást. Az akkori közös képviselõ azonban
nem tett lépéseket a munkálatok megindítása
érdekében, erre egészen addig kellett várni,
amíg a ház új kezelõt választott. 

Idén tavasszal végül megkezdõdött a felújítás,
amely során „felöltöztették” a kapubejáratot. A
házra visszakerültek a szecessziós minták és a két
újraöntött Atlasz ismét a vállán tartja az elõtetõt.
A Batthyány utca 26., a vele szomszédos épület és
a mellettük lévõ fagylaltozó  szecessziós homlok-
zata, illetve portálja különleges színfoltja a
Batthyány és Hattyú utca torkolatának.              R.A.

Mályusz Károly a ház legrégebbi lakója

A Batthyány utca 26. megszépült bejárata

A sérült szobrok helyére újraöntött másolatok kerültek

Fotó: Ráday Mihály

Mozogjunk együtt „kortalanul”

Családi nap 
a Czakón

2015. szeptember 19-én, szombaton 10 és
15 óra között ismét családi sportnapot szer-
vez a Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ együttmûködésben
a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont
munkatársaival, Mozogjunk együtt - „kor-
talanul”! címmel.

Egyaránt várják az idõseket, fiatalokat, nagyszü-
lõket és unokákat a Czakó pályán, ahol a Nem
Adom Fel Alapítvány érzékenyítõ tréninget, a
BKV Elõre Sport Centrum judo bemutatót
tart. Idén is lesz kézmûveskedés, többek között
az ELTE Konfucius Intézet kínai kézmûves fog-
lalkozással várja a látogatókat. Továbbá lesz
még ugráló vár, gyerekeknek arcfestés, sport-
programok, ülõ torna idõseknek és meridián
torna minden korosztály számára. 

A színpadon fellépnek: a kerületi óvodások,
a Budavári Német Önkormányzat kórusa és a
Budavári Bolgár Önkormányzat akik szüreti
táncbemutatót tartanak.

Aki szereti a szellemi kihívásokat, helyismere-
ti totót tölthet ki az I. kerületrõl. Szerveznek csa-
ládi vetélkedõt is háromgenerációs családok szá-
mára, de örömmel veszik olyan idõs emberek je-
lentkezését, akik fogadott nagyszülõként csatla-
koznának gyerekes családokhoz a versenyben.

A „civil utcában” bemutatkoznak az I. kerü-
leti civil, egyházi és önkormányzati intézmé-
nyek.  Az érdeklõdõknek szociális és mentálhi-
giénés tanácsadás nyújtanak (családdal, pár-
kapcsolati nehézségekkel, gyermeknevelési
problémákkal, szenvedélybetegséggel, idõsellá-
tással kapcsolatban). 

Az egészség-sátorban ingyenes vérnyomás-
mérést végeznek és aktivitással, mozgással kap-
csolatos ötleteket kínálnak a résztvevõknek. 

A Mozogjunk együtt „kortalanul” családi na-
pot tombola zárja, amelynek bevételét a szerve-
zõk a Budavári Óvodák számára ajánlják fel. 

A Népjóléti Közalapítvány támogatásával
megvalósuló programon a részvétel ingyenes! 

Idén is vissza nem térítendõ támoga-
tásokkal segíti az iskoláskorú gyereke-
ket nevelõ, rászoruló családok tanév-
kezdését a Budavári önkormányzat.
Újdonság, hogy a szeptember 15-ig
igényelhetõ iskolakezdési támogatást
gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány
formájában biztosítják.

Minden évben különbözõ juttatásokkal és
támogatásokkal járul hozzá a rászoruló
családokban élõ gyermekek iskoláztatásá-
hoz az önkormányzat. Szeptember 15-ig
igényelhetõ az évente egy alkalommal
megállapítható iskolakezdési támogatás,
amelyet idén elõször gyermekvédelmi
Erzsébet utalvány formájában kapnak
meg a jogosultak. A 10 ezer forint azoknak
az I. kerületben lakcímmel rendelkezõ ál-
talános, vagy – a 19. életévét még be nem töltött
– nappali tagozatos középiskolás gyermeket ne-
velõ családoknak (egyedülálló szülõknek) jár,
akinek családjában az egy fõre esõ jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegének 300 százalékát, egyedül-
álló szülõ esetében a 350 százalékát.

Az önkormányzat továbbra is tanulmányi ösz-
töndíjat biztosít a kerületben élõ, rászoruló diá-
kok számára. A szeptember 1-tõl kezdve, egy
éven át folyósított havi 5700 forintot azok a rá-
szoruló tanulók kaphatják, akiknek tanulmányi
átlaga legalább 4,5. A támogatás 22 éves korig
igényelhetõ. 

Új elem a támogatási formák között a gyermek-
szállítási parkolási kedvezmény. A képviselõ-tes-
tület döntése értelmében szeptembertõl a szülõ
vagy hozzátartozó a bölcsõdénél, óvodánál, csalá-
di napközinél reggel 8 - 9 óra között, valamint dél-
után 15 - 17 óra között, legfeljebb 20 perc idõtar-
tamban ingyenesen várakozhat a megjelölt gép-

jármûvel az intézmény közelében, amennyiben
igényelte és kiváltotta a parkolási tárcsát. Alsó ta-
gozatos általános iskolások esetében a kedvez-
mény délután 13 – 16 óra között vehetõ igénybe
az iskola közelében, a tárcsa beállításával. A gyer-
mekszállítási parkolási kedvezményrõl további
információk a Budavári Kapu Kft. weboldalán
találhatók: www.budavarikapu.hu

Az egészséges életmódot, a sportot is támogat-
ja az önkormányzat, így igényelhetõ kedvezmé-
nyes uszodabérlet. A rászoruló 70 éven felüliek
mellett a három vagy több gyermeket nevelõ csa-
ládok, illetve a gyermekét egyedül nevelõ szülõ
és kiskorú gyermekei részesülhetnek a kedvez-
ményben. Amennyiben a kerületi családsegítõ
jóváhagyja az igénylést, az önkormányzat együtt-
mûködési megállapodás alapján a már megvásá-
rolt uszodabérletek árának felét visszatéríti. 

Minden eddiginél több bölcsõdés és óvodás
kaphat ingyenes étkezést szeptembertõl. A
kormány ugyanis úgy határozott, hogy a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülõ gyermekeken kívül az eddig 50 száza-
lékos engedményt kapó, három vagy ennél
több gyermeket, vagy tartósan beteg, illetve
fogyatékos gyermeket nevelõ családoknak is
jár a térítésidíj-mentesség. A kedvezmény a
két vagy egy gyermekes családokra is kiterjed,
amennyiben a háztartásban az egy fõre jutó jö-
vedelem kevesebb, mint a minimálbér nettó

összegének 130 százaléka (89 408 forint).
Mostanáig csak a tartósan beteg -fogyatékos-
gyermek kapott ingyenes étkeztetést, a
Gyermekvédelmi törvény változásával a jövõ-
ben a jövedelemtõl függetlenül, az egészséges
testvér számára is biztosított az ingyenesség. 

Továbbra is fizetniük kell ugyanakkor az ét-
kezésekért a tehetõsebb –jövedelemhatártól
függõen– és kevesebb mint három gyermeket
nevelõ családoknak. A mentesség az intéz-
ményvezetõktõl kapott formanyomtatvány
kitöltésével igényelhetõ.

Önkormányzati segítség az iskolakezdéshez

Ingyenes étkeztetés a bölcsõdékben és óvodákban 
Szeptembertõl a bölcsõdések és az óvodások többsége ingyenesen veheti igénybe a
közétkeztetést. A kormány döntése értelmében az idei nevelési évtõl kezdve kizáró-
lag a tehetõsebb és három gyermeknél kevesebbet nevelõ családoknak kell kifizetni
a térítési díjat. 
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15.30 MOLDOVÁNAK TÁJAIRÓL ÉRKEZEM
A 2002-ben alakult Somos Együttes moldvai és gyimesi csángó
népzenével várja a látogatókat.

16.00 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
A Magyar Nyelv és Magyar Könyv Ünnepét Tytti Isohookana-
Asunmaa, volt finn kulturális és oktatási miniszter, az Európa
Tanács Kulturális, Tudományos és Oktatási Bizottságának egyko-
ri tagja nyitja meg. Tytti Isohookana-Asunmaa asszony kiemelt fi-
gyelmet fordított a különbözõ kisebbségek, a kis népek és népcso-
portok kultúrája megõrzésére. Így került kapcsolatba a csángókkal,
és az Európa Tanács Parlamenti Közgyûlésének tagjaként jelentést
készített a csángó kultúra védelmében, amelyet az Európa Tanács
Kulturális, Tudományos és Oktatási Bizottsága is elfogadott. Ez a
dokumentum volt az elsõ, amely európai fórumon mutatta be a
csángó közösség valós helyzetét.

A megnyitón köszöntõt mond dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester. Közremûködik: Petrás Mária moldvai csángó népdal-
énekes, iparmûvész és a Somos Együttes.

17.00 „CSÁNGÓ MAGYAR, CSÁNGÓ MAGYAR,
MIVÉ LETTÉL, CSÁNGÓ MAGYAR. ÁGRÓL SZAKADT
MADÁR VAGY TE, ELVETTETVE, ELFELEDVE.”
Általánosan elfogadott történelmi nézet, hogy a csángók õsei egy
tervszerû magyar birodalmi politika támogatásával érkeztek
Moldvába. Feladatuk a középkori magyar királyság keleti határai-
nak ellenõrzése, védelme volt. A csángók évszázadokon át õrizték
magyarságukat, kultúrájukat, táncaikat, zenéiket és imádságaikat.
Ma is a magyar nyelv egy archaikus változatát beszélik anyanyelv-
ként. E különleges kultúráról csángó alkotókkal beszélgetünk.

17.30. 575 ÉVES A KÖNYVNYOMTATÁS
Az emberi mûvelõdéstörténet új korszaka kezdõdött a 15. század
közepén Gutenberg találmányával, a könyvnyomtatással. A kéz-
zel írott könyv, azaz a kódex mellett megjelent a nyomtatott
könyv, amelynek döntõ szerepe lett a mûveltség elterjedésében.
A patrícius családból származó Johannes Gutenberg nyomdász
már az 1430-as évek végén kísérletezett a nyomtatással, de nyom-
tatványai csak az 1440-es évekbõl ismeretesek. Találmánya alkal-
mazásának pontos idõpontja ismeretlen, ezért a könyvtörténeti
kutatók az 1440-es esztendõt fogadták el nemzetközi közmeg-
egyezéssel.

18.00 BEMUTATKOZIK A MAGYAR NAPLÓ
A Magyar Napló szépirodalmi mûhely az értékközpontú, intellek-
tuális könyvkiadás elismert képviselõje. A Könyvünnepen évrõl
évre nívós szépirodalmi, irodalomtudományi, történelmi kötetek-
kel jelentkezik. Az idei rendezvényen is több neves író munkáját
mutatják be.

18.30 VIRÁGGYÖNGY
A bukovinai származású, vajdasági születésû, Magyar Örökség-dí-
jas Kóka Rozália 2014-ben alapította a Virággyöngy Moldvai
Csángó Kisegyüttest, amelynek tagjai olyan moldvai csángó fiata-
lok, akik Budapesten tanulnak vagy dolgoznak.
Elõadásukban a több száz éves, a moldvai magyarok
ajkán fennmaradt archaikus énekeket és a mon-
dákat ismerhetjük meg.

19.00 MOLDVAI TÁNCHÁZ 
A SZENTHÁROMSÁG 
TÉREN

A moldvai és gyimesi csángók nem pusz-
tán különleges hangzású népzenéjüket,
de néptáncaikat is megõrizték. A Somos
Együttes segítségével a Szentháromság té-
ren bárki megtanulhatja a körtáncokat
vagy páros-táncokat.

20.00 A CIMBALIBAND 
KONCERTJE

Lehet-e népszerû a népzene a fiatalok körében? A vá-
lasz egyértelmûen igen! Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a
fiatalokból álló Cimbaliband sikere. Az együttes vezetõjét, Unger
Balázst a cimbalom Chuck Berry-jeként is emlegetik. A
Könyvünnepen Moldva címû lemezük anyagát mutatják be, amely
röviddel megjelenése után felkerült a World Music Charts Europe
(WMCE) nemzetközi világzenei toplistájára; az elõkelõ 8. helyre! A
Moldva címû lemezzel az alkotók egyben tisztelegnek és köszönetet
mondanak a moldvai csángóknak, akik a sokszor nagyon nehéz kö-
rülmények ellenére is megõrizték az utókornak gyönyörû népzené-
jüket.

2015. SZEPTEMBER 5., SZOMBAT

GYERMEKMATINÉ

10.00  MÁTYÁS KIRÁLY BOLONDOS BOLONDJA
Mese az igazságos Mátyás királyról és furfangos udvari bolondjáról
a Maszk Bábmûhely elõadásában.

11.00 A MÁTYÁS KIRÁLY JÁTSZÓTÉR 
MEGNYITÓJA

Újabb mesés játszótérrel gazdagodik az I. kerület. A Vuk, a Rumini
és a Pom Pom játszótér után a Szentháromság téren megnyílik a
Mátyás király játszótér. Az alkotók a Nürnbergi Krónika, vagy is-
mertebb nevén, a Schedel Világkrónika Budáról szóló ábrázolásá-
ba álmodták bele a 40 méter hosszú, háromemeletes várat és
a további játékokat.

11.15. IDE NÉZZ A FIGURÁRA!
A kerületben mûködõ Bartók Táncegyüttes visszatérõ vendége a
Könyvünnepnek. Mûsorukban magyarországi és erdélyi táncokat,
táncos szokásokat mutatnak be a közönségnek.

12.30 A FÉNY GYÕZELME
A Jókai-díjas Zágorec-Csuka Juditot elsõsorban költõként ismer-
heti a közönség, idén jelent meg elsõ levél-regénye, A fény gyõ-
zelme. A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület kiadásában
megjelent kötetrõl a szerzõ és Józsa György Zoltán professzor be-
szélget.

13.00 A HUNGAROVOX KIADÓ ÚJDONSÁGAI
Költõk között zenész, zenészek között költõ vagyok. Népem egy-
harmada szülõföldjétõl megfosztottan, más népek fennhatósága
alatt él. Önmagam veszteném el, ha a világízlést képviselném és el-
futnék nemzeti hagyományaim elõl – vallja Dinnyés József zene-
szerzõ-daltulajdonos, aki Kaiser László költõ-íróval és Véghelyi
Balázs költõ-íróval beszélget a színpadon.

14.00 HUNYADI MÁTYÁS – 
MEGGYILKOLTÁK A KIRÁLYT

Garamvölgyi László, az eredendõen újságírói végzettsé-
gû, ám a nagyközönség által mégis inkább rendõrségi

szóvivõként ismert szerzõ József Attila, Semmel-
weis Ignác, Teleki Pál és más történelmi szemé-

lyekkel kapcsolatos kriminalisztikai vizsgála-
tai után ezúttal legnépszerûbb királyunk,
Hunyadi Mátyás halálának körülményeit
tisztázza. Kutatásai szerint Mátyás királyt
meggyilkolták – a gonosz tett kitervelõje
pedig nem más volt, mint Beatrix királyné!

14.30 ARS RENATA
Virágh László Kölcsey Ferenc díjas költõ,

mûfordító és zeneszerzõ a Magyar Kultúra
Kiadó gondozásában megjelent Ars Renata

I–II. címû könyvét mutatja be. A Könyv-
ünnepen Szõnyi Ferenc író, költõ, mûfordítóval

és Erdélyi György elõadómûvésszel beszélgetnek a re-
neszánsz vers-kultúráról. A könyvekbõl a szerzõ elõadásában

(olasz, francia stb.) dalok csendülnek fel lantkísérettel.

15.00 ÉDES ANYANYELVÜNK
100 éve született Lõrincze Lajos nyelvész, a „Tanár Úr”, akit szinte
mindenki ismert rádiós, televíziós nyelvi ismeretterjesztõ mûsorai-
ból. Kodály Zoltán biztatására indította el a Magyar Rádióban az Édes
Anyanyelvünk rádiómûsort. A Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ün-
nepén az Anyanyelvápolók Szövetségének segítségével emlékezünk
Lõrincze Lajosra. Közremûködik:Juhász Judit, a szövetség elnöke,
Grétsy László nyelvész és Kiss Gábor, Lõrincze díjas nyelvész.

16.00 BUDAVÁRI TÓTH ÁRPÁD MÛFORDÍTÓI DÍJ 
ÁTADÁSA

Immár ötödik alkalommal kerül sor a Budavári Önkormányzat ál-
tal alapított Tóth Árpád Mûfordítói Díj ünnepélyes átadására. Az
idei évben Zsille Gábor költõ-mûfordító veheti át az oklevelet és
az emlékplakettet.

17.00 TÖRTÉNETEINK ALMÁSPITÉVEL
Czakó Gábor, Kossuth-díjas író húsz esztendõnél régebb óta gyûj-
ti a magyar anekdotákat, amelyeket magyar rémmesének ír meg.
Eddig négy 77 és egy 99 magyar rémmese kötetet töltöttek meg.
Csak olyan történeteket ír meg, amelyek vele estek meg, vagy meg-
bízható forrásból származtak hozzá. Az újabb történeteket
almáspitével kínálja az olvasónak.

17.30 RADNA FÉNYES CSILLAGA
A történelmi Magyarország egyik legjelentõsebb kegyhelye
Máriaradna a mai napig is megtartotta lelki jelentõségét.
Harangozó Imre néprajzkutató kötete a radnai búcsújárás népraj-
zi vonatkozásait, megejtõen színes vallási néphagyományait, imád-
ságait tárja elénk. A kötet a Fríg Kiadó gondozásában jelent meg.

18.00 SZÉPHALOM KÖNYVMÛHELY
A 70-es évek mûvész-ifjúsága is 1990 után, a kikért „titkosszolgála-
ti iratokból” értesült élete hátországáról. Barátok, találkozások lep-
lezõdnek le a III/III-as jelentésekkel drámai módon szembesített
történetben, Szemadám György Háromperhármasok címû do-
kumentum regényében.

19.00 BORBEMUTATÓ A ZENEPAVILONNÁL
Ki ne hallott volna Mátyás király híres lakomáiról, ahol szõlõvel,
aszalt gyümölcsökkel, fügével, mandulával, mediterrán fûszerek-
kel készült sülteket, szárnyasokat, vadakat szolgáltak fel. A sültek
mellé pedig bort kínáltak, hiszen Mátyás király nagy tisztelõje volt
e nemes nedûnek. Vajon milyen bort ihatott Mátyás? És milyen
bor folyt a híres visegrádi szökõkútból? Ezekre is keressük a választ
borbemutatónkon.

2015. szeptember 4-6. Szentháromság tér • A rendezvény házigazdái: Lukács Bea és Nyakas Szilárd

Díszvendégek a csángók
Immár 13. alkalommal rendezik meg a Magyar Nyelv
és a Magyar Könyv Ünnepét a Budai Várban. Idén is
családi és kulturális programok, koncertek várják a lá-
togatókat szeptember 4-6. között a Szentháromság té-
ren.  A meghívott kiadók számos újdonsággal és ter-
mészetesen kedvezményes könyvvásárlási lehetõsé-
gekkel jelentkeznek. 

A Könyvünnep idei díszvendégei a csángók, e
Moldvában élõ néhány százezres magyar kisebbség,
akik a mai napig is õrzik az archaikus magyar nyelvet
és különös zenéjüket. 
A kiállítóknál kapható karszalagokkal kedvezménye-

sen vagy ingyenesen tekinthetõk meg az Országos
Széchényi Könyvtár és a Nemzeti Levéltár kiállításai
valamint a Magdolna-toronyból feltáruló különleges
panoráma. A rendezvényre jogosító karszalagot keres-
sék a Szentháromság téren a pavilonokban.

A moldvai csángók kincsei 
a Magyarság Házában
(I., Szentháromság tér 6.)

A Magyarság Háza különleges programokkal várja a látogató-
kat a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepének nyitónap-
ján, szeptember 4-én.  

„Moldovának tájairól érkezem
néhány versvel, hul mind kurtul életem,
hul még magyar szó még hallszik faluba,
magyar nótákat még huzzák fonúba”

(Lakatos Demeter: Kedves üsmeretlen testvér)

17.00 óra Petrás Mária kiállításának megnyitója
A Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe keretében kiállítás
nyílik a Magyarság Háza Kosztolányi termében Petrás Mária
kerámiamûvész és népi énekes szakrális mûveibõl.
A tárlat megtekinthetõ 2015. szeptember 20-ig, naponta 10-18
óra között.

17.30 óra „Moldvai menyekezõ” – õsi dallamok és táncok 
Moldvai csángó magyarok mûsora Klézse, Somoska, Külsõ-
rekecsin, Forrófalva hagyományõrzõ zenészeinek, énekeseinek
és táncosainak közremûködésével a Szentháromság téren, a
Magyarság Háza elõtt.
Muzsikálnak: Hodorog András, Legedi László István, Benke Pál
és Benke Paulina. Énekel és mesél: Balán Bálint Erzsébet, Petrás
Mária. Rendezõ-koreográfus: Péterbencze Anikó és Papp Imre
A belépés a programokra díjtalan.

A corvinák titkai
Országos Széchényi Könyvtár,
(Budavári Palota)

Szeptember 5-én, szombaton 13.30
-14.00 óra között Földesi Ferenc, az
Országos Széchényi Könyvtár kü-
löngyûjteményi igazgatója tart elõ-
adást a színpadon a corvinákról.

Szeptember 6-án 10.00 és 13.00 órakor ingyenes tárlatvezetést
biztosítanak  A királyi könyvtár – 35 corvina titkai hasonmások,
képek, szövegek és filmek tükrében címû kiállításra.
A tárlatvezetés a Könyvünnep látogatói számára ingyenes.

A MAGYAR NYELV ÉS A MAGYAR KÖNYV ÜNNEPE 

Ingyenes 
belépés 

a Magdolna-toronyba 
Járt már a Magdolna-toronyban? A Könyv-
ünnepen – karszalag felmutatásával – in-
gyenes a belépést biztosítunk Önnek a to-
ronyba, ahonnan páratlan panoráma tá-

rul a látogató elé.  A karszalaggal a
Hadtörténeti Intézet és Múzeum

kiállításai is ingyenesen meg-
tekinthetõk. 
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Zsuffa Tünde Angyal a földi pokolban címû re-
gényében az egykor valóban létezett szereplõk és
a kitalált hõsök az írói fantázia segítségével ta-
lálkoznak egymással. Az 1930-as és 1950-es
évek közötti idõszak történelmi tényei alapján
megírt, valós helyszíneken játszódó történet
egyik legfontosabb szála itt játszódik a Várban,
a hajdani testõrlaktanya és a Sziklakórház kö-
zött. A kötet szerzõjével, Zsuffa Tündével a
Litea Könyvszalonban beszélgettünk.

s A regény alapján az olvasó szinte biztos lehet ab-
ban, hogy a szerzõ egy többgenerációs budai család
tagja...

- A történet hitelessége miatt örülök, ha ezt
gondolja, de nem vagyok idevalósi. Egy Fejér
megyei, poros, de számomra nagyon kedves te-
lepülésen, Pusztaszabolcson nõttem fel. Gye-
rekkorom óta történésznek vagy írónak készül-
tem. Vagy talán mindkettõnek. Mindig is nagy
beleélõképességgel, illetve képzelõerõvel ren-
delkeztem, és szívesen gondoltam tovább a tör-
ténelmi cselekményeket, vagy „néztem” a tör-
ténetek mögé. Kezdetben a középkori egyház-
történet vonzott, ezért teológiát és történelmet
tanultam a Pázmány Péter Katolikus Egyete-
men, majd Bécsben.  Elõbb tanársegédként
dolgoztam, végül a bécsi magyar nagykövetsé-
gen kötöttem ki a sajtóosztályon. Ott élhetek a
szenvedélyemnek: annyit írhatok, amennyit
csak akarok. 

s A regény írása közben miként sikerült megragad-
nia azt a miliõt, ami a korabeli Budát és az itt élõket
jellemezte?

Az elsõ betû leírása elõtt hónapokon keresztül
korabeli újságokat olvastam. Fényképeket, sajtó-
bejegyzéseket kerestem a Várról és a Sziklakór-
házról. Elõkerült a kórház tervrajza is. Egy idõ
után „megérkezett” az érzés, amire vártam: vissza-
repültem az idõben hetven évet és pontos képem
alakult ki a helyszínekrõl. Láttam magam elõtt az
épületeket, éreztem az itt élõ, illetve dolgozó em-
bereket, szó szerint együtt lélegeztem, lüktettem a
Várral. Végig a hitelességre törekedtem. A kora-
beli feljegyzésekbõl, emlékiratokból szerzett in-
formációkat beleépítettem a regénybe: például,
hogy az ostrom alatt felrobbantották a vízvezeté-
ket, és a váriak a Mátyás-templom elõtti ciszterná-
hoz jártak vízért, vagy, hogy 1944. december 24-
én délelõtt az emberek még a cukrászdákban ül-
tek, és másnap érkeztek meg az oroszok. Azt is
tudtam, hol lehetett fenyõfát, gesztenyét és sült
krumplit kapni. Minden illatot éreztem és halla-
ni véltem az utcai beszélgetéseket. Bevallom, nem
szerettem volna, hogy írás közben bármilyen mó-
don befolyásoljanak a helyszínek ma látható, át-
épített változatai, ezért csak a regény befejezése
után jártam végig az útvonalat.
s Miért éppen ezt a korszakot választotta a regény
témájaként?

Sokan õszintén meséltek nekem a múlt történé-
seirõl, de aztán mégiscsak elérkeztünk egy falhoz,

amit nem tudtam áttörni.
Engem pedig éppen azok az
arcok, fájdalmak és lelkiálla-
potok érdekeltek, amelyek a
fal mögött maradtak. Végül
megszületett bennem a törté-
net, amiben ki akartam mon-
dani nyíltan, nem burkoltan,
nem köntörfalazva azt, amit
sokan nem mernek. Embert
próbáló sorsok, tragédiák,
hit, lelkierõ, becsület, tisztes-
ség, hazaszeretet. Ezek a köz-
ponti kifejezései a regénynek.
Mindig is érdekelt, hogyan le-
het vesztett helyzetbõl feláll-
ni, és hogyan lehet túlélhetet-
lennek tûnõ tragédiákat fel-
dolgozni.
s A regény fõszereplõi hogyan
kötõdnek a Várhoz?

Horthy testõrparancsnokának
lánya, Balázsovicsh Antónia a
nõi fõszereplõm, aki az Attila úti testõrpalotában
nõ fel. Gyerekkora a budai úrilányokéhoz hason-
ló, a legjobb taníttatást kapja, apácák nevelik, több
nyelven beszél. Az ostrom idején – gróf
Edelsheim Gyulai Ilona, Horthy István özvegye
mellett – a Vöröskereszt önkéntes ápolónõje lesz a
Székesfõvárosi Sebészeti Szükségkórházban, azaz a
Sziklakórházban. Itt ismerkedik meg a félig oszt-
rák, félig portugál származású fiatal orvossal, Lucca
Engellel. Szerelemmel indul a történet, majd egy-
mást követik a tragikus fordulatok 1956-ig. Azt is
mondhatom, hogy a rózsaszínû lányregénybõl elér-
kezünk a sötét, irgalmatlanul kegyetlen valóságba.

Balázsovich Antónia szomorú sorsot
hordoz magában, de nagyon erõs, fe-
gyelmezett nõ, mindent kibír, min-
dent túlél. Minden megtörténik vele,
és környezetével, ami csak megtörtén-
hetett volna, ha valós személy lenne.
Antónián keresztül mutatom be,
mennyit is szenvedett a magyar nem-
zet abban a korban, és hogy mi is a 20.
század áldozatai vagyunk. Megtör-
tünk, mert megtörtek, de talpra áll-
tunk, továbbhaladtunk és most itt va-
gyunk. 
s Kiknek ajánlja a regényt?
- Akik egyetértenek velem, hogy tör-
ténelmünk megismeréséhez, a
problémák megoldásához teljes
igazságra van szükségünk és feltét-
len hitre. Ajánlom azoknak is, akik
nem félnek a múlt nyomasztó érzé-
seivel szembesülni, de elsõsorban az
utánam jövõ generációra gondol-
tam írás közben. Joguk van tudniuk

nemzetünk tragédiájáról. Igazságra kell taníta-
ni és nevelni õket, nem kell attól félni, hogy
nem értik meg a történelem kisiklásait vagy
megijednek. Tapasztalatból tudom, ha nyíltan
és õszintén beszélünk a 20. századról, méltó,
igaz, bátor emberré válhat valaki.

*
A kötet bemutatóját szeptember 2-án 18 óra-
kor tartják a Litea Könyvszalonban. Az írónõ
vendégei: Kubik Anna Kossuth-díjas színmû-
vész, dr. Kovács Csaba történész és Agócs
Sándor költõ. Moderátor: Nagy-Ricsóy Nóra.
A regény kiadója az Antológia kiadó.                  r.a.

20.00 AKI AUTÓN JÁRNI ÓHAJT – A BUDAPEST 
JAZZ ORCHESTRA KONCERTJE

A Budapest Jazz Orchestra évek óta világszínvonalon mutatja be a korabeli
swing zenét. Az Aki autón járni óhajt címû koncert a XX. század ismert, il-
letve ma már elfeledett zenei gyöngyszemeit sorakoztatja fel, a feldolgozá-
sok kifejezetten a zenekarra, valamint a négy szólistára Fehér Adriennre,
Urbán Orsolyára, Farkas Gábor Gábrielre, és Mujahid Zoltánra íródtak.

2015. SZEPTEMBER 6. VASÁRNAP

GYERMEKMATINÉ
10.00 CSENGÕ HANGÚ ANNUSKA ÉS 

A BÉKAKIRÁLY TÖRTÉNETE
Csengõ hangú Annuska találkozik az erdõben a rút béka királlyal, aki azt
ígéri Annuskának, hogyha a szolgálatába áll, visszaadja neki, amit már el-
vesztett, és ami a legkedvesebb volt életében. De vajon mit vesztett el
Annuska? Hagyományos népmesei fordulatok elevenednek meg
aPárparapács Együttes elõadásában, ahol népi-, és modern hangszerek kí-
séretében népdalok és Magyarország különbözõ tájegységeinek táncai kísé-
rik a mesejáték menetét.

11.00 ÁLOMTÜNDÉR
A Látóhatár Kiadó gondozásában jelent meg Mészáros Bori varázslatos
meseregénye, amely a félelmeivel küzdõ Emmáról és a kezdõ álomtündér-
rõl, Pilláról szól. A fordulatos történetbõl kiderül, hogy a félelmek csak lát-
szólag erõsebbek nálunk. A meseregény az elsõ önállóan elolvasott könyv
szerepében is kiválóan helytállhat, de estérõl estére izgalmas esti felolvasás-
nak is ideális.

11.30 VIRÁGGYÖNGY A GYEREKEKNEK
A Virággyöngy Moldvai Csángó Kisegyüttes most a gyermekekhez
szól autentikus moldvai népzenével és népmesével.

13.30 ÕSTÖRTÉNETÜNK TÁGABB 
ÖSSZEFÜGGÉSEI

Sokat írtak már – pro és kontra – a sumér és a magyar nyelv összefüggéseirõl
anélkül, hogy a kapcsolat történelmi tartalmát feltárták volna. Pogátsa
István könyvében azonban a nemzetközi régészeti tudományos ismeret-
anyag ezen vonatkozásainak feldolgozásával sor kerül azoknak a történelmi
eseménysorozatoknak a bemutatására, amelyek során a mezopotámiai ki-
vándorlók utódai benépesítették az eurázsiai sztyeppét. Belõlük lettek a
sztyeppei lovasnomádok. A Pytheas Könyvmanufaktúra kiadásában meg-
jelent kötetrõl Kelemen Örs, a kiadó igazgatója, Pogátsa István szerzõ és
Czakó Gábor, Kossuth-díjas író beszélget.

14.00 ANGYAL A FÖLDI POKOLBAN
A 25 éves Antológia Kiadó gondozásában jelent meg az Angyal a földi po-
kolban címû regény, amelyet Zsuffa Tünde, a szerzõ és Agócs Sándor, a ki-
adó vezetõje mutat be.

14.30 KÁRPÁTERÕDÍTÉS
Szabó József János hadtörténész kötete a Pillangó Kiadónál jelent meg.
A kötetben vázlatok, térképmellékletek mutatják be, hogyan védték a II. vi-
lágháborúban a Keleti Kárpátokat, hogyan építették ki Székelyföld körkö-
rös erõdítését. Izgalmas olvasmány arról, hogy apáink, nagyapáink hogyan
vívták harcaikat a Kárpátokban.

15.00 KUTYASZORÍTÓBAN. MAGYARORSZÁG ÉS 
A II. VILÁGHÁBORÚ

Deborah S. Cornelius amerikai történész több mint fél évszázada foglalko-
zik a 20. századi magyar történelemmel. Felfedezte, hogy az angol nyelvû kö-
zönség milyen keveset tud Magyarországról, s évtizedek alatt gyûjtötte össze
azt az anyagot, melybõl ezt a kötetet formálta. Deborah S. Cornelius rend-
kívül olvasmányos stílusban, a szélesebb publikum számára is érthetõ for-
mában mutatja be azt a csapdahelyzetet, amelyben a trianoni Magyarország
folytatta kiútkeresését. A világháború alatt pedig a harapófogóba szorult or-
szág már csak a rossz vagy még rosszabb közül választhatott.
A kötetrõl Szakály Sándor történész és Rácz Árpád, a Rubicon folyóirat
fõszerkesztõje beszélget.

16.00 CSÍKSOMLYÓ ÉS A CSÁNGÓK
Az Etalon Kiadó mutatja be Csíksomlyóról és a csángókról szóló filmjeit.

16.30 A MAGYAR NYELV A LEGNAGYOBB 
HUNGARIKUM

Sokan és sokféleképpen leírták már, hogy anyanyelvünk a legbiztosabb
megtartó köteléke magyarságunknak. Hiszen amióta magyarok élnek a
Kárpát-medencében, több mint ezer éve, ez a nyelv nem oldódott fel az ide-
gen nyelvek tengerében. Nemcsak hûséggel és kegyelettel tartozunk nyel-
vünknek, de méltó arra is, hogy megünnepeljük. Kiss Gábor, a Tinta
Kiadó vezetõje szerint a magyar nyelv a legnagyobb hungarikum.

17.00 HUNYADY SÁNDORRA EMLÉKEZÜNK
A 125 éve született regény- és drámaírónak az 1930 novemberében bemu-
tatott Feketeszárú cseresznye hozta meg az igazi sikert és tette elismert és ün-
nepelt drámaíróvá. A Vígszínház szakított íratlan szabályaival: húsz év után
elõször nyitotta ki a szerzõ elõtt vasfüggönyét, hogy az fogadhassa a publi-
kum szûnni nem akaró tapsát, és a szokással ellentétben átvitte a darabot a
következõ évadra is. Hunyady munkásságát, életmûvét Bakó Annamária,
a Litea vezetõje,Alexander Bródy, üzletember, író, Hunyady Sándor uno-
kaöccse, Kurta Zsuzsa és Urbán László irodalomtörténészek és Ritl
Péter, olvasó mutatja be.

19.30 MOSONYI MIHÁLY EMLÉKKONCERT 
A MÁTYÁS TEMPLOMBAN

Mosonyi Mihály 1815. szeptember 4-én született az akkor még
Magyarországhoz tartozó Boldogasszonyfa községben, a Fertõ tó keleti part-
jához közel. A Michael Brand néven keresztelt zeneszerzõ Liszt és Erkel
mellett a magyar nemzeti zene legjelesebb képviselõje lett az 1840-es évek-
tõl. Ebben az idõben – mivel hosszabb idõt töltött Moson vármegyében,
vette fel a Mosoni nevet. 1842-tõl Pesten élt, zenei körökben hamar elisme-
rést vívott ki magának kompozícióival. Születésének 200. évfordulóján a
Mátyás-templomban emlékkoncerten idézik fel mûveit.

A MÛSORVÁLTOZÁS JOGÁT A SZERVEZÕK FENNTARTJÁK.

Haza vagy szerelem?

Aki a könyvbemutatóról
lemarad, az szeptember 6-
án, vsaárnap 14 órától a
könyvünnep színpadán is
megismerkedhet a szerzõ-
vel és a kötettel.

Különleges 
kiállítás 
a Levéltárban
A Magyar Nemzeti Levéltár idén is külön-
leges, máskor nem látható relikviákkal, tár-
latvezetésekkel várja a látogatókat a Bécsi
kapu téri épületben.  A Szentháromság téri
pavilonnál a gyermekek elkészíthetik saját
kódexüket vagy a Hunyadiak címerét, a
hollót. 

A Levéltár saját pavilonjánál várja az érdeklõdõ-
ket széles választékú, saját kiadású könyvkínála-
tával, a  rendezvényen kedvezménnyel vásárol-
hatók meg kiadványaik, többek között a
Levéltár történetét összefoglaló kötet, a család-
történeti kutatásokhoz kiadott oktatási segéd-
anyag, vagy az Árpád házi királyok pecsétgyûjte-
ményét összefoglaló album.

A három napos esemény ideje alatt a gyere-
keket is különleges játékokkal várják: történel-
mi ihletésû kirakók, színezõk és papírból hajto-
gatható címerállatok (Hunyadiak hollója) vagy
saját kis kódexek készíthetõek a restaurátorok
segítségével. Minden korosztályt várnak veze-
tett az épületbejárásokon, ahol körbekalauzol-
ják a látogatókat az Országos Levéltár Bécsi ka-
pu téri épületében. A vezetett túrákra a Levél-
tár standjánál lehet jelentkezni, ennek idõ-
pontja: 2015. szeptember 4. (péntek) délután
15 és 17 óra között.

S mi vár a látogatókra a tárlatvezetésen?
Bizony, a Levéltár igazi kincseket, unikális relik-
viákat mutat be a náluk õrzött több mint 30 ezer
iratfolyóméter oklevélbõl, térképbõl, doku-
mentumokból. Többek között a Hunyadi csa-
lád címeres levele, egy Mátyás idejébõl szárma-
zó törvénykönyv, Mátyás király saját kezû aláírá-
sát tartalmazó oklevél, amelyben elismeri adós-
ságait, valamint a Hunyadi család tagjainak pe-
csétjei is kézzel fogható közelségbe kerülnek.

A Hunyadi-relikviák mellett a Csángó-
földrõl származó dokumetumokat is bemutat-
nak. Mivel Csángóföldrõl nagyon kevés doku-
mentum mesél, így különlegességnek számít
II. Rákóczi Ferenc követeinek jelentésében ta-
lált leírás. A bemutatón szerepel még egy nagy-
méretû, 1887-es törvény alapján készült ma-
gyar–román határrendezési térképrészlet, és
egy Mária Terézia által kiadott aranypecsétes
oklevél, amelyben újra fejedelmi rangra emeli
Erdélyt.

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos
Levéltára mindenkit szeretettel vár a Köny-
vünnepen is!

17.30  MÁRAI SZALON A SZABADBAN
A Budai Várban, a Mátyás-templom elõtt 

EMLÉKEZÜNK
Fedák Sári: Te csak most aludjál, Liliom, Honthy Hanna vallomása,

Ruttkai Éva: Notesz és Ottlik Géza: Próza. 
Vendégek: Für Anikó és Trokán Péter színmûvészek, 

Illyés Dalma fuvolamûvész, Kováts Miron gordonkamûvész. 
Házigazda: Szigethy Gábor író, rendezõ.

A BUDAI VÁRBAN 2015
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Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..1155..))

SSzzeepptteemmbbeerr  55..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll::
KKiissaasssszzoonnyyooss  mmeesséékk ––  ddiiaaffiillmmvveettíí--
ttééss..  Amit vetítünk: Szélike királykis-

asszony, Világszép Nádszálkisasszony, Borsószem her-
cegkisasszony. Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig, 45
perc.

SSzzeepptteemmbbeerr  1122..,,  sszzoommbbaatt  1155  óórrááttóóll::  XXIIII..  TTaabbáánnii
NNééppzzeenneeii  FFeesszzttiivvááll,, a Budavári Mûvelõdési Ház prog-
ramja. 
A fesztivál fellépõi: 15.00 Agócs Gergõ - mesemondó
16.00 Szalóki Ági és Zenekara - Körforgás címû gyer-
mekmûsor
17.30 Sebõ 68 - a Sebõ Együttes mûsora
19.00 Vujicsics koncert
A belépés ingyenes. Ajánlott korosztály: 4-12 éves korig.

SSzzeepptteemmbbeerr  1199..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll::  FFooggdd  rráá  aa  jjeettiirree!!
Gyertek el a Nokedli mesedélelõttre, ahol az áprilisban
megjelent, 2-6 éveseknek szóló kötet szerzõi olvasnak
fel nektek verseket. Megtudhatjátok például, hogy mi-
lyen nehézségei lehetnek egy százlábúnak a cipõbolt-
ban, vagy hogy (szerintük) létezik-e a jeti. AA  ffeelloollvvaassááss
uuttáánn  iizzggaallmmaass  kkrreeaattíívv  sszzíínneezzõõkkkkeell  vváárruunnkk titeket, sõt
mindenki elkészítheti a saját jeti-figuráját. Ajánlott kor-
osztály: 2-6 éves korig, 60 perc.

SSzzeepptteemmbbeerr  2244..,,  ccssüüttöörrttöökk  1188  óórrááttóóll::  MMúúzzeeuummookk  ÕÕsszzii
FFeesszzttiivváálljjaa  - Nyitva van az aranykapu... és a Mese-
múzeum. ÓÓvvooddaappeeddaaggóógguussookk  nnaappjjaa.. Várunk minden
kedves óvodapedagógust, hogy együtt tanuljunk meg-
hívott vendégeinktõl a mesék sokféle felhasználási
módjáról és közösen gondoljuk tovább jó gyakorlatai-
kat. A részvétel ingyenes, kérjük, regisztráljon a
muzeumped @pim.hu e-mail címen. 120 perc.

SSzzeepptteemmbbeerr  2266..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll::  MMeesseebbeellii  lléénnyyeekk::
UUnniikkoorrnniissookk  ééss  ssáárrkkáánnyyookk..
Az unikornisok mindig is fontos szereplõi voltak a míto-
szoknak és meséknek a jóság, a szépség és a varázslat
megtestesítõi voltak. A sárkányok hatalmas erejükkel
csodálatra méltóak. Engedd szabadon a fantáziádat és
gyere, készítsd el a saját mesebeli lényedet. A foglalko-
zást Farkas Réka iparmûvész vezeti. Ajánlott korosztály:
5-10 éves korig, 120 perc.

Vízivárosi klub
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  2266..))  

SSzzeepptteemmbbeerr  1144..  hhééttffõõ,,  1177::0000  óórraa::  MMeessee  ddaallllaall    iinnttee--
rraakkttíívv  éénneekkeess--zzeennééss  mmeesseeddéélluuttáánn  (3-103 éveseknek).
SSzzeepptteemmbbeerr  2222..  kkeedddd  99::3300  óórraa::  BBaabbaa--mmaammaa  kklluubb..
Kommunikációs gyakorlatok, útmutatás a hiszti-korszak
átvészeléséhez címmel Vraskóné Réfy Hanna perina-
tális szaktanácsadó elõadása.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
HHÉÉTTFFÕÕ
10:00-12:00 Játékkör örökifjú felnõtteknek (szeptem-
ber 7-tõl)
16:00-17:00 angol nyelvklub (szeptember 7-tõl)

KKEEDDDD
8:00-9:00 senior gerinctorna (szept. 1-
tõl)
ÚJ! 15:30-16:30 „„AArraannyycciippõõ””--  sseenniioorr
ttáánnccttaannffoollyyaamm.. Válassza a vidám közössé-
get és kapcsolódjon ki profi tánctanár segít-
ségével. Nálunk partner nélkül is megtalálja
a társaságát! Elsõ alkalom szeptember 15.
Részvételi díj 500ft alkalmanként. Érdeklõ-
dés: Füleki Réka, 06-30/479-9328.

SSZZEERRDDAA
8:45-10:15 nõi jóga
10:30-12:00 babás nõi jóga
Elsõ alkalmak szeptember 9-én, részvételi díj
1000ft/alkalom, 4000ft/5 alkalom
ÚJ! 16:00-16:30 RRiinnggaattóó  éénneekkeess  óóvvooddaa.. Elsõ alkalom
október 7. Érdeklõdés, jelentkezés: ili@ringato.hu,
tel.:06-30/600-8755

CCSSÜÜTTÖÖRRTTÖÖKK
8:00-9:00 senior gerinctorna 
14:00-17:00 bridzs klub (szeptember 3-tól)
17:00-18:00 meridián torna (szeptember 3-tól)

Ingyenes internet-használati lehe-
tõség biztosított a programokhoz
igazodó rugalmas nyitva tartási idõ-
ben. A klub programokhoz, foglal-
kozásokhoz terembérlési lehetõsé-
get biztosít. 

Elérhetõség: 
Tel: +36-1-780-7660
E-mail:
info.vizivarosi.klub@gmail.com

Szonáta koncert a Városházán
Az Ensemble Artemisia ingyenes koncertjét hallgat-
hatják meg sszzeepptteemmbbeerr  1122--éénn  1188  óórraakkoorr  aa  BBuuddaavváárrii
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aauulláájjáábbaann..  
Közremûködnek: 
Kertész Ágnes - hegedû, Baranyay Piroska - cselló,
Fábri Flóra - csembaló, Gyõri István - lant. 
Mûsor: A. Corelli: hegedû szonáta op. 5/III C-dúr
J.S. Bach: hegedû-csembaló szonáta BWV 1017 
c-moll
F. Geminiani: cselló szonáta op. 5/III C-dúr
A. Corelli: hegedû szonáta op. 5/IX A-dúr (Geminiani
díszítéseivel)
A. Corelli: La Follia
AA  kkoonncceerrtt  iinnggyyeenneess..

Budavári Mûvelõdési Ház
((II..,,  BBeemm  rrkkpp..  66..))
SSzzeepptteemmbbeerr  44..  ppéénntteekk  1199..0000  óórraa:: SSeebbõõ--KKlluubb  ééss  TTáánncc--
hháázz.. Az esten ezúttal a Parasztbarokk címû lemez zenei
anyagára készített új, eredeti táncprodukció lesz látható.
Vendégek: Lõrinszky Attila nagybõgõmûvész és Farkas
Zoltán Érdemes Mûvész, Harangozó-díjas táncmûvész,
koreográfus. Belépõ: 1000 Ft.
SSzzeepptteemmbbeerr  11..  kkeedddd  1100..3300  óórraa::  IIppaacchh  IIllddiikkóó  --  EErrddééllyyii  bbaa--
rraannggoollááss  II.. Vetítettképes ismeretterjesztõ elõadás.
Belépõ: 100 Ft.
SSzzeepptteemmbbeerr  88..  kkeedddd  1100..3300  óórraa::  MMaalloommhheeggyyii  IImmrree  --
AAuusszzttrriiaa  33..  Vetítettképes ismeretterjesztõ elõadás.
Belépõ: 100 Ft.
SSzzeepptteemmbbeerr  55..  sszzoommbbaatt  1100..0000  óórraa::  KKöössssüünnkk  LLáánnyyookk!!  ––
nnyyíílltt  nnaapp.. Fonalvásárral egybekötött fonal bemutató, ké-
zimunka klub, hobbi kézimunkázóknak, kötés horgolás
kezdõknek, újrakezdõknek és profiknak. Vezeti: Erdei
Gyöngyvér. A foglalkozás ingyenes!
SSzzeepptteemmbbeerr  1111..  ppéénntteekk  1166..0000  óórraa::  PPéénntteekk  eessttii  kkööttõõkklluubb..
Kötetlen foglalkozás, közös kötés, kezdõknek, újrakez-
dõknek és haladóknak. Vezeti: Erdei Gyöngyvér.
Díja 1500 Ft. Ha kevesebb, mint 2 órát tudsz velünk len-
ni, 1000 Ft.

Magyar Mezõgazdasági Múzeum és
Könyvtár
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
MMaaggyyaarr  tteerrmméésszzeettffiillmmeesseekk  --  ffiillmmkklluubb.. Az Országos
Mezõgazdasági Könyvtárban havi rendszerességgel
neves magyar természetfilmesek alkotásait bemutató
filmklubot Urai Róbert vezeti. A vetítéseket minden hó-
nap második keddjén, 18 órakor tartják. Sáfrány József

rendezõ alkotásaiból a filmvetítés sszzeepptteemmbbeerr  88--áánn,,
kkeeddddeenn,,  1188  óórraakkoorr::  KKiillááttááss  aa  NNaaggyy--KKooppaasszzrróóll - színes,
magyarul beszélõ, magyar ismeretterjesztõ film, 52
perc.

Kaiser Ottó kiállítása a Várnegyed
Galériában
A Várnegyed Galéria szeretettel meghívja Önt és család-
ját 22001155..  sszzeepptteemmbbeerr  33--áánn  1188..0000  óórráárraa  Kaiser Ottó Író-
portrék hetedhét országból címû kiállítására. A kiállítást
megnyitja: E. Csorba Csilla, a Petôfi Irodalmi Múzeum
igazgatója. Közremûködik: Szirtes Edina Mókus hegedû-
mûvész. 
A kiállítás megtekinthetô 2015. szeptember 26-ig,
keddtôl szombatig 11.00 -18.00 óra között. A Várnegyed
Galéria elérhetôségei: Budapest I. Batthyány utca 67.
Telefon: 06-1-214-4450. A Várnegyed Galéria kiállításai
ingyenesen látogathatók.

Magyar Emlékek a Világban Egyesület
((MMaaggyyaarrssáágg  HHáázzaa,,  DDeeáákk  tteerreemm))
AAzz  eeuurróóppaaii  uuttaazzáássookk  ééss  ttaappaasszzttaallaattookk  öösssszzeeggeezzééssee  ggrróóff
SSzzéécchheennyyii  IIssttvváánn  íírráássaaiibbaann.. A Hitel intelmei, nemzetmeg-
tartásának idõszerû feladatai: akkor és most. Az est al-
kalmával emlékeznek gróf Széchenyi István közeli szüle-
tésnapjára.
Elõadók: dr. Körösi Mária egyetemi docens, a Széchenyi
Társaság elnökségi tagja, Popotász Nikolász, az Óbudai
Egyetem Bánki-karának végzõs hallgatója.
Köszöntõt mond: Csibi Krisztina a Magyarság Háza igaz-
gatója. Közremûködik: Pándy Piroska Liszt Ferenc díjas
operaénekes. További közremûködök: az Egyesület tag-
jai rövid felvezetõvel - felvételekkel, térképpel -
Széchenyi István nagy utazásai Európában, a nemzet
szolgálatában címmel. Helyszín: I., Szentháromság tér 6.
IIddõõppoonntt::  sszzeepptteemmbbeerr  1155..  kkeedddd,,  1188..0000  óórraa..
A félévnyitó elõadás alkalmával átvehetõk a további
programok ismertetõi.

Programok
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Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztõségben.

Várnegyed

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann
kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,
ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinn--
ggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

HHûûvvöössvvööllggyyii  úton 2 lakásos bauhaus-villaépületben I. eme-
leti 125 m2-es öröklakás (elvi tetõtér beépítési lehetõséggel)
terasszal, garázs lehetõséggel, reprezentatív belterekkel el-
adó. Irányár: 43,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

AAttttiillaa úton a Vérmezõ közelében I. emeleti, csendes belsõ
udvar felé nyíló 57 m2-es 2 szobás, étkezõ konyhás, egyedi gáz
cirkó fûtéses galériázható önkormányzati lakás kisebb alap-
területû kertes környéki önkormányzati lakásra cserélhetõ.
Csereirányár: 8,9 M Ft. 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii  várban az Úri utcában 72 m2-es (utcai és kert fe-
lé is nyíló) földszinti, dongaboltozatos, borospincés, felújított
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy ha-
sonló csereértékû budapesti kertes házra cserélhetõ. Cse-
reirányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

SSzzaabbóó Ilonka utcában 55 m2-es felújított, egyedi gázfûté-
ses, 2 külön bejáratú szobával, étkezõs konyhával, kamrával
kialakított öröklakás eladó vagy hasonló méretû I. kerületi ön-
kormányzati lakásra cserélhetõ értékegyeztetéssel. Irányár:
25 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Úri utcában reprezentatív mûemlék-
épület  földszintjén lévõ 47 m2-es és 62 m2-es dongaboltoza-
tos és emeleti 100 m2-es duplakomfortos önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányárak: 10,8 M Ft,
19,8 M Ft és 29 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

DDiisszz  téren felújított mûemlékház földszintjén 102 m2-es
reprezentatív, nagypolgári önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó vagy budai hasonló méretû kertes vagy te-
raszos öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 35 M Ft. Wágner
Iroda, tel: 0630/488-1933. 

DDuunnaa--ppaarrttoonn a Batthyány téren reprezentatív mûemlék-
házban lévõ 150 m2-es, dupla komfortos (zuhanyzós és kádas
fürdõszoba), erkélyes, panorámás, cirkófûtéses, jó állapotú
nagypolgári jellegû önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti jo-
ga átadó. Csereirányár: 21.9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

PPeessttii  oldalon XIX. kerületben, csendes kertvárosi részen
eladó 180 m2-es 2 szintes családi ház (irányár: 24,9 M Ft) és
300 m2-es, 3 szintes reprezentatív családi ház (irányár: 48,9
M Ft). Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

XXIIII..  Normafa úton nagy kertes 4 lakásos villaházban lévõ
64 m2-es felújított, cirkófûtéses önkormányzati lakás kisebb
I. kerületi önkormányzati lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 15
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630 488-1933

BBuuddaaii vár és a Halászbástya közelében a Szalag utcában
reprezentatív  mûemlékház I. emeletén lévõ 64 m2-es, felújí-
tott, cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti jo-
ga átadó. Csereirányár: 16,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.  

SSzzeenntthháárroommssáágg  utcában 36 m2-es teljeskörûen, igényesen
felújított önkormányzati lakást elcserélném vári lakásra ér-
tékegyeztetéssel, vagy örökbérleti joga átadó, 21 MFt. Tele-
fon: 202-2505, +36-30-251-3800.00

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

kkéésszzppéénnzzeess,,  lleeiinnffoorrmmáálltt  vveevvõõkk  rréésszzéérree..  
BBaakkoossLLAAKK,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  3322..  

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

MMeeggbbíízzhhaattóó,,  kküüllffööllddii  üüggyyffeelleeiinnkk  rréésszzéérree  kkeerreessüünnkk  
iiggéénnyyeess,,  úújj  vvaaggyy  ffeellúújjííttootttt  iinnggaattllaannookkaatt  hhoosssszzúú  ttáávvúú  
bbéérrlleettrree..  BBaakkoossLLAAKK  IInnggaattllaann,,  tteelleeffoonn::  332266--00661188,,  

0066--2200--99774400--557711..

BBiimmbbóó  úton családi ház építésére alkalmas telek 117 mil-
lió forintos irányáron eladó. BakosLak Ingatlan. Telefon: 326-
0618, 06-20-9740-571.

IIII..  FFeennyyvveess utcánál felújítandó családi ház 110 millió forin-
tért eladó. BakosLak Ingatlan. Telefon: 326-0618, 06-20-
9740-571.

IIII..  KKuurruucclleessii  útnál 2001-ben épült 68 nm-es 2+ fél szobás
elsõ emeleti, erkélyes, garázsos igényes lakás 51 millió forin-
tért eladó. BakosLak Ingatlan. Telefon: 326-0618, 06-20-
9740-571.

KKéésszzppéénnzzeess  ügyfelünk részére keresünk minimum 40 nm-
es, 1,5-2 szobás lakást 18 millió forintig, második emelet fe-
lett liftes házban. BakosLak Ingatlan. Telefon: 326-0618, 06-
20-9740-571.

KKeerreessüünnkk ügyfelünk részére 14 millió forintig lakást, lehet
romos állapotú is. BakosLak Ingatlan. Telefon: 326-0618, 06-
20-9740-571.

XXIIIIII..  portaszolgálatos garzonházban 5 db felújított mini
garzon bérlõkkel vagy bérlõk nélkül kizárólag egyben 65 M
Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan. Telefon: 326-0618, 06-20-
9740-571.

EEggyyeetteemmiissttaa lányomnak keresek emeleti, felújítandó örök-
lakást, készpénzfizetéssel. Magánszemély! Telefon: 06-20-
496-6601.

NNaaggyyoobbbb eladó lakást keresünk saját részre a Várban, vagy
a Vár oldalán. Házaspár két kisgyerekkel költözne. Ingatlano-
sok ne hívjanak. Telefon: 06-20-925-5036.

MMaaggáánnsszzeemmééllyy  garázst vagy beállót venne vagy építene a
Naphegyen, saját részre. Tároló vagy pince is érdekel.
naphegytarolo@gmail.com vagy 20/3696664.

ÉÉrrtteellmmiissééggii  pár 2-2,5 szobás, felsõ emeleti lakást keres
csendes környéken, erkéllyel, gépkocsibeállási lehetõséggel,
azonnali készpénzfizetéssel. felújítandó is érdekel! Telefon:
06-70-433-9941.

+5000 FT-OT ADOK AZ ÚJSÁG 
FELMUTATÁSAKOR VÁSÁRLÁS ESETÉN! 
RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZÉRT!

1199..  ééss  2200..  sszzáázzaaddii  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyytt,,  rrééggii  bbúúttoo--
rrookkaatt,,  ffaallii--,,  aasszzttaallii  ééss  áállllóó  óórráátt,,  llaakkbbeerreennddeezzééssii  ttáárrggyyaakkaatt,,
aasszzttaallii  ddíísszzeekkeett,,  eezzüüsstt  ggyyeerrttyyaattaarrttóótt,,  ccuukkoorrddoobboozzookkaatt,,  hhii--
bbáássaatt  iiss,,  hhaaggyyaattéékkoott!!  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann!!  AA  hhéétt  mmiinnddeenn  nnaapp--
jjáánn  hhíívvhhaattóó..  TTeelleeffoonn::  0066--7700--66000000--332233,,  MMaarrkkóó  IIssttvváánn,,  ee--
mmaaiill::  mmaarrkkoo..aannttiikk@@ffrreeeemmaaiill..hhuu..

éélleettjjáárraaddéékk
ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne szakképzett ápolónõi vég-

zettséggel. Aradi Lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-30-991-
8719.00

aaddááss--vvéétteell

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

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, ér-
tékbecsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort,
alpacca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is,
bizsut, borostyánt). Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-
30-973-4949.00

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.00

LLiibbrrii Antikvárium vásárol antik és használt könyveket,
könyvtárakat, hagyatékot, ingyenes kiszállással, készpénzfi-
zetéssel. Telefon: +36-20-665-6418, 318-3603. E-mail:
info@libriantikvarium.hu

1199--2200..  sszzáázzaaddii  mmaaggyyaarr  ééss  rrééggii  kküüllffööllddii  ffeessttmméénnyyeekk,,
mmûûttáárrggyyaakk  vvéétteellee  kkéésszzppéénnzzéérrtt..  DDííjjmmeenntteess  éérrttéékkbbeeccss--
llééss..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--994499--2299--0000  EEmmaaiill::  nneemmeess..ggyyuullaa
@@nneemmeessggaalleerriiaa..hhuu NNeemmeess  GGaalléérriiaa::  11002244..  SSzziilláággyyii
EErrzzsséébbeett  ffaassoorr  33..

KKAASSTTÉÉLLYYOOKK  BBEERREENNDDEEZZÉÉSSÉÉHHEEZZ  vásárolok antik búto-
rokat, kisebb-nagyobb festményeket, bronz tárgyakat,
porcelánokat, Kovács Margitot, álló-, fali-, asztali dísztár-
gyakat (hibásat is) 6-12 személyes ezüst étekészleteket,
tálcát stb., könyveket, régi katonai kitüntetések tárgyait és
teljes hagyatékot. Telefon: 06-20-280-0151, herendi77@
gmail.com.

sszzoollggáállttaattááss

KKéémméénnyyeekk  jjaavvííttáássaa,,  bbéélleellééssee,,  tteettõõjjaavvííttááss,,  tteettõõjjáárrddáákk  ffeell--
úújjííttáássaa,,  kkiiééppííttééssee..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--221133--77771133,,  338811--66778877..

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

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Tele-
fon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308.

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csa-
pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Te-
lefon: 06-30-447-3603.

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2200  éévvee  vváállllaalloomm  iiggéénnyyeesseenn,,  bbeeccssüülleetteesseenn  ffaa  ééss  mmûûaannyyaagg
aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeessttéé--
sséétt,,  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaa--
llaann!!  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  vviillllaannyy--
sszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--99334444--666644,,  224466--99002211..  

EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

OPTIKA PAP SÁNDOR OSTROM UTCA 6.
ELEGÁNS SZEMÜVEGEK, VEVÕBARÁT ÁRAK. 

APRÓBETÛS SZÖVEGEKHEZ JÓ KÉZINAGYÍTÓK!
MEGRONGÁLÓDOTT SZEMÜVEGÉT

RENDBEHOZZUK. VÁLLALKOZÁSUNK ITTHON
ADÓZIK!. TELEFON 213-5368.

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.

33    AAZZ  11--BBEENN!!
1100  éévvee  mmûûkkööddõõ  II..  kkeerrüülleettii  ccéégg  ggoonnddnnookkssáággoott,,  ffûûttõõ--,,  kkaa--
zzáánnkkeezzeelléésstt,,  ttaakkaarrííttáásstt  vváállllaall  ttáárrssaasshháázzaakk,,  iirrooddaahháázzaakk,,  kköö--
zzüülleetteekk  rréésszzéérree..  RReeffeerreenncciiáávvaall  rreennddeellkkeezzüünnkk!!  HHíívvjjoonn  bbiizzaa--
lloommmmaall!!  TTeelleeffoonn::  0066--3300--66770000225588..

Üvegezés! Ajtók, ablakok, erkélyek, kirakatok, vitrinek üve-
gezése. Zuhanykabinok, üvegablak beépítése. Hõszigetelt,
katedrál, edzett, és dróthálós üvegek. Biztosításra is! Gyorsan,
tisztán, pontosan! Telefon: 06-30-2-664-666.

GGYYÖÖNNGGYYÖÖCCSSKKÉÉKK  CCssaallááddii  NNaappkköözzii
NNyyíílltt  nnaappoott  ttaarrtt  aauugguusszzttuuss..  2288--áánn  ééss  3311--éénn  1100  óórrááttóóll..  

BBeejjeelleennttkkeezzééss::  PPááhhyy  AAnnnnaa,,  0066--2200--996699--00669988..

TTÁÁRRSSKKÖÖZZVVEETTÍÍTTÉÉSS
SSzzíívvvveell--lléélleekkkkeell  sseeggííttüünnkk  mmeeggttaalláállnnii  ppáárrjjáátt  ttööbbbbeezzrreess

aaddaattbbáázziissuunnkkbbóóll!!  kkoommoollyyaannggoonnddoolloo..hhuu..  
TTeelleeffoonn::  0066--2200--22772211--446611..

GGyyeerrmmeekktteelleenn idõs hölgy, - házaspárnak napi teendõkben
segítenék, séta, társalgás, ügyintézés, stb... pedagógusnõ. Te-
lefon: 06-20-5963-394.

ÚÚjjvviiddéékkii  7 éves kisfiúnak támogatót keresek. Anyja el-
hagyta, gyámja lebénult, új gyámja munkanélküli. Pedagógu-
sa. Telefon: 06-20-5963-394.

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa,,  korrepetálás. Emeltszintû és közép-
szintû érettségire, egyetemi, fõiskolai tanulmányokra felkészí-
tés. Több mint húszéves gyakorlat. Telefon: 06-1-213-7747,
06-20-518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa  szaktanár oktatást vállal referenciamunkák-
kal valamennyi korosztály számára. Felkészítés középiskolai
és egyetemi felvételi vizsgára. Évközi felzárkóztatás minden
iskolatípus esetében. Telefon: +36-30-541-3577.

JJööjjjjöönn!!  TTaannuulljjoonn  mmáásskkééppppeenn  mmoozzooggnnii..  EELLMMÚÚLLNNAAKK  AA
FFÁÁJJDDAALLMMAAKK!!  GGyyóóggyyííttóó  mmoozzggááss,,  rreellaaxxáácciióó  eeggyybbeenn..  TTööbbbb
mmiinntt  mmoozzggááss!!  SSzzeepptteemmbbeerrttõõll,,  ccssüüttöörrttöökköönnkkéénntt  eessttee  66  óórraa,,
TToollddyy  FFeerreenncc  GGiimmnnáázziiuumm..  wwwwww..ffeellddeennkkrraaiiss--ttaannffoollyyaamm..hhuu
++3366  2200 552222  22772211

Ingatlan

Oktatás

Adás-vétel
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AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,  77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,
kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

EENNEERRGGIIAA--SSTTOOPP  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--665555--22

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

Életjáradék

Az önkormányzat ingyen 
hívható zöld száma közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275

varnegyed@budavar.hu

Szolgáltatás

RREEFFOORRMM,,  BBIIOO  ÉÉLLEELLMMIISSZZEERREEKK..  
NNAATTÚÚRR  KKOOZZMMEETTIIKKUUMMOOKK,,

TTIISSZZTTÍÍTTÓÓSSZZEERREEKK,,  
GGYYÓÓGGYYTTEEÁÁKK,,  

KKRRÉÉMMEEKK,,
ÉÉTTRREENNDDKKIIEEGGÉÉSSZZÍÍTTÕÕKK  SSZZÉÉLLEESS

VVÁÁLLAASSZZTTÉÉKKBBAANN..  

NNAATTUURRAA  BBOOLLTT
IISSKKOOLLAA  UU..  3355//BB..  

KKEERRÜÜLLEETTII  KKÁÁRRTTYYAA  
EELLFFOOGGAADDÓÓHHEELLYY,,  55%%!!

Megjelenés
Szeptember 11.
Szeptember 25.

Október 9.
Október 22.
November 6.
November 20.
December 4.
December 18.

Lapzárta
Szeptember 2.
Szeptember 16.
Szeptember 30.

Október 14.
Október 28.

November 11.
November 25.
December 9.

Lapszám
15
16
17
18
19
20
21
22

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001155..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

HHiirrddeesssseenn  aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!
Üzenete minden I. kerületi családhoz eljut!

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

(Csak közületi apróhirdetésnél!)
20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

Keretes hirdetések:
1/2 oldal
274x200 mm,
65.000 Ft+ÁFA

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

Apróhirdetés-felvétel személyesen: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig
1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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Az I. és II. kerület határán, a Csalogány ut-
cában, a Szerencsejáték Zrt. székházával
szemben 2015. augusztus 4-én megnyílt a
cég legmodernebb lottózója.

Augusztus 4-én megnyitott a Szerencsejáték Zrt.
legújabb és legmodernebb üzlete, ahol a játékosok
a megszokott játékok mellett kényelmesen kipró-
bálhatják a megújult Tippmixet is. A sportfoga-
dók igényeit hivatott kiszolgálni mind méretével,
mind kényelmes kanapéival, ezt segíti a 16 moni-
tor és 6 érintõképernyõ, hogy egy idõben többen
is játszhassanak, illetve tájékozódhassanak a
sporteseményekrõl és a fogadási kínálatról.

A Szerencsejáték Zrt. az új, illetve felújított lot-
tózók kialakításakor arra törekszik, hogy mind a
törzsjátékosok, mind a fiatalabb korosztály szá-
mára olyan vonzó közösségi teret alakítson ki,
ahová szívesen betérnek játszani. Mindössze hat-
féle színt alkalmaztak: a zöld, a sárga és a szürke
két-kétféle árnyalatát. A színes bútorok és karak-
teres megjelenésû információs táblák építészeti
hátterét a világos és sötétszürke kõporcelán pad-
ló, valamint fehér falak
és mennyezet szolgáltat-
ják. Játékra hívnak a dí-
szítõ piktogramok is. A
kirakatokban a minden-
kori várható fõnyere-
ményre és az aktuális ak-
ciókra hívják fel a figyel-
met, vagy új termékekrõl,
sorsjegyekrõl tájékoztat-
juk a játékosokat. 

A lottózó hivatalos cí-
me, bár a bejárat a
Csalogány utca felõl van,
a Kapás utca 6-12. és heti
hat nap, hétfõtõl pénte-
kig reggel 9-tõl este 6-ig,
valamint szombaton reg-
gel 8-tól délután 1 óráig
várja játékosait.

Megnyílt a Szerencsejáték Zrt. legújabb 
és legmodernebb lottózója

HIRDETÉS


