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Megnyílt a Mátyás Király JátszóparkHajókirándulás az
Idõsek Világnapján

A Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat az Idõsek Világnapja alkalmá-
ból szervezendõ hajókirándulásra szere-
tettel várja az I. kerületi idõs polgárok je-
lentkezését.

A HAJÓKIRÁNDULÁS IDÕPONTJA: 
2015. OKTÓBER 1., CSÜTÖRTÖK.

Program:
•8.30 órakor gyülekezés a Batthyány téren
•Indulás a Batthyány téri hajókikötõbõl 9.00
órakor
•Budapest – Nagymaros –Budapest
•Ebéd a hajón 
•Érkezés Budapest Batthyány térre várhatóan
15.00 órakor

Jelentkezési határidõ:
2015. szeptember 14-17. között 9.00-12.00, és
13.00-15.00 óra között, valamint 2015. szep-
tember 18-án 9.00-12.00 óra között.

Jelentkezni csak személyesen lehet az alábbi cí-
meken: 
Budavári Önkormányzat III. számú Idõsek
Klubja, 1011 Budapest, Fõ u. 31. Telefon: 201-
4053 
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Gondozási Központ, 1013 Budapest, Attila út
8. Telefon: 356-6584.

A jelentkezéshez szükséges okmányok: 
Személyi igazolvány, 
Lakcímkártya, 
Nyugdíjszelvény.

A jelentkezés feltétele: Az öregségi vagy rok-
kantsági nyugdíj havi összege ne haladja meg a
156.750 forintot. A jelentkezések elbírálásánál
elõnyt élveznek azok az I. kerületi polgárok,
akik eddig még nem vettek részt ezen a progra-
mon.

Szeptember elsõ hétvégéjén tizenharmadik alkalommal
rendezte meg a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ün-
nepe a Budai Várban címû három napos programsoro-
zatát a Budavári Önkormányzat, idén a Magyarság
Háza társaságában, az Országos Széchenyi Könyvtár, a
Hadtörténeti Intézet és Levéltár, valamint a Magyar
Nemzeti Levéltár közremûködésével.

A könyvünneppel egyidõs Somos együttes moldvai és gyimesi
csángó muzsikával hívogatta az érdeklõdõket. Elsõként a
kisszelmenci Ádám Orsolya, a Kossuth Lajos Szónokverseny
tavalyi nõi gyõztese lépett színpadra, hogy elõadja keserédes írá-
sát, milyen is határon túlról származó magyarnak lenni.

– Trianon, határok. Minek magyarázzam, mikor még
Pesten is megkérdezik tõlem, hol tanultam meg ilyen jól ma-
gyarul? – hangzott a Kárpátalja és Felvidék határáról elszár-
mazott diáklány kérdése.
Köszöntõjében Nagy Gábor Tamás polgármester mindenek-
elõtt üdvözölte az érdeklõdõket és a díszvendégeket; a
Csángóföld képviseletében megjelenteket, majd így folytatta:

– 1686. szeptember 2-án, 145 év török uralomtól szabadult
meg Budavára. Azért választottuk ezt az évfordulót a könyvün-
nep dátumául, mert számunkra azt jelképezi, hogy Buda újra
és újra fel tudott támadni. Arra a vitézségre emlékezünk, ame-
lyik felszabadította, s arra az állhatatosságra, amelyik újjáépí-
tette. Nagy dolog meghalni a hazáért, de talán még nagyobb vi-
tézség élni és tenni érte a hétköznapokban – idézte Zrínyi
Miklós költõ és hadvezér gondolatait Nagy Gábor Tamás, aki
emlékeztetett: Ince pápa fogta össze az egymással civódó nagy-
hatalmakat, elérve így a közös célt, hogy felszabadítsák
Magyarországot és Európát a Bécset fenyegetõ török seregtõl.

(Összeállításunk a 4. oldalon)

A Budavári Önkormányzat több mint két évtizedes hagyománya,
hogy megemlékezik Buda várának 1686. szeptember 2-i, a törö-
köktõl való visszavívásáról. Minden esztendõben a gyõztes csata
napján kerül sor a Budavárért Emlékérem átadására. Az 1992-ben
alapított helyi kitüntetést azon személyek tevékenységének elis-
merésére, megörökítésére alapította a Budavári Önkormányzat,
akik hozzájárultak a kerület fejlõdéséhez, jó hírnevének öregbíté-
séhez. Ebben az évben, a gyõzelem 329. évfordulóján, Helmich
Katalin, a Petõfi Irodalmi Múzeum múzeumpedagógusa, a
Magyar Mesemúzeum és Mesemûhely vezetõje, dr. Janotti Judit
mûemlék-felügyelõ és Török Ádám zenész, zeneszerzõ  vehette át
az elismerést.      (Írásunk a 3. oldalon)

Átadták a  Budavárért
Emlékérmeket

A sikeres tizenharmadik

Könyvünnep a Budai Várban

Újabb tematikus játszótérrel gazdagodott a kerület, a Halászbástya tõszomszédságában kialakított Budavári Mátyás Király Játszótér a középkori Budai
Vár hangulatát idézi meg. Lehetõséget ad arra, hogy a gyerekek eljátsszák kedvenc Mátyás királyos meséiket, vagy ha éppen arra támad kedvük, úja-
kat is kitaláljanak. (Tudósításunk a 2. oldalon)
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Demencia - szellemi hanyatlás
Elõadás az Idõsek Klubjában
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ szakemberei munkájuk során gyakran kerülnek
kapcsolatba szellemileg leépült idõs emberekkel az I. ke-
rületben.  Egyre többször kérnek segítséget a családok az
intézményünktõl a demenciában szenvedõ idõs hozzá-
tartozóik ellátásához. Sok esetben nincs kellõ informáci-
ójuk a  betegségrõl, mely eltér a átlagos öregedés folya-
matától és nincsenek felkészülve azokra a nehézségekre,
melyek az állapotromlással együtt járnak.

Erre az igényre reagálva a Budavári Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a Budavári Önkor-
mányzat Népjóléti Közalapítványának támogatásával
felkérte dr. Folyovich András osztályvezetõ fõorvost, a
Szent János Kórház Neurológiai- Stroke Centrum osz-
tályvezetõ fõorvosát, hogy tartson elõadást  Demencia
- szellemi hanyatlás címmel. Szeretettel várnak minden
érdeklõdõt, szellemileg friss és idõsödõ nyugdíjast és
hozzátartozót.
AAzz  eellõõaaddááss  iiddeejjee::  sszzeepptteemmbbeerr  2288..,,  hhééttffõõ,,  1133..3300  óórraakkoorr
HHeellyysszzíínn::  BBuuddaavváárrii  SSzzoocciiáálliiss  ééss  GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii  SSzzoollggááll--
ttaattáássii  KKöözzppoonntt,,  IIII..  sszz..  IIddõõsseekk  KKlluubbjjaa,,  II..,,  RRoohhaamm  uu..  77..
ÉÉrrddeekkllõõddnnii  lleehheett::  aa  337755--99448866--ooss  tteelleeffoonnsszzáámmoonn,,
BBookkooddii  FFeerreennccnnéé  kklluubbvveezzeettõõnnééll..

Mozogjunk együtt „kortalanul”
Családi nap a Czakón
SSzzeepptteemmbbeerr  1199--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1100  ééss  1155  óórraa  kköözzöötttt  iiss--
mméétt  ccssaallááddii  ssppoorrttnnaappoott  sszzeerrvveezz  aa  BBuuddaavváárrii  SSzzoocciiáálliiss  ééss
GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii  SSzzoollggáállttaattáássii  KKöözzppoonntt  eeggyyüüttttmmûûkkööddééss--
bbeenn  aa  CCzzaakkóó  uuttccaaii  SSppoorrtt--  ééss  SSzzaabbaaddiiddõõkköözzppoonntt  mmuunnkkaa--
ttáárrssaaiivvaall,,  MMoozzooggjjuunnkk  eeggyyüütttt  --  „„kkoorrttaallaannuull””!!  ccíímmmmeell..
Egyaránt várják az idõseket, fiatalokat, nagyszülõket és
unokákat a Czakó utcai pályán, ahol egyebek mellett
sportbemutatókat, kézmûves foglalkozásokat tarta-
nak. Szerveznek családi vetélkedõt is háromgenerációs
családok számára, de örömmel veszik olyan idõs embe-
rek jelentkezését, akik fogadott nagyszülõként csatla-
koznának gyerekes családokhoz a versenyben. A „civil
utcában” bemutatkoznak az I. kerületi civil, egyházi és
önkormányzati intézmények, szociális és mentálhigié-
nés tanácsadást nyújtanak az érdeklõdõknek. Az
egészség-sátorban ingyenes vérnyomásmérést végez-
nek, és aktivitással, mozgással kapcsolatos ötleteket kí-
nálnak a résztvevõknek. 
A családi napot tombola zárja, amelynek bevételét a
szervezõk a Budavári Óvodák számára ajánlják fel. 
A Népjóléti Közalapítvány támogatásával megvalósuló
programon a részvétel ingyenes! 

Indul az õszi futószezon
SSzzeepptteemmbbeerr  1133––áánn  ((vvaassáárrnnaapp)),,  aa  VVáárroosslliiggeettbbeenn  99..0000
óórraakkoorr  kkeezzddõõddiikk  aa  3300..  WWiizzzz  AAiirr  BBuuddaappeesstt  FFééllmmaarraattoonn..
Az õszi futószezon elsõ eseménye lesz ez a verseny, ami
nem csak itthon, de a külföldiek körében is igen népsze-
rû, 64 országból eddig már csaknem 2000-en regiszt-
ráltak a Budapest Félmaratonra.

A 21,0975 kilométeres táv a „legyõzhetõ távolság”,
de ha valaki úgy érzi, hogy a kilométereket és az él-
ményt is megosztaná másokkal, akkor erre is van mód,
váltással - párban vagy akár trióban is. A kezdõket, a ki-
sebbeket, a családokat a Metropol Ligetkör 3,4 kilomé-
teres távja várja. A Metropol Ligetkör rajtja 12.30-kor
lesz. További információk és a részletes programok
megtalálhatók a www.futanet.hu weboldalon.

Röviden Bállal búcsúzott a nyár
Ha megkérdeznénk, hogy a gyerekek vagy a
felnõttek érezték-e jobban magukat az idei
Nyárbúcsúztató Bálon, nagy valószínûség-
gel döntetlen-közeli eredmény születne. A
Czakó utcai sportközpontban augusztus 29-
én délután minden a gyerekekrõl szólt, este
pedig a szülõknek szólt a rock és a bulizene. A
tûzijátékot – a vakáció utolsó szombatján –
korhatár nélkül mindenki élvezhette.

A Humusz Szövetség munkatársai játékos progra-
mok, ügyességi versenyek segítségével mutatták
be a kicsiknek, hogy nemcsak a háztartások, ha-
nem a Föld szempontjából is mennyire fontos a
zöld életmód.  
Az óvodások közül többen a rajzversenyre is ne-
veztek, amelynek kiírói arra voltak kíváncsiak,
hogy a kicsik miként képzelik a Budai Vár jövõbe-
li közlekedését. Akadt, aki bicikli utat tervezett,
más léghajót rajzolt a királyi palota fölé. 
A Nyárbúcsúztató Bál kiváló alkalom az arcfestés-
re, ilyenkor sokan változnak át Pókemberré, tig-
rissé, sellõvé vagy hercegnõvé. Az idén a madaras
smink gyõzött, ebbõl készült a legtöbb változat.

„Adjon Isten szép jó napot,  És még mellé het-
venhatot!” – e szavakkal köszöntötte a közönsé-
get a hórihorgas gólyalábasok és garabonciás óri-
ásbábosok társulata. A komédiások két falusi fia-
tal, Hamar Gyurka és Pörge Marcsa néhol sikam-
lós szövegû szerelmi történetét, esküvõjét és lako-
dalmát játszották el. Népdalok, nóták és lakodal-
mi rigmusok is szerepeltek a vidám elõadásban,
amelybe bekapcsolódhatott a közönség is. A da-
rab végén a gyerekekbõl alakult nászmenet az ol-
tár elõl egészen a lakodalmas sátorig vonult.

A bál fénypontjaként, este 10 órakor megkez-
dõdött a tûzijáték, amely hagyományosan a nyár-
tól való búcsút is jelképezte. Az idõjáráson még
nem érzõdött semmi, a kánikula vége még vára-
tott magára egy hetet, de színes csillaghullás így is
lezárta a vakációt. Pattogtak és hullottak a lövedé-
kek és a közönség nagy tapssal fogadta a látványos
ajándékot. 

A Neoton Família „Nyár van...” címû dalával
indult az éjfélig tartó házibuli, amelyhez a ZéRo
Band szolgáltatta a zenét és a hangulatot. Ötven
év repertoárját kínálták a legkitartóbb táncra vá-
gyóknak, akik a Beatles és az ABBA együttes slá-
gereitõl kezdve az utóbbi évek legsikeresebb ma-
gyar dalaiig válogathattak a lassú, a rock and roll,
a twist és a discotánc számtalan változatából. 

Újabb tematikus játszótérrel gazdagodott a
kerület, a Halászbástya tõszomszédságában
kialakított Budavári Mátyás Király Játszó-
tér a középkori Budai Vár hangulatát idézi
meg. Lehetõséget ad arra, hogy a gyerekek el-
játsszák kedvenc Mátyás királyos meséiket,
vagy ha éppen arra támad kedvük, újakat is
kitaláljanak.

Igazi középkori forgatag fogadta a gyerekeket és
szüleiket a kerület immár ötödik tematikus játszó-
terének átadásán. A Görömbõ Kompánia jóvol-

tából Mátyás mesék ele-
venedtek meg a vár falai
között, a fiúk fegyverbe-
mutatón, a lányok ruhabemutatón vehettek részt.
Nagy sikert aratott a solymászbemutató is. De az
igazi sláger maga a játszótér volt: az emeletes, alul
zegzugos vár, a bástya, az ágyúk és a függõhíd.    

„Tavaly adtuk át a kibõvített Vuk és a vadona-
túj Pom-Pom játszóteret, már akkor szóba került,
hogy hol lehetne folytatni a fejlesztést” – hívta fel
a figyelmet az ünnepségen dr. Nagy Gábor
Tamás. A polgármester elmondta, hogy végül a

környéken élõk körében népszerû, azonban nem
túlságosan izgalmas budavári játszótér mellett
döntöttek, amely fekvésének köszönhetõen kivá-
ló helyszínnek bizonyult.

„A régi várfallal szegélyezett belsõ tér szinte adta
magát, hogy itt épüljön fel Mátyás király középko-
ri vára” – tette hozzá a kivitelezést irányító Vozák
László, aki külön kiemelte, hogy a tornyokkal és
bástyákkal szegélyezett mászóvár különbözõ törté-
neteket is felelevenít. A mese szövése a hírneves
budai kutyavásárral indul, majd következik a ko-
lozsvári bíró háza, ahogyan az ágyú és a várbörtön

sem maradhat ki a sorból. Elké-
szült a nagyméretû ivókút, vala-
mint helyükre kerültek a pihenõ-
padok, a gyerekek biztonságáról a
puha mulcstakaró és eséscsillapí-
tó gumiburkolat gondoskodik.
Megújult a bejárat, a függõhíd
megjelenésében is illeszkedik a sö-
tétedés után lámpákkal megvilá-
gított játszópark belsõ kialakításá-
hoz. A játszóteret Vozák László, a
grafikai elemeket Vigh Zoltán és
Tuba Gábor tervezték. 

A Mátyás Király Játszótérrõl ezúttal a finomsá-
gok sem hiányoztak:a málnaszörp mellé a gyere-
kek a Szentháromság utcában mûködõ Gelateria
cukrászda jóvoltából finom fagylaltot is kaptak. 

Az olvasókat arra kérjük, hogy a Mátyás ki-
rály játszótér facebook oldalára töltsék fel a
megnyitón (vagy utána) készült képeket, törté-
neteket. www.facebook.com/budavarima-
tyaskiralyjatszoter

„Jöjj, vezess át az éjszakán!”
A bál közönsége alaposan felduzzadt a Skorpió zenekar színrelépésének idõpontjában. Az idén au-
gusztus 20-án, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett Frenreisz Károly vezetésével
olyan dinamikusan, friss hangszerelésben szólaltak meg a jól ismert dalok, mintha az együttes tag-
jai negyven év óta le sem jöttek volna színpadról. A megszokott négyes felállást ezúttal egy vokál
énekes és Tátrai Tibor szólógitáros egészítette ki. A zenekar szinte valamennyi nagy slágerét elját-
szotta a bál közönségének. A közel kétórás koncert alatt sokan úgy érezték, hogy visszarepültek az
1970-es, ‘80-as évekbe.

Játszótér a Czakón
Ugrálóvár nélkül nincs Nyárbúcsúzató Bál – szerencsére tudja ezt a környéken minden gyerek. Aki
megunta a szökdécselést, az a körhintában pöröghetett tovább, de számos rusztikus játszóeszköz,
például hintaló, karikadobó, teke, céltábla és fából készült, óriás társasjáték, köztük malom és Ki
nevet a végén várta a gyereksereget.

Néptáncok a parketten
A délutánt az estével a Bartók Táncegyüttes mû-
sora olvasztotta eggyé. Az 1958-ban alapított,
Teszári Miklós mûvészeti vezetõ irányításával
mûködõ táncegyüttes többek között verbunkot,
csárdást és üveges táncot mutatott be a Naszály
zenekar kíséretével. A nagysikerû elõadást tánc-
ház követte, ahol az unokák és nagyszülõk egy-
forma lelkesedéssel szedték a lábukat. A Bartók
együtteshez 6-tól 16 éves korig a Bem6-ban lehet
csatlakozni.

Megnyílt a Mátyás Király JátszóparkInce pápa utca
a Várban 
Szeptember 2-án a Budavári Önkormányzat és
a Mátyás templom koszorúzással egybekötött
megemlékezést tartott Incze pápa szobránál a
Hess András téren. A megemlékezésen Bagdy
Gábor fõpolgármester-helyettes Ince pápa ér-
demeit méltatta. Mint ismert a pápa egyik leg-
fontosabb célja volt a törökök kiûzése Euró-
pából. A megemlékezésen Nagy Gábor Tamás
polgármester arról szólt, hogy a Fõváros kezde-
ményezésére a Várban lévõ Ibolya utcát Boldog
XI. Ince pápa utcára nevezték át, ezzel is elis-
merve Ince pápa érdemeit. A megemlékezés vé-
gén a Budavári Önkormányzat és a Mátyás-
templom koszorút helyezett el Ince pápa szob-
ránál. 
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Itáliai vitéz 
a magyar 
szabadságért
Michele d’Aste olasz származású alezredes, a
Budai Vár visszavívásakor elsõk között tört rá
az ellenségre, s az ekkor szerzett súlyos sérülése-
ibe napokon belül belehalt. Emlékezete, mint a
329 évvel ezelõtti csata krónikásáé is megõrzõ-
dött, mivel naplóbejegyzései, melyek közül az
utolsót szeptember 2-án, a gyõzelem napján je-
gyezte le, hû képet adnak a török elleni ádáz
küzdelemrõl.

Az 1656-ban, Nápolyban világra jött Michele
d’Aste mûveltségének, egyúttal íráskészségének
alapjait a VIII. Kelemen pápa (Giulio de’
Medici) alapította kollégiumban szerezte meg.
Hétszáz oldalas naplóját 27 esztendõsen, már ka-
tonaként kezdte írni. Noha elejétõl fogva foglal-
kozott a török katonai szokásokkal, Budáról írt
beszámolói 1686-tól olvashatók. Érzékletes leírá-
sokban számol be a két hónapos harcról, amely-
ben lépésrõl lépésre szabadították fel a megszállt
várost. Az alezredes utolsó bejegyzése a végsõ ro-
ham elõtti, amikor is a generálisok lóra szálltak,
a csapatok rendezték soraikat, hogy a gyülekezõ-
tereken egyesüljenek, s a nagyvezír ellen vonulja-
nak, mintha táborában akarnának rajta ütni.

A többi már történelem, történészek írták to-
vább a krónikát. Michele d’Aste az elsõk között
tört a várba, ahol az ütközetben két lövés és lán-
dzsadöfések érték. E súlyos sebekkel szállítot-
ták a Nyulak szigetén, a mai Margitszigeten fel-
állított hadikórházba, ahol szeptember 9-én ad-
ta fel a végsõ csatát, amelyet a halállal vívott.

Testét a Ferences templomba, onnan a buda-
vári Nagyboldogasszony templomba vitték. Itt
nyugodott egészen a Schulek Frigyes vezette átala-
kításig, amikor a földi maradványokat a Mátyás-
templom melletti kripta 48 fülkéjében helyezték
el, a báróéval együtt, nevek helyett sorszámozva a
fülkéket. A lista, amely megõrizte a hõsök nevét
elveszett, így ez emléktáblánál emlékezhetünk a
kard- és tollforgató itáliai vitézre.  

Szeptember 2-án, Buda visszafoglalásának
329. évfordulóján a Budavári Önkormányzat és
a Mátyás-templom vezetõi koszorút helyeztek el
a Michele d’Aste tiszteletére állított és a templom
jóvoltából felújított emléktáblánál. D. A.

A Budavári Önkormányzat több mint két
évtizedes hagyománya, hogy megemlékezik
Buda várának 1686. szeptember 2-i, a törö-
köktõl való visszavívásáról. Minden eszten-
dõben a gyõztes csata napján kerül sor a
Budavárért Emlékérem átadására. Az 1992-
ben alapított helyi kitüntetést azon szemé-
lyek tevékenységének elismerésére, megörökí-
tésére alapította a Budavári Önkormány-
zat, akik hozzájárultak a kerület fejlõdéséhez,
jó hírnevének öregbítéséhez. Ebben az évben,
a gyõzelem 329. évfordulóján, dr. Janotti
Judit mûemlék-felügyelõ, Török Ádám ze-
nész, zeneszerzõ és Helmich Katalin, a Petõfi
Irodalmi Múzeum múzeumpedagógusa, a
Magyar Mesemúzeum és Mesemûhely veze-
tõje vehette át az elismerést.

Az ünnepség elején Sipos Imre színmûvész elõ-
adásában verssel és ezenével elevenítették fel
Buda visszafoglalását, majd dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester köszöntötte a megjelente-
ket.Beszédét idézettel kezdte: „Szolgálni egy ügyet
és feltenni valamire az életünket, ugyanazt jelenti.
Nem tehetetlenül szemlélni, eltûrni, sodródni,
hagyni, hogy csak úgy történjenek a dolgok, ha-
nem alázattal, kitartóan, kötelességtudattal és áll-
hatatosan munkálkodni. Sõt - ha kell - nem csu-
pán tenni érte, hanem eggyé is válni vele. Mint a
zászlóvivõ, aki tudja, hogy az ostrom legfontosabb
pillanatában õ és a zászló egy és ugyanaz. Sorsa, az

õ sorsa. A gyõzelem jeleként kitûzni a vár legfelsõ
fokára a zászlót, csak az tudja, aki fel is jut oda.”

A polgármester a kettõs ünnepnap jelentõségé-
rõl elmondta:- Egyrészt emlékezünk a 329 évvel
ezelõtti napra, erre a fontos történelmi évforduló-
ra, de egyúttal köszöntjük azokat is, akik Budavár
erkölcsi, szellemi gazdagításáért oly sokat tettek,
hogy ezzel kiérdemelték a Budavárért Emlékérem
kitüntetést. „Szolgálni egy ügyet és feltenni vala-
mire az életünket, ugyanazt jelenti.” Nem ülünk
tétlenül és nézzük tehetetlenül sodródva a körü-
löttünk zajló eseményeket, hanem alázattal, kitar-
tóan, kötelességtudattal dolgozunk, munkálko-
dunk az elérni kívánt célokért. És nemcsak tenni
kell érte, néha eggyé is kell válni vele. Janotti Judit,

Török Ádám és Hemlich Katalin eggyé váltak az-
zal a hivatással, amit megtaláltak maguknak és ez-
által váltak méltóvá arra, hogy a budai polgárok
közössége képviseletében az önkormányzat
Budavárért Emlékéremmel köszönje meg a mun-
kájukat.

Dr. Nagy Gábor Tamás ünnepi köszöntõjét kö-
vetõen a díjazottak laudációja, majd a díjak át-
adása követte. Janotti Judit pályáját Nagy Gábor,
a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztályának vezetõje, Török
Ádámot Balázs János Liszt Ferenc-díjas zongora-
mûvész, Helmich Katalint Rétvári Bence, az
Emberi Erõforrások Minisztériumának parla-
menti államtitkára méltatta.

– Legyõztem a törököket – kommentálta a tõle
megszokott humorral Török Ádám, miért is
kapta az emlékérmet.

A muzsikus, a 47 esztendõs Mini zenekar ala-
pítója, vezetõje születésétõl 60 évig lakott a kerü-
letben, ráadásul ugyanabban a lakásban.
Várban töltött gyermekkorának izgalmas emlé-
ke, hogy a mostani Városháza épülete elõtt kar-
doztak, fociztak barátaival, köztük a Tolcsvay fi-
vérekkel, Bélával és Lászlóval, valamint Závodi
„Zacskó” Jánossal. – Nem gondoltam volna,
hogy hat évtized múlva díjat fogok ott átvenni –
mondta.

A kis és kamaszkori csínytevések mellett mai
napig emlékezeteseket alkotott az I. kerületben
„Török bácsi”. Az Ifiparkban (Ifjúsági Parkban)
rock keddeknek volt – mint fogalmazott – házi
gizdája, Margó nénivel, azaz Kuhajda Istvánné-
vel, a Mûvelõdési Ház akkori igazgatójával közö-
sen találták ki az 1972-ben indult tabáni május
1-i fesztivált, közismerten a Tabánt, Mini, LGT
koncerttel, valamint a Bemrockpartot, az I. ke-

rületi mûvelõdési házban. Itt 1968 óta rendsze-
resen lép fel együttesével.

S ha már Mini, az MNO szerzõi minden idõk
legjobb 30 magyar rock lemeze közé 2 Török
Ádám korongot is beválogattak, a Fruit Pebbless
címû válogatás album és a legendás Vissza a város-
ba elnevezésût. Külön büszke arra, hogy a listát
összeállító fiatal kritikusok akkoriban születtek,
amikor a lemezeket feljátszották a stúdióban.

A Mini mellett olyan zenekarokat alapított,
mint a Mini Robot Company, a Tátrai-Török
Tandem - Tátrai Tiborral, a R.A.B.B - Závodi
Jánossal. Húsz éves kora óta muzsikál, s vallja,
a folyamatos megújulás tartja életben. 1991-
ben Emerton-díjat kapott a Besenyõ Blues
Banddel, 1999-ben Pro Urbe Budapestért elis-
merést vehetett át, 2009-ben Blues Életmûdíj-
ban részesült.

– Meglepett a kitüntetés, de nagyon örül-
tem, hogy gondoltak rám a kerületiek – fogal-
mazott a Budavárért Emlékéremmel kapcso-
latban.

Az utcák, a házak régi ismerõsei, a mûemléki fel-
újítások során feljutott a Szent Anna templom, a
Mátyás-templom és a Szilágyi Dezsõ téri temp-
lom tornyának csúcsához is. Több mint két évti-
zede dolgozik és húsz éve itt él az I. kerületben. A
képviselõ-testület döntése értelmében a Buda-
várért Emlékérem egyik idei kitüntetettje Janotti
Judit mûemlék-felügyelõ. 
sMiért választotta a mûemlék-felügyelõi hivatást és
kik voltak a mesterei?

- Építészmérnökként végeztem, majd építõipari
vállalatoknál dolgoztam, miközben megszerez-
tem a mûemlékvédelmi szakmérnöki képesítést.
Tíz évembe került, amíg sikerült bekerülnöm a
Mûemléki Hivatalba. 

A legelsõ mesterem az édesapám volt, aki
Ungváron maga is építészmérnökként dolgozott.
Eleinte a könyvtár és az irodalom vonzott, végül õ
terelt erre a pályára. Az utolsó pillanatban a mû-
szaki egyetemet választottam, de érdekelt a régé-
szet és a mûvészettörténet, és a mûemlékvéde-
lemhez épp ezekre van szükség. A mûemlékek fel-
újítására csak olyan építész alkalmas, aki alázattal
tekint a régi épületekre. Nem hozzátenni, meg-
változtatni és újítani akar, hanem kihozni a régi-
bõl mindazt, ami benne van. Én ezt szeretem. 

A mûemlékvédelmi szakmérnöki képzésen ki-
váló mesterek tanítottak, köztük Levárdi
Ferenc, illetve id. Entz Géza, aki a doktori dolgo-
zatom témavezetõje volt. A Mûemléki Hivatal-
ban olyan kollégák vettek körül, akiknek csak
hálával tartozom. Egykori fõnököm, Bende
Csaba tapasztalt és nagy tudású ember, az évek
során tõle tanultam meg a szakma titkait. Pászti
Károly, a beruházási osztály vezetõje még Pogány
Frigyes tanítványa volt, mindent tudott a mûem-
lék-védelemrõl. Atyai szeretettel segítette a mun-

kámat Dragonits Tamás, akitõl folyamatosan
kérdezhettem a korábbi felújításokról. Aczél
Pétertõl, a kerület fõépítészétõl ugyancsak renge-
teget tanultam. Úgy is fogalmazhatnék, hogy az õ
építészeti ízlésén nevelkedtem. A sors ajándéka,
hogy találkozhattam ezekkel az emberekkel.
s Említene néhány szakmai sikertörténetet?

- Pályámon a Sándor-palota felújítása volt az elsõ
olyan jelentõs munka, amelynek tervezõje
Potzner Ferenc és mûvészettörténésze Dávid
Ferenc, egyaránt nagyon komoly szaktekintély-
nek számított.  Én képviseltem a hatóságot, még-
is én tanultam tõlük. 

A Mátyás-templom felújítását emelném ki má-
sodikként. Az építkezés mintegy tíz évig tartott,
de ez idõ alatt a projekt igazán kiérlelõdött. A
Várkert Bazár felújításában azt szerettem, hogy
nagyon sok szakma vett benne részt.  
s Mit tart a legkedvesebb emlékének a pályáján?

- A legkülönlegesebb érzés a Mátyás-templom to-
ronycsúcsának elérése volt, akkor úgy éreztem,
hogy elértem a „világ tetejét”. Elárulom, hogy
majdnem minden I. kerületi templom torony-
csúcsát megfoghattam már. 

A Budavárért Emlékérem átadásakor dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester úr a köszöntõjében
említette, hogy nem a tárgyakban, az épületek-
ben kell keresni a fontos dolgokat, mert mindent
újjá lehet építeni A fontos üzenetek a lelkekben
vannak. Én úgy érzem, hogy a mûemlék-épüle-
tekben igenis ott van az elõdeink lelke.       Rojkó A.

Három „zászlóvivõ” kapott Budavárért Emlékérmet

Török Ádám zenész, zeneszerzõ

Dr. Janotti Judit
mûemlék-felügyelõ

Helmich Katalin
múzeumpedagógus

A három esztendõs Mesemúzeum már nem ki-
zárólag a kerületben, vagy a fõvárosban ismert,
de az egész országból érkeznek gyerekek a mél-
tán népszerû és egyedülálló intézménybe.
Vezetõje és megálmodója Helmich Katalin mú-
zeumpedagógus. Az ötlet Kányádi Sándor köl-
tõé, a kerület díszpolgáráé. Õ kereste meg Nagy
Gábor Tamás polgármestert, hogy az akkor
még romos Döbrentei utcai ház földszintjén
nyissanak mesemúzeumot. Az önkormányzat
kapott az ötleten, s szakmai segítségért felkeres-
te a Petõfi Irodalmi Múzeumot, ahol Helmich
Katalin dolgozott.

Katalin kezdetben kérdésesnek látta a megva-
lósíthatóságot, ám miután az önkormányzati
épületet felújították, no és kellõ anyagi fedezet
is került elképzelése mellé, 2012. október 2-án
megnyithatta kapuit a Mesemúzeum. Így válha-
tott valósággá az elképzelés, amely szerint azt a
szemléletet közvetítik a gyerekeknek, hogy az
élet súlyos nehézségei elkerülhetetlenek, de
nem is kell õket kikerülni, ellenkezõleg, harcba
kell szállni azokkal. Az ember ugyanis nem hát-
rálhat meg, kitartóan szembe kell szállnia a sok-
szor igazságtalan megpróbáltatásokkal, s végül
gyõztesen kikerülnie a harcból. Ugyanis az élet-
ben a leggyengébb is képes boldogulni.

Katalint váratlanul érte a kitüntetés. Az áta-
dón rögtönözve el is mondta, hogy vele szem-
ben a két másik díjazott sok évtizedes munkájá-
val érdemelte ki az elismerést.

– Amit csinálunk a Mesemúzeumban, azt
hárman csináljuk, Csörsz Katalinnal és Hantos
Násfával, s ha felszorozzuk hármunk munká-
ját, az is csak kilenc év, ami csekély a többieké-
hez képest – fogalmazott, s egyetértéssel ismé-
telte meg a polgármester díjazottakra vonatko-
zó szavait, miszerint a múlt az örökségvédelem,
a jelen a zene, amely közösséget teremt, a jövõ
pedig a gyerekek.

E gondolathoz igyekszik csatlakozni azzal,
hogy a jövõben nem pusztán folytatják eddigi
munkájukat, de még szervezettebben, több
programmal teszik azt.
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(Folytatás az 1. oldalról)
A polgármester kiemelte: sok magyar hõs har-

colt az elsõ sorban. Közülük Fiáth Jánost,
Ramocsay Endrét és Petneházy Dávidot õrzi úgy
az emlékezet, mint akik elsõként értek fel a vár fo-
kára, majd hozzáfûzte: a Mátyás-templom olda-
lán tábla õrzi Michele d’Aste, olasz tiszt emlékét,
aki életét áldozta a harcban.
– Felszabadítás, vagy megszállás? – tette fel a kér-
dést. – A korabeli források pontosan rögzítették
a tényt: a Habsburg császárnak foglalták el a vá-
rost. Bél Mátyás Budavár visszavívásáról beszél.
Én is szeretem ezt a formát.

A reformkor nagy programjáról, ami úgy hang-
zott: nyelvében él a nemzet, megjegyezte, hogy
még az akkor Ofen nevû város német polgárságát
is magyarrá tette. 
– Mottója lehetne e mondás a könyvünnepnek
is, mert úgy gondoljuk, az üzenet mind a mai na-
pig aktuális – fogalmazott Nagy Gábor Tamás,
majd Csokonai Marosvásárhelyi gondolatokjá-
ból idézett „Vajha Moldvának is kies parlagjai, /
A’ Meddig terjednek a’ Pontus habjai, / Magyar
Koronánknak árnyékába menne, / S a’ Tsángó
Magyar is Polgártársunk lenne!!!”

– A könyv az, ami mind a mai napig õrzi a ma-
gyar nyelvû irodalmat, ám éppen a csángóság,
õrizte meg legkevésbé az írásbeliséget. Hála azon-
ban a néprajzosoknak, köztük Domokos Pál
Péternek, hogy megmentették azokat az archai-
kus imádságokat, amelyek mára közkinccsé vál-
tak – zárta beszédét a polgármester.

Tytti Isohookana-Asunmaa, volt finn kulturá-
lis és oktatási miniszter
asszony, az Európa Tanács
Kulturális, Tudományos és
Oktatási Bizottságának egyko-
ri tagja, aki az Európa Tanács
Parlamenti Közgyûlésének ré-
szeseként jelentést készített a
csángó kultúra védelmében.
Az elsõ olyan dokumentum
szerzõje, amely európai fóru-
mon mutatta be a csángó kö-
zösség valós helyzetét, egy em-
léke felidézésével kezdte kö-
szöntõjét:

– A Helsinki Modern
Mûvészeti Múzeumot az ame-

rikai Steven Holl tervezte, aki elmesélte, hogy
munkájára Bartók zenéje hatott. Annak a
Bartóknak, aki maga sosem járt a csángóknál,
azonban muzsikájára mégis hatott a moldvai
csángó népzene.

A továbbiakban Tytti Isohookana-Asunmaa
kifejtette: a csángó kultúrának olyan képviselõk-
re van szüksége, akik használják a nyelvet, ami a
továbbélés záloga, olyanokra, mint Kóka Rozália,

Nyisztor Ilona, vagy Petrás
Mária.
– Finnországban is elkezdõ-
dött a csángó nyelv és kultúra
kutatása, amelynek eredmé-
nyét összegzi egy közelmúlt-
ban megjelent kötet – mond-
ta az egykori miniszter, s hoz-
zátette: az identitás megtartá-
sának záloga a nyelv. Kizárólag
a saját anyanyelvünkön tu-
dunk igazán gondolkodni és
érzéseket kifejezni. Ezért a
nyelv nem puszta eszköz, a
nyelv minden. Ha a nyelv eltû-
nik, a nemzet is megszûnik.

Petrás Mária megkö-
szönte Nagy Gábor Ta-
másnak, hogy 2011.
március 15-én 100 csán-
gó tehette le az állampol-
gársági esküjét a Buda-
vári Városházán, majd
Szent István szobrának lábánál, elsõ királyunk-
ról szóló dallal örvendeztette meg a szép szám-
mal összegyûlt közönséget.

Nem sokkal az ének után másik oldalát is meg-
ismerhették az érdeklõdõk Petrás Máriának, hi-
szen szakrális kerámia plasztikáiból nyílt kiállítá-
sa a Magyarság Háza Kosztolányi termében. Aki
nem szaporázta kellõképpen, bizony már nem
fért be a megnyitóra. Õk sem maradtak azonban
hoppon, számukra Demse Márton csángó-ma-
gyar költõ és Lukács Bea beszélgetése szolgált
maradandó élménnyel. Csángó-székely humor
szõtte át a költõ szavait, ahogy elmesélte, miként
érkezett az anyaországba:

– 1990. december 30-án hozott Magyar-
országra a Mikulás. Akkor a Nyugati pályaudva-
ron odafagyott a cipõm talpa, s örvendek, hogy
még nem olvadt fel azóta sem.

Demse Márton a csángókról szólva megjegyez-
te: sokáig elfeledettek voltak, de a világra sütötték
a szemöket és meglátták a világot, a világ pedig
visszalátott hozzájuk.
– Sajnos nem mindenki úgy néz ránk, mint
ahogy mi szeretettel nézünk rájuk – sommázta.

A Szentháromság téren a „Moldvai menye-
kezõ” címû produkcióra hívtak Klézse, So-
moska, Külsõrekecsin, Forrófalva hagyomány-
õrzõ zenészei, énekesei és táncosai, akik nem
sokkal a fellépés elõtt érkeztek Székelyföldrõl, s
akik maguk nem hivatásos elõadómûvészek. Ez
utóbbi szemmel láthatóan senkit sem zavart,
mivel nem kizárólag a nézõtér telt meg, a
Szentháromság szobor talpazatán sem maradt
talpalatnyi hely, no meg az arra járó-kelõ turis-
ták is ott ragadtak, fényképezõgépeiket sûrûn
kattogtatva.  Ditzendy Attila

Szeptember 3-án, a Várnegyed Galériában meg-
nyílt Kaiser Ottó fotográfus Íróportrék hetedhét
országból címû kiállítása. Az érdeklõdõket dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte,
majd E. Csorba Csilla, a Petõfi Irodalmi
Múzeum fõigazgatója nyitotta meg a Magyar
Nyelv és Könyv Ünnepéhez kapcsolódó tárlatot.
A megnyitó után arra kértük Kaiser Ottót, me-
sélje el az egyik, általa választott portré történetét.
A fotográfus a Domonkos (Domi) Istvánról ké-
szült képet választotta.

-Domonkos István újvidéki születésû költõ, ze-
nész, aki még a délszláv háború elõtt, svéd felesé-
gével és három kicsi gyerekkel települt át
Svédországba. Uppsalában zenét tanított, míg
korábban, Újvidéken költõként, irodalmárként
és az Új Symposion újságírójaként ismerték. 

Már évek óta gyûjtöttük a magyar íróportrékat
itthon és külföldön, amikor Körösi P. József, a
Noran kiadó ügyvezetõ igazgatója a lelkemre kö-
tötte, hogy keressem meg és fényképezzem le
Domit. Domonkos írta a Kormányeltörésben cí-

mû, értelmiségi és ki-
sebbségi körökben na-
gyon híres verset, ame-
lyet folyamatosan bevá-
logatnak a legjobb tíz
kortárs vers közé. Sokan
világversnek tartják.
Akkor is, ma is erõs és
aktuális, mert a költõ a
kivándorlók/bevándor-
lók, azaz a hontalanok
hangján szólal meg.

Amikor kutatni
kezdtünk Domi után,
csak annyit tudtunk,
hogy Svédországban él.
Kiderült, hogy nem tart-
ja a kapcsolatot az ottani
magyarokkal. Egy vidéki
jazz-zenekarban zenél,
miközben egy elme-
gyógyintézetben ápoló-
ként dolgozik, hogy el-
tartsa a családját.

A második svédor-
szági utunkon egy stock-
holmi könyvtáros bará-
tunk vállalta, hogy utá-
nanéz Domi elérhetõsé-
gének, mert nem tudja
elviselni, hogy nem ta-
láljuk a honfitársunkat.
Éppen valahol vidéken

jártunk Svédországban, amikor telefonált,
hogy egy helyi könyvtáron keresztül megtalálta
Domonkos Istvánt. Grönskarában él, kb. 450
kilométernyire Stockholmtól. Azonnal fölhív-
tam, elmondtam, hogy szeretnék róla képet ké-
szíteni, mire szûkszavúan kérdezgetett: „Aztán
minek?”. Mondtam, hogy azért, mert gyûjtjük a
portrékat. „Jó, jó, de miért jó ez nekem?” Végül
egyetlen mondat hatott rá, amikor azt kérdez-
tem, hogy: „Idefigyeljen uram, maga nem sze-
retne egy képet látni Villonról?” Nagy hallgatás
után így szólt: „Hát ez talált. Jól van, mikor
jössz?” „Reggelre ott vagyok” – mondtam. „Te
tudod, mirõl beszélsz? Most szakadt le a hó!”
Egyszerûen muszáj volt elindulnunk, mert a
szoros munkabeosztás miatt nem volt több
idõnk. Másnap reggel hajnali 4-kor beültünk a
kocsiba és elképesztõ útviszonyok között, a jég
hátán haladtunk. (Akkor hangzott el az a legen-
dás mondat, amit évekig emlegettünk Zsuzsi-
val, a feleségemmel: „Te, ilyenre csak az õrültek
vállalkoznak!” – mondta Zsuzsi. „De hát mi
õrültek vagyunk, nem?” – válaszoltam.)  Végül
délelõtt 10 körül megérkeztünk a nyolc házból
álló faluba. Domi ott állt a ház bejáratánál  be-
fûzetlen bakancsban, kortyolgatta a kávéját és
várt bennünket. „Elég korán jöttetek!” – foga-
dott kissé blazírtan, de a következõ mondatok-

ból kiderült, hogy csupaszív figura. Olyan érzé-
sem volt, mintha ezer éve ismertük volna egy-
mást. Megszûnt mindenféle kommunikációs
problémánk és jó hangulatú beszélgetés kezdõ-
dött. Amikor kiderült, hogy szeretjük a jazzt,
megvolt a közös alaphang. Délután 3-ig marad-
hattunk, ez alatt a pár óra alatt készült ez a mus-
kátlis ablakos portré.

Késõbb úgy hozta az élet, hogy a világ különbö-
zõ pontjain találkoztunk ezzel a furcsa remetével.
A fia Párizsban, az egyik lánya Londonban, a má-
sik Brüsszelben él. Domiék egyfolytában utaztak
és a különbözõ unokákra vigyáztak. Egy párizsi ta-
lálkozásunk alkalmával kifakadtam, hogy:
„Domi, nincs rendjén, hogy eldobtad a tollat.
Nagyon sokan várják tõled, hogy még valamit pro-
dukálj!” Erre azt mondta, hogy õ magyarul ír,
nincs kiadója és nem ismeri már senki. „Én a he-
lyedben még elgondolkodnék és egy nagyon erõs
szöveget kidobnék magamból” – válaszoltam.
„Van a fejemben valami...” – dörmögte, én pedig
megígértem neki, hogy azonnal kiadatom a köte-
tét. Így történt, hogy hazaérkezésünk után két hét-
tel elküldte a verset. Egy egybefüggõ poéma volt, a
címe YU-HU-rap. A YU Jugoszláviát, a HU
Magyarországot jelenti. Egy hónap múlva a
Noran kiadó megjelentette a fotókkal illusztrált
kötetet. r.a.

A sikeres tizenharmadik

Könyvünnep a Budai Várban

Íróportrék hetedhét országból

Egy kép története - Domi

Három napon át válogathattak a könyvekbõl az érdeklõdõk

„Moldvai menyekezõ” a Szentháromság téren

Tytti Isohookana-Asunmaa volt finn
oktaási miniszter a csángó kultúra fon-
tosságáról beszélt

Kaiser Ottó fotográfus Domonkos (Domi) István portréjával

A kiállítás szeptember 26-ig tekinthetõ meg a Várnegyed Galériában
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Lehet-e kellemesebb idõtöltés egy kora õszi vasár-
nap délutánon, mint a Mátyás-templom árnyé-
kában, könyvek között, a szabad levegõn üldögél-
ve figyelni a Márai Szalon különkiadását?
Szigethy Gábor irodalomtörténész és vendégei:
Für Anikó, Jászai Mari-díjas érdemes mûvész,
Trokán Péter, Jászai Mari-díjas színmûvész, Illyés
Dalma fuvolamûvész és Kovács Miron cselló-
mûvész a könyvünnep zárónapján teltházas né-
zõtér elõtt emlékezett a 20. század második felé-
nek egyik neves írójára és három zseniális színész-
nõjére.

A szalon házigazdája elsõként – majd a mûsor zá-
rásaként ismét – a huszonöt éve elhunyt Ottlik
Géza író alakját idézte fel. Az Iskola a határon cí-
mû regény szerzõje – Weöres Sándorral és
Pilinszky Jánossal együtt – egyike volt azon iro-
dalmi alkotóknak, akik az 1950-es évek elejétõl
közel egy évtizeden keresztül kiszorultak az iro-
dalmi életbõl és egyetlen soruk sem jelenhetett
meg. Trokán Péter két késõbbi írás felolvasásával
villantotta fel az író humorát. A Patt címû karco-
lat egyszerre filmkritika és az erkölcs ábrázolásá-
ról való ironikus hangvételû meditáció, míg Az
utolsó mese nem más, mint férfi és nõ kapcsola-
tának abszurd népmesei megfogalmazása. A mû-
sor második részében az 1940 és ‘44 között, a
Magyar Rádió irodalmi osztályán, Cs. Szabó
Lászlóval, Márai Sándorral és Örley Istvánnal
együtt dolgozó Ottlik Géza írása hangzott el.

A groteszk humort Handel és Bach egy-egy
szonátája oldotta két fiatal muzsikus, Illyés
Dalma és Kovács Miron elõadásában.

A három nagy színésznõ közül elsõként Fedák
Sárira emlékeztek a szalon vendégei. Fedákra,
aki élete utolsó tíz évében nem léphetett fel, s
akinek temetésén, 1955-ben Latabár Kálmán,
Bilicsi Tivadar, Turay Ida és Mezey Mária állták
körül a ravatalt.

A jelenet felidézése után Für Anikó Fedák em-
lékiratából azt a részt olvasta fel, amelyben a mû-
vész 1944. október 14-én a „menni vagy marad-
ni?” kérdést latolgatja, majd elbúcsúzik Szolyva
utcai villájától, a fényképgyûjteményétõl, min-
den személyes emléktárgyától, végül a felszabadí-
tó szovjet katonákban bízó házmesterétõl,
Kovácstól is, akit nem sokkal késõbb a Krisztina
körúton kirabol és agyonlõ egy orosz katona. 

Honthy Hannára ugyancsak saját írásának fel-
olvasásával emlékezett a szabadtéri szalon, igaz,
ezt az emlékiratnál jóval rövidebb terjedelmû
visszaemlékezést 1972-ben Molnár Gaál Péter új-
ságírónak diktálta le a mûvésznõ. Szigethy Gábor
elmesélte, hogy a cikk eredetileg a Kritika címû
folyóirat könnyûmûfajra vonatkozó körkérdésé-
re született, de a szöveget a fõszerkesztõ „pornog-
ráfnak” minõsítette, ezért végül nem jelent meg.
Für Anikó tolmácsolásában Honthy tárgyilagos
öniróniával számolt be arról, hogy mindössze
négy elemit végzett, azt követõen a balettintézet-

be került, majd „fiatalon került a szórakoztató
mûfajba”. Nem csinált titkot belõle, hogy gyak-
ran átíratta a librettókat és a dalszövegeket, úgy
fogalmazott: „a közönség lelkéhez akartam min-
dig jutni”. Ami az állítólagos pornográfiát illeti,
ma már csak egy megmosolyogtató epizód, ami-
vel Honthy azt bizonyította be, hogy egy rosszin-
dulatú partner beugratása ellenére a közönséget
mindig maga mellé tudta állítani.

A harmadik színésznõ, Ruttkai Éva nem volt
tollforgató ember, õ kizárólag a színészetével kí-
vánt közel kerülni a közönséghez – emlékezett rá
Szigethy Gábor. Gondolatait az 1960-as és ‘70-es
évtizedben jó részt a noteszába jegyezte fel és
nem publikálásra szánta. A szenvedésrõl úgy vé-
lekedett, „csak akkor vagyok jó, ha nem önmaga-
mat adom, hanem mássá válok”. A színészi mun-
káról azt írta: „a színházat nem lehet középszerû-
en csinálni”. Írt a fiatalságról, a személyes mon-
danivalóról, arról, hogy miként telik a színésznõ
egy napja.

Ruttkai Éva õszinte sorai Für Anikó elõadásá-
ban a jelenlévõ budavári közönség számára hite-
lesen és meghatóan hangzottak. A nézõtéren
ülõk többsége számos személyes színházi emlé-
ket õriz a Várkonyi-féle Vígszínház kiemelkedõ
tehetségérõl.                                                                 r.a.

Öt évvel ezelõtt alapította a Budavári Önkor-
mányzat a Tóth Árpád Mûfordítói Díjat,
amellyel azoknak az irodalmároknak a munkáját
ismerik el, akik a díj átadását megelõzõ két eszten-
dõben mûfordítói tevékenységükkel gazdagították
a magyar kultúrát, illetve hozzájárultak a magyar
kultúra nemzetközi megismertetéséhez. Idén a
Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepén a
lengyel írók és költõk munkáit magyarra átültetõ
Zsille Gábor részesült a kitüntetésben. 

A hagyományoknak megfelelõen idén is a
Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe prog-
ramjainak keretében, a Szentháromság téren ad-
ták át a Tóth Árpád Mûfordítói Díjat. Az elõzmé-
nyekrõl szólva dr. Nagy Gábor Tamás arra emlé-
keztetett, hogy bár a kitüntetést a Budavári Ön-
kormányzat alapította, az ötlet kerületünk dísz-
polgárától, Kányádi Sándor Kossuth-díjas költõ-
tõl származik. Õ volt az, aki felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy az irodalom kevésbé megbecsült ága a
mûfordítás, miközben ez az egyik leginkább haza-
fias tevékenység. A mûfordító ugyanis saját nyel-
vére formálva közvetít máshol megszületett érté-
keket, gazdagítva ezzel hazája kultúráját. 

Dr. Nagy Gábor Tamás kiemelte: szerették vol-
na elismerni mindazok munkáját, akik a magyar
irodalom terjesztésében, és a világ irodalmának
magyarra fordításában mûködnek közre. Ezért a
Tóth Árpád Mûfordítói Díjat az egyik évben a ma-
gyarra fordítók, a következõben a magyarról fordí-
tóknak ítélik oda. Elsõként a Kafka, Mark Twain
és Goethe munkáit is lefordító Tandori Dezsõ,
majd a magyar irodalmat Svédországba közvetítõ
Ove Berglund, a többek között német, francia és
olasz írok munkáit magyarba átültetõ Lator
László, tavaly pedig a Franciaországban élõ költõ
és mûfordító Lorand Gaspar –azaz Gáspár
Lóránd– vehette át a kitüntetést. Idén a lengyel
irodalom magyarországi bemutatásában jelentõs
érdemeket szerzõ Zsille Gábor részesült az elisme-
résben, a díjjal járó díszoklevelet, valamint Sára
Ernõ emlékplakettjét és Csikai Márta kisplasztiká-
ját dr. Nagy Gábor Tamás a lengyel-magyar barát-
ságot szimbolizáló vándorzászló elõtt adta át a mû-
fordítónak. A polgármester külön is felhívta a fi-
gyelmet a lobogóra, ennek felsõ részén a lengyel,
alatta a magyar nemzeti színek láthatók, amelyeket
egy mélyben gyökerezõ kettõs tölgyfa fog össze.

Jaroslaw Bajaczyk méltatásában arról beszélt,
hogy a mûfordítók általában az írók árnyékában
maradnak, holott tevékenységük hihetetlen kép-
zelõerõt, akaratot és tehetséget követel meg. Ér-
demtelenül kevés alkalommal esik szó róluk, ki-

tüntetésekkel sem halmozzák el õket, pedig õk a
népek között a kultúra igazi közvetítõi. A
Budapesti Lengyel Intézet igazgatóhelyettese sze-
rint a magyar mûfordítók nagyszerû munkát vé-
geznek, hála nekik, a lengyel irodalom állandóan
jelen van a hazai kulturális életben. Évente több
lengyel szerzõtõl jelennek meg kötetek, ahogyan
az irodalmi programokra is rendszeresen meghí-
vást kapnak a lengyel írók és költõk. Ebben kultú-
raközvetítésben vesz részt a lengyel nyelvet rész-
ben éppen a budapesti intézetben elsajátító Zsille
Gábor, akitõl Jaroslaw Bajaczyk azt kérte, hogy to-
vábbra is szolgálja a lengyel és a magyar irodalom
ügyét. Egyúttal köszönetet mondott dr. Nagy
Gábor Tamásnak a díj odaítéléséért, amely egy
újabb megerõsítése a lengyel-magyar kapcsola-
toknak. 

A köszönet szavait követõen Zsille Gábor el-
mondta, hogy két évvel ezelõtt õt érte a megtisztel-
tetés, hogy az akkori díjazott, Lator László mun-
kásságát ismertethette. Ezért is volt nagy meglepe-
tés számára, hogy ezúttal õt tartották érdemesnek
a díjra. Annyira hihetetlennek tûnt az elismerés,
hogy levélben kérte az Írószövetség megerõsítését.
Zsille Gábor hangsúlyozta: a mûfordítás az alázat
iskolája, ez még akkor is így van, ha manapság
mindenki önmagát menedzseli. Nem így a mû-
fordító, aki valaki mást próbál reklámozni, még-

hozzá úgy, hogy ennek a külföldi író sokszor nincs
is tudatában. „Két csoda van az életemben, az
egyik a magyar nyelv, az anyanyelvem, a másik a
lengyel-magyar barátság. Ezért is illeti külön kö-
szönet dr. Nagy Gábor Tamás polgármestert és a
Budavári Önkormányzatot, hogy megalapította a
Tóth Árpád Mûfordítói Díjat. Ezt kevés település
mondhatja el magáról” – hívta fel a figyelmet
Zsille Gábor hozzátéve, hogy huszonhat évesen a
Magyar PEN Klub titkáraként kezdett mûfordíta-
ni. Ez szinte munkaköri kötelessége volt, hiszen a
klub a magyar mûfordítók szervezete. 

Szerinte irodalmi szövegeket átültetni az anya-
nyelvbe izgalmas kihívás, hiszen ha nincs meg az
ihlet, érdemes mások inspirációiba, ötleteibe ka-
paszkodni, nem véletlen, hogy a költõ és a mû-
fordító párban jár. Esetében ez teljesedett ki egy
családi örökség révén, amikor négy évig Krakkó-
ban lakhatott. Egyfajta irodalmi szabadegyetem-
ként élte meg ezt az idõszakot, és végérvényesen
„beleszerelmesedett a városba és a lengyel nép-
be”. Kinti tartózkodása alatt hét lengyel költõnõ
verseibõl készített egy antológiát, ez is hozzájárul
ahhoz, hogy elkötelezõdjön a mûfordítás mel-
lett, amit egyfajta szerepjátéknak tekint. Hiszen,
ahogyan fogalmazott, a színészhez hasonlóan a
mûfordítónak is bele kell magát élnie mások sze-
repébe. K. Á.

Márai Szalon a szabadban

Zsille Gábor kapta a Tóth Árpád
Mûfordítói Díjat

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester adta át a kitüntetést Zsille Gábor mûfordítónak

Népdalok és
rockzene 
egy hétvégén

Egyetlen hétvégén a magyar népdaloktól a nép-
szerû blues és rockzenéig juthat el a közönség a
Budavári Mûvelõdési Ház programjain. A ma-
gyar zenei gyökereket ápoló, ingyenes 12. Tabáni
Népzenei Fesztivált szeptember 12-én rendezik
meg, míg másnap az I. kerület rock és blues elõ-
adókkal csatlakozik a Magyar Dal Napja ren-
dezvényhez.

Változatos programok várják a közönséget szep-
tember második hétvégéjén a Bem6 szervezésé-
ben. A 12. Tabáni Népzenei Fesztivál szep-
tember 12-én, szombaton 15 órakor kezdõ-
dik.  Elsõként Agócs Gergõ felvidéki mese-
mondó lép fel, majd 16 órától a Szalóki Ági
Trió mutatja be gyermekmûsorát, közremûkö-
dik Dés András (ütõhangszerek) és Csókás
Zsolt (gitár). A népszerû, fiatal énekesnõ után a
mûfaj legendái következnek, akik évtizedek óta
szorosan kötõdnek a kerülethez: 17.30-kor
Sebõ Ferenc lép színpadra, 19.30-tól pedig a
Vujicsics zenekar ad koncertet. A fesztivál hely-
színe a Virág Benedek Ház udvara (1013
Budapest, Döbrentei u. 9.), rossz idõ esetén pe-
dig a Budavári Mûvelõdési Ház (1011 Bp., Bem
rakpart 6.). A belépés ingyenes.

A Tabán már az 1990-es években is otthont
adott népzenei fesztiváloknak, és a Budavári
Mûvelõdési Ház ezt a hagyományt élesztette új-
ra 2009-ben, mert a mûfaj iránt egyre nagyobb
az érdeklõdés. Az idei fesztivál programját a ma-
gyar néphagyomány és a velünk együtt élõ nép-
csoportok kultúrájának sokszínûségébõl állí-
tották össze. A fesztivál mûvészeti vezetõje
Farkas Zoltán „Batyu” Érdemes Mûvész, Ha-
rangozó díjas-táncmûvész, a Muzsikás Együttes
táncosa, koreográfus.

Másnap, vagyis szeptember 13-án, vasárnap
egészen más zenei stílusok képviselõi lépnek
színpadra, hiszen az I. kerület csatlakozik a 8.
Magyar Dal Napja rendezvényhez. A Budavári
Mûvelõdési Házban,vagyis közkedvelt nevén a
Bemrockparton hagyományosan az ország leg-
ismertebb rock-blues-jazz fuvolistája és énekese,

Török Ádám és a MINI lép fel. Idén a közön-
séggel ünnepli a magyar könnyûzenét a Blues
Rádió Budapest Zenekar és a Capriccio
Zenekar is. A koncertek 19 órakor kezdõdnek
a Budavári Mûvelõdési Házban (I., Bem rak-
part 6.). Belépõjegyek a helyszínen kaphatóak
1000 forintért.                         Részletek: www.bem6.hu

Für Anikó, Jászai Mari-díjas érdemes mûvész

Trokán Péter,  Jászai Mari-díjas színmûvész
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Vízivárosi klub
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  2266..))  

SSzzeepptteemmbbeerr  1144--éénn,,  hhééttffõõnn  1177..0000  óórrááttóóll  „„MMeessee  ddaallllaall””
- interaktív énekes-zenés mesedélután 3-103 éves
korig. Mesél Kiss Ágnes, énekel-zenél Márczi Anna.
SSzzeepptteemmbbeerr 2222--éénn,,  kkeeddddeenn  99..3300  óórrááttóóll  bbaabbaa--mmaammaa
kklluubb - „Kommunikációs gyakorlatok, útmutatás a hisz-
ti-korszak átvészeléséhez”címmel Vraskóné Réfy
Hanna perinatális szaktanácsadó elõadása.
SSzzeepptteemmbbeerr  2222--éénn,,  kkeeddddeenn  1177..3300--ttóóll  aa  CCiinneemmaa  ’’6644
AAmmaattõõrrffiillmm  SSttúúddiióó mutatja be az érdeklõdõknek
Gulyás Gyula és Gulyás János „Pofonok völgye, avagy
Papp Lacit nem lehet legyõzni” c. filmjét.
SSzzeepptteemmbbeerr  2233--áánn,,  sszzeerrddáánn  1177..0000  óórrááttóóll  FFeellddeennkkrraaiiss
mmoozzggáásstteerrááppiiaa - ingyenes bemutató óra.
SSzzeepptteemmbbeerr  2255--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1100..0000  óórrááttóóll  RRiinnggaattóó
foglalkozás Hazay Tímea vezetésével (1000ft/alka-
lom).
SSzzeepptteemmbbeerr  2288--áánn,,  hhééttffõõnn  1177..3300  óórrááttóóll  OOllvvaassnnii  jjóó!!-
ingyenes biblioterápia csoport indul Vári Zsuzsa veze-
tésével.
SSzzeepptteemmbbeerr 2299--éénn,,  kkeeddddeenn  1188..3300--ttóóll  HHaarrssáánnyyii  EEllvviirraa
ééss  HHaarrssáánnyyii  ZZssoolltt  tteexxttiillmmûûvvéésszzeekk kiállításának meg-
nyitója.
SSzzeepptteemmbbeerr 3300--áánn,,  sszzeerrddáánn  1188..0000  óórrááttóóll  iirrooddaallmmii
kkáávvééhháázz  Bölcsföldi András református lelkésszel.

ÁÁLLLLAANNDDÓÓ  PPRROOGGRRAAMMOOKK
HHééttffõõnn
10:00-12:00 „Örömforrás” játék klub örökifjak részé-
re
16:00-17:00 önszervezõdõ angol társalgási kör

KKeeddddeenn
8:00-9:00 ingyenes senior gerinctorna I. kerületi la-
kosok részére

15:30-16:30 „Aranycipõ”- senior tánctanfolyam
(szept. 15-tõl)
Részvételi díj 500 Ft/alkalom. Érdeklõdés: Füleki Réka,
06- 30-479-9328.

SSzzeerrddáánn
8:45-10:15 nõi jóga, 1000 Ft/alkalom, 4000 Ft/5 al-
kalom
10:30-12:00 babás nõi jóga, 1000 Ft/alkalom, 4000
Ft/5 alkalom
16:00-16:30 Ringató énekes óvoda (október 7-tõl!)
Érdeklõdés, jelentkezés: ili@ringato.hu, tel.: 06-30
600-8755.

CCssüüttöörrttöökköönn
8:00-9:00 ingyenes senior gerinctorna I. kerületi la-
kosok részére
ÚÚJJ!! 99::0000--1100::0000  sseenniioorr  ggeerriinnccttoorrnnaa,,  660000  FFtt//aallkkaalloomm
((sszzeepptt..  1177--ttõõll))
14:00-17:00 bridzs klub
17:00-18:00 meridián torna
A Bagolyvár-birodalom programjai (jelentkezés:
Körmendi Csilla 0630 531 55 77)
10:00-12:15 Ovi-kalandok (okt. 1-tõl)

PPéénntteekkeenn  1166::0000--ttóóll  „„  BBööllccss  BBaaggoollyy””  jjááttéékkooss  iisskkoollaa--
eellõõkkéésszzííttõõ  (okt. 2-tõl)

VVaassáárrnnaapp::  Különleges születésnap (zsúr kalandtúrával,
vetélkedõvel, alkotómûhellyel)
Könyvek valamint folyóiratok olvasására lehetõséget
biztosítunk a programokhoz igazodó rugalmas nyitva
tartási idõben. A programokra jelentkezni személyesen
a klub recepcióján vagy e-mailben az info@vizivárosi-
klub.hu címen lehet. A klub programokhoz, foglalkozá-
sokhoz terembérlési lehetõséget biztosít.

Tel: +36-1-780-7660
E-mail: info@vizivarosiklub.hu

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..

Várbarátok Köre
((LLiitteeaa  KKöönnyyvvsszzaalloonn,,  II..,,  HHeessss  AAnnddrrááss  ttéérr  44..))
SSzzeepptteemmbbeerr  1144--éénn  1177  óórraakkoorr  DDrr..  FFaarrbbaakkyy  PPéétteerr  ééss
DDrr..  RRoossttááss  PPéétteerr, a Budapesti Történeti Múzeum
vezetõi „Hauszmann Alajos budai Királyi Palotája”
címmel tartanak elõadást. Minden érdeklõdõt sze-
retettel várnak.

Kiskép Galéria
((II..,,  OOrrsszzáágghháázz  uu..  88..))
Egy hittérítõ nõvér Kínában címmel látható kiállítás
a Kiskép Galériában az Ars Sacra Mûvészeti
Fesztivál keretében. Decsi Amália, (Oringa nõvér) a
Ferences Mária misszionárius rend tagja, a 30-as
években Kínában teljesített szolgálatot. Leveleit
unokahúga Decsi Ilona Luca Derkovits-díjas festõ-
mûvész õrzi.  „Meghatódva forgattam Amálka régi
leveleit amikor elsõ grafikámat készítettem róla.
Egy huszadik századi nõ öntudatával bíró képzõ-
mûvész arra a kérdésre keresi a választ, hogy egy
ilyen szép teremtés vajon miért szentelte mások
szolgálatára életét.” A kiállításon e levéltöredékek
alapján készült festmények és grafikák láthatók.
A kiállítás megtekinthetõ 22001155..  sszzeepptteemmbbeerr  1199--
2277--iigg  nnaappoonnttaa  1100  ééss  1188  óórraa  kköözzöötttt.

Sétálókoncertek a Nemzeti
Múzeumban
Múzeumi belépõjeggyel a  Musica Historica együttes
sétálókoncertjeit is meghallgathatják a látogatók a
Nemzeti Múzeum állandó kiállításán és dísztermé-
ben. A sorozat a középkori és kora újkori magyar
történelem egyes korszakainak zenéjét idézi fel. 
Program: sszzeepptteemmbbeerr  1122..,,  1111  óórraa:: A végek dicsé-
rete (XVI–XVII. század)
sszzeepptteemmbbeerr  2266..,,  1111  óórraa:: Török mevlevi dervis-
szertartás (Canlar együttes, díszterem)

Író-olvasó találkozó a Márai Sándor
Könyvtárban
((II..,,  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  8877--9911..))
SSzzeepptteemmbbeerr  1177--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn,,  1177  óórraakkoorr  KKoovvááccss
GGeelllléérrtt::  AAllkkoonnyyaatt  BBuuddaappeesstt  ffeelleetttt  - Az embermen-
tés és ellenállás története 1944-45-ben címû
könyvérõl beszélgetnek a Svédországban élõ szer-
zõvel, és Harrach Ágnessel, a könyv fordítójával.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

Tabulatúra régizene klub
((II..,,  SSzziilláággyyii  DDeezzssõõ  ttéérr  33..))
Újra indul a Tabulatúra régizene klub szzeepptteemmbbeerr
2211--éénn,,  hhééttffõõnn  1199  óórraakkoorr  aa  BBuuddaaii  RReeffoorrmmááttuuss
EEggyyhháázzkköözzsséégg  nagytermében. A belépés ingyenes,
mindenkit szeretettel várnak.  

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület 
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..))
SSzzeepptteemmbbeerr  2222..  ((kkeedddd))  1188..0000  óórraa::  AA  KKáárrppáátt--mmee--
ddeennccee  kkiinnccsseeii  nnyyoommáábbaann  ((IIIIII..))  Beszélõ vármegye-
házák, városházák – meglepõ történetekkel. Épí-
tészeti- és üveg kincseink különleges emlékeit
Hatvani Sándor mérnõk, és a tagság mutatja be.
Emlékeznek a 160 éve született Alpár Ignácra, s a
150 éve született Róth Miksára egy vetített „uta-
zással” Marosvásárhelytõl Szabadkáig és Oslótól
Mexikóvárosig. Köszöntõt mond: Gyõzõ Eszter mû-
vészettörténész. Meghívott közremûködõk: a
Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvû Szakközép-
iskola diákjai. (Magyarság Háza, Deák terem)

Elõadás a Lánchíd Körben 
SSzzeepptteemmbbeerr  2244--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1177  óórraakkoorr  WWeerrbbõõcczzyy
IIssttvváánn  HHáárrmmaasskköönnyyvvéérrõõll  ttaarrtt  eellõõaaddáásstt  dr. Horváth
Attila jogtörténész, az ELTE docense. Helyszín: Budai
Vigadó földszinti stúdió ( Corvin tér 8.)

Kiállítás Darvas Ivánról a  Bajor Gizi
Színészmúzeumban
((XXIIII..,,  SSttrroommffeelldd  AAuurrééll  uu..1166..))
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
kiállítással kíván megemlékezni Darvas Iván szüle-
tésének 90. évfordulójáról. Darvas az egyik legna-
gyobb formátumú magyar mûvész, kinek tehetsé-
gét színpadi és filmszínészként, rendezõként, kép-
zõmûvészként egyaránt ismerhetjük. Darvas Iván
szerteágazó munkásságának bemutatásával pár-
huzamosan számtalan pályatárs fölidézését terve-
zik, mint Várkonyi Zoltán, Tolnay Klári, Ruttkai Éva
vagy Makk Károly. 
AA  kkiiáállllííttááss  sszzeepptteemmbbeerr  1122--ttõõll  22001166..  jjaannuuáárr  3311--iigg

tteekkiinntthheettõõ  mmeegg,, szerdától vasárnapig, 14-18 óráig.

Programok
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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 felújítandó öröklakás (elvi tetõtér beépítési le-
hetõséggel) terasszal, garázs lehetõséggel, reprezentatív
belterekkel eladó. 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.  

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  Bécsi kapu térnél a Táncsics utcában 2
egymás melletti, közvetlen kertkapcsolatos, 2 x 36 m2-es,
dongaboltozatos, cirkófûtéses, felújított önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,9 M Ft és 14,9
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-parton 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. 

Pesti 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

OOrrsszzáágghháázz utcában a Mátyás templom közelében modern
építésû ház II. emeletén lévõ 55 m2-es, 1,5 szobás, felújított,
cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga áta-
dó vagy hasonló csereértékû budai öröklakásra cserélhetõ.
Csereirányár: 22,9 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.

KKeelleettii  Károly utcában Mechwart térhez közel, csendes,
nyugodt helyen a csodálatos Majláth házak egyikében eldõ
emeleti elegáns, nagypolgári 129 nm-es jelen állapotában 3+
fél szobás, felújított lakás 78 M Ft-ért eladó. BakosLak Ingat-
lan. Telefon: 326-0618, 06-20-9740-571.

IIII..  kerület, Ürömi útnál 3 lakásos társasház 135 M Ft-ért
eladó. BakosLak Ingatlan. Telefon: 326-0618, 06-20-9740-
571.

FFiilllléérr utcánál 5 lakásos villaházban mfsz-i, 200 m2-es, 6
szobás villalakás 200 M Ft-ért vagy ugyanebben a házban el-
sõ emeleti 120 m2-es 3 szobás lakás 120 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. In-
gatlanosok ne hívjanak. Telefon: 06-20-925-5036.

MMaaggáánnsszzeemmééllyy  garázst vagy beállót venne vagy építene a
Naphegyen, saját részre. Tároló vagy pince is érdekel. E-mail:
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.

LLooggooddii  utcában 103 m2-es I. emeleti nagypolgári lakás el-
adó, kertes házban. Ingatlanosok ne hívjanak. Telefon: 06-
70-382-2468.

TTiihhaannyyii  örökpanorámás felújított nyaralómat – nappali +
4,5 szoba, duplakomfort – felújításra szoruló, nagyméretû,
magas emeleti öröklakásra cserélném a kerületben, Várfalon
kívül. Víziváros elõnyben. Irányár: 35 MFt. Telefon: 06-70-
60-70-774.

ÜÜggyyvvééddccssaalláádd  gyermeke részére 1-2 szobás lakást venne
tulajdonostól a kerületben. Telefon: 06-30-305-9596.

7799 mm22-es, I. emeleti, 2 erkélyes, Logodi utcai öröklakáso-
mat eladom és vennék hasonló minõségû 40 m2 körüli örök-
lakásra a környéken (Krisztinaváros, Tabán, Víziváros) Csere
is érdekel, tulajdonjog átadással és értékegyeztetéssel. Csak
tulajdonossal tárgyalok (irodával nem!). Megkeresés: 06-1-
212-2806.

+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

II..  kkeerrüülleettbbeenn lakó fiatal házaspár kötne életjáradéki vagy
eltartási szerzõdést itt élõ nyugdíjas úrral vagy hölggyel. Te-
lefon: 06-30-338-5372.

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

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

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..

ÜÜvveeggeezzééss!!  AAjjttóókk,,  aabbllaakkookk,,  eerrkkééllyyeekk,,  kkiirraakkaattookk,,  vviittrriinneekk
üüvveeggeezzééssee..  ZZuuhhaannyykkaabbiinnookk,,  üüvveeggaabbllaakk  bbeeééppííttééssee..  HHõõsszzii--
ggeetteelltt,,  kkaatteeddrrááll,,  eeddzzeetttt,,  ééss  ddrróótthháállóóss  üüvveeggeekk..  BBiizzttoossííttááss--
rraa  iiss!!  GGyyoorrssaann,,  ttiisszzttáánn,,  ppoonnttoossaann!!  TTeelleeffoonn::  0066--3300--22--666644--
666666..

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.

DDiipplloommááss tanárnõ angol, német óraadást vállal a
Batthyány tér közelében. Telefon: 06-20-286-3505, E-mail:
fruzsinajarmy@gmail.com.

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..

vveeggyyeess

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.

VViiddéékkii  7 éves kisfiúnak támogatót keresek. Anyja elhagy-
ta, gyámja lebénult, új gyámja munkanélküli. Pedagógusa. Te-
lefon: 06-20-5963-394.

CCssaallááddii  NNaappkköözzii,,  GGyyöönnggyyööccsskkéékk  vváárrjjaa  sszzeerreetteetttteell  ttaaggjjaaiitt
rreennddsszzeerreess  ééss  iiddõõsszzaakkooss  ffééllnnaappooss  ggyyeerrmmeekkffeellüüggyyeelleettrree,,
aazz  II..  kkeerr..  LLooggooddii  uuttccáábbaa..  ÁÁrr::  3388..550000,,--  FFtt//hhóó..  
ÉÉrrdd..::  MMuurraakköözzyy  ZZssuuzzssaa::  0066  2200  99  112288  771188,,  PPááhhyy  AAnnnnaa::  0066
2200  996699  00669988,,  mmaaiill:: mmuurraakkoozzyyzzssuuzzssaa@@tt--eemmaaiill..hhuu..

KKeerreesseekk!!  
BBáárrmmiillyyeenn  ddookkuummeennttáácciióótt  ((ffoottóó,,  ffeellvvéétteell,,  lleeíírrááss))  

aazz  II..  kkeerr..  DDeezzssõõ  uuttccaa  33..  ééééss  kköörrnnyyéékkéérrõõll  
((TTaabbáánn,,  NNaapphheeggyy))..  TTeelleeffoonn::  ++3366--11--226666--44001166,,  

EE--mmaaiill::  lleeoonnaaeeffrreeeemmaaiill@@ggmmaaiill..ccoomm..

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//336655--996699,,

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

Életjáradék

varnegyed@budavar.hu

Szolgáltatás

Vegyes
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