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Szûrõnap 
a Maros utcában

Egészségügyi szûrõnapot tartanak a kerü-
let lakóinak november 17-én, kedden, 9 és
13 óra között a Budavári Önkormányzat
Maros utcai szakrendelõjében. (I., Maros
u.16/b.)  

Magyarország lakosságának egészségi állapota
az utóbbi 20 évben javulásnak indult. Azon-
ban még mindig elmarad az Európai Unió or-
szágainak eredményeitõl.

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálata folyamatosan azon dolgozik, hogy
érdemben javítson a kedvezõtlen eredménye-
ken. A korai halálozás ugyanis kétféle módon
is elkerülhetõ. A betegségek minõségi kezelésé-
vel, valamint – és ez sem kevésbé fontos – az
egészségfejlesztéssel. „A betegségek megelõzése
a gyógyítók egyik legfontosabb feladata, amely
széleskörû összefogással megvalósítható” –
mondta dr. Bodroghelyi László, a Budavári
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának fõ-
igazgatója.

Ebben a munkában vállal részt a kerületben
3 éve munkálkodó Vitactiva Egészségklub is,
amely november 17-én, kedden 9 és 13 óra kö-
zött szûrõnapot tart a Budavári Önkormány-
zat rendelõjében (1015 Budapest, Maros utca
16/b.). Orvos, dietetikus és diplomás mozgás-
terapeuta várja a kerület lakosait.

- Mindenkit szívesen látunk, aki úgy érzi,
hogy még egészséges, de apró jelek utalnak ar-
ra, hogy már nincs minden rendben. Õket
ugyanis kerülgetik a krónikus, civilizációs be-
tegségek – mondta dr. Szabó Zoltán, a
Vitactiva szakmai vezetõje. Jöjjenek el akik a
lelkük mélyén sejtik, hogy táplálkozásuk meg-
változtatásával, a mozgás életükbe iktatásával,
orvosi kontrollokkal és mentálhigiénével csök-
kenthetõ a rendszeres gyógyszerszedés. Persze
azokat is várjuk, akik a nemkívánatos folyama-
tokat szívesen visszafordítanák. Az érkezõk mé-
résekkel kombinált orvosi, dietetikai és moz-
gás állapotfelmérésen vehetnek részt, majd be-
mutatjuk a Vitactiva Egészségklub komplex,
személyre szabott programját.

A „World Health Statistics 2010” szerint Magyar-
országon 2008-ban a születéskor várható élettar-
tam férfiak között 70 év, nõknél 78 év (átlag:
74,23 év) volt. Ugyanebben az évben az EU átlaga:
79,31 év volt (WHO, 2010). A Human Develop-
ment Index (HDI) adatai szerint, amely az országo-
kat három szempont (a születéskor várható élet-
tartam, a tudás és az életszínvonal) alapján érté-
keli, Magyarország 2007-ben a 43. helyet foglalta
el az ENSZ 183 országa között. Ugyanebben a sta-
tisztikában a születéskor várható élettartam sze-
rint csak a 67. helyet értük el.

Elkészült a GAMESZ épületének, az Iskola utca
10. szám alatt lévõ irodaépületnek és a Czakó utcai
pálya irodaépületének energetikai korszerûsítése.
A felújításokra a Budavári Önkormányzat közel
85 millió forint európai uniós forrást nyert el. 

A Budavári Önkormányzat évek óta kiemelt figyelmet
fordít az intézmények energiatakarékos mûködésére.
Az elmúlt években számos iskola, óvoda, bölcsõde hõ-
szigetelését végezték el európai uniós pályázati források
segítségével. A Környezet és Energia Operatív Program
(KEOP) keretében idén újabb három épület energeti-
kai korszerûsítésére nyert támogatást az önkormányzat,
közel 85 millió forint értékben. Az utólagos hõszigete-
léssel, a nyílászárók cseréjével és a fûtési rendszerek  kor-
szerûsítésével jelentõsen csökkenthetõ az intézmények
energiafogyasztása. Így egyrészt takarékosabbá, más-
részt pedig „zöldebbé”, környezetbarátabbá válik mûkö-
désük, hiszen csökken a környezeti terhelés.    

Nyáron kezdõdött el és õszre fejezõdött be a Czakó
utcai Sport és Szabadidõközpont irodaépületének
energetikai felújítása. A „kisházként” is ismert épület-

ben a fõfalak utólagos hõszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, a
lapostetõ teljes felújítására, hõszigetelésére és a radiátorok sze-
lepcseréjére került sor. Ugyancsak a fûtési szezon kezdetére feje-
zõdött be az Iskola utcában a GAMESZ épületének korszerûsí-
tése, amelynek során lecserélték az elavult nyílászárókat, kialakí-
tották az épület utólagos hõszigetelését és elvégezték a teraszfö-
dém teljes felújítását, hõszigetelését. Hasonló munkálatok zaj-
lottak a szomszédos Iskola utca 10. szám alatti irodaépületben is.
A fõfalak utólagos hõszigetelése, a nyílászárók cseréje mellett itt
jelentõs fûtéskorszerûsítésre is sor került. Kicserélték az elavult
kazánt és a radiátorok szelepeit.

Szakértõi elemzések szerint az elvégzett felújításokkal az épü-
letek hõvesztesége jelentõsen csökkenthetõ, hiszen a szigetelés
vastagságának 1 cm-rel történõ növelése, 3-4%-os energia- és
költségmegtakarítást eredményez. 

Energiatakarékos intézmények 

Tovább szépül a Vár
Folytatódik a vári mûemlékházak felújítása, az õszi hónapokban mint-
egy 140 millió forint értékû beruházást valósít meg a Gamesz.

Elsõsorban homlokzat-felújítási munkálatokat és tetõcserét végez a
Gamesz a vári mûemlékházakban. Az Országház utca 23. számú épület-
ben a leromlott állapotú homlokzatot újítják fel a szakemberek.  Az
Országház utca 2.-ben is a külsõ homlokzat felújítása folytatódik.
Nyáron már elkészül az utcai homlokzat, jelenleg a ház Szentháromság
tér felõli oldalánál dolgoznak a munkások. 

Az Úri utca 18. és az Úri utca 32. szám alatti épületeken a tetõ-felújí-
tási munkákat végeznek, míg az Úri utca 6. szám alatti épület belsõ hom-
lokzatát, belsõ udvarát és a függõfolyosót újítják meg. Az Úri utca 31.
számú épület hamarosan elkészül, itt a tetõ és a homlokzat felújítása mel-
lett a gáz- és villamos alapvezetékek cseréjére is sor került. 

A Táncsics Mihály utca 5. számú épületben szintén külsõ és belsõ hom-
lokzat-felújítás zajlik. Emellett sor került a nagyon vizesedõ földszinti lakás
mûemléki felújítására és a szintén vizesedõ hátsó lépcsõház javítására is. A
Táncsics Mihály utca 16. számú barokk stílusú mûemlékházon is restau-
rátorok dolgoznak. A tetõ és a homlokzat felújításán túl a festõrestauráto-
rok helyreállítják azt az 1700-as évek elején készült, ma is jól látható falfes-
tést, amely Krisztust és Szûz Máriát ábrázolja a szentek társaságában. Az
udvarban pedig a barokk korból származó szobor-együttes születik újjá. 

Épül a Hilton-lift
A Hilton alatti buszforduló-
nál a szálloda megkezdte a
fogadóállomás és a szállodá-
ba vezetõ lift kiépítését,
amely a tervek szerint a jövõ
évben készül el. Ezt követõ-
en a busszal érkezõ vendé-
gek ezen keresztül közelít-
hetik meg a szállodát, így a
buszok kitilthatók a védett
övezetbõl. 

Nyáron elkészült a Hilton
alatti buszforduló, amely-
nek célja, hogy a védett öve-
zetbõl teljesen kitilthatók le-
gyenek a buszok. Az önkor-
mányzati beruházáshoz csat-
lakozva a Hilton szálloda sa-
ját költségén fogadóépüle-
tet és egy, a szállodába veze-
tõ liftet épít ki.  Így a jövõ-
ben a vendégeket szállító
buszok a Hunyadi útról nyí-
ló buszfordulón hajthatnak
be, itt a vendégek leszállnak
a buszokról és a szálloda liftjén keresztül érkeznek meg a hotelbe. A Vár
védett, belsõ területén lévõ más szállodákba, vagy rendezvényhelyszínek-
re igyekvõ vendégeket pedig a Budai Vár és környéke közlekedésfejlesz-
tési programjának keretében épített közforgalmú lift szolgálja ki. Ezt a lif-
tet bárki ingyenesen használhatja. A most induló beruházás elkészülte
után a védett övezetbõl teljesen kitilthatók lesznek a buszok. 

A buszforduló azonban a forgalmi terhelés csökkentésének elsõ üte-
me, a tervek szerint a következõ lépés a Hunyadi János út tehermentesí-
tése. Ennek érdekében egy másik buszforduló épülne a Palota út - Tábor
utca csomópontban, a Várba érkezõ turistabuszok itt raknák ki az utasa-
ikat, majd a Vár érintése nélkül visszafordulnának. A távlati terv pedig az,
hogy a MÁV-területeken alakítsanak ki buszterminálokat, ahonnan az
utasokat elektromos buszok hozzák fel. A megvalósítás a közlekedésfej-
lesztési program folytatásától függ.

Meghívó
Díszvilágítást kap a Corvin téren megtalált 

õsanya és gyermeke lábnyoma. 

2015. november 13-án 16.30 órától

szeretettel várunk mindenkit 
a Hagyományok Háza elõterébe

(Corvin tér 8.), ahol elõször régészek mesél-
nek a körülbelül negyvenezer éves leletrõl és 

annak fontosságáról. 

Majd a téren közösen kapcsoljuk fel 
az elkészült díszvilágítást és a délutánt egy
közös forralt borozással, teázással zárjuk 

a Corvin téren.  

Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Tapasztalatok szerint a nem megfelelõ nyí-
lászárók, valamint a rossz gázkészülékek és
kémények állnak a szén-monoxid-mérgezé-
sek hátterében – derült ki a Fõvárosi Ka-
tasztrófavédelmi Fõigazgatóság és a
FÕKÉTÜSZ közös sajtótájékoztatóján.
Sajnos a felhívások ellenére, az elmúlt egy
évben Budapesten kilencvennyolcan szen-
vedtek el mérgezést, míg ketten életüket vesz-
tették a gáz belélegzése miatt, pedig kis oda-
figyeléssel megelõzhetõ lenne a tragédia. 

Ha a tökéletlen égés során képzõdõ színtelen, szag-
talan szén-monoxid valamilyen rendellenesség
miatt a lakótérbe kerül, pillanatok alatt megmér-
gezi az ott tartózkodókat.  Ezért lényeges, hogy a fû-
tési szezon elején ellenõriztessük az otthonunk-
ban mûködõ fûtõberendezések, valamint a kémé-
nyek állapotát, hiszen ezzel elkerülhetõk az akár
halálos kimenetelû balesetek. Errõl is szó esett a
Fõvárosi Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság és a
FÕKÉTÜSZ közösen megtartott sajtótájékozta-
tóján, amelyen a szén-monoxid-mérgezés megelõ-
zésérõl esett szó. Varga Ferenc tûzoltó dandártá-
bornok, a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság igazgatója tájékoztatóját riasztó adatokkal
kezdte: 2014. október 6. és 2015. október 12. kö-
zött ugyanis 192 szén-monoxid-mérgezéssel kap-
csolatos esethez riasztották a Fõvárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság tûzoltóit, míg az elmúlt egy
hónapban öten kerültek korházba mérgezéssel.
Ráadásul a rendelkezésre álló adatok szerint a vizs-
gált idõszakban a szén-monoxid két felnõtt halálát
okozta. Örömteli ugyanakkor a CO-érzékelõk el-
terjedése, a riasztók több mint nyolcvan esetben
mentették meg a lakásban tartózkodók életét.

A  FÕKÉTÜSZ Fõvárosi Kéményseprõ-ipari
Kft. ügyvezetõ igazgatója kiemelte: Budapesten
a szén-monoxid-mérgezések mintegy harmadát
a szellõzés nélküli nyílászárók és a fürdõszobai
ventillátorok okozták. Kovács Balázs elmondta,
hogy az idei évben ötszázhetvenezer lakásba be-
jutottak a kéményseprõk, akik kétezer ingatlan-
ban tártak fel életveszélyes kéményeket.

Ezekben az esetekben a tûzvédelmi hatóság a
hiányosság megszüntetéséig, és ennek igazolásá-
ig az égéstermék-elvezetõ további használatát
megtiltotta. Az ügyvezetõ igazgató hozzátette: az
ingyenes SMS és e-mail szolgáltatásoknak kö-
szönhetõen a lakosság idõben értesítést kaphat
az ellenõrzések pontos idõpontjairól.

Ellenõriztessük a fûtõkészülékeket
A balesetek megelõzése érdekében nagyon fon-
tos, hogy a fûtési szezon elõtt mindenki ellen-
õriztesse szakemberrel a lakásában mûködõ tü-
zelõ- és fûtõberendezéseket, valamint a kémé-
nyek mûszaki állapotát. Szintén a megelõzést
szolgálja, azoknak a helyiségeknek a rendszeres
szellõztetése, amelyekben tüzelõberendezések
találhatóak. A szellõzõket tilos elzárni, az átjár-
hatóságukat pedig javasolt idõszakonként ellen-
õrizni.

Honnan lehet felismerni a CO-mérgezést?
A szén-monoxid színtelen és szagtalan, rendkí-
vül agresszív gáz, ami a tüdõn keresztül a vérbe
kerülve megakadályozza az oxigénfelvételt. Jelzõ
készülék nélkül lehetetlen észlelni, ezért ha zárt
helyen hirtelen megfájdul a fejünk, szédülni,
émelyegni kezdünk, valamint a látás- és hallás-
képesség csökkenését tapasztaljuk, azonnal zár-
juk el a gázkészüléket, nyissuk ki az ablakokat,
majd hagyjuk el a lakást. Szabad levegõn a szén-
monoxid mintegy fele egy óra alatt távozik a
szervezetbõl.                                                                   -á-

Megelõzhetõ a szén-monoxid-
mérgezés

Krammer György Zsolt ezredes volt a Buda-
vári Beszélgetések legutóbbi vendége. A
Nagyboldogasszony Fõplébánia dísztermé-
ben megtartott rendezvényen az I. kerületi
rendõrkapitányság vezetõje a Vár közbizton-
sági helyzetének ismertetése során a bûn-
megelõzést szolgáló hasznos tanácsokkal is
ellátta a hallgatóságot. 

Az elsõ kerület Budapest legbiztonságosabb terüle-
te, a Vár pedig rendõrségi szempontból még ennél
is nyugodtabbnak számít – jelentette ki Krammer
György ezredes a Budavári Beszélgetések sorozat
keretében megtartott elõadásán. Mint arra az I. ke-
rületi rendõrkapitányság vezetõje rámutatott,
mindez hozzájárul ahhoz, hogy a közbiztonság ke-
vésbé foglalkoztatja az itt élõket, elsõsorban azért,
mert szerencsére ritkán találkoznak a bûnözéssel.
Ezt mutatják a számok, a statisztikai adatok, aho-
gyan a tapasztalatok szerint a váriak szubjektív biz-
tonságérzete is jónak mondható. Érdekesség, hogy
12 évvel ezelõtt ez korántsem volt így: egy akkori
bûnügyi térképen az I. kerületet és a Várat egy-
aránt sötét színnel tüntették fel a vagyon elleni
bûncselekmények nagy száma miatt. 

Ma már ennek éppen az ellenkezõje az igaz,
ami azonban nem jelenti azt, hogy a Várban ne
fordulnának elõ bûncselekmények: idén 35 va-
gyon elleni bûncselekmény történt, ebbõl 25
zseblopás, amit annak ismeretében kell értékelni,
hogy évente mintegy 6 millió turista fordul meg a
területen. Amióta a Szent György téren sikerült
elfogni egy három fõs lánycsapatot, a zseblopás
teljesen megszûnt Várban. 

Krammer György kiemelte: a kerületi rend-
õrök a háttérben is sokat tesznek a rend és a sza-
bályok fenntartásáért, ahogyan komoly segítséget
kapnak a Budavári Önkormányzattól és a helyi
polgárõrségtõl. Az õ munkájukra is szükség van
ahhoz, hogy ilyen jó legyen a közbiztonság.
Tudják ezt a bûnözõk is, ezért lényegesen kisebb
számban jönnek át a kerületbe. 

A kapitányságvezetõ elmondta, hogy személy
szerint is külön figyelmet fordít a gyermekek és
az idõsek sérelmére elkövetett bûncselekmé-
nyek megelõzésére, illetve az ilyen esetek felde-
rítésére. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy az utóbbi
két és fél évben egyetlen egyszer történt gyer-
mek sérelmére elkövetett bûncselekmény. A

tragikus eset az egész kerületet megrázta. Az
idõseket sajnos jóval többször károsítják meg,
jó hír ugyanakkor, hogy idén közel 40 százalék-
kal csökkent a trükkös lopások száma részben
azért, mert a lakók nem hagyják magukat be-
csapni. A folyamatok tehát kedvezõek, az igazi
siker mégis az lenne, ha teljesen megszûnnének
ezek a cselekmények. Legutóbb két héttel ez-
elõtt egy idõs hölgytõl csalták ki az ékszereit ar-
ra hivatkozva, hogy az unokájának sürgõs segít-
ségre van szüksége. 

Idén több esetben önkormányzati dolgozónak,
vagy a UPC munkatársának adták ki magukat a
bûnözõk, és jutottak be idõs emberek lakásába.
Ezért nagyon fontos, hogy legyünk egészségesen
bizalmatlanok, akkor is, ha az ismeretlenül a laká-
sunkba csengetõk még az unokánk nevét is tud-
ják. Ne lepõdjünk meg ezen: a trükkös tolvajok
módszere, hogy néhány nappal korábban a pia-
con, a rendelõben vagy akár az utcán beszélgetés-
be elegyednek késõbbi áldozatukkal, és igyekez-
nek minél több információt megtudni róla. A ká-
bítószerrel kapcsolatban a kapitányságvezetõ el-
mondta, hogy a rendõrségnek nincsen tudomása
iskolai drogterjesztésrõl, ami a helyiek hozzáállá-
sát is dicséri. 

A jó közbiztonsági helyzethez a vári sorompók
és a térfigyelõ kamerák üzembe helyezése is nagy-
ban hozzájárult, ezeknek ugyanis óriási a visszatar-

tó ereje: bár a kamerák nem váltják ki a rendõrt,
erõsítik az ott lakók biztonságérzetét, elrettentik a
tilosban járókat, valamint segítik a felderítést. A
kapitányságvezetõ külön is megemlítette a körze-
ti-megbízotti szolgálat szerepét, amit nemrégiben
újragondoltak. Ma már a körzeti-megbízottak
szolgálati területe megegyezik az önkormányzati
választási kerületekkel, ez is kellett ahhoz, hogy élõ
kapcsolat alakuljon ki a rendõrök és a lakosság kö-
zött. Olyan problémákra is fény derül, amelyek
egyébként nem feltétlenül a rendõrségre tartoz-
nak, mégis azonnali segítséget igényelnek.

Ami a vagyonelleni bûncselekményeket illeti,
jelentõs részük egy kicsit nagyobb odafigyeléssel
megelõzhetõ lenne: például egy 200 ezer forintos
biciklit lehetõleg nem egy 800 forintos lánccal
kössük ki napokra az utcán. Krammer György
ezért arra kéri a lakosságot, hogy megfelelõen
védjék az értékeiket, ne sajnálják a megfelelõ mi-
nõségû zárat felszerelni a lakásukba, ahogyan az
autók védelmére is fordítsanak nagyobb figyel-
met. Tudni kell, hogy a bûnözõk egy része nem is
akar fizikai erõt alkalmazva betörni, inkább meg-
keresik a nyitva hagyott lakásokat és autókat,
mert ezekbõl mindig bõven akad. Végezetül a ka-
pitányságvezetõ kijelentette: a kerületi rendõrség
elkötelezett a közrend további erõsítése mellett,
hiszen a meglévõ jó eredményeket is tovább lehet
javítani.                                                                          K. Á.

Az elmúlt idõszakban történt rendõri ellenõrzések, vala-
mint a Vár területérõl érkezõ lakossági bejelentések hív-
ták fel figyelmünket a Várban történõ közlekedési morál
negatív változásaira. Egész év-
ben, de fõleg a nyári idõszakban,
a turistákkal zsúfolt utakon, külö-
nösen nagy figyelmet kell fordíta-
ni a biztonságos közlekedés kiala-
kítására és a szabályok betarta-
tására is. 

A környék felújított útjainak át-
adásakor ismételten felülvizsgálja
a rendõrség a közlekedési jelzõ-
táblák elhelyezését, valamint a sebességkorlátozásokra
vonatkozó jelzéseket. A közlekedésbiztonság szempontjá-
ból elsõdleges a közlekedõk testi épségének megóvása. A

szûk utcák és az átlagosnál nagyobb gyalogosforgalom te-
szi indokolttá a jármûforgalom sebességének korlátozását.

Az itt lakók és az idelátogató turisták védelmében
balesetmegelõzés céljából fix és
mozgatható traffipaxot fogunk el-
helyezni a Vár területén. Az intézke-
désnek az is célja, hogy a jármûve-
zetõk törekedjenek a sebesség
megfelelõ megválasztására és tart-
sák be a megengedett legnagyobb
sebességre vonatkozó közlekedési
szabályt.
Mindannyiunk közös érdeke a biz-

tonságos közlekedés. A rendõrség megtesz mindent azért,
hogy a jogszabályokat maradéktalanul betartsák a jármû-
vezetõk.                                          I. kerületi Rendõrkapitányság

Beszélgetés a közbiztonságról

Rend a lelke mindennek
Traffipaxok a Várban

Hamis útlevéllel nyitottak bankszámlát
Közokirattal visszaélés bûntett elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt indított eljárást a kerületi ka-
pitányság két portugál állampolgár ellen, akik hamis
útlevéllel nyitottak folyószámlát az egyik helyi bankfi-
ókban. Az eljárás során a gyanúsítottak szabadlábon
védekeznek.

Trükkös tolvaj a kerületben
Elrendelte a bíróság K. Katalin 38 éves budapesti lakos
elõzetes letartóztatását, mivel megalapozottan gya-
núsítható azzal, hogy szeptember végén egy Attila úti
lakásban élõ idõs hölgytõl nagyobb összeget tulajdoní-
tott el. A nyomozás során kiderült, hogy az elkövetõ és
egyelõre ismeretlen társa magányosan élõ, idõs em-
berek bizalmába férkõzött, majd valamilyen ürüggyel
bekéredzkedtek a lakásukba. Egyikük elterelte a jóhi-
szemû sértettek figyelmét, közben a másik tolvaj fel-
kutatta az otthon tárolt pénzt és értékeket. Elkép-
zelhetõ, hogy a nyakon csípett bûnözõ a kerületben el-
követett további trükkös lopásokkal is kapcsolatba
hozható.

Ne adjunk esélyt a gépkocsi feltörõknek
Sajnos a figyelmeztetések ellenére még mindig elõ-
fordul, hogy a tolvajok azért törnek fel egy gépkocsit,
mert a tulajdonos jól látható helyen, az utastérben
hagyta a táskáját, esetleg nem rakta el a GPS-t vagy
a rádió elõlapját. Ez történt nemrégiben a Hunfalvy
utcában, ahol egy román állampolgár autójából lop-
ták el az ülés mögé rakott táskát, készpénzt és mo-
biltelefont. 
Az eset kapcsán a kerületi kapitányság arra kéri az au-
tósokat: hogy soha ne hagyjanak az utastérben érté-
keket, az autó rádiójának elõlapját –ha ez lehetséges-
mindig távolítsák el a GPS készülék tartójával együtt.
Ezeket ne a kesztyûtartóba tegyék, hiszen az autó fel-
törõk oda mindig benéznek. Nagyon fontos, hogy par-
kolás után a csomagtartóba már ne helyezzünk érték-
tárgyakat, hiszen ezt a bûnözõk is láthatják. 

Buszon randalírozott - letartóztatták 
Elõször az utastársaira támadt, majd a sofõrt is meg-
próbálta bántalmazni egy dühöngõ fiatalember az
egyik helyi járatú buszon. A rendõrök a randalírozót
kórházba szállíttatták, kiderült ugyanis, hogy kábító-
szer hatása alatt áll. Ellene garázdaság vétség elköve-
tésének, valamint kábítószer birtoklás vétségének
megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást a ke-
rületi rendõrkapitányság, a bíróság pedig elrendelte
elõzetes letartóztatását. 

Konfliktus kutyatulajdonos és autós között
Egy fiatalember arra kényszerített egy kutyatulajdo-
nost, hogy tisztítsa meg a kutyája által levizelt autójá-
nak kerekét vagy térítse meg a takarítás költségét.
Mivel a gyanúsított erõszakos viselkedése félelmet
keltett, a sértett nem mert ellenkezni, és letisztította a
kereket. Ezt követõen azonban feljelentést tett a
rendõrségen, a rendszám alapján elõállított 28 éves
autótulajdonos a kihallgatása során a cselekmény el-
követését elismerte.   

Hárman vették el a pénztárcáját
Kér férfi lefogta, harmadik társuk pedig elvette egy
védekezésre képtelen budapesti lakos pénztárcáját a
Déli pályaudvar kerengõjében. A forró nyomon elindí-
tott nyomozás gyorsan eredményre vezetett: N. János
30 éves és V. Attila 45 éves budapesti lakosokat né-
hány órán belül, P. Attila 31 éves szintén budapesti la-
kost pedig másnap sikerült elfognia az I. kerületi rend-
õrkapitányság nyomozóinak. Az elkövetõket a bíróság
elõzetes letartóztatásba helyezte.

Már a templomot sem tisztelik a bûnözõk
A templom sekrestyéjébõl lopták el a ministráns tás-
káját, amiben készpénze mellett az iratait és a mobil-
telefonját is tartotta. Az ügyben az I. kerületi rendõr-
kapitányság lopás vétség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt indított eljárást. 

Nem fizették ki a számlát
A Hilton Hotelben italozott, a számlát azonban már
nem tudta kifizetni az a két fiatal, akihez végül a szál-
loda munkatársai kénytelenek voltak rendõrt hívni.
Mivel nem tudták magukat hitelt érdemlõen igazolni,
ruházat átvizsgálásra került sor, ennek eredménye-
ként mindkettõjüknél kábítószergyanús port és tab-
lettát találtak a járõrök. Amennyiben a szakértõi vizs-
gálat igazolja a gyanút, ellenük kábítószer birtoklásá-
nak vétsége miatt eljárás indul.

Rendõrkézen a biciklitolvaj
Éppen kifelé tolta legfrissebb zsákmányát egy Iskola
utcai társasházból a biciklitolvaj, amikor szemben ta-
lálta magát az egyik lakóval. Az élelmes szomszéd ér-
tesítette a rendõrséget, majd szóba elegyedett a gya-
nútlan fiatalemberrel, aki a kiérkezõ járõrt meglátva
futásnak eredt. Nem jutott azonban messzire, a rend-
õrök rövid üldözés után elfogták. Ellene lopás bûntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, letartóz-
tatása mellett folyik eljárás.

Kék hírek

Rákóczi nyomában
A 280 éve elhunyt vezérlõ fejedelem, II.
Rákóczi Ferenc életét megidézõ kirándulást
szervezett a Lánchíd Kör a kerület gimnazistái
és határon túli fiatalok számára. A cél a szabad-
ságharc történetének megismerésén és Rákóczi
alakjának felidézésén túl a földbirtokos és me-
cénás, a jobbágyaiért és népéért küzdõ fejede-
lem magányosságának és tragédiájának feltárá-
sa volt úgy, hogy közben a résztvevõ, magyar
gyökerû, de a történelem szeszélye folytán más
országokba sodródó diákok kapcsolatot tudja-
nak teremteni egymással.

Ennek kézenfekvõ módja volt a fejedelem éle-
tének különbözõ állomásait felkeresõ kirándu-
lás. A Borsi kastély, ahol Rákóczi született,
Sárospatak, az õsi családi fészek, Tokaj-Hegyalja,
ahová ezer szál fûzte és Kassa, ahol hamvai nyug-
szanak, mind egy irányba mutat: a sokat gyötrõ-
dõ, de a felelõsséget vállalni kész politikus meg-
állta helyét. És bár küzdelme látszólag elbukott,
a történelem mégis õt igazolta, amit a mai napig
felé áradó tisztelet és szeretet is bizonyít.

A kétnapos kirándulás alkalmat adott arra
is, hogy a Budapesti Egyetemi Katolikus
Gimnázium tanulói megismerjék a határon
túli – többségében kárpátaljai - honfitársaik
életét, nehézségeiket és örömeiket, közben a
keleti Felvidék gyönyörû tájain átutazva sokat
tanuljanak a vidékrõl és annak lakóiról is.
Köszönjük a Budavári Önkormányzatnak, a
Lánchíd Körnek és a Bethlen Gábor Alap-
kezelõnek, hogy segítették ennek az élmény-
nek a megvalósulását. Köszönet a kassai Márai
Sándor Gimnáziumnak és Fedor Erika tanár-
nõnek, a kassai Rákóczi Szövetség vezetõjének
az együttmûködésért. Devich Dénes, tanár
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Mindenki elõtt nyitva áll a Mátyás-torony
Mindenki számára nyitva áll október végétõl
a felújított Mátyás-templom harang- és kilá-
tó tornya, ahonnan egyedülálló, 360 fokos
körpanorámában tekinthetõ meg a fõváros.
A torony a hét minden napján délelõtt tíz és
délután öt óra között várja a vállalkozó ked-
vû látogatókat, akik állnak elébe a 197 csiga-
lépcsõ megmászásának.

„1898. október 21-én, Ferenc József határozott
úgy, hogy a királyi maradványok ne az altemp-
lomba, hanem az oldalkápolnába kerüljenek, így
azok mindenki számára láthatóak lettek – emlé-
keztetett a templom felújításáról tartott, bejárás-
sal egybekötött sajtótájékoztatón Süllei László, a
Budavári Nagyboldogasszony-templom plébáno-
sa, aki így folytatta: „1909-ben, szintén ezen a na-
pon, megszólalt a király adományozta, új orgona,
trónralépésének 70. évfordulója alkalmából, s
most 2015-ben ismét október 21-én megnyílik a
harangtorony.”

A torony felújítására 2012-ben 10 millió forint
vissza nem térítendõ támogatást kapott a
Fõvárostól a Mátyás-templom gondnoksága.

„Szeretnénk még inkább bekapcsolódni Buda-
pest vérkeringésébe, hiszen ennek a toronynak
nincsen párja turisztikai szempontból” – fogal-
mazott Süllei László. A plébános hozzáfûzte: mió-
ta Schulek Frigyes felújította a templomot, a
nagyközönség nem látogathatta a harangtornyot,
amely pedig állja a versenyt Párizs, London, vagy
Bécs turista látványosságaival.

Az atya mesélt a torony történetérõl is: „A IV.
Béla által 1250 és 70 között építtetett Nagybol-
dogasszony-templom harangtornyáról semmi-
lyen ábrázolás nem maradt ránk. 1384-ben az el-
sõ harangtorony összedõlt. A ledõlt csonkra
Mátyás király emeltetett új tornyot. Ezt rekonst-
ruálta Schulek Frigyes 1894-ben.”

Süllei Lászlótól megtudhattuk, hogy a 145 éves
török uralom alatt Eszki-dzsámiként, magyarul
Öreg-mecsetként szolgált a templom, s tornyából
szólították a mûezzinek imára Allah híveit. A kö-
vetkezõ adat 1723-as, az ekkori két napos budai

tûzvészben megolvadtak a harangok. Nem vélet-
len hát, hogy 1911-ig tûzoltószolgálat pásztázta a
várost a toronyból.

„A Mátyás-torony magassága, a templom pado-
zatától 78 méter 16 centi. A látogatók számára
megnyitott alsó, koszorú erkély 46,73 méterre
van a földtõl, ahová 197 lépcsõ visz” – sorolta az
adatokat a plébános.

Lung Rita, a Mátyás-templom turisztikai és
marketingvezetõje megjegyezte: nem kizárólag
a lépcsõk megmászásától, de az elé táruló lát-
ványtól is büszke lesz magára az ember, majd
beszélt a toronykísérõkrõl, akik naponta átla-
gosan tíz alkalommal kapaszkodnak fel, s eresz-
kednek le a csigalépcsõn, minimum 3150 lép-
csõfokot megtéve, miközben számos érdekes-
séggel szolgálnak a látogatók számára. „Csopor-
tonként 15 fõt fogadunk, akiket 2 kísérõ kalau-
zol” – fûzte hozzá.

Tervezik napkelte és naplemente látogatások
meghirdetését, toronyfutás szervezését is.

Mátéffy Balázs, a Mátyás-templom kulturális és
mûvészeti vezetõje szólt a kilátóterasz történeté-
rõl. Mint elmondta, az 1894-es átadást követõen
hamarosan jelentkeztek a század épületeire jel-
lemzõ gondok, ezért Schulek Frigyes fia, János,
1935-ben jelentõs kõcserét hajtott végre.

„Tíz évvel késõbb, Budapest ostromakor a to-
rony életveszélyessé vált. Török Antal tûzoltóez-
redes, 1948 Nagycsütörtökén, saját ölében vitt le
egy három esztendõvel azelõtt beékelõdött éles
aknát” – emlékeztetett Mátéffy Balázs.

A Mátyás-torony felújítását 1956 márciusá-
ban fejezték be, ám a forradalom alatt keletke-
zett sérülések egészen 2008-ig láthatóak voltak
homlokzatán. A kulturális és mûvészeti vezetõ
beszélt még a tûzvédelmi ajtókról, amelyek 90
percig képesek megóvni a toronyban tartózko-
dókat baj esetén.

A 45 perces toronylátogatás ára idén, felnõttek-
nek 1400 forint, míg diákok és nyugdíjasok szá-
mára 1000, a családi jegy pedig 3500 forint.        D.

s Mikorra nyúlik vissza a két közösség közötti kap-
csolatfelvétel?

-A Budavári Önkormányzat 2007-ben kötött
testvérvárosi megállapodást Marlow-val és ezzel
párhuzamosan, a civil kapcsolatok kiépítése ér-
dekében megalakult a kerületi Kézfogás
Egyesület. A marlow-iak egyik budai látogatása
során a vendéglátók arra kérték iskolánkat, hogy
készítsünk egy kis mûsort az angol csoport szá-
mára. A program annyira tetszett a vendégek-
nek, hogy 2012-ben két tehetséges, angolul be-
szélõ, nehéz körülmények között élõ diákunkat
meghívták Marlow-ba. Két évvel késõbb újabb
két diákunk utazását támogatták, velük tartott
Várkonyi Tamás énektanár, az iskola karnagya
is. E látogatás nyomán, a helyi civilek segítségé-
vel élénkültek meg a kulturális kapcsolatok.
s Milyen elõkészületeket igényelt a látogatás?

A vendégek szállásáról a leányfalui Szent Gellért
Lelkigyakorlatos Ház gondoskodott. A kórus
tagjai között kisgyerekek is vannak, akik szülõi,
családi kísérettel érkeztek, ezért különbözõ
programokat állítottunk össze. Gimnáziumunk
a Budavári Önkormányzat által, az iskolák nem-
zetközi kapcsolatainak ápolására kiírt pályáza-
ton nyert összegbõl finanszírozta a kisebbek ál-
latkerti kirándulását és a nagyok Zeneakadé-
mián tett látogatást, ahol angol nyelvi vezetéssel
vitték körbe az érdeklõdõket. Diákjaink, több
tanárunk és a szülõi közösség is kivette részét a
szervezésbõl és vendéglátásból.  

s  Milyen fogadtatásra talált a marlow-i kórus a he-
lyi templomokban? 

- Bence Imre esperes úr, a Budavári Evangélikus
Templom lelkésze szívesen fogadta a kérést, és a
kezdeményezést, hogy tegyük jótékonysági kon-
certté a hangversenyt, ajánljuk fel a bevételt a
munkácsi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium javá-
ra. A kulturális és nyelvi kapcsolatokon túl e ta-
lálkozás értéke, hogy Budavár és Marlow diákjai
is jótékonykodnak. Munkács ugyancsak Buda-
vár testvérvárosa, ahol a magyarországinál sok-
kal rosszabb körülmények között folyik a ma-
gyar nyelvû oktatás. Október 24-én a marlow-i
kórus programjában a klasszikus mûvek mellett
mai szerzõk darabjai szerepeltek, a Szilágyi Gim-
názium kórusa pedig Kodály Zoltán Magyar mi-
séjébõl adott elõ részleteket. 

A kerületi templomok egyöntetûen szíves fo-
gadtatásban részesítették az All Saint’s Churc
kórusát, amely 25-én a Mátyás-templom délelõt-
ti miséjén, 27-én pedig a Krisztinavárosi Havas
Boldogasszony Templomban adott koncertet.
s Lesz-e folytatása a mostani látogatásnak?

- A krisztinavárosi hangverseny után búcsúebéd
keretében köszöntünk el a vendégektõl, akik-
nek két dolgot adtunk ajándékba. Egy apró no-
teszt, rajta a gimnázium és az angol kórus neve,
valamint a Tavaszi szél vizet áraszt címû magyar
népdalt, amelyet megtanítottunk nekik. Õk az-
zal köszöntek el, hogy jövõre szeretettel várnak
minket  Marlow-ban.                                           Rojkó

Marlow-i kórus járt Budán
Meghívó lakossági fórumra
A Budavári Önkormányzat 22001155..  nnoovveemmbbeerr  1100--éénn,,
kkeeddddeenn  1188  óórraaii  kkeezzddeetttteell  llaakkoossssáággii  ffóórruummoott tart,
amelyre tisztelettel vár minden kedves érdeklõdõt.
Helyszín: Budavári Mûvelõdési Ház (I. kerület, Bem
rakpart 6.)
Témák: A Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztése
a Vízivárosban és a Budai Várban, E-mobilitás fejlesz-
tése a kerületben.

Novembertõl vásárolható újra
zöldhulladék-gyûjtõ zsák
A nagy érdeklõdés miatt az Önkormányzat által ked-
vezményes áron biztosított zöldhulladék-zsákok el-
fogytak. Az új zsákok november elején érkeznek.
Természetesen az Önkormányzat ezeket is kedvezmé-
nyesen, 120 Ft/db áron biztosítja az I. kerületi társashá-
zak részére. A zsákokat november végéig hetente, no-
vember végétõl bejelentés alapján vagy idõszakosan
szállítja el az FKF Zrt. a társasházaktól. A szállítás díját a
zsák ára tartalmazza.

Decemberben igazgatási szünet
A Polgármesteri Hivatal év végén új iktató és adatbázis
kezelõ rendszerre tér át, az informatikai rendszerek át-
állítása miatt december 28. és január 3. között igazga-
tási szünet lesz a hivatalban. Ezen idõszakban nem lesz
sem ügyfélfogadás, sem iratfeldolgozás. Az ügyfélfoga-
dás elsõ napja 2016. január 4. A Hivatal arra kéri az ügy-
feleket, hogy az ügyintézést ehhez igazítsák.

A télre készül a Fõkert
A FÕKERT Nonprofit Zrt. munkatársai megkezdték a
parkokban és közterületeken az ivó-, dísz- illetve szö-
kõkutak elzárását, téliesítését.  A víz leengedése után, a
karbantartásra szoruló alkatrészeket munkatársaik ki-
szerelik, majd a kutak ismételt megnyitásáig megtisz-
títják, lefestik, megjavítják azokat. A cég városszerte
106 ivókutat, 23 db szökõkutat, valamint 32 db dísz-
kutat kezel, melyek május elejétõl-október végéig üze-
melnek. Az általuk kezelt hagyományos és automata
öntözõhálózatok téli lezárása és víztelenítése október
15-ével megkezdõdött. A kerti csapok csak azon terü-
leteken lesznek nyitva, ahol még tartanak az õszi nö-
vényültetési munkálatok, elõreláthatólag november
végéig. A hagyományos hálózatokról üzemelõ ivóku-
takat és szökõkutakat október 23-tól november 15-
ig fokozatosan állítják le. Budapest legnagyobb szökõ-
kútja, a Margitszigeti zenélõ szökõkút, november 1-jén
mûködött utoljára az idei szezonban.

Röviden

Új útvonal 
kerékpárosoknak 
A Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztési
projekt keretében új, alternatív útvonalat alakí-
tottak ki a kerékpárosoknak a Döbrentei téren.
Az Erzsébet híd alatti parkban kialakított új ke-
rékpáros átvezetés összeköti a Döbrentei utcát
és a Rudas fürdõt. 

A kerékpáros átvezetéssel szinte egy idõben
nyitották meg az Erzsébet híd lehajtója alatt a
Döbrentei teret és a Krisztina körutat összekö-
tõ útpályát. Az útpályán keresztül a Szent
Gellért rakpart, illetve a Friedrich Born rakpart
felõl érkezõ forgalom közvetlenül fel tud hajta-
ni a Hegyalja út, az Erzsébet híd, illetve a Szent
Gellért tér felé. A Budavári Önkormányzat be-
ruházásában, az Európai Unió támogatásával
új jelzõlámpa létesült a Krisztina körúti csomó-
pontban, ez tette lehetõvé az átjáró megnyitá-
sát, amely így biztonságosan használható az elõ-
zõekben felsorolt irányokban. 

Budavári 
töklámpások

Tök levessel, sült tökkel, kókuszos tök
sütivel és természetesen faragni való tö-
kökkel várták a gyerekeket, a Kiskép
Galéria elõtt, az Országház utcában. Nem
hiába, ugyanis kora délutánra minden
asztalt elfoglaltak, s kisvártatva megannyi
érdekes lámpást faragtak az ügyes kezek.

Negyedik alkalommal szerveztek tökfaragást,
október legvégén a Kiskép Galéria munkatár-
sai.
– Már négy óra elõtt nekiláttunk a faragásnak
– mesélte Kós Ágnes, az esemény kitalálója, aki
elárulta: igazából egykori szomszédja vetette
fel, faragjanak tököt. Miért is ne, vágta rá a
galerista, de akkor már faragjon az egész utca.
A mostani sietség okául, hogy a meghirdetett
idõ elõtt nekiláttak a lámpásoknak, a korai sö-
tétedést jelölte meg Ágnes, s hozzátette: még
oda is kell adni a lámpásokat a szponzoroknak.
Adódott a kérdés: – Szponzorok?

– Végigjártam az utca boltjait és éttermeit, tõ-
lük gyûjtöttem be a tökre valót.

Négy után is érkeztek szép számmal gyerekek
és szüleik. Hely híján a sült tököt és kókuszos
tök süteményt kínáló asztalt is felszabadították
a tökfaragók számára. Akadt apuka, aki hóna
alatt méretes sárga tökkel érkezett.

– Tököt is hoztak, de jó – sóhajtott fel Kós
Ágnes, mivel a forralt boros, tök leveses asztal-
ka alatt fogytán voltak a szponzorált tökök.

Óhatatlanul a manapság divatos halloween
ötlik eszünkbe a fogukat vicsorogtató töklám-
pások láttán. Ágnes elárulta: van ennek ma-
gyar vonatkozása. Szent László királyunk bör-
tönbe záratta bátyját, Salamont, aki annak
elõtte 11 esztendeig viselte a koronát. Elsö-
tétített börtönében, a visegrádi vár késõbbi
Salamon tornyában, kizárólag töklámpások vi-
lágítottak a rabnak. Innen ered hát a mondás:
fénylik, mint a Salamon töke.                          D. A.

A Szilágyi Erzsébet Gimnázium meghívására, október 23. és 27. között, Buda három neves
templomában adott koncertet a marlow-i All Saint’s Church hatvantagú kórusa. A
Budavár angliai testvérvárosából érkezett vendégeket a Kézfogás Egyesület és a Szilágyi
Erzsébet Gimnázium közössége kalauzolta. A látogatásról Bajkó Judittal, a gimnázium
igazgatójával beszélgettünk.
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Schuster Lóránttal, a P. Mobil veze-
tõjével folytatódott a Cseh
Tamás Program poptörténeti
talkshow sorozata, a Várkert
Bazár Volt egyszer egy Ifi-
park címû kiállításán, ok-
tóber végén.

A Nemzeti Kulturális Alap
Cseh Tamás Programjának
meghatározó célkitûzése a
könnyûzenei utánpótlás tá-
mogatása, a program létreho-
zói ugyanakkor nem feledkeztek
meg a pop-rock muzsika hagyomá-
nyainak ápolásáról sem.

A Várkert Bazár felújításakor került szóba,
hogy valami módon meg kellene emlékezni a
Budai Ifjúsági Parkról (BIP), amely egykor itt
mûködött. A szeptember végén nyílt Volt egy-
szer egy Ifipark címû kiállítás anyagi fedezetét a
2013 õszén kidolgozott, majd a rákövetkezõ esz-
tendõben indult Cseh Tamás Program egyik
alprogramja, a Könnyûzenei Örökség Megõrzé-
se biztosította. A kiállított tárgyakat gyûjtõk, ze-
nészek bocsátották rendelkezésre.

– A magyar könnyûzene története hiányos
lenne az Ifipark története nélkül, a könnyûzene
története nélkül pedig a második világháború és
a rendszerváltás közötti történelem lenne héza-
gos – fogalmazott Bajnai Zsolt, a Cseh Tamás
Program ideiglenes kollégiumának vezetõje.
Bajnai Zsolt figyelmeztetett: ne számítson senki
egy alapos történészi kutatómunka nyomán
összeállított tárlatra. A rendezõk korabeli lemez-
borítókkal, újságcikkekkel, a koncertezõ muzsi-
kusok néhány hangszerével, fellépõ ruhákkal
emlékeznek a BIP-re, s felvillantják a korszak öl-
tözködési és gasztronómiai kultúráját. De nem
hagyták figyelmen kívül a szocializmusra jellem-
zõ titkosszolgálati megfigyeléseket sem.

A park 1961. augusztus 20-án nyitott. Elsõ
korszakában esztrádmûsorral szórakoztatta a
nyakkendõs, rövid hajú fiatalokat. Akinek a fri-
zuráját a megengedettnél hoszszabbnak ítélték,

azt Rajnák elvtárs egyszerûen ki-
pofozta a sorból. Rá és sajátos

igazgatási módszereire kü-
lön fal emlékeztet a tárla-
ton. Három évvel késõbb
a humoristák és táncdal-
énekesek helyét beat ze-
nekarok foglalták el.
Jött a Scampolo, a
Metró, a Bergendy, az
Illés, a Liversing, a Dogs,

a Kex, a Juventus, a Mini, a
Tûzkerék, a Sakk-Matt.

Rajnák pedig ment. A hûvös-
re. Ugyanis sikkasztásért letar-

tóztatták.
Ezzel kapcsolatban Bajnai Zsolt felidé-

zett egy sztorit: – Schuster Lóránt mondta el a
nyitáskor, hogy volt olyan koncert, amelyiken a
belépõjegyeket nem eltépték, hanem elvették és
újra eladták.

A hetvenes évek közepén a beatkorszak lecsen-
gett és megérkezett a rock. Skorpió, Taurus,
Gemini, Generál, Tûzkerék, Fonográf, East,
Beatrice, Korál, Karthago, Piramis és a keddi
Mini-P. Mobil bulik. Közben az épület állapota
annyira leromlott, hogy az 1980. májusi Edda
koncerten a sorban álló fiatalokra omlott az egyik
kõkorlát, többeket megsebesítve.

Az eset, mint Bajnai Zsolt mesélte, hallatszik a
III/III-as megfigyelõk rögzítette hangfelvételen.
Minden koncertet magnóra vettek, no nem a ze-
ne végett, hanem az összekötõ szövegek tartalma
miatt. Az Ifiparkot a Mobil búcsúztatta 1984-es
Elektromos temetés címû mûsorával. 

– Célunk elõhívni a még élõ emlékezetet – fo-
galmazott a program vezetõje, s hozzáfûzte: a kiál-
lítás megnyitóján például megjelent Indián, az
egykori Nagyfa galeri vezetõje. Szintén ellátogatott
már a  Várkert Bazárba Balázs Fecó, aki a Taurus
és a Korál vezetõjeként debütált a BIP színpadán.

A fenti cél jegyében költözött át az Akvá-
riumból a Déli palotába az Azok a régi csibészek
elnevezésû talkshow. Csatári Bence és Poós
Zoltán, havi rendszerességgel beszélgetnek az
Ifiparkot és a korszak zenéjét meghatározó mu-
zsikusokkal. Vendégül látták már Bródy Jánost,
Nagy Ferót és Németh Lojzit, Trunkos Andrást,
legutóbb pedig Schuster Lórit.                             D.A.

A könnyûzenei örökség megõrzése

Volt egyszer egy Ifipark
Csernus Imre 
emlékmûterem nyílt
a Testõrpalotában

Nyolc, egyenként három és fél – négy hónapig lá-
togatható reprezentatív kiállítás megrendezésérõl
írt alá együttmûködési szerzõdést október 15-én
Gyutai Csaba, a Várgondnokság igazgatója és
Fertõszögi Péter, a Kovács Gábor Mûvészeti
Alapítvány kuratóriumának elnöke. A képzõmû-
vészet barátainak nagy örömére 2015 decembere
és 2018 júniusa között a Várkert Bazár
Testõrpalotájának elsõ és második emeleti kiállí-
tótermeiben a KOGART alapítvány által váloga-
tott mûvek: magyar festõk monografikus kiállítá-
sai, hazai mûvészeti korszakokat bemutató anya-
gok, valamint az egyetemes mûvészet egy-egy érde-
kes területét ismertetõ tárlatok kapnak helyet. Az
együttmûködés jegyében, elsõként idén decem-
berben Koszta József életmû-kiállítása nyílik, ame-
lyet közel négy hónapon keresztül láthat majd a
nagyközönség.

A megállapodás értelmében a galéria nemcsak a
festmények, grafikák válogatását, hanem a reflek-
torfénybe állított mûvészekkel kapcsolatos doku-
mentumok, fotók és személyes tárgyak bemutatását
és a tárlatokkal kapcsolatos elõadások szervezését is
magára vállalta. A kiállítások mûszaki hátterét és
egyéb feltételeit a Várgondnokság biztosítja.

Az együttmûködési szerzõdés aláírását követõ-
en, még egy ünnepélyes eseményre került sor a
Várkert Bazárban. A Testõrpalota harmadik szint-
jén L. Simon László, a Miniszterelnökség államtit-
kára nyitotta meg Csernus Tibor festõmûvész
Emlékmûtermét. 

A Kovács Gábor Mûvészeti Alapítvány 2009 ta-
vaszán hozta haza Franciaországból Csernus
Tibor képzõmûvészeti hagyatékát. A festmények
és rajzok százai mellett hazakerült a párizsi mûte-
rem berendezése is, melyet a mûvész örököse azzal
a céllal adományozott az alapítványnak, hogy egy,
az eredeti mûterem hangulatát és miliõjét idézõ
emlékmûtermet rendezzen belõle. A Testõrpa-
lotában berendezett állandó kiállítással a látogató
bepillantást nyerhet nemcsak Csernus Tibor min-
dennapjainak legszûkebb környezetébe, hanem
rajta keresztül megismerkedhet a páratlan életmû
tárgyi hátterével is.

Az enteriõr a párizsi Bateau-Lavoir mûvészház
elsõ emeletén berendezett mûterem hangulatát
idézi fel használati tárgyaival, bútoraival és mun-
kaeszközeivel együtt. A festmények mellett az ér-
deklõdõk olyan személyes relikviákkal találkoz-
hatnak, mint a mûvész kedvenc repülõgépmodell-
jei, festõállványa, vagy az utolsó években használt
gurulós festõszéke. Csernus több mint fél évszáza-
dos életmûve nemcsak a magyar, hanem az egyete-
mes képzõmûvészetben is meghatározó szerepet
tölt be: mindez szinte tapintható a festõ újra be-
rendezett mûtermében. „El sem tudok képzelni
fantasztikusabb helyszínt a képzõmûvészet és az al-
kotások fiatalokhoz történõ közelebb vitelére,
mint egy egykoron gyakorló mûvész mûterme. A
fiatalok be tudnak menni a kiállítótérbe, és nem
számukra távol lévõ mûtárgyakkal kell találkozni-
uk, hanem megnézhetik, hol és hogyan alkot a fes-
tõmûvész. Erre komoly múzeumpedagógiai fog-
lalkozásokat is lehet építeni: azt szeretnénk, ha a
mûvészet élõvé válna ebben a közegben” – mond-
ta L. Simon László a megnyitó beszédében.

A kiállítás hétfõ kivételével minden nap
10.00 és 18.00 óra között látogatható a Testõr-
palotában. r.

Október 22-én, a Magyarság Házában Takaró
Mihály irodalomtörténész Márai Sándorról tar-
tott elõadást. Portréjában az írói-költõi pálya fel-
vázolásán túl, elsõsorban Márai politikai útját
mutatta be.

Takaró Mihály bevezetõben a kassai szülõi ház-
ról és a szepességi cipszer eredetû, tekintélyes
Grosschmidt családról, a „kassai polgárokról”
beszélt, majd a különc Sándorról szólt, akit ka-
maszkori lázadásai miatt több iskolából is ki-
csaptak. Kevesen tudják róla, hogy 1918-ban bal-
oldaliként megalapította a Kommunista Írók
Aktivista és Nemzetellenes csoportját, innen ju-
tott el késõbb a klasszikus polgári eszményekig
és a Füves könyvben megfogalmazott gondola-
tig, amely szerint: „Mindig, mindent adjál oda a
hazádnak”. 

Márai többször is külföldre távozott és kozmo-
politának vallotta magát, mégis magyarul gon-
dolkodott és könyveit, verseit, naplóját élete vé-

géig magyarul írta. A Tanácsköztársaság bukása
után családja tanácsára elõször Lipcsében, majd
Frankfurtban, végül Berlinben folytatta a tanul-
mányait. Végül ugyanitt újságírónak állt.  Egy
német könyvesboltban figyelt fel Franz Kafka
könyveire, amelyek nagy hatást tettek rá. 

Az 1920-as évek elején visszatért Magyar-
országra és 1923-ban feleségül vette Metzner

Ilonát (Lolát), akivel hat évre
Párizsba költözött. 63 éven keresz-
tül voltak házasok. Az irodalomtör-
ténész szerint kapcsolatuk nem volt
problémamentes. Az író Lolát elsõ-
sorban szellemi partnerének tekin-
tette és házasságuk átvészelte az író
különbözõ kalandjait. Az 1940-es
években Márai két fantasztikus szí-
nésznõ, Mezey Mária és Tolnay
Klári iránt is szerelemre lobbant. 

1936-ban, Kosztolányi utódja-
ként õ lett a Pesti Hírlap irodalmi
rovatvezetõje. Számára egyetlen
mérce létezett: a minõség. Nem
sokkal korábban jelent meg az Egy
polgár vallomásainak elsõ változa-
ta. Márai Sándor újságíróként elkí-
sérte a kormányzót a visszatért terü-
letekre, amely nyomán Horthy
Miklós három útja címmel írt tu-
dósítást. 

Ismert és elismert író lett Magyar-
országon. Ebben az idõben jelent
meg a Vendégjáték Bolsanóban, s a
Gyertyák csonkig érnek. 1942-ben
a Tudományos Akadémia levelezõ
tagjává fogadta, 1945-tõl rendes
taggá választották. Takaró Mihály

úgy vélte, hogy Márai a háború után „szûkössé-
get érzett”, ami alapvetõen szemben állt a szemé-
lyiségével. A Naplójában így írt „Ez volt az idõ,
amikor megértettem, hogy el kell mennem az
országból – nemcsak azért kell elmenni, mert
nem engednek szabadon írni, hanem elsõbben
és még sokkal inkább azért, mert nem enged-
nek szabadon hallgatni.”

Az irodalomtörténész elõadásának további
részében Márai emigrációban töltött éveirõl be-
szélt. Az önként vállalt számûzetés elsõ állomá-
sa Svájc, majd New York következett, azután az
olaszországi Salerno és végül San Diego. Az
emigrációba kényszerült író keserû és kilátásta-
lan életérzése egyre erõsödött. Ennek eredmé-
nyeként 1951-ben megszületett elsõ emigráció-
val kapcsolatos írása, a Halotti beszéd címû ver-
se, amely a magyar líra egyik legkiemelkedõbb
alkotása. Ebben az idõben a Szabad Európa
Rádió munkatársa volt. Takaró Mihály úgy fo-
galmazott: „krízis helyzetekben elõjött belõle a
lírikus”: a Hol vagyok? és Mennybõl az angyal cí-
mû nagy verseit New Yorkban írta. (1956-ban, a
forradalom hírére Európába utazott, de mire
megérkezett, mindennek vége volt. Márai nem
lépte át a magyar határt.)

Az idõs Márai a Naplót tekintette maradan-
dó alkotásának. Az 1980-as évek közepétõl las-
san teljesen egyedül maradt, felesége és testvére
meghaltak, látogatót nem fogadott. Errõl így írt:
„Nem értheti senki, aki nem a mi fajtánkból va-
ló, hogy az írás olyan szertartás, amelyhez a ko-
lostorinál is mélyebb, feltétlenebb magányra
van szükség. Az emberit csak akkor tudom meg-
alkotni, ha távol maradok az emberektõl.” 

1989. február 21-én önkezével vetett véget az
életének.                                                                     R.A.

Márai menekülései és hazatérései

Márai Sándor
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Október 22-én, a Magyarság Házá-
ban színes programokkal fogadták az
egy esztendeje megnyílt Mi, magyarok
címû kiállítás látogatóit. A születés-
nap elõestéjén fényfestéssel borították
a Szentháromság téri épületet, más-
nap koncerteket, játékos foglalkozá-
sokat tartottak az érdeklõdõknek. A
kiállításról és az elmúlt egy év tapasz-
talatairól Csibi Krisztina igazgatóval
beszélgettünk.

s Melyik korosztály számára készült a
kiállítás?

- Fõ célcsoportunk a 16–18 éves diá-
kok, akik számára úgy rendeztük be a
termeket, mint egy nagy játszóteret. A
kurátorok közel 2000 négyzetméte-
ren, 18 teremben Kosztolányi Dezsõ
tíz legszebb szavára (láng, gyöngy, anya, õsz, szûz, kard, csók, vér,
szív, sír) építették föl a kiállítás tematikáját. A vezérszál az volt, hogy
hogyan lehet mindazt bemutatni a rendkívül fogékony középisko-
lás korosztálynak, amivel növelhetjük az összetartozás-tudatot és a
magyarságérzésüket. Szeretnénk, hogy a családban megkapott érté-
kek tovább erõsödjenek bennük, és amikor kilépnek errõl a kiállí-
tásról, büszkék lehessenek arra, hogy magyarok. 
s Honnan jött az ötlet, hogy a hagyományos, száraz, tematikus szerkesz-
tést egy sokkal kreatívabb témafelosztásra cseréljék?

- Hermann Róbert történész fejébõl pattant ki az a zseniális ötlet,
hogy válasszák az 1933-ban szószépségversenyt hirdetõ Kosztolányi
Dezsõ által legszebbnek tartott tíz szót, és ezekre fûzzék föl a külön-
bözõ területeket. A különbözõ területek képviseletére hét kurátort
kértek fel. A tudománytörténetért Gazda István tudománytörté-
nész professzor felel, a gasztronómiáért Kökény István vendég-
látóipari szakember. Michalkó Gábor geográfus állította össze az
élõ és élettelen természeti kincseket. Az irodalmat, illetve a magyar
nyelvet bemutató termeket Kalla Zsuzsa, a Petõfi Irodalmi
Múzeum fõmúzeológusa tervezte, Hermann Róbert a jelentõs tör-
ténelmi eseményeket és a nagy szabadságküzdelmeket vonultatta
föl. Sepsey Zsófia mûvészettörténész a mûvészeteket, közülük is el-
sõsorban az építészetet mutatja meg a fiataloknak. Végül Dobor
Dezsõ sportújságíró az utolsó két teremnek a „szív” szóhoz tartozó
sportsikereinknek a bemutatását vállalta.
s A tavalyi nyitás óta hány látogatójuk volt?

- Közel tizenötezren látogattak el hozzánk. Nem kezdtünk nagyobb
összeggel járó népszerûsítõ médiakampányba, inkább arra gondol-
tunk, hogy megkeressük azokat a köznevelési intézményeket, ame-
lyek diákjaihoz a kiállítás szól. Számukra, korosztályok szerint, mú-
zeumpedagógiai ajánlatot készítettünk. Ennek két kidolgozója

Koltay Erika múzeumpedagógus, néprajzos
és biológus, valamint Rabecz István nyelvész.
Egy év alatt sok csoporttal és sokfajta téma
köré csoportosítva teszteltük a kiállítást. Ha
egy látogató osztály tagjai mindent megpró-
bálnak megismerni és kipróbálni a kiállítás-
ban, akkor ez számukra két, két és fél órás sé-
ta keretében bonyolítható le. Ezért a pedagó-
gusok és a csoportok kérésére mindig azt a té-
mát állítjuk a figyelem középpontjába, ami
õket a legjobban megérinti, és a múzeumpe-
dagógusok már kidolgozott programmal
várják õket.
s A teszt alapján melyik teremben idõznek a leg-
többet a fiatalok?
- A legkedveltebb a magyar történelem nagy
eseményeit és szabadságküzdelmeit felvonul-
tató „Kard” és „Vér” terem, ahol nagyon sok
minden felpróbálható, megfogható, kipró-

bálható. Lehet íjjal lõni, és egy digitális kijelzõn azonnal megjele-
nik, hány méterre repült a nyílvesszõ. A látogatók megemelhetik,
mekkora és milyen súlyos egy középkori páncélzat. Fölpróbál-
hatják a sodronyingeket, sisakokat, valamint a különbözõ mére-
tekben elkészített huszárruhákat. Ez a két terem rengeteg élményt
nyújt a gyerekeknek, de a kiállítás más részei is nagy népszerú-
ségnek örvendenek.
s Az interaktivitás a többi teremre is jellemzõ. Kinyitható, megkereshetõ,
összepárosítható, megfogható és mozgásba hozható tárgyak jellemzik a
kiállítást. A megvalósításon önálló csapat dolgozott?

- A kurátorok kéréseit Vasáros Zsolt építész, látványtervezõ és a
Narmer Stúdió valósította meg. A gyerekeket nagyon magával ra-
gadja a rengeteg interaktív feladat.
Tapasztalataink szerint, az élmények elõtt és után a gyerekeknek
hasznos lehet egy indító és egy lezáró beszélgetés arról, miért jó ma-
gyarnak lenni, és milyen nagy eredményeket, teljesítményeket, si-
kereket köszönhet a világ a magyarságnak. 
s A kerületi iskolák és a vári lakosok mennyire ismerik ezt a helyet?

- A környékbeli iskolák voltak az elsõ látogatóink, hiszen még a nyi-
tás elõtt meghívtuk õket. Örömmel mondhatom, hogy a várbeli la-
kosok egyre nagyobb létszámban jönnek el a Magyarság Házának
különbözõ programjaira. Az itt élõk között megfigyelhetõ, hogy a
saját történelmük, múltjuk és a településük múltja iránt fogéko-
nyabbak az átlagnál. Megpróbáljuk ezt az igényt kiszolgálni, hiszen
a mi célunk és az õ érdeklõdésük teljesen egyezik.                          Rojkó

Idén is a Tabánban emlékezett 1956
hõseire, a szabadságért életüket is felál-
dozó magyar hazafiakra a Budavári
Önkormányzat. A bensõséges ünnep-
ségen Varga Antal alpolgármester a
forradalom ma is aktuális üzenetérõl
beszélt. 

Észben kell tartani a történelmi esemé-
nyeket, mert ha elfelejtjük a múltat,
mindent elveszítünk – kezdte ünnepi
beszédét az 56’-os tabáni emlékmûnél
Varga Antal. Budavár alpolgármestere
szerint akkor járunk el helyesen, ha a
tanulságokat mai életünkre alkalmaz-
zuk. 1956-ban egy kis nemzet megpró-
bálta lerázni magáról egy hatalmas or-
szág elnyomását, pedig tudni lehetett,
hogy a vállalkozás reménytelen.  A pes-
ti srácok azonban nem így gondolták,
vállalták a reménytelen harcot, miköz-
ben történelmet írtak: olajjal öntötték
végig a meredek budai utcákat, felszed-
ték az utcaköveket, hogy a harckocsik
lánctalpainak ne legyen miben megka-
paszkodni. 

Hiába volt azonban minden erõfeszí-
tésük, hiszen rajtunk kívül senkinek
sem volt érdeke, hogy a magyarok sza-
badok legyenek, ismét mások döntöt-
tek a sorsunk felett – hívta fel a figyel-
met Varga Antal emlékeztetve arra,
hogy a török hódoltság idején a keresz-
tény Európa 150 évet várt a közbelépés-
sel, 1848-ban két egyébként szemben-
álló nagyhatalom, Ausztria és Oroszor-
szág fogott össze Magyarország ellen,
de a trianoni és a II. világháborút köve-
tõ békeszerzõdések sem szolgálták az
érdekeinket.  

„Ez 1956 tanulsága is, hogy nem dönt-
hettünk a saját sorsunkról” – hangsú-
lyozta az alpolgármester hozzátéve, hogy
csak múltunkból erõt merítve tudunk
megfelelõ döntéseket hozni a jelenben.
Varga Antal végezetül 1956 országokon
és nemzeteken átívelõ hatásáról beszélt.
Mint elmondta, a forradalom szele az
1849-1849-es szabadságharchoz hason-
lóan az olaszokat is elérte. Megszületett
az Avanti ragazzi di Buda kezdetû dal,
ami azóta is a világhírû római csapat, a
Lazio táborának indulója:
Avanti ragazzi di Buda - Elõre, budai
srácok!
avanti ragazzi di Pest - elõre, pesti srácok!
studenti, braccianti, operai, - diákok,
napszámosok, munkások,
il sole non sorge piu ad Est. - a nap többé
nem Keleten kel.

Varga Antal ünnepi beszédét követõ-
en a forradalom hõsei elõtt tisztelgõk,
köztük Rogán Antal az I. kerület or-
szággyûlési képviselõje helyezték el vi-
rágaikat az emlékmûnél. Idén is eljött
az ünnepségre Schrötter Tibor, egyko-
ri 56-os politikai elítélt, aki egy eredeti
56-os zászlót is elhozott. Köszönjük,
hogy együtt ünnepelhettünk 1956 hõ-
seivel.                                                          K.Á.

Egy éves a Mi, magyarok kiállítás

Sodronying és marsjáró

„Avanti ragazzi Buda, avanti ragazzi Pest”

1956 hõseire emlékeztünk 
Múzeumpedagógiai
programok a Magyar
Nemzeti Galériában
MÚZEUMI ANGOL
minden szerdán, 16.00-17.30 óráig.
Várják azokat a 8-12 éves korú gyerekeket, akik
nemcsak angol tudásukat szeretnék fejleszteni,
de mûvészeti stílusokkal, technikákkal és a kre-
atív alkotás örömével is megismerkednének.
Azok jelentkezzenek, akik legalább egy éve ta-
nulnak angolul. A foglalkozásra a jelentkezés
folyamatos. Érdeklõdni Rébay Fatimánál a
fatima.rebay@szepmuveszeti.hu email címen
vagy a 0620/ 439 7306-as telefonszámon le-
het. Részvételi díj: 1500 Ft/alkalom. Talál-
kozási pont: C épület, információs pult.

MNG SENIOR
november 10-én kedden, 14.00-17.00 óráig.
Az aktív idõskorúak számára kialakított prog-
ramon a részt vevõk különbözõ festészeti és
képzõmûvészeti technikákat próbálhatnak ki,
megismerkedhetnek a vonalak, a színek tulaj-
donságaival és mindeközben új élmények ré-
szesei lehetnek. A programok a múzeumpeda-
gógiai mûhelyben zajlanak. E heti téma:
Kelmék ragyogása, tehetségek csillogása.
Fessünk textilt papír hengerrel, és próbáljuk ki
a papírszövést is! Részvételi díj: 600 Ft/fõ.
Találkozási pont: C épület, információs pult.

FESTÕ LESZEK! 
Mûvészeti szakkör 10-14 éves korig
2015. november 12., csütörtök, 15.00-17.00
és november 26., csütörtök, 15.00-17.00
A Magyar Nemzeti Galéria mûvészeti szakkörén
színtornyokat állíthatsz, formákat alakíthatsz,
különbözõ technikák megismerése, kipróbálá-
sa által. Itt végre maszatolhatsz, alkothatsz szén-
nel. Nem baj, ha folyik a tus, te majd képpé ren-
dezed. Részvételi díj: 900 Ft/alkalom. Talál-
kozási pont: C épület, információs pult.
Jelentkezés:
muzeumpedagogiamng@szepmuveszeti.hu

A kiállítás a magyarság kincseit: nyelvünk,
irodalmunk, tudományunk eredményeit, tör-
ténelmünk áldozatokat kívánó nagy esemé-
nyeit, az egykori és mai tudósok világszínvo-
nalú teljesítményeit mutatja be. A hatalmas-
nak tûnõ alapterülettõl nem kell megrettenni,
hiszen a játékos feladatokkal, kvízekkel, ki-
próbálható technikai eszközökkel színesített
anyag sokkal inkább felfrissíti, mint elfáraszt-
ja az érdeklõdõket. 

A tárlat különleges vezérfonalát a Koszto-
lányi Dezsõ által legszebbnek tartott tíz ma-
gyar szó adja. A láng, a gyöngy, az anya, az
õsz, a szûz, a kard, a csók, vér, a szív és a sír
egy-egy kulturális vagy tudományos terület,
természeti kincs vagy sportsiker „mottója-
ként” jelenik meg. Így szervezõdik az „anya”
szó köré nyelvünk, míg a „gyöngy” köré iro-
dalmunk bemutatása. A papírtekercsek kö-
zött nyelvjárások, versek, szólnak a különbö-
zõ fejhallatókból. A „szûz” szó termében az
érintetlen természet rejtett értékeivel, védett
növényekkel, állatokkal, az ásványok rejtett
világával és a magyar ásványvíz-forrásokkal
ismerkedhet a közönség. A „kard” jegyében
hadtörténetünk, haditechnikánk jellegzetes

korszakait mutatják be; a vállalkozó szellemû
fiatalok akár lóra is pattanhatnak. Az „õsz”
szó a szüret világát idézi, borkultúránkról és a
magyar gasztronómia sajátosságairól mesél. 

A folyosón egy játékos
teszt teszi próbára a
látogatók találé-
konyságát, majd
megtudhatják,
honnan érkez-
tek hozzánk a
„magyaros-
ként” ismert
ételek és alap-
anyagok. A
„vér” szó a láto-
gatóközpontban a
hõsiesség és áldozat-
vállalás pillanatait idézi
meg, amikor a magyar nemzet a szabadságá-
ért, függetlenségéért harcolt. A „csók” szó itt:
a múzsa csókja, az ihlet különleges pillanata.
Ebben a teremben a magyar képzõmûvészet,
elsõsorban az építészet legkiválóbb alkotásai-
val ismerkedhet meg a látogató, a megszokot-
tól eltérõ módon. Könnyen összehasonlítható

például egy román, illetve gótikus
stílusú ódon katedrális egy, az ál-
lamalapítástól létezõ, ma is bõvülõ
szerzetesközösség központjával. A

„sír” szó a múlt nagy alakjai elõtti
tiszteletre utal. Ezen a helyen Magyar-

ország világhírû tudósainak találmányai,
felfedezései várják az érdeklõdõket, majd a

„láng” jegyében következnek a lángelmék és a
fiatal felfedezõk, akiket többek között a
marsjáró reprezentál. Az utolsó termet – ahol
a legszebb magyar sportsikereket idézik fel –
a „szív” jegyében rendezték be.

A Mi, magyarok kiállítás keddtõl vasár-
napig 10 és 18 óra között, egyénileg is láto-
gatható a Szentháromság tér 6. szám alatt.

Értékek és hagyományok tükre

Csibi Krisztina a Magyarság Háza igazgatója
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

ÁÁLLLLAANNDDÓÓ  PPRROOGGRRAAMMOOKK
HHééttffõõ::  
1100..0000--1122..0000  „„ÖÖrröömmffoorrrrááss””  jjááttéékk klub örökifjú felnõttek-
nek
166::0000--1177::0000  iinnggyyeenneess  aannggooll  ttáárrssaallggóókköörr  
1166::3300--1177::3300  iinnggyyeenneess  jjooggii  ttaannááccssaaddááss (bejelentkezés
szükséges: drboross@borossiroda.hu, tel: 780 7660)
1199::3300--2200::3300  llaabbddááss  ggeerriinnccttoorrnnaa 1200ft/alkalom
4000Ft/ 4 alkalom

KKeedddd::  
88::0000--99::0000  iinnggyyeenneess  sseenniioorr  ggeerriinnccttoorrnnaa  I. kerületi lako-
sok részére 
99::0000--1100::0000  ggeerriinnccttoorrnnaa 600ft/alkalom 
1155::1155--1166::1155  „„AArraannyycciippõõ””- ingyenes senior tánctanfo-
lyam. Folyamatos csatlakozási lehetõség!
Érdeklõdés: Füleki Réka, 06 30 479 93 28.

SSzzeerrddaa::  
88::4455--1100::1155  nnõõii  jjóóggaa, 1000ft/alkalom 4000Ft/5 alkalom
1100::3300--1122::0000  bbaabbááss  nnõõii  jjóóggaa, 1000ft/alkalom 4000Ft/5
alkalom
1166::0000--1166::3300  RRiinnggaattóó  énekes óvoda 
Érdeklõdés: ili@ringato.hu, tel.: 06 30 600 87 55

CCssüüttöörrttöökk::  
88::0000--99::0000  iinnggyyeenneess  sseenniioorr  ggeerriinnccttoorrnnaa I. kerületi lako-
sok részére
99::0000--1100::0000  ggeerriinnccttoorrnnaa 600ft/alkalkalom
1144::0000--1177::0000  bbrriiddzzss  kklluubb  
1166::0000--1177::0000  iinnggyyeenneess  oorroosszz  ttáárrssaallggóókköörr  
1177::0000--1188::0000  mmeerriiddiiáánn  ttoorrnnaa  
1188::3300--2200::0000  TTEESSTT--TTUUDDAATT--TTÁÁNNCC mozgásmûhely 
Részvételi díj: 1200 Ft/ alkalom
Érdeklõdés: kkatyusa@gmail.com, tel.: 06 30 4191951

PPéénntteekk::  
88::0000--99::0000  ggeerriinnccttoorrnnaa 600Ft/alkalom
Minden gerinctornára bejelentkezés szükséges a ritus-
torna@gmail.com címen!

VVaassáárrnnaapp::  
KKüüllöönnlleeggeess  sszzüülleettééssnnaapp (kalandtúrával, vetélkedõvel, al-
kotómûhellyel) a Bagolyvár-birodalom szervezésében,
érdeklõdés: Körmendi Csilla 0630 531 55 77, bolcs-
bagoly@index.hu

NNOOVVEEMMBBEERRII  PPRROOGGRRAAMMOOKK

33--áánn,,  kkeeddddeenn  1188::3300--ttóóll::  BBoollyykkyy  ZZoollttáánn  „„TTiittookkzzaattooss  ooppee--
rraa””  címû elõadássorozatának 7. része. Wagner: A bolygó
hollandi. 
66--áánn,,  ppéénntteekkeenn  99::3300--ttóóll::  „„OOkkoossaann  mmoozzooggnnii,,  ffáájjddaalloomm
nnééllkküüll  ééllnnii!!””-Feldenkrais mozgásterápia ingyenes bemu-
tató óra Perényi Csillával.
99--éénn,,  hhééttffõõnn  1177::3300--ttóóll::  „„MMeessee  ddaallllaall””-interaktív, énekes-
zenés mesedélután 3-103 éves korig. Mesél Kiss Ágnes
(Meseszó Egyesület), énekel-zenél Márczi Anna.
1100--éénn,,  kkeeddddeenn  1188::3300--ttóóll::  „„AA  ffeellvviilláággoossooddááss  ééss  kkoorraa
SSzzeennttjjóóbbii  SSzzaabbóó  LLáásszzllóóvvaall””- Szentjóby Szabó Andor elõ-
adása. Vers-és prózaidézetekkel közremûködik Drunek
Sára.
1111--éénn,,  sszzeerrddáánn  1188::0000  óórrááttóóll::  iirrooddaallmmii  kkáávvééhháázz  Bölcsföldi
András református lelkésszel.
1177--éénn,,  kkeeddddeenn  1177::3300--ttóóll::  aa  CCiinneemmaa’’6644  Amatõrfilm
Stúdió mutatja be az érdeklõdõknek a Gulyás testvérek
„Málenkij robot” c. dokumentumfilmjét.
1188--áánn,,  sszzeerrddáánn  1177::0000  óórrááttóóll::  „„OOkkoossaann  mmoozzooggnnii,,  ffáájjddaa--
lloomm  nnééllkküüll  ééllnnii!!””-Feldenkrais mozgásterápia ingyenes
bemutató óra Perényi Csillával.
2211--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1166::0000--1188::0000::  óórrááiigg  kkéézzmmûûvveess  ffooggllaall--
kkoozzááss Orbán Mártával: gyöngyfa-és gyöngycsillag készí-
tés. Családi program.
2255--éénn,,  sszzeerrddáánn  1188::0000::  óórrááttóóll  iirrooddaallmmii  kkáávvééhháázz  Bölcsföldi
András református lelkésszel.
2266--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1100::1155--ttõõll::  SSzzüüllõõkk  KKlluubbjjaa.. Vraskóné
Réfy Hanna perinatális szaktanácsadó elõadása:
„Hogyan mûködnek a gyerekek? - gondolatok elsõsor-
ban az alvás és az evés tudományával kapcsolatban”.
Babával is lehet jönni!
2288--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1100::0000--1122::0000::  kköözzööss  bbeettlleehheemm  áállllííttááss
a Klub elõtti téren.
2299--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1188::0000  óórrááttóóll::  bibliai történetek eleve-
nednek meg a MMeegglleeppeettééss  SSzzíínnhháázz elõadásában advent
elsõ vasárnapján.
3300--áánn,,  hhééttffõõnn  1177::3300  óórrááttóóll::  „„OOllvvaassnnii  jjóó!!””- biblioterápia
foglalkozás Vári Zsuzsával.

AA  bbeellééppééss  ddííjjttaallaann  mmiinnddeenn  pprrooggrraammrraa!!

NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  
H-CS 9.00-12.00 és 14.00-17.00, P: 9.00-12.00 óráig. 
A Klub programokhoz, foglalkozásokhoz terembérlési
lehetõséget biztosít. 
Tel.:+36-1-780-7660
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com

Internet: www.budavar.hu

Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..  1155..))
NNoovveemmbbeerr  1144..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll
MMaaggyyaarr  nnééppmmeesséékk..  Volt egy öregember
és öregasszony. Vagy egy király. Esetleg

egy szegénylegény. Egy okos lány. Sok kaland és próbaté-
tel után elnyerték a fele királyságot, és addig éltek, amíg
meg nem haltak. A Magyar népmesék címû sorozat íze-
sen elmondott történetein generációk nõttek fel. A fõhõ-
sök a Mesemúzeum és az Alexandra Kiadó szombati gye-
rekprogramján életre kelnek, kalandokba keverednek.
Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig, 60 perc.

NNoovveemmbbeerr  2211..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll  KKöözzööss  ttáárrssaassjjááttéékkoozzááss..
Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig, 120 perc.
NNoovveemmbbeerr  2288..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll  KKuullccssááttaaddóó  cceerreemmóó--
nniiaa.. A Mesemúzeum negyedik patrónusa Lackfi János
lesz! Várnak mindenkit szeretettel a kulcsátadó ünnepsé-
gen. Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig, 60 perc.

Elõadás a Lánchíd Körben
22001155..  nnoovveemmbbeerr  1133--áánn  ((ppéénntteekkeenn))  1133  óórraakkoorr  Kozma
Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke tart
elõadást. Helyszín: Budapesti Egyetemi Katolikus
Gimnázium díszterme (I., Szabó Ilonka u. 4.) Minden ér-
deklõdõt szeretettel várnak.

Várbarátok Köre
LLiitteeaa  KKöönnyyvvsszzaalloonn  ((II..,,  HHeessss  AAnnddrrááss  ttéérr  44..))
NNoovveemmbbeerr  99..  hhééttffõõ  1177..0000  óórraa::  AA  NNaaggyy  HHáábboorrúú  mmaaggyyaarr
sszzáárrmmaazzáássúú  ttáábboorrnnookkaaii.. Dr. Balla Tibor hadtörténész vetí-
tett képes elõadása. Minden érdeklõdõt szívesen látnak.

VárMezõ Galéria
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
Nyíri István építész és festõmûvész Innen-Onnan címû
kiállítása és Benkõné Kovács Márta festõmûvész
Jártamban-keltemben címû tárlata látható november
29-ig. Nyitva tartás hétköznap 9-18 óráig, hétvégén 10-
16 óráig. 

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület
((MMaaggyyaarrssáágg  HHáázzaa))
NNoovveemmbbeerr  1177..  ((kkeedddd))  1188..0000  óórraa::  MMaaggyyaarr  eemmlléékkeekk
NNéémmeettoorrsszzáággbbaann  ((IIII..)) Szászország és Türingia magyar vo-
natkozásai. Árpád-házi Szent Erzsébet türingiai emlékei.
Jeles magyarok, diákok nyomában Drezdában és
Lipcsében. Egyesületi tagok elõadása Messik Miklós szer-
kesztésében. Meghívott vendég: Németország nagykö-
vete. Köszöntõt mond: dr. Szabó Irén, a sárospataki Szent
Erzsébet Történeti Társaság elnöke. Közremûködnek: a
Német Nemzetiségi Iskola és AMI diákjai Pilisboros-
jenõrõl. (I., Szentháromság tér 6.) 

Borsos Miklós Lakásmúzeum
((II..,,  ÚÚrrii  uu..  66..  11..  eemmeelleett))  
VVeennddéégg  aa BBeerrzzsseennyyii  DDáánniieell  IIrrooddaallmmii  ééss  MMûûvvéésszzeettii
TTáárrssaassáágg. 22001155..  nnoovveemmbbeerr  1100--éénn  ((kkeeddddeenn))  1177..0000  óórraa--
kkoorr Szabad-e nékem énekelni? címmel VViinncczzee  FFeerreenncc az
ELTE oktatója, a Szépirodalmi Figyelõ szerkesztõje ttaarrtt
eellõõaaddáásstt. NagycsütörtöktõlNagycsütörtökig - Dsida Jenõ
költészetének líraolvasatai. Minden érdeklõdõt szeretet-
tel várnak. (telefon: 06-70/510-9452)

A túlélõ árnyéka – Az El Kazovszkij
élet/mû 
((II..,,  MMaaggyyaarr  NNeemmzzeettii  GGaalléérriiaa,,  AA  ééppüülleett))
El Kazovszkij (1948-2008) a késõ XX. század és az ez-
redforduló egyik legeredetibb és legszuggesztívebb ma-
gyar képzõmûvésze volt. Festõként, performerként,
díszlettervezõként és költõként is hatalmas életmûvet
hagyott hátra. A Magyar Nemzeti Galéria mintegy 400
mûvet bemutató kiállítása arra vállalkozik, hogy mûvé-
szettörténetileg pontosabb képet rajzoljon mindarról,
amit El Kazovszkij fájdalmasan korai halálával örökül ha-
gyott. A kiállítás 2016. február 14-ig látogatható.

Környezetvédelmi Hónap  
a Francia Intézetben
A Budapesti Francia Intézet nnoovveemmbbeerr  44..  ééss  3300..  kköözzöötttt ti-
zenharmadik alkalommal rendezi meg a Környezet-
védelmi Hónapot, melynek központi témája idén a klíma-
változás és annak hatásai. A témának különös aktualitást
ad, hogy a rendezvénysorozat zárónapján kezdõdik meg
Párizsban az ENSZ 21. klímakonferenciája (COP21) 196
ország részvételével. A Budapesti Francia Intézetben (I.,
Fõ u. 17.) tudományos elõadások, filmvetítések, kiállítás
és táncmûvészeti performansz hívják fel a figyelmet az
éghajlatváltozás veszélyeire. A francia és magyar szak-
emberek többek között a klímakonferenciát elõkészítõ
tárgyalások fejleményeirõl, valamint az éghajlatváltozás
talajra és óceánokra gyakorolt hatásáról számolnak be.
A programokon való részvétel ingyenes (kivéve a novem-
ber 30-i filmvetítést). Szinkrontolmácsolás biztosított min-
den elõadáshoz, a filmvetítések magyar vagy angol felirat-
tal zajlanak. Részletes program: www.franciaintezet.hu

Elõadások színészlegendákról
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
szervezésében az idén is folytatódik a színészlegendák éle-
tét feldolgozó, vetítéssel egybekötött 3 részes elõadás-so-
rozat.  A most sorra kerülõ színészek életében közös, hogy
mindhárman nagy szegénységbõl, hátrányos helyzetbõl in-
dultak. A hasonló sors ellenére azonban mégis eltérõ mû-
vészi pálya körvonalazódik majd ki a felidézésük során. 
11..  eellõõaaddááss  nnoovveemmbbeerr  1122--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1144  óórraakkoorr::
SSooóóss  IImmrree
22..  eellõõaaddááss  nnoovveemmbbeerr  1199--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1144  óórraakkoorr::
PPssoottaa  IIrréénn
33..  eellõõaaddááss  ddeecceemmbbeerr  33--áánn  ,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1144  óórraakkoorr::
SSzziirrtteess  ÁÁddáámm
A rendezvényre a Hagyományok Háza (I., Corvin tér) föld-
szinti termében kerül sor,  Szebényi Ágnes – a Színház-
történeti Intézet munkatársának – vezetésével.   Az elõ-
adások ingyenesen látogathatók, de az ülõhelyek korláto-
zottsága miatt elõzetes jelentkezés szükséges az alábbi el-
érhetõségen: 3. sz. Idõsek Klubja,  telefon: 201-4053. 

Bajor Gizi Színészmúzeum
((XXIIII..,,  SSttrroommffeelldd  AAuurrééll  uu..1166..))
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kiállí-
tással kíván megemlékezni Darvas Iván születésének 90.
évfordulójáról. A XX. századi magyar színjátszás fejedel-
me õ, az egyik legnagyobb formátumú mûvész, kinek
szerteágazó tehetségét színpadi és filmszínészként, ren-
dezõként, képzõmûvészként egyaránt ismerhetjük.
Látogatható: 2015. szeptember 13.- 2016. február 28-ig, 
szerdától vasárnapig, 14-18 óráig.

Elõadás a Mátyás-templomról
Farbakyné Deklava Lilla (mûvészettörténész, MTA BTK
Mûvészettörténeti Intézet) tart elõadást 22001155..  nnoovveemm--
bbeerr  1100--éénn  1177  óórraakkoorr A Mátyás-templom Schulek Frigyes-
féle gipsz makettje és készítésének körülményei címmel a
Nagyboldogasszony Fõplébánia épületében (1014
Budapest, Országház utca 14., elsõ emeleti elõadóterem).
További információ: muzeum@matyas-templom.hu;
488-7716.  Az elõadáson való részvétel ingyenes.

Várfok Galéria
((II..,,  VVáárrffookk  uu..  1111..))
Finisszázs Nádler István kiállításán
Nádler István kiállításának zárónapján, 22001155..  nnoovveemmbbeerr
1144--éénn  sszzoommbbaattoonn  1177  óórrááttóóll Rényi András mûvészettör-
ténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Mûvészet-
történeti Intézetének egyetemi tanára tart elõadást A
kép rétegelmélete (Korszerûtlen elmélkedések Nádler
István legújabb munkáinak jelenlétében) címen.
A programon való részvétel ingyenes, ám elõzetes re-
gisztrációhoz kötött. Regisztrálni email címünkre, a
galeria@varfok-galeria.hu-ra küldött levéllel lehetsé-
ges. Mivel korlátozott a helyek száma, kérjük, minél ha-
marabb jelentkezzenek.

Várfok Project Room
((II..,,  VVáárrffookk  uu..  1144..))
SSáággii  GGyyuullaa::  IInnffiillttrraattuumm  ((ÁÁttsszzûûrrõõddééss))  a Várfok Project
Roomban ismét egy ifjú tehetség mutatkozik be. A fiatal
kora ellenére már több európai nagyvárosban, így példá-
ul Párizsban, Berlinben, és Maastrichtban, de még
Japánban is kiállító alkotó mûveivel végre a budapesti kö-
zönség is találkozhat. 
A kiállítás november 14-ig tekinthetõ meg, keddtõk
szombatig 11 és 18 óra között.

Vers és Dal
Irodalmi estek a Szent Imre Házban
((XXII..,,  HHiimmffyy  uu..  99..))
22001155..  nnoovveemmbbeerr  99..  hhééttffõõ,,  1199..3300  óórraakkoorr::  Rongyszõnyeg.
KKáálliidd  AArrttúúrr  sszzíínnmmûûvvéésszz és a Tercina Együttes Weöres est-
je. Közremûködnek: Kállay Katalin, furulyák, Vitárius
Piroska, barokk hegedû, Gyõri István, lant, barokk gitár.
22001155..  nnoovveemmbbeerr  1166..  hhééttffõõ,,  1199..3300  óórraakkoorr::  Álmok kusza
kertjei - a MMiisszzttrrááll  EEggyyüütttteess estje. Közremûködnek:
Heinczinger Miklós, Pusztai Gábor, Tóbisz Tinelli Tamás,
Török Máté.
22001155..  nnoovveemmbbeerr  2233..  hhééttffõõ,,  1199..3300  óórraakkoorr::  „...Mind-
annyiunk atyja” – Arany János tanár úr. SSuuddáárr  AAnnnnaammáárriiaa
öönnáállllóó  eessttjjee. Sorozatszerkesztõ: Csányi Tamás karnagy.
Helyfoglalás az érkezés sorrendjében, 19.00 órától.

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

BBuuddaaii  várban az Úri utcában csendes belsõ kert felé nyíló
30 m2-es, részben alagsori jellegû, remek belsõ elosztású,
napfényes, gázfûtéses garzonlakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 8 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: 13,5 M Ft és 13
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBaatttthhyyáánnyy téren felújított mûemlékház II. emeletén lévõ
csendes belsõ udvar felé nyíló felújított 51 m2-es 1 szobás,
nagy étkezõkonyhás önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti
joga átadó. Csereirányár: 13 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

FFoorrttuunnaa  utcában reprezentatív mûemléképület I. emeletén
lévõ csendes belsõ udvar felé nyíló, zárt terasz résszel
kialkított 30 m2-es egyedi gázfûtéses, hangulatos önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár:
10,9 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: 34 M Ft. Wágner
Iroda, tel: 0630/488-1933. 

ÚÚrrii  utcában 80 m2-es délnyugati fekvésû dongaboltozatos,
utcai és belsõ kert felé is nyíló, cirkófûtéses önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy budai várban kisebb
önkormányzati lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 19,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

XXIIII..  Nagyenyed utcában 44 m2-es 1,5 szobás egyedi gáz-
fûtéses, I. emeleti önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti jo-
ga átadó vagy budai 1 -1,5 szobás öröklakásra cserélhetõ.
Csereirányár: 7 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 bérleti
joga átadó vagy kisebb I. kerületi önkormányzati lakásra cse-
rélhetõ. Csereirányár: 14,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630 488-1933

NNaapphheeggyy alján a Csap utcában 65 m2-es 2 szobás, erkélyes,
összkomfortos önkormányzati lakás bérleti joga átadó vagy na-
gyobb önkormányzati vagy öröklakásra cserélhetõ. Csereirány-
ár: 15,9 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

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. Ingat-
lanosok ne hívjanak. Telefon: 06-20-925-5036.

IIII..  KKeelleettii Károly utcában Majláth házakban elsõ emeleti,
csendes, elegáns 130 nm-es, 3+ félszobás, kiserkélyes felújí-
tott lakás 80 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 06
18, 06-20-9740-571.

IIII..  kerület Rózsadombon 200 nm-es 5 szobás elsõ emele-
ti lakás 200 millió Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 06 18,
06-20-9740-571.

IIII..  kerület Szemlõhegyen 2000 nm-es társasházépítésre
alkalmas telek 230 MFt-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 06
18, 06-20-9740-571.

BBaakkoossLLaakk  IInnggaattllaann  kkpp--eess  üüggyyffeelleeii  rréésszzéérree  kkeerreess  eellaaddóó  ééss
iiggéénnyyeess  kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  aazzoonnnnaallii  ffiizzeettéésssseell..  BBaakkoossLLaakk
IInnggaattllaann,,  II..  BBaatttthhyyáánnyy  uuttccaa  3322..  TTeelleeffoonn::  332266  0066  1188,,  0066--2200--
99774400--557711

ZZSSIIGGMMOONNDD  MMIIHHÁÁLLYY  HHAAGGYYAATTÉÉKK  FFEELLVVÁÁSSÁÁRRLLÓÓ  
AAZZOONNNNAALLII  KKÉÉSSZZPPÉÉNNZZ  FFIIZZEETTÉÉSSSSEELL  VVÁÁSSÁÁRROOLL!!  

AAnnttiikk  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  óórráákkaatt
((kkaarr,,  ddíísszz,,  ffaallii)),,  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ((kkooppoottttaann,,  hhiibbáássaann  iiss)),,  kkiittüünn--
tteettéésseekkeett,,  éérrmméékkeett,,  bbiizzssuukkaatt  ––  bboorroossttyyáánntt,,  eezzüüssttöökkeett,,
ccssiippkkéékkeett,,  kköönnyyvveekkeett,,  bbuunnddáákkaatt,,  mmiinnddeennffééllee  rrééggiissééggeett,,
hhiibbáássaatt  iiss..  HHíívvjjoonn  bbiizzaalloommmmaall  aa  hhéétt  mmiinnddeenn  nnaappjjáánn,,  ddííjjttaa--
llaann  kkiisszzáálllláássssaall..  TTeelleeffoonn::  0066--7700--660000--11772277..
EEllccsseerréélleemm,, Logodi utcai, 79 m2-es, I. emeleti, erkélyes

öröklakásomat, tulajdonjog átadással, hasonló minõségû 40-
45 m2 körüli öröklakásra értékegyeztetéssel a környéken
(Krisztinaváros, Tabán, Víziváros). Csak tulajdonosokkal tár-
gyalok. Megkeresés: 06-1-212-2806.

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.

TTeerreemmggaarráázzssbbaann beálló hely kiadó a Logodi és a Mikó ut-
ca sarkán. Érdeklõdni lehet: +36-30-620-8689.

éélleettjjáárraaddéékk

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

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötnék idõs személlyel budai vagy
pesti egyedi fûtésû lakásért, vagy házért vagy telekért. Tele-
fon: 06-20-629-0916.

KKeerrüülleettbbeenn  dolgozó orvos eltartási szerzõdést vagy életjá-
radéki szerzõdést kötne, kölcsönös bizalom alapján. Telefon:
06-70-433-9946.

aaddááss--vvéétteell

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

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, érték-
becsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpacca-,
réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is, bizsut, boros-
tyánt). 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 könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levele-
zõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégisége-
ket. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel./fax: 212-8909,
e-mail: kriszt.ant@gmail. com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.00

PPaappíírrtt és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget,
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy
út 16. 266-4154, H-SZ: 10-17, Cs. 10-19.

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..

sszzoollggáállttaattááss

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

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.

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

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

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

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

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

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..    MMûûhheellyy::  II..
SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--
00889977..oooo

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2211  éévvee  vváállllaalloommkkeeddvveezzõõ  áárraakkoonn  aabbllaakkookk,,  aajjttóókk  jjaavvííttáá--
ssáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeessttéésséétt,,  hhõõsszziiggeetteellõõ
üüvveeggeezzéésséétt  ééss  sszziiggeetteelléésséétt  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss
ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--00226699..oo

OOPPTTIIKKAA  PPAAPP  SSÁÁNNDDOORR  OOSSTTRROOMM  UU..  66..
EElleeggáánnss  sszzeemmüüvveeggeekk,,  vveevvõõbbaarráátt  áárraakk..  
AApprróóbbeettûûss  sszzöövveeggeekkhheezz  kkéézzii  nnaaggyyííttóókk..  

KKéérréésséérree  sszzeemmüüvveeggéétt  ááttvviizzssggáálljjuukk,,  jjaavvííttáássáátt  vváállllaalljjuukk..
ÉÉrreeddeekkllõõddõõkkeett  iiss  bbaarrááttssáággggaall  ffooggaadduunnkk..  

TTeelleeffoonn::  221133--55336688..

ookkttaattááss

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

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

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.

vveeggyyeess

TTÁÁRRSSKKÖÖZZVVEETTÍÍTTÉÉSS
SSzzíívvvveell--lléélleekkkkeell  sseeggííttüünnkk  mmeeggttaalláállnnii  ppáárrjjáátt  ttööbbbbeezzrreess

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

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..  ééss  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!!
AALLAAGGÚÚTT--AANNTTIIKK

KKéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárrooll
rrééggii  kköönnyyvveekkeett,,

mmaaggyyaarr  ééss  kküüllffööllddii
ffeessttmméénnyyeekkeett

eeoozziinnooss  ZZssoollnnaayy  ttáárrggyyaakkaatt,,
aannttiikk  mmûûttáárrggyyaakkaatt..

Cím: I. ker., Alagút u. 4.
(Attila és az Alagút u. sarok)

Telefon:

201-5607
06-20-319-0292

Életjáradék

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK
FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK
CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK
ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700Szolgáltatás

Vegyes

RREEFFOORRMM,,  BBIIOO  ÉÉLLEELLMMIISSZZEERREEKK..  
NNAATTÚÚRR  KKOOZZMMEETTIIKKUUMMOOKK,,  

TTIISSZZTTÍÍTTÓÓSSZZEERREEKK,,  GGYYÓÓGGYYTTEEÁÁKK,,  
KKRRÉÉMMEEKK,,  ÉÉTTRREENNDDKKIIEEGGÉÉSSZZÍÍTTÕÕKK  SSZZÉÉLLEESS

VVÁÁLLAASSZZTTÉÉKKBBAANN..

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

KKEERRÜÜLLEETTII  KKÁÁRRTTYYAA  EELLFFOOGGAADDÓÓHHEELLYY,,  55%%!!

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001155..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

November 20.
December 4.
December 18.

Lapzárta
November 11.
November 25.
December 9.

Lapszám
20
21
22

E-mail:

varnegyed@budavar.hu

HHiirrddeesssseenn  aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!

Üzenete minden I. kerületi 
családhoz eljut!

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.250 Ft; 
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.000 Ft;

Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.400 forint. 
20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

AApprróóhhiirrddeettééss--ffeellvvéétteell  sszzeemmééllyyeesseenn::  
kkeeddddeenn  ééss  sszzeerrddáánn  1100..0000--ttõõll  1155..0000  óórrááiigg

1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139
E-mail cím: varnegyed@budavar.hu
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

HHiirrddeesssseenn  aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!

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

E - m a i l  c í m :  v a r n e g y e d @ b u d a v a r. h u


