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Méltó helyére került a Corvin téren, az ott fel-
tárt, két, 30 ezer esztendõs lábnyom. A gipsz-
öntvényeket díszkivilágítással ellátott tárló-
ban szemlélheti meg minden arra sétáló.

Noha 2006 óta látható a paleolitkori emlék,
azonban azt a talajszinten kevesen vették észre.
Ezért az egyedülálló lelet másolatát világított vit-
rinben helyezte el az önkormányzat.

A november közepi avatóünnepségen Nagy
Gábor Tamás polgármester feltette a kérdést: mi-
lyenek lehettek a 30 ezer évvel ezelõtt itt élt õsem-
berek, vajon családban éltek, ismerték a család-
tagok közti erõs érzelmi kötõdést?

– Az, hogy az anya és a gyermeke lábnyoma egy-
más mellett vannak, azt sugallja, mintha kézen
fogva sétáltak volna a Duna-partján – fogalma-
zott a polgármester, hozzáfûzve: szeretne min-
denkit közös fantáziálásra invitálni, találják ki,
mi legyen a lábnyomok tulajdonosainak neve, ez-
zel még személyesebbé téve az õskori emléket. A
beérkezett javaslatok közül egy külön névadó ren-
dezvényen születik majd döntés.  

Nagy Gábor Tamás Babits Mihály szavaival
adott nyomatékot a felhívásnak: „Nemcsak ez a
föld õrzi életünk és történetünk emlékeit, mi is el-
választhatatlanul hordjuk magunkban legkisebb
gyermekségünktõl kezdve ennek a földnek ezerfé-
le emlékeit. Mi magunk vagyunk ez az emlék.”

A következõkben felelevenítette a Corvin tér
történetének közelmúltbeli epizódját. Az 1990-
es évek második felében az az ötlet fogalmazódott
meg, hogy a Budai Vigadó megfelelõ lenne a
Nemzeti Színtársulat otthonául. Ekkor merült
fel az az ötlet is, hogy a tér alatt mélygarázst alakít-
sanak ki.  Az Önkormányzat és a lakók közös til-
takozásával sikerült ezt megakadályozni, helyette
a tér felújítása valósult meg. A munkálatokat
megelõzõ régészeti kutatások pedig váratlan ered-
ménnyel szolgáltak.

Horváth Attila, a Budapesti Történeti
Múzeum régésze, aki 1997 és 98 között közremû-
ködött az ásatásokon, kifejtette: egyedülálló rit-
kaság ez a paleolitkori lelet. A szakemberek szá-
mára is meglepõ volt a felfedezés, miszerint a

Corvin tér a Duna mellékágának szigete volt 30
ezer évvel ezelõtt. A régész elmondta, hogy a 3 és
fél méter mélyen fellelt lábnyomok mellett egy-
kori épület nyomaira is rábukkantak.

1999-ben azután a környékbeliek aláírása nyo-
mán elvetették a garázsépítést. A polgármester a
XIX. századi városépítéssel kapcsolatban megem-
lítette: Schulek Frigyes impozáns lépcsõsort ál-
modott meg a Halászbástyától a Duna-partjáig.
Ezért nem építették be a mostani Corvin teret, s
ezért maradhattak meg a térrel szemközti közép-
kori épületek.

A díszkivilágítást Vozák László építész, az em-
lékhely tervezõje kapcsolta fel.

Mint elmondta, a polgármester felkérésére,
hogy méltó módon mutassák be a paleolitkori
emléket, keresni kezdte a lábnyomokat, azonban
nem lelte. Az élmény hatására alkotta meg a min-
denki által könnyedén megtalálható tárlót.    D. A.

Paleolitkori lábnyomok 

Az elsõ budaiak emléke

Influenza elleni 
védõoltás idõseknek

A Képviselõ-testület döntése értelmében 2015-
ben az I. kerületben állandó lakóhellyel rendel-
kezõ, 80 év feletti polgárok részére – az ország-
ban szinte egyedülálló módon – térítésmente-
sen biztosítja a pneumococcus nevû baktéri-
um elleni védõoltást, ismertebb nevén az influ-
enza elleni védõoltást.

A Budavári Önkormányzat a társadalmi felelõsség-
vállalás jegyében kiemelt feladatának tartja az
egészségmegõrzést, amelyhez különbözõ progra-
mokat és támogatásokat is biztosít.  

A téli idõszak közeledtével egyre több az influen-
zás megbetegedés, amelynek gyakori szövõdménye
a pneumococcus fertõzés, amely cseppfertõzéssel
terjed  és súlyos megbetegedéseket vált ki, leggyak-
rabban középfülgyulladást, tüdõgyulladást okoz.
A megbetegedés kockázata nagyban nõ a krónikus
betegeknél, a szív- és tüdõbetegségben, a cukorbe-
tegségben szenvedõknél és az idõs embereknél.
Ezért a 80 év felettiek számára a megelõzés kiemelt
fontossággal bír. Számukra az Önkormányzat térí-
tésmentesen biztosítja a védõoltást. 

Aki igényli a térítésmentes védõoltást, úgy a le-
vélben megküldött nyilatkozatot töltse ki és adja le
a háziorvosánál. Fontos, hogy ha a háziorvosa nem
az I. kerületben praktizál, akkor a területileg illeté-
kes kerületi háziorvost keresse fel a védõoltás be-
adása érdekében.

Ha bármilyen kérdése lenne, a 06-1-458-3051 te-
lefonszámon keresse bizalommal a Budavári Ön-
kormányzat Népjóléti Csoportjának munkatársa-
it, akik készséggel segítenek.
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Az Excanto zenekar és 
Hacki Tamás füttyvirtuóz 

adventi mûsora 

DDEECCEEMM BBEERR  66 ..   1166 ..0000

Az Orfeo Zenekar és 
a Purcell Kórus koncertje 

Vezényel: Vashegyi György
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Gospel karácsony
A Seven Houses gospel-kórus

és zenekar koncertje
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Berecz András Kossuth-díjas
ének- és mesemondó

adventi elõadása

A belépés valamennyi koncertre ingyenes. Helyfoglalás érkezési sorrendben.

A Budavári Önkormányzat szeretettel vár mindenkit hagyományos 
adventi koncertsorozatán a Városházán

Adjon nevet az õslábnyomok 
tulajdonosainak! 
KKöözzööss  ggoonnddoollkkooddáássrraa,,  kköözzööss  jjááttéékkrraa  hhíívvjjaa  ÖÖnnöökkeett  aa
BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt!!    

Adjanak nevet a Corvin téren található, 30 ezer éves láb-
nyomok „tulajdonosainak”, egy paleolit kori anyának és
gyermekének.  Kérjük, javaslatát írja meg és névvel,
címmel, telefonos vagy e-mailes elérhetõséggel ellátva
küldje el vagy hozza el személyesen Ügyfélszolgálati
Irodánkra. Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. vagy
1013 Budapest, Attila út 65.
Javaslatát e-mailen is megküldheti a sajto@budavar.hu
e-mail címre. 
A legötletesebb javaslatokat díjazzuk! 
A javaslatokat 2015. december 21-ig várjuk!  

Karácsonyi est
idõseknek
A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat szeretettel meghívja az I. kerület idõs és
egyedülálló polgárait Karácsonyi zenés mûso-
ros estjére 2015. december 23-án 16.00 órai
kezdettel a Várkert Bazárba (I., Ybl Miklós tér
6.).

Jelentkezésüket 2015. december 7. és 2015.
december 11. között (hétfõ-csütörtök: 9.00-
16.00-ig, péntek: 9.00-12.00) várjuk személye-
sen a Gondozási Központban (1013 Budapest,
Attila út 8.). Érdeklõdni a 356-6584-es telefon-
számon (Gondozási Központ) is lehet. 
Szeretettel várjuk jelentkezésüket!

Nagycsaládosok
karácsonya
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
szeretettel meghívja az I. kerületi nagycsaládoso-
kat (három, vagy több gyermekesek), rászoruló-
kat, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben valamint rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatásban részesülõ családokat 2015. december
23-án 11.00 órai kezdettel a Várkert Bazárban
(I., Ybl Miklós tér 6.) megrendezendõ Karácso-
nyi mûsoros estjére.

Jelentkezésüket 2015. november 30. és
2015. december 4. között (hétfõ-csütörtök:
9.00-17.00-ig; péntek: 9.00-12.00-ig) várjuk
személyesen a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központban (1012 Budapest,
Attila út 89.). 

Érdeklõdni a 356-8363, 356-9599 telefon-
számokon lehet. Kérjük, hogy a jelentkezéskor
hozzák magukkal a megjelenõk TAJ- kártyáját!
Szeretettel várunk minden szülõt és gyermeket
a karácsonyi rendezvényünkre!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Népjóléti Csoport
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

November 17-én, a Fõváros Napja alkalmá-
ból a kortárs képzõmûvészet megismerteté-
sében, népszerûsítésében vállalt szerepe elis-
meréseként Budapestért díjban részesült
Incze Ildikó galériavezetõ, színmûvész. A
Fõvárosi Közgyûlés által odaítélt elismerést
Tarlós István fõpolgármester nyújtotta át.
Incze Ildikóval a kitüntetés átvétele után be-
szélgettünk.

s Emlékszik arra a pillanatra, amikor eldöntötte,
hogy elhagyja a színmûvészi pályát?

Rengeteg színész megfogadja, hogy otthagyja a
színházat. Sokan megteszik, ismerek olyat, aki pe-
dikûrösnek állt, más becsüs, idegenvezetõ vagy
biztosítási ügynök lett. Abból a hatfõs osztályból,
akikkel együtt végeztünk a marosvásárhelyi
Színmûvészeti Fõiskolán, mindössze egy kollé-
gánk játszik ma is társulatban.
s Hogyan került kapcsolatba a Várnegyed Galériával?

Harminc éve élek Magyarországon, négyévnyi al-
bérlet után költöztünk a Nádor, késõbb a Lánc-
híd utcába. Korábban többször is szavaltam, köz-
remûködtem kiállítás-megnyitókon, a hely nem
volt ismeretlen a számomra. 2011 elején, egy kö-
tetlen beszélgetés alkalmával dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester úr vetette fel, hogy szeretné,
ha átvenném a Galéria vezetését. Némi gondol-
kodás után igent mondtam és március 1-jén a
Budavári Önkormányzat munkatársa lettem.
Egy héten keresztül ismerkedtem az új munkám-
mal, amikor megkaptam az elsõ feladatot: ren-
dezzünk kiállítást Húsvétra. Olasz Ferenc Balázs
Béla-díjas filmrendezõ, fotómûvész szakrális kiál-
lítása volt a legelsõ általam szervezett tárlat.
A kezdetekben nagy segítségemre volt Feledy
Balázs mûvészeti író. Õ hívta fel a figyelmemet a
kerületben élõ alkotókra, akiket nagy szeretettel
fogadtunk és munkáikat, pályájukat a Vérbeli
várbeliek címû sorozatban mutattuk be. 

s Mennyire áll közel önhöz a képzõmûvészek világa?
Egy-egy tárlat elõkészületei során nemcsak a kiál-
lítandó alkotásokkal, hanem – saját korábbi hiva-
tásom nyomán is tudom – a mûvészek lelkével is
foglalkozni kell. Empátiával fordulok hozzájuk,
hiszen minden alkotó érzékeny ember. Szeren-
csére nincsenek vezetõi ambícióim, a kiállítás-
megnyitókon „a galéria háziasszonyaként” mutat-
kozom be. Számomra minden megnyitó premi-
er, ahol bensõséges a hangulat és mindig elhang-
zik egy vers vagy irodalmi mû. Azt hiszem, ezt a
munkát csak szeretettel lehet végezni.
s Hogyan fogadta a hírt, hogy Budapestért díjban ré-
szesül?

Váratlanul ért, számomra ez különleges megtisztel-
tetés. A díjazottak emlékkönyvébe azt írtam:
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon le-
gyünk benne” – írta szülõföldem nagy írója, Ta-
mási Áron. Én itt Budapesten otthonra leltem, kö-
szönöm mindazoknak, akik lehetõvé tették.       r.a.

Beszámoló 
a Várbarátok
Köre 2014. évi 
tevékenységérõl
A Várbarátok Köre 2007. január óta
Közhasznú Egyesületként mûködött. Az új
egyesületi törvény feltételei miatt a Fõvárosi
Törvényszék 2014. június 26-án jogerõre emel-
kedett végzése szerint a szervezet: Várbarátok
Köre Egyesület. Ez a változás indokolta, hogy
az év során két közgyûlést tartottunk (február
18, május 12).

Az 1966 óta mûködõ Várbarátok Körének
célkitûzése változatlan: a budai Várnegyed ha-
gyományainak ápolása, múltjának, jelenének és
jövõjének bemutatása, megismertetése a nagy-
közönséggel, kiemelten az I. kerület lakosságá-
val. Feladatának tekinti az I. kerület kulturális
örökségének – amely egyformán jelenti a tárgyi
emlékanyagot és az ott élõ régi családok emlék-
és emlékezet-anyagát — minél szélesebb körû
megismertetését, és a terület múltjára vonatko-
zó visszaemlékezések, történeti adatok össze-
gyûjtését, valamint közkinccsé tételét rendsze-
res elõadások, illetve kiadványok formájában.
Hivatásának tekinti az I. kerület kulturális és
környezeti értékeinek tudatosítását és védelmét.
A havi rendszerességgel - és az utóbbi években

egy-egy rendkívüli programmal - megrendezett
összejöveteleknek általában a Litea Könyves-
bolt és Teázó biztosítja a kulturális légkört, a
baráti helyszínt. Tartósnak ígérkezõ kapcsola-
tot építettünk ki a Magyar Nemzeti Galériával,
évente egy-két náluk megrendezett program,
elõadás formájában.  

A 2014. év során összesen 9 elõadást és 1
rendkívüli programot szerveztünk. A vonzó
programok és az otthonos légkör sikerét bizo-
nyítja, hogy néha elfogynak az ülõhelyek. A
programok a következõk voltak: február 10.:
Sepsey Zsófia: Nagybányától Vaszary Jánosig.
(Magyar Nemzeti Galéria), március 10.: Ráday
Mihály: 1848/49 emlékhelyei, április 14.:
Osskó Judit : Antall József „memoárja”, május
12.: Földesdy Gabriella: Színházi élet Pesten a
két világháború között, június 2.: „Mint oldott
kéve…” Sárközi Györgyre emlékezik Sárközi
Mátyás, szeptember 8.: Végh András: Zolnay
László budavári gótikus szoborlelete, október
13.: Géra Eleonóra: Buda társadalma a XVIII.
században, november 10.: Buzinkay Géza: Ney
Ákos elsõ világháborús feljegyzései, december
8.: Császtvay Tünde: Emlékezés a 150 éve szüle-
tett Herczeg Ferencre és a 120 éves Új Idõkre.
Rendkívüli program: szeptember 17. Nádasla-
dány, gróf Nádasdy Borbála bemutatásával.

A Várbarátok Körének nincs foglalkoztatott
munkatársa, a Kör képviselõi juttatásban nem
részesülnek; nem történt beruházás. Költség-
vetési támogatásban nem részesült, a Budavári
Önkormányzat 250.000,- forinttal támogatta a
Kör 2014. évi mûködését. Regisztrált tagjainak
száma 67, a tagdíjat 39 fõ fizette be, amelybõl
59.000,- Ft bevétel származott. 
2014. évben az összes kiadás: 309,000- Ft, az
összes bevétel: 309,000- Ft. A Várbarátok Köre
Egyesület a 2014. évet 0 Ft eredménnyel zárta.

Dr. Bakó Károlyné alelnök
Dr. Buzinkay Géza elnök

Incze Ildikó kitüntetése

„Minden megnyitó premier”

A Milánói Világkiállításon szeptember 29-
én, Bíró László 116. születésnapján nyílt
meg a feltaláló életét bemutató tárlat, ame-
lyet november 12-tõl az Országos Széchényi
Könyvtár hetedik emeleti katalógustermé-
ben tekinthetünk meg. Bíró születésnapja,
második hazájában, Argentínában a Felta-
lálók Napja.

– Bíró László találta fel a XX. század információs
forradalmának, mindennapjaink írásbeliség-
ének nélkülözhetetlen eszközét – mutatta fel kö-
szöntõje elején golyóstollát Káldos János, a
Széchényi Könyvtár általános igazgatóhelyettese,
s hozzátette: a könyvtár, mint az írásbeli informá-
ciók õrzõhelye méltó környezetet igyekszik adni
ennek az apró tárgynak.

A kiállítás Bíró László élete mellett, a Megyeri
Gábor tervezte Montegrappa tollakon keresztül
azt is bemutatja, miként válik iparmûvészeti re-
mekké a mindennapos használati tárgy. Az 1912-
ben alakult Montegrappa cég tollai arról neveze-
tesek, hogy állam- és kormányfõk kedvelt íróesz-
közei.

Claudio Giacominotól, az Argentin Köztársa-
ság nagykövetségének misszióvezetõjétõl megtud-
tuk: a spanyol nyelvben birome a golyóstoll neve.

– Bíró László sok hagyatékot örökített az
utókorra Argentínában – fogalmazott a
diplomata, majd mesélt a találmány
születésérõl: Bíró észrevette,
mennyire nehezen boldogul-
nak a gyerekek a töltõtollal, s
eszébe ötlött, amint a golyók a
pocsolyán átgurulva nyomot
húznak maguk után, innen ered a
golyóstoll ötlete.

E történetrõl Bíró önéletrajzában így
ír: elismerem, ez a feltevés valóban tetszetõs, csak
éppen semmi köze sincs az igazsághoz.

A misszióvezetõ a továbbiakban felidézte, mi-
ként került a feltaláló választott hazájába. Egy
üdülõhelyen pihenõtársa észrevette Bíró kezé-
ben a furcsa eszközt. Odament hozzá, s így szólt:
amennyiben bármikor szeretne Argentínába
utazni, hívjon fel, majd átnyújtotta névjegyét,
amelyen az állt: Agustín Pedro Justo. Õ volt
Argentína elnöke. A zsidóüldözés miatt a feltalá-
ló késõbb kényszerült felvenni a kapcsolatot az el-
nökkel, hogy kivándorolhasson Dél-Amerikába.
Bíró Mariann, Bíró László lánya videóüzeneté-
ben köszöntötte a megnyitó közönségét.

A film után Dévai Nagy Kamilla zenés fõhajtása
következett mindazok elõtt, akik – mint az elõadó-

mûvész felkonferálta da-
lait – könnyebbé teszik
mindennapjainkat.

– Bíró László szimbo-
likus alakja annak,

ahogy a magyarság zsidó val-
lású honfitársaival együtt él –

mondta Szõcs Géza, miniszterelnö-
ki fõtanácsadó, az Országos Könyvtári

Kuratórium elnöke, aki beszámolt arról a ja-
vaslatáról, amelyet számos közjogi méltósághoz,

többek között Orbán Viktorhoz és Lovász
Lászlóhoz, a Magyar Tudományos Akadémia el-
nökéhez eljutott.

A fõtanácsadó javaslatában úgy fogalmazott:
Argentínában Bíró László születésnapján ünnep-
lik a Fetatalálók Napját, választott hazájában a
legismertebb tudós, világszerte a leggyakrabban
kiejtett fõnév a biro pen. Írásában Szõcs Géza ki-
emelte: sajátos, hogy Magyarországon nem ezen a
néven nevezzük a golyóstollat. Ezért kezdeménye-
zi: nyilvánítsuk hazánkban is a Feltalálók
Napjává szeptember 29-ét, helyezzenek emléktáb-
lát Bíró egykori szülõháza, a Nagymezõ utca 24.
helyén álló épület (a mai Thália Színház) falára,
állítsanak szobrot a feltalálónak, továbbá nevezze-
nek át utcát a nevére a fõvárosban, s az országban,
illetve nevezzenek el iskolát Bíró Lászlóról.

Pröhle Gergely, az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériumának nemzetközi és európai uniós
ügyekért felelõs helyettes államtitkára megnyitó-
jában kiemelte: a golyóstoll feltalálója indította el
azt a kommunikációs folyamatot, amelynek mind
a mai napig haszonélvezõi vagyunk.

– Bíró Lászlót, sajátos módon, másutt jobban
ismerik, mint nálunk – jegyezte meg az államtit-
kár, s hozzáfûzte: a kommunikációs forrada-
lom, a golyóstoll arra is figyelmeztet, hogy sok
esetben elõbb írunk le valamint, mint végiggon-
dolnánk mondandónkat – utalt a kommentek-
re Pröhle Gergely, aki befejezésül figyelmezte-
tett: soha ne fogyjon el elõbb a tintánk, mint a
gondolatunk.                                                             D.

Feltaláló, aki világszerte ismertebb, mint szülõhazájában

A golyóstolltól az automata sebváltóig

Bíró László József, Schweiger László József né-
ven látta meg a napvilágot. Újságíró, festõmû-
vész és feltaláló volt. A világ, mint a golyóstoll
atyját ismeri. E mellett nevéhez fûzõdik, töb-
bek között az automata sebességváltó, amit a
General Motors vásárolt meg. A GM azonban
sosem vezette be a konstrukciót, kizárólag a
konkurencia orra elõl halászta el a találmányt,
ami olyannyira mûködõképes volt, hogy Bíró e
váltóval ellátott motorjával utazott Buda-
pestrõl Berlinbe, a cég akkori európai központ-
jába. Nevéhez fûzõdik továbbá az az elektro-
mágneses továbbító berendezés, amely alapján
a japán gyorsvasút mûködik.

Bíró László újságíró, festõ, feltaláló

Élen a tanulásban, 
élen a sportban
Idén 46. alkalommal adták át az Élen a tanulás-
ban, élen a sportban fõvárosi kitüntetõ címet.
Az elismeréssel 19 általános-, 15 középiskolai
diákot, 5 egyetemistát és 3 sajátos nevelési igé-
nyû tanulót jutalmaztak. A kitüntetést kerüle-
tünkbõl hárman vehették át: Zempléni Lilla
(tájfutás) és Széni András (úszás) a Szilágyi
Erzsébet Gimnázium tanulói, továbbá Sterck
Laura Tímea (WKF karate) a Hunfalvy János
Két Tanítási Nyelvû Közgazdasági és Keres-
kedelmi Szakközépiskola diákja.

Pro Urbe díjat kapott
Süllei László

Süllei László pápai káplán, protonotárius ka-
nonok, címzetes prépost, érseki általános hely-
nök, mesterkanonok, a Mátyás-templom plé-
bánosa a hitélet fáradhatatlan és szeretetteljes
szolgálatáért, egyházi és társadalmi szerepválla-
lása elismeréséül Pro Urbe Budapestért díjat
kapott. A kitüntetést a Fõváros Napján vehette
át Tarlós István fõpolgármestertõl. 

20. századi történelmünkrõl 
a Lánchíd Körben
A Lánchíd Kör 2015. október 28-i rendezvényén
Nanovfszky György közgazdász, politológus tartott nagy
érdeklõdéstõl kísért elõadást Bethlen István halálának
körülményeirõl.

Az elõadó a több mint ötven fõnyi hallgatóság elõtt át-
tekintette Bethlen István életét és politikai pályafutását,
majd bemutatta a néhai miniszterelnök halálának körül-
ményeirõl - Antall József miniszterelnök felkérésére -
Moszkvában és környékén nagykövetként folytatott,
helyszíni kutatásainak eredményeit. A huszadik századi
magyar és orosz történelem jelentõs eseményeit és sze-
replõit sok személyes tapasztalattal tárgyaló elõadás
újabb kori történelmünk súlyos kérdéseit idézte fel. 

Az elõadó saját kutatásai nyomán Bethlen István ha-
lálának dátumaként 1946. október 5-ét, halálokként a
rabtartók általi kiéheztetést állapította meg. A tömeg-
sírba „temetett” hamvakat már nem lehetett azonosíta-
ni, a Kerepesi úti temetõben 1994-ben történt újrate-
metés jelképes síremléket állíthatott csak az ország
egykori miniszterelnökének.

Az elõadást követõen a hallgatóság részérõl felvetett
számos kérdésbõl és az ezekre kapott válaszokból a kor
számos további ténye, összefüggése nyert megvilágí-
tást. Így az is, hogyan vált az utóbbi évszázadok jeles
magyar politikusainak, miniszterelnökeinek élete és ha-
lála történelmünk tükrévé, az ország sorsával való kö-
zösségvállalás példájává.                                                  –gma-
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Novemberben hétvégenként nem áll meg a metró a Széll Kálmán téren

Megkezdõdött a metróépület felújítása 

A Széll Kálmán téri metróépület felújítása hétvé-
gén – november 21-22-én, majd 28-29-én – az
ideiglenes védõtetõ lebontásával, az épület hom-
lokzatának újjáépítésével és az épület belsõépíté-
szeti munkáival, újraburkolásával folytatódik.

A metró kijárati épületé-
nek korábbi, „legyezõs”
alakja – mint a Széll Kál-
mán tér egyik jelképe – az
átépítés után is megmarad,
de már egy teljesen felújí-
tott, modern arculatú, üveg-
falakkal határolt épület ré-
szeként. 

Az utasforgalom által
érintett területen zajló épí-
tési munkák zavartalanságá-
nak biztosítása érdekében
ezeken a hétvégeken az M2-
es metró teljes vonalán köz-
lekedik, azonban a Széll
Kálmán téri állomáson megállás nélkül áthalad.
A Széll Kálmán téri állomás pótlására M2-es jel-
zéssel pótlóbusz indul a Batthyány tér és a Széll
Kálmán tér között, továbbá meghosszabbított
útvonalon, Budakeszi és a Batthyány tér között

járnak a 22-es buszcsalád járatai. A Budapesti
Közlekedési Központ honlapján a www.bkk.
hu/szellkalmanter aloldalon érhetõk el a re-
konstrukcióval és az aktuális közlekedési válto-
zásokkal kapcsolatos bõvebb információk.

Advent elõtti szép hagyomány, hogy a
Lánchíd Kör minden esztendõben a Buda-
pesti Egyetemi Katolikus Gimnázium diák-
jaival közös rendezvényen látja vendégül a
magyar katolikus hitélet valamely ismert
személyiségét. November 13-án, a gimnázi-
um dísztermében – Endrédi Józsefné igaz-
gató köszöntõ szavai után – Kozma Imre
atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
alapítója, a Betegápoló Irgalmasrend veze-
tõje tartott elõadást. 

Az idén hetvenöt esztendõs szerzetes a diákok-
hoz és az idõs vendégekhez egyaránt közel álló stí-
lusban, szabadon szólt a közönségéhez. Úgy fo-
galmazott, hogy boldogan tett leget a meghívás-
nak, hiszen öröm, ha az ember egyszerre talál-
kozhat az élet útjának elején járókkal és a vissza-
tekintõkkel.

Bevezetõjét elsõsorban a fiatalokhoz intézte,
felhívva figyelmüket arra, hogy az értéket vesztõ
Európában az idõs emberek ápolására mintha
nem lenne elegendõ készség. -Az ember nem ma-
gányos, hanem közösségi lény – hívta föl a figyel-
met. Mindannyian közösségbe érkezünk, a csa-
lád és az iskola is közösség, vállaljunk szerepet
benne!

Úgy vélte, 15-16 évesen már tudni kell a vá-
laszt arra a kérdésre, hogy mire való az élet.
Ebben a korban már tisztában kell lennie az em-
bernek önmagával, mindenkinek ismernie kell
a saját gyarlóságait és nemes tulajdonságait.
Kozma atya szerint az igazi válasz így szól: az élet
arra való, hogy elajándékozzuk; senki sem õriz-
heti meg magának. Mindez hatalmas kockázatot
jelent, hiszen a szeretetben kiszolgáltatjuk ma-
gunkat. Óriási bizalomra van szükség, de vállalni
kell a kockázatot, mert erre születtünk – hang-
zott a figyelmeztetés. -Jót tenni úgy tudunk, ha
képesek vagyunk az áldozatra. 

Kozma Imre ezt követõen a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat történetét idézte fel, majd an-
nak tevékenységérõl beszélt. Elmondta, hogy a vi-
lág 140 országában mûködõ szervezetet minde-
nütt „segélyszolgálatnak” nevezik. Amikor 1988-

ban Csilla von Boeselager, felkérte a hazai háló-
zat megalapítására, közösen találták ki a „szeretet-
szolgálat” elnevezést, amelyet végül a központban
is jóváhagytak. A máltaiak jelmondata: „A hit vé-
delme, a szegények támogatása”. A magyarorszá-
gi szervezet, megalakulása óta mintegy kétszázféle
tevékenységet végzett és több száz intézményben
dolgozott. Az atya felidézte, hogy 2013 februárjá-
ban, a Máltai Lovagrend alapításának 900-dik év-
fordulóján 16. Benedek pápa misét mutatott be
a Szent Péter bazilikában, amelyen „a világ legta-
lálékonyabb és leghatékonyabb” szervezetének
nevezte a magyar szolgálatot.

Beszéde további részében Kozma Imre néhány
emlékezetes és sikeres programjukról mesélt
hallgatóságának. 1989 nyarán a keletnémet me-
nekültek befogadásával a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat történelmet formáló tényezõvé
vált. A zugligeti templom körül felállított sátrak-
ban és más helyszíneken több mint 48000 em-
berrõl gondoskodtak. 1989 decemberében a ro-
mániai forradalom kitörésekor a Szeretet-
szolgálat szervezte az adományok gyûjtését és cél-
ba juttatását. A délszláv háború idején, a helyszí-
nen sebesülteket láttak el és szállítottak magyar-
országi kórházakba, majd gondoskodtak több

ezer Magyarországra menekült civil ellátásáról.
1992-ben ugyancsak a máltaiak segítették a
Szovjetunióból kivándorolt, Izraelbe igyekvõ,
mintegy 200000 orosz zsidó átmeneti ellátását.
Kozma atya beszámolt külföldön – Szíriában,
Irakban, Jordániában, az éhezõ Kenyában és a
cunami utáni Sri Lankán – tett látogatásairól, a
magyar máltaiak ottani karitatív tevékenységé-
rõl, valamint elárulta dédelgetett tervét, amely
szerint a Szeretetszolgálat Jeruzsálemben magyar
zarándokházat szeretne létesíteni.

Elõadásának záró részében, az atya az elmara-
dott hazai térségek, elszegényedett emberek kö-
rében végzett szolgálatokat emelte ki. Többek
között a monori és miskolci roma lakosság egy
részének, a veszprémi „függõleges falu” (egy
2800 fõs, lepusztított lakóház) lakóinak életét si-
került rendezetté és emberivé tenni a Sze-
retetszolgálat segítségével. Kozma Imre hangsú-
lyozta, hogy alapelvük: minden helyszínen alkal-
mazkodnak az ott élõk élethelyzetéhez. Úgy fo-
galmazott, hogy „minden szolgálat addig él,
amíg kapcsolatban marad a titokkal, ami létre
hozta”. Végezetül az atya a fiatalokat ismét arra
buzdította, hogy próbálják megválaszolni az élet
igazi kérdését.                                                      Rojkó A.

Kozma Imre atya volt a Lánchíd Kör vendége

„Vállaljunk szerepet a közösségben!” 

Megjöttek az új buszok
Lapzártánk után a Fõvárosi Önkormányzat adta át a 16
új Karsan midibuszt, amelyek felváltják az elavult vári
buszokat Az új jármûvek decemberig fokozatosan áll-
nak forgalomba.

Meghívó
A Budavári Önkormányzat 22001155..  nnoovveemmbbeerr  2233--áánn,,
hhééttffõõnn  1188  óórraaii  kkeezzddeetttteell  llaakkoossssáággii  ffóórruummoott  ttaarrtt, amely-
re tisztelettel vár minden kedves érdeklõdõt. Helyszín:
CCzzaakkóó  uuttccaaii  SSppoorrtt  ééss  SSzzaabbaaddiiddõõkköözzppoonntt (I., Czakó utca
2-4.) Témák: A Budai Vár és környéke közlekedésfej-
lesztése a Vízivárosban és a Budai Várban, E-mobilitás
fejlesztése a kerületben.

Közmeghallgatás a Bolgár
Nemzetiségi Önkormányzatnál
A Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat ddeecceemm--
bbeerr  1133--áánn,,  vvaassáárrnnaapp,,  1144..0000  ––  1155..0000  óórrááiigg közmeg-
hallgatást tart a Budavári Mûvelõdési Ház Andrássy ter-
mében (I., Bem rkp. 6.) Minden érdeklõdõt szeretettel
várnak! Információ: 458-3056, 458-3068.

Decemberben igazgatási szünet
A Polgármesteri Hivatal év végén új iktató és adatbázis
kezelõ rendszerre tér át, az informatikai rendszerek át-
állítása miatt ddeecceemmbbeerr  2288..  ééss  jjaannuuáárr  33..  kköözzöötttt  iigazga-
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.

Mozgássérültek klubnapja
A Mozgássérültek Budavári Szervezetének karácsonyi
klubnapja 22001155..  ddeecceemmbbeerr  11--éénn  ddéélluuttáánn  22  óórraakkoorr kez-
dõdik. Helyszín: 1011 Budapest, Bem rakpart 6. A klub-
tagokat és az érdeklõdõket egyaránt szeretettel várják.

Mammográfiás szûrõviszgálat
Az idejében felismert melldaganat gyógyítható! A korai
felismerés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat. Az
I. kerületben lakó 45–65 éves nõk, akik utolsó mam-
mográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghí-
vólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják
õket a MaMMa Eü. Zrt.-nél(1027 Budapest, Kapás u.
22. tel.: 489-06-95 v. 489-06-96) vizsgálatra. Vegyen
részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton! A szûrõ-
vizsgálat térítésmentes. A lehetõség adott! Éljen vele!

Röviden

Szalagavató 
a Kosztolányiban

Ebben az évben a Stefánia Palota adott otthont
a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium szalagavató
ünnepélyének. November 6-án színvonalas és
változatos produkciókkal készültek a végzõsök
és az õket búcsúztatók.  A rendezvényt Bodor
Eszter intézményvezetõ nyitotta meg, majd
Pappné Verebély Eszter intézményvezetõ-he-
lyettes idézte fel az elmúlt évek emlékezetes ese-
ményeit. 

A tizenegyedikesek ünnepi beszéddel kö-
szöntötték társaikat, közben arra gondolva,
hogy jövõre már õk lesznek kitüntetett szerep-
ben. A végzõs diákok a színpadon az általuk vá-
lasztott zenére kapták meg a kék szalagot osz-
tályfõnökeiktõl. Ettõl kezdve ez a szalag ott dí-
szeleg mindkét osztály tanulóin, emlékeztetve
õket a kötõdés, a valahova tartozás érzésére. Az
elmúlt éveket felelevenítõ vetítés boldog és vi-
dám emlékképeket idézett fel diákban, szülõ-
ben, tanárban egyaránt. A két osztályfõnök,
Mahler-Lakó Viktória és Hatvany Eörs egy-egy
zenés produkcióval örvendeztette meg diákjait
a Tanárock zenekar és a kollégák közremûkö-
désével. Egy régi magyar tánccal, a Palotással in-
dult a szalagavató ünnepély táncos része. A má-
sodik rész tetõpontja a Bécsi keringõ volt.
Végül az össztánc alkalmával a szülõk, roko-
nok, barátok együtt táncolhattak felszabadult
gyermekeikkel.

Épülõ szökõkút és gyepszõnyeg: a megújuló Széll Kálmán
téren több mint hétszáz négyzetméternyi füvesített terüle-
tet alakítanak ki, 182 fát és több mint tízezer dísznövényt
helyeznek el. Fotó: Szigetváry Zsolt

Ilyen lesz a metró új épülete (látványterv)
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A hosszúra nyúlt nyár után megérkezett a hûvös,
esõs idõ és véget ért a kirándulószezon. A kerület-
ben élõ családok, baráti körök és a kimozdulni
szeretõ egyedülállók azonban nem maradtak
programok nélkül, mert a Magyar Nemzeti
Galéria – csatlakozva a Múzeumok Õszi
Fesztiváljához – különleges tárlatvezetésekkel,
koncertekkel, kézmûves foglalkozásokkal, szóra-
koztató és ismeretterjesztõ elõadásokkal várta az
érdeklõdõket. Akik november 14-én látogattak a
múzeumba, nyitástól zárásig egyetlen jeggyel, több
mint egy tucatnyi program közül válogathattak és
megnézhették az összes állandó kiállítást.

A családi nap délelõtt tíz órakor indult a „Nagy
Rajzolással”, amelynek során arra kérték a gyere-
keket, hogy a Nemzeti Galéria történelmi fest-
ményei alapján gondolják tovább, mi lett a sze-
replõk további sorsa. Hogyan vette fel a harcot
Dobozi Mihály a törökkel, hogyan ünnepelte a
nándorfehérvári diadalt Hunyadi János, vagy
milyen lakomát rendezett Mátyás király? Az óvo-
dások és kisiskolások a múzeum kreatív mûhe-
lyében rajzolhatták le hõseiket.

A legkisebbeket szüleikkel együtt bábos kéz-
mûves foglalkozás várta, ahol a Fabrika mûhely
tagjaitól mondókat tanulhattak és közösen bá-
bozhattak.

A déli órákban kezdetét vette a „nyomozás”,
amelynek során az „MNG Helyszínelõk” (a nép-
szerû amerikai CSI: A helyszínelõk sorozat nyo-
mán) az egyes festményeken a részleteket tanul-
mányozva megkeresték a gyilkosokat és felgön-
gyölítették a magyar történelem egy-egy izgal-
makkal teli bûnesetét.

A muzsika barátai közül sokan inkább a
Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar tagja-
iból alakult trió kamarakoncertjét élvezték.
Embey-Isztin Zsófia (fuvola), Sipkay Deborah

(hárfa) és Kökényessy Zoltán (brácsa) népszerû
mûvekbõl állították össze mûsorukat, így a ka-
marazenét a gyerekek és felnõttek egyaránt él-
vezték.

Délután egymást követték a tárlatvezetések, és
érdeklõdõkbõl sem volt hiány. Félórás idõköz-
önként húsz-harminc fõs csoportok indultak a
Galéria mûvészettörténészeivel, hogy fölfedez-
zék az állandó kiállítások érdekességeit. Gimesy
Péterrel arra keresték a választ, hogy milyen pszi-
chés erõk és hatások voltak jelen a remekmûvek
születésekor és mi inspirálta az egyes alkotókat.
Katona Anikó a két világháború közötti idõszak
mûvészeti irányzataival, a trauma hatásával és az
idill keresésével ismertette meg az érdeklõdõket.

Krasznai Réka a legismertebb magyar festõk
müncheni tanulmányairól és tevékenységérõl
mesélt, miközben a mûvészek életmûvét is be-
mutatta. A Remekmûvek a Szépmûvészeti
Múzeum gyûjteményébõl címû kiállításban

Mertus Ágnes többek között Giotto, Tiziano, El
Greco és Monet mûveit elemezte, Földi Eszter
pedig a századforduló nemzetközi hírû hazai fes-
tõmûvészének, Rippl-Rónai Józsefnek különle-
ges mûvészi pályáját mutatta be. Mácsay
Krisztina a Modern idõk címû kiállításon a 20.
század elsõ évtizedeire jellemzõ sokszínûségbõl
és stílus-kavalkádból adott ízelítõt, végül Sepsey
Zsófia az érdeklõdõket a Munkácsy Mihály képe-
it bemutató állandó kiállításon kalauzolta.

Bár a novemberi családi nap véget ért, de érde-
mes rendszeresen megnézni a Magyar Nemzeti
Galéria programfüzetét vagy weboldalát, hiszen
idõrõl idõre meglepetésprogramokkal várják a
látogatókat. Könyvbemutatók, mûvészettörténe-
ti elõadások, hangversenyek, angol nyelvû veze-
tések, exkluzív kulturális estek, sõt néha színházi
produkciók is helyet kapnak a múzeumban. A
rendezvények különleges díszletét az értékes fest-
mények és szobrok nyújtják.                                   r.a.

Vinczellér Imre Koncert-képek címû kiállításán
zene és harmónia járja át a Várnegyed Galériát,
muzsikusok, karmesterek és zeneszerzõk portréi
varázsolnak különleges miliõt a kiállítóterem falai
közé.  November 5-én Marót Bálint gordonka-
mûvész elõadásában Bach gordonka szvitjének
dallamai fogadták a megnyitó vendégeit, majd dr.
Nagy Gábor Tamás köszöntötte az érdeklõdõket.

A polgármester személyes hangon emlékezett
vissza a kerületben élõ festõmûvésszel történt
megismerkedésére és a mûtermében tett látoga-
tásra, majd a 2005 januárjában rendezett, buda-
vári kiállítását idézte fel. Úgy fogalmazott, nehéz
szavakkal felvillantani azt a mélységet, ami a mû-
vek mögött van. „Vinczellér Imrét csodálatos
mesterek terelgették – mondta – Borsos Miklós
és Tóth Menyhért, két egészen különbözõ men-
talitás. Borsos a reneszánsz elkötelezettje, Tóth a
naturalistából jutott el az absztrakcióig –
Vinczellér Imre mûvészetében mindkét hatás át-
szûrve jelenik meg.” Dr. Nagy Gábor Tamás a
mûvész római, londoni és ausztrál tanulmányút-
jairól és komolyzenei képzettségérõl is a sokolda-
lú látásmód és érzékenyég fontos összetevõiként
vélekedett.  „A képeken a tárgyak szürreálissá vál-
nak, hogy többet fejezzenek ki a valóságnál. A
Koncert-képek tárgya az örök zene, melyeket a
hangszerek közvetítenek. Örülök, hogy Bach
hangjaival együtt ünnepelhetünk” – zárta kö-
szöntõjét a polgármester.

Jókai Anna kétszeres Kossuth-díjas író mûvé-
szet- és eszmetörténeti esszével nyitotta meg a ki-
állítást. Rögtönzött nagy ívû beszédében

Vinczellér Imrét „Krisztus-arcú embernek” ne-
vezte, aki mûvészetével Magyarországon „kira-
gyog, mint kavics között a hegyi kristály”.
Felidézte a mûvész pályájának legjelentõsebb
mozzanatait és különösnek találta, hogy a festõ a
legnagyobb sikereit külföldön érte el. 

Végigtekintve a festészet történetén, az írónõ
kitért a különbözõ irányzatokra, majd úgy vélte:
„a mûvészet ma a felélesztés korszakában van; az
új forrás a szellemben rejtõzik. Vinczellér Imre

mûveinek szelleme a képbe sûrített zene. A zené-
vel mindenkihez el lehet jutni. A kép imaginá-
ción alapuló mûvészet – mondta. (Az „imago” la-
tin szó, jelentése kép, hasonmás.)  A mûvész ezt
összeköti az inspiráción alapuló zenével, ám e
hallatlan nagy kísérlet erõs szellemi kapcsolatot
igényel. Jókai Anna úgy vélte, a Koncert-képek
soha jobbkor nem kerülhettek volna a közönség
elé. A szellem és a mûvészet, napjainkban veszély-
helyzetben vergõdik. Korunk válsághelyzetében
ez a fajta mûvészet újra életet teremt, hiszen amit
az ember lelke diktál, az biztosan megmarad.

Megnyitó beszéde további részében az írónõ
néhány képrõl kiemelten szólt.  Elemezte töb-
bek között a Tánc címû festmény egymásba ol-
vadó, sejtelmes alakjait, az Ezredév címû alko-
tást, amelyen a kereszt Európa sorsát jelképezi.
Kodály és Bartók portréját, majd a Tûzmadár-
sorozatot, amely Sztravinszkij zenéje nyomán
született. Jókai Anna úgy fogalmazott: „ha az
ember kölcsönveszi a szárnyakat, azt képzeli,
hogy szárnyalni tud”. Megnyitó beszéde végén az
írónõ képzeletbeli szárnyalást kívánt a tárlat lá-
togatóinak.

Vinczellér Imre, Prima-díjas festõmûvész, a
Francia Mûvészeti Akadémiai Társaság tagjá-
nak kiállítása november 28-ig tekinthetõ meg a
Várnegyed Galériában. R.A.

Bábszínház és nyomozás 
a Nemzeti Galériában

Vinczellér Imre képei a Várnegyed Galériában

„Képbe sûrített zene”
Foglalkozások 
a Széchényi
Könyvtárban

Különleges ritkaságokkal, izgalmas isme-
retekkel, interaktív foglalkozásokkal vár-
ják az osztályokat, szakköröket, iskolai óra
vagy napközis foglalkozás, osztálykirán-
dulás keretében az Országos Széchényi
Könyvtárban.

1. Általános könyvtárlátogatás, 60 perc.
Az épület bejárása során a csoport megismer-
kedik a palota és a könyvtár történetével, mû-
ködésével, tájékoztatást kap a könyvtár gyûjte-
ményeirõl, feladatairól és megtekintik a külön-
bözõ szinteket, megismerik az olvasói tereket.
A foglalkozások díja: 200 Ft diákonként.

2. Raktárlátogatással egybekötött könyvtárlá-
togatás, 90 perc.
Az érdeklõdõk az épület bejárása mellett bete-
kintést nyerhetnek a raktárak titkaiba. A fog-
lalkozások díja: 200 Ft diákonként.

3. Betekintés a különgyûjtemények táraiba,
90 perc.
A könyvtár történetével való megismerkedés
után a csoport a törzsgyûjtemény mellett mû-
ködõ tárakban izgalmas kincsek õrzõivel talál-
kozhatnak. A tematikus alkalmakra a szakér-
tõk a legelszántabb kutatójelölteket várják a
Kézirattárba,  a Régi Nyomtatványok Tárába, a
Térképtárba, a Zenemûtárba, a Színháztör-
téneti  Tárba és a Történeti Interjúk Tárába. A
foglalkozások díja: 200 Ft diákonként. 

4. Hogyan mosható a papír? – A restaurátor-
mûhely titkai, 180 perc.
A restaurátorok a papírrestauráló mûhely
megtekintése mellett beavatnak a különbözõ
könyvkötési mûfajokba. Megtudhatjuk, hogy
mibõl készültek régen a papírok és a könyvek?
Mi is az a pergamen? Miért jobb állapotú egy
300–700 éves papír az 50–100 évesnél? Mit te-
hetünk egy poros, sáros, gyûrött, hiányos, egér-
rágta térképpel, vagy könyvvel? Hogyan mosha-
tó a papír? Ezen a foglalkozáson már csak jövõ-
re tudnak csoportot fogadni. A foglalkozások
díja: 1000 Ft diákonként.

5. Mátyás király corvinái – könyvtári óra alsó
tagozatos osztályoknak, 60 perc.
A foglalkozás során a gyerekek Mátyás király
életével, korával, olvasmányaival is megismer-
kedhetnek, majd maguk is tervezhetnek rene-
szánsz díszítõsort, vagy iniciálét a király köny-
veinek lapjaihoz. A foglalkozások díja: 200 Ft
diákonként.

6. Széchényi és fia (általános iskolás osztályok-
nak ajánlva) 80 perc.
A könyvtári foglalkozás során bepillantunk a
nemesek könyvtárainak titkaiba, a reformkor
hajnalának pillanataiba, a grófok korszakalko-
tó tetteibe. A foglalkozások díja: 200 Ft diá-
konként.

Idõszaki múzeumpedagógiai 
foglalkozások
7. Propaganda az I. világháborúban – (kö-
zépiskolás csoportoknak, a kiállítás bezárá-
sig) 80 perc.
A diákok elõzetesen megszerzett tudásuk fel-
elevenítésével megvizsgálhatják az I. világhábo-
rús propaganda eszközeit, továbbá eredeti for-
rásokkal, tárgyakkal találkozhatnak. A foglal-
kozások díja: 400 Ft diákonként.
A kiállításhoz kapcsolódóan felnõtt érdeklõ-
dõk részére csoportos tárlatvezetést szerveznek,
amennyiben a lent említett e-mail címen je-
lentkeznek. 
Az Országos Széchényi Könyvtár csoportos
látogatásához legkésõbb egy héttel a tervezett
idõpont elõtt írásbeli bejelentkezés szükséges
a csoportvezetes@oszk.hu címen. Bõvebb
információ: Kommunikáció és Közönségkap-
csolati Osztály, telefon: +36 1 22 43 742.

Jókai Anna, Nagy Gábor Tamás és Vinczellér Imre a kiállítás megnyitóján
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

ÁÁLLLLAANNDDÓÓ  PPRROOGGRRAAMMOOKK
HHééttffõõ::  
10:00-12:00 „Örömforrás” játék klub örökifjú felnõttek-
nek
16:00-17:00 ingyenes angol társalgókör 
16:30-17:30 ingyenes jogi tanácsadás 
(bejelentkezés szükséges: drboross@borossiroda.hu, 
tel: 7807660)
19:30-20:30 labdás gerinctorna 1200ft/alkalom.
4000Ft/ 4 alkalom.
KKeedddd::  
8:00-9:00 ingyenes senior gerinctorna I. kerületi lako-
sok részére 
9:00-10:00 gerinctorna 600ft/alk. 
15:15-16:15 „Aranycipõ”- ingyenes senior tánctanfo-
lyam. Folyamatos csatlakozási lehetõség!
Érdeklõdés: Füleki Réka, 06 30 479 93 28.
SSzzeerrddaa::  
8:45-10:15 nõi jóga, 1000ft/alkalom 4000Ft/5 alkalom.
10:30-12:00 babás nõi jóga, 1000ft/alkalom. 4000Ft/5
alkalom.
16:00-16:30 Ringató énekes óvoda 
Érdeklõdés: ili@ringato.hu, tel.: 06 30 600 87 55
CCssüüttöörrttöökk::  
8:00-9:00 ingyenes senior gerinctorna I. kerületi lako-
sok részére
9:00-10:00 gerinctorna 600ft/alkalom
14:00-17:00 bridzs klub 
16:00-17:00 ingyenes orosz társalgókör 
17:00-18:00 meridián torna 
18:30-20:00 TEST-TUDAT-TÁNC mozgásmûhely 
Részvételi díj: 1200 Ft/ alkalom
Érdeklõdés: kkatyusa@gmail.com, tel.: 06 30 4191951
PPéénntteekk:: 8:00-9:00 gerinctorna 600Ft/alkalom
Minden gerinctornára bejelentkezés szükséges a
ritustorna@gmail.com címen!
VVaassáárrnnaapp::  Különleges születésnap ( kalandtúrával, vetél-
kedõvel, alkotómûhellyel) a Bagolyvár-birodalom szer-
vezésében, érdeklõdés: Körmendi Csilla 0630 531 55 77,
bolcsbagoly@index.hu

PPRROOGGRRAAMMOOKK
NNoovveemmbbeerr  2211--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1166::0000--1188::0000  óórrááiigg  kkéézzmmûû--
vveess  ffooggllaallkkoozzááss Orbán Mártával: gyöngyfa-és gyöngy-
csillag készítés. 5 éves kortól ajánlott családi program. A
részvétel ingyenes, de bejelentkezés szükséges!
NNoovveemmbbeerr  2255--éénn,,  sszzeerrddáánn  1188::0000  óórrááttóóll  iirrooddaallmmii  kkáávvééhháázz
Bölcsföldi András református lelkésszel.
NNoovveemmbbeerr  2266--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1100::1155--ttõõll    SSzzüüllõõkk  KKlluubbjjaa..
Vraskóné Réfy Hanna perinatális szaktanácsadó elõadá-
sa: Hogyan mûködnek a gyerekek? - gondolatok elsõsor-
ban az alvás és az evés tudományával kapcsolatban.
Babával is lehet jönni!
NNoovveemmbbeerr  2299--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1188::0000  óórrááttóóll  bbiibblliiaaii  ttöörrttéénnee--
tteekk  elevenednek meg a Meglepetés Színház elõadásá-
ban advent elsõ vasárnapján.
NNoovveemmbbeerr  3300--áánn,,  hhééttffõõnn  1177::3300--ttóóll  „„OOllvvaassnnii  jjóó!!””  címmel
biblioterápia foglalkozás- az irodalom élményszintû fel-
dolgozása Vári Zsuzsával. Téma: õszi versek. Hozza el
kedvenc versét!
DDeecceemmbbeerr  11--éénn,,  kkeeddddeenn  1188::3300--ttóóll Bolyky Zoltán
„„TTiittookkzzaattooss  ooppeerraa”” címû elõadássorozatának 8. része.
Verdi: Otello.
DDeecceemmbbeerr  55--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1155::0000--1199::0000  óórrááiigg a
Viadukt Alapítvány „„SSzzóólljj,,  ggoonnddoolljj,,  ttééggyy  jjóótt……””  cc.. rajzver-
senyének és országos vándorkiállításának záró esemé-
nyére várjuk az érdeklõdõket, ahol átadásra kerül a
„Majd én megmutatom!” 2015 - Vándorserleg Díj és sor
kerül az internetes szavazás eredményhirdetésére is. (A
kiállítás képeire a www.internetklub.info oldalon lehet
szavazni.) Lesz kézmûves foglalkozás, ismerkedés a
Quilling-technikával: a karácsonyi díszek, üdvözlõlapok
készítése közben betoppanhat a Mikulás is…
DDeecceemmbbeerr  77--éénn,,  hhééttffõõnn  1177::3300--ttóóll::  „„MMeessee  ddaallllaall””-inte-
raktív, énekes-zenés mesedélután 3-103 éves korig.
Mesél Kiss Ágnes (Meseszó Egyesület), énekel-zenél
Márczi Anna.
DDeecceemmbbeerr  99--éénn,,  sszzeerrddáánn  1188::0000  óórrááttóóll  iirrooddaallmmii  kkáávvééhháázz
Bölcsföldi András református lelkésszel.
A belépés díjtalan minden programra!
Nyitva tartás: H-CS 9.00-12.00 és 14.00-17.00, P:
9.00-12.00 óráig. A Klub programokhoz, foglalkozások-
hoz terembérlési lehetõséget biztosít. Tel.: +36-1-780-
7660. E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com.

Novemberi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 22001155..  nnoovveemmbbeerr  2244--
éénn  1177  óórraakkoorr a Budavári Önkormányzat Dísztermében
(volt Házasságkötõ Terem, Úri u. 58.) TTéémmaa::  MMaarriimmbbaa--
vvaarráázzssllaatt.. Vendég: Figula János marimba mûvész és a
Figula Pincészet. Közremûködik: Frank Ágnes színmû-
vész. Házigazda: Szigethy Gábor.

Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..  1155..))
NNoovveemmbbeerr  2288..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll::
KKuullccssááttaaddóó  cceerreemmóónniiaa..  A Mesemúzeum
negyedik patrónusa Lackfi János lesz!

Várunk mindenkit szeretettel a kulcsátadó ünnepségen.
Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig, 60 perc.
DDeecceemmbbeerr  55..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll:: MMeesseettáánncc-Táncos-me-
sés foglalkozás. A messzi Koreába utazunk a mese szár-
nyán. Vajon oda is eljut a Mikulás? A mesébõl kiderül,
ijesztõ gyümölcs-e a datolya, és hogy ki a bátrabb, a tolvaj
vagy a tigris. Sok mozgással megidézzük a mese szerep-
lõit és táncra is perdülünk. A foglalkozást Götz Andrea
táncpedagógus vezeti. Ajánlott korosztály: 3-8 éves ko-
rig, 45 perc.
DDeecceemmbbeerr  1122..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll::  MMaaggyyaarr  nnééppmmeesséékk..
Volt egy öregember és öregasszony. Vagy egy király.
Esetleg egy szegénylegény. Egy okos lány. Sok kaland
és próbatétel után elnyerték a fele királyságot, és addig
éltek, amíg meg nem haltak. A Magyar népmesék címû
sorozat ízesen elmondott történetein generációk nõt-
tek fel. A fõhõsök a Mesemúzeum és az Alexandra
Kiadó szombati gyerekprogramján életre kelnek, ka-
landokba keverednek. Ajánlott korosztály: 4-8 éves
korig, 60 perc.

DDeecceemmbbeerr  1199..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  KKaarrááccssoonnyyii  kkéésszzüüllõõddééss
Farkas Réka iparmûvésszel. Ajánlott korosztály: 4-11
éves korig, 90 perc.

Gyermektáncház a Hagyományok
Házában
NNoovveemmbbeerr  2277..,,  ppéénntteekkeenn  1177..0000  ééss  1188..3300  kköözzöötttt
gyermektáncház lesz a Hagyományok Háza, Halmos Béla
termében.
A gyermek-táncházban hétrõl-hétre péntek délutánon-
ként szeretettel várják azokat a játszani, táncolni, énekel-
ni, kézmûveskedni vágyó gyerekeket és szüleiket, akik
szeretnének megismerkedni az évkörhöz tartozó ünne-
peink és jeles napjaink szokásaival. Minden héten más
hangszerbõl szól a talpalávaló: duda, tekerõ, citera, furu-
lya, hegedû, kontra, bõgõ, koboz, gardon.

Budavári Mûvelõdési Ház
((II..,,  BBeemm  rrkkpp..  66..))
AAddvveennttii  kkéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzááss..  Mikulás várás ddeecceemmbbeerr
44--éénn,,  ppéénntteekkeenn  1166..0000--1199..0000  óórrááiigg.. Szeretettel várnak
minden érdeklõdõt a kézmûves foglalkozásra, ahol lehet
majd papírból Mikulásvirágot készíteni, szalvétából
Mikulás figurát hajtogatni, ezenkívül formálhattok ujjbá-
bot, fûzhettek gyöngybõl Mikulásfigurát, szalvétatechni-
kával készíthettek Mikulás képeket is üdvözlõlapnak.

NNeemmzzeettiissééggii  ggaasszzttrroonnóómmiiaaii  ééss  kkuullttuurráálliiss  eesstt
A Budavári Mûvelõdési Ház és a nemzetiségi önkormány-
zatok ddeecceemmbbeerr  1122--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1166  óórrááttóóll  nemzetiségi
gasztronómiai és kulturális estet rendeznek. Az érdeklõ-
dõk ízelítõt kaphatnak a német, a szerb, az örmény, a ro-
ma és a bolgár nemzeti konyha legkiválóbb ételeibõl, illet-
ve verses-zenés, valamint színházi bemutatókon keresz-
tül betekintést nyerhetnek a fent említett öt nemzetiség
kultúrájába is. A programon való részvételhez elõzetes
bejelentkezés szükséges a +36 1/ 201-0324-es tele-
fonszámon! Belépõ: 300 Ft.

Könyvbemutató a Márai könyvtárban
NNoovveemmbbeerr  2244--éénn,,  kkeeddddeenn  1177  óórraakkoorr  KKoovvááccss  GGeelllléérrtt::
AAllkkoonnyyaatt  BBuuddaappeesstt  ffeelleetttt – az embermentés és ellenállás
története 1944-45-ben címû könyvérõl beszélgetnek a
szerzõvel és Harrach Ágnessel, a könyv fordítójával.
(Márai Sándor Könyvtár, I., Krisztina krt. 87-91.)
Mindenkit szeretettel várnak, a részvétel ingyenes.

Vízivárosi Galéria
((IIII..,,  KKaappááss  uu..  5555..))
Gesztus címmel a Magyar Festõk Társaságának 30 tagja
mutatja be mûveit. AA  kkiiáállllííttáásstt  nnoovveemmbbeerr  2277--éénn,,  1188  óórraa--
kkoorr  Hemrik László mûvészettörténész nyitja meg. A tárlat
december 28-ig tekinthetõ meg keddtõl péntekig 13-18
óráig, szombaton 10-14 óráig. www.vizivarosigaleria.hu

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület
((MMaaggyyaarrssáágg  HHáázzaa))
DDeecceemmbbeerr  11..  ((kkeedddd))  1188..0000  óórraa::  MMaaggyyaarrookk  nnyyoommáábbaann  aa
FFöölldd  kköörrüüll  ((IIII..)) Jeles utazóink és felfedezõink a
Kaukázusban, magyarok Örményország, Grúzia és
Dagesztán tájain. Kránitz Péter Pál kutató, az OSZK-ban
bemutatott –azonos címû - kiállítás kurátorának vetített
elõadása. Meghívott vendég: Chumburidze Zviad, Grúzia
budapesti nagykövete, valamint a magyarországi örmény
szervezetek, az ANKE vezetõi és tagjai. (I., Szenthárom-
ság tér 6.)

Vers és Dal Irodalmi estek 
a Szent Imre Házban
((XXII..,,  HHiimmffyy  uu..  99..))
22001155..  nnoovveemmbbeerr  2233..  hhééttffõõ,,  1199..3300  óórraakkoorr::
„„......MMiinnddaannnnyyiiuunnkk  aattyyjjaa””  –– Arany János tanár úr. Sudár
Annamária önálló estje. Sorozatszerkesztõ: Csányi
Tamás karnagy. Helyfoglalás az érkezés sorrendjében,
19.00 órától.

Beszélgetés Kern Andrással
A Budapesti Szent Ferenc Kórházban tartandó
Beszélgetések sorozat következõ vendége Kern András
Kossuth- és Jászai-díjas színmûvész, Érdemes és Kiváló
mûvész lesz 22001155..  nnoovveemmbbeerr  3300--áánn,,  hhééttffõõnn  1177..0000  óórraa--
kkoorr.. Beszélgetõtársa Bánki Iván rendezõ. (1021
Budapest, Széher út 73., III. emeleti konferencia terem.)

Mikulásköszöntés és adventi 
készülõdés a Mezõgazdasági
Könyvtárban
22001155..  ddeecceemmbbeerr  55--éénn,,
sszzoommbbaattoonn  1100--1144  óórrááiigg ér-
dekes programokkal vár-
ják a családokat. Lesz öko-
játszóház, „Erdõk hete” pá-
lyázat kiállítás, díjátadó
kézmûves foglalkozások, ajándék és ajándékkísérõ-ké-
szítés természetes és újrahasznosított anyagokból, talál-
kozás a Mikulással. (I., Attila út 93.) A részvétel ingyenes.

Magyarság Háza
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..))
NNoovveemmbbeerr  2211..,,  1188..0000--1199..3300::  KKoolloozzssvváárr  22001155 – az
Európai Ifjúsági Fõváros program keretében MMaasszzeekk
bbaallllaaddáákk címmel, improvizációkon alapuló elõadóest,
Laczkó Vass Róbert színmûvész és Szép András zongo-
rista közremûködésével. Helyszíne a Magyarság Háza au-
lája. A rendezvény keretén belül nyílik meg az Erdélyi mû-
emlékek címû vándorkiállítás, ami 2015. december 6-ig
tekinthetõ meg a Szélfogó Galériában.
NNoovveemmbbeerr  2244..,,  1111..0000--1122..0000::  MMaaggyyaarr  kkllaasssszziikkuussookk  úújj
kköönnttöössbbeenn  – Takaró Mihály irodalomtörténész elõadás-
sorozatának következõ része AAzz  iiggaazzii  KKaattoonnaa  JJóózzsseeff
címmel.  A programra középiskolás csoportok jelentke-
zését várják.
NNoovveemmbbeerr  2266..,,  1188..0000--2200..0000:: AAzz  IIsstteennkkeerreessõõ  DDssiiddaa
címmel Takaró Mihály irodalomtörténész irodalmi estje.
Felnõtt látogatóknak szóló program.
NNoovveemmbbeerr  2288..,,  1188..0000--2211..0000::  AAddvveennttii  kkoonncceerrtt:: a felvidé-
ki Szepsi Egressy Béni Vegyeskar, borkóstolóval egybe-
kötött koncertje a Magyarság Háza Corvin termében.
A program ingyenes.

Borsos Miklós Lakásmúzeum
((II..,,  ÚÚrrii  uu..  66..,,  11..  eemmeelleett))
Látogatható: minden szombaton 10.00 - 18.00 óráig
22001155..  nnoovveemmbbeerr  2288--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1177..0000  óórraakkoorr:: ÁÁbb--
rraahháámm  CCoonnssoorrtt  hhaannggvveerrsseennyyee,, „Régizene új hullámon.”
Koncertmester: Ábrahám Márta.
Mûsor: Giovanni Baptista Pergolesi: G-dúr szonáta
Silvius Leopold Weiss: D-moll szonáta
Antonio Vivaldi: D-dúr szonáta
Antonio Vivaldi: La Folia
Johann Sebastian Bach: Chaconne BWV 1004
Közremûködõk:
Ábrahám Márta hegedû
Gyermán Júlia hegedû
Kónya István lant /arciliuto
Schweigert György nagybõgõ /violone
Belépõdíj nincs, önkéntes adományt elfogadnak.
www.abrahamconsort.com

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  kköözzeell  2200  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann  kkee--
rreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,  ccssaallááddii  hháá--
zzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaagg--
nneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

LLoovvaass úton IV. emeleti körpanorámás 100 m2-es + 20 m2 te-
rasszal kialakított 1 nappali + 2 hálószobás felújított lakás és ga-
rázs hosszabb távra bérbe adó. Bérleti díj irányár: 300 ezer
Ft/hó+rezsi. 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 elosztású, száraz, napfé-
nyes, gázfûtéses garzonlakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Cse-
reirányár: 8 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

Bécsi kapu térnél a Táncsics utcában közvetlen kertkapcsola-
tos 34 m2-es, dongaboltozatos, cirkófûtéses, felújított önkormány-
zati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13  M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBaatttthhyyáánnyy téren felújított mûemlékház II. emeletén lévõ rep-
rezentatív csendes belsõ udvar felé nyíló, jó benapozású, felújított
51 m2-es, nagy étkezõkonyhás önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 12 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

FFoorrttuunnaa utcában reprezentatív mûemléképület I. emeletén lé-
võ csendes belsõ udvar felé nyíló, saját terasz résszel kialakított
30 m2-es egyedi gázfûtéses, hangulatos önkormányzati lakás örö-
kölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 10,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddáánn  a Királyhágó téren  I. emeleti 31 m2-es félkomfortos, fel-
újítandó önkormányzati lakás bérleti joga átadó. Csereirányár: 5
M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 0630/488-1933. 

ÚÚrrii utcában 80 m2-es délnyugati fekvésû dongaboltozatos, ut-
cai és belsõ kert felé is nyíló, cirkófûtéses önkormányzati lakás örö-
kölhetõ bérleti joga átadó vagy budai várban kisebb önkormány-
zati 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 gázfûté-
ses, I. emeleti önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga 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 cserélhetõ.
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 ill. nagyobb
önkormányzati vagy öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 15,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

SSzzeenntthháárroommssáágg  utcában 36 m2-es teljeskörûen, igényesen fel-
újított önkormányzati lakást elcserélném vári lakásra értékegyez-
tetéssel, vagy örökbérleti joga átadó, 21 MFt. Telefon: 202-2505,
+36-30-251-3800.00

KKiiaaddóó garázst keresek, teremgarázs esetén tárolási lehetöség-
gel. Telefon: 06 1 798-8483.

ZZssáámmbbéékkoonn,, csendes utcában, közel iskolához, boltokhoz és
buszmegállóhoz, 900 négyszögöles, gyömölcsfás, gondozott tel-
ken, 190 m2-es, 4 szobás, amerikai konyhás, 2 szintes, 2 fürdõszo-
bás ház azonnali beköltözéssel eladó. Garázs van! Irányár: 40 MFt.
Ingatlanosok kíméljenek! Telefon: +36-70-208-0995.

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

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

RRóózzssaaddoommbb déli lejtõjén 84 m2-es, világos felújított, amerikai
konyhás, 3 szobás, magasföldszinti, erkélyes lakás 51 Mft-ért el-
adó, garázs nincs. BakosLak Ingatlan

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

éélleettjjáárraaddéékk

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

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötnék idõs személlyel budai vagy pes-
ti egyedi fûtésû lakásért, vagy házért vagy telekért. Telefon: 06-
20-629-0916.

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

ZZSSIIGGMMOONNDD  MMIIHHÁÁLLYY  HHAAGGYYAATTÉÉKK  FFEELLVVÁÁSSÁÁRRLLÓÓ  
AAZZOONNNNAALLII  KKÉÉSSZZPPÉÉNNZZ  FFIIZZEETTÉÉSSSSEELL  VVÁÁSSÁÁRROOLL!!  

AAnnttiikk  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  óórráákkaatt  ((kkaarr,,
ddíísszz,,  ffaallii)),,  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ((kkooppoottttaann,,  hhiibbáássaann  iiss)),,  kkiittüünntteettéésseekkeett,,
éérrmméékkeett,,  bbiizzssuukkaatt  ––  bboorroossttyyáánntt,,  eezzüüssttöökkeett,,  ccssiippkkéékkeett,,  kköönnyy--
vveekkeett,,  bbuunnddáákkaatt,,  mmiinnddeennffééllee  rrééggiissééggeett,,  hhiibbáássaatt  iiss..  HHíívvjjoonn  bbii--
zzaalloommmmaall  aa  hhéétt  mmiinnddeenn  nnaappjjáánn,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall..  TTeelleeffoonn::
0066--7700--660000--11772277..

aaddááss--vvéétteell

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

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpacca-, réz-, bronz-
tárgyakat, 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 könyveket, könyvtárakat,
régi térképeket, kéziratokat, képes-levelezõlapokat, plakáto-
kat, fényképeket, egyéb papírrégiségeket. 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, régi-
ségeket 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,,  mmûûttáárr--
ggyyaakk  vvéétteellee  kkéésszzppéénnzzéérrtt..  DDííjjmmeenntteess  éérrttéékkbbeeccssllééss..  TTeelleeffoonn::
0066--3300--994499--2299--0000..  EEmmaaiill::  nneemmeess..ggyyuullaa  @@nneemmeessggaalleerriiaa..hhuu
NNeemmeess  GGaalléérriiaa::  11002244..  SSzziilláággyyii  EErrzzsséébbeett  ffaassoorr  33..

sszzoollggáállttaattááss

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

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése. Nyílás-
zárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Telefon: 06-20-
945-0316, 06-30-450-3308.

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csapok,
szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása. Mosó-, mo-
sogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 06-30-
447-3603.

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalása is. Gipsz-
kartonozás, kõmûves javítások. Gyors kezdés, rövid határidõ. Ko-
vács 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  vviillllaannyysszzee--

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

RREEDDÕÕNNYYÖÖSS  MMUUNNKKÁÁKK
KKéésszzííttééss--jjaavvííttááss..  SSzzúúnnyyoogghháállóókk,,  rreelluuxxáákk,,  sszzaallaaggffüüggggöönnyy,,  rroolleett--
ttaa....  MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  eellffooggaaddhhaattóó  áárr..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199..

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

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

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

ookkttaattááss
MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa  tanítás, korrepetálás. Emeltszintû és közép-

szintû érettségire, egyetemi, fõiskolai tanulmányokra felkészítés.
Több mint húszéves gyakorlat. Telefon: 06-1-213-7747, 06-20-
518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa  szaktanár oktatást vállal referenciamunkákkal va-
lamennyi korosztály számára. Felkészítés középiskolai és egyete-
mi felvételi vizsgára. Évközi felzárkóztatás minden iskolatípus ese-
tében. Telefon: +36-30-541-3577.

vveeggyyeess

TTÁÁRRSSKKÖÖZZVVEETTÍÍTTÉÉSS
SSzzíívvvveell--lléélleekkkkeell  sseeggííttüünnkk  mmeeggttaalláállnnii  ppáárrjjáátt  ttööbbbbeezzrreess  aaddaatt--
bbáázziissuunnkkbbóóll!!  kkoommoollyyaannggoonnddoolloo..hhuu..  TTeell..::  0066--2200--22772211--446611..

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..

FFoonnttooss  aazz  eeggéésszzssééggeedd,,  ééss  aa  ccssaallááddooddéé??  SSppoorrttoolljj  vveellüünnkk!!  
KKiissccssooppoorrttooss  eeddzzéésseekk  mmiinnddeenn  ffiittttssééggii  sszziinntteenn,,  mmiinnddeenn  kkoorr--

oosszzttáállyynnaakk..  AAjjáánnddéékkoozzzz  bbéérrlleetteett  kkaarrááccssoonnyyrraa!!
wwwwww..jjaaccqqffffssttuuddiioo..nneett,,  SSttrraammmmeerr  KKaattaalliinn  2200--443333--00222288

AA  GGyyöönnggyyööccsskkéékk  CCssaallááddii  NNaappkköözzii  mmiikkuulláássaa  sszzeerreetteetttteell  vváárrjjaa  aazz
éérrddeekkllõõddõõkkeett  aa  ddeecceemmbbeerr  55--ii  mmiikkuullááss  üünnnneeppssééggrree  aa  MMeezzõõggaazz--
ddaassáággii  KKöönnyyvvttáárrbbaa  ddee..  1100  óórrááttóóll..  CCíímm::  II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..  ÉÉrrdd..::
MMuurraakköözzyy  ZZssuuzzssaa  0066  2200  99  112288 771188..

Ingatlan

Oktatás

Vegyes

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

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK
FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK
CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK
ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700

Szolgáltatás

Életjáradék
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