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1956 hõseire és mártírjai emlékeztek a Tabánban 

A szabadságért minden nap meg kell harcolni

Az ötödik ciklusában vezeti a
kerület közösségét Nagy
Gábor Tamás polgármester.
Éppen húsz esztendeje, 1998.
októberében választották
meg, s azóta négy alkalommal
kapott bizalmat a munka
folytatására. Két évtized alatt
szinte az egész kerület újjá -
született, mégis megõrizte kü -
lönleges atmoszféráját, lelki -
ségét. Egyfajta idõutazásra
kértük a kerület vezetõjét:
honnan indult , hová jutott és
merre tart Budavár?  

t Mit tekint nagyobb meg -
tiszteltetésnek: az elsõ polgár -
mesteri gyõzelmet, vagy azt,
hogy több cikluson keresztül
megkapta a választók bizalmát,
sõt, ezen idõ alatt növelte is a
támogatottságát?

– 1998 tavaszán országgyûlési
képviselõnek választottak, a
Külügyi Bizottság tagja lettem.
Bevallom, elõször fel sem
merült bennem, hogy ezek
után polgármesterként is in -
duljak. De a belsõ értékren-
dem azt diktálta, ezt tanultam
szüleimtõl, tanáraimtól, hogy
ha a közösségért való cselek -
vésrõl van szó, akkor az ember
nem futhat el a feladatok elõl.
Ha esély mutatkozik a változ-
tatásra, és az embernek van
elképzelése, javaslata, akkor
igenis oda kell állnia, és a leg -
jobb képességei szerint helyt
kell állni. Én ezt tettem, és a kerület közössége
erre a munkára szavaz bizalmat választásról
választásra. 
tMa máshogyan döntene? 

– Biztosan nem. Ma is úgy érzem, szinte sorssze -
rû, hogy az I. kerület polgármestere lehetek.
Mindig is nagyra tartottam azt a budai polgári
attitûdöt, amit Márai zseniálisan összefoglalt:

Budán lakni világnézet. Az egészséges lokálpatrió -
ta szemlélettel rendelkezõ, öntudatos és kul-
turált, a történelmet, a mûvészeteket, az emberi
kvalitásokat, eredményeket elismerni kész kö -
zösség kifejezetten közel áll az én lelki alka -
tomhoz, kulturális érzékenységemhez. Ez a
közösség pedig megérti és támogatja a törekvé-
seinket.                                   (Folytatás a 4-5. oldalon)

Nagy Gábor Tamás húsz éve vezeti a kerület közösségét

„Nem futok el a feladatok elõl”
Pál István Szalonna mutatja be a megújult Hagyományok Házát

Népi hagyományaink 
méltó otthona

A hivatalos megnyitó után lapunkat Budavár díszpolgára, Pál István Szalonna, a Magyar Állami Népi Együttes
mûvészeti vezetõje kalauzolta végig a Budai Vigadóban. A felújított ház átadásának egyik szimbolikus eseménye a
Kárpát-medence almafájának elültetése volt.                                                                                      (Képes beszámolónk a 7. oldalon)

A Budavári Önkormányzat a Tabáni ’56-os
emlékmûnél tartotta megemlékezését a forra -
dalom és szabadságharc 62. évfordulóján. Dr.
Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszol-
gálatért felelõs államtitkára beszédében arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy a szabadságért ma is min-
den nap meg kell harcolni. Nagy Gábor Tamás
polgármester pedig a hatvan éve kivégzett Nagy
Imre minisz terelnök jellemét mutatta be a meg -
emlékezõknek. 

A pesti srácok, a forradalom hõsei, Szabó bácsi
és Mansfeld Péter mind azt akarták, hogy egész
Magyar országon jobb legyen, ez vezérelte az 1956-
os forra dalom hõseit és mártírjait – mondta
beszé dében dr. Tuzson Bence, a Miniszterelnök-
ség közszol gálatért felelõs állam titkára. A for-
radalom után azonban jött a bukás és a megtor-
lás. 200 ezer magyar menekült el, akiknek a
hiánya ma is fájdalmas. Húszezer ember bör -
tönbe került, és kétszáz magyart kivégezetek. Töb-
bet, mint 1848-49 után, és többet, mint amennyi
háborús bûnös volt Magyar országon a II. világ -
háború után – emlékez tetett az állam titkár, aki
feltette a kérdést: megérte-e az áldozatvállalás? 
   – Igen, megérte. Mert mi magyarok addig
egyedül voltunk és féltünk, félelemben éltünk.
De 1956 után tudhattuk, hogy egyet gondo-
lunk, és nem vagyunk egyedül – hangsúlyozta. 

(Folytatás a 3. oldalon) 
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Folytatódik a népszerû Õszi Környezettudatossági Program – Elszállítják a faleveleket, gallyakat, kisebb ágakat

Ingyen gyûjti össze az önkormányzat a zöldhulladékot 
A Budavári Önkormányzat idén õsszel is
meghirdette a népszerû és ingyenes Környezettu -
datossági Programot, amelynek során térítés-
mentesen elszállítják a kertekben összegyûlt zöld-
hulladékot, avart, gallyakat, vastagabb ágakat,
bokrokról lenyírt gallyakat, majd együttesen
komposztálják. Az októberi elsõ ütem után ok-
tóber 29. – november 8. között kerül sor a má-
sodik begyûjtési ütemre.  

Sok helyen – elsõsorban a kisebb udvarokban,
társasházak közös kertjében – nem mindig való -
sítható meg a komposztálás, az avar égetése pedig
tilos. Éppen ezért a Budavári Önkormányzat
idén is Környezettudatossági Programot hirde-
tett az õszi lombhullás idõszakában: a kertekben
összegyûlt zöldhulladékot, avart, gallyakat, vas ta -
gabb ágakat, bokrokról lenyírt gallyakat térítés-
mentesen elszállíttatják és együttesen kom-
posztálják. 
   A december elejéig tartó program során az
önkormányzat által megbízott cég elõre megha -
tá rozott idõpontokban szállítja el egy-egy terület -
rõl az ingatlanok elé kihelyezett fanyesedéket,
ágakat, és a zsákokba (papír- vagy szemeteszsák)
összegyûjtött avart és más zöldhulladékot. (A
kihelyezés és az elszállítás idõpontját lásd a mellékelt
táblázatban.)
   Az elsõ ütem tapasztalatai alapján az önkor-
mányzat novemberben és decemberben a Vám
utcában, a Szõnyeg utcában, a Hunyadi János
úton és a Toldy Ferenc utcában is összegyûjti a
kihelyezett zöldhulladékot. 
   A programban való részvételhez nincs szükség
elõzetes regisztrációra vagy bejelentkezésre, ele-
gendõ csak kikészíteni a megjelölt idõpontra a
zöldhulladékot, amelyet térítésmentesen elszál-
lítanak. A következõ, második ütem október 29.
– november 8. között tart, majd a szállító cég
munkatársai november 26. – december 5. között
ismételten körbejárják a kerületet és elszállítják
a kihelyezett zöldhulladékot.  

Figyelem!
Bármilyen zsákban kihelyezhetõ a hulladék,
nem szükséges erre a célra külön lebomló zsákot
vagy úgynevezett FKF-zsákot, zöld-zsákot vásárol-
ni. A cég szakemberei a felhasználás elõtt kiürítik
a zsákokat, így azok nem kerülnek bele a kom-
posztba. A cég munkatársai igény szerint a
helyszínen hagynak zsákot, így a következõ
idõpontban már azokban készíthetõ össze az
avar. 

Bursa Hungarica Felsõoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A korábbi évek hagyományainak megfelelõen
a Budapest I. kerület Budavári Önkormány -
zat az idén is csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztön díj -
rendszer 2019. évi fordulójához. Az Ösztön -
díjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiata -
lok felsõfokú tanulmányainak támogatása.
   
A pályázatra jelentkezhetnek azok a telepü lési
önkormányzat illetékességi területén állan dó
lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális
helyzetû diákok, akik felsõoktatási intéz -
ményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony
kereté ben) teljes idejû (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredmé -
nyezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szak -
kép zettséget eredményezõ mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsõfokú, illetve fel-
sõoktatási szakképzésben folytatják ta nul má -
nyaikat, valamint a 2018/2019. tanévben
utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások.

A pályázat benyújtásának határideje 
2018. november 6.

További információ: 

Telefonon: +36-1-458-3051
Személyesen: Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Népjóléti Csoport 
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)
Honlapon: a www.budavar.hu oldalon 
a pályázatok menüpont alatt 

KIKÉSZÍTÉS IDÕPONTJA                                     ELSZÁLLÍTÁS DÁTUMA HELYSZÍN

Október 28-án délután vagy október 29-én                 Október 29., hétfő (2. ütem) Lovas út, Logodi utca, Várfok utca, Mátray utca, Fiáth János utca,  Hattyú utca,
reggel 05.00 óráig                                                          Batthyány utca, Fő utca, Vám utca, Szőnyeg utca, Hunyadi János út

Október 29-én délután vagy október 30-án                  Október 30., kedd (2. ütem) Attila út, Mikó utca ,Pauler utca, Tábor utca, Szabó Ilonka utca,
reggel 05.00 óráig                                                          Donáti utca, Hunfalvy utca, Tárnok utca, Úri utca, 
                                                                                       Tóth Árpád sétány, Táncsics Mihály utca, Országház utca

Október 30-án délután, vagy október 31-én                 Október 31., szerda (2. ütem) Feszty Árpád utca, Kosciuszkó Tádé utca, Kuny Domokos utca,
reggel 05.00 óráig                                                          Márvány utca, Roham utca, Hegyalja út, Toldy Ferenc utca

November 1-jén délután  vagy november 2-án               November 2., péntek (2. ütem) Ág utca, Aladár utca, Mészáros utca, Nyárs utca, 
reggel 05.00 óráig                                                          Pálya utca, Tigris utca, Zsolt utca, Gyõzõ utca, Róka utca

November 4-én délután vagy november 5-én                 November 5., hétfő (2. ütem) Gellérthegy utca, Váralja utca, Fenyõ utca,
reggel 05.00 óráig                                                          Lisznyai utca, Naphegy tér, Naphegy utca, Orvos utca,

November 5-én délután vagy november 6-án              November 6., kedd (2. ütem) Czakó utca, Derék utca, Fém utca, Apród utca,
reggel 05.00 óráig                                                          Döbrentei utca, Hadnagy utca, Kereszt utca

November 6-án délután vagy november 7-én                November 7., szerda (2. ütem) Alsóhegy utca, Avar utca, Csap utca, Piroska utca, 
reggel 05.00 óráig                                                          Galeotti utca, Harkály utca

November 7-én délután vagy november 8-én               November 8., csütörtök (2. ütem) Bérc utca, Gyula utca, Kocsány utca, Mihály utca,
reggel 05.00 óráig                                                          Orom utca, Sánc utca, Szirtes út, Szirom utca,  Számadó utca
                                                                                       

November 25-én délután vagy november                    November 26. hétfő (3. ütem) Lovas út, Logodi utca, Várfok utca, Mátray utca, Fiáth János utca,  Hattyú utca,
26-án reggel 05.00 óráig                                               Batthyány utca, Fő utca, Vám utca, Szőnyeg utca, Hunyadi János út

November 26-án délután vagy november                    November 27. kedd (3. ütem) Attila út, Mikó utca ,Pauler utca, Tábor utca, 
27-én reggel 05.00 óráig                                               Szabó Ilonka utca, Donáti utca, Hunfalvy utca, Tárnok utca, Úri utca, 
                                                                                       Tóth Árpád sétány, Táncsics Mihály utca, Országház utca

November 27-én délután vagy november                     November 28. szerda (3. ütem) Feszty Árpád utca, Kosciuszkó Tádé utca, Kuny Domokos utca,
28-án reggel 05.00 óráig                                               Márvány utca, Roham utca, Hegyalja út, Toldy Ferenc utca

November 28-án délután vagy november                    November 29. csütörtök (3. ütem) Ág utca, Aladár utca, Mészáros utca, Nyárs utca, 
29-én reggel 05.00 óráig                                               Pálya utca, Tigris utca, Zsolt utca, Gyõzõ utca, Róka utca

November 29-én délután vagy november                    November 30., péntek (3. ütem) Gellérthegy utca, Váralja utca, Fenyõ utca, Lisznyai utca, 
30-án reggel 05.00 óráig                                               Naphegy tér, Naphegy utca, Orvos utca

December 2-án délután vagy december 3-án               December 3., hétfő (3. ütem) Czakó utca, Derék utca, Fém utca, Apród utca,
reggel 05.00 óráig                                                          Döbrentei utca, Hadnagy utca, Kereszt utca

December 3-án délután vagy december 4-én               December 4., kedd (3. ütem) Alsóhegy utca, Avar utca, Csap utca, Piroska utca, 
reggel 05.00 óráig                                                          Galeotti utca, Harkály utca

December 4-én délután vagy december 5-én               December 5., szerda (3. ütem) Bérc utca, Gyula utca, Kocsány utca, Mihály utca, 
reggel 05.00 óráig                                                          Orom utca, Sánc utca, Szirtes út, Szirom utca, Számadó utca

Figyelem! 
Az elszállítani kívánt zöldhulladék közé ne keverjenek háztartási hulladékot vagy más hulladékot, mert akkor a zsákot nem szállítják el.

A pályázat célja: 
A fent említett szerveztek, intézmények által támogatást
biztosítanak olyan családok, gyermekek, idõskorúak, szo-
ciális helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt hátrányos
helyzetben levõ kerületi lakosok anyagi- és természetbeni
eszközökkel történõ támogatására, amelyeket az adott
intézmény vagy szervezet gazdálkodása saját önerõbõl
nem tenné lehetõvé. Továbbá támogatást biztosítanak
karácsonyi programok, szociális tevékeny ségek, családos
délutánok, családok karácsonyához elengedhetetlen tár-
gyi eszközök, különbözõ korosztályok számára (bölcsõ -
dés, óvodás) segítõ eszközök, fej lesztõ játékok, Mikulás-
és kedvességi csomagok beszerzésére. 
A pályázók köre:
Az I. kerületben mûködõ alábbi szervezetek nyújthatnak
be pályázatot: 
•  bölcsõdék,
•  családi napközik,
•  Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 
•  köznevelési intézmények
•  egyházi közösségek
Nem pályázhatnak:
•  jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek, il-

letve magánszemélyek, 
•  azok, akik korábban az I. Kerületi Népjóléti Köz -

alapítványtól kapott pályázati támogatásukkal nem
számoltak el.

Nem támogathatók:
•  csõd, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt állnak,
•  bármilyen önkormányzati forrásból juttatott támo-

gatásra vonatkozó szerzõdésekben vállalt kötelezett -
ségüket nem teljesítették,

•  az igényelt támogatást más pályázaton már elnyerték,
illetve rendelkezésükre áll.

A pályázat benyújtása:
A pályázat beadásához szükséges adatlap és kapcsolódó
kötelezõ mellékletei letölthetõk az önkormányzat hon-
lapjáról (www.budavar.hu/Pályázatok/Közalapítvá -
nyok/) menüpontból.
A pályázati adatlapon fel kell tüntetni:
•  a pályázó szervezetazonosító adatait (megnevezését,

címét, számlaszámát, felelõs vezetõjének nevét);
• bejegyzési határozat – Szociális és Gyámhivatal

(bölcsõ dék, napközik esetén)
•  bírósági bejegyzés (egyházi szervezetek esetén)
•  a pályázat lebonyolításáért felelõs személy adatait;
•  a pályázati program célját, megnevezését, pontos

helyszínét, idõpontját;
• a program teljes költségvetését, ezen belül külön

feltüntetve az Népjóléti Közalapítványtól igényelt tá-
mogatás összegét,

•  a program végrehajtásához tervezett forrásokat rész -
letesen:
• a saját forrásokat,
• az önrész mértékét, 
• különbözõ forrásokból rendelkezésre álló/igényelt

támogatásokat,
• a pályázaton igényelt támogatás összegét.

A pályázat kötelezõ mellékletei:
•  a pályázó bemutatkozása (kitérve a pályázó eddigi

tevékenységére, kerületi vonatkozásaira);
•  a program részletes leírása;
•  a program részletes költségvetése;
•  a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap,
•  a pályázó összeférhetetlenséggel és érintettséggel

kapcsolatos nyilatkozata,
•  Áfa-nyilatkozat (aláhúzva a megfelelõ rész),
•  NAV adóigazolás köztartozás mentességrõl. 

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat 3 egymástól elkülönített példányban,
egyoldalas nyomtatásban, de egy borítékban kell
benyújtani. 
A lezárt borítékra írják rá: 
„Népjóléti Közalapítvány 2018. évi pályázata”
Benyújtható személyesen a Budapest Fõváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal/Szervezési Csoport/Pál
Katalin részére 215. szoba, vagy postai úton: 1250
Budapest, Pf.: 35. 

A pályázat benyújtásnak határideje: 
2018. október 31.

A pályázat beérkezési határideje a fent jelzett határidõ,
postai benyújtásnál az érkeztetést igazoló hivatalos
önkormányzati bélyegzõ dátuma az irányadó.

Pályázatok elbírálása:
Elbírálási határidõ: 2018. november 9.
A pályázatokat a Budapest I. kerület Népjóléti Köz -
alapítvány kuratórium tagjai bírálják el.
A Népjóléti Közalapítvány döntésérõl valamennyi érvé -
nyes pályázatot benyújtó pályázó írásban értesítést kap.

További információ
A pályázattal kapcsolatosan a Népjóléti Közalapítvány
titkára nyújt felvilágosítást munkaidõben, az alábbi
elérhetõségeken: +36-1-458-3096; pal.katalin@bu-
davar.hu. 

Pályázati anyagokat nem küldenek vissza. A pályázat
kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításá-
nak jogát.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának Népjóléti Közalapítványa pályázatot hirdet az I. kerületben 

mûködõ szociális, népjóléti, valamint köznevelési intézmény, illetve egyházi közösség részére. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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1956 hõseire és mártírjai emlékeztek a Tabánban 

A szabadságért minden nap meg kell harcolni

(Folytatás az 1. oldalról) 
– ’56 hõsei egyet gondoltak: szabadságot, békét,
demokráciát akartak, azt szerették volna, hogy
Magyarország erõs ország legyen. Megharcolták
a maguk harcát, de ez a harc nem ért véget, mert
a szabadság nem az, amit egyszer megszerzünk és
utána már többet nem kell vele foglalkoznunk.
A szabadságot mindig õrizni kell, és nap mint
nap meg kell harcolni érte – hívta fel az
emlékezõk figyelmét Tuzson Bence államtitkár.  
   – 1956 magyarjai egy jobb, erõsebb, békésebb
Magyarországot akartak, amiben jó élni. A mi
szemünk elõtt is mindig egy jobb és erõsebb
Magyar ország képe kell lebegjen; egy olyan
országé, amelyet a forradalom hõsei és mártírjai
is szerettek volna. Ezért már sokat tettünk, és
még sokat is kell tennünk – emelte ki. A leg-

fontosabb feladat a családok megerõsítése és
támogatása, a népességfogyás megállítása.  –
Mert egy ország csak akkor lehet erõs, ha képes
megmaradni – mondta az államtitkár. A
második fontos feladat a gazdaság megerõsítése,
hiszen csak így vagyunk képesek önállóan,
szabadon cselekedni.  
   – De mit ér a növekvõ népesség és erõs gaz-
daság, ha az ország saját kultúráját nem tudja meg-
tartani? – emelte ki Tuzson Bence. Hangsúlyozta,
hogy a kultúra és a történelem olyan, mint a
mozaik: sok kis elembõl áll össze a teljes kép. –
Ezek a kis elemek bennünk vannak. Ezért fontos,
hogy emlékezzünk és elmondjuk saját törté -
neteinket gyermekeinknek, unokáinknak, hogy
õk is megértsék és átéljék. Így áll össze az a nagy
mozaikkép, amely Magyarország történelmét és

kultúráját adja. – Kultúra és tör ténelem nélkül
nem lesz Magyarország – emelte ki szónoklata
végén Tuzson Bence államtitkár.   
   Nagy Gábor Tamás polgármester beszédében
arra emlékeztetett, hogy hatvan éve végezték ki
Nagy Imrét és mártírtársait. Mint mondta, az
egykori miniszterelnöknek komoly jellemvál-
tozáson kellett átesnie. Emlékeztetett rá, hogy
1945-ben belügyminiszterként Nagy Imre adta
ki azt a hírhedt rendeletet, amely megteremtette
a jogalapot a magyarországi németek deportá -
lására és õ volt az is, aki asszisztált a Kisgazdapárt
felszámolásához. Földmûvelésügyi miniszterként
pedig a magyar parasztság megnyomorításának
és ellehetetlenítésének egyik legkegyetlenebb
szereplõje volt. Maga írta beszámolóiban, hogy

felelõs irányítója volt a begyûjtésnek, amelynek
kapcsán 120 ezer ember indult eljárás és 100
esetben halásos ítéletet szabadtak ki – emlé -
keztetett a polgármester. Hozzátette: ezeket a
tényeket is fel kell eleveníteni ahhoz, hogy
megértsük Nagy Imre igazi jellemét. – A kor tesz
naggyá egy jellemet, vagy egy jellem a kort? – tette
fel a kérdést Nagy Gábor Tamás. Hozzátette: a
párt és Moszkva egykori kiszolgálójának hatal-
masat kellett lépnie, hogy visszakapja a tisztán-
látás képességét. 
   A megemlékezésen Blaskó Péter, Kossuth- és
Jászai Mari-díjas színmûvész, Budavár díszpol-
gára Márai Sándor: Mennybõl az angyal címû
versét szavalta el, majd a résztvevõk koszorúzással
tisztelegtek a szabadságarc hõsei elõtt.

Tuzson Bence államtitkár volt az ünnep szónoka

Dr. Hajtó Ödön 1956 októberében a Mûegyetem
elsõ éves hallgatója volt. A most 81 esztendõs
építõmérnök, a Magyar Mérnöki Kamara
alapító elnöke, a forradalom eseményeit szemé-
lyes élményein keresztül idézte fel a Budavári
Lakosok Szövetségének októberi összejövetelén.
A vetítettképes elõadás után arra kértük, ossza
meg emlékeit lapunk olvasóival is.   

tMa is felidézhetõ a hangulat, amelyet a mûegye -
temisták ’56 októberében közösen éltek át?

– Mindannyian euforikus állapotban voltunk.
Október 22-én délután hatalmas diákgyûlést tar-
tottunk az egyetem zsúfolásig megtelt aulájában,
pontokba szedve fogalmaztunk olyan politikai
követeléseket, melyek a nemzet egységes óhaját
fejezték ki.  Eljött a szegedi egyetem hallgatóinak
küldötte, Kiss Tamás is. Föltuszkoltuk az emel -
vényre, ahol elmondta, hogy a szegedi ifjúság
kivált a kommunista ifjúsági szervezetbõl, a DISZ-
bõl és újra megalakította a Magyar Egyetemisták
és Fõiskolások Szövetségét, a MEFESZ-t, amely
érdekképviseleti szervként korábban, – 1945 és
’48 között – aktívan mûködött. Ismertette cél-
jaikat, és buzdított, hogy csatlakozzunk hozzájuk.
A MEFESZ megalakítására a Mûegyetemen is
azon nyomban sor került. A gyûlést követõen, az
ott elfogadott 16 pont sokszorosítására került sor
és készültünk a másnapi, október 23-i tüntetésre,
ami a Mûegyetem elöl indult; ez a megmozdulás
lett a forradalom nyitánya. 
   A történethez tartozik, hogy Kiss Tamást, a
fenti „lázító” magatartásáért késõbb nyolc évre
ítélték. Becsülettel leülte büntetését, ’63-ban
amnesztiával szabadult, de csak a ’70-es években
tudta elvégezni a jogi egyetemet. Jogász lett, jelen-
leg Balassagyarmaton él. 
tA rendszerváltás elõtt mennyire tartotta a kapcso -
latot az egykori diáktársakkal?

Akikkel egy évfolyamra jártam, a diplomaosztó
óta minden évben, a Mikulás-nap elõtti szom-
baton találkozunk. E hagyomány ma is él az 56-
osok között, de a Kádár-korszak sajnos megosz-
totta a társaságot. A KISZ és az MSZMP meg -
alakulása után sokan – akadt, aki meggyõzõdés-
bõl, mások a karrierjük érdekében – úgy ítélték
meg, hogy a diktatúrában csak úgy tudnak sike -
res szakmai pályát befutni, ha belépnek a poli-
tikai szervezetekbe. Emiatt nagyon hamar ketté -
oszlott az évfolyam, ahogyan a társadalom is.
Voltunk mi, és voltak õk. 
t Egyes történészek szerint annyiféle 56 létezik,
ahányan részt vettek benne. Ön mit gondol errõl?

– Valóban nagyon sokféle megítélés létezik,
hiszen mindenki mást látott benne. Akik a
Corvin közben, a Széna téren vagy a Baross téren

fegyverrel harcoltak, tõlünk teljesen eltérõ tár-
saságot alkottak. A civil életben nem álltunk
egymással kapcsolatban. A fegyveresek kiemel -

kedõ érdeme, hogy október 24-én hajnalban, a
Székesfehérvárról a fõvárosba érkezõ szovjet
alakulatokkal fölvették a harcot. Az egykori
egyetemisták inkább a forradalom szellemi hát-
terét adták, illetve örökítették át. A Mûegyetem
nemzetõr parancsnoka, Marián István, hivatásos
katonaként tanszékvezetõ egyetemi tanár volt,
óvott minket a fegyveres összetûzésektõl, azt
mondta, hogy „hõsi halottakra itt nincs szükség”.
Úgy fogalmazott, hogy szervezzük meg a nemzet -
õrséget, csendesedjünk le, és miután megtör té -
nik a politikai fordulat, a bûnösöket majd
törvényesen elszámoltatják és megbüntetik. Az
„ítéleteket” ne lincseléssel hajtsuk végre. 
   Napjainkban még élnek néhányszázan azok
közül, akik részt vettek az októberi események-
ben, de a mozaikot nagyon nehéz összerakni,
mert mindenki máskor és máshol volt. Magam
is csak arról tudok beszélni, amit a saját szemem-
mel láttam, amit mások mondanak, azzal néha
problémám van. A Mûegyetemen történtekrõl
számos interjú, és több könyv is megjelent.
Aligha maradt fehér folt az ottani eseményekkel
kapcsolatban, de a kép mégsem áll össze. Azt
hiszem, nem is állhat, hiszen abban a pár nap-
ban nem volt forradalmi fõparancsnok, aki az
alatta lévõket vezényelte volna. Mindenki vagy
egyénileg, vagy egy kis csapatban, öntörvényûen
cselekedett. 
t Ön hitt a gyõzelemben?

– Körülöttem sokan rendületlenül optimisták
voltak, eleinte én is elhittem, hogy gyõzhetünk.
A nagynéném azonban naponta többször tele-
fonált Püspökladányból, a Záhonyból Buda -
pestre vezetõ 4. számú országút mellõl, hogy éjjel-
nappal hosszú sorban vonulnak az orosz tankok
és harckocsik Budapest felé. Akkor már tudtam,
hogy ha lerohanják Budapestet, akkor itt kõ
kövön nem marad. Amikor november 4-én haj-
nalban megjelentek az oroszok, Marian István is
azzal zavart haza bennünket, hogy menjünk,
amilyen gyorsan csak tudunk, mert a szovjet
inváziónak nem tudunk ellenállni. 
t Ön hogyan ünnepli a forradalom évfordulóját?

– Tizenöt évvel ezelõtt rám maradt az 1956-os
egyetemi hallgatók évfolyam-találkozójának
szervezése. Az eredetileg közel 6000 egyete mis -
tából a rendszerváltás táján még 3000 öreg -
diákot sikerült megtalálnunk, mára ez a szám
800-ra csökkent, akiknek október 22-én délután-
ra meghívót küldünk a Mûegyetemen tartandó
megemlékezésre; közösen emlékezünk a for-
radalom elõestéjére.                                        R.A. 

„Mindannyian euforikus állapotban voltunk”

A zászló útja
Kellner Lajos egykori ’56-os szabadságharcos (képünkön középen) évrõl-évre eljött Németországból a
Tabánba október 23-án és magával hozott egy eredeti’56-os relikviát. A zászlót Szabó János, a legendás
Szabó bácsi, a Széna téri szabadságharcosok parancsnoka hozta magával október 28-án a Bem lak-
tanyába, illetve a Mûszaki Egyetemen folytatott tárgyalásai után. Kellner Lajost bízta meg a lobogó
kitûzésével a metróépítkezés kas-tornyába. A forradalom leverése után Kellner Lajos a derekára
csavarva menekítette ki az országból a zászlót. Az emigráció éveiben sem pihent a lobogó: Kellner
Lajos és régi harcostársai számos alkalommal tüntettek a Kádár-kormány prominenseinek nyugat-
európai látogatásai során, emlékeztetve õket az 1956-os forradalom és szabadságharc vérbe fojtására.
Kellner Lajos már nem lehet közöttünk. Végakarata szerint harcostársai, Schrötter Tibor
(képünkön balra), v. Prof. Dr. Dr. Dr.h.c. Zilahy Miklós és v. Sándorffy Ottó István (jobbra) a
Magyar Nemzeti Múzeum gondjaira bízták a lobogót, amelyet november 4-ig egy különleges tár-
laton mutatnak be. A múzeumban az egykori forradalmárok személyes tárlatvezetésen is mesélnek
az 1956-os eseményekrõl. 

Blaskó Péter elementáris erővel szavalta Márai Sándor versét
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Nagy Gábor Tamás húsz éve vezeti a kerület közösségét

„Nem futok el a feladatok elõl”
(Folytatás az 1. oldalról)
t Húsz év távlatából emlékszik még az elsõ mun -
kanapjára? 

– 1994-1998 között alpolgármester voltam, így
már ismertem az önkormányzati munkát, az itt
dolgozó kollégákat és tisztában voltam az „örök-
séggel” is. Tudtam, hogy azonnal munkához kell
látni. 1998-ban a kerület fél milliárdos adósságot
cipelt magával, és már a bérek kifizetése is
veszélybe került. Nagyon közel jutottunk oda,
hogy csõdöt kell jelentenünk. Öt-hat év kellett
hozzá, hogy ledolgozzuk a felhalmozott adóssá-
got és biztosítsuk a kerület stabil mûködését,
kiegyensúlyozott gazdálkodását. Így arra pon-
tosan emlékszem, hogy honnan indultunk húsz
éve. Innen ered az a nagyon határozott indíttatá-
som, hogy nem engedem a kerület vagyonának
a felélését. Könnyû lett volna engedni a priva-
tizációs nyomásnak, és értékesíteni terüle teket,
üzlethelyiségeket, a bevételt pedig felélni, de ez
szerintem nem felelõs városvezetõi hozzá állás.
Inkább jó bérleti konstrukciókat dolgoztunk ki,
amelyek állandó, stabil bevételeket biztosítanak. 
t Van-e olyan belsõ vállalása, önmaga számára
megfogalmazott „zsinórmérték”, amely a mai napig
is vezeti a munkája során?

– Egy közösség számára erõs kohézis erõ, ha
büszke arra, amit elért. Ehhez pedig fontos
ismerni a történelmünket, gyökereinket, mert
ezek hiányában az identitásunk vész el. Olyan
sorstragédiák, kataklizmák értek bennünket,
amelyek során egyszerûen elvették, kitörölték a
múltunkat, lerombolták értékeinket, legyen szó
akár szimbolikus, akár tárgyi értékekrõl. Vissza
kell foglalni a történelmünket és meg kell élni
hagyományainkat, hogy a szépséget újra az
életünk részévé tegyük. Ezt tekintem az egyik
irányadónak a munkámban. Azonban ez nem
múltba révedést jelent. Meg kell találni azokat az
eszközöket is, hogy a múlt értékei hogyan
ruházhatók fel mai, modern tartalommal. Ezt
jelképezi a kerület mottója is: hagyomány és
megújulás. A másik „rendezõelv” a „neveljünk pol-
gárokat” eötvösi gondolat. Azaz mutassunk
követendõ példákat, amelyek megváltoztatják a
szemléletet, a hozzáállást. 
t Képes lehet erre egy viszonylag kis kerület? 

– Itt van példaként a graffiti-elleni küzdelem.
Sokáig úgy tûnt, csak nekünk szúrja a szemün-
ket. Hosszú évek küzdelme volt, mire sikerült
elfogadtatni, hogy a graffitizés nem mûvészet és
nem elfogadott önkifejezési forma, hanem
rongálás, amely közösségellenes, és ezért veszélyes
a társadalomra. Még jól emlékszem arra, hogy
hogyan nézett ki a város tíz évvel ezelõtt. Min-
denhol falfirkák, amely bántotta az emberek
szemét. Mióta javaslatomra a Fidesz-kormány
rongálássá minõsítette a falfirkát, és az nevesítet-
ten bekerült a Büntetõ Törvénykönyvbe, jelen-
tõsen megváltozott a helyzet. Nem mondom, ma
is vannak még falfirkák, de jóval kevesebb.
Budapest kinõtte, maga mögött hagyta a graffitit.
Érezhetõen tisztább a város, és nem a szlö mö -
södés képét mutatja. 

   De mi voltunk az elsõk abban is, hogy szülõi
indítványra a játszótereken betiltottuk a do -
hányzást. Tarthatatlan volt az a helyzet, hogy a
gyermekek csikkekkel teleszórt homokozókban
játszanak. Példát adtunk, és ma már az egész
országban elterjedt a szabályozás. Az elsõk között
vezettük be, hogy egyes szociális támogatásokat
nem utalvány formájában biztosítunk, hanem
Szociális Kártyán, amelynek segítségével valóban
csak élelmiszereket lehet vásárolni. Ma már ez is
elfogadott módszer. Úttörõ feladatot vállaltunk
a környezetvédelemben, az elektromobilitás
elterjesztésében, e-töltõállomás létesítésében.
Meggyõzõdésem, hogy a városi közlekedésben ez
jelenti a jövõt. 

t Az ellenzék szerint ez csak a polgármester ké -
nyelmét szolgálja.

– Nem ezért kezdeményeztem, hogy a kerület-
ben, majd a fõvárosban is ingyen parkoljanak a
zöld rendszámos autók, hanem azért, hogy
ösztönözzük a zéró emissziós autók elterjedését.
Az, hogy ezért engem megvádolnak, kicsinyes
dolog. Ha ugyanis valaki vállalja, hogy elektro-
mos autót vásárol, és azzal közlekedik, az egyfajta
befektetés a jövõbe, hiszen nem szennyezi a leve -
gõt. Arról meg már nem szól az ellenzék, hogy
nem pusztán a hivatali autót cseréltük le elektro-
mosra, hanem a kerülettakarító gépeink több-
sége is elektromos meghajtással üzemel, bemu-
tatva azt, hogy milyen sokoldalúan lehet használ-
ni ezt a modern technológiát. Sõt, nagyon sokat
dolgoztunk azért, hogy elektromos buszok köz -
lekedjenek a kerületben. Évtizedekig kellett elvi -
selnünk a kipufogógázt, a zaj- és rezgésterhelést,
amit a kiöregedett Ikarus buszok jelentettek. 

t A példaadáson és a szemléletváltozáson túl,
melyek azok a fejlesztések, amelyeket kézzelfogha -
tóan is az elmúlt húsz év legnagyobb eredményének
tart? 

– Az egyik egyértelmûen a Várbazár felújítása,
amely az önkormányzat bevonásával, kormányza-
ti támogatással, európai uniós források fel-
használásával valósult meg. Mi mindig is azt
mondtuk, hogy egy ilyen rendkívül jelentõs
mûemlék teljes felújítása csak ebben a konstruk-
cióban valósítható meg. Ma már pusztán a régi
fotók õrzik annak emlékét, hogy mennyire mél-
tatlan volt a városhoz, a királyi palotához, a
világörökségi területhez az, ahogyan hagyták le-
pusztulni az épületet. Hasonlóan nagy jelen-
tõségû beruházásnak tartom a várbarlang veszé-
lytelenítését, amelyre a Duna-Ipoly Nemzeti
Parkkal közösen nyertünk uniós támogatást.
Évekig fenyegetett minket annak a lehetõsége,
hogy bármikor beszakadhat a barlang és ez akár
katasztrofális következményekkel járhat. Már ezt
is magunk mögött hagytuk. Sajnos a barlang
turisz tikai hasznosítása még nem történt meg,
de bízom benne, hogy a közeljövõben itt is lesz

elõrelépés. A fejlesztések között érdemes megem-
líteni a mûemlékházak felújítását; a ciklus végére
eljutunk oda, hogy valamennyi mûemlékhá -
zunkban teljes vagy részleges felújítás történik. 
t Ezek valóban nagy horderejû eredmények, de
kicsit olyan optikája van, hogy legtöbbször csak a
Vár, illetve a Polgárváros kap figyelmet. 

– A kerület egyik adottsága, hogy a mûem-
lékházak nagy része a Várban van, mint ahogyan
a várbarlang is. Erõs csúsztatás azt mondani, hogy
mindig minden csak a Várhoz kötõdik. Például
a társasház-felújítási pályázatunkkal kifejezetten a
Váron kívüli lakóközösségeket segít jük. Ennek
keretében az elmúlt évek során közel hárommil-
liárd forintos beruházás valósult meg kerületszer -
te. Számomra a városfejlesztés nem azt jelenti,
hogy minden különösebb elõkészítés nélkül itt-
ott felépítünk vagy felújítunk valamint. Ebbõl
csak kapkodás és kuszaság lesz. A Vízi város, a
Krisztinaváros, a Tabán, a Naphegy és a Gellért-
hegy mind-mind történelmileg meghatá rozó,
önálló arculattal, lelkiséggel bíró városrész. Egy-
egy fejlesztés csak akkor lehet sikeres, ha az
szervesen illeszkedik a helyi sajátosságokhoz. Ezek
figyelembevételével, egy integrált stratégia men-
tén hatá roztuk meg és hajtjuk végre a feladatokat.
t Vegyük sorra akkor a városrészeket. Elsõként a
Vízivárost. 

– A Vízivárosban is felújítottuk a mûemlékhá -
zainkat a Batthyány utcától a Kapucinus utca 9-
ig bezárólag. A Markovics Iván utcában ren-
deztük a parkolást, megújult az Iskola utca egy
részének a burkolata. A legsürgõsebb feladatokat
elvégez tük a Batthyány téren, a terület teljes

felújításának tervezése pedig már javában zajlik.
Ott van a Corvin tér és környéke. A tervezett
mélygarázs helyén, a palánkkerítéssel körbevett,
tátongó munkagödör helyett ma barátságos
pihenõpark van. Ez ösztönözte a téren álló
épületek megújítását. Hasonló a helyzet a szom-
szédos Szilágyi Dezsõ téren. A területen utolsó
elemként a Ponty utca és a Halász utca felújítása
valósult meg. És mára – állami támogatással – tel-
jesen újjászületett a Budai Vigadó is. Említhet-
ném még a Clark Ádám tér vagy az Alagút tete-
jének a rendezését is. 
t A Krisztinavárosból mit emelne ki?  

– Sikerként értékelem, hogy az Attila útról
számûztük a graffitit. Az itt lakók még emlé -
kezhetnek rá, hogy az összefirkált falak mennyire
elcsúfították a környéket. A Vérmezõn állítottuk
fel Babits szobrát, és ezzel ez a terület is sokkal
rendezettebbé vált. A Roham utca felújítása, az
új fogorvosi rendelõ kialakítása és a Horváth-
kert modernizálása is nagy elõrelépés volt, magá-
val vonta a terület további fejlõdését. Ma étter-

Az Attila út 2008-ban: mindennapos látvány volt a graffiti.
Már a múlté.

Az elavult Ikarus buszoktól 2015-ben  búcsúztunk el

A Horváth-kerti pavilonsort (felső kép) 2010-ben bontották el, ekkor állították fel a népszerű Déryné szobrot

Nagy Gábor Tamás polgármesteri zsinórmértéke: szemléletváltás, példaadás, értékmegõrzés 
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mek, cukrászdák, kávézók, új üzletek nyitnak a
Krisztina belvárosában. Már csak emlék az egyko-
ri bódésor a körúti villamosmegálló mellett. A
Déryné szobor újraállításával a kert visszakapott
valamit egykori szépségébõl és hangulatából.
Jelenleg is zajlik a Mikó utcai gyermekorvosi-ren-
delõ felújítása, és még idén megnyílik a Krisztina

körúton az új galériánk. A közeljövõben pedig
megkezdjük a Krisztina tér 1. szám alatti épület
átalakítását, ide költözik majd a kerületi kul-
turális centrum. 
t A Tabánból milyen eredményeket mutatna be? 

– A Döbrentei utca és az itt lévõ mûemlékházak
felújítását, és a forgalom csökkentést tartom
nagyon jelentõs elõrelépésnek. A Tabánban
nyílt meg a Mesemúzeum, amire méltán lehet

büszke nem csak a városrész, de az egész kerület.
A felújított Virág Benedek Házban kiállító- és
közösségi tér mûködik, a tervek szerint a
Mesemúzeum itt bõvül. A 10-15 éves kiskama-
szok számára történetképzési mûhelyet alakí-
tunk ki, ennek kidolgozásához állami támogatást
nyert a múzeum. A Fátyol park is megújult, itt

helyeztük el nemrégiben a Kányádi emlékkövet.
Tavaszra – a legkisebb gyerekekre gondolva – a
kis parkba új játszóelemeket, homokozót
telepítünk. A Tabáni Tanösvényt is újra kialakí-
tottuk. Felújítottuk a Kereszt utcát és a gyalo-

gosjárdát alakítottunk ki a park felsõ részén a
Naphegy utca vonalában. Természetesen a fej -
lesztésekbõl nem maradt ki a Naphegy sem. Szá-
mos kisebb útfelújítás volt, sikerült elérnünk,
hogy a környékbeliek kényelmes kiszolgálása
érdekében egy közért nyisson a Naphegy téren.
A Pom-Pom játszótér pedig hatalmas népsze -
rûségnek örvend. Megújult a Tigirs utcai óvoda,
a Lisznyai utcai iskola és a Czakó Utcai
Sportközpont is. Éppen a nyáron készült el az
eddigi beton kézilabdapálya új gumiborítása.
Tavasszal a régi pagodát építjük újjá, a tervek
már elkészültek. 
t Végül, de nem utolsó sorban beszéljünk a Gel-
lérthegyrõl is! Évek óta napirenden szerepel a sikló
kérdése. Történt elõrelépés?

– Továbbra is úgy gondolom, hogy a Citadellára
irányuló óriási turistabusz-forgalom csak a sikló
megépítésével mérsékelhetõ. A beruházás azon-
ban fõvárosi területen lenne, nem a mi kompe-
tenciánk. A Gellérthegy esetében a Vuk játszó-
park kialakítását tartom a legfontosabbnak,
hiszen addig az itt élõ családoknak egyáltalán
nem volt játszóterük. A másik büszkeségem
pedig az, hogy javaslatomra itt nyert elhelyezést
a Filozófiai Kert, Wágner Nándor alkotása. 
t Szinte felsorolni is sok, mi minden történt...

– És ezek pusztán az egyes városrészeket érintõ
legfontosabb eredmények. Egy-egy jó beruházás,
program onnan ismerszik meg, hogy nagyon
gyorsan megszeretik az emberek és észrevétlenül
lesz a mindennapjaik része. Hozzászokunk és
csak a hiánya tûnne fel. Például ha nem lenne
Maros utcai szakrendelõnk, nem tudnánk azt
folyamatosan modernizálni. Ha nem lenne
önként vállalt, szerteágazó szociális támogatási
rendszerünk, nem tudnánk hatékonyan segíteni

a rászorulókat. Hiányoznának a sportpályáink, a
kedves köztéri szobraink. Ma már teljesen ter-
mészetes, hogy napi szinten takarítjuk az utcákat,
van piaci buszjárat, termelõi piac, Zamárdi
üdülõ, Horányi Tábor, Várnegyed Galéria,
Márai Szalon, Zenei Szalon, Jókai Anna Szalon
és még sorolhatnám. Az itt élõk kifejezetten kere-
sik és várják a kulturális programjainkat, a
Beethoven Budán koncertsorozatot, a Budavári
Könyvünnepet és az adventi koncerteket. Jó
érzés, hogy ilyen bõséges kulturális kínálatot biz-
tosíthatunk. 
t Húsz év alatt mennyiben változott meg a kerület-
ben élõk demográfiai összetétele?

– Korábban sokszor azt mondták, hogy
elöregedõ kerület vagyunk, de én ezt a címkét
soha nem szerettem. Valóban sok az idõs pol-
gárunk, de számomra ez érték. Sokat köszön-
hetünk az õ generációjuknak, õk azok, akik
újjáépítették az országot a háború után. És sokat
is tanulhatunk tõlük. Éppen ezért az idõsekrõl
való gondoskodás számomra alapérték. Nem
véletlenül nyertük el az Idõsbarát Önkor-
mányzat díjat. Ugyanakkor egyre több fiatal
család költözik ide, mert élhetõ, barátságos
kerületnek tartják. Jól látható ez a játszó te -
reinken, a bölcsõdéinkben, óvodáinkban. A
különbözõ felmérések szerint, amelyek több
mutatót is összehasonlítanak, a budapestiek
körében az I. kerületnek van a legnagyobb meg-
tartó ereje. Szeretnek itt élni az emberek. Ez az
egyik legnagyobb eredmény. 
t Megkerülhetetlen a kérdés: jövõre is indul a pol-
gármester-választáson? 

– Igen, ha rajtam múlik, és a Fidesz továbbra is
jelöl, én a magam részrõl állok elébe. Szeretem
ezt a közösséget, és rengeteg tervem van még.
Úgy érzem, az itt élõk látják, tapasztalják, hogy
alapvetõen jó irányba mennek a dolgok. Én
ennek a folytatásához kérem majd a kerületi
választópolgárok támogatását. 

Blázsovics Lívia

Harminc évig hagyták pusztulni a Várkert Bazárt (lásd alsó kép), az épületegyüttes ma a főváros egyik ékköve

Az egyedülálló Mesemúzeum 2012-ben nyílt meg, már tervezik a bővítését

A kisgyermekes családok és az idősek egyaránt jól érzik magukat az I. kerületben
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Nagyszabású kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban

A Corvina Könyvtár budai mûhelye
November 6-tól különleges és egyedi kiállítás várja a látogatókat az
Országos Széchényi Könyv tárban. A tárlaton számos pompás corvi -
nát és más díszkódexet mutatnak be, köztük olyanokat, amelyek a
világ különbözõ pontjairól, New Yorkból, Párizsból, a Vatikánból
érkeznek Buda pestre, és a hazai nagyközönség még nem láthatta õket.
A Mátyás Emlékév alkalmából (is) érdemes megtekinteni ezeket a
páratlan mûkincseket. 

A Corvina könyvtár Hunyadi Mátyás itáliai mintára megal kotott
uralkodói könyvtára volt. Nagyságát nem ismerjük pontosan,
talán kétezer köte tet számlált. Ez akkoriban jelentõs gyûjte mény -
nek szá mított, méreteiben csak a vatikáni könyvtár múlta felül. 
   A novemberben nyíló kiállítás Mátyás könyv tárának egy eddig
rejtett, kevésbé hangsúlyozott oldalát kívánja fel tárni. Kevés szó
esik ugyanis arról, hogy a pompás itáliai kódexek megrendelése
mellett a királyi udvarban is készültek hasonlóan értékes, díszes
kéziratok. A kiállítás célja, hogy feltárja és bemutassa azt a szisztema -
tikus és nagyszabású vállalkozást, amely a budai udvarban szolgálta
az uralkodói bibliotéka formáló dását. A mûhely mûkö désének
magas színvonalát jelzi, hogy különleges, eddig egyöntetûen itáli-
ainak tartott kódexekrõl de rült ki a budai eredet.   
   A budai mûhely azonban nem kizárólag a királyi könyvtár
számára teljesített megbízásokat, hiszen – követve a király példá -
ját – magas rangú fõpapok is megbízóik közé tartoztak. Az OSZK
kiállítása számos darabot megmutat a nekik készült kódexekbõl. 
   A tárlat másik különlegessége, hogy most soha nem látott mó -
don, együtt tekinthetõ meg csaknem valamennyi Magyar országon
õrzött corvina, emellett pedig külföldi gyûjtemé nyekbõl is érkez -
nek corvi nák. Párizsból például a magyar késõ középkor egyik leg-
jelentõsebb mecé násának, Szatmári György pécsi püspöknek rend-
kívüli szépségû breviáriuma, valamint a budai mûhely legszebb
stíluskörének név adó csúcsdarabja, a Cassianus-corvina. Három
unikális da rab érkezik a Corvina könyv tár görög kódexei közül:
Lipcsé bõl az a corvina, amely egyedüliként õrizte meg Bíborban-
született (VII.) Konstantin (905-959) bi zánci császár mûvét az ud -
vari szertartásrendrõl, vala mint a  Mynas-kódex Párizsból, amelyet
Budán kötöttek egybe a 16. század legelején. Valódi szenzáció az a
legújabban azonosított corvina, amely szintén gö rög nyelvû, Teoló-
gus Szent Gergely mûveivel. Lipcsé bõl a görögül kivá lóan tudó
Janus Pannonius Plutarkhosz-fordítása, a Vati káni Könyvtárból
pedig az úgynevezett „vatikáni misszá lé” érkezik.
   A kiállítás alkalmával az OSZK bemutatja azt a megújult corvi -
na-honlapot, a Bibliotheca Corvina Virtualist, amelyen digitális
formában valamennyi Magyarországon õrzött corvina meg -
tekinthetõ.
   A Corvina Könyvtár budai mûhelye címû kiállítás február 9-
ig lesz látható az Országos Széchényi Könyvtárban. 

MÁRAI ÉS A BOR – KANKALIN, 
A JELES IVÓ
November 5-én, hétfõn 19.00 órától a Márai
Sándor Estek sorozat következõ elõadása
Hirtling István színmûvész és Mészáros Tibor
irodalomtörténész elõadásában. 
Belépõdíj: 1000 Ft. Jegyek kaphatók az
Interticket jegyhálózatán, valamint a www.
jegy.hu oldalon. Jegyrendelés a jokaiannasza-
lon@budavar.hu e-mail címen is lehetséges.

SASS SYLVIA: A SZÁRNY
November 6-án, kedden 18.00 órától Sass
Sylvia, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas opera -
énekesnõ legújabb könyvének bemutató ja.
Beszélgetõtárs: Bartók Gergely, a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyûjteményé -
nek  munkatársa. A belépés díjtalan, de re -
gisztrá cióhoz kötött. Regisztrálni a jokaian-
naszalon.hu weboldalon vagy a jokaiannasza-
lon@budavar.hu e-mail címen lehet a prog -
ram megjelölésével.

HÁZIMUZSIKA A CLASSICUS 
QUARTETTEL
November 9-én, pénteken 19.00 órától A Das
Wohltemperierte Streichquartett (A jól tem-
perált vonósnégyes) a 12 alaphang közül a d
hangnemeire épülõ vonósnégyeseket szólaltat-
ja meg. Belépõdíj: 2000 Ft. Jegyek kaphatók az
Interticket jegyhálózatán, vala mint a www.jegy.
hu oldalon. Jegyrendelés a jokaiannaszalon@
budavar.hu e-mail címen is lehetséges.

1011 Budapest, Iskola utca 28.
Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig: 

16.00 – 20.00 óráig
A látogatás idõpontjával kapcsolatban 

ajánlott elõzetesen egyeztetni.
Telefon: +36-20-363-0577

E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu
www.jokaiannaszalon.hu, 

facebook.com/jokaiannaszalon

Az önkormányzat által a Tabán moziba szer -
vezett, Fábri Zoltán életmûvébõl válogató
vetítéssorozatának legutóbbi filmje a sokak által
remekmûnek tartott Az ötödik pecsét volt. Nagy
Gábor Tamás beszélgetõpartnernek Medgyesi
Gabriella dokumentumfilmest hívta, aki
Barabás Klárával (õ már volt beszélgetõtárs) a
közelmúltban készítette a 75 perc Fábri Zoltán
filmrendezõrõl címû alkotását, a Magyar
Mûvészeti Akadémia felkérésére.

A polgármester emlékeztetett: a Fábri sorozat
címe úgy szól: A lelkiismeret ösvényén, amelynek
Az ötödik pecsét, a maga emberi drámáival, talán
a leginkább megfelel. – A lelkiismeret nem
csapható be – tette hozzá Nagy Gábor Tamás.
   Medgyesi Gabriella felidézte: Barabás Klára
feltette a kérdést a rendezõnek: nem zavarja-e,
amiért monotematikusnak tartják? Fábri
válaszában kifejtette: tudatosan beszél minden
filmjében ugyanarról, mindig a kisemberekrõl,
akik mi magunk vagyunk és a hatalomról. Mi
a hatalom, s mi a kisember felelõssége? –
Ennek legjobb példája Az őtödik pecsét – fogal-
mazott a filmes, hozzáfûzve: a Sánta Ferenc
regénybõl forgatott filmje rendkívül nyugta-
lanító. – Nem ad válaszokat, nekünk ma gunk -
nak kell választanunk, hogyan döntenénk.
Nézõként magunk is ott ülünk a kocsmaasztal

mellett, ott ülünk a pincében a sze rep lõkkel
együtt – mondta.
   A dokumentumfilmes József Attila Két
hexame terét idézve foglalta össze a lényeget:
„Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis!
Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.”
   – Akkor mégis, mitõl ennyire jó ez a film? –
tette fel a kérdést Budavár polgármestere.
   – Amiatt a rendezõi hozzáállás miatt, hogy
szereti a hõseit – válaszolt a vendég, aki elmagya -
rázta: a film elsõ, nagy egységében rendkívül
hosszan beszélgetnek ezek az egyszerû kisembe -
rek, mesterember, könyvügynök, kocsmá ros.
Mindenki hagyja a másikat megszólalni, véle -
ménykülönbség esetén is tisztességesen szólnak
egymáshoz. A végén, amikor kérdésével az órás
elülteti a bogarat a többiek fülébe, amikor felkel-
nek az asztaltól, már érdekelnek ezek az em -
berek, érdekel, hogyan fognak dönteni: Gyu-
gyuk, vagy Tomóceusz Katatiki lesznek-e?
   – A következõ dramaturgiai egységben ismer-
jük csak meg a figurákat, pillanthattunk a
magánéletükbe, kisemberi hétköznapjaikba –
mondta Medgyesi Gabriella. – Nem értelmi -
ségiek, kimûvelt emberek rágódnak a morális
dilemmán. Azt mondja Sánta és Fábri: bármit
döntesz, szeretve vagy. Ha megdolgozol a dön-
tésért, minden megbocsáttatik, ha nem pusztán
ösztönlény valaki.                                            DIA

„Mért ne legyek tisztességes”

Sajdik 
kiállítás 
a Galériában
November 8-tól nem csu -
pán Gombóc Artúr és bará-
tai, a sokak által kedvelt rajz-
filmfigurák költöznek a
Várnegyed Galériába, ha -
nem Saj dik Ferenc Kossuth-
díjas gra fikus mű vész elgon -
dol kod tató, komoly témá -
kat fel     dolgozó alkotásai,
állat hatá rozójának lapjai és
portré-karikatúrái is. 
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Ismét egykori pompájában várja a népmûvészet
szerelmeseit a Budai Vigadó, azaz a Hagyo -
mányok Háza a Corvin téren. A hivatalos meg-
nyitó után lapunkat Budavár díszpolgára, Pál
István Szalonna, a Magyar Állami Népi
Együttes mûvészeti vezetõje kalauzolta végig az
épületben.

– Annakidején azért építették a Budai Vigadót,
mert a budai polgárság megirigyelte a pestieket,
akik mulatozhattak a Pesti Vigadóban – kezdte
az idegenvezetést Szalonna, elárulva, hogy anno
a mindenkori fõpolgármester lakása kapott
helyet a Corvin téri épület legfelsõ emeletén.
   – Húszon éve dolgozom itt, és most legalább
tíz olyan tér nyílt meg, amiket sosem láttam eddig
– vallotta be. Amikor az aulából jobbra nyíló
kiállítótérbe léptünk, felfelé mutatott. – A
mennye zet olyan díszítésében gyönyörköd-
hetünk, amit eddig eltakart az utólag emelt
második szint, ahol könyvtár üzemelt. 
   S valóban: körben, a fal és a plafon találkozá -
sánál darumadár díszítés fut körbe.

   – Amikor eredetileg átadták a Vigadót, ebben
és a túloldali teremben utcára nyíló kávézó
mûködött, most pedig kiállítótérként várja a láto-
gatókat – folytatta Szalonna, hozzáfûzve: egyéb -
ként most három hasonló termük van, ami-
lyenek híján eddig nem tudtak például fotókiál-
lítást rendezni.
   Az épület Vár felõli oldalán nem kiállító-,
hanem színházi teret alakítottak ki.
   – Végre lett igazi otthona a gyerektánchá -
zunknak. Ez egy kis játszóház, ami kamaraszín-
házként is képes mûködni – bökött tekintetével
a prímás a francia lépcsõs nézõtér felé. – Utcára
nyílik, jó idõben kitárjuk kapuinkat és kime -
gyünk táncházazni. 

   Ennek apropóján Szalonna egy kis kultúr -
történeti leckét is adott: a táncházmozgalom elsõ
gyûjtõútjain mindenki Székre látogatott, onnan
kölcsönözték a táncház szót is. Ugyanis kis házak -
ban folytak a táncmulatságok, ahol összeért az
emberek válla.
   Az egyik sarok beállványozva, a pallók tetején
serény munka folyt. – Lakva ismerszik meg sok
minden, a beköltözéskor megkértük az építõket,
hogy módosítsanak néhány dolgot.
   Rövid idõre visszaléptünk a fogadótérbe –
amelyben, mint Szalonna felhívta a figyelmet, a
pasztellszínek dominálnak, hogy minél egysze -
rûbb, letisztultabb legyen a ház. Felkapaszkod-
nunk a fõlépcsõn, irány a félemelet, a napfény -
tetõs egykori udvar. – Eddig ez nem volt, itt
autók parkoltak – tudtam meg a muzsi kustól.
Bevallom, körbe tekintve elég nehéz elképzelni a
múltat a magasba szökõ, tört fehér, árkádos
falakkal határolt közösségi térben.
   Szalonna felfelé irányította tekintetem. – A
legfelsõ emeleten laktak a fõpolgármesterek,
afölött, ami eddig nem volt, a Magyar Állami
Népi Együttes három próbaterme, öltözõi,
zenekari termei kaptak helyet.
   A bejárattal szembeni sarokban növendék fa.
– A felújított ház átadásának egyik szimbolikus

eseménye a Kárpát-medence almafájának elül-
tetése volt – vezetett a csemetéhez a hegedûs. –
Hagyományõrzõk hoztak mindenhonnan föl det,
amelyet Orbán Viktor miniszterelnök és Kele-
men László fõigazgató gereblyéztek egybe. Ez a
Hagyományok Háza tulajdonképpeni mottója.
  Magasabbra kapaszkodva elérkezünk a „bálte -
rem” szintre. – Mivel vigadó volt, nem pedig
színházterem, olyan széksorokat alakítottunk ki,
amelyek rövid idõ alatt eltolhatók, s a hely bál-
teremmé alakul – magyarázta a mûvészeti
vezetõ, aki büsz kén hozzátette: az ország egyik
legjobban felszerelt színháza, mind világítás,
mind hangosítás terén.
  A közösségi terek után Szalonna az irodájába
kalauzolt. – Az Együttes alakulása óta ezek a bú-
t o  rok szolgálták a mûvészeti vezetõt – avatott be
a bordó huzatos, faragott berendezés múltjába. 
A tükrös vitrin tetején sorakozó figurákról
kiderült, hogy a világ legdrágább babái közé tar-
toznak, s a kínai császártól kapta látogatásakor
az Állami Népi Együttes.
  Búcsút véve a híres kínai harcosoktól, a már
említett, legfelsõ szintet uraló próbatermet
keres tük fel, méghozzá a kanyargós cselédlép-
csõn, amelyet az eredeti kovácsoltvas korlátok
szegélyeznek. Odafent kihajoltunk a fedett
udvar fölé.
  – Lenézve, olyan, mintha a tervezõ makettjét
látnánk – állapította meg a prímás.
  Nem kevésbé impozáns látvány fogadott az erké-
lyen, amelyik az épület tetején fut körbe: egyik
felöl a Parlament, másfelõl a Budai Vár, alattunk
a Szilágyi Dezsõ téri templom. Méltó környezete
a magyar népi hagyományoknak.          

Ditzendy Attila

Pál István Szalonna mutatja be a megújult Hagyományok Házát a Várnegyed olvasóinak

Népi hagyományaink méltó otthona
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MÁRAI SZALON 
(Budavári Önkormányzat Díszterem, I. Úri u. 58.
Október 30-án 17.00 órakor Magyar bajusz, ma-
gyar bor címmel tartják meg a Márai Szalont. Vendé -
gek: Lakner László borász, Szilágyi Péter, a Magyar
Bajusz Társaság „kapitánya”. Közremûködik: Szabó
Zoltán duda- és tárogatómûvész. Házigazda: Szigethy
Gábor.

KISKÉP GALÉRIA
(I. Országház u. 8.)
Október 27-én 16.00 órakor tökfaragás, tökevés
és tökivás. Mindenkit szeretettel várnak.

BUDAVÁRI LAKOSOK SZÖVETSÉGE
(A program helyszíne: Várnegyed Galéria,
Batthyány utca 67.)
November 6-án, kedden 16.00 órakor
„Semmelweis, ahogy ma, mi látjuk” címmel tart klub-
napot a Budavári Lakosok Szövetsége. Elõadó: Dr. Nagy
Károly, az orvosi mikrobiológia professzora, SE ÁOK
Orvosi Mikrobiológiai Intézet.

BUDAVÁRI KÉZFOGÁS
TESTVÉRVÁROSI EGYESÜLET 
(A program helyszíne: Várnegyed Galéria -
Batthyány utca 67.) 
November 15-én, csütörtökön 16.00 órakor
„Gróf Bánffy Miklós, a mûvész és az ember” címmel tart
elõadást Földesdy Gabriella.

VÁRBARÁTOK KÖRE
(A program helyszíne: Budavári Önkormányzat
Díszterem – Úri utca 58.)
November 12-én, hétfõn 17.00 órakor „Hogyan
telt az elmúlt 62 évem Angliában?” címmel Sárközi
Mátyás tart elõadást.  

SZILÁGYI DEZSÕ TÉRI REFORMÁTUS
TEMPLOM 
(Szilágyi Dezsõ tér)
Október 29-én, hétfõn 19.00 órakor zenés
megemlékezés a reformációról a Tabulatúra régizene
klubban. Szeretettel várnak mindenkit a Budai Refor -
mátus Egyházközség I. kerület Szilágyi Dezsõ tér 3-ban
lévõ nagytermébe. A belépés ingyenes, de persely -
adományokat a klub mûködésére elfogadnak.

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
(Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtára 1016 Krisztina krt. 87-91.)
Október 31-én, szerdán, 17.00 – 18.00 óra között
madaras mesék diafilmen. A gyerekek megismerked-
hetnek Lázár Ervin Nagyravágyó feketerigójával, Móra
Ferenc cinegéjével és más mesebeli madarakkal. A
belépés ingyenes. 
November végéig „Budapesti pillanatok” címmel
Kardos Ildikó fotográfiái (képünkön) tekinthetõk meg a
könyvtárban, nyitvatartási idõben; hétfõn, szerdán és
pénteken 13.00-19.00 óráig, kedden és csütörtökön
10.00-16.00 óráig. 

HAGYOMÁNYOK HÁZA 
(1011 Budapest, Corvin tér 8.)
Október 27-én, szombaton, 19.00 órától „Ahol az
ökör is bort iszik” címmel a Magos Együttes koncertje,
21.00 órától táncház. Jegyárak: 1500 Ft, 1900 Ft, 2400
Ft.
További információ: Hagyományok Háza jegy pénztár,
(+36-1) 225-6056 vagy jegy@hagyomanyokhaza.hu.

Programok

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 

HÉTFÕ: 

9.30-11.30 Buboca Baba Klub és Tanoda. 
Október 29-én 10.30-tól ingyenes „Beszélõ Babakezek”
babajelnyelv bemutató foglalkozás. Jelentkezés:
www.babakezek.hu
A klub várható további programjai: babamasszázs ok-
tatás, csecsemõ- és kisgyermek elsõsegély oktatás.
További információ, érdeklõdés: Hamar-Szelényi Éva,
www.buboca.hu

16.30-17.30 Ingyenes jogi tanácsadás. Bejelent -
kezés: drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhetõ -
ségein.

17.00-18.00 Ingyenes, önszervezõdõ angol tár-
salgókör. Remek lehetõség a gyakorlásra és a kikap -
cso lódásra, a vidám társaság és a jó hangulat garantált.

KEDD: 

08.00-09.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj:
700 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan@gmail.com címen.

09.00-10.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan @gmail.com címen.

10.30-11.30 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan@gmail.com címen. 

18.00-19.00 Stabilizáló funkcionális tréning.
Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok a
testtudatos mozgásért. A gerincet átmozgató, nyújtó és
mobilizációs gyakorlatok fellazítják a környéki izmokat,
javítják az ízületek tápanyagellátását és mozgáster-
jedelmét. Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom; 4600 Ft/4 al-
kalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan
@gmail.com címen. 

SZERDA:

09.40-10.20 „Kökörcsin” babás játszó és
táncház. Mondókás, ölbéli játékos, éneklõs, valamint
játékosan táncolni tanító foglalkozás 1-3 éves korú gyer-
mekek és szüleik részére. Információ: Márton Piroska
táncos, óvodapedagógus, mozgásterapeuta; piroska.
marton.tanc@gmail.com

10.30-12.00 Közép-budai baba-mama klub.
Szeretettel várják az anyukákat babáikkal és in-
tézménybe még nem járó gyermekeikkel tematikus
beszélgetésekre, amelyek során lehetõség nyílik kérdez -
ni a kisgyermekes élet különbözõ területeinek sza-
kértõitõl.
További információk a facebook-oldalon: Közép-budai
baba-mama és hordozós klub, illetve az ollivander@
freemail.hu email címen.

15.30-16.30 „Aranycipõ”- senior társastánc tan-
folyam. I. kerületi nyugdíjasoknak ingyenes. Az órákon
profi tánctanár segítségével tanulhatja meg, vagy
elevenítheti fel a chachacha, rumba, samba, az angol
kerin gõ, a slowfox és a tangó alaplépéseit. Folyamatos
csatlakozási lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, +36-
30-479-93-28. 

CSÜTÖRTÖK:

08.00-09.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan @gmail.com címen.

09.00-10.00 Senior gerinctorna.Részvételi díj: 700
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan
@gmail.com címen.

14.00-17.00 Bridzs klub.Új érdeklõdõk jelentkezését
is fogadják, de a játékszabályok ismerete szükséges.

16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ orosz tár-
salgókör. Orosz anyanyelvû tanár segítségével töké -
letesítheti nyelvtudását.

17.00-18.00 Meridián torna. A torna a meridiánok-
ból áramló energia-egyensúly helyreállításával erõsíti a
szer vezet immunrendszerét, növeli vitalitását, állóké -
pességét. A gyakorlatok mindennapos végzésével sokat
tehetünk egészségünk javításáért, mivel jótékonyan hat-
nak a testre, a lélekre és a szellemre is. A torna
ingyenes,folyamatosan lehet csatlakozni a csoporthoz.

19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális tréning.
Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom, 4600 Ft/4 alkalom.
Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok
60 év alatti korosztály részére. Bejelentkezés szükséges
a mozduljtudatosan@gmail. com címen.

PÉNTEK:

08.00-15.00 Termelõi piac a klub elõtti téren.
Friss zöldségek, gyümölcsök, mézek, sajtok, savanyúsá-
gok és más finomságok várják a vásárlókat.

08.00-09.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj:
700 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan @gmail.com címen.

09.00-10.00 Gerinctorna minden korosztálynak.
Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a
mozduljtudatosan @gmail.com címen.

10.00-11.00 „Aranycipõ” senior társastánc tan-
folyam. Részvételi díj 500 Ft. Folyamatos csatlakozási
lehetõség! Az órákon profi tánctanár segítségével tanul-
hatja meg, vagy elevenítheti fel a chachacha, rumba,
samba, az angol keringõ, a slowfox és a tangó alaplépé-
seit. Folyamatos csatlakozási lehetõség! Érdeklõdés:
Füleki Réka, +36-30-479-93-28. 

VASÁRNAP: 

Különleges születésnap a Bagolyvár Birodalom
szervezésében. 
Igazán emlékezetessé teheti gyermeke születésnapját a
Vízivárosi Klubban. Igény szerint kalandtúrát, vetélkedõt,
alkotómûhelyt is szerveznek a mulatságra. További infor-
máció: Körmendi Csilla, +36-30-531-5577, bolcs-
bagoly@index.hu

VÍZIVÁROSI KLUB
Cím:1015 Bp. Batthyány u. 26.
Tel: +36-20-232-9018,+36-1-780-7660
E-mail: vizivarosiklub@budavar.hu

SZÍNES JELENLÉT 
November 7-én, szerdán 18.00 órakor
Vladimirova Milena textil- és festõmûvész és
Lukács Péter építész, grafikus közös 
kiállításának megnyitója.

A Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 
programjára szeretettel várnak minden érdeklõdõt
a szervezõk!

MESEMÚZEUM
PROGRAMOK

I. kerület, Döbrentei u. 15., Tel.: +36 1 202 4020

PAPÍRSZÍNHÁZ
TÖRTÉNETEK
ÁLLATOKRÓL
A Japánból eredő,
és igen népszerű
Papírszínház, a Ka -
mishibai, a mese -
könyveket mintegy
színházzá alakít ja.

A fakeretben mozgatható nagyméretű lapok segít-
ségével a mesélő a gyerekekkel szembefordulva, a
lapok mozgatásával, az ebből eredő játékkal és ennek
drámai hatásával igazi színházi élménnyé változtatja a
hagyományos meseolvasást. Amit mesélünk: A három
kismalac, A kiskakas gyémánt félkrajcárja, A róka és a
gólya. Ajánlott korosztály: 4-10 éves korig. 30 perc.

KÖZÖS TÁRSASJÁTÉKOZÁS 
Vajon megtalálod a labirintusból kivezető utat? Tudsz
egymás után kétszer hatost dobni? Menni fog a póker-
arc? Gyere, próbáld ki!  Ajánlott korosztály: 5-12 éves
korig. 120 perc.

ÁLLATOS MESÉK – DIAFILMVETÍTÉS
Amit vetítünk: A há rom
kismalac, A tücsök és a
hangya, A török és a
tehenek, A rút kiska -
csa, Frakk és a lusta
macskák. Ajánlott kor -
osztály: 4-8 éves korig.
45 perc.

KISCSOPORT
KONCERT
Kinderground
zene nagycso-
portosoknak, kis -
iskolásoknak és
harcedzett szü -
lők nek. 
A Kiscsoport ze -
nekar szövegei
elsősorban kor -
társ magyar gye -
 rekversek, illet -
ve ezek ihletésére született saját, játékos írások,
melyekben állatokról, a hét napjairól, a kiboruló
kakaóról, a gyermeki lét és lélek sajátosságairól és a
mindezekhez kapcsolódó szülői megpróbáltatásokról
mesélnek. 

A zenekar tagjai: Sólya Krisztina - ének, Gazda Bence -
basszusgitár, Jelinek Balázs- gitár, Pálhegyi Máté - fu-
vola, Pálvölgyi Balázs - gitár, Pödör Bálint - ütő hang -
szerek. 

Ajánlott korosztály: 4-10 éves korig. 60 perc.

Október 27., szombat 11 órától

November 3., szombat 11 órától

November 10, szombat 11 órától

November 11., vasárnap 11 órától
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Mindenszentek napja, azaz november 1., és a
halottak napja, november 2. az elhunyt szeret -
teinkre való emlékezés ünnepe. Ebben az idõszak -
ban a temetõk környékén jelentõs forgalomra
kell számítani. A balesetek megelõzése érdekében
a Budapesti Rendõr-fõkapitányság a helyi köz -
lekedési viszonyokhoz igazodóan ideiglenes for-
galmi rendet vezethet be, többek között egy -
irányúsíthatja a temetõkhöz vezetõ utakat, megál-
lási- és várakozási tilalmat rendelhet el. A változá-
sokról érdemes elõzetesen tájékozódni. 
   A temetõk környékén kialakított ideiglenes for-
galmi rend fenntartása, valamint a forgalom
folyamatossága érdekében a rendõrök irányít -
hatják a forgalmat. Ezért a BRFK arra kérik az
autósokat, hogy ne megszokásból és rutinból
vezessenek. Saját és mások testi épségének, illetve
javainak megóvása érdekében a megszokottnál is
körültekintõbben vegyenek részt a közúti közle -
kedésben.
   A temetõkben kilátogató gépjármûvezetõk a
parkolás során fokozottan figyeljenek a megállást
tiltó – esetenként ideiglenes jelleggel kihelyezett
– jelzõtáblákra, valamint arra, hogy a jármûvük
ne akadályozza a közúti forgalmat, más jármûvek
haladását. 
   Amennyiben közlekedési baleset történik, úgy
mind a jármûvezetõ, mind az utasok, mind a
passzív szemlélõk kötelesek a tõlük elvárható
segítséget nyújtani a bajba jutott személyek
számára. A baleset helyszínét segítségnyújtás, és a
másik féllel történt érdemi kommunikáció nélkül
elhagyni nem szabad, hiszen ezzel – az eset vala-
mennyi körülményének függvényében – akár
bûncselekmény is megvalósulhat.  

   A balesetek megelõzése mellett a rendõrség arra
is felhívja a figyelmet, hogy a nagy tömegben
gyakrabban elõfordulhatnak bûncselekmények.
Ezért azt tanácsolják, hogy autójukat gondosan
zárják be, értékeket ne hagyjanak a gépjármûben;
irataikat, pénzüket a táskájuk vagy ruházatuk bel-
sõ zsebében tartsák; csak annyi pénzt vigyenek
magukkal, amennyire feltétlenül szükségük van;
fokozottan figyeljenek csomagjaikra, azokat ne
hagyják õrizetlenül. 

HAHÓ, ITT 
A CZAKÓ! 

NORDIC WALKING KLUB
Hétfõnként 09.00 órától nordic walking. Találkozó a
Vérmezõ Széll Kálmán tér felõli részén lévõ fitnesz-
esz közöknél (régi játszótér). A részvétel a kerületi
lakosoknak ingyenes. Igény szerint felszerelést is
tudnak biztosítani.További információ: +36-1-375-
0336.

JÓGA 
Hétfõnként 18.00 – 19.30 között jóga a Czakó utcai
Sport- és Szabadidõközpont közösségi helyiségében.
Külön felszerelés nem szükséges, jóga matracot és
kiegészítõ eszközöket biztosítanak. Részvételi díj: I.
kerületi lakosoknak, I. Kerületkártyával rendelke -
zõknek 1500 Ft /alkalom, kerületen kívüli érdek-
lõdõknek 2000 Ft / alkalom. További információ:
Horváth Cintia: +36-1-375-0336 +36-30-3960-
323; szintikeee89@gmail.com. 

EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ SZENIOR
TÁNC 
Keddenként 11.00 órától a Sport- és Szabadidõ -
központ közösségi helyiségében Egészségmegõrzõ
Senior Tánc. Javítja a memóriát, a testtartást, az
egyensúlyt. Erõsíti az izmokat, a tüdõt és a szívet.
Mindez orvosilag is igazolt. Nem kell hozzá partner,
sem elõzetes tánctudás. A részvétel a kerületi lako -
soknak ingyenes. További információ: +36-1-375-
0336.

MOZDULJ TUDATOSAN
ZSÍRÉGETÕ TRÉNINGGEL!
Csütörtökön 17.00 - 17.50 óra között alakformáló,
zsírégetõ torna a Sportközpont közösségi helyi -
ségében. Részvételi díj: kerületi lakosoknak 1200
Ft/alkalom, 4000 Ft/4 alkalmas bérlet; kerületen
kívülieknek 1400 Ft/alkalom, 4800 Ft/4 alkalmas
bérlet. Polifoamot biztosítanak. Elõzetes regisztráció
szükséges: mozduljtudatosan@gmail.com. Facebook
elérhetõség: @mozduljtudatosan 

ÚJ! GYEREKJÓGA
Péntekenként 14.00 -14.45 óra között gyerekjóga a
Sport- és Szabadidõközpont közösségi helyiségében.
Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom, 4 alkalmas bérlet 3200
Ft. A foglalkozásokat tartja: Ertler Anikó gerinc- és gye -
rekjóga oktató.  Továb bi információ: +36-20-346-
8051;  anikoertler@gmail. com.

NYITVA TARTÁS: 
Hétfõ-péntek: 07.00 – 20.00

Szombat: 08.00 – 20.00 
Vasárnap: 08.00 – 18.00

Zentára látogatott október 6-án a  Budavári
Kézfogás Testvérvárosi Egyesület 20 fõs cso-
portja. A civil szervezet tagjai együtt em-
lékeztek a zentaiakkal az aradi vétanúk
napján, és könyvadományokkal segítették az
iskolásokat, hogy azok tovább tudják õrizni
magyarságukat.  

Csoportunk a Déli pályaudvartól indult, és a
buszt csak a Röszke-Horgos határátkelõhely
állította meg. Innen jó másfél órás várakozás
után folytattuk utunkat egyenesen Zentára. A
Városháza dísztermében Perpauer Attila,
kultúrával és oktatással megbízott tanácsos, és
Laskovity Kornél, a Zentai Idegenforgalmi
Hivatal igazgatója fogadta csoportunkat. A
köszöntõk után hõsiesen felkapaszkodtunk a
toronyba, ahová 210 lépcsõ vezetett. A torony-
ban kapott helyet a város egyik büszkesége, a
Zentai csatát és annak jelentõségét bemutató
kiállítás, amely a Budavári Önkormányzat
ajándéka volt. A kiállítás és a város panorá má -
jának megtekintése után Tari László hely -

történész vezetésé-
vel fedeztük fel
Zentát. 
   Körutunkat az
organikus építészet
jegyeit viselõ, nem-
rég átadott új temp -
lomban kezdtük,
ahol a gyerekmisé re
érkezõ iskolások
meg töltötték a nagy
teret. Ezután a
felújítás alatt álló
Thurzó Lajos Álta -
lános Iskolát néz tük
meg, és meggyõzõd-
hettünk ró la, hogy a
homlok zatra vissza -
került a magyar
címer. A Tisza-par-
ton két em lékmû vet
néz tünk meg, a zen-
tai csatáét és az 1944-es áldozatok kopjafáját. 

A kopjafát készítõ festõmûvész-
szob rászt, Recskó Bélát is megismer-
hettük azon az esti találkozón, amit
vendéglátóink szerveztek a fõtéri
közösségi házban. A rendezvény
szervezõi  tárogató-szóval fogadták a
vendégeket, köztük több helyi ma-
gyar civil szervezet képviselõjét is,
hogy együtt emlékezzünk meg az
október 6-i gyásznapról. 

Az est folyamán arról beszélgettünk
a testvérvárosunkban élõkkel, hogy
Zenta büszkén õrzi magyarságát, de
naponta komoly kihívásokkal kell
szembenézzenek. Ebben is szeret tünk
volna segítséget nyújtani nekik.
Éppen ezért vendéglátóink elõzetesen

egy listát küldtek az iskolai „házi olvasmá nyok -
ról”, és csoportunk tagjai jó néhány diák könyv -
vel ajándékozták meg a zentai iskolásokat.
Bízunk benne, hogy ha a zentai szerve zetek
Budapesten járnak, felkeresnek minket, és
újabb segítséget tudunk nekik majd nyújtani. 
   Másnap a Városi Múzeumban Pejin Attila
igazgató várt bennünket, és megmutatta  gyûj -
teményük különleges darabjait, és elmondta
múzeumba kerülésük történetét. Délután egy
rövid szabadkai séta után értünk a tompai
határállomásra, ahol alig 40 perces ellenõrzés
után folytattuk utunkat haza. 
   A nagyszerûen sikerült látogatást értékelve a
buszban arról beszélgettünk, hogy milyen nagy-
ra tartjuk Zenta testvérvárosunkat, sok értékes
embert ismertünk meg, és várjuk a következõ
találkozást.    Budavári Kézfogás Testvérvárosi Egyesület

Fokozott figyelem a temetõk környékén

Beszámoló a zentai testvérvárosi látogatásról

Amennyiben bûncselekmény elkövetését 
észlelik, haladéktalanul értesítsék 

a rendõrséget az ingyenesen hívható 107,
vagy 112 központi segélyhívó telefonszámok

valamelyikén!

Perpauer Attila fogadta a budaváriakat

A zentai Városházán

A legnagyobb könyv és az Edelényi kastély
Tudta, hogy a világ legnagyobb könyve
Magyar országon van? Mégpedig egy kis
borsodi faluban, Szinpetriben. A falu az
aggteleki karszt vidékén fekszik, a Jósva
patak mellett, 5 km-re Jósvafõtõl. Hogy
került ebbe kis faluba a Guinness Word
Rekorder könyv? Erre kereste a választ a
Buda vári Lakosok Szövetsége az õszi kirán-
dulásán.
   A különleges látnivaló a Varga házaspár-
nak köszönhetõ. Varga Béla megszállottan
kutatta az õsnyomtatványokat, és fõleg
azok elõállításának technikáját. Sikerült
elkészítenie Gutenberg mûhelyének re -
konstruált változatát, és a korabeli papír -
készítés gépeit. Mûködõ, hat kalapá csos
papírmalmot is épített, amelyet a Jósva

patak hajt meg egy jókora lapátke rékkel.
Az épület régen is malom volt, romos
állapotban vásárol ták meg 1996-ban. Azó-
ta az épület, és a korábbi raktár szépen fel -
újítva várja a látogatókat, amely egy jósva -
fõi barlanglátogatás után üde levezetõ
prog ram. Amikor elkészült a kiállítás, Var-
ga Béla  azt tapasztalta, hogy gyûjte ménye
csak a szakmabelieket érdekli, és ez igen
kevés látogatót jelentett. Akkor határozta
el, hogy elkészíti a világ legnagyobb
könyvét. Ez négy év munkájával sikerült is,
és most az egész kiállítás fõ látnivalója a
Könyv. Impozáns méreteivel lenyûgözi a
látogatót. A könyvben a kör nyék (Gömör-
Tornai karsztvi dék) termé szeti és kultúr -
történeti értékeit ábrázolják. 

   A kiállítás után az edelényi kastélyt
keres tük fel. A kastély a Coburgok birto -
kában volt 1928-ig, most állami tulajdon-
ban van. A neve jelenleg Szigetkastély,
mert a Bódva patak veszi körül.  Az épület
felújítása jelenleg is zajlik, de a több mint
öt hektáros park már megszépült, kiépült
a látogatóközpont, a kastély külsõ tata ro -
zása, valamint a szobák egy része is elké -
szült már. Helyreállították a freskókat,
amely helyi mûvész munkáját dicséri. 
   A szinpetri látogatást – összekapcsolva a
barlanglátogatással, vagy az edelényi kas-
tély felfedezésével – jószívvel ajánljuk min-
denkinek! 

Lábody Imre
Budavári Lakosok Szövetsége
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A kerületben közel 22 éve mûködõ

WÁGNER ÉS TÁRSA INGAT LANIRODA 
Attila út 12. (okmányiroda mellett) 

folyamatosan keres ügyfelei számára
ELADÓ-KIADÓ LA KÁSO KAT, családi há za kat. 

Telefon: 212-1261, 212-2136, 
www.in gat lan wag ner.hu, 

e-mail: wag ner a1 @chello.hu.
   
    I. Budai várban az Úri utcában 80 m2-es földszinti
teraszos, kertkapcsolatos és utca felé is nyíló, donga -
boltozatos, összkomfortos, felújítandó önkormányzati
lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 35,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665.  
    Budai várban az Úri utcában 42 m2-es, 1,5 szobás,
erkélyes, igényesen felújított, gépesített, felszerelt
napfényes II. emeleti önkormányzati lakás örökölhető
bérleti joga átadó. Csereirányár: 24,9 M. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/509-2665.  
    Budai várban reprezentatív 4 lakásos épületben a
Tóth Árpád sétány felé nyíló 128 m2-es igényesen
felújított 4 szobás, duplakomfortos, tehermentes örök-
lakás + 60 m2 saját tárolóval eladó. Irányár: 179 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.   
    I. Csalogány utcában II. emeleti 32 m2-es, 1,5
szobás, felújított állapotú önkormányzati lakás
örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 15,4 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665. 
   I. Attila úton 23 m2-es + 7 m2 galériával kialakított,
földszinti, egyedi gázfűtéses, tehermentes, alacsony
rezsiköltségű, remekül bérbeadható öröklakás tulaj-
donjoga eladó. Irányár: 18 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/509-2665. 
    I. Naphegy alján a Mészáros utcában 37 m2-es +
8 m2 galéria, egyedi gázfűtéses, földszinti, napfényes
önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó.
Csereirányár: 16,9 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/509-2665.  
    Budai várban a Dísz téren reprezentatív palotaház
I. emeletén lévő csendes belső udvar felé nyíló 50 m2-
es, 1,5 szobás, gázfűtéses, felújítandó önkormányzati
lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 23,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665.  
    II. Rózsadombon a Tövis utcában 3 lakásos
bauhaus villaházban lévő I. emeleti 163 m2-es öröklakás
(tetőtérbeépítési lehetőséggel) közel 500 m2 kizáróla-
gos használatú telekrésszel azonnal beköltözhetően
eladó. Irányár: 129 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/509-2665 
   I. Budai várban kiváló lehetőség! Az Országház
utcában 100 m2-es, 2 generáció számára is alkalmas 2
bejáratú, igényesen felújított, dongaboltozatos, 2 für -
dő szobával, új beépített, gépesített konyhával kialakí-
tott önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó.
Csereirányár: 40 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/509-2665.  
   I. Budai vár közelében a Toldy Ferenc utcában III.
emeleti 38 m2-es panorámás - jelenleg 1 szobás, de 1,5
szobássá is átalakítható - gázfűtéses öröklakás eladó.
Irányár: 32,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/509-2665. 
    I. Tigris utcában 2 szobás, teljes mértékben felújí-
tott 60 nm-es öröklakás garázzsal eladó. Érdeklődni:
owegmayr@gmail.com.
   Kiadó min. egy évre Naphegy, Derék utca 36 m2,
másfél szoba lakáscélra üresen, irodának berendezett,
napfényes, felújított fészuterén. Telefon: +36-30-
9000-396.
   Várban Úri utcai 46 nm, kétszobás , kertre néző
fszt-i,öröklakás 52,9 MFt ért eladó. Tel: 0670-237-
9030.
   KERESÜNK I. és II. kerületben minimum 4 hálós-

zobás kiadó házat vagy villát. BakosLak Ingatlan 326
0618, 06 20 974 0571
    KERESÜNK I. II. és XII. kerületben eladó és kiadó 4
-5 hálószobás igényes házat és 3 hálószobás igényes
lakást. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
   I. Váralján Toldy Ferenc utcában csendes, liftes
Bauhaus jellegû társasházban elsõ emeleti 83 nm-es
nappali, hall, 2 hálószoba, erkély, valamint külön, exk-
luzív kis kertkapcsolattal rendelkezõ polgári stílusú
felújítandó lakás 63,9 millió forintért eladó. BakosLak
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    I. Mária tér közelében panorámás, 5. emeleti
(liftes), napfényes, 51 nm-es, másfél szobás erkélyes,
igényesen felújított lakás 45,3 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    XIII. Pozsonyi út elején Újlipótvárosban 1930-ban
épült hangulatos, liftes 20 lakásos Bauhaus társasház
elsõ emeletén 50 nm-es világos, napfényes, csendes
egy szoba + hallos erkélyes lakás 50 millió fortintért
eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    II. Rózsadomb Center közelében 8 lakásos tár-
sasház 1. emeletén eladó csendes, napfényes 108 nm-
es, nagy teraszos, kertre nézõ, PANORÁMÁS lakás.
Terasz kapcsolatos nappali, 2 külön nyíló háló erkéllyel,
étkezõs konyha, 2 fürdõszoba. Udvarban fedett gép-
kocsi beálló. Garázs megvásárolható. Irányár: 108 mil-
lió Ft. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

ZSIGMOND MIHÁLY 
HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ AZONNALI
KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL VÁSÁROL! 

Antik bútorokat, festményeket, porcelá -
nokat, He ren dit, Zsolnayt és stb., órákat (kar,
dísz, fali), szõ nyegeket (kopottan, hibásan
is), ki tün te téseket, ér mé ket, bizsu kat –
boros tyánt, ezüs  töket, csip kéket, könyveket,
bun   dákat, min den féle régi séget, hibásat is.
Hívjon bizalommal a hét minden napján, díj-
talan kiszállással. Telefon: 06-70-600-1727.    

   III. Mátyáshegyen Folyóka utcában 100 nm-es
felújítandó ház 900 nm-es telken 3 garázzsal 98 millió
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571
    I. Iskola utcában Batthyány tér közvetlen köze -
lében, nagy gyalogos és turista forgalom mellett, akár
bérlõvel együtt eladó utcafrontos, bejáratott 68 nm-es
2 helyiségbõl álló üzlet. Irányár: 68 millió forint.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571  
   II. Vérhalom térnél csendes utcában 2010-ben
épült 4 lakásos liftes társasház elsõ emeletén egysz-
intes 121 nm-es, panorámás nappali + 2 hálószobás, 2
fürdõszobás nagy teraszos lakás 1 garázzsal 110 millió
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571

BakosLak Ingatlan Kp-es ügyfelei részére
keres eladó és igényes kiadó ingatlanokat
azonnali fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I.

Batthyány utca 32. 
Tel. 326 0618, 06 20 974 0571.

    
Életjáradék

   Megfelelõ anyagi háttérrel rendelkezõ, kulturált,
egyedülálló fiatalember életjáradékot kötne hosszú
távra, befektetés céljából, esetleg gondozását is vál-
lalom. 06-70/492-6678.
    Idõs emberek hétköznapi gondjaiban segítünk.
Bevá sárlás, befizetések, gépkocsival való szállítás, ebé -
delt etés, megbeszélés alapján gondozás, fürdetés. Refe -
renciával rendelkezem. Telefon: +36-20-565-7700.
   Idős személyt segítenék élete nehézségeiben.
Módját közösen döntenénk el. telefon: +36-30-418-
6663. 
   Diplomás házaspár idõs, egyedülálló személytõl
lakást vásárolna - teljeskörû haszonélvezet megtartása
mellett. Gondozásban is segíthetünk. 06 20 315-2868.
    Özvegy, középkorú hölgy életjáradékot, gondozást,
takarítást vállal Budapesten. 06-70/209-2945.

adás-vétel

                EGÉSZ ÉVBEN SZÁMÍTHAT RÁNK!
Louis Galériát tekintse meg az interneten. 

(35 éves gyakorlat.) Készpénzért vásárolok:
tört- és fazonaranyat, ezüstöt, brilles 

ékszereket, kar- és zsebórákat, borostyánt,
herendi porcelánt, festményt, antik bútort,
hagyatékot. Kérem jöjjön el hozzánk vagy

hívjon bizalommal! Margit krt. 51-53. 
Üzlet telefon: 316-3651, 06-30-944-7935. 

Gyûjtõk gyûjteményét vásárolom.
   
   KÖNYV! Mi nem csak telefonszám, Üzlet is
vagyunk! Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.)
Veszünk köny veket, könyvtárakat, régi térképeket,
kéziratokat, képes-levele zõlapokat, plakátokat, fény -
ké peket, egyéb papírrégi sége ket. Díjtalan kiszállás,
kész pénz fizetés. Tel./fax: 212-8909, e-mail: kriszt.ant
@gmail.com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.00

    Arany - Ezüst - Borostyán - Brilles ékszer -
Régi ség és teljes hagyaték felvásárlás azonnal, kész -
pénzben! Kérem jöjjön el hozzánk vagy érdeklõdjön
bõvebben telefonon: 06-70-884-40-84, 06-1-350-
4308. Cím: XIII. kerület, Hollán ernõ u. 4.
   Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papír -
régi séget, régiségeket vásárolunk és árverésre át -
veszünk. VI. Andrássy út 16. 266-4154 Nyitva: H-SZ:
10-17, Cs: 10-19.00

    GÁBOR ESZMERALDA-becsûs, mûgyûjtõnõ -
múzeumok számára is- készpénzért vásárol fest-
ményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evõeszközöket,
aranyakat, szobrokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan:
06/1/789-1693, 30/898-5720.
   Arany, ezüst felvásárlás! Készpénzért veszek
festményeket, bútorokat, Herendi, Zsolnay és egyéb
porce lánokat, ezüst-bronz tárgyakat, pénzeket,
képeslapokat, kitüntetéseket, borostyán ékszereket,
órákat, teljes hagyatékot. IX., Vámház krt. 7. nyitva: H-
P: 10-16 óráig. Tel.: 0670-620-3636.
   Könyvek, teljes könyvtárak, cd-k, hanglemezek,
vitrintárgyak, papírrégiségek (plakát, képeslap)
felvásárlása készpénzért, ingyenes kiszállással. 06-
20/9378-592, 06-1/789-2401.
    Svéd saga-nerc hosszú bunda, sötétbarna, hasz -
nálatlan, áron alul eladó. Méret 42-46. Tel.: 0630/240-
2744.

   KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vásárolok bú-
torokat, festményeket, bronz tárgyakat, porcelánokat,
Kovács Margitot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hi-
básat is), csillárt, 6-12 személyes ezüst étkészletet, tál-
cát stb. Könyveket, régi katonai kitüntetések tárgyait
és teljes hagyatékot. Elsõ vevõként a legmagasabb
áron. Üzlet telefonszám: 06-20-280-0151, heren-
di77@gmail.com.
   
    szol gál ta tás
    
    KÉMÉNYBÉLELÉS, kondenzációs kazánok bekö -
tése, szerelt kémény építése, szakvélemény ügyin-
tézés, ké mény felújítás, tetõjárda kiépítése. Hívjon
bizalommal. Telefon: 06-30-680-6814.
    Kémények bélelése, átépítése, belső marása
teljes ügyintézéssel. Szabó Balázs, telefon: 06-20-
264-7752.
    Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vál-
lalási is. Gipsz  kartonozás, kőműves-javítások, burko -
lás. Gyors kez dés, rövid határidő. Kovács Gergely,
telefon: 06-30-5686-255.   

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

24 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók
javítá sát, illesztését, zárak cseréjét, festését,
hõszi getelõ üvege zését és szigetelését 1 év
garanciával! Fel mérés díjtalan! Horváth Ákos,
telefon: 06-70-550-0269.00

   Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javí -
tása, csa pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok
cseréje, ja ví  tá   sa. Mosó-, moso  gatógépek bekötése.
Anyag beszer zéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

ÜVE GE ZÉS, TÜ KÖR VÁ GÁS, ÜVEG CSI SZO LÁS
A ke rü let ben és kör nyé kén 

ház hoz me gyünk.  Mû hely: I. Sza bó Ilon ka u.
8. Telefon: 214-3616; 06-20-929-0897.oo

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK, 
erkélyek, kirakatok üvegezése. 

Régi keretek átalakítása hõszigetelõ üveg
befogadására. Gyorsan, tisztán, pontosan!
Nagy Miklós!  Telefon: 06-20-9777-150.00

    Villanyszerelés azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. 
Petrás József vil lany  szerelõ mester.

Telefon: 06-20-9344-664, 246-9021. 
Elmû által minõsített és 
ajánlott vállal ko zás.oo

   Társközvetítés: szívvel-lélekkel segítünk meg-
találni párját! 20/272-1461; komolyangondolom.hu
   Irodák, lépcsõházak, lakások napi takarítását,
nagy ta ka rí tását vállalom, közületeknek és magán sze -
mé lyeknek. Halász Tibor. Telefon: 202-2505, 06-30-
251-3800.

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZO BA FES TÉS, MÁ ZO LÁS, TA PÉ TÁ ZÁS,

PARKETTA LERAKÁS, -JA VÍ TÁS, -CSISZOLÁS,
VÍZSZE RELÉS, CSEM PÉ ZÉS, VILLANYSZE -

RELÉS, AJTÓ- ÉS ABLAK CSERE, ILLESZ TÉS,
KÕMÛVES ÉS ASZTALOS MUNKÁK,

TAKARÍTÁS, GA RAN CI Á VAL. HALÁSZ TIBOR.  
TE LE FON: 202-2505, 0630-251-3800.

HÁZVEZETÕNÕT KERES?
Középkorú gyakorlott nagymama vagyok.

Ápolt, nem dohányzó, megbízható, jól fõzni
tudó, saját új autóval és 35 éves baleset-

mentes vezetõi rutinnal rendelkezem.
Vállalok kisiskolás családnál heti 5 napban,

napi 8-10 órában, bevásárlást, sütést-
fõzést, mosás-vasalást, gyermek szállítást

iskolába- különórákra stb. Amennyiben
felkeltettem érdeklõdését, kérem keressen

a 0620-4148286-a telefonszámon vagy
emailben a vorosagi79@gmail.com

elérhetõségen.
 

    Oktatás

   Emelt szintû MATEMATIKA oktatás helyben 11 –
12. osztályos  középiskolás fiatalok részére. Tel.:  20 -
459 - 9024;  e-mail: educate@sznet.hu.

Egészség

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN
Segít a fizikai, szellemi, lelki egészség
megőrzésében. A test átmozgatása,

lélegzőtechnikák, lazítás, feszültség feloldása.
Hétfőn és szerdán 18.00-19.30-ig Budavári Ált. Isk.,

Tárnok u. 9-11. Telefon: 06-30-402-4657.

In gat lan

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10.00-15.00 óráig a szerkesztőségben (Országház u. 15.)

Szolgáltatás

Oktatás

Egészség

Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és 

szúnyoghálóval!
Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával,
7 év granciával!

HOMLOKZAT SZIGETELÉS
energiatanúsítvánnyal,

a legkorszerűbb anyagokkal.
Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával. 

ENERGIA-STOP KFT.
2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.

Telefon: 06-26/376-031, 
06-30/655-655-2
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Életjáradék

Adás-vétel

Szociális vásár a Magyar Vöröskeresztnél

A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a rás-
zoruló lakosok számára. Az akció során kedvezményes áron 

vásárolhatnak használt ruhanemût, gyermek, nõi, férfi
ruházatot és játékokat.

Idõpont: 2018. november 12. (hétfõ) 08.00-15.00
Helyszín: Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi
Szervezete Budai régió II. kerület 1024 Budapest, 

Széll Kálmán tér 3. II. emelet. 
Telefon: +36-1/212-2783, +36-1/212-2811

A szociális vásárra elsõsorban gyermeküket egyedül nevelõ
szülõket, nyugdíjasokat és alacsony keresetû lakosokat várnak.
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E-mail: varnegyed@gmail.com

Színpompás huszáregyenruhák, csillogó kardok,
pörgõ-forgó szoknyák, összecsendülõ bo ros -
poharak… Ki ne szeretne ilyen hangulatban
mulatni egy jót? Fõleg, ha mindezt történelmi
környezetben: a Budai Vár tövében, az Ország -
ház látképével a háttérben teheti meg. 
   Ezt kínálja az immáron nyolcadik alkalommal
megrendezésre kerülõ Hadik Bál, amelyre a
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumban
kerül sor, 2018. november 17-én, 19 órai kezdet-
tel. A kárpát-medencei magyarság összetar-
tozását is szimbolizáló esemény programjában
helyet kapnak anyaországi néptáncosok és
hagyomány õrzõ huszárbandériumok egyaránt.
A résztvevõk meghallgathatják Szarka György és
Popovics Béla lebilincselõ elõadását nemzetünk
múltjáról és jövõjérõl, hírneves és feltörekvõ haz-
ai borá-szok termékeit kóstolhatják a borozóban,
részt vehetnek a Laposa Birtok borkóstolóján és

végigizgulhatják a támogatók jóvoltából fan-
tasztikus nyereményekkel kecsegtetõ tombolát. 
   A talpalávalóról a Madarak együttes gondo-
skodik, a finom, házias ízeket kínáló vacsoráról
pedig Szûcs Julcsi és csapata, a Pencz Kft. A
bálozókat köszönti Azbej Tristan, üldözött
keresztények megsegítéséért felelõs államtitkár
és Dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Buda pest
fõpolgár mester-helyettese, majd ezt követõ en
kerül sor – immár hagyományosan – az iskola
növendékei által bemutatott palotásra. A bál
védnöke Nagy Gábor Tamás polgármester. 
   A bálra meghívó vásárolható a gimnázium
titkárságán munkaidõben, hétfõtõl-péntekig 8-16
óra között (1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 2-
4., telefon: 214-8063), valamint e-mailben a
hadik@egyetemi.hu címre írt igényléssel (október
29. és november 2. között az õszi szünet miatt
csak e-mailben van lehetõség a jegyvásárlásra!).

Újra Hadik Bál


