
V Í Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y

A BUDAPEST I. KERÜLET BUD AVÁRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA §WWW.BUDAVAR.HU §XXIII. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM, 2018. NOVEMBER 8., CSÜTÖRTÖK

November 26-ig várja a látogatókat a Kányádi Sándor kiállítás 

Újabb találkozások a Virág Benedek Házban

Lapunk megjelenésének napján nyílik Sajdik
Ferenc Kossuth-díjas grafikusmûvész „A va -
rázsló felemeli ceruzáját” címû kiállítása a
Várne gyed Galériában. A nemrégiben 88.
születésnapját ünneplõ népszerû mûvész ezút-
tal nem rajzfilmhõsit mutatja be a közön-
ségnek, ha nem az utóbbi évek, hónapok
anyagából hoz ízelítõt, amelyek természetesen

magukon viselik Sajdik Ferenc semmivel össze
nem téveszt he tõ egyéni látásmódját és humo -
rát. A kiállítás másik részében a magyar Nobel-
díjasokról készített rajzai láthatók, valamint
olyan tudósok portréi, akiknek Sajdik Ferenc
ítélte (volna oda) a Nobel-díjat. A kiállítás
megtekinthető december 8-ig.

(Interjú Sajdik Ferenccel  a 4. oldalon)

Sajdik Ferenc rajzait mutatja be novemberben a Várnegyed Galéria

„Firkálgatok és 
valami elindul”

A nagy sikerre való tekintettel az önkor-
mányzat november 26-ig meghosszabbí-
totta a Találkozá sok  címû Kányádi
Sándor kiállítást a Virág Benedek
Házban.

Ahogyan az érdeklõdõk már megszok -
hatták, a kiállítás keretében kedd estén -
ként  barátai, pá lya társai, tisztelõi idézik
fel Kányádi Sándorral való találkozá-
saikat. 

November 13-án, kedden 18.00 órakor 
KÁNYÁDI SÁNDOR EMLÉKEST
Közremûködik: Incze Ildikó színmûvész,
Lázár Anna író és Takács Bence Ervin
elõadómûvész. A Lázár Anna szerkesz -
tette mûsorban Kányádi Sándor élet -
útját követhetjük nyomon versekkel.  
Helyszín: Virág Benedek Ház,
Döbrentei utca 9.

November 20-án, kedden 18.00 órakor 
INTERJÚFILM 
Dávid Gyula, az Erdélyben élõ irodalom -
történész, KányádiSándor pályatársa egy
interjúfilmben mesél találkozásaikról. 
Helyszín: Virág Benedek Ház,
Döbrentei utca 9.

November 26-án, hétfõn, 18.00 órakor
FINISSZÁZS 
A Kányádi Sándor kiállítás záró ese mé -
nye és a Misztrál együttes koncertje
Babits Mihály születésének 135. évfor-
dulója alkalmából. 
Helyszín: Virág Benedek Ház 
Döbrentei utca 9. 

November 15-én, csütörtökön 17.00 órakor
nyílik meg a Budavári Önkormányzat új, kor -
társ galériája a Krisztina körút 83-85. szám alatt.
Az új kiállítóterem elsõ tárlata Fábri Zoltán Kos-
suth-díjas rendezõ festményeibõl mutat be válo-
gatást Ez is ember mûve címmel. 

A megnyitót követõen, 18.00 órakor a Tabán
Moziban, az önkormányzati filmklub keretében
Fábri Zoltán Magyarok címû filmjét vetítik le.
Ismeretes, ebben az évben az önkormányzati
film klub A lelkiismeret ösvényén címmel Fábri
Zoltán életmûvébõl válogat.   (Részletek az 5. oldalon)

A Budavári Önkormányzat az idei évben is megrendezi a nagysikerû adventi koncertsoro za tot a
Városházán. Az elsõ koncertet 2018. november 25-én, az örök élet vasárnapján 16.00 órakor tartják.
Ezen az elõadáson Budavár új finnországi testvérvárosa, Savonlinna mutatkozik be:  a  Savonlinnai
Mûvészeti Közép iskola diákjai mutatják be, hogy hogyan ünneplik az adventet Finnországban. 

(Az adventi koncertek részletes idõpontja és programja a 6. oldalon)   

Tér-Kép – Új művészeti galéria 
nyílik a Krisztinavárosban
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November végén újra gyûjtik 
a zöldhulladékot

A Budavári Önkormányzat idén õsszel is
meghirdette a népszerû és ingyenes Környezet -
tudatossági Programot, amelynek során térítés-
mentesen elszállítják a kertekben összegyûlt zöld-
hulladékot, avart, gallyakat, vastagabb ágakat,
bokrokról lenyírt gallyakat, majd együttesen
komposztálják. A program harmadik ütemére
november 26. – december 5. között kerül sor.  

Október eleje óta zajlik a Budavári Önkor-
mányzat által meghirdetett Õszi Környezettuda -
tossági Program, amelynek keretében a kertek-
ben összegyûlt zöldhulladékot, avart, gallyakat,
vastagabb ágakat, bokrokról lenyírt gallyakat

térítésmentesen elszállíttatják és együttesen kom-
posztálják. Az önkormányzat által megbízott cég
elõre meghatározott idõpontokban szállítja el
egy-egy területrõl az ingatlanok elé kihelyezett
fanyesedéket, ágakat, és a zsákokba (papír- vagy
szemeteszsák) összegyûjtött avart és más zöldhul-
ladékot.  (A kihelyezés és az elszállítás idõpontját
lásd a mellékelt táblázatban.)
   A programban való részvételhez nincs szükség
elõzetes regisztrációra vagy bejelentkezésre, ele-
gendõ csak kikészíteni a megjelölt idõpontra a
zöldhulladékot, amelyet térítésmentesen elszállí-
tanak. A harmadik ütemre november 26. – de -
cember 5. között kerül sor, a megbízott cég szak -

emberei ekkor ismételten körbejárják a kerüle -
tet és elszállítják a kihelyezett zöldhulladékot.  
   Bármilyen zsákban kihelyezhetõ a hulladék,
nem szükséges erre a célra külön lebomló zsákot
vagy úgynevezett FKF-zsákot vásárolni. A cég szak -
emberei a felhasználás elõtt kiürítik a zsákokat,
így azok nem kerülnek bele a komposztba. 
   A vastagabb faágakat  nem kell zsákba helyezni,
de kérjük, azokat úgy helyezzék ki az ingatlanok
elé, hogy ne zavarják a közlekedést.
   Fontos! Az elszállítani kívánt zöldhulladék
közé ne keverjenek háztartási hulladékot vagy
más hulladékot, mert akkor a zsákot nem szál-
lítják el.

KIKÉSZÍTÉS IDÕPONTJA                                     ELSZÁLLÍTÁS DÁTUMA HELYSZÍN

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 Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgál -
tatási Központ keretében mûködõ Kamasz
Csoport tagjai immár felnõttek: az élmény -
pedagógia módszerével önkéntes segítõként men-
torálják a fiatalokat, azaz kortársaikat. 

A Kamasz Csoport tagjai két évvel ezelõtt
kezdtek megismerkedni az élménypedagógia
módszerével. Saját élményeiken, személyes ta -
pasztalásaikon keresztül – természetesen men-
torok segítségével és útmutatásával – tanulták
meg a másokkal való kooperáció és a közössé -
gükben való boldogulás alapjait. Tarján Mag-
dolna, a Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ közösségi gondozója
elmondta: az volt a céljuk, hogy a 12-20 év közöt-
ti fiatalok a késõbbiekben saját közösségi prog -
ramokat tudjanak indítani. – Közösen úgy dön-

töttünk, hogy ez a program a kortársak men-
torálása lesz – tette hozzá. Ennek jegyében
januárban már célzott tematikával folytatódott
a képzés. 
   A fiatalok többek között érzékenyítõ foglal -
kozáson vettek részt, hogy felismerjék társaik
problémáit és megtanulják azt is, hogy kihez for-
dulhatnak további segítségért. A következõ alka-
lommal a segítõi attitûd és a támogatói környezet
kialakításával foglalkoztak, szintén az élmény -
pedagógia módszerével. Kiemelt figyelmet fordí-
tottak a szervezõk a függõségekkel és ezen belül
is a drogokkal kapcsolatos témákra. Itt is arra
hívták fel a fiatalok figyelmét, hogy mire figyel-
jenek oda és kitõl kérhetnek segítséget. Ugyan-
csak kiemelt téma volt a bántalmazás, legyen szó
akár iskolán belüli zaklatásról, kiközösítésrõl,
vagy a cyberbullyingról, azaz az online térben

zajló zaklatásról. Tarján Magdolna hangsúlyoz -
ta, hogy a mai serdülõknek az online identitás
az énkép szerves része, így komoly érzelmi és
pszichés károkat okoznak az interneten zajló
zaklatások, amelyekrõl a valós térben lévõknek
sokszor nincs is tudomásuk. Míg a hagyo -
mányos iskolai zaklatások általában az iskola
területére korlátozódnak, addig cyberbullying
bárhol jelen lehet az online térben. 

A mentor-képzési program zárása a Horányi
Táborban volt, ahol a fiataloknak fizikai és
mentális elsõsegély-nyújtási feladatokat kellett
megoldaniuk. A szer ve zõk itt is az élmény -
pedagógia módszerével segítették a kama-
szokat. 

A program sikerét jól mutatja, hogy a cso-
port meghívást kapott Zentára, a Europe For
Citizens – Közös szolidaritás címû konferen-

ciára. Itt már maguknak kellett megszervezniük
és bemutatniuk az élménypeda gógia módszerét,
és annak alkalmazását. 
   Részt vettek a Forrás Konferencián is, ame-
lyen kifejezetten az ifjúsági munka területének
szakértõi tartottak workshopokat, bemutatva a
legújabb és leghatékonyabb módszereket. A
budavá riak a szakmai konferencián nagy sikerrel
tartottak önálló workshopot.  – A fiatalok sikere
mellett számunkra ez azért jelentõs esemény,
mert bemutathattuk, hogy a kortárs segítõ
képzést hogyan lehet az alapellátás részévé tenni
– mondta a Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ munkatársa. Hozzátette,
ilyen jellegû programokat elsõsorban a szakellá -

tásban szoktak biztosítani, éppen ezért úttörõ a
budavári kezdeményezés, amelyet remélhetõleg
sokan követnek majd. – A programunk és a
kortárs segítõ fiataljaink sokak figyelmét felkel-
tették, két szervezet is együttmûködésre hívta a
csoportot, hogy segítsék kortársaikat – mondta
Tarján Magdolna. 
   Emellett a fiatalok a kerületben is jelentõs
segítséget nyújtanak majd: a tervek szerint két
középiskolával, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium-
mal és a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
és Gimnáziummal alakítanak ki együttmûkö -
dést. Ennek keretében januártól mentorálják
kortársaikat, hogy õk is önkéntes segítõvé vál-
hassanak.                                                           R.A.

Úttörõ kezdeményezés a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központban

Kortárs segítõket képeznek 

Ismét faültetés

A Budavári Önkormányzat idén õsszel is foly-
tatja a faültetési programot. Többek között a
Csalogány utcába, a Várfok utcába, az Ostrom
utcába,a  Linzi lépcsõhöz és a Czakó utcai sport-
pályára ültetnek facsemetéket, amelyek jól bír-
ják a városi körülményeket, ugyanakkor dísztik
is a környezetet. 
(Képünk a tavalyi faültetési akcióról készült.)

Elsősegélynyújtást is tanultak a diákok Horányban

Szakmai konferenciára kapott meghívást a budavári csoport
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Jelentõs beruházások lesznek 
a megújuló Szent János Kórházban

Budapesten nem három, hanem négy súlyponti
kórház lesz, ugyanis a Szent János Kórház is ilyen
intézmény lesz. Az átalakítások tervezésére 495
millió forintot biztosít a kormány, és a legopti-
málisabb tervek szerint még ebben a ciklusban
befejezõdnek a munkák.

Jelentõs beruházások lesznek a Szent János Kór -
házban, az intézmény középsõ része teljesen meg -
újul. Errõl Gulyás Gergely, a Miniszterelnök séget
vezetõ miniszter beszélt a kormány döntését
követõen. Az integrált modern tömböt össze kötik
a Kútvölgyi-tömbbel, és oda kerül feltehetõen a
sebészet, illetve a sürgõsségi ellátás. A kórházban
a több mint ötszáz aktív ágy mellett ápolási és reha-
bilitációs részleg is lesz. Az átalakítások tervezésére
495 millió forintot biztosít a kormány, és a legop-
timálisabb tervek szerint még ebben a ciklusban
befejezõdnek a munkák – mondta.
   A miniszter szerint az eddigi három centrum -
kórház – Honvédkórház, a Szent László és a
Szent István Kórház összevonásával létrejövõ
intézmény, valamint a dél-budai centrumkórház
– mellett indokolt volt a Szent János Kórházat is
beemelni a súlyponti intézmények közé. Az áta-
lakítással a kórház képes lesz a területi és az
agglomerációból érkezõ betegek magas szintû
ellátására – emelte ki.
   Varga Mihály pénzügyminiszter arról beszélt,
hogy az elmúlt évek gazdasági növekedése lehe -
tõvé tette, hogy jelentõs mértékû egészségügyi
fejlesztések kezdõdjenek. Hangsúlyozta, a kor-
mány 650 milliárd forinttal költ többet egész -
ségügyi kiadásokra, mint az utolsó szocialista kor-
mányok. Az elmúlt években 77 kórházat, 54 ren-
delõt és 104 mentõállomást újítottak fel, és 23 új
rendelõ, valamint 31 új mentõállomás is épült –
sorolta. – A fejlesztések folytatódni fognak, a
Szent János Kórházra is jelentõs kormányzati for-
rások jutottak – tette hozzá. Ezek között emlí -

tette, hogy nemrég adták át a felújított nõvérszál-
lót, emellett 1,5 milliárdért orvostechnikai fej -
leszté sek valósultak meg, és 450 millió forintból
cserélik majd ki a kórházi ágyakat. 

Egészségügyi fejlesztések az I. kerületben is

A Szent János Kórház megújítása mellett az I.
kerületben is jelentõs egészségügyi beruházások
valósulnak meg. Mint arról már beszámoltunk,
az Egészséges Budapest Program támogatásával a
közeljövõben megkezdõdik a Maros utcai szak -
rendelõ felújítása. A Budavári Önkormányzat

Egészségügyi Szolgálata 173 millió forint támo-
gatást nyert a programból, az összeghez az önkor-
mányzat további 50 millió forintot biztosít saját
költségvetésébõl. A munkálatok során az alagsort
alakítják át: a jelenleg funkció nélküli, kertre nézõ
terasz elbontásával az alagsor tulajdonképpen
földszintté válik, itt kapnak majd helyet a vérvételi
helyiségek és egy új, kényelmes betegváró. 
   Ugyancsak az önkormányzat beruházásában
zajlik a Mikó utcai gyermekorvosi rendelõ fel újí -
tása, amelynek során teljesen átépítik a rendelõt
és kicserélik a gépészeti eszközöket is. Már arról is
döntött az önkormányzat, hogy a bõvítik a
Markovits Iván utca 2. szám alatti gyermekorvosi
rendelõt. A rendelõ szomszédságában, a Fõ utca
52. szám alatti helyiségben – a felújítást követõen
– a védõnõi szolgálatot helyezik majd el. 
   Tavasszal pedig együttmûködési megállapo -
dást kötött az önkormányzat a Budapesti Szent
Ferenc Kórházzal. Ennek értelmében az I.
kerületben élõk számára is biztosít a kórház kar-
diológiai és belgyógyászati-diabetológiai ellátást.
Emellett – a kórház szabad kapacitásának terhére
– családorvosi vagy szakorvosi beutalóval vehetik
igénybe az egyházi kórház fekvõosztályait és járó-
beteg-ellátását, évente két alkalommal pedig pre-
venciós szûrésekre is várják õket. (A soron
következõ szûrésrõl lásd keretes írásunkat:
Érszûkület-szûrés…) Az együttmûködési megál-
lapodás részeként az I. kerületben élõk is részt
vehetnek a kórház által szervezett ingyenes
otthonápolási tanfolyamon. Emellett az önkor-
mányzat öt millió forinttal támogatta az egész -
ségügyi intézményt, az összegbõl új esz közöket
vásároltak. 

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón                         MTI/Máthé Zoltán

Az Egészséges Budapest Program és az önkormányzat támogatásával folytatódik a Maros utcai szakrendelő felújítása

Érszûkület-
szûrés
A Budapesti Szent Ferenc érszûkület szûrést
szervez. Elsõsorban azokat az 50 év feletti
pácienseket várják, akik dohányoznak, cukor-
betegségben szenvednek, sokszor fáj a lábuk
vagy járás közben begörcsöl a vádlijuk. 
A szakemberek azt tanácsolják, bármelyik
tünet fennállása esetén érdemes elvégeztetni a
szûrõvizsgálatot, hiszen az érszûkület korai felis-
merése életet menthet.
Az érszûkületi szûrések idõpontja:
november 9. 14.00 óra
november 24. 14.00 óra 
Helyszín: Budapesti Szent Ferenc Kórház 
földszinti ambulancia; II. Széher út 73.
Megközelíthetõ gépkocsival a Hûvösvölgyi
útról a Szerb Antal utca felõl, illetve a Széher
úton át, illetve  autóbusszal a Széll Kálmán tér-
rõl induló BKK 129-es járatával a Széher úti
végállomásáig, onnan néhány perc séta felfelé
a kórházig.
A várakozás elkerülése érdekében érdemes
elõzetesen idõpontot egyeztetni. 
Telefon: +36-1-392-82-00.

Ingyenes 
emlõrákszûrés
novemberben
Budapest Fõváros Kormányhivatala Népegész -
ség ügyi Fõosztálya idén novemberben is meg -
rendezi az ingyenes mammográfiás szûrõvizs-
gálatot. Az I. kerületben lakó, 45-65 év közötti
asszonyok, akik utolsó mammográfiás vizsgála-
ta óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak
mammográfiás szûrõvizsgálatra. Kérjük, tegyen
eleget a meghívásnak, vegyen részt Ön is a
mammográfiás szûrõvizsgálaton, mert az  ide-
jében felismert melldaganat gyógyítható!
A vizsgálat helye: MaMMa Eü. Zrt.
1027 Budapest, Kapás u. 22.
tel.: +36 (1) 489-0695

A szûrõvizsgálat díjmentesen igénybe vehetõ!
A lehetõség adott! Éljen vele!

Nemzetiségi
közmeghallgatások
A Budavári Szerb Önkormányzat 2018. no -
vem ber 19-én, hétfõn 17.00 órától közmeg -
 hallgatást tart a Budapest Fõváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal (I., Kapisztrán
tér 1.) III. emelet 319/B. irodájában. 
   A Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkor -
mány zat 2018. november 29-én, csütörtökön,
11.00 órától tart közmeghallgatást a Budapest
Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal (I., Kapisztrán tér 1.) III. emelet 319/B.
irodájában. Információ: +36-1-458-3068.

A csapadékszegény idõjárás következtében a Dunán a víz szintje a Komáromtól kezdõdõ szakaszon, egészen a déli határig, október végén alulmúlta a valaha mért legalacso -
nyabb értéke.  Az elõrejelzések szerint a folyó vízhozama csak lassan emelkedik majd.                                                                                                                                            MTI/Szigetváry Zsolt
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Sajdik Ferenc rajzait mutatja be novemberben a Várnegyed Galéria

„Firkálgatok és valami elindul”
Lapunk megjelenésének napján nyílik Sajdik
Ferenc Kossuth-díjas grafikusmûvész kiállítása
a Várnegyed Galériában. „A varázsló felemeli
ceruzáját” címû tárlaton többségében az utóbbi
hetek-hónapok rajzait tekintheti meg a közön-
ség, de látható néhány Nobel-díjas magyar
portréja, valamint olyan tudósoké is, akiknek
nem a Svéd Királyi Akadémia, hanem Sajdik
Ferenc ítélte (volna oda) a Nobel-díjat. A
mûvésszel pályájáról és kedvtelésérõl beszélget-
tünk.

t A 77-rõl tudjuk, hogy meseszám. A 88-ról vajon
mit mond a fáma?

– A 8-asról a végtelen jut eszembe, augusztusban
töltöttem be a 88-at, ami a végtelen kétszerese.
t Igaz, hogy nem telik úgy el nap, hogy ne rajzolna
vagy „firkálna” valami?

– Ha elém raknak egy rakás papírt, akkor már
muszáj valamit csinálnom. Firkálgatok és valami
elindul. Este dolgozom, ezt még a Ludas Matyi -
nál szoktam meg. A rajzolás a mániája az ember -
nek, a tévémûsor pedig úgyis olyan, hogy attól
nyugodtan rajzolgathatok. Érdekes, hogy a
lapzár ta elõtt három nappal sohasem tudtam
megcsinálni a feladataimat, legföljebb felírtam
egy ötletet egy cédulára, amit aztán vagy elfelej -
tettem, vagy nem tudtam elolvasni. Úgyhogy
mindig akkor estem neki, ha már nem volt
mese. A heti Ludas mellett volt egy kis magazi-
nunk is, ami havonta jelent meg. Elõször elké -
szítettem az aktuális Ludas rajzokat, és csak utá-
na a magazint, de úgy, hogy mialatt rajzoltam,
már a következõ ötletet csiszolgattam, s így vagy
tíz rajz is összejött.
t Már gyerekként is rajzolt?

– Úgy 11 éves lehettem, amikor kaptam egy
doboz pasztellkrétát. Ma is pasztellt használok és
akvarellel festek. Próbálkoztam olajfestékkel is,
munka közben rájöttem, hogy a kezemmel
próbálom szétmázolni. Annak idején litográfus-
nak készültem. Az Iparrajziskolába jártam, ám
amikor megszûntették a rajzórák többségét, mert
az iskolát Szépmûvészeti líceummá alakították,
többen is nagy daccal eljöttünk. Többségünk
nyomdába került. Cinkográfusként dolgoztam,
de tördelni is megtanultam.

t Nagyon fiatalon kezdte…
– A nyomdából hívtak be katonának. Szolnokon
töltöttem le a kétéves szolgálatot, de szerencsére
ott is rajzoló voltam. Amikor visszatértem, a
Rádió Újság tördelõje lettem, és miután Byssz
Róbert, a lap karikaturistája nyugdíjba ment,
nekik kezdtem rajzolni. Azután szép csendben
eltelt tíz év, és felhívtak a Ludas Matyitól.
t A Ludas a korszak legnépszerûbb (és talán egyet -
len) vicclapja volt. Munkát kínáltak Önnek? 

– A fõszerkesztõ, Tabi László telefonált és azt
kérte, hogy ne az olvasószerkesztõnek adjam át a
próbarajzaimat, hanem vigyem el neki személye-
sen. Nem akarta, hogy a rajzok esetleg eltûnjenek
a kollégáknál. Bemenetem hozzá, beszélgettünk,
majd állást kínált. A Ludasnál végre csak rajzzal
foglalkozhattam! Eleinte háromszor kellett bejár-
nunk egy héten, aztán kisírtuk, hogy a szerdai
megbeszélésen ne kelljen ott lennünk. Kedden
leadtuk a vázlatokat a szerkesztõbizottságnak, és
amit elfogadtak, azt csütörtökre kellett megraj-
zolni. 
tMilyen volt a hangulat a szerkesztõségben?

– Tabi nem engedte, hogy közel kerüljünk hozzá,
ám tény, hogy mindenkit egyformán kezelt.
Nagyon jó volt a társaság, soha nem veszeked -
tünk, hiszen nem voltunk egymás konkurenciái.
t Amikor fõállású karikaturista lett, állandóan a kör -
 nyezetét figyelte? Lesett a buszon, a villamoson, hogy
témát találjon?

– A Rádió Újságnál nem volt munkaköri köte-
lességem, hogy rajzoljak, csak néha csináltam egy-
egy rajzot, amit leközöltek. De a Ludasnál min-
den héten 7-8 rajzot kellett adni, hogy kiválassza -
nak belõle 3-4-et. Egy idõ után olyan szakmai
rutinunk lett, hogy már mindenrõl tudtunk raj-
zolni. Kitaláltuk, hogy a lapban készítünk egy
közös oldalt. Ráböktünk az újságban egy szóra,
amirõl mindenkinek eszébe jutott valami. Ezt
hoztuk le rajzban, így találtunk rá a rutinra. 
t A Sajdik mesehõsök hogyan születtek?

– Volt egy sorozatom a Ludasnál, a Jövõ század
állatai. Sivó Máriának, a Corvina Kiadó szer -
kesztõjének megtetszettek a figurák, õ kért fel
minket Csukás Istvánnal, hogy közösen készít-
sünk egy mesekönyvet. Ismertem Pistát, mert õ
ugyanúgy hordta a verseit a szerkesztõsé gekbe,

mint én a rajzokat. Rögtön egymásra hangolód-
tunk, az elsõ kötetünk a Szegény Gombóc Artúr
1979-ben jelent meg. A Pom Pom meséit és a
Nagy Ho-Hoho sorozatot már én illusztráltam.
Egyetlen vitánk volt mindössze, amikor a forga -
tókönyv szerint a Horgász horogra tûzte volna a
Fõkukacot. Erre azt mondtam, hogy horrort
nem rajzolok!
t A Várnegyed Galériában éppen tíz esztendeje
volt kiállítása, akkor feltûnt néhány mesehõs is. Most
is elhozza õket? 

– Ez a kiállítás inkább az utóbbi évek, hónapok
anyaga. Hál’ Istennek gyorsan rajzolok, sõt elõfor-
dul, hogy a vázlat olyan jó, hogy nem tudom meg -
ismételni. Ilyenkor aztán kotorászhatok a papír -
kosárban. Kiállítunk természetesen néhány koráb-
bi rajzot is. Egyszer felkértek a Nemzeti Múzeum-
ból, hogy rajzoljam le a magyar Nobel-díjasokat.

Nekem mindig fájdalmam volt Semmelweis Ignác
sorsa, és kitaláltam, hogy a Nobel-díjasok mellett
lerajzolom azokat is, akik megérdemelték volna.
t Semmelweis a Tabán szülötte. Önt milyen szemé -
lyes emlékek fûzik az I. kerülethez, a Várnegyedhez?

– A feleségemmel éveken keresztül gyakran sétál-
tunk a Lovas úton, nagyon szép házak vannak
arrafelé. Bevallom, régi vágyam megrajzolni a
Várat, de azt hiszem, hogy ez már nem fog men-
ni. Az egyik bánatom, hogy utcán ma már nem
lehet rajzolni, mert gyanakvóan néznek, még jó,
ha nem szólnak a rendõrnek, hogy „valaki szá-
molja az ablakokat, biztos be akar törni”. Igaz,
régen is kijött a házmester és velem üzent a KIK-
nek, hogy beázik a lakása. A valós házakat azért
sem merem lerajzolni, mert ki tudja, hogy ki
lakik bennük… Mi lesz, ha egyszer kinéz egy zsiráf
az ablakon?                                                  Rojkó A.

Malcolm Bilsont, a 83. évében járó amerikai
muzsikust, a New York állambeli ithacai Cornell
Egyetem professzorát, egyben a budapesti Zene -
akadémia Régizene Tanszékének vendégpro -
fesszo rát jól ismeri a hazai koncertközönség,
hiszen a zenemûvész 2010 óta idõrõl idõre vissza-
tér Budára és a Beethoven Budán fesztiválra. A
fortepiano nemzetközi hírû mestere – aki többek
között a Magyar Arany Érdemkereszt ki tün -
tetett je – november 11-én 19.00 órakor a Buda -
vári Városháza aulájában Graf fortepia nón ad
hangversenyt. (Lásd hirdetés.)

Bilson ifjú zongoramûvészként fordult a régi
hang szerek felé. Pályájának meghatározó esemé -
nye 1969-ben történt, amikor kölcsönkapta egy
1785-ben készült fortepiano frissen elkészült
hasonmását. A hangszerkészítõ a mûvésznél hagy-
ta kipróbálásra, õ pedig egy koncert alkalmával
életében elõször fortepianón játszotta Mozart
mûveit. Ahogy Bilson egy késõbbi interjúban

elmondta, a koncertre való felkészülés rendkívül
tanulságos volt számára. A próbák során megdöb -
bentették azok a kihívások, amelyek a fortepiano
értõ megszólaltatásához szükségesek, és azok a
lehetõségek, amelyek kihaszná lásával visszaad-
ható az eredeti hangzásvilág. Malcolm Bilson új
készségekre, új játékstílusra és technikára tett
szert, elmélyedt a régi hangszerek történetében és
mûvészi pályáját attól kezdve a 18-19. századi
zeneszerzõk munkásságának szentelte.
   A historikus elõadásmód elkötelezett híveként
a zongoramûvész úgy véli, hogy: „azok a külön-

leges effektusok, amelyek annak idején
egy-egy szerzõre jellemzõek voltak, s
amik miatt a közönség rajongott értük,
jobban kirajzolódnak az akkor hasz ná -
latos hang szereken, mint késõbbi utód-
jaikon”.

Malcolm Bilson novemberi budavári
hangversenyének elsõ részében roman-
tikus zeneszer zõk: Dvoŕák, Schumann,
a kevéssé ismert Fanny Mendelsssohn
(Felix Mendelssohn-Bartholdy nõvére,
aki több mint 460 zenemûvet szerzett)
és Schubert mûveibõl játszik, a szünet
után pedig Beethoven bagatelljeibõl
hármat, és az Asz-dúr szonátát adja elõ
a korhû hangszeren.

A fortepiano-gyáros Conrad Graf a
19. század elejétõl vált az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia igazán neves hangszer -
készítõjévé. A császári udvarnak is dol-
gozott, emellett – többek között –
Beethovennek is készített fortepianót.
A koncerten megszólaló kópiaváltozat
eredeti példánya 1819 körül készült és
méreteiben, hangterjedelmében, tech-
nikai megoldásaiban már emlékeztet a

késõbbi zongorákra. A Budavári Önkor mányzat
által vásárolt különleges hang szert 2016-ban a
Beethoven Budán fesztiválon, szólóest kereté ben
Malcolm Bilson avatta fel.  

A különleges hangversenyre a belépés ingye -
nes, november 11-én vasárnap, este 19.00 órakor
a Városházán (Kapisztrán tér 1.) mindenkit
szeretettel várnak.                                               roj

Malcolm Bilson koncertje 
a Városházán
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A Krisztinaváros gazdag irodalmi és kulturális
hagyományait bõvíti tovább az önkormányzat
azzal az új képzõmûvészeti galériával, amely
november 15-én, csütörtökön 17.00 órakor nyílik
meg a Krisztina körút 83-85. szám alatt. Az új
kiállítóterem elsõ tárlata Fábri Zoltán Kossuth-
díjas rendezõ festményeibõl mutat be válogatást
Ez is ember mûve címmel. 

Újjászületik a Krisztina körút 83-85. szám alatt
található üzlethelyiség, amely korábban többféle
funkciót ellátott, az elmúlt idõszakban azonban
kihasználatlanul állt. Éppen ezért az önkor-
mányzat – külföldi példákat is alapul véve – úgy
döntött, hogy egy új képzõmûvészeti galériát
alakít ki, bõvítve ezzel közösségi-kulturális
helyszínek számát a Krisztinavárosban.  
   Az átalakítás során a parapet falakat, kábelcsa -
tornákat, falon kívüli vezetékek sokaságát eltün-
tetik és egy vonzó, világos teret alakítanak ki. Az
új galéria belsõ megjelenésére jellemzõek lesznek
a puha, lekerekített sarkok, amelyek szinte kör-
beölelik a kiállító teret. 

A magyar fotó történetérõl olvasmányos, a
szûk szakmán kívül a nagyközönségnek is szóló
kötetek ugyan megjelentek a rendszerváltás
óta, de az összefoglaló mû hiányzott. A Látó ha -
tár Kiadónál jelent meg a közelmúltban Péntek
Orsolya: A magyar fotó 1840-1989 címû kötet,
amely a fényképezés kezdeteitõl a rendszer -
váltásig vezet végig a magyar fényké pészek
életén és életmûvén. 

Az elsõ fejezetekben a korabeli portréfotósok-
tól és Szathmári Pap Károlytól, a román kirá-
lyok szolgálatában alkotó magyar fényké pész -
tõl, Klösz Györgytõl, az egyesülõ magyar
fõváros egyik elsõ fényképészétõl, valamint az
erdélyi Veress Ferenctõl és a századforduló
budapesti társadalmát megörökítõ Mai Manó -
tól Székely Aladáron, a Nyugatosok fényké -
pészén és Balogh Rudolfon, a magyaros fény -

képezés atyjának életmûvén keresztül jutunk
az emigrációban világhírûvé váló magya rokig,
Kertészig, Capáig, Brassaiig és Munkácsiig. A
XX. század elején a magyar fotósok nem az
élvonalban voltak, hanem õk voltak az élvonal.
Robert Capa, André Kertész, Brassai vagy
Lucien Hervé neve mindenütt ismerõs a vilá-
gon.
   Az itthon maradt fotósok közül külön rész
szól Pécsi Józsefrõl, a magyar reklámfotózás
atyjáról és Angelóról is. A szerzõ külön
fejezetet szentel a Bauhausban mûködõ
Moholy-Nagy Lászlónak és Kepes Györgynek
is, és kiemelt figyelmet fordít a fotográfus nõk
által létrehozott hagyatékra: Máté Olga, a szo-
ciofotós Kálmán Kata, és az emigrációban
külföldi elismertséget szerzõ olyan alkotók,
mint Besnyõ Éva, Ergy Landau vagy Ylla is be -
kerültek a kötetbe. 

A könyv az 1989-es évvel zárul,
az utolsó feldolgozott idõszak a
neoavantgárd korszaka, amely-
ben több, még ma is aktív ma-
gyar fotómûvész kezdte a pályát.
A könyvbõl nemcsak a magyar

fotográfia története, de a magyar
kultúrtörténet százötven éve is
kibontakozik, hiszen a fényké -
pészek élete és életmûve számta-
lan ponton érintkezik az egyéb
mûvészeti ágakat képviselõ alko -
tó kéval. Itthon az 1908-ban in -
dult Nyugat és Kassák köre,
külföldön a párizsi és berlini
mûvészvilág, vagy az amerikai
képeslapkultúra születése elkép -
zelhetetlen a jelenlévõ magyar
fotósok nélkül, csakúgy, mint a
Bauhaus fénykora. 

A Látóhatár Kiadó által meg-
jelentetett 344 oldalas kötet
301 fotót tartalmaz, képjegyzék
és névjegyzék is segíti az eliga-
zodást, a gazdag képanyag révén
pedig akár lapozgatható képes
album ként is megállja a helyét
a kötet. 

Hiánypótló könyv a magyar fotósok életérõl és életmûvérõl  

A magyar fotó 1840-1989 

Tér-Kép: új galéria nyílik a Krisztinavárosban

Látványtervek a galériáról                                                                                                      Szentmáry Építész Stúdió

   Az Tér-Kép Galéria november 15-én,
csütörtökön 17.00 órakor nyílik meg, az
elsõ tárlat  Fábri Zoltán Kossuth-díjas ren-
dezõ festményeibõl mutat be válogatást
Ez is ember mûve címmel.
   Filmrendezõi pályafutása elõtt Fábri
Zoltán festõ mû vés z nek készült. Három
évet járt a Képzõmûvészeti Fõisko lára,
ahol Réti István tanítványa volt. A mester
a fiatal növen déket harmadéves korában
tanársegédjéül kérte fel. Õ azonban –
mentora számára váratlanul – nem élt e
megtisztelõ lehetõséggel, átjelentkezett a
Filmmûvészeti Fõiskolára. 
   1983-ban, miután elkészítette utolsó
filmjét (Gyertek el a névnapomra), újra fes-
teni kezdett. Így fogalmazott: „Kéz be -
vettem megint az ecsetet. Létrejött egy
csomó kép. S most olyan, mintha nem is lett
volna közben semmi…” Egy 1985-ben
készült interjú ban pedig így fogalmazott:
„Anélkül, hogy valamiféle program mun -

kált volna bennem, lényegében ugyanazt
folytatom a vász non, ami a filmjeimben
inspirált.” 
   Az ünnepélyes megnyitón köszöntõt
mond Nagy Gábor Tamás, Budavár pol-
gármestere, a kiállítást megnyitja András
Ferenc, Kossuth- és Balázs Béla-díjas film-
rendezõ. Közremû ködik: Szirtes Edina
Mókus, énekes. 

   A rendezvény folytatásaként 18.00 óra -
kor Fábri Zoltán Magyarok címû filmjét
vetíti le az önkormányzat a Tabán Mozi -
ban, a Lelkiismeret ösvényén címû életmû-
sorozat részeként. 
   Majd az elõadást követõen Nagy Gábor
Tamás polgármester András Ferenc ren-
dezõvel beszélget.
   A vetítésen a részvétel díjmentes, a
beengedés érkezési sorrendben történik. 
                    (További részleteket lásd lent 

a hirdetésben.)
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A Budavári Önkormányzat Jókai Anna
Szalonja novemberben is számos különleges
prog rammal várja a látogatókat. Folytatódik a
Vizizene sorozat Eckhardt Gáborral, valamint a
Világszem sorozat Reisinger Jánossal. A Sza -
lonban november 12-15. között  Sass Sylvia,
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekesnõ
nyilvános mesterkurzust tart, amely passzív hall-
gatókat is fogad. A kurzus november 16-án ope ra -
esttel, november 17-én nagyszabású koncerttel
zárul. Ez utóbbinak a Városháza ad ott hont. 

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 szólaltatja
meg. Mûsor: Joseph Haydn:  d-moll vonósné-
gyes, op.76, no.2. (‘Quintenquartett’)
Alexander Borodin: D-dúr vonósnégyes
- Szünet -
Franz Schubert: d-moll vonósnégyes (‘Halál és a
lányka’)
Közremûködik: Rácz József (hegedû), Baksai
Réka (hegedû), Tornyai Péter (brácsa), Zétényi
Tamás (cselló). Belépõdíj: 2000 Ft. Jegyek
kaphatók az Interticket jegyhálózatán, valamint
a www.jegy.hu oldalon. Jegyrendelés a jokaian-
naszalon@budavar.hu e-mail címen lehetséges,
a megrendelt jegyek átvételérõl és a jegyfoglalás
érvényességének határidejérõl a visszaigazolása -
kor küldenek tájékoztatást.

SASS SYLVIA MESTERKURZUSA 
November 12-15-ig, hétfõtõl csütörtökig 13.00-
19.00 óráig tart Sass Sylvia, Kossuth- és Liszt Fe-
renc-díjas operaénekesnõ nyilvános mester kur -
zu sa, amely passzív hallgatókat is fogad az óra -
kezdések idõpontjában. A belépés díjtalan, de
re gisztrációhoz kötött. Regisztrálni a jokaian-
naszalon.hu web oldalon vagy a jokaiannasza-
lon@budavar. hu e-mail címen lehet a program
megjelölésével.

OPERAEST
November 16-án, pénteken 19.00 órátólMozart,
Donizetti, Verdi, Puccini operáiból hang zanak el
részletek Sass Sylvia mesterkurzu sának részt vevõi
tolmácsolásában.  Közremûkö dik: Miki Hayashi,
Alisa Katroshi, Yuliia Keikieva, Molnár Eszter,
Varga Anna, Vámosi Katalin. Zongorán közre -
mûködik: Nagy Márta. Belé põdíj: 1000 Ft. Jegyek
kaphatók az Interticket jegyhálózatán, valamint a
www.jegy.hu oldalon. Jegyrendelés a jokaiannasza-
lon@budavar.hu  e-mail címen lehetséges, a
megrendelt jegyek átvé telérõl és a jegyfoglalás
érvényességének határ idejérõl a vissza igazolásakor
küldenek tájékoztatást.

SASS SYLVIA MESTERKURZUSÁNAK
ZÁRÓ KONCERTJE
November 17-én, szombaton 19.00 órakor
Sass Sylvia mesterkurzusának zárókoncertje a
Város háza aulájában (1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1.) Sass Sylvia, Kossuth- és Liszt
Ferenc-díjas operaénekesnõ és tanítványainak
tolmácsolásá ban részletek hangzanak el Mozart,
Donizetti, Verdi, Puccini operáiból. 

Közremûködik: Miki Hayashi, Alisa Katroshi,
Yuliia Keikieva, Molnár Eszter, Varga Anna,
Vámosi Katalin.
Zongorán közremûködik: Harazdy Miklós
Belépõdíj: 1000 Ft 

Jegyek kaphatók az Interticket jegyhálózatán,
valamint a www.jegy.hu oldalon és a Budavári
Önkormányzat Ügyfélszolgálatán (1014 Buda -
pest, Kapisztrán tér 1.), ügyfélfogadási idõben.
Jegyrendelés a jokaiannaszalon@budavar.hu e-
mail címen lehetséges, a megrendelt jegyek átvé -
telérõl és a jegyfoglalás érvényességének határ -
idejérõl a visszaigazolásakor küldenek tájékoz-
tatást.

VILÁGSZEM - MAGYAR KÖLTÕK 
AZ IGAZSÁGRÓL
November 17-én, szombaton 18.00 órától
Világszem, Reisinger János irodalomtörténész
sorozata a magyar költészet tematikus szemléjé-
vel, versmondással, verselemzésekkel. Elhangoz-
nak Vörösmarty Mihály, Petõfi Sándor és
József Attila költeményei. A belépés díjtalan,
de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a jokai -
annaszalon.hu weboldalon vagy a jokaiannasza-
lon@ budavar.hu e-mail címen lehet a program
megjelölésével.

3 IN 1 - AVAGY AZ ÕRÜLTEN JÓ 
SCHUMANN-ZENE
November 21-én, szerdán 18.30 órától Vizi -
zene Eckhardt Gáborral. A belépés díjtalan, de
regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a jokaian-
naszalon.hu weboldalon vagy a jokaiannasza-
lon@ budavar.hu e-mail címen lehet a program
megjelölésével.

120 ÉVE SZÜLETETT BABAY JÓZSEF 
November 22-én, csütörtökön 17.00 órától a
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Mûvészeti Társa -
ság programja Babay József emlékére, akinek
regényébõl készült 1940-ben a népszerû „Rózsa -
fabot” címû film. Elõadó: Babay Berna dett, az
író lánya.
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a jokaiannaszalon.hu weboldalon
vagy a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail
címen lehet a program megjelölésével.

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

BUDAVÁRI ZENEI SZALON
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
November 13-án, kedden 17.00 órától újra
Budavári Zenei Szalon. Házigazda: Szilasi Alex zongo-
ramûvész. A belépés díjtalan. 

MAGYAR EMLÉKEKÉRT
A VILÁGBAN EGYESÜLET 
(Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. székház, 1016
Budapest, Gellérthegy u. 30-32.) 
November 13-án, kedden 18.00 órakor Magya -
rok nyomában a Föld körül VII. rész - Magyarok Afriká -
ban. 200 éve ezen a napon született a neves magyar
Afrika-utazó, felfedezõ: Magyar László. Elõ adó: dr.
Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója. 
    November 20-án, kedden 18.00 A magyar or-
vostudomány híre a világban (II. rész). Jeles személyi -
ségek a balatonfüredi Szívkórház történetében.
Meghívott elõadó: Dr. Veress Gábor, a kórház fõigaz-
gatója. 200 éve született  Semmelweis Ignác – dr.
Körösi Mária egyetemi docens elõadása. Az egyesület
emlékhely-felvételeivel tisztelegnek a szintén 200 éve
született Babarczi Schwartzer Ferenc, az 1848-as
szabad ságharc honvéd-törzsorvosa, a magyar elme -
gyógyászat megalapítójának emléke elõtt is. 

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.  

LÁNCHÍD KÖR
(A program helyszíne: Budapesti Egyetemi
Katolikus Gimnázium, I., Szabó Ilonka u. 4. )
November 9-én, pénteken 13.00 órakor Szent
Lászlóról szóló költemények a 19-20. századi magyar
irodalomban. Elõadó: dr. Szörényi László irodalom -
történész, az MTA doktora, az MTA Irodalomtudományi
Intézetének ny. igazgatója.

ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
(1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.)
November 18-án, vasárnap 16.00 órakor „... csak
Mozart, és...” - Botos Veronika (brácsa) és Hegedûs
Katalin (zongora) sorozata (3. rész).  Belépõjegyek:
2200 Ft (felnõtt) és 1500 Ft (diák, tanár és nyugdíjas). 
Jegyinformáció: www.bftz.hu, www.facebook.com/
bftz.hu, tel.: +36-1-952-0901, 1061 Bp. Dalszínház u.
10.

MAGYAR MEZÕGAZDASÁGI
KÖNYVTÁR 
(1012 Budapest, Attila út 93.)
November 20-án, kedden 15.00 és 18.00 órakor
a Mit érdemes tudni…? sorozat következõ rendez -
vénye: Gombatermesztés. Elõadó: Pál János, környe -
zetgazdálkodási agrármérnök. A belépés ingyenes, a
sze rencsések   a természet 1-1 apró szeletével gazda -
gabban távozhatnak!

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI
KÖNYVTÁR
(Budavári Palota F épület; 1014 Budapest, Szent
György tér 4-5-6.) 
November 6. és 2019. február 9. között tekint -
hetõ meg az Országos Széchényi Könyvtár új, nagysza -
bású kiállítása A Corvina Könyvtár budai mûhelye cím-
mel. Igazi különlegesség, hogy a hazánkban õrzött 53
corvina csaknem hiánytalanul találkozik a kiállításon.

VÁROSMAJORI JÉZUS SZÍVE
PLÉBÁNIA
(1122 Budapest, Csaba utca 5.)
November 17-én, szombaton 15.00 – 18.00 óra
között használt könyvek vására a városmajori kis -
temp lomban. Plébániai kölcsönkönyvtárak ingyen vi-
hetnek könyveket.

Programok

Novemberben is Világszem és Vizizene

Sass Sylvia mesterkurzus és zárókoncert a Jókai Anna Szalonban
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HÉTFÕ: 

09.30-11.30 Buboca Baba Klub és Tanoda. 
09.30 November 5-tõl hat alkalmas, Beszélõ
Babakezek Babajelbeszéd alaptanfolyam. További infor-
máció és jelentkezés: www.babakezek.hu.
10.30 Beszédindító játékos foglalkozás. Az elsõ alkalom
ingyenes. A logopédiára a bejelentkezés szükséges:
bubocababa@gmail.com.
Minden további információ: www.buboca.hu, Hamar-
Szelényi Éva, Buboca Baba Klub és Tanoda vezetõje.

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 nyug -
díjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan @gmail.com címen.

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

18.00-19.00 Stabilizáló funkcionális tréning.
Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok a
testtudatos mozgásért. Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom;
4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan@ gmail.com címen. 

SZERDA:

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

10.30-12.00 Közép-budai baba-mama klub.
Várják az anyukákat babáikkal és intéz ménybe még nem
járó gyermekeikkel. A foglalkozásokon lehetõség nyílik a
szak értõktõl kérdez ni. További információk a facebook-
oldalon: Közép-budai baba-mama és hordozós klub, il-
letve 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 elev e -
nítheti fel a chachacha, rumba, samba, az angol keringõ,
a slowfox és a tangó alaplépéseit. Folyamatos csat-
lakozási lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, +36- 30-
479-93-28. 

CSÜTÖRTÖK:

08.00-9.00 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
tökélete sítheti nyelvtudását.

17.00-18.00 Meridián torna. 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 a
testtudatos mozgásért, 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, savanyúságok és
más finomságok várják a vásárlókat.

08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 700
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan
@gmail.com címen.

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

10.15-11.15 „Aranycipõ” senior társastánc tan-
folyam. Részvételi díj 500Ft. Az órákon profi tánctanár
segítségével tanulhatja meg, vagy elevenítheti fel a
chachacha, rumba, samba, az angol keringõ, a slowfox és
a tangó alaplépéseit. Folyamatos csatlakozási lehetõség!
Érdeklõdés: Füleki Réka, +36-30-479-93-28. 

VASÁRNAP:

Különleges születésnap a Bagolyvár Birodalom
szervezésében. Igazán emlékezetessé teheti gyer-
meke születésnapját a Vízivárosi Klubban. Igény szerint
kalandtúrát, vetélkedõt, alkotómûhelyt is szerveznek a
mulatságra. További információ: Körmendi Csilla, +36-
30-531-5577, bolcsbagoly@index.hu

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

A Magdolna-toronynál beszéltük meg a talál -
kozót; zöld terepruhájáról és a nyakában lógó
távcsõrõl könnyen megismerem. Éppen két turis -
tá nak mutatja meg, hogy a torony melyik részén
költenek a vércsék. Csatlakozom a társasághoz,
bemutatkozom, õ is mondja a nevét: –Morandi -
ni Pál vagyok, de a kollégák a Madártani
Egyesület ben a „vércsés Morandini”-nek nevez -
nek. Morandini Pált nemcsak a környéken lévõ
intézmények és madárbarát lakók hívják, ha
„madárügyben” segíteni kell, hanem jó néhány
szárnyas is a személyes ismerõse. 

Vörös vércsepár a toronyban
– Ha fölnéz a Magdolna-toronyra, innen lentrõl
is láthatja – és máris mutatja – a villámhárítóhoz
közel van egy fekete üreg, ott szoktak költeni a
vércsék. Nyolc-tíz éve láttam õket elõször. Aztán
a következõ esztendõben úgy tûnt, hogy nem
térnek vissza, de az utóbbi években kiderült, hogy
újra itt vannak és stabil költõhelyet találtak. A
vércse négy-hat rozsdavöröses, pöttyös tojást rak,
legkorábban áprilisban kezdõdik a költés. Egy
hónap a kotlás, majd kikelnek a tojások és egy
újabb hónappal késõbb kirepülnek a fiókák.
Õsszel mediterrán vidékre távoznak.
   – Tavaly már intenzíven figyeltem õket és jelen
voltam a kirepülési napokban is. Az egyik fióka
a földre került, õt meg is tudtam gyûrûzni.
Gyakran idõzöm itt; amikor a piacról jövök,
leszállok a buszról és egy pár percig várok. Néha
szerencsém van és látom õket, elõfordul, hogy a
toronysisak alatti párkányon, vagy a villámhárító
szögvasrúdján figyelnek.

– Vajon hogyan keveredhettek ide?
– Nem ritka, hogy városokban keresnek maguk-
nak költõhelyet. Kedvelik a párkányokat, a régi
házak üregeit és a szellõzõcsöveket. Ha megnéz-
zük Budapest vércsetérképét – és máris elõveszi a
színes ábrát a táskájából – feltûnõ, hogy a vércsék
számára a mûemléképületek és nagyobb gyárte -
lepek jelentik a bázist. Budapesten 60-70 pár,
Bécsben kb. 200 pár élhet. A testvérvárosi egye -
sület révén nemrég jártunk Zentán, ott azt hal-
lottam, hogy a vércsék a város három temp -
lomtornyában szoktak költeni.
   A vércsék ragadozó madarak. Városi környe -
zet ben fõként rágcsálókkal táplálkoznak. – A leg-

fontosabb táplálékuk a mezei pocok, amit a Vár-
ban költõ madarak legközelebb a budaörsi repü -
lõtéren találnak. Elõfordul, hogy a Sas-hegyrõl
gyönyörû zöld gyíkokat hoznak. Mi persze
tudjuk, hogy a gyík védett állat, de vegyük úgy,
hogy a vércsék mentességet kaptak a vadászati
tilalom alól – teszi hozzá mosolyogva. 

A dolmányos varjú nem könnyû eset
– A dolmányos varjúra sok panasz érkezik a Vár-
ból, különösen a Dísz tér környékérõl – meséli
Morandini Pál. Május végén, június elején,
amikor a dolmányos varjú fiókája még nem tud
repülni, de már kijött a fészekbõl és a bokorban
rejtõzködik, elõfordul, hogy a harcias természetû
szülõk megtámadják az arra sétáló járókelõt.
Rikácsolnak és rárepülnek.  
   A varjú okos madár és felismeri az emberi arcot.
Van egy példány a környé künkön, amelyik kedvel,
és egy másik, amelyik nagyon nem szeret engem.
Az elsõ rõl gyanítom, hogy fióka korában hazavit-
tem egy varjútámadásos helyrõl. Egy-két napig ott
lehetett nálunk az Attila úti teraszon, és megje-

gyezte, hogy gondoskodtam róla, etettem
õt. Ahányszor gyanútlanul sétálok a Palota
úton, egy varjú odacsusszan mellém. A var-
jakra ez nem jellemzõ, de szerintem ez egy
mentett varjú lehet. 

Amikor az erkélyünkön nagy ritkán var-
júetetés történik, a környékbeli varjak ezt
mindig észreve szik. Odagyûlnek és óriási
kiabálás közepette röpködnek fölöttem, sõt
le is csapnak, mert azt hiszik, hogy bántom
a kezemben lévõ dolmányos varjút. Egy
ilyen gyanakvó varjú alaposan megjegyez -
hetett magának, mert ahányszor a Horváth-
kertben járok, fölém száll egy jó magas ágra,
és a csõrével püföli azt, miköz ben károg. Azt
akarja, hogy tûnjek el onnan.

Meghökkentõ mesék
Néha meglepõ események is történnek a
környéken – mondja Morandini Pál, jelez -
ve, hogy „madárügyben” még õt is érheti
meglepetés. – Évekkel ezelõtt macska ba -
goly költött a Hunyadi út felsõ sza-
kaszánál, egy fenyõfán. Ugyancsak az
érdekes esetek közé tartozott, amikor egy
madarásztársam arról értesített, hogy a
Clark Ádám téren, az Alagúttól északra
lévõ borostyánnal benõtt fán karvaly -
fészket talált. A karvalyfiókák ott voltak a
fa alatt, de, mire odaértem, sajnos elpusz-
tultak. Valószínûleg a szülõk elhagyták a
fészket, és a fiókák éhen haltak. A karvaly-
vadászatok nyomát, az elkapott galambok
pihetollait egyéként idõnként lehet látni
a Dózsa György téren, a Vérmezõn és a
Horváth-kertben. 

Néhány éve azért hívtak, mert tele volt
a Magdolna-torony házi rozsdafarkúval.

Rengeteg volt odabent a légy, emiatt repültek be
a madarak. Végül kinyitottunk egy torony -
ablakot, és megoldódott a probléma. A veréb is
régóta érdekességnek számít. A Szentháromság
téren komoly házi verébállomány él, ami Buda -
pestre ma már nem jellemzõ, mert ezek a
madarak szinte kipusztultak. Az egykori pénzügy -
minisztérium neogótikus párkányain azonban
jól érzik magukat, megfelelõ költõhely számukra. 
   Érdekes eset volt, amikor egy Krisztina körú-
ton lakó néni lakásába beröpült egy királyka. Ez
a madár nem gyakori errefelé, bár a Fortuna
udvarban is elõfordult már. Más alkalommal
azért telefonáltak, hogy egy Attila úti ablakban
egy különleges madarat látnak. Kimentem a
helyszínre és megpillantottam egy guvatot. Hideg
idõ volt, vonulásban lehetett és valószínûleg
elkóborolt. Elõször a tûzoltók próbáltak segíteni,
de amikor fölmásztam a létrára, a guvat jó
messzire elrepült. Néhány óra múlva az Attila út
másik oldalán megtaláltam és befogtam. Elvit-
tem az állatkertbe, ahonnan végül kivitték egy
vízparti helyre, az élõhelyére.

Ahány ház, annyi szokás
– Vércséket nemcsak a Magdolna-toronyban
találunk – mondja a terepmadarász és azt javasol-
ja, hogy sétáljunk át a Zenetudományi Intézet -
hez. Miközben átballagunk a Bécsi-kapu téren,
megtudom, hogy az idén a levéltár tetején is
költött vércse. Morandini Pál megértõ a mada -
rakkal, ugyanakkor a társasházak lakóival is. –
Több panasz érkezett a vércsékre, egy Batthyány
utcai házból is szóltak, hogy a madár zavarja a
lakókat. Hangoskodott, mert éhes volt, és persze
akkor is csipákolt, amikor meglátta, hogy az anyja
pockot visz neki. Van olyan ember, aki örül
ennek, és akad, akit bosszant. Ilyen esetben az a
legokosabb, ha a fiókát föltesszük a háztetõre,
ahol a madár nyugalomban még eltöltheti azt az
egy-két hetet, amíg a szülei etetik. A tetõn
mászkálhat, gyakorolhatja a repülést. 
   Pár esztendeje a Fortuna-udvarba vezetõ boltív
alatt, a szellõzõ nyílás mellett is költöttek vércsék.
Mivel kipotyogtak a fészekbõl, egy karbantartó
polccal megerõsítette a költõhelyüket. Arra is
van példa, hogy a lakók szeretnék, hogy visszatér-
jen hozzájuk a vércsepár. Egy Ág utcai ház legfel-
sõ emeletén tatarozáskor megszûnt a jó kis zug,
ahol a madár költött. Végül a társasház kérésére
készíttettem egy 40×40 cm-es költõládát, amit
olyan színûre festettek, mint a ház fala, és jó
magas ra felszerelték. Két-három évig valóban
költött benne vércse. 

A terepmadarász hisz a csodákban
– Kertészmérnök vagyok, gyógynövény szakon
végeztem. 1978-tól 2004-ig a söriparban dolgoz -
tam, és sok évvel ezelõtt Kõbányán, a Maglódi
úti gyártelepen láttam elõször, hogy vörös vér-
csék költenek az egyik épületen. Felhívtam a
Ragado zómadár-védelmi Szakosztály elnökét, és
megkér deztem, hogy ki gyûjti az adatokat a
vörös vércsékrõl, mert a megfigyeléseimet
szívesen továbbítanám az illetõnek. Azt felelte:
„senki sem gyûjti”. Így kezdõdött, így lettem
terepmadarász… 
   A vezetéknevem nemcsak olaszos hangzású,
hanem a dédnagyapám valóban olasz volt.  1851-
ben építészmérnökként érkezett  ide dolgozni. A
máramarosi hegyek közt úgy érezhette magát,
mint trentínói szülõföldjén. Miután  megnõsült,
végleg itt is maradt magyar feleségével. Csodála -
tos családom van, a feleségem már most elérte az
életszentséget – meséli mosolyogva. Õ, és mind
a négy fiam érdeklõdik a madarak iránt. Gyakran
elõfordul, hogy az erkélyünkre átmeneti idõre
befogadunk egy-egy madarat. Amikor az embe -
rek felhívnak egy vércse vagy más madár miatt, a
fiaimnak azt szoktam mondani, hogy csoda
történt. Mire õk általában azt válaszolják, hogy
„Apu, te nagyon alacsony követelményeket
támasztasz a csodákkal szemben”. – Azt hiszem
nem! 

Rojkó Annamária

Velünk élõ madarak

A „vércsés Morandini” hisz a csodákban

A vörös vércsék fészke a Magdolna-toronyban
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MESEMÚZEUM
PROGRAMOK

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

ÁLLATOS MESÉK –
DIAFILMVETÍTÉS
Amit vetítünk: A há -
rom kismalac, A tü-
csök 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 ze ne nagycsoportosoknak, kis isko lásoknak
és harcedzett szü lők nek. 
A Kiscsoport ze nekar szövegei elsősorban kor társ ma-
gyar gye  rekversek, illet ve ezek ihleté sére született
saját, játékos írások, melyekben állatokról, a hét nap-
jairól, a kiboruló kakaóról, a gyermeki lét és lélek sajá-
tosságairól és a mindezekhez kapcsolódó szülői meg-
próbáltatásokról mesélnek. 
A zenekar tagjai: Sólya Krisztina - ének, Gazda Bence -
basszusgitár, Jelinek Balázs- gitár, Pálhegyi Máté - fuvola,
Pálvölgyi Balázs - gitár, Pödör Bálint - ütő hang szerek. 
Ajánlott korosztály: 4-10 éves korig. 60 perc.

AZ ELVESZETT TÁRGYAK NAPJA - 
INTERAKTÍV MESEJÁTÉK
Ajánlott korosztály: 5-11 éves korig.
50 perc.

MESEBELI HÉT PRÓBA CSALÁDOKNAK 
A programon való résztvevők száma korlátozott, jelent -
kezni 10 órától lehet a múzeumban.
Ajánlott korosztály: 5-99 éves korig. 60 perc.

November 10, szombat 11 órától

November 11., vasárnap 11 órától

November 17, szombat 11 órától

November 24., szombat 11 órától

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma „Fitt,
Egészséges Nemzetért Tárt Kapus program” tá-
mogatásával több budai helyszínen ingyenes Fit-
Ball órákon vehetnek részt az érdeklõdõk a
magyar országi Fit-Ball Master Trainer, Antal
Miklós vezetésével.

– A Fit-Ball Tréning igazán különleges tréning-
forma, hiszen korosztálytól, nemtõl függetlenül
mindenkinek bátran ajánlható – mondta el
Antal Miklós oktató. Ízületkímélõ, tehermen -
tesített helyzeteket biztosít a zenés táncos vagy
atlétikus zsírégetõ, erõsítõ, nyújtó, relaxációs
gyakorlatok során egyaránt. – Így azok is járhat-
nak ezekre a foglalkozásokra, akiknek valamilyen
oknál fogva (pl. ízületi bántalmak, túlsúly vagy
életkoruk miatt) más mozgásforma, vagy akár a
szabadtéri gyaloglás, futás fájdalmat okozna –
tette hozzá. Antal Miklós arra is felhívta a figyel-
met, hogy a kíméletesség ellenére a mozgásforma

nagyon jól edzi az izomzatot, jótékony hatással
van a keringésre és az egyén edzettségének
megfelelõ optimális terhelést biztosít. Ezért egy-
egy foglalkozáson egyszerre vehetnek részt a
kezdõk és a haladók is. – A Fit-Ball Tréning min-
denkinek megfelelõ fejlesztõ hatást biztosít és
mindenki élvezni fogja. Úgy lehet kellemesen
elfáradni, hogy közben fülig ér a szánk! – hívta
fel a figyelmet a szakedzõ.
   Az edzéseken kívül a program másik külön-
legessége, hogy Antal Miklós az órákhoz kapcso -
lódva komplex életmódklubot is tervez indítani
mindenkit érdeklõ, egészséggel kapcsolatos elõ -
adásokkal, közösségi eseményekkel, szabadté ri
családos túrákkal, kerékpározással. 
   A Fit-Ball Tréning másik újdonsága, hogy az
érdeklõdõk maguk határozhatják meg, melyik
helyszínen, mikor, milyen óratípusok legyenek,
sõt még arról is szavazhatnak, hogy az órán
milyen stílusú zenék szóljanak. Az online szavazó
felületen minden részletes információt  megtalál-
nak az érdeklõdõk és mindenki leadhatja voksát,
milyen órákon szeretne részt venni. A többség
igényének megfelelõen alakul majd ki a heti tel-
jes órarend, melyben a tervek szerint hetente kb.
17-20 alkalommal lehet teljesen ingyenesen
sportolni. 

Kik jelentkezhetnek?

12 éves kortól és 145cm felett bárki jelent -
kezhet! Hölgyek, urak, kezdõk, haladók, fiata -
lok, középkorúak, idõsek egyaránt! A szavazás
eredmé nyé nek megfelelõen szinte bizonyos,
hogy lesznek intenzívebb, inkább fiataloknak
szóló órák és visszafogottabb senior foglalkozá-
sok, így mindenki megtalálja majd a számára
legvonzóbb lehetõségeket!

Hogyan lehet szavazni és helyet foglalni 
az órákra?

Az érdeklődők minden információt, jelentkezési
lehetőséget megtalálnak a www.fitball.hu web -
oldalon. Kérdés esetén írjanak e-mailt az info@
fitball.hu e-mail címre vagy 09.00-18.00 között
hívják a +36-70/370-0015-ös telefonszámomot.

A Fit-Ball Tréning pozitív élettani
hatásai

Az egyensúly-kényszer miatt az erõsítõ gyakorla-
tok során a stabilizáló segédizmok is fejlõdnek. 
Nyújtó, relaxációs gyakorlatai sokkal élvezete-
sebbek, mint az eszköz nélkül végzett hasonló
mozgásformák. Biztonsággal lehet visszaszerezni
a gerinc minden irányú mobilitását és az egész
test fiatalos hajlékonyságát. Segít a csontritkulás
megelõzésében. Hatékony zsírégetõ mozgásfor-
ma, a labdán rugózás a comb és farizmok fej -
lesztésében rendkívül hatékony, és gyorsan segít
eltüntetni a narancsbõrt.  

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 lakosok-
nak ingyenes. Igény szerint felszerelést is tudnak biz-
tosítani.További információ: +36-1-375-0336.

JÓGA 
Hétfõnként 18.00 – 19.30 között jóga. Külön felszere -
lés nem szükséges, jóga matracot és kiegészítõ esz -
közöket biztosítanak. Részvételi díj: I. kerületi lakosok-
nak, I. Kerületkártyával rendelke zõknek 1500 Ft /al-
kalom, kerületen kívüli érdeklõdõknek 2000 Ft / alka-
lom. További információ: Horváth Cintia: +36-1-375-
0336 +36-30-3960-323; szintikeee89@gmail. com. 

EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ SZENIOR
TÁNC 
Keddenként 11.00 órától Egészségmegõrzõ Senior
Tánc. Nem kell hozzá partner, sem elõzetes tánctudás.
A részvétel a kerületi lako soknak ingyenes. További in-
formáció: +36-1-375-0336.

MOZDULJ TUDATOSAN
ZSÍRÉGETÕ TRÉNINGGEL!
Csütörtökön 17.00 - 17.50 óra között alakformáló tor-
na. Részvételi díj: kerületi lakosoknak 1200 Ft/alka-
lom, 4000 Ft/4 alkalmas bérlet; kerületen kívülieknek
1400 Ft/alkalom, 4800 Ft/4 alkalmas bérlet.
Polifoamot biztosítanak. Elõzetes regisztráció szük-
séges: mozduljtudatosan@gmail.com. Facebook
elérhetõség: @mozduljtudatosan 

ÚJ! GYEREKJÓGA
Péntekenként 14.00 -14.45 óra között gyerekjóga.
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

Ingyenes 
Fit-Ball® órák
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Immáron hagyomány a Budapesti Egyetemi
Katolikus Gimnáziumban, hogy a hetedik
évfolyam Magyarország egyik korábbi fõvárosába
kirándul a Lánchíd Körrel közösen, hogy megis-
merjék a Duna-kanyart védõ Fellegvár történetét
és természeti kincseit. Természetesen nem ma -
radhattak ki a közösségi programok sem, ennek
keretében lehetõség nyílt az arra „érdemesek”
hajítógéppel való eltávolítására is… Végül a
hajítógépet nem használtuk, de a kalodába,
szöges székbe és a pellengérbe is többen beleke -
rültek: nem is árt a gimnázium elején tisztázni a
szabályokat.  
   A városba korán reggel indult a gimnázium 45
diákja, a 3 kísérõtanár és a Lánchíd Kör négy tag-
ja. Már  utazás közben lehetõség nyílt Visegrád
történetének megismerésére, de ennek kapcsán
a V4-ek egyre jelentõsebb együttmûkö désérõl, az
európai politikában egyre inkább meghatározó
szerepérõl is szó esett.  Aztán az út mellett fel is
bukkantak a különbözõ korok maradványai, ami
azt jelentette, hogy hamarosan megérkezünk. 
   A Fellegvárban három múzeumot tekintet-
tünk meg, a falakon kívül pedig kipróbáltuk a
kalodát, a szöges széket és a pellengért.  A pa -
nop tikumban újabb feladat várt a diákokra: a
visegrádi királytalálkozó szereplõit a ruházatuk
alapján próbálták felismerni. A vadászati kiál-
lítás és a vár történetét feldolgozó tárlat is sok
érdekességet rejtett, megnézhettük a korabeli
fegyvereket, címereket, ismerkedtünk nagy
magyar uralko dóinkkal. Dél közeledtével egy
rövid kirándulás következett egy meredek hegyi
ösvényen – szerencsére lefelé, majd a városban
egy nagyon finom ebéd várta a kiéhezett tár-
saságot, hogy aztán tele gyomorral indulhas-
sunk a bob-pályákhoz. Itt kortól függetlenül
mindenki próbára tehette képességeit és
merészségét. Hazafelé a buszúton még egy teszt
következett, hogy felmérjük, ki mennyi infor-
mációt tudott elraktározni, a legjobbak még
jutalomban is részesültek. 
   Köszönjük a Lánchíd Körnek, hogy mun -
kájukkal és jelenlétükkel nagyban elõsegítették
45 diák kirándulását. Köszönet a Budavári
Önkormányzat Kulturális Oktatási és Sport
Bizottságnak a program támogatásáért.

Devich Dénes
pedagógus

A Lánchíd Kör és az Egyetemi Katolikus Gimnázium közös kirándulása

Visegrádon a hetedikesekÚjra Hadik Bál

Színpompás huszáregyenruhák, csillogó kar-
dok, pörgõ-forgó szoknyák, összecsendülõ
borospoharak… Ki ne szeretne ilyen hangulat-
ban mulatni egy jót? Fõleg, ha mindezt
történelmi környezetben, a Budai Vár tövében,
az Országház 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
kezdettel. A kárpát-medencei magyarság össze-
tartozását is szimbolizáló esemény prog -
ramjában helyet kapnak anyaországi néptán-
cosok és hagyományõrzõ huszárbandériumok
egyaránt. A résztvevõk meghallgathatják Szarka
György és Popovics Béla lebilincselõ elõadását
nemzetünk múltjáról és jövõjérõl, hírneves és
feltörekvõ hazai borászok termékeit kóstol-
hatják a borozóban, részt vehetnek a Laposa
Birtok borkóstolóján és végigizgulhatják a
támogatók jóvoltából fantasztikus nyeremé -
nyekkel kecsegtetõ tombolát. 
   A talpalávalóról a Madarak együttes gondos -
kodik, 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 fõpolgármester-helyettese, majd ezt köve -
tõen kerül sor – immár hagyományosan – az
iskola növendékei által bemutatott palotásra.
A bál védnöke Nagy Gábor Tamás polgár -
mester. 
   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-mail-
ben a hadik@egyetemi.hu címre írt igénylés-
sel.
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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, dongabol -
tozatos, összkomfortos, felújítandó önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere irányár: 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 örökölhetõ bér-
leti 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 öröklakás + 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 örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 14,5 M Ft.  Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/509-2665. 
    I. Attila úton 23 m2-es + 7 m2 galériával kialakított,
földszinti, egyedi gázfûtéses, tehermentes, alacsony
rezsiköltségû, remekül bérbeadható öröklakás tulajdon-
joga 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 gázfûtéses, földszinti, napfényes önko-
rmányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere -
irányár: 16,9 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/
509-2665.  
    Budai várban az Országház utcában 36 m2-es
közvetlen kertkapcsolatos  gázfûtéses, felújítandó önko-
rmányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere -
irányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/
509-2665.  
    II. Rózsadombon a Tövis utcában 3 lakásos bauhaus
villaházban lévõ I. emeleti 163 m2-es öröklakás (tetõtér-
beépítési lehetõséggel) közel 500 m2 kizárólagos
használatú telekrésszel azonnal beköltözhetõen eladó.
Irányár: 129 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/509-2665 
    I. Budai várban kiváló lehetõség! Az Országház
utcában 100 m2-es, 2 generáció számára is alkalmas 2
bejáratú, igényesen felújított, dongaboltozatos, 2 fürdõs-
zobával, új beépített, gépesített konyhával kialakított
önkormányzati lakás örökölhetõ 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 – gázfûtéses öröklakás eladó.
Irányár: 32,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/
509-2665 
    I. Tigris utcában 2 szobás, teljes mértékben felújított
60 nm-es öröklakás garázzsal eladó. Érdeklődni: oweg-
mayr@gmail.com.
   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 hálószobás

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.
    XI. Hegyalja úton BAH csomópontnál frissen és
igényesen felújított modern, magasföldszinti, 87 nm-es 3
szobás 2 erkélyes lakás 62,9 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 szo-
ba + hallos erkélyes lakás 50 millió fortintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
   I. Iskola utcában Batthyány tér közvetlen közelében,
nagy gyalogos és turista forgalom mellett, akár bérlõvel
együtt eladó utcafrontos, bejáratott 68 nm-es 2 helyiség-
bõl álló üzlet. Irányár: 68 millió forint. 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 vállalom. 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.

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 bizalom-
mal a hét minden napján, díjtalan kiszállással.
Telefon: 06-70-600-1727.    

   Jól kereső, nagy gyakorlattal és felsőfokú végzett -
séggel rendelkező fiatal pár életjáradéki szerződést kötne
együdálló, idős személlyel. Méltó, megbecsült, nyugodt
életet biztosítunk. telefon: 20/443-0015.
   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 festmé -
nyeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evõeszközöket,
aranyakat, szobrokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan:
06/1/789-1693, 30/898-5720.
   Arany, ezüst felvásárlás! Készpénzért veszek fest-
ményeket, 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) felvásár-
lása 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, tálcát
stb. Könyveket, régi katonai kitüntetések tárgyait és teljes
hagyatékot. Elsõ vevõként a legmagasabb áron. Üzlet
telefonszám: 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com.
   
    szol gál ta tás
    
    KÉMÉNYBÉLELÉS, kondenzációs kazánok bekö -
tése, szerelt kémény építése, szakvélemény ügyintézés,
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 tá -
sa, csa pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseré -
je, ja ví  tá   sa. Mosó-, moso  gatógépek bekötése. Anyag -
beszer zéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.
   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.

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 be-
fogadására. 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

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. Vál-
lalok 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 0620-414-

8286-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.
    Angol oktatás a kerületben minden szinten. Telefon:
06-70-522-9494.

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.)

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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Adás-vétel

Szociális vásár a Magyar Vöröskeresztnél
A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a rászoruló

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.

Életjáradék

Szolgáltatás
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