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Jókai Anna a könyv 
ünnepérõl és illatáról
A Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepének egyik ki-
emelkedõ eseményeként, augusztus 31-én 18 órakor Jó-
kai Anna lesz a Széphalom Könyvmûhely vendége. A
Kossuth-díjas író-esszéista, életmûve elismeréseként au-
gusztus 20-án, az Országházban vette át a legmagasabb ál-
lami kitüntetést, a Magyar Érdemrend nagykeresztjét.

s A budaváriak idõrõl idõre találkozhatnak önnel, hiszen hol
a Magyar Kultúra Alapítvány székházában, hol a Litea Köny-
vesboltban, hol a Magyar Könyv Ünnepén tûnik fel.

Nagyon szeretem a Vár hangulatát és hagyományait.
Egyedül a parkolási renddel barátkoztam kissé nehezen,
de természetesen érthetõ, hogy óvják a környezetet. Sok-
sok elõadást tartottam ebben a városrészben. Nyolc éven
keresztül voltam a Magyar Kultúra Alapítvány kurátora,
gyakran megfordultam a Szentháromság téren. Az ottani
közösség rengeteget tett annak érdekében, hogy az or-
szághatáron kívülre szakadt magyarokat egy kicsit segítse
és kulturálisan összefogja. Nemrég a Nemzeti Galé-
riában egy szakrális elõadást tartottam a Munkácsy ké-
pekhez kapcsolódóan és szívesen jöttem más rendezvé-
nyekre is. Emlékszem arra a kedves meghívásra, amikor
egyszer én mondhattam a március 15-ei beszédet. Sokat
és sokszor járok arra, és a könyvünnepet követõen, terve-
im szerint novemberben ismét megyek.

(Folytatás az  5. oldalon) 

Augusztus 31. és szeptember 2. között, Buda
1686-os visszavívására emlékezve idén im-
már tizedik alkalommal rendezi meg a
Budavári Önkormányzat és a Litea Köny-
vesbolt a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv
Ünnepét a Budai Várban, a Szentháromság
téren. 

Az 1541-ben török kézre került Buda Vára
másfél évszázadon keresztül tûrte az idegen
oszmán hatalom és az azt képviselõ 99 budai
pasa uralkodását. Több sikertelen kísérlet
után 1686 júniusában soha nem látott össze-
fogással, a Szent Liga szövetséges csapatai meg-
kezdték a Budai Vár 77 napon át tartó ostro-
mát a Várat védõ törökökkel szemben. 1686.
szeptember 2-a végül gyõzelmet hozott a ke-
resztény szövetségeseknek, a töröknek fel kel-
lett adnia Budát. A Magyar Nyelv és a Magyar
Könyv Ünnepe a várvédõk és az önkéntesek
kitartásának, valamint a török uralom alól va-
ló felszabadulás utáni kulturális fejlõdésnek ál-
lít emléket. 

Az elmúlt egy évtizedben, a rendezvény szü-
letése óta sokan megkérdezték már: miért ün-
nepeljük a magyar nyelvet és az azt hordozó,
megtestesítõ magyar könyvet? Miért ne ünne-
pelnénk?! Hiszen anyanyelvünk az, amely jelle-
mez bennünket, amely megkülönböztet min-
ket másoktól. A kultúránk, az irodalom, a
könyvek pedig nemzeti büszkeségünk részei.
Éppen ezért a jubileumi Könyvünnepen a
könyvek mellett azokat a szellemi hungari-
kumokat is bemutatjuk, amelyek egyedülálló-
vá teszik kultúránkat. A színpadon mások mel-
lett fellép Sebõ Ferenc, Kossuth-díjas énekes,
gitáros, tekerõlantos, dalszerzõ, népzenekuta-
tó. Az által elindított táncház-mozgalom 2011-
ben az UNESCO szellemi örökség listájára is
felkerült.

A nyitónap estéjén az Operettszínház mûvé-
szeinek jóvoltából Huszka Jenõ mûveibõl csen-
dülnek fel az ismert dallamok. Huszka a ma-
gyar operettmuzsika egyik klasszikusa, akinek
nyomán világhírûvé vált a magyar operett.
Szombaton este az idén 60 esztendõs Rajkó
Zenekar lép a közönség elé, az együttes tagjai az
évszázados hírû cigányzenész-dinasztiák õsi ze-
nei tehetségét és hagyományait õrzik. Vasár-

nap, a zárónapon a magyar- és világzenét játszó
Napra zenekar mutatkozik be a Könyvünne-
pen. 

Napközben is számos program várja az ér-
deklõdõket. A színpadon bemutatkoznak a ki-
adók és az alkotók, mások mellett Jókai Anna,
Nádasdy Borbála, Sándor György, Czakó Gá-
bor, Tóth Gy. László, Lentner Csaba és Zárug
Péter Farkas. A Könyvünnepre mintegy kéttu-
cat könyvkiadó és könyvkereskedés fogadta el
a meghívást. 

A gyermekeket délelõtt színpadi progra-
mokkal várjuk: szombaton a Lúdas Matyi, va-
sárnap pedig a Mátyás király szárnyai címû me-
sét nézhetik meg a kicsik. Napközben pedig
kézmûves foglalkozások és óriáskifestõ is várja
a családokat. 

Az idei évben Buda 1686-os visszavívására
ostromjátékkal és hagyományõrzõ katonai be-
mutatókkal emlékezünk a Buda Eliberata ha-
gyományõrzõinek segítségével, akik a Halász-
bástyán elevenítik fel Buda ostromát. A Szent-

háromság téren felállított török és magyar sát-
rakban pedig mindenki megismerheti a tábo-
ri élet hangulatát.   

A jubileumi Könyvünnephez több vári köz-
intézmény is csatlakozott. Az Országos Széché-
nyi Könyvtárban augusztus 31-én és szeptem-
ber 1-jén 10.00-18.00 óra között ingyenesen
megtekinthetõ az elsõ Magyarországon nyom-
tatott könyv, a Budai Krónika és még két má-
sik, csak nagyon ritkán látható kötet. További
muzeális értékû könyvek és herendi porcelá-
nok tekinthetõk meg a nemzeti könyvtár
Ragyogás – Porcelán- és könyvritkaságok címû
kiállításán. 

A Magyarság Házában a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium, a Design Terminál
Nonprofit Kft. és a Moholy-Nagy Mûvészeti
Egyetem által közösen gondozott „Gombold
újra! Divat a magyar” pályázat díjazott alkotá-
sait tekinthetik meg a látogatók, ingyenesen.
Minden egész órában a divatbemutatókról ké-
szült film is látható. 

Bemutatkoznak a szellemi hungarikumok 

Tíz éves a Magyar Nyelv 
és a Magyar Könyv Ünnepe

A nyár búcsúzott, a meleg maradt
A szó minden értelmében felhõtlen szórako-
zást ígért augusztus utolsó szombatján a
Czakó utcai Sportközpontban megrendezett
Nyárbúcsúztató Bál. „Túlfûtöttség” ellen
párakapu védte a vendégeket, akik között
sokan délutántól késõ éjszakáig kinn ma-
radtak a zöldben. A bál háziasszonyi teen-
dõit ezúttal is Kalocsai Andrea, a Duna
Televízió szerkesztõ-riportere látta el.

Az idei sztárfellépõ, Horváth Charlie bár a
hazai rockerek „nagy generációjához” tarto-
zik, koncertjén bebizonyította, hogy sem a
hangján, sem a kondícióján nem fogott az
idõ. Másfél órás mûsorában elénekelte va-
lamennyi ismert slágerét (nem hiányzott a
New York, New York és a Jég dupla whisky-
vel sem). Kiváló muzsikusok ültek mögötte
a színpadon, köztük Lerch István és Halász
János, de megjelent dalszövegeinek írója,
Horváth Attila is. Charlie személyes han-
gon szólt a közönséghez és elárulta, hogy
éneklés közben, a színpadról is lenyûgözi õt
a Budavári Palota kivilágított épülete.

(Képriportunk a 6. oldalon)  

Tájékoztató a mûemlékek 
engedélyezésérõl
Tájékoztatjuk az építtetõket, tulajdonosokat, bérlõket,
tervezõket, hogy az egyedi mûemlékek építéshatósági
engedélyezése 22001122..  jjúúlliiuuss  11--ttõõll  megváltozott: 

A Kulturális örökségvédelemrõl szóló 2001. évi LXIV.
törvény 63. §-a alapján:

(1) A mûemléken végzett építési tevékenységek esetén
aazz  ééppííttééssüüggyyii  hhaattóóssáágg jogszabályban meghatározott ese-
tekben és módon építésügyi hatósági engedélyezési és kö-
telezési eljárást folytat le, ellenõrzést végez.

(2) AA  hhaattóóssáágg jogszabályban meghatározott esetekben
az (1) bekezdésben említett engedélyezési eljárásokban
szakhatóságként jár el.

A fenti törvényben említett építésügyi hatóság az I.
kerület vonatkozásában a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat jegyzõje, azon belül a konkrét ügyinté-
zést az Építési Iroda mûemléki ügyintézõje, dr. Janotti
Judit végzi (elérhetõsége: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1., III. em. 304. szoba, telefon: 458-3022).

A fenti törvényben szakhatóságként említett hatóság
a Budapest Fõváros Kormányhivatal Kulturális Örök-
ségvédelmi Irodája, Deli Sándor ügyintézõhöz lehet
fordulni (1051 Budapest, Sas utca 19. II. emelet, tele-
fon: 354-2950/246) . 

A hatáskör változást a 22001122..  jjúúlliiuuss  11--jjéétt  kköövveettõõeenn  iinn--
dduulltt, illetve aa  mmeeggiissmméétteelltt  eelljjáárráássookkbbaann kell alkalmazni. 

A korábban indult mûemléki ügyek építéshatósági
ügyintézése továbbra is a Kulturális Örökségvédelmi
Iroda feladatköre maradt.

A pontos mûemlékjegyzék a Budavári Önkormány-
zat honlapján olvasható: www.budavar.hu.

Építési Iroda

Idén is számos könyvkiadó újdonságaiból válogathatnak majd az érdeklõdõk
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Elkészült a Hilton Hotel mögött található szökõkút. Korábban a Margaréta terasz régi, törede-
zett burkolatát cserélték ki nagy szilárdságú kõlapokra a Budavári Önkormányzat beruházásá-
ban. A nyáron már a megszépült teraszon sétálhattak a turisták a Halászbástya és a Mátyás-
templom szomszédságában.

Képviselõi fogadóórák

Dr. Nagy Gábor Tamás   
polgármester
Fidesz-KDNP

Elõzetes bejelentkezés alapján,
telefon: 458-3012  Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.

Dr. Jeney Jánosné   
alpolgármester
Fidesz-KDNP

Elõzetes bejelentkezés alapján,
telefon: 458-3012  Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.

Dr. Apagyi Barnabás   
1. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap utolsó kedd 18-19 óráig
Polgármesteri Hivatal, I., Kapisztrán tér 1.,
II. emelet, Képviselõi szoba
Elérhetõség: apagyi.barnabas@budavar.hu

Király Kornél  
2. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ szerda 17-18 óráig,
elõzetes telefonos bejelentkezés alapján: 
0620-557-3110 

Idõsek klubja, I., Fõ u. 31.
Elérhetõség:
kiraly.peter.kornel@budavar.hu

Dávid Klára
MSZP Minden hónap utolsó péntek 15-16 óráig Irodaház I. emelet, I., Krisztina tér 1. 

Elérhetõség: david.klara@chello.hu

Iványi Tibor 
MSZP

Minden hónap utolsó péntek 15-16 óráig. 
Telefonos bejelentkezés:  0620-320-5104

Irodaház I. emelet, I., Krisztina tér 1. 
Elérhetõség: ivanyi.tibor@freemail.hu

Miseje Balázs
Jobbik

Minden hónap elsõ kedd 16-18 óráig,
elõzetes bejelentkezés alapján: 0670-947-0418 Elérhetõség: miseje.balazs@budavar.hu

Váradiné Naszályi Márta
LMP Szeptember 25-én, kedden 17 órától ZöldLáMPás Klub, II., Margit krt. 11. 

Elérhetõség: varadine@budavar.hu, 0620-579-1373

Tímár Gyula   
3. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ szerda 17-18 óráig,
elõzetes telefonos bejelentkezés alapján: 
0670-270-2622

Várnegyed Galéria, I., Batthyány u. 67.
Elérhetõség: timar.gyula@budavar.hu

Horváth Orsolya   
4. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ csütörtök 17 órától, Idõsek Klubja, I., Hattyú u. 16. 
Elérhetõség: horvath.orsolya@budavar.hu

Dr. Jeney Jánosné   
5. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Elõzetes telefonos bejelentkezés alapján:  
061-458-3012  

Polgármesteri Hivatal, I., Kapisztrán tér 1.
Elérhetõség: jeney.janosne@budavar.hu

Horváth Csilla
6. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ kedd 16 órától
Elõzetes telefonos bejelentkezés alapján,
0670-577-3605

II. számú Idõsek Klubja, I., Roham u. 7.
Elérhetõség: horvath.csilla@budavar.hu

Patthy Szabolcs  
7. sz. választókerület
KDNP-Fidesz

Elõzetes telefonos bejelentkezés alapján:  
0630-456-7967 Elérhetõség: patthy.szabolcs@budavar.hu

Kovács György   
8. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ kedd 16 órától
Elõzetes telefonos bejelentkezés alapján,
0620-9252-091

II. számú Idõsek Klubja, I., Roham u. 7.
Elérhetõség: kovacs.gyorgy@budavar.hu

Vecsey András   
9. sz. választókerület
Fidesz-KDNP - Nemzeti Fórum

Minden páros hónap elsõ hétfõ 17-18 óráig
Telefonos bejelentkezés: 
0620-914-8289, lakás/fax: 355-9251

Tabán Múzeum, I., Döbrentei u. 9.
Elérhetõség: taban@vecsey.net

Orczy Antal   
10. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óráig Uránia Csillagvizsgáló, I., Sánc utca 3/b.
Elérhetõség: orczy.antal@budavar.hu

Polgármester

Alpolgármester

Listás képviselõk

Egyéni képviselõk

A súlyos mozgáskorlátozottak gépjármûadó-mentessé-
gével kapcsolatos kormányrendelet 2012. március 31-i
változása miatt a következõkrõl tájékoztatjuk az érin-
tetteket.

A gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alkalma-
zásában (18. § 12. pont) súlyos mozgáskorlátozott az a sze-
mély, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezmé-
nyeinek rendszerérõl szóló jogszabályban meghatározott álla-
pota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minõsül, és ezt a
tényt az ott meghatározott szakvélemény igazolja.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvez-
ményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletet a
61/2012. (III. 30) Korm. rendelet módosította, mely szerint
2012. március 31-ét követõen súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély - beálló vagy beállt egészségromlás következtében vagy
korábbi idõponttól fennálló egészségromlás szakhatóság álta-
li megállapításának hivatkozott idõpontot követõ kezdemé-
nyezése esetén - az, aki

A. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biz-
tosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény(Fot.) 23. (1) bekez-
dés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minõsül,
vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minõsül és
halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszer-
vi fogyatékosság,

B. a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegû családi
pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló
5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet (Mr.) 1. számú mellékleté-
nek L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosság-
ban szenvedõ személy, vagy aki a P) pontban meghatározott
többszörös és összetett betegségben szenved, amennyiben
többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik moz-
gásszervi eredetû fogyatékosság,

C. a Korm. rendelet 8/a. § szerinti minõsítési rendszer sze-
rint a közlekedõképességében súlyosan akadályozott sze-
mély, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább 3 éven át
fennáll.

s A súlyos mozgáskorlátozottság ténye 
a következõ iratokkal igazolható:
l elsõdlegesen a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

( szakértõi szerv) által a közlekedõképesség minõsítésérõl ki-
adott szakvélemény-másolat
l másodlagosan a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás

(MÁK általi) megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a
megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfogla-
lás, szakvélemény másolat

laz Mr. E. számú mellékletében meghatározott igazolás má-
solat.

Az elõzõekben nevesített okiratok egyikével sem rendelkezõ
állampolgárok a rendelkezésükre álló orvosi dokumentáció-
val és egyéb iratokkal a lakóhelye szerinti körzetközponti jegy-
zõnél (Okmányirodánál) kérelmezheti súlyos mozgáskorláto-
zottságának megállapítását.

E kérelemmel az okmányiroda megkeresi a szakértõi szervet
a közlekedõképesség minõsítése érdekében. A szakértõi szerv
által kiadott szakvélemény- másolat - feltéve, hogy az a közleke-
dõképesség súlyos akadályozottságának fennállását legalább 3
éves idõtartamra megállapítja - szolgál alapul a gépjármûadó
alóli mentesség megállapításához.

A Kormányrendelet rendelkezései alapján a jelenlegi gép-
jármûadó mentesség a szakértõi szerv által kiadott szakvéle-
mény esetében 2012. szeptember 15-ig, míg az ún. „7 pon-
tos igazolás” esetében 2012. december 31-ig érvényes.

Ennek megfelelõen 2013. évtõl az ezen igazolásokkal ren-
delkezõ személyek nem tekinthetõk súlyos mozgáskorláto-
zottnak, így gépjármûadó mentességre nem jogosultak. Ah-
hoz, hogy ezen személyek - függetlenül attól, hogy egészségügyi
állapotuk évek , esetleg évtizedek óta véglegesnek tekintendõ
- továbbra is jogosultak legyenek az adómentességre, a szakér-
tõi szervnél 2012. év végéig a közlekedõképességük minõsí-
tése céljából vizsgálaton kell részt venniük és annak eredmé-
nyeként súlyos mozgáskorlátozottságukat megállapító új iga-
zolással kell rendelkezniük. 

Ha a „régi igazolással„ rendelkezõ személy felülvizsgálaton
csak 2012. december 31-ét követõen vesz részt, akkor az adó-
mentesség az új igazolás kiállítását követõ hónap 1. napjától
jár.

Az Okmányirodában kezdeményezett eljárás körülbelül 60
napot vesz igénybe, ezért felhívom figyelmét, hogy idõben be
kell nyújtani a kérelmet a gépjármûadó mentesség fennmara-
dása érdekében.

A gépjármûadó-mentességet az igazolás megléte után az
adózónak kell kérni!

A kérelem/bevallás letölthetõ: a www.budavar.hu web-
oldalról valamint személyesen az Ügyfélszolgálati irodán lehet
igényelni. 

A kérelem mellé csatolni kell a súlyos mozgáskorlátozottság
tényét igazoló dokumentum másolatát.

A bevallási nyomtatvány kitöltésével, illetve a gépjármûadót
érintõ kérdéssel kapcsolatban az adóügyi csoport munkatár-
sai 458-3031 vagy a 458-3000/3126., 3127., 3163., 3164.
melléken készséggel állnak a rendelkezésükre. 

Adóügyi Csoport

Legyen óvatos a fogyasztói csoportok ajánlataival!

Ne dõljön be!
Egyre több a hitelnek tûnõ, könnyen elérhetõ pénzügyi ajánlat a la-
pokban. A fogyasztói csoportok hirdetései azonban félrevezetik az
ügyfeleket. Ez ellen és a fogyasztók tájékoztatása érdekében indított
kampányt a Gazdasági Versenyhivatal. A veszélyekrõl Gondolovics
Katalint, a GVH szóvivõjét kérdeztük.

Elõször is tisztázzuk: mi az a fogyasztói csoport?

Egy vásárlási társulás. A csatlakozók vállalják, hogy elõre bizonyos
részleteket fizetnek, hogy az így összegyûjtött pénzbõl megszerezzék
egy áru (pl. lakás vagy autó) tulajdonjogát, vagy igénybe vehessenek
egy adott szolgáltatást. A csoportok törvényesek ugyan, de a hirdeté-
seik sokszor nem.

Mi a baj a fogyasztói csoportok hirdetéseivel?

Ilyen hirdetésekkel gyakran lehet találkozni a különbözõ újságokban,
de ezekbõl nem derülnek ki egyértelmûen a konstrukcióval kapcsola-
tos legfontosabb információk, veszélyek. Ez a rendszer rengeteg ve-
szélyt és bizonytalanságot rejt az ügyfelek számára, ám ezekre nem hív-
ják fel kellõen a figyelmünket. Sõt gyakran félrevezetik az ügyfeleket!

Mik a legnagyobb veszélyek?

A hirdetõ cégek általában azzal hitegetnek, hogy a banki feltételeknél
sokkal kedvezõbben, jövedelemigazolás nélkül, akár KHR/BAR-lis-
tásként, vagy nyugdíjasként is gyorsan, könnyen enyhíthetik pénzügyi
gondjaikat. De ez legtöbbször nem igaz. Mert az általuk nyújtott meg-
oldás kölcsönnek tûnik, holott nem az. A fogyasztói csoportok ugyan-
is nem adnak pénzt, hanem csak vásárlási jogot. Ráadásul nem kis rész-
ben a vak szerencsén múlik, hogy valaki mikor jut ehhez hozzá.

Tehát nem biztos, hogy gyors segítséget kapnak?

Egyáltalán nem biztos, mert az igényelt összeg alapesetben a futamidõ
végén (tehát akár 15-20 év elteltével) kerül kifizetésre. Korábbi kifize-
tésben csak akkor bízhat valaki, ha a közgyûlésen õ vállalja a legmaga-
sabb összegû „elõtörlesztés”. De az is elõfordulhat, hogy hónapokon
át egyáltalán nem tartanak közgyûlést. Így a legtöbben hónapokon
vagy éveken keresztül hiába várnak a remélt pénzre, és egyre nagyobb
kiadásba hajszolják magukat.

Mit tehetnek az emberek, hogy biztosan elkerüljék a bajt?

Tájékozódjanak, mielõtt bármit aláírnak! Olvassák el a szerzõdése-
ket, és ha túl bonyolultnak tûnik, kérjék valamelyik családtagjuk, is-
merõsük segítségét. Hívhatják a 06-80-48-48-48-as számot is, ahol a
GVH munkatársai adnak tájékoztatást, emellett pedig a www.nedol-
jonbe.hu címen is informálódhatnak a fogyasztók, még az elõtt, hogy
bedõlnének. 

Módosultak a mozgáskorlátozottak 
gépjármûadó-mentességének feltételei

Zarándoklat Máriaremetére
2012-ben lesz 65 éve, hogy Mindszenty József bíboros, hercegprímás meghirdette a „Boldog-
asszony Évé”-t és a Városmajorból 100.000 férfi zarándokot vezetett Máriaremetére. Az évfordu-
ló kapcsán jubileumi engesztelõ gyalogos zarándoklatot szervezünk 2012. szeptember 15-én
(szombaton) Városmajorból Máriaremetére. A gyalogos zarándoklatot Bíró László családreferens
püspök atya, Süllei László érseki általános helynök és Lambert Zoltán kanonok plébános vezetik.
Gyülekezés: 7.00 órától. Indulás: 1122 Budapest, Csaba utca 5. Városmajor 8.00 óra.

A zarándoklat közben a következõ témákban tartanak elmélkedéseket a fõtisztelendõ atyák:
Blanckenstein Miklós rektor: Papi és szerzetesi hivatás ébresztése, Dr. Székely János püspök: Hit
éve, Janig Péter kórházlelkész: Szenvedés, betegség elfogadása, Biró László püspök: A keresztény
család.

A Bíboros atya vállalta, hogy a zarándokoknak 12.00 órakor szentmisét mutat be Mária-
remetén. Az öt évvel ezelõtti zarándoklathoz hasonlóan, a katolikus iskolák tanáraikkal, diákjaik-
kal, szülõkkel és nagyszülõkkel együtt, valamint az ország egyházközségeibõl, plébániáiról sokan
vesznek részt a zarándoklaton. A jubileumi engesztelõ gyalogos zarándoklat fõ célja: közös ima a
magyar családokért, hazánkért. (A zarándokok URH vételére alkalmas rádiót hozzanak maguk-
kal, mert így tudnak bekapcsolódni a közös énekbe és imába.). dr. Boldvai József 

Szökõkút a Margaréta teraszon 
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Új sorompó a Hunyadi úton is

Átvehetõk az 
új mágneskártyák
A vári behajtási rendszer felújításának keretében a
Bécsi kapunál lévõ sorompó után elkészült a Hu-
nyadi János úti sorompók és terminálok cseréje is.
E két kapunál már az új rendszer szerint mûködik
a be- és kiléptetés. A Palota úton szeptember 3-11.
között, a Szent György téren szeptember 24-30. kö-
zött cserélik le és állítják üzembe az új rendszert. A
Tárnok utcai sorompót – az útépítés miatti lezárás
idején – októberben cserélik ki. 

A behajtási engedéllyel rendelkezõ vári lakók
2012. szeptember 3-tól a Kapisztrán téri ügyfélszol-
gálati irodán (Kapisztrán tér 1.) személyi igazol-
vány, lakcím kártya, forgalmi engedély bemutatá-
sával vehetik át az új beléptetõ-rendszerhez haszná-
latos mágneskártyákat (proxy-kártyákat). 

(A vári behajtási rendszer átalakításáról követke-
zõ lapszámunkban részletesen írunk.)  

Lezárják a Bécsi kaput 
Az útépítési hibák kijavítása miatt 2012. szeptember 3-11
között ismét lezárják a Bécsi kaput. Gépkocsival a Hunyadi
úti és a Palota úti kapun lehet behajtani. Az autóbuszok a
Széll Kálmán tértõl a Bécsi kapuig, illetve a Deák tértõl a
Bécsi kapu térig közlekednek.  

Szilasi Alex elismerése
Augusztus 20. alkalmából Magyar Arany Érdemkeresztet
vehetett át mások mellett Szilasi Alex zongoramûvész, a
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi
Kar tanársegédje. A Budavári Zenei Szalon népszerû házi-
gazdája szeptember 11-én, kedden 17 órakor várja a zene-
szeretõ közönséget a Zenetudományi Intézetbe, az évadnyi-
tó rendezvényre. (Budapest, I. ker., Táncsics u. 7.).

Kosci találkozó
2012. szeptember 15-én, szombaton 14.00 órától találko-
zót ad egymásnak az egykori Kosciuszkó Tádé utcai Általá-
nos iskola minden volt diákja és tanára. Részletek és jelent-
kezés a kosci.hu honlapon. Gyere el, és szólj a többi volt
koscisnak is, akit ismersz! A találkozó megtartását az épület
jelenlegi használója, a LIA Iskola is támogatja.

Kötelezõ tüdõszûrés 
Budapest Fõváros Kormányhivatala Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve fõvárosi és megyei tiszti-fõorvosa el-
rendelte a Budapest területén élõ 30 év feletti lakosság kö-
rében a kötelezõ tüdõszûrést. A tüdõszûrés helyszíne: Szent
János Kórház, Kerületi Tüdõgondozó, Budapest 1122
Pethényi köz 1. A tüdõszûrés ideje: 2012. július 1. - 2013. jú-
nius 30. Rendelési idõ: hétfõ, szerda, péntek: 8-tól 13.30
óráig. Kedd, csütörtök: 14-tõl 19.30 óráig. Idõpont elõjegy-
zésre lehetõség van, a 355-8322-es telefonszámon!

Tatarozzák a Tabán múzeumot
2012. szeptember 1- tõl  tatarozás miatt bezár a Tabán
Helytörténeti Kiállítás és Dokumentációs Központ (1013
Budapest, Döbrentei utca 9.). A Tabán Társaság Egyesület
további rendezvényeit más helyszíneken tartják, ezekrõl a
tagság külön értesítést kap.

Mozgássérültek klubnapja
Az I. kerületi mozgássérültek következõ klubnapja szeptem-
ber 4-én lesz a Budavári Mûvelõdési Házban (I., Bem rkp. 6.).

Segítség a drogosoknak
Drogproblémákkal küzdõk és hozzátartozóik számára nyújt
széleskörû segítséget a Válaszút Misszió Drogkonzultációs
Iroda Budapesten. 1122 Budapest, Csaba utca 3. Telefon:
061-224-0122. www.valaszutiroda.hu.

RRöövviiddeenn

A Szentháromság téri dombormûvet követõ-
en újabb Braille írásos információs pultot
adott át a kerületben a Budapest Budavár
Rotary Klub. A vakok és gyengén látók tájé-
kozódását segítõ, mûvészi igénnyel kialakí-
tott tábla hozzájárul ahhoz, hogy azok is él-
vezzék a gellérthegyi víztározó tetejérõl lát-
ható panorámát, akiknek erre más módon
nem lenne lehetõsége. 

Az ünnepélyes átadáson Kovács Ernõ, a Rotary
Klub elnöke elmondta, hogy a gellérthegyi víz-
tározó kilátóteraszán felszerelt tájékoztató tábla
már a tizenegyedik a sorban, korábban többek
között a szentendrei skanzenben, illetve a
Szentháromság téren helyeztek el olyan segéd-
eszközöket, amelyek segítségével a vakok és
gyengén látók érzékelhetik a környék épített és
természeti értékeit. Hozzátette: az emberek
többségének természetes a látás, a Rotary Klub
arra vállalkozott, hogy mindenki számára átél-
hetõvé tegye a vizuális élményt. A mostani rá-
adásul egy különleges vállalkozás, hiszen a Gel-
lérthegyrõl látható panorámát megmintázó,
Buda és Pest egyesítésének emléket állító kilátó-
kõ szobrot, Lesenyei Márta alkotását foglalja
írásba az információs tábla. 

A kezdeményezésnek köszönhetõen a világ
egy újabb darabját vehetik birtokba a látási ne-
hézségekkel küzdõ emberek – mondta a vakok
és gyengén látók képviseletében Koncz Zsuzsa,
aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a Braille táb-
la egy olyan útmutató, amely segít eligazodni

Lesenyei Márta, a legapróbb részleteket is átadó
háromdimenziós panorámatérképén. „Szá-
momra a gellérthegyi kilátópont az egyik leg-
kedvesebb közösségi helyszín, ide ugyanis egy
vak ember csak segítséggel juthat el. Ha pedig itt
van, az azt jelenti, hogy vannak barátai, akikre
mindig számíthat. Azt kívánom, hogy minél
többen ismerjék meg a Rotary Klub ajándékát,
mert ez azt bizonyítja, hogy nincsenek egyedül”
– hangsúlyozta Koncz Zsuzsa. 

Mint a programot koordináló Nagy Gyula rá-
mutatott, az eddig elkészült információs pultok
mindegyike arra int minket, hogy nem a pénz,
az anyagiak gyarapítása, hanem a maradandó
értékek ápolása az emberi lét egyik legfonto-
sabb feladata. Erre törekszik a Rotary Klub is,
amikor az ország különbözõ pontjain telepít
dombormûveket és Braille feliratú táblákat,
hogy így tegye teljesebbé, boldogabbá a látás-
problémával küzdõk mindennapjait.           - ám -

A Fõ utcai buszsávot is
használhatják a biciklisek

Információs tábla gyengén látóknak 

Javában zajlik Budapest egyik legrégebbi gyógyfürdõjének felújítása. Az
év végéig tartó átfogó rekonstrukciónak köszönhetõen a megszépülõ
Lukács fürdõ novembertõl egyedülálló szolgáltatásokkal várja a gyógyul-
ni, illetve pihenni vágyó vendégeket. 

Az ivócsarnok, a gõzfürdõ, az úszómedencék, a külsõ homlokzat és a
tetõnapozó egy része még 2008-ban újult meg, az iszaptó helyén ekkor
alakították ki az azóta is rendkívül népszerû élménymedencét. 2011 de-
cemberében indult el a fürdõ mûemléki rekonstrukciójának második
üteme és turisztikai fejlesztése, a mintegy 1,3 milliárd forintba kerülõ be-
ruházáshoz egymilliárd forint összegû európai uniós támogatás kapcso-
lódik. 

A munkálatok során elkészül az uszodatéri homlokzat, az uszoda
csempés kabinsora, az iszapépületet és a termálfürdõ épületét nyugaton
összekötõ épületszárny, az iszapcsarnokhoz tartozó jegypénztár, a föld-
szinti kabinsor, a gyógyudvari háromszintes öltözõépület, valamint a na-
pozóterasz rekonstrukciója, illetve megvalósul a beteg-, és vendégirányí-
tási rendszer kiépítése. Az északi kádosztály a jövõben egyszerre szolgálja
a gyógyászat és a családi fürdõzés céljait, míg a déli oldal kilenc kádszo-
báját és a sókamrát az eredeti funkciónak megfelelõen állítják helyre.
Lesznek új szolgáltatások is, ilyen a wellness részleg, a szaunavilág, a
fittnesz terem és a játszóház, vagy a Budapesten egyedülálló Hammam
török masszázs.

Év végére elkészül az átfogó rekonstrukció

Megszépül 
a Lukács fürdõ A „Budapest belsõ városrészének komplex kerékpárosbarát fejlesztése”

címû BKK program részeként a Mészáros utcait követõen augusztustól a
Fõ utcai buszsávot is használhatják a biciklisek. A közlekedés biztonsága
érdekében az új forgalmi rendre a Bem tér és a Clark Ádám tér között ki-
helyezett kék színû, autóbuszt és kerékpárt ábrázoló táblák és az úttestre
festett piktogramok hívják fel az autósok figyelmét. Buszsávot akkor lehet
megnyitni a biciklisek elõtt, ha a forgalmi sáv legalább 4.25 méter széles,
a csúcsidei buszforgalom nem éri el az óránkénti harminc buszt, azaz az ar-
ra járó menetrendszerû járatok csúcsidei követési ideje több mint két
perc. A változtatás célja, hogy a buszsáv ne képezzen indokolatlan aka-
dályt, illetve többlet veszélyforrást a kerékpáros forgalom számára.
Tapasztalatok szerint, az út szélén vezetett buszsávok miatt a biciklisek
kénytelenek az elválasztó vonalon a busz és az autók által közrefogva ha-
ladni, ami állandó veszélyforrást jelent. Ezen segít a közös sávhasználat,
amelynek köszönhetõen a kerékpárosok és az autósok közlekedése is biz-
tonságosabbá válik. 

Egynyári virágágy tervezõ pályázatot hirde-
tett a FÕGÁZ és a FÕKERT Nonprofit Zrt.
A zöld gondolat jegyében létrejött program cél-
ja, hogy Budapest lakói, felnõttek és gyerekek,
maguk dönthessenek arról, milyen virágdí-
szek kerüljenek a város kiemelt közterületeire,
többek között a Mikó utcai játszótér közelébe.

Hagyományosan minden évben valamilyen ki-
emelt fontosságú eseményt jelenítenek meg a
budapesti virágágyak. Jövõre a „Vízügyi együtt-

mûködés nemzetközi éve” programjaihoz kap-
csolódva a vizet, és a víz különbözõ megmutat-
kozásait mintázzák majd meg Budapest virá-
gos felületei. Ebben kapnak szerepet a fõváros
lakói, akik, ha kedvük tartja, a FÕKERT
Nonprofit Zrt. és a FÕGÁZ közös pályázatá-
nak köszönhetõen részesei lehetnek a tervezési
folyamatnak. 

A résztvevõk lehetõséget kapnak arra, hogy
saját képükre formálják a kijelölt budapesti vi-
rágágyakat, a legjobbnak bizonyuló elképzelé-

seket 2013. tavaszán a FÕKERT Nonprofit
Zrt. munkatársai megvalósítják. 

A pályázaton korcsoportok szerint öt kategó-
riában lehet indulni – a 6-10 évesek a Mikó ut-
cai virágágyat álmodhatják újra -, a beérkezõ
terveket elõször szakmai zsûri rangsorolja, a
végsõ nyerteseket a közönség szavazáson vá-
laszthatja ki.

Leadási határidõ szeptember 30., további in-
formáció és részletes pályázati felhívás: www.fo-
kert.hu, www.fogaz.hu.

Tervezzük meg közösen a Mikó utcai virágágyat

www.varnegyedonline.hu • Hírek, információk az I. kerületrõl 
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Búcsú Szarka Ili 
nénitõl
Özvegy Szarka Józsefné, Ili néni életének 98. évében
június l4-én méltósággal búcsúzva, csendben itt ha-
gyott bennünket. Mélyhitû emberként, szép korúként
is alkotva gazdag és gazdagító életét kegyelmi ajándék-
ként élte meg. 

A Budavári Palotában született, „erõteljes sírással”
jelezve jöttét e világra, mely erõ hol demonstratívan,
hol fegyelmezetten magábazártan munkálva elkísérte
egész életén át. Éveinek felét, a II. világháború befeje-
zéséig –ahol századokon át „történelmünk szíve dobo-
gott” – a Budavári Palotában töltötte. Itt alapított csalá-
dot Szarka Józseffel, a kormányzó úr sofõrjével. A nem-
zet sorsdöntõ eseményeinek, pillanatainak, a hely szel-
lemének ilyen fizikai közelségben történõ átélése a
köznapi embert a XX. század leghitelesebb tanújává
tette. Így születhetett meg 2006-ban A Budavári
Palotában születtem – Visszaemlékezéseim a XX. szá-
zadra címû memoárkötet.

Özvegy Horthy Istvánnéval a barátságuk még fiatal-
asszonykorukban kezdõdött, hiszen azonos korú
kisfiaikat szépséges kismamákként együtt sétáltatták a
Palota kertjében. Ez a barátság egy életre szólt, és en-
nek köszönhetõen a tavalyi kerületi díszpolgár avatá-
son  Ili néni laudálta az  új díszpolgárt, özvegy Horthy
Istvánnét, viszonozva ezzel a könyvhöz írt meleg hangú
elõszót, melyben a  „Várpalota lexikonjának” nevezi
Ilona asszony a Szerzõt.

Ili néni könyvét „magántörténelemként” elsõsor-
ban családjának, unokáinak írta. Egy boldog hitves és
küzdõtárs, kiváló anya és családfõ, melegszívû, játékos,
derûs-bölcs nagymama életének tanulságai azonban
olvasókból lett barátok, hívek százait szerezték számá-
ra. A Budavári Önkormányzat 2009-ben Budavárért
Emlékéremmel tüntette ki, mely elismerés óriási len-
dületet adott  súlyos balesetébõl való felépülésének.

Magam is az életem nagy ajándékaként élem meg,
hogy könyvének kiadója és  forgalmazója lehettem. Ili
néni halála napján gyönyörû üzenetet kaptam „Fent-
rõl”: egy, a Litea könyvesboltba betérõ, Ausztráliában
élõ magyar hölgy  a könyv 151. oldalán  szereplõ fotón,
ráismerve kisgyermekkori  önmagára, könnyek között
köszönte meg, hogy megtalálta  elveszett gyermekkorát.

Egészen bizonyos, hogy Szarka Józsefné, Ili néni
nem úgy hagyta itt a világot, ahogyan  találta. Jobbí-
totta, gazdagította, hozzáadta életmûvét: csodálatos
családját és szeretetteli, példaértékû, tisztességes, hûsé-
ges magyarságának titkát.

Köszönjük, hogy kortársai lehettünk, hogy ismer-
hettük és szerethettük Õt.

Sokak nevében:                                    Bakó Annamária

Augusztus 20-án, Szent István napján a Clark
Ádám téren gyülekezõ aratómenetet, a város-
rész nevében dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester köszöntötte. A rendezvény házigazdája
Géza fejedelem és Szent István kiemelkedõ
szerepét méltatta, majd a jelen és a múlt össze-
kapcsolásaként történelmi példával illusztrál-
ta István király európai jelentõségét.

– Nem csodálkozunk azon – mondta –,
hogy az angolok nem csupán most, a 2012-es
magyar olimpiai szereplés sikerén felbuzdulva
beszélnek az angol–magyar rokonságról, ha-
nem már évszázadokkal ezelõtt is. Egészen
Szent Istvánig visszamenõen…

Az angol és a skót hagyomány szerint ugyan-
is Vasbordájú Edmund utódját, Knutot go-
nosz tanácsadók arra akarták rávenni, hogy
Edmund két fiát ölje meg. Ezért féltestvér-
éhez, Olafhoz, a svéd királyhoz vitték a gyere-
keket, hogy ott végezzenek velük. A buzgó ke-
resztény Olaf elborzadt a tervtõl, és titokban
Magyarországra küldte a két fiút, hogy a ke-
gyes voltáról híres István udvarában menedé-
ket kérjenek. 

A királyfiak közül Edmund korán meghalt,
Edward azonban 1057-ig a magyar király ven-
dégszeretetét élvezte, sõt feleségül is vette Ist-
ván egyik lányát, Ágotát. E házasságból szüle-
tett Margit, aki késõbb a skótok királynõje
lett. Az õ lányát, Matildot vette feleségül I.
Henrik – Hódító Vilmos fia –, így a skót és an-
gol történetírók szerint az ottani királyi di-

nasztiába magyar vér is keveredett. Ez a kevés-
sé ismert történelmi tény is bizonyítja, hogy
István király nem belecsöppent a békés
Európába, hanem segített megteremteni azt!
A letelepedett, és államát megszervezõ ma-
gyarságot nem egy kész Európa várta és fogad-

ta be kegyesen – egyfajta középkori Európai
Unióként –, hanem, többek közt, általunk
vált azzá, ami évszázadokig lett: Respublica
Christiana, azaz: a Krisztushitben egyesülõ
Nyugat. Mi is hozzátettük a magunk alkatát,
tehetségét, hagyományait.

Köszöntõje zárásaként dr. Nagy Gábor Ta-
más úgy fogalmazott: – A történelmi visszate-
kintés arra tanít bennünket, hogy csak mun-
kával, kitartással, tudással érhetünk el sikere-
ket. Felelõsek vagyunk a tetteinkért! És ez a fe-
lelõsség nem csupán saját magunkra terjed
ki: egy nemzet tagjaként éreznünk kell azt is,
hogy „minden magyar felelõs minden magya-
rért”! – ahogy Szabó Dezsõ örökérvényûen
megfogalmazta. Legyen ez a mai nemzeti ün-
nep legfontosabb üzenete mindannyiunk szá-
mára!

A polgármesteri köszöntõ után Fekete
Boglárka Szent István-énekeket adott elõ,
majd Szontágh Szabolcs, a Szilágyi Dezsõ téri
Református Egyházközösség templomának
lelkésze megáldotta az új kenyeret. 

A szertartáson közremûködõ Magyar Pé-
kek Fejedelmi Rendjének tagjaiból, a külön-
bözõ tájegységekrõl érkezõ hagyományõrzõ
csoportokból, valamint az érdeklõdõkbõl
összeállt aratómenet ezt követõen a Lánchí-
don keresztül vonult át Pestre a Szent István
Bazilikához, ahol az ünnepi szentmisén Erdõ
Péter bíboros, prímás, Esztergom–budapesti
érsek megszentelte a mesterek kenyerét.         a. 

Az idei esztendõben már három nappal állami ünnepünk elõtt meg-
nyílt a Mesterségek Ünnepe és az Ízek utcája, ahol gyomor nem marad-
hatott üresen és torok sem szárazon.

A Budavári Palota udvaraiban, bástyáiban és zegzugos útjain kéz-
mûvesek kínálták portékáikat; a legtöbben a tikkasztó hõség ellenére
népviseletben mutatták be mesterségük fogásait. 

Délután és este koncertek, délelõtt gyerekprogramok várták az ér-
deklõdõ családokat. A rendezvény vendég országából, a szomszédos
Szlovéniából számos mester – tojásdíszítõ, mézeskalács-készítõ, fafara-
gó, kovács, fazekas, szalmafonó, csipkeverõ, fajáték- és hangszerkészítõ
– érkezett. Alkalmi közvélemény kutatásunk szerint a látogatók többsé-
gének a Hunyadi udvarban berendezett Sajtudvar jelentette az igazi új-
donságot. A standokon Palócföldtõl Székelyföldig tucatnyi kézmûves
sajtkészítõ kínálta kézmûves termékét, és szinte valamennyien kóstolót
is tartottak. Nem titok, hogy a rendezvényt „megtisztelte jelenlétével”
Ica, az ország szépségdíjas tehene is.

Aki nem lakott jól a Várban, az a Bem rakparti Ízek utcájában bizo-

nyára enyhítette étvágyát.
Kisebb sorok kígyóztak a
juhtúrós puliszkáért, a
dödölléért és a magyaros
lecsóért, és jóval hosszab-
bak az Ország tortájáért. 

Az idei nyertes Pintér
Zsolt veszprémi cukrász-
mester alkotása, a szabol-
csi almás máktorta (képünkön), de Zila Lászlónak köszönhetõen, so-
kan megkóstolhatták Magyarország egressel kiegészített, cukormen-
tes almatortáját is. Az összetevõk közt nincs se fehér liszt, se fehér cu-
kor, se mesterséges adalékanyag, se tartósítószer.

Az Ízek utcája még számos meglepetést tartogatott a gasztronómia
kedvelõinek. A sor a szarvas kolbásszal és „az ország paradicsomával”
kezdõdött (ez utóbbi narancs nagyságú, élénkpiros fajta nyers paradi-
csom), Ráchel flódnijával folytatódott és az írek vörös sörével zárult. 

Kenyérszentelés Szent István ünnepén 

A nyári szünet után szeptember utolsó keddjén
ismét várja közönségét a Márai Szalon. Az el-
múlt évek tapasztalatairól és a tervekrõl Szi-
gethy Gábor irodalom- és színháztörténészt, a
szalon házigazdáját kérdeztük.

s Annak idején milyen elképzelésekkel nyitotta
meg az Úri utcai szalont? 

Nagy Gábor Tamás polgármester úr keresett föl,
s kért meg, hogy próbáljak életet lehelni a Márai
Sándor Kulturális Közalapítvány többször el-el-
indult, de érdeklõdés híján elhalt rendezvényé-
be. Izgalmasnak éreztem a kihívást. A helyszín
gyönyörû és elegáns, a pénzügyi keret viszonylag
kevés, de biztosan rendelkezésre áll. Azt kértem,
kapjak szabad kezet, s majd akkor szóljon, ami-
kor azt akarja közölni: köszöni szépen eddigi
munkámat, de nem erre gondolt. 

Ez több mint hét éve történt. Néha magam is
nehezen hiszem el, hogy milyen töretlen sikerrel
mûködik a Márai Szalon. Eredeti elképzelésem
az volt, hogy barátaimat hívom meg a szalonba –
írókat, mûvészeket, muzsikusokat, papokat, ta-
nárokat –, s az érdekes emberek kötetlen beszél-
getés keretében beszélnek kultúráról, munká-
ról, hivatásról, magyarságról. Az elmúlt hét év-
ben ezen az elképzelésen alapjaiban semmit sem
kellett változtatni. 

Az elsõ perctõl kezdve úgy gondoltam, akkor
lesz igazán szalon az estekbõl, ha a másfél órás
program befejeztével a meghívott vendégek és a
szalon látogatói, hallgatói kötetlenül tudnak be-
szélgetni egy pohár bor mellett. Sikerült meg-
gyõznöm borász barátaimat, ismerõseimet, hogy
minden alkalommal egy-egy pohár borral vendé-
geljék meg a szalon látogatóit. A kezdetekhez ké-
pest csupán annyi a változás, hogy a mûvészek és
értelmiségiek mellett néhányszor meghívtam
mesterségükhöz értõ, szakmájukat mûvészi szin-
ten mûvelõ embereket is. Volt már a szalon ven-
dége hentesmester, csokoládékészítõ mester,
ehetõ virágokkal foglalkozó biológus, olívaolaj
szakember, gasztronómus…
s Hány alkalom után alkalmazták a kivetítõt és mi-
kor hozták az elsõ pótszékeket?

A legelsõ alkalommal, mint házigazda Mezei
Mária és Márai Sándor titkos-titkolt szerelmérõl
meséltem, s a Budavári Fortuna étterem által fel-
kínált pezsgõvel koccintottunk Mezei Mária fér-

jével. Háromnegyed öt körül már zsúfolásig
megtelt a terem. Öt óra elõtt pár perccel telefo-
nált a polgármester úr, hogy siet, de lehet, hogy
néhány percet késik. Mondtam: öt órakor haj-
szálpontosan kezdünk, mert már az elõcsarnok-
ban is állnak, s jó lenne, ha hozna székeket is ma-
gával, mert sokan szeretnének még leülni. Így
kezdõdött. A második alkalommal már pótszé-
keket hoztak, és a kis teremben kivetítõt helyez-
tünk el, s ez adta az ötletet, hogy minden szalont
a témához kapcsolódó rövidfilm vetítésével feje-
zünk be. 
s A szalon törzsközönsége elõtt nyílt titok, hogy ha-
talmas baráti körrel és kapcsolatrendszerrel rendel-
kezik. Elárulná, hogy milyen szempontok szerint
tervez meg egy-egy évadot?

A kezdetkor úgy véltem, hogy hosszú és kalan-
dos életemnek köszönhetõen kialakult mûvész
baráti köröm tagjait fogom vendégként meghív-
ni. Az elképzelés gond nélkül mûködik mind a
mai napig. De a hétéves Márai Szalon önálló
életre kelt, maga is létrehoz újabb és újabb barát-

ságokat, kapcsolatokat, ismeretségeket. És több
olyan mûvész van, akit meghívtam vendégként
a szalonba, s azóta rendszeres látogatója az estek-
nek. Ez újabb és újabb lehetõségeket teremt.
Elõfordult például, hogy a mûsort gyanútlanul
figyelõ Mécs Károlyt egy karácsonyi Márai Sza-
lon alkalmával váratlanul megkértem, olvasson
föl egy verset. Az is megtörtént, hogy az énekes-
nõ-csembaló mûvész Andrejszky Judit volt a
vendégem, aki – miután befejezte tüneményes
elõadását a magával hozott három csembalóról
–, mosolyogva rám nézett, közölte, tudja, meny-
nyire szeretem a meglepetéseket, ezért õ is ké-

szült egy meglepetéssel nekem és a szalon vendé-
geinek. Majd megkérte az elsõ sorban ülõ Se-
bestyén Mártát, vegye elõ a furulyáját, pattanjon
mellé, s aztán elõadták énekes-furulyás-csemba-
lós duettjüket. Tervezni úgy tervezem az évado-
kat, hogy ülök és gondolkodom, mindenféle öt-
let eszembe jut, aztán rengeteget telefonálok,
idõpontokat egyeztetek, és boldog vagyok, ami-
kor kiderül, hogy minden hónapra találtam ér-
dekes, izgalmas embereket, akik majd eljönnek
a Márai Szalonba és mesélnek. 

Néha a „véletlen” is segít. Felléptem valahol,
ahol a programhoz kapcsolódóan, az elõcsar-
nokban egy csokoládékészítõ mester mutatta
be mesterségének néhány titkát. A szünetben
figyeltem õt, aztán beszélgetni kezdtünk, végül
meghívtam a Márai Szalonba. A csodás bonbo-
nokat a júniusi szalon vendégei már élvezhet-
ték. 

s Hogyan talált rá arra a budavári étteremre, ahol
minden alkalommal a borhoz illõ falatkákat készíte-
nek?

Nem én találtam rá a Budavári Fortuna étte-
remre, hanem az étterem igazgatója, Hegedûs
Péter talált rám sok-sok évvel ezelõtt. Egy gaszt-
ronómiai gálaesten léptem föl írásommal, ak-
kor kezdõdött barátságunk. Az elsõ Márai Sza-
lonon pezsgõt kínált az akkor még vásárolt po-
gácsához, késõbb találtuk ki, hogy az egyen pogá-
csa helyett a borhoz illõ falatot adjunk: a Márai
Szalon egyszerre legyen szellemi és kulináris él-
mény. A falat legyen mindig különleges: méltó
a borhoz, illõ a témához. Amikor például a
Pannonhalmi Fõapátság perjele, Cirill atya volt
a vendégem, Péter barátom azt találta ki, hogy
sütött kétszáz darab gyerektenyérnyi nagyságú,
olívabogyós és rozmaringos kenyérkét, tetején
egy falat bárányhússal. 

Biztos vagyok benne, hogy a szalon vendégei
közül nagyon- nagyon sokan e kenyérkének
nemcsak jó ízét, de spirituális üzenetét is érez-
ték, átélték. Ma már a szalon minden látogatója
tudja, hogy a záróakkord egy-egy borász bará-
tom pohár bora és egy Péter barátom által meg-
álmodott falat. 
s A szeptemberben induló új szezonban kikkel ta-
lálkozhatunk?

Mindig igyekszem nagyon elõre tervezni, idõ-
pontokat, szereplõket egyeztetni, természetesen
alkalmazkodnom kell a meghívottak idõbeosz-
tásához. Ami már biztos, szeptemberben Bilicsi
Tivadar két lánya lesz a vendégem. Októberben
az akkor induló Nemzeti Könyvtár szerkesztõbi-
zottságának tagjai: Kerényi Imre, Bencsik Gá-
bor, s jómagam mutatjuk be a sorozatot. Novem-
berben Fábry Sándort szeretném rávenni arra,
hogy nagyon csendesen és nagyon komolyan be-
szélgessünk irodalomról, mûvészetrõl, politiká-
ról. Decemberben karácsonyi koncert lesz
Winkler Balázs trombitamûvész, Szilágyi Kinga
Katinka hárfamûvész és Gyöngyössy Katalin
színmûvész közremûködésével. 

Decemberben zárjuk a hetedik évet. 2013 ja-
nuárjában elkezdjük a nyolcadikat.                  - roj -   

Szeptemberben nyit a Márai Szalon

Sajtok, torták, mesterségek

Kitüntetés augusztus 20-án
A tudomány és a kultúra hazai képviselõinek
adott át kitüntetéseket augusztus 20. alkalmá-
ból Balog Zoltán, az emberi erõforrások mi-
nisztere. A Magyar Érdemrend lovagkereszt-
jét vehette át – többek között – Szigethy Gábor
irodalom- és színháztörténész.

Szigethy Gábor irodalom- és színháztörténész
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(Folytatás az 1. oldalról) 

A Magyar Nyelv és Könyv Ünnepe szép hagyo-
mányokkal büszkélkedhet, hiszen minden évben
sikeres rendezvény. Bár nem vonz óriási tömege-
ket, de akik szép számmal eljönnek, azok igazi ér-
deklõdõk. A könyvsátrak között feltûnnek ter-
mészetesen a mûemlékekben gyönyörködõ turis-
ták, és köztük is akadnak olyan magyarok, aki szí-
vesen vesznek magyar könyvet. Kiadóm, a Szép-
halom Könyvmûhely erre a jeles alkalomra jelen-
teti meg Éhes élet címû kötetem 3. utánnyomá-
sát, többek között errõl a könyvrõl is beszélge-
tünk majd Mezey Katalinnal, a kiadó vezetõjével. 
s A Ne féljetek címû regénye után azt mondta, hogy
többé nem fog új könyv írásába. Azóta újabb két mû-
ve jelent meg…

Tulajdonképpen rácáfoltam saját magamra.
Könnyelmû kijelentést tettem, mert azóta megje-
lent a Godot megjött és írtam még egy esszére-
gényt. Ez lett az Éhes élet, amelyben tíz ember
sorsán keresztül a mai Magyarországról szeretnék
beszélni. A Ne féljetek után valójában nem azt
mondtam, hogy könyvet nem írok, hanem hogy
nagyepikában már nem gondolkozom. Ma is
megerõsítem: nem valószínû, hogy regényben fo-
gom elmondani, ami még benne van az életem-
ben. Mostanában inkább azt szeretném, hogy
amit eddig írtam – ami nem kevés, hiszen 22
könyv –, mindannak szellemiségét közel tudjam
vinni az emberekhez. Ehhez a közvetlen találko-
zások számomra nagyon fontosak. 

Jó néhány év múlva egy memoárral szeretném
zárni a pályámat, amiben nagyon õszintén írok az
önmagammal, környezetemmel, hazámmal való
kapcsolatról és a különbözõ politikai helyzetek-
rõl. Átvilágítás lenne a címe, és kemény feladat
elé állít, mert õszinte memoárt írni nagyon ne-
héz. Az ember önkéntelenül is enged az érzelme-
inek, de egy visszaemlékezésben sem utálni, sem
szépíteni nem szabad a dolgokat. Remélem, még
ad hozzá Isten erõt.
s Véleménye szerint az egyre nagyobb népszerûség-
nek örvendõ elektronikus könyvek között milyen
sors vár majd a hagyományos könyvekre és az írókra?

Nagyon nehéz kérdés, mert egyikünk sem látja az
elektronikus világ alakulását. Azoktól kellene
mindezt megkérdeznie, akik majd az elkövetke-
zendõ száz évben élnek. Én most élek, ezért csak
a saját példámról beszélhetek. Magam elképzel-
hetetlennek tartom, hogy valaha egy gépet olvas-
sak. Hiszem, hogy nagyon sokáig lesznek még
olyan emberek, akik esténként bekapcsolják a
lámpát, van fél órájuk – nem több, és ott a lámpa
fénykörében, mikor a család már elcsendesedett,
kezükbe vesznek egy könyvet és egyedül olvas-
nak. Megelevenednek elõttük a képek, a szagok,
az illatok. A könyvlapokról ezek mind elõterem-
nek. Aki elektronikus úton olvas, annak ez mind
hiányzik. Gyakran felhívom az olvasók figyelmét,
hogy a friss könyvnek milyen finom az illata. Ez az
a bizonyos nyomdaillat, aminek – én azt gondo-
lom – hogy nagyon sokáig megmarad a létjogo-
sultsága, hacsak… Hacsak nem lesz olyan bolond
a világ – nem rég hallottam –, hogy valaki szerint
a kézírás helyett  a gyerekek mindjárt elektroni-
kus úton tanuljanak írni az iskolában. Ez elké-
pesztõ! Mindez azt jelentené, hogy megnyomorít-
ják az egyéniséget és egy kaptafára akarják húzni
az egész emberiséget. 

Hiszem, hogy észhez tér még a világ és arra hasz-
nálja majd a felfedezéseket, amire valók: ismeret-
szerzésre, vagy az egymás közötti gyors értesítésre. 
El kell mondjam azt is, hogy az íróknak tudomá-
sul kell venniük: a világban egyre kevesebb a
pénz. Amikor egy embernek az a választása, hogy
vacsorát ad-e, vagy könyvet vesz, akkor természe-
tes, hogy a mindennapi táplálékot fogja választa-
ni. Másrészt az idõnk is fogytán. Olyan rohanás-
ban élnek az emberek és annyiféle kínálat éri
õket, hogy a bõségében nehezen döntenek. Azt a
könyvet kezdik olvasni, amelyik valamilyen mó-
don ad nekik valamit, megszólítja a lelküket és se-
gít élni. Én ilyen könyveket szerettem volna írni,
és a szeretetbõl, ami visszaáramlik felém, néha ér-
zem, hogy van értelme írni.                  Rojkó Annamária 

Jókai Anna 
a könyv ünnepérõl 
és illatáról

Karinthy Márton, a színházi ember 
Idén is az évfordulók jegyében zajlik a Magyar
Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe, amelynek
egyik központi rendezvénye a százhuszonöt évvel
ezelõtt született Karinthy Frigyest idézi meg. A
nagyszínpadon megtartott kerekasztal beszélgeté-
sen a magyar irodalom egyik legismertebb és leg-
többet olvasott szerzõjérõl unokája, Karinthy
Márton mesél majd a vári hallgatóságnak. 
s Ha valahol elhangzik a Karinthy név a többség elõ-
ször óhatatlanul a két neves irodalmárra, Frigyesre és
Ferencre gondol. Mit jelent Önnek, mint színházi
embernek egy ilyen különleges nevet viselni, tovább
vinni az õsök örökségét?

Eddigi életem során olyan sokszor feltették ne-
kem ezt a kérdést, hogy inkább megírtam az ezzel
kapcsolatos gondolataimat. Errõl szól a tíz évvel
ezelõtt megjelent Ördöggörcs címû könyvem, a
kötet egyébként ma is kapható, eddig ötvenezer
példányban kelt el. Ha mégis röviden kell vála-
szolnom, annyit mondhatok, hogy felnõttként
sokkal nehezebb megélni a Karinthy örökséget
mint gyermekként, amikor ennek csak a kelle-
mes oldalával találkoztam, például ingyen járhat-
tam színházi elõadásokra.
s Ezek szerint egészen fiatalon elkötelezõdött a szín-
pad és az irodalom mellett?

Igen! De nem azért, mert erre bárki ösztökélt vol-
na, éppen ellenkezõleg, édesapám óvott attól,
hogy a mûvészetek szolgálatába álljak. Egyszer azt
mondta nekem: nézz rám fiam, biztos, hogy ezt
akarod?
s Mégsem hallgatott rá...

Apám annyit elért, hogy író nem akartam lenni,
mert egyrészt úgy láttam, hogy ez egy babrás, ve-
szélyes üzem, ráadásul állandóan ott kell ülni az
íróasztalnál, amihez - látva az intõ példát - nem
éreztem túl nagy kedvet. Viszont a színház már
kisgyerekként elrabolta a szívem, nem csak azért,
mert apám sokat dolgozott dramaturgként, ha-
nem inkább Major Tamás miatt. Õ volt az, aki
nyolc éves koromban végérvényesen megfertõ-
zött a színpaddal, akkor döntöttem el, hogy szín-
házi rendezõ leszek.
s Mit szólt ehhez a családja?

Apám nem gátolt, de nem is támogatott.
Egyébként sem tudott volna mit tenni, nyolc éve-
sen ugyanis már rendezõ voltam a saját padlás-
színházamban. Ha most visszagondolok, tulaj-
donképpen innentõl kezdve egyenes volt az utam
a fõiskoláig, ahová - talán túl korán, túlságosan
gyerekként - elsõre felvettek. Itt ért az elsõ trau-
ma, hiszen kiderült, hogy nem elég viselni a ne-

vet, önálló mûvésszé kell válni. Egyébként úgy lát-
szik, lassan érõ típus vagyok, ez a folyamat nálam
mind a mai napig zajlik. Az egész életem nem
más, mint állandó bizonyítás, ennek fontos része
a harmincegy évvel ezelõtt általam alapított
Karinthy Színház, amit a magam arcára formál-
hattam, így bizonyos értelemben a fõ mûvemnek
tekintek.
s A mai ínséges idõkben, amikor egyre-másra eresz-
tik szélnek a társulatokat, hogyan lehet több mint há-
rom évtizede fennmaradni, sikeresen mûködtetni
egy magán színházat?

Az önfenntartás titka, hogy minden darabot ad-
dig játszunk, amíg eltartja magát. Talán ez az a kü-
lönbség, amit a nagy színházak nem hajlandók el-
fogadni. Persze a valóság, a mindennapok ennél
jóval bonyolultabbak. 1982-ban a XI. kerületi ta-
nács támogatásával kisszövetkezetként indult a
Karinthy Színház, azóta túléltünk több politikai
és szakmai rendszerváltást. Huszonkilenc évig ál-
lami segítség nélkül mûködtünk, nemrégiben ki-
emelt kategóriába kerültünk, ami nagy tisztesség,
ráadásul így a törvény szerint a TAO támogatást -
a cégek adójuk egy részét mûvészettámogatásra
fordíthatják -is igénybe vehetjük. Nincs állandó
társulatunk, ennek ellenére több mint száz szí-

nésszel vagyunk szerzõdésben. Azt szoktam mon-
dani, hogy minket a boldog kitartás, a bizonyítási
vágy vitt mindenkor elõre. Több célt tûztem ki
magam elé: egyrészt a Karinthy névvel akartam
életképes teátrumot csinálni, méghozzá úgy, hogy
ehhez ne kelljen Pestre költözni. Még akkor sem,
ha a fáma szerint igazi kõszínház csak a Duna túl-
partján mûködhet. Három évtizede cáfoljuk ezt a
tévedést egy olyan állandó budai repertoár szín-
házzal, amelyben párhuzamosan tíz-tizenöt da-
rab fut egyszerre.
s Milyen darabokat játszanak?

A régi idõk Madách-át, Vígszínházát szeretném
visszahozni, bordó bársony zsöllyékkel, hagyomá-
nyos kialakítású színpaddal, ahol minden este új-
ra és újra megszületnek a csodák. Ehhez illeszke-
dik a repertoár, ami a teljes színházi irodalmat fel-
öleli Karinthy Frigyestõl és Ferenctõl kezdve Mik-
száthon és Molnár Ferencen át egészen Aszlányi
Károlyig. Idén több meglepetést tartogatunk a kö-
zönségnek, szeptember 7-én Hunyady Sándor
klasszikus vígjátéka a Lovagias ügy kerül színpad-
ra Verebes István rendezésében, Márkus Alfréd
kifejezetten ehhez az elõadáshoz írt dalaival.
Ezután rögtön jön Vámos Miklós, Marilyn Mon-
roe-ról szóló darabja, ami egy ironikus játék, arról
szól, mi lett volna, ha a díva nem hal meg. Októ-
ber 12-én Barrie – a Pán Péter írója – Egyenlõség
címû társadalmi vígjátékát mutatjuk be, a darab-
ban Szilágyi Tibor és Pásztor Erzsi mellett számos
fiatal tehetség is fellép.
s A budavári Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünne-
pének egyik fontos eseménye az a beszélgetés, ame-
lyen Karinthy Frigyes születésének 125. évfordulójá-
ra emlékeznek. A fejében összeállt már, hogy mirõl
beszélgetne a legszívesebben?

Tavaly indult egy huszonkét kötetes sorozat,
amelyben nagyapám Karinthy Frigyes, összegyûj-
tött munkái jelennek meg, méghozzá eredeti art
deco kötetekben. Ennek az egyébként sikeres vál-
lalkozásnak lettem az ajánlója, az arca, amit elõ-
ször elutasítottam, aztán rájöttem, hogy mégis ki-
nek kellene elvállalni ezt a feladatot, ha nem ne-
kem. A beszélgetésen errõl a vállalásról, a huszon-
két kötetrõl és magáról Karinthy Frigyesrõl is szó
lesz. Remélem módom lesz bemutatni azt a
Karinthy Frigyest, akit én a legjobban szeretek, a
prófétikus, biblikus írót, aki megjósolta a magyar-
ság történetét, elmondta, hogy az evangéliumi
utat kell járnunk. Pontosan ezt írta le a Barabbás
címû novellájában, mindenkinek azt ajánlom,
ha teheti, olvassa el - érdemes!                              K. Á. 

Középkori katonai tábor épül a Halászbástya elõtt

Hagyományõrzõ ostromjáték a könyvünnepen

1686 júniusában addig soha nem látott összefo-
gás eredményeként kezdték meg a Szent Liga csa-
patai az 1541 óta török fennhatóság alatt álló
Budai Vár ostromát. A hetvenhét napon áttartó
ütközet szeptember 2-án a keresztény szövetsége-
sek gyõzelmével zárult, a törököknek fel kellett
adniuk Budát. Ezt a történelmi eseményt eleve-
níti meg a Várõrség Alapítvány korhû ruhákban
és fegyverekkel megrendezésre kerülõ ostromjá-
téka.

Mint Búvár Attila, a Várõrség Alapítvány veze-
tõje a Várnegyednek elmondta, a civil szervezet
hat évvel ezelõtt döntött úgy, hogy a magyar törté-
nelem e nagyszerû eseményét megismerteti a szé-
lesebb közönséggel. “A program szervezését, meg-
valósítását alapítványunk végzi, de nem teljesen
egyedül. Meg kell említenem Horváth Lajost, aki
sokáig a HM HIM képviseletében tevékenyke-
dett, valamint Pálinkás Gábort a Sárkányos-
lovagrend képviseletében, akik oroszlánrészt vál-

laltak az elsõ rendezvények sikereiben. Õk,
egyébként a mai napig aktívan részt vesznek a
szervezésben” - emlékeztetett Búvár Attila. Hozzá-
tette: a Budai Várról egy átlag magyarnak legfel-
jebb a turizmus jut az eszébe, még a budapestiek
többsége is legfeljebb csak iskolai osztálykirándu-
láson jut el az ország talán legfontosabb történel-
mi helyszínére. 

,,Pedig a Budai Várban, és általában a várak-
ban nem a falak, az épületek a legérdekesebbek,
hanem a bennük élõ, megmutatkozó történe-
lem. Szinte hallani lehet a rég letûnt korok kato-
náinak súlyos lépteit, az ágyúlövéseket. Nem sza-
bad elfelejteni, hogy évszázadok során sok ezer
magyar és idegen katona halt itt hõsi halált.”

Egy vár akkor lehet igazi vár, ha betölti az alap-
vetõ funkcióját: katonáknak nyújt védelmet az el-
lenséggel szemben. Miután a modern korban a
vár elvesztette hadászati funkcióját, a katonai ha-
gyományõrzõk vállalták magukra, hogy egy ma-
roknyian megpróbálják újra élettel megtölteni
ezeket a színhelyeket. Felidézik a régi idõk kato-
náit, korabeli ruháit, fegyvereit, bukásait és gyõ-
zelmeit, emlékeznek és emlékeztetnek.

Pontosan ez történik a Magyar Nyelv és a Ma-
gyar Könyv Ünnepén, amelyen a Szent Liga világ-
raszóló gyõzelmét, a Budai Vár török uralom aló-
li 1686-os felszabadítását élhetik át újra a résztve-
võk. ,,Eddig az Újvilág kertben szerveztük meg az
ostromjátékot. Idén viszont úgy döntöttünk, vál-
toztatunk. Ehhez kapóra jött, hogy egyik támoga-
tónk a Budavári Önkormányzat is ebben az idõ-
ben tartja rendezvényét, így kézenfekvõ volt hogy
egy idõben és egy helyen legyen a Budavári
Könyvünnep és a Buda Eliberata. A két rendez-
vény kiegészíti egymást, és teljessé tesz egy a vár-
ban eltöltött szép hétvégi napot” - hangsúlyozta a
Várõrség Alapítvány vezetõje.                               - pp -
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Idén elsõ alkalommal, a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepén rendezik meg a Budai Vár
1686. szeptember 2-i visszavételét felidézõ Buda Eliberata ostromjátékot. A Várõrség Alapítvány
szervezésében minden eddiginél látványosabb programok várják az érdeklõdõket, akik a
Halászbástyánál testközelbõl tapasztalhatják meg a korabeli harci cselekményeket, megcsodálhat-
ják az eredeti ruhákat és fegyvereket, valamint a Szentháromság téren felállított török és magyar ka-
tonai táborok életét is megismerhetik. 

A VÁRNEGYED
újság korábbi számai is olvashatók az

Interneten a www.budavar.hu honlapon, 
a Magazinok címszó alatt.
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Vérpezsdítõ táncok 
mindenkinek

A salsa színe vörös és fekete, leg-
alábbis abban a látványos produkció-
ban, amelyet Laki Dóra háromszoros
salsa és mambó világbajnok adott elõ

a Fuego de la Salsa tánccsoporttal. A
Zorrók és Carmenek temperamentu-

mos száma után egy izgalmas vám-
pírszám következett, majd a junior

korosztály is felvillantotta tehetségét.
Az elõadás után salsaoktatást tartot-

tak, amelyben a gyerekek és a höl-
gyek mellett több vállalkozó szelle-

mû apuka is örömmel vett részt. 

Népi játszótér 
városi gyerekeknek
A legkisebbek már
uzsonnaidõben kiláto-
gattak a Czakóra, ahol
természetes anyagok-
ból készített mobil ját-
szótér fogadta õket.
Nagy sikert aratott a
kézzel hajtható fakör-
hinta, amelynek ülése-
it fonott kosarak he-
lyettesítették; a festett
céltábla, amelyen az
oroszlánok tátott szá-
jába kellett kislabdával
beletalálni; a horgá-
szat, ahol ezúttal egy
teknõbõl kellett kifog-
ni a fából faragott hala-
kat, valamint a számta-
lan kirakós és logikai
játék – természetesen
mind-mind faváltozat-
ban és hatalmasra na-
gyítva. 

„Nézz az ég felé!”
Charlie népszerû slágerét hallgatva sokak-
nak eszébe jutott, hogy még egy hét sem telt
el az augusztus 20-ai tûzijáték óta, az I. kerü-
letiek máris kaptak egy kis ráadást a csillag-
hullásból. Igaz, ez kisebb volt és rövidebb
ideig tartott, a bálozó családok és a környék-
beliek mégis érezték, hogy csak nekik szól.
A gyerekek épp úgy tátott szájjal nézték a szí-
nes rakétákat, mint az állami ünnepen, a fel-
nõttek pedig tudták, hogy ez a látványos pa-
rádé valójában az idei nyarat búcsúztatja.

Bulizene és retro feeling
Az Ungár Band jóvoltából a par-
kett ördögei éjfélig rophatták a
táncot. A zenekar az ötvenes évek
zenéjétõl az aktuális slágerekig
minden korban és mûfajban ott-
hon van. A több mint harminc éve
alakult együttes tagjai klasszikus
képzettségû muzsikusok, akik a
jazztõl érkeztek a szórakoztató ze-
ne világába. A csapat különbözõ
rendezvényeken gyakran játszik
az Oroszlános udvarban, de a
Várhoz való legfontosabb kötõdé-
sük a zenekarvezetõ Ungár István,
aki a kerület lakója.

„Egy nemzetnek szüksége 
van hõsökre”
A bál közönségét a nagy koncert elõtt dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester köszön-
tötte. Az elmúlt idõszakot értékelve elsõsor-
ban közös nemzeti sikerünket, a magyar
sportolók londoni szereplését emelte ki. A
vendégekkel megosztotta azt a tervet, amely
szerint az önkormányzat a közeljövõben
nem csupán új sporteszközöket helyez el a
Czakón, hanem itt avatják fel az I. kerületi
olimpiai bajnokok emlékfalát is. Bár – mint
mondta – az idei nyertesek között nincs bu-
davári lakos, a korábbi aranyérmesek között
21-en kötõdtek/kötõdnek a városrészhez.
Közülük ketten, Egerszegi Krisztina úszó és
Puskás Ferenc labdarúgó a kerület díszpol-
gárai. A bajnokok között van Gerevich Ala-
dár vívó (aki összesen hét olimpiai arany tu-
lajdonosa), valamint többek között Faragó
Tamás, Csapó Gábor, Szívós István és Kásás
Tamás vízilabdázók. -Büszkék vagyunk rá-
juk, hiszen sikerük Magyarország nemzet-
közi sikere is – zárta szavait a polgármester. 

A nyár búcsúzott, a meleg maradt
Állati jó! Állatbemutató

Sufni, a házi egér volt a legkisebb és Csíkoska, a borz a legnagyobb
sztárja annak a társulatnak, amelynek tagjai a városban elõforduló ál-

latok képviselõiként mutatkoztak be a budavári gyerekeknek. A ki-
csik hatalmas kacagásokkal fogadták Tóth Gábor és Gõgös Zsuzsa
humorral teli ismeretterjesztõ show-ját, amelyben közremûködõ-

ként fellépett még a remek mászási technikával rendelkezõ Lufi ne-
vû patkány; Gumika, a hajlékonyságáról ismert görény, Mártika a

nyest, aki az autókábelek kedvelõje; valamint a lopakodó róka, Lutri
és a kenõmájast különösen kedvelõ fekete mudi kutya.

Minden jegy elkelt
Nincs nyárbúcsúztatás tombola nélkül. E kedves hagyományt idén is rendkívüli érdeklõdés kísérte, hiszen a
játékok és kozmetikai csomagok mellett értékes mûszaki cikkeket, valamint a Várról szóló könyveket, Balogh
József zongoramûvész CD-jét és mûvészeti alkotások nyomatait is lehetett nyerni. (Ez utóbbiakat a Zórád
Ernõ Alapítvány ajánlotta fel.) A fõdíj egy különleges sütõedény volt, amelyhez egy üveg pezsgõ is járt. A nye-
rõszámokat Fehér Ferenc, a sportközpont igazgatója húzta ki. 
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HHaattttyyúúhháázz melletti liftes házban legfelsõ emeleti 49 m2,
kétszobás, szépen felújított erkélyes lakás eladó. A háznak
a Hattyú és a Batthyány utca felõl is van bejárata, az abla-
kok a Batthyány utca felé néznek. Közös költség fûtéssel
együtt 24.000 forint. Saját tároló van. Irányár: 17,9 millió
Ft. Telefon: 0630-5637-350.oo

SSzzeenntthháárroommssáágg tér közelében, igényesen felújított 35
négyzetméteres földszinti lakást, várban lévõ emeleti, ut-
cai lakásra cserélnék, vagy örökbérleti joga átadó. Telefon:
0630-251-3800.oo

KKeerreessüünnkk eladó minimum 2 hálószobás lakást KP-s
ügyfeleink részére. BaKosLak Ingatlan, telefon: 326-
0618, 06-20-974-0571.

MMaarrooss utcai (XII.) 135 nm-es, felújított nagypolgári laká-
som kisebbre cserélném értékegyeztetéssel, vagy eladnám.
Tel.: 0670-361-8262, adrienne_nagy@hotmail.com.

ÉÉppííttéésszz pár két kisgyermekkel 3-4 szobás lakást keres
kertkapcsolattal vagy kertes házban. Telefon: 06-20-
510-2242.

BBuuddaaii Várban az Úri utcában 4 lakásos reprezentatív
házban 82 m2-es dongaboltozatos, I. emeleti, cirkófûtéses,
elvi tetõtér beépítési lehetõséggel rendelkezõ önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 20 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-
488-1933.

BBuuddaaii Várban - az Úri utcában - reprezentatív mûem-
léképület legfelsõ (II.) emeletén lévõ, 73 m2-es, csendes
udvari fekvésû, egyedi gázfûtéses, felújítandó önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 12,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-
488-1933.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Úri utcában egy házban lévõ felújí-
tott, Tóth Á. sétány felé nyíló 66 m2-es lakás + 80 m2 fel-
újított, reprezentatív dongaboltozatos lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 20 M Ft és 21 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-488-1933. 

BBuuddaaii Várban reprezentatív mûemlékház I. emeletén
lévõ 40 m2-es, galériázott, egyedi gázfûtéses, csendes bel-
sõ udvar felé nyíló önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti
joga átadó. Csereirányár: 8,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630-488-1933. 

AAllkkaallmmii lehetõség! Budai Vár közelében (Toldy Ferenc
utcában és Batthyány utcában) polgári belméretû 100 m2-
es 3 szobás, nagy étkezõkonyhás, egyedi gázfûtéses ön-
kormányzati lakások bérleti joga átadó vagy kisebbre cse-
rélhetõ. Csereirányár: 13 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630-488-1933.

FFoorrttuunnaa utcában 4 lakásos mediterrán kertes repre-
zentatív mûemlékházban 50 m2-es (+ 12 m2 terasz), don-
gaboltozatos, 1,5 szoba hallos, egyedi gázfûtéses, kertkap-
csolatos önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga áta-
dó. Csereirányár: 13,5 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

VVáárrii  panoráma kedvelõinek! Naphegyen a Tabán köze-
lében szuperpanorámás, egyedi kialakítású, legfelsõ eme-
leti, belsõ 2 szintes, igényesen felújított, 71 m2-es, bútoro-
zott, gépesített, erkélyes, klímával felszerelt, azonnal be-
költözhetõ öröklakás eladó. Irányár: 29,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630-488-1933. 

II..  kkeerr..  Várkert rakparton, tabáni panorámás, 75 m2-es 2
szoba hallos, liftes öröklakás eladó. Tel.: 0630-911-2668.

IIddõõss haszonélvezõ által lakottan, ingatlant vásárolnék.
Telefon: 0630-304-3129.oo

TTeettõõtteerraasszz  kedvelõinek! Naphegyen 6 lakásos ház te-
tõtérében panorámás 100 m2-es 75%-os készültségû
öröklakás + 50 m2-es tetõterasszal eladó. A gépészetbõl
a víz (vízóra), villany, csatorna elõkészítve. A fûtéshez a
gázcsonk az ajtó elõtt. Új födém szerkezet, a héjazaton új
cserépfedés. Irányár: 42,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630-488-1933

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Naphegy alján a Csap utcában pol-
gári belméretû ház I. és III. emeletén 2 db 57 m2-es felújí-
tott, erkélyes, egyedi gázfûtéses önkormányzati lakás bér-
leti joga átadó. Csereirányár: 10,9 M Ft és 13,2 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-488-1933.

TTáánnccssiiccss Mihály utcában a Mátyás templom közelében
76 m2-es I. emeleti utcai fekvésû, 2 szobás, nagy étkezõ-
konyhás, felújítandó önkormányzati lakás örökölhetõ bér-
leti joga átadó. Csereirányár: 20,4 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630-488-1933.

LLééggóóppiinnccee helyiség raktárnak kiadó. 35 nm, 20.000
Ft/hó, hosszú távra. Telefon: 213-9845, propuskas-
@freemail.hu.

II..  KKuunnyy Domonkos utcában 47 m2-es, 1,5 szobás, erké-
lyes újszerû lakás 4 éve épült társasházban eladó v. kiadó.
Telefon: 0620-943-8063.

NNaapphheeggyy tetején 200 nm-es 5 szobás nagy teraszos la-
kás villaházban eladó 95 M Ft-ért. Telefon: 0620-974-
0571.

sszzoollggáállttaattááss

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..  

MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  
TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..  oo

NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánszemélyek-
nek és társaságoknak. Tel.: 202-2505, 0630-251-3800.oo

KKiisseebbbb  villanyszerelési munkákat, hibaelhárítást is vál-
lalok. Hívjon bizalommal! Telefon: 0620-9615-098.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST,
VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTON-SZERELÉST, 

CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁT VÁLLAL KISIPAROS 
GARANCIÁVAL. TELEFON: 202-2505, 

MOBIL: 06-30/251-3800. OO

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojler vízkõtelenítése, cseréje, csa-
pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítá-
sa. Mosó- mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel
is. Telefon: 0630-447-3603.

AAjjttóó--,,  aabbllaakk--,,  zzáárrjjaavvííttááss--ffeellúújjííttááss,,  ffüürrddõõsszzoobbaa--,,  kkoonnyy--
hhaaccsseemmppéézzééss,,  vvíízz--,,  vviillllaannyysszzeerreellééss,,  ffeessttééss--mmáázzoollááss,,  kkii--
sseebbbb    mmuunnkkáákk  eellvvééggzzééssee,,  mmaaggáánn--  ééss  ttáárrssaasshháázzaakknnaakk..
MMeettzz  MMááttéé,,  00662200--334499--55339955..

LLééppccssõõhháázzttaakkaarrííttáásstt, ablaktisztítást vállalunk. Metz
Máté, 06-20-349-5395.

GGYYOORRSSSSZZOOLLGGÁÁLLAATT
DDuugguulláásseellhháárrííttááss,,  vvíízz,,  vviillllaannyy,,  ffûûttéésssszzeerreellééss  ééss  tteelljjeess--
kköörrûû  mmáárrkkaaffüüggggeettlleenn  ggáázzkkéésszzüülléékkjjaavvííttááss..  AAnnyyaaggbbee--
sszzeerrzzéésssseell,,  ggaarraanncciiáávvaall  00--2244--iigg..  TTeelleeffoonn::  229922--11999900,,
0066--2200--333344--33443388..0000

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL,, helyszínen, garanciával! Tele-
fon: 06-30-712-2024.

KKöözzööss képviselet, társasházkezelés korrekt, megbízha-
tó módon. Telefon: 274-6135, 06-70-561-1174.

VViillllaannyysszzeerreellééss  azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújí-
tásig. Petrás József villanyszerelõ mester. Telefon: 0620-
9344-664, 246-9021. ELMÛ által minõsített vállalko-
zás.oo

VVíízz--, gáz-, fûtés, klíma, napkollektor szerelés, illetve
víz-, fûtés csõ szivárgásának javítása bontás nélkül ingye-
nes felméréssel. Szokol Péter, telefon: 06-30-9324-043.

aaddááss--vvéétteell

VVÁÁSSÁÁRROOLLNNÉÉKK rrééggii  kkíínnaaii  ppaappíírrtteekkeerrccsseekkeett,,  ppoorrcceelláánnoo--
kkaatt,,  rréézzttáárrggyyaakkaatt  ééss  eeggyyéébb  kkíínnaaii  rrééggiissééggeekkeett,,  kkéésszz--
ppéénnzzzzeell..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--332244--22999999..  

KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levele-
zõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégisége-
ket. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel./fax: 212-8909,
e-mail: kriszt.ant@gmail.com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.

KKEELLEETTIISSZZÕÕNNYYEEGG  ééss  MMÛÛTTÁÁRRGGYYBBEECCSSÜÜSS  vváássáárrooll  rrééggii
kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ééss  mmûûttáárrggyyaakkaatt,,  sséérrüülltt  áállllaappoottbbaann
iiss..  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--445566--33993388..  0000

TTookkaajjiitt, régit, palackosat méltányos áron venne gyûjtõ.
Tel.: 06-20-3-707-221.

4400..  hháázzaassssáággii  éévvffoorrdduullóórraa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  LLáásszzllóó,,
SScchheeiibbeerr  HHuuggóó  ffeessttmméénnyytt  vváássáárroollnnéékk..  TTeell..::  ++33663300--
330033--66994400..0000

eeggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogsza-
bályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóth-
né Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013 Budapest,
Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 0630-222-3016.oo

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!! Izomletapadások kimasszírozása,
nyaki- és hátfájdalmak kezelése, talpmasszírozás okle-
veles gyógymasszõrtõl. Kérésre házhoz megyek. Telefon:
0630-283-3314.

JJÓÓGGAA a mindennapi életben. Az egészség megõrzéséért
nélkülözhetetlen a rendszeres mozgás, a szabályos nyu-
godt tudatos légzés és a stressz oldásában a lazítás, pihe-
nés. Próbálja ki Ön is! Hétfõn és szerdán 18.00-19.30-ig.
Budavári Általános Iskola. Tárnok u. 9-11. Telefon: 0630-
402-4657.

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa-fizika tanítás. Pótvizsgára, ismétlõvizsgá-
ra, pótérettségire felkészítés. Több, mint húszéves gyakor-
lat. Telefon: 213-7747, 06-20-518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa-fizika tanítás, korrepetálás középszintû és
emeltszintû érettségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés.
Több, mint húszéves gyakorlat. telefon: 213-7747, 0620-
518-2808.

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig csak személyesen a szerkesztõségben
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Egészség

wwwwww..ttrrooffeeaaggrriillll..eeuu
1027 Budapest, Margit körút 2. 

Asztalfoglalás: 06-1-438-9090, 06-20-999-7708

MINDEN ESTE ÉLÕZENE A TRÓFEA GRILL ÉTTEREMBEN 
(MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕ)

Ajándék torta ünnepi alkalmakra (születésnap, névnap, ballagás, évforduló)..
Szombat-vasárnap frissen facsart grapefruit és narancslé.

Családi akció! Hétvégén és ünnepnap a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes.
Klimatizált étterem! További akciók a www.trofeagrill.eu/margit oldalon.

s

Adás-vétel

Szolgáltatás

Oktatás

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001122..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Szeptember 14.
Szeptember 28.

Október 12.
Október 26.
November 9.
November 23.
December 7.
December 21.

Lapzárta
Szeptember 5.
Szeptember 19.

Október 3.
Október 17.
Október 31.

November 14.
November 28.
December 12.

Lapszám
15
16
17
18
19
20
21
22

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

NNAAGGYYSSZZÉÉNNÁÁSS--TTÁÁRRSSAASSHHÁÁZZ  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet 

a tulajdonában lévõ,
1014 Budapest Nándor u. 9.

szám alatti lakások és 
helyiségek 5 éves határozott

idejû bérbeadására.
A részletes pályázati kiírás átvehetõ

a Budapest I. kerület 
Budavári Önkormányzat
Ügyfélszolgálati Irodáján.

Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.
Telefon: (1) 458-3000, 458-3030,

vagy megtekinthetõ 
az Önkormányzat honlapján,

a www.budavar.hu internetcímen,
a PÁLYÁZATOK/Vagyoni Iroda 

menüpont alatt. 

AAzz  II..  kkeerrüülleettii  HHáázzggoonnddnnookkssáággii  KKfftt..  
vváállllaalljjaa  ttáárrssaasshháázzaakk  kköözzööss  

kkééppvviisseellõõii  ffeellaaddaattaaiinnaakk  eellllááttáássáátt
SSzzoollggáállttaattáássookk::

o Teljes körû könyvelés, éves  költségvetési javaslat, 
egyéni elszámolás készítése.

o Közgyûlések összehívása és megtartása, igény esetén 
közgyûlési termünkben.

o Felújítási munkák koordinálása.
o Pályázaton való indulás teljes adminisztrációja.
o Mûszaki feladatok szervezése és végrehajtása.
o Jogi képviselet.
o Társasházi takarítás.
o Gyorsszolgálat.
o SZMSZ készítés.
o Új! Energetikai szakvélemény készítése.

HHaa  kköözzööss  kkééppvviisseelleett,,  aakkkkoorr  II..  kkeerrüülleettii  HHáázzggoonnddnnookkssáággii  KKfftt,,  mmeerrtt::
õgyorsított eljárás a tartozókkal szemben, 
õteljes pénzügyi garancia, pénzügyi biztonság,
õa tulajdonosok naprakész tájékoztatása a Társasház ügyeirõl,
õzavartalan mûködés,
õgazdaságos üzemeltetés.

KKöözzööss  kkééppvviisseelleettüünnkk  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleettéébbeenn  tteelljjeess  kköörrûûeenn  kkééppvviisseellii
aazz  áállttaallaa  kkeezzeelltt  ttáárrssaasshháázzaakkaatt,,  aa  ttuullaajjddoonnoossookk  mmeeggeellééggeeddeettttssééggéérree..

KKéérrjjeenn  íírráássooss  ttáájjéékkoozzttaattóótt  ééss  áárraajjáánnllaattoott!!  
AAzz  ÖÖnn  ttáárrssaasshháázzáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  eeggyyeeddii  aajjáánnllaattoott  ááttvveehheettii  

sszzeemmééllyyeesseenn,,  ffaaxxoonn,,  ee--mmaaiillbbeenn  vvaaggyy  lleevvééllbbeenn..

EElléérrhheettõõsséégg::        
11001122  BBuuddaappeesstt,,  PPáállyyaa  uuttccaa  77..,,  
++33662200--446666--55880088

wwwwww..hhaazzggoonnddnnookkssaaggii..hhuu  
iinnffoo@@hhaazzggaa..hhuu  
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Senior mentorokat keresnek
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év felet-
ti felnõtteket keres, hogy - mint mentorok és oktatók -
az olvasás elsajátításában segítsenek a helyi általános
iskolás diákoknak. Legyen Ön is a Senior Mentor Prog-
ram tagja: segítsen egy fiatal diáknak, hogy sikeresen
vegye a tanulmányi akadályokat, dolgozzon együtt
csapatban más idõsebb felnõttekkel és kapjon havi
ösztöndíjat! A pedagógiai tapasztalat nem elõfeltétel.
További információ: 06-20-807-3268, www.civilval-
lalkozasok.hu, info@civilvallalkozasok.hu.

Jön a tökös sör és az Üvegtigris

Még több italkülönlegesség 
a Budavári Sörfesztiválon
Augusztus 29. és szeptember 2. között ismét a Várba költözik a sör legnagyobb magyarországi ün-
nepe. Az immár hagyományos Budavári Sörfesztivál a szervezõk ígérete szerint a legekrõl fog szól-
ni: az idei lesz ugyanis az eddigi leghosszabb, legnagyobb szabású és a legtöbb italkülönlegességet
felvonultató program a folyékony kenyér fõvárosi seregszemléinek történetében. 

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel egy nappal tovább tart nyitva a Budai Sörfesztivál, amely
kibõvített helyszínen és programokkal, és ami talán a legfontosabb, minden korábbinál többféle,
közel kétszáz fajta sörrel várja az aranyszínû nedû – közkeletû nevén a folyékony kenyér – rajongó-
it. Eljönnek a Várba a legnagyobb hazai gyárak mellett a kisebb sörfõzdék is, a legnépszerûbb ha-
zai márkák mellett cseh, német, angol, ír és belga, valamint egyedi kézmûves söröket kóstolhatnak
meg a fesztivál vendégei. Minden bizonnyal sokak ízlelõbimbóit „megmozgatja” a kisszériás kese-
rû csokis, a mézes-gyömbéres narancsos, a köleses vagy a tökös sör, ahogyan várhatóan a kilenc szá-
zalékos dupla bak sör is ott lesz a legnagyobb kedvencek között.  

A vállalkozó kedvûek ráadásul nem csupán ihatják, hanem csapolhatják is Sopronijukat, míg a
Dreher Sörgyáraknak köszönhetõen elsajátíthatják a sörkóstolás fortélyait, illetve megismerked-
hetnek a sör készítésének folyamatával. 

A programnak a Hunyadi és az Oroszlános udvar, valamint a Savoyai terasz ad otthont, a feszti-
vál sörnagyköveti tisztségét Aranyosi Péter, a Dumaszínház és a Showder Klub állandó fellépõje
vállalta magára. Utóbbi egyúttal azt is jelenti, hogy a valódi sörkorcsolyák mellett a fesztivál öt nap-
ján a színpadi produkciókból sem lesz hiány, a fellépõ közel negyven zenekar – köztük a Republic,
Ganxsta Zoli és a Kartel -, és több mint százhúsz elõadómûvész, köztük Keresztes Ildikó, Nagy Feró,
Kiss Ádám és Hadházi László garantálja a felhõtlen szórakozást. A sörfesztivál külföldi sztárfellé-
põje a zárónapon a legendás svéd zenekar a Rednex lesz. 

Az Arany Ászok jóvoltából a látogatók az Üvegtigris lakókocsijával is találkozhatnak, amelyben
az ígéretek szerint a nagysikerû film fõhõsei is idõrõl-idõre feltûnnek. A sörök kóstolásához egye-
di üvegkorsót lehet majd vásárolni, amelyet a látogatók hazavihetnek, de ha úgy gondolják vissza
is válthatják. Egy korsó sör ára fajtától függõen 400, 500, illetve 900 forint, idén elõször ugyanak-
kor két deciliteres kóstoló-adagok vásárlására is lehetõség nyílik.

További információ: www.budavarisorfesztival.hu oldalon.

Hagyományok Háza
(Budapest, I., Corvin tér 8.)
TTáánncc::
Magyar Állami Népi Együttes: Édeskeserû. Elõadások:
szeptember 4., 6.,  11., 13., 18., 20., 25., 27.   

Magyar Állami Népi Együttes: Hajnali Hold. Elõadás:
szeptember 22., 19.00 órakor. 
KKoonncceerrtt::
A Magyar Állami Népi Együttes zenekarának koncertje:
szeptember 26., 15.00 óra.
DDééll--uuttáánn  ssoorroozzaatt..
IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttééss::
Elõadások és kézmûves foglalkozások a kiállításokhoz
kapcsolódva. Helyszín: Magyar Népi Iparmûvészeti Mú-
zeum (Budapest, I., Fõ u 6.). Belépõ: múzeumi belépõ-
jegy. 

Kézmûves foglalkozás szövõszékkel. Családi program
a Megszövettem kenderkémet címû kiállításhoz kapcso-
lódva: szeptember 12., 15.00 óra.

Báder Miklósné: Örökségünk. Elõadás felnõtteknek a
Megszövettem kenderkémet címû kiállításhoz kapcso-
lódva: szeptember 26., 17 óra.

HHBK klubest: szeptember 11., 18.00 óra. A Hagyo-
mányok Háza Baráti Köre Egyesület klubestjein elõadá-
sokat, filmvetítéseket, vitaesteket szervez. Az estekre
olyan elõadókat hívnak meg, akik a népi kultúra vagy a
társtudományok kiemelt szakemberei. Kapcsolat: Hont
Angéla, 225-6078, hhbk@hagyomanyokhaza.hu.
NNyyíílltt  HHéétt  sszzeepptteemmbbeerr  1100--1166..

A Nyílt Héten szeretnénk megmutatni, milyen sokszí-
nû munka folyik az év 365 napján a Hagyományok Házá-
ban. Ennek szellemében nyílt próbát tart a Magyar Álla-
mi Népi Együttes (szeptember 10., 13., 11 óra), amely-
nek jelmeztárába, a színpad mögött zajló életébe is bete-
kinthetnek az érdeklõdõk (szeptember 10., 13., 14 óra).
Múzeumpedagógiai foglalkozással, raktárbejárással, tár-
latvezetéssel várja a látogatókat egész héten ingyenesen
a Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum (szeptember 11.,
13., 11 és 16 óra). Beszélgetünk az idén 40 éves tánc-
házmozgalomról (szeptember 12.), nyílt napot tartunk a
házban zajló iskolai és gyerekprogramokról, képzésekrõl
pedagógusoknak (szeptember 14.), táncvásárt a nép-
tánc oktatása iránt érdeklõdõknek (szeptember 15.). A
hét során lehetõség lesz népmûvészeti tárgyak cserebe-
réjére is. 

A nyílt hetet a Kulturális Örökség Napjai keretében
megrendezett Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésû prog-
ramhoz csatlakozva zárjuk: szombaton építészek segítsé-
gével mutatjuk be a Vigadó épületét és a házban mûködõ
intézményeket (11 és 15 órakor), kézmûves és kiadvány-
vásárral, kvízjátékokkal, a Martin Médiatár tevékenysé-
gének bemutatásával várjuk az érdeklõdõket. Vasárnap

három alkalommal (11, 14 és 17 órakor) vezetjük körbe a
látogatókat az épületben. 
KKiiáállllííttáássookk::
Ifjú mesterek remekei. A Népmûvészet Ifjú Mestere pá-
lyázat kiállítása. Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum idõ-
szaki kiállítóterme (I., Szilágyi Dezsõ tér 6.). Nyitva tartás:
hétfõtõl csütörtökig 9.00-16.00, pénteken 9.00-13.00.
2012. augusztus 16. – 2012. szeptember 21.

Népi játékok ma – Kiállítás a Hagyományok Háza népi
játék és kismesterségek oktatója tanfolyam vizsgamun-
káiból. Megszövettem kenderkémet. A hevesi Csillagvirág
Népmûvészeti Egyesület gyûjteményes kiállítása. Magyar
Népi Iparmûvészeti Múzeum (I., Fõ u 6.). Nyitva tartás:
kedd-szombat 10.00-18.00 óráig. 2012. szeptember 7.-
október 27. 

A táncház világa írásokban, képekben. Kiállítás a negy-
ven éves táncházmozgalom tiszteletére. Hagyományok
Háza, emeleti aula (I., Corvin tér 8.).

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület 
(Mátyás templom plébánia-épületének díszterme,
Budapest, I., Országház utca 14.)
Szeptember 12. (szerda) 18.00-18.50 óráig: Nemzetünk
évezredes örökségei a Hungarikumok (IV.). A Zsolnay-
gyár remekmûvei és hírük a világban/Benyik Béla tanár,
elnökségi tag elõadása.

19.00-19.45 óráig: Világkiállító magyarok (V.) Mûvé-
szeti sikereink nyomában Bécstõl-Párizsig. Herczeg
Renáta mûvészettörténész, tag elõadása /Messik Miklós
és Kiss Ottó tagok kisfilmjével.

Ars Sacra Fesztivál
Az Ars Sacra Alapítvány hatodik éve szervezi meg a
Templomok Éjszakáját és a Szakrális Mûvészetek Hetét. A
két eseménysorozat közös új neve Ars Sacra Fesztivál.  A
Fesztivál a zsidó-keresztény kultúrkörhöz tartozó mûvé-
szeti alkotások bemutatásával a mûvészetek nyelvén az
evilági életen túlmutató szakralitás jelenvalóságát igyek-
szik kifejezni világunkban. 

A Fesztivál kiemelt programjai: szeptember 16. 15.00
óra: Egyházak közös zenei áhítata a Szent István Bazili-
kában „Ne azt keressük, ami elválaszt, hanem ami össze-
köt.” (XXIII. János pápa) – a zsoltárok közös alapként gaz-
dag anyagot biztosítanak egymás zenéinek megismerte-
tésére.

I. kerület: Aknay János Kossuth díjas festõmûvész, a
Magyar Mûvészeti Akadémia tagja kiállítása (Magdolna
torony) Kulturális Örökség Hivatal Galéria Budaházi Tibor
kiállítása, megnyitja Fekete György prof. emeritus a
Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke. Az aulában váloga-
tás roma festõk képeibõl. További információ: ars-
sacra.hu

PPrrooggrraammookk

Ha nem kapja a lapot hívja a terjesztõt: +3620-467-9352
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