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Bállal búcsúztatták a nyarat
Augusztus 24-én délutántól éjfélig tartott a Czakó utcai vigadalom, ahová a Budavári Önkormányzat ezúttal is játékokkal és szórakoztató programok-
kal várta a kerületben élõ családokat. Az idõjárásra nem lehetett panasz, kellemes, fátyolfelhõs idõben zajlott a kapunyitás, este pedig, a kissé lehûlt le-
vegõbõl alig érzékelt valamit a rock koncert, majd a házibuli lelkes közönsége. Képünkön D. Nagy Lajos a Bikini együttes frontembere. 

Idén is a szünidõhöz igazította a kerületi fen-
ntartású oktatási intézmények felújítását, il-
letve a szükséges karbantartási munkák el-
végzését az önkormányzat. Az értéknövelõ
beruházások keretében a Toldy Ferenc Gim-
názium, valamint az Iskola utcai bölcsõde és
óvoda tetején a napenergiát hasznosító
fotovoltaikus rendszereket helyeztek üzembe.

A nyár folyamán az önkormányzat beruházásá-
ban több kerületi iskolában, óvodában és böl-
csõdében történtek kisebb-nagyobb felújítások –
tudtuk meg a munkálatokat elvégzõ Budavári
Gamesz vezetõjétõl. Palcsák Zsolt elmondta,
hogy modern, kondenzációs elven mûködõ ka-
zánokat kapott a Lisznyai utcai Általános Iskola.
Ennek, és a tavalyelõtt elvégzett homlokzatszige-
telésnek és a hõtartó ablakok beszerelésének kö-
szönhetõen jelentõsen javult az épület energia-
hatékonysága. Mivel az új készülékek a régi sze-
nes üzemû kazánházba kerültek, az eddig hasz-
nált helyiség felszabadult. Itt a tervek szerint az is-
kola raktárt, vagy valamilyen közösségi szobát
alakít ki. 

Újabb helyiséggel gazdagodott a Farkas Ferenc
Zeneiskola, a korábban kialakított 46 nm-es kon-
certterem megnyitásának az volt a feltétele, hogy
elkészüljön a még hiányzó acél menekülõlépcsõ. 

Befejezõdött a homlokzati hõszigetelt ablakok
beszerelése a Toldy Ferenc utcai óvodában, ahol
az emeleti gyermekmosdó felújítása is megtör-
tént. Ennek keretében a szaniterek, a négy darab
WC, a mosdók, a fürdetõ kád és a burkolatok cse-
réje mellett a teljes gépészet is megújult. 

A vegyi anyagoknak jobban ellenálló mûanyag
csövekre cserélték a régi vasból készült szennyvíz
alapvezetéket az Iskola utcai bölcsõdében, míg a
korábban PVC-vel burkolt elsõ és a második eme-
leti átadók ízléses járólapot kaptak. Ugyanitt a
második emeleten helyet kapó foglalkoztató pad-
lóját is felújították. 

Könnyebben elérhetik a szülõk a Tigris utcai
bölcsõde épületét, miután az önkormányzat

mintegy kétszáz négyzetméteren leaszfaltoztatta
az ide vezetõ bekötõutat. Erre azért volt szükség,
mert az utcáról nyíló régi betonút a repedések és
a gödrösödés miatt már egyre nehezebben volt
járható, a burkolati hibák különösen a babako-
csival érkezõk közlekedését nehezítették meg. A
munkálatokhoz kapcsolódva megszépült az alsó
járda, felújították a kisebbik játszóudvaron talál-
ható, mosdót is magában foglaló játéktárolót és
az itteni támfalat, valamint energiatakarékosra
cserélték a bölcsõdében az emeleti foglalkozó
lámpatesteit.

Az idei nyár legjelentõsebb beruházásaként a
hagyományos villamosenergia felhasználását
nagymértékben csökkentõ fotovoltaikus rend-

szereket helyeztek üzembe három önkormányza-
ti fenntartású intézményben. Nyolcvanöt százalé-
kos pályázati támogatás mellett mintegy har-
minchat millió forintból összesen 162 darab nap-
elem került a Toldy Ferenc Gimnázium tornater-
mére, valamint az Iskola utcai óvoda és a közeli
bölcsõde épületére. 

Megtörtént a villanyórák cseréje is, erre azért
volt szükség, mert a nyári idõszakban termelt
többletenergiát a rendszer visszatáplálja az EL-
MÜ hálózatába, ezzel bevételhez juttatva az in-
tézményeket. Ráadásként a bölcsõde további hat
darab napkollektort kapott, az okos szerkezetek-
nek a meleg víz elõállításában jut majd fontos
szerep.  K. Á.

Napelemekkel csökkentik a fenntartási költségeket

Fejlesztések a kerületi 
oktatási intézményekben 

A Magyar Nyelv és 
a Magyar Könyv Ünnepe

Szindbád a
Márai Szalonban
A szezon kezdetén nem a megszokott idõben,
hanem augusztus 31-én, szombat este 18 óra-
kor, a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünne-
pén találkozhat a budavári közönség Szigethy
Gáborral és vendégével Kovács Ákos zeneszer-
zõ, szövegíró-énekessel. Közösen emlékeznek
a 135 éve született és 80 éve elhunyt Krúdy
Gyulára. A rendhagyó „irodalomóráról” a
Márai Szalon házigazdájával beszélgettünk.
s Immár hagyománynak számít, hogy a Márai
Szalon kitelepül a szabadba a Magyar Nyelv és a
Magyar  Ünnepén. Ön szerint ilyenkor is jelen van
az Úri utcai családias, intim hangulat?

Végül is mindegy, hogy egy elegáns teremben
vagy Isten szabad ege alatt gyûlnek össze az em-
berek. A fontos a szellemi találkozás. Okos
gondolatokkal, átélhetõ érzelmekkel a Má-
tyás-templom elõtti téren is gazdagodhatunk. 
s Vendége Kovács Ákos, az ország egyik legnép-
szerûbb dalszerzõje és énekese, ezúttal mégsem
énekelni fog...

Ákost kamaszkorában babonázta meg Hu-
szárik Zoltán Szindbád filmje és késõbb elhatá-
rozta, hogy 40. születésnapjára elkészít egy
Krúdy-lemezt. Amikor a lemezen dolgoztunk,
engem is meglepett, hogy a remek énekes
egyúttal nagyszerû színész is. S hogy nemcsak
énekelve, de prózát olvasva is el tudja bûvölni
a közönséget. 
s Nem lehet, hogy Ákost a Szinbád-novellák hõse
varázsolta el?

Ákost elvarázsolta a Krúdy-novellák áloméle-
tet élõ fõhõse, s most Szindbád alakjának meg-
idézésével õ varázsolja el a közönséget. 
s Márai vajon hogyan értékelte Krúdyt?

A 20. századi magyar irodalom talán legna-
gyobb alakjának tekintette Krúdy Gyulát, cso-
dálta stílusát, mesélõkedvét, végtelenül széles
fantáziáját. És Krúdy Gyula halála után megír-
ta a Szindbád hazamegy címû regényét, amely-
rõl, ha nem tudnánk, hogy Márai Sándor írta,
joggal hihetnénk, hogy Krúdy Gyula remek-
mûve, miközben a Márai életmûvet ismerõk
számára egyértelmû, hogy a Szindbád haza-
megy egy tökéletes Márai-mû.
s A szabadtéri elõzetes után mikor indul a Márai
Szalon új évada és kik lesznek a vendégei?

Mint mindig: a hónap utolsó keddjén, tehát
szeptember 24-én. Vendégünk lesz az új vezeté-
sû és új szellemiségû Nemzeti Színház színmû-
vésze, Blaskó Péter és Karsai Béla, aki sikeres
nagyvállalkozó, gazdasági szakember, és akit
gazdasági életünk titkairól szeretnék vallomás-
ra bírni. Író, mûvész, borász, teológus, tudós,
sokféle ember megfordult már a Márai Sza-
lonban az elmúlt nyolc évben, gazdasági szak-
ember még nem. Izgalmasnak ígérkezik a talál-
kozás.                             (Összeállításunk az 5-6. oldalon)

Kovács Ákos zeneszerzõ, énekes lesz a szabadtéri
Mária Szalon vendége

Napelemeket helyeztek el a Toldy Ferenc Gimnázium tornacsarnokának tetején



2 Várnegyed XVIII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM, 2013. AUGUSZTUS 30., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Pályázat keretében választotta ki a Budavári Ön-
kormányzat képviselõ-testülete a Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ új irányító-
ját. A tisztséget tavasz óta az intézmény eddigi
szakmai vezetõje, Lázár Nóra látja el.

s Nem tartozik a legnépszerûbb foglalkozások közé
a segítõ munka, Ön mégis ezt a hivatást választotta.
Mi ennek az oka?

Talán furcsán hangzik, de mindig is természetes
volt számomra, hogy valamilyen segítõ foglalko-
zást választok. Gimnazistaként eldöntöttem,
hogy a fóti gyermekvárosban fogok dolgozni.
Ezért jelentkeztem a debreceni tanítóképzõbe,
ahol a harmadévet már levelezõn végeztem,
ugyanis idõközben sikerült nevelõ tanárként
Fóton elhelyezkednem. Hamar rájöttem , hogy a
valóság és a vágyaim nem mindig egyeznek. Ezért
megpróbáltam a másik fõiskolai szakommal, a
népmûveléssel boldogulni és elmentem egy
munkásszállóra kulturális programszervezõnek.
Ebben az idõben ismerkedtem meg, még ha átté-
telesen is, a szociális munkával, ami meghatározó
volt a késõbbi pályaválasztásom szempontjából.
s Ezek szerint innen már egyenes volt az útja a szo-
ciális szférába?

Tulajdonképpen igen! Ekkortájt, 1985-ben in-
dult az elsõ két családsegítõ szolgálat – legalábbis
kísérleti szinten – Budapesten. Én a kõbányai csa-
ládsegítõ szolgálatban kezdtem dolgozni. Szak-
mai fejlõdésünk, elméleti tudásunk felfrissítése
elengedhetetlen a pályánkon. Ezért folyamatosan
képzem magam, többek között elvégeztem a
Csoportanalitikus Kiképzõ Társaság keretében
szervezett csoportvezetõi képzést, késõbb egy má-
soddiplomás egészségfejlesztõ-mentálhigiénés
szakot a SOTE-n, majd családterápiás képzést, vé-
gül pedig az ELTE-n a szupervízor szakot. 
s Melyek voltak a korábbi állomáshelyei?

Kõbányát követõen 1993-ban a VIII. kerületben
kaptam állást, ahol egy pályázat keretében létre-
hoztam a gyermekjóléti központot. Ezt követõen
a Hegyvidékre vezetett az utam, aminek az volt az
oka, hogy szerettem volna családterápiával foglal-
kozni, erre pedig itt kaptam lehetõséget.
s Hogyan került jelenlegi munkahelyére?

2004-ben jött a felkérés, hogy vegyem át az I. kerü-
letben a családsegítõ csoport vezetését, amit
örömmel elfogadtam. Az elsõ idõkben a feladata-
im nagyobbik részét a családgondozás tette ki, e
mellett az új szolgáltatások bevezetésében is szere-
pet kaptam. Ekkor indult a kerületben az adósság-
kezelés, illetve a szociális információs szolgáltatá-
sunk. Utóbbi már nem tartozik a kötelezõen ellá-
tandó feladataink közé, de eredményes mûködé-
se miatt továbbra is megtartottuk. Egyéni tanács-
adással bõvítettük az álláskeresési szolgáltatásun-
kat, szükség esetén pszichológus munkatársunk
pályaorientációs tanácsadást is nyújt. Fejlesztet-
tük az informatikai hátteret, ennek eredménye-
képpen ma már lehetõséget biztosítunk az in-
ternetes álláskeresésre. 2007-ben az önkormány-
zat egyesítette a kerületi szociális ellátást nyújtó
szervezeti egységeket – ezek a gondozási központ,
a három idõs klub, a családsegítõ, a gyermekjóléti
és a közösségi pszichiátriai ellátás. Ezt követõen
kaptam szakmai vezetõi megbízatást, hozzám tar-
tozott a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítõ cso-
port és a közösségi pszichiátria ellátás irányítása.

s Szakemberként, hogyan látja a kerület szociális
helyzetét?

Budavár mind területét, mind lakosságszámát te-
kintve Budapest egyik legkisebb kerülete, ugyan-
akkor fõvárosi szinten itt a legnagyobb az idõsek
aránya. A gondozási központ és a három idõs
klub ellátotti körének az átlagéletkora 65 és 85 év
között van, ami speciális feladatokat ró az intéz-
ményrendszerre. A családsegítõ szolgálatot felke-
resõ lakosok elsõsorban anyagi nehézségekkel
küzdenek, éppen ezért bõvítettük az álláskeresési
szolgáltatásunkat. Jelentõs mértékû elszegénye-
dést tapasztalunk, ezt pedig csak a munkába állás
esélyének növelésével lehet kezelni. A közüzemi
hátralékkal rendelkezõ ügyfeleink segítése is
azon múlik, hogy legyen akkora jövedelmük, ami
legalább a részletfizetéshez elegendõ, hiszen en-
nek hiányában az adósságkezelési támogatást
sem kaphatják meg. Sajnos jelentõsen növeke-
dett az elõzõ évekhez képest a mentális, lelki
problémával küzdõk aránya és a családi, kapcso-
lati problémával jelentkezõk száma, ráadásul egy-
re több a pszichiátriai beteg. A gyerekjóléti szolgá-
latnál végzett munkánk során jellemzõ a válási,
kapcsolattartási kérdésekben és a gyermekneve-
léssel kapcsolatban igényelt tanácsadás, valamint
növekedett a veszélyeztetett és a védelembe vett
gyermekek száma.
s Milyen tervekkel vágott neki az új feladatának?

Szerencsésnek érzem magam, hiszen egy valóban
jól mûködõ intézményt vehettem át, szeretném
ugyanakkor a szolgáltatási központ tevékenysége-

it láthatóbbá tenni a kerületi lakosok számára.
Számos olyan feladat létezik, amelyet a szolgálta-
tási központunk nem tud ellátni, és nem is fel-
adata. Ugyanakkor velünk párhuzamosan renge-
teg civil segítõ szervezet mûködik, arra fogok töre-
kedni, hogy a jövõben hatékonyabban mûköd-
jünk együtt. Vannak jó példák, évek óta kiváló
kapcsolatot ápolunk a Máltai Szeretetszolgálattal
és a Krisztinavárosi Plébániával, ahonnan rend-
szeresen kapunk megkereséseket. Ilyenkor közö-
sen megbeszéljük, hogy a karitasz, az egyház és az
intézményünk miben tud segíteni - lényeges,
hogy célzottan nyújtsunk segítséget. Örömteli,

hogy egyre több önkéntes jelentkezik, ezért úgy
gondolom, érdemes lenne egy önkéntes hálóza-
tot létrehozni. Ennek keretében felkészítenénk a
segíteni akarókat a rájuk váró feladatokra. Egy
újabb részterület, hogy hamarosan az érettségihez
is szükség lesz szociális munkavégzésre, amiben

mi is szívesen közremûködünk. Ismerve a kerület
korösszetételét, az egyedül élõk magas arányát,
szükség lenne olyan csomópontokra, ahol a ma-
gányos vagy más problémákkal küzdõ emberek
egymásra találhatnak. Ilyen helyszín a könyvtá-
runk (Országház u. 13), itt az idõseket és a fiata-
labb korosztályt egyaránt megszólító idegen nyel-
vi klubbot hozhatnánk létre. Bízom benne, hogy
meglévõ ügyfeleink továbbra is igénybe veszik a
támogatásunkat, egyúttal várjuk azokat a polgáro-
kat is, akik még nem kerültek velünk kapcsolat-
ba, de úgy gondolják problémájuk megoldásá-
ban segítséget tudunk nyújtani.                          - pp - 

Új vezetõ a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ élén

„Közösségi programokban gondolkodom”

Újra felbukkantak a trükkös tolvajok a kerület-
ben. A tolvajok különbözõ mesékkel – egészség-
ügyi szervezettõl vagy az önkormányzattól jöttek,
pénzt hoztak, könyveket vásárolnak – mindig
azt szeretnék megtudni, hogy hol tartják leendõ
áldozataik a megtakarított pénzüket.

Az Államkincstár Európai Biztosítás Egészség-
ügyi Szervezete munkatársának adta ki magát az
a negyven év körüli férfi, aki miután bejutott
idõs áldozata lakásába, elkérte nyugdíjszelvénye-
it és készpénze hollétérõl érdeklõdött.
Mikor az idõs hölgy egy rövid idõre magá-
ra hagyta, a tolvaj ellopta táskáját a benne
található nagyobb összeggel együtt.

Álrendõröknek esett áldozatul egy má-
sik idõs hölgy. Az elkövetõk azzal a mesé-
vel jutottak be a lakásába, hogy a fõkapi-
tány megbízásából minden idõs ember
részére egy pánikriasztót szerelnek be,
melyet ha megnyomnak, elõbb érkezik ki
a rendõrség. A hihetõség kedvéért jegyzõ-
könyvet vettek fel és lefényképezték a la-
kásban található ékszereket, amelyeket
egy óvatlan pillanatban az otthon tartott
nagyobb összegû készpénzzel együtt eltu-

lajdonítottak. Ugyanazon a napon néhány ut-
cával arrébb két férfi csõtörés ürügyével csenge-
tett be egy idõs hölgyhöz. Miután bejutottak a
lakásba, egyikük szóval tartotta a sértettet, tár-
sa közben magához vette az elöl hagyott éksze-
reket.

A Naphegyen egy idõs úr engedett be otthoná-
ba két személyt, a bûnözõk azt állították maguk-
ról, hogy rendõrök és a fõkapitány megbízásából
járnak el. Lefényképezték a sértett értékes gyûrû-
jét, valamint készpénzét, majd az egyik álrendõr

az idõs embert lefoglalta a jegyzõkönyv aláíratá-
sával, míg társa elrakta az õrizetlenül hagyott
több százezer forintot. 

Az utcán szólította meg áldozatát egy másik
trükkös tolvaj, aki felajánlotta, hogy megvásárol-
ja felesleges könyveit. Miután bejutott a lakásba,
kihasználva a sértett figyelmetlenségét, eltulaj-
donította az asztalon lévõ páncélkazettát.

A kaputelefon segítségével csaltak ki egy idõs
hölgyet a lakásából azzal az ürüggyel, hogy cso-
magot hoztak neki, amit a ház elõtt kell átven-

nie. A hölgy úgy ment le a kapuhoz, hogy
lakása ajtaját nem zárta be. Ezt használta
ki az elkövetõ, aki ellopta az asztalon ha-
gyott pénztárcát. 

A különféle trükkökkel elkövetett lopá-
sok megelõzése érdekében a rendõrség
ismét nyomatékosan felhívja a lakosság
figyelmét arra, hogy idegen személyt so-
ha ne engedjenek be otthonaikba. Ame-
nyiben a bejutni akaró személyazonos-
ságát nem hajlandó hitelt érdemlõen,
fényképes igazolvánnyal igazolni, vagy
gyanúsan viselkedik, azonnal értesítsék
a kerületi rendõrkapitányságot a 457-
5612-es telefonszámon!                             Á. 

Megújulnak 
a várfalak
A Budavári Palota várfalainak felújítására
utoljára az 1960-as években került sor, és azóta
csak kisebb kárelhárítási munkálatokat végez-
tek rajtuk, állapotuk az évek folyamán fokoza-
tosan romlott. Ezért a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelõ (MNV) Zrt. tényfeltáró, az összes
várfalra kiterjedõ szakérõi vizsgálatot készítte-
tett, majd ennek alapján a megkezdõdtek a
szakaszos felújítási munkálatok.

Czifra Boglárka, az MNV Zrt. PR menedzse-
re megkeresésünkre arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy a legjellemzõbb hibák közé tartozik a
külsõ falköpeny elválása a falazat magjától, a
burkoló kövek, téglák kipergése, kifagyása, to-
vábbá az alapozás hibáira visszavezethetõ szer-
kezeti károsodások és a vízelvezetés hiányossá-
gaiból adódó nedvesedések és süllyedések. 

„A rekonstrukció során minden szerkezeti
és esztétikai meghibásodást kijavít a beruházó
MNV Zrt. A várfalszakaszok felújítása a ve-
szélyelhárítási sorrend alapján történik, ter-
mészetesen a legsürgõsebb munkákat elõre-
vesszük. Annyi már látszik, hogy a munkálatok
nagyobb részét a szerkezeti károsodások kijaví-
tása, a falazati pótlások és támpillérek javítása,
illetve a felületi javítások, kõrestaurátori fel-
adatok, a só kicsapódás és átázás okozta káro-
sodások megszüntetése teszi ki” – emelte ki
Czifra Boglárka.

Novemberre megújulhatnak a Budavári Pa-
lota keleti támfalai. Az MNV Zrt. ütemezésé-
nek köszönhetõen a munkálatok sem a Mes-
terségek Ünnepét, sem pedig a Budavári Bor-
fesztivál megtartását nem veszélyeztetik. 

A mostani átfogó rekonstrukció elõzménye-
ként már korábban elkészült az Ybl Bazár fölöt-
ti déli Cortina fal és a Vízhordó-lépcsõ, vala-
mint a Savoyai-terasz melletti falszakasz helyre-
állítása, állagmegóvása. A Cortina falnál töb-
bek között újrafaragták a sérült lépcsõ- és sze-
gélykõelemeket, továbbá vízköpõket építettek
be, amely hosszú távon biztosítja az állékony-
ság megõrzését. A Savoyai-terasz melletti szaka-
szon megszüntették a falazat kidõlését, restau-
rálták a feltárt középkori falakat és gondoskod-
tak az addig megoldatlan vízelvezetésrõl. 

Rocktörténeti 
múltidézés 
a BEM6-ban

A tavalyinál is többen csatlakoztak az idei
Magyar Dal Napja országos programjaihoz. A
fõvárosban szeptember második vasárnapján
14 helyszínen, köztük az I. kerületben csendül-
nek fel a jól ismert melódiák.   

A szûkös anyagi körülmények ellenére is élet-
ben maradt, sõt még mélyebbre érnek a gyöke-
rei a magyar dal ünnepének – hívta fel a figyel-
met a Magyar Dal Napja programindító sajtó-
tájékoztatóján Presser Gábor. A kezdeménye-
zés elindítója szerint a siker a közönség mellett
azoknak a szervezõknek, önkénteseknek kö-
szönhetõ, akik szeretetbõl és elhivatottságból
éltetik a magyar zene ünnepét. 

Az I. kerületben a szokásoknak megfelelõen
a Budavári Mûvelõdési Ház csatlakozik a prog-
ramokhoz. Szeptember 7-én, a Magyar Dal
Napja elõestéjén a júliusban tragikus hirtelen-
séggel elhunyt Halmos Béla Széchenyi-díjas
népzenekutatóra emlékezõ kiállítás nyitja
meg kapuit az intézményben, majd másnap
már az élõzene kap fõszerepet: a rocktörténeti
múltidézésen a negyvenöt éves pályafutása
alatt közel kilencszáz kerületi koncerten fellé-
põ Török Ádám és a MINI Trio ad várhatóan
fergeteges koncertet. 

Az este egyik sztárvendége a BEM6-ban Bu-
dapest egyetlen szájharmonika klubját vezetõ
Pribojszki Mátyás. A népszerû elõadómûvész
számos telt házas itthoni és nemzetközi fellé-
pés mellett 1997-ben a németországi Szájha-
rmonika Világbajnokságon elnyerte a legma-
gasabb szintû minõsítést. 

A Magyar Dal Napját megelõzõ hétvégén is-
mét pályára áll a Dallamos Villamos a 4-es já-
rat vonalán. A kedvelt nosztalgiaszerelvény
szeptember 1-jén, vasárnap közlekedik majd a
Széll Kálmán tér és Újbuda-Központ között, a
villamos mindkét kocsijában tehetséges fiatal
zenészek szórakoztatják az utazóközönséget.
Külön belépti díj nincs, érvényes jeggyel vagy
bérlettel bárki meghallgathatja az élõ koncer-
teket. 

Figyelem, internetes csalók!
Az utóbbi idõszakban a rendõrség nevével visszaélõ
internetes csalók jelentek meg a világhálón. Az elkövetõk
egy számítógépes program segítségével elõször blokkolják a
felhasználó számítógépét, ezt követõen arról értesítik a tu-
lajdonost, hogy a zárolás feloldásához a megadott módon
utaljon át húszezer forintot. A rendõrség ezúton is felhívja
a lakosság figyelmét arra, hogy a hatóság soha nem zárolja az
interneten keresztül a számítógépeket. Éppen ezért, ha bár-
ki ilyen tartalmú üzenetet kap, azonnal értesítse a rendõrsé-
get, a pénzátutalást pedig tagadja meg.

Családi nap a Czakón
Szeptember 21-én, szombaton 10.00-14.00 óra között Mozogjunk együtt – „kortalanul”! címmel
családi sportnapot szervez a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ együttmû-
ködésben a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont munkatársaival.

Egyaránt várják az idõseket, fiatalokat, nagyszülõket és unokákat a Czakó pályán, ahol egyebek
mellett sportversenyek, jóga és nordic walking bemutató, ugráló vár, gyerekeknek arcfestés és kéz-
mûves foglalkozások lesznek, helyismereti totó az I. kerületrõl és mese totó gyerekeknek.
Szerveznek családi vetélkedõt is háromgenerációs családok számára, de várják olyan idõs emberek
jelentkezését, akik fogadott nagyszülõként csatlakoznának gyerekes családokhoz a versenyben.

A kreatív foglalkozások keretében kötést, horgolást, foltozást, hímzést, gomb felvarrást, lehet ki-
próbálni, amelyet a kerület idõs polgárai mutatnak meg az érdeklõdõknek. A „civil utcában” szo-
ciális és mentálhigiénés tanácsadással várják az I. kerületi civil és önkormányzati intézmények az
érdeklõdõket a családdal, párkapcsolati nehézségekkel, gyermeknevelési problémákkal, szenve-
délybetegséggel, idõsellátással kapcsolatban. Az egészség-sátorban ingyenes vérnyomásmérést, vér-
cukorszint ellenõrzést végeznek, és aktivitással, mozgással kapcsolatos ötleteket kínálnak a részt ve-
võknek. A Mozogjunk együtt „kortalanul”! családi napot tombola zárja és a programok résztvevõ-
it a szervezõk vendégül látják.

A tombola bevételét a Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsõdék számára ajánlják fel a szer-
vezõk. A programokon való részvétel ingyenes! 

Vigyázat! 

Álrendõrök, trükkös tolvajok a kerületben

Lázár Nóra



A Budavári Önkormányzat ebben az évben
is segítséget kíván nyújtani az iskolakezdés
családi költségeihez, ezért beiskolázási se-
géllyel, szociális tanulmányi ösztöndíjjal,
rendkívüli gyermekvédelmi támogatással, és
rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel
támogatja a rászoruló családokat.

Beiskolázási segély

Az önkormányzat segítséget kíván nyújtani az is-
kolakezdés családi költségeihez a rászoruló csalá-
dok részére, ezért egyszeri beiskolázási támogatást
nyújt. 

Az általános iskolás, vagy - a 19. életévét még be
nem töltött - nappali tagozatos középiskolás gyer-
mek szülõje beiskolázási segélyre jogosult, ha a
gyermek nevelésérõl saját háztartásban gondos-
kodik, valamint a család egy fõre jutó jövedelme
nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének
220 %-át azaz 62.700,-Ft-ot.

A támogatás mértéke - iskoláskorú gyermeken-
ként - a nyugdíjminimum 30%-a (8.600,- Ft), me-
lyet az önkormányzat tanévkezdéskor folyósít. A
kérelem az iskolai tanév végétõl szeptember 30-ig
nyújtható be.

A segély megállapításhoz szükséges nyilat-
kozatok és igazolások:
l gyermek születési anyakönyvi kivonatának

másolata,
l 16 évnél idõsebb nappali tagozatos középis-

kolás esetén iskolalátogatási igazolás.
Nem jogosult beiskolázási segélyre az, aki a rend-

szeres gyermekvédelmi támogatás alapján járó (a
Gyermekvédelmi törvény 20/A §-ában szabályo-
zott) évi egyszeri támogatásban részesül.

Szociális tanulmányi ösztöndíj

Az általános iskola negyedik osztályát elvégzett,
valamint a középiskola nappali tagozatos tanuló-
ja részére nyújtható támogatás, – legfeljebb 22.

életévének betöltéséig - amennyiben az elõzõ tan-
év záró tanulmányai átlaga 4,5 vagy a fölött van
(nem számítandó a magatartás és szorgalmi jegy),
valamint családjában az egy fõre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétsze-
resét (2013-ben 57.000,- Ft/fõ).

A támogatás iránti kérelmet az iskolai tanév vé-
gétõl szeptember 30-ig lehet benyújtani. Havi
összege 5.700,- Ft. A folyósítás idõtartama szep-
tember  1-tõl augusztus 31-ig tart, ennek elteltét
követõen – az egyéb feltételek fennállása esetén- a

tanuló ismét jogosulttá válik, ilyen esetben új eljá-
rás keretében kell vizsgálni a jogosultságot.

A szociális tanulmányi ösztöndíj megállapításá-
hoz szükséges igazolások:
l az igénylõ és családtagjai jövedelemigazolása,
l a tanuló(k) születési anyakönyvi kivonatának

másolata,
l 16. életévét betöltött középiskolás esetén is-

kolalátogatási igazolás,
l a megelõzõ tanév bizonyítványáról készített,

az iskola által hitelesített másolat.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre va-
ló jogosultság megállapításának célja annak iga-
zolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján
jogosult 
l a Gyermekvédelmi törvény 148. § (5) bekez-

désének a) és b) pontjában meghatározott gyer-
mekétkeztetés normatív kedvezményének,

l a gyermekvédelmi törvény 20/A. §-ban meg-
határozott természetbeni támogatásnak, (augusz-
tus és november hónapokban fizetendõ eseti tá-
mogatás, 2013. évben gyermekenként 5.800,-Ft
értékû Erzsébet-utalvány formájában)
l a külön jogszabályban meghatározott egyéb

kedvezményeknek az igénybevételére. (Lásd táb-
lázatunkat!)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultság 1 év idõtartamra kerül megálla-
pításra. 

Az önkormányzat a karácsonyi rendezvények
alkalmából a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult családokat további pénzbeli tá-
mogatásban is részesítheti. 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogo-
sult a gyermek 18. életévének betöltéséig, ha a
gyermeket gondozó család önhibáján kívül, idõ-
szakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy lét-
fenntartását veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzet-
be került, valamint családjában az egy fõre jutó
havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjmini-
mum kétszeresét (2013-ben 57.000,- Ft/fõ).

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a
szülõ vagy más törvényes képviselõ igényelheti,
mértéke legfeljebb– gyermekenként és alkalman-
ként – a nyugdíjminimum összege azaz 28.500,-
Ft lehet. 

A támogatás a gyermek részére évente legfel-
jebb két alkalommal állapítható meg.

A kérelemhez szükséges a létfenntartási gon-
dok, illetve a létfenntartást veszélyetetõ élethely-
zet okiratokkal, vagy egyéb dokumentumokkal
való alátámasztása. 

A támogatásról az Egészségügyi és Szociális
Bizottság határoz.

A támogatás megállapításához szükséges
nyilatkozatok és igazolások:
l az igénylõ és családtagjai jövedelemigazolása

a kérelem benyújtását megelõzõ 3 hónapról,
l az igénylõ és családtagjai vagyonnyilatkozata,
l környezettanulmány, családgondozói véle-

mény,
l az idõszakos létfenntartási gondok, létfenn-

tartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzet bizo-
nyítása okirattal, vagy más dokumentálható mó-
don.

A támogatási kérelmek a Budavári Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján nyújthatók be az erre a célra rendszere-
sített formanyomtatványokon.

Ha bármi kérdésük merülne fel a támogatások-
kal kapcsolatban, keressék bizalommal a Nép-
jóléti Iroda munkatársait a 061-458-3028 tele-
fonszámon.

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
Népjóléti irodavezetõ
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Figyelem!

Adózási határidõ!
A Budapest I. Kerületi Polgármesteri Hivatal Adóügyi
Csoportja ezúton hívja fel a lakosság figyelmét, hogy
a helyi adók II. féléves tételének befizetési határideje
22001133..  sszzeepptteemmbbeerr  1155..  Tekintettel arra, hogy a határ-
nap vasárnapra esik, ezért adófizetési kötelezettsé-
güknek 22001133..  sszzeepptteemmbbeerr  1166--iigg  tteehheettnneekk  eelleeggeett. A
következõ naptól az Adóügyi Csoport késedelmi pót-
lék megállapítására lesz jogosult.

Akinek telek-, építmény-, vagy gépjármûadó fize-
tési kötelezettsége van, de az év elején küldött csek-
ket nem találja, forduljon bizalommal az önkormány-
zat ügyfélszolgálati irodáihoz.

Kerületünkben 1999. január 1-jéval építményadó
került bevezetésre. Azon személyek, akiknek olyan
ingatlan van a birtokukban, amely nem lakhatási cé-
lokat szolgál (pl. külön helyrajzi számmal rendelkezõ
pince, garázs, vagy tároló) vagy olyan lakáscélú ingat-
lan, ahová székhelyként, illetve telephelyként vállal-
kozás van bejegyezve, építményadó fizetésre kötele-
zettek. Az építményadó önbevalláson alapul, ezért a
Polgármesteri Hivatal adóügyi hatósága ebben az
ügyben nem köteles az ingatlanok tulajdonosait
megkeresni. Abban az esetben, ha a Polgármesteri
Hivatal tudomására jut olyan tény, hogy valaki az adó-
köteles ingatlana után nem fizet építményadót, öt év-
re visszamenõleg megállapíthatja azt, amelyet kése-
delmi pótlék és adóbírság is terhelhet. Ezért kérjük a
kerület lakóit, hogy az adóbevallási kötelezettségük-
nek tegyenek eleget.

Elérhetõségeink: fax: 458-3031, e-mail: ado@bu-
davar.hu. Ügyfélszolgálati Iroda: 1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1. Adóügyi Csoport

Támogatások az iskolakezdéshez 

Jövedelem feltétel

1. Egy fõre jutó jövedelem 2013. évben 
39.900,-Ft/hót nem éri el

2. Az egy fõre jutó jövedelem 2013. évben 
37.050,- Ft/hót nem éri el

Családi körülmények
l ha gyermeket egyedül álló szülõ, illetve más 

törvényes képviselõ gondozza, vagy
l ha a gyermek tartósan beteg, vagy súlyosan 

fogyatékos vagy
l ha nagykorúvá vált gyermek nappali rendszerû

oktatásban vesz részt 23. életévét még nem 
töltötte be, vagy felsõfokú oktatásban nappali 
tagozaton tanul és 25. életévét még nem 
töltötte be.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Felhívás!
Szeptember 14-én, szombaton kerül sor a Te
Szedd! – Összefogás a tiszta Magyarországért,
környezetvédelmi célú akcióra. A program le-
hetõséget ad lakóhelyünk megtisztítására, kör-
nyezetünk igényes kialakítására, a helyi közös-
ségek, kapcsolatok építésére. A Budavári Pol-
gárõrség hívja és várja mindazokat a kerületi
lakosokat, közösségeket, akik részt vennének a
Te Szedd!  akcióban.

Találkozási helyszín a Budavári Polgárõrség
székhelye: I. kerület, Attila út 107., 9.00 óra.
Szemétgyûjtési terület: Tabán, Horváth kert,
Vérmezõ.

A szemétszedés során minden résztvevõ vé-
dõkesztyût és szemeteszsákot kap. A nap folya-
mán védõitalt adunk, a Budavári Polgárõrség
irodájában pedig tisztálkodási lehetõség bizto-
sított. A szemétgyûjtési területeken a Budavári
Polgárõrség tagjai segítik a munkaszervezést.

Elérhetõségek: dr. Hegedûsné Schmidt Ág-
nes, a Budavári Polgárõrség titkára. Telefon:
0630-621-0110.                         Budavári Polgárõrség

Sûrûbben jár a 16-os busz
Szeptember 7-étõl megváltozik a 16-os, a 16A és a 116-
os autóbuszok menetrendje. A Budai Várba közlekedõ
buszok követési ideje a reggeli és a délutáni csúcsidõben
sûrûsödik. 

A BKK tájékoztatása szerint a 16-os busz a reggeli és a
délutáni csúcsidõben az eddig 6 perc helyett 5 percenként
indul, míg a 16A járat a délutáni csúcsidõben szintén 5 per-
ces gyakorisággal, a 16-ossal összehangoltan indul majd.
Az esti órákban is lesz változás a menetrendben: a 16A be-
tétjárat az eddiginél korábban, 19.30 óra körül leáll, vi-
szont a Belvárosig közlekedõ 16-os járat 19.00 és 22.00
óra között sûrûbben közlekedik. A fenti idõponttól a Várba
is indítanak éjszakai buszjáratot. Az új 916-os autóbusz - a
16-os útvonalát kibõvítve - az Astoria M megálló érintésé-
vel az Urániáig közlekedik. Az új éjszakai járat 00.30 óráig
biztosítja a Várba illetve a Várból való hazautazást.

Útfejlesztési tervek készülnek 
A Tárnok utca és a Dísz tér felújítási munkálatait követõ-
en jövõ tavasszal a Fortuna utca is új burkolatot kap – vá-
laszolt lapunk kérdésére a Budapesti Közlekedési Köz-
pont. A BKK tájékoztatása szerint az önkormányzat által
kért vágott felületû bazaltkõ és az ehhez kapcsolódó tech-
nológia jól vizsgázott, az már átépített vári utak pálya-
szerkezetében erõsebb befogást kaptak a kövek, így már
nem tudnak kimozdulni. 

Szintén a fõváros beruházásában ütemezetten, a jövõ
év tavaszán kezdõdik az átkötõ utak felújítása a Krisztina

körút és az Attila út között. A végleges kiviteli tervek vár-
hatóan szeptemberben készülnek el, ekkor indulhat meg
a hatósági engedélyezési eljárás, majd a kivitelezésre irá-
nyuló közbeszerzési eljárás.

Biztonságosabb az Erzsébet híd 
Különleges lassító szakaszt alakítottak ki az Erzsébet híd
budai lehajtójánál. A Living Road elnevezésû magyar fej-
lesztésû csúszásgátló burkolat vészfékezés esetén felére
csökkenti a megálláshoz szükséges távolságot, színének
köszönhetõen pedig hetven százalékkal javítja a veszélyes

útszakasz észlelhetõségét. A Teréz körutat és a Koós
Károly sétányt követõen a Budapesti Közlekedési Köz-
pont (BKK) és a Generali a Biztonságért Alapítvány közös
beruházásában az Erzsébet híd budai lehajtója elõtt mint-
egy nyolcvan méter hosszan két forgalmi sáv kapott Living
Road csúszásgátló burkolatot. Egy kiemelten veszélyes út-
szakaszról van szó, ahol a sebesség helytelen megválasz-
tása, illetve a követési távolság be nem tartása miatt az el-
múlt években több alkalommal történtek úgynevezett rá-
csúszásos balesetek. Mint a BKK sajtóirodájától lapunk
megtudta, a meglévõ aszfaltra felhordott bevonat legna-
gyobb elõnye, hogy szinte bármilyen idõjárási körülmé-
nyek között kiemelkedõ tapadást biztosít. A felület érdes-
ségének köszönhetõen hirtelen fékezés esetén felére
csökken a féktávolság, ráadásul feltûnõ bordó és világos-
barna színe miatt könnyebben észrevenni a veszélyes út-
szakaszokat. 

Új hulladékgyûjtõk a Várban
Jó minõségû, a történelmi környezethez illõ hulladékgyûj-
tõket telepít az önkormányzat a Budai Várban. A koráb-
biknál nagyobb méretû, dupla kosaras kialakítású sze-
metesekkel, valamint a szintén igényes megjelenésû ki-
sebb ûrtartalmú gyûjtõkkel elõször a Zenepavilon térsé-
gében, a Halászbástyánál, a Margaréta teraszon, a Hadik
szobor környezetében, valamint a Schulek lépcsõnél ta-
lálkozhatnak a kerületiek. Az új hulladékgyûjtõk felszere-
lését követõen a régi, kiszolgált szemeteseket, valamint a
mûanyag mobil gyûjtõket fokozatosan megszüntetik. 

Megjött a FUTÁR
Elindult a BKK utastájékoztató szolgáltatása. A FUTÁR
rendszer nagyméretû utcai digitális kijelzõi már láthatóak
a Batthyány téren, a Déli pályaudvarnál, a Krisztina téren,
a Dísz téren, valamint a Clark Ádám téren. Jól halad a jár-
mûvek felszerelése, a járatinformációk továbbításához
elengedhetetlen fedélzeti egység jelenleg több mint
1300 jármûben található meg, szeptember 20-ig pedig a
fennmaradó buszok, trolik és villamosok is megkapják az
okos szerkezetet.  A megállóhelyeken és a jármûveken
elhelyezett kijelzõkön – valamint a monitorokhoz csatla-
kozó hangszórók segítségével – az utasok nyomon kö-
vethetik a jármû útirányát, indulási idejét és pontos érke-
zését, valamint tájékozódhatnak az esetleges forgalmi
változásokról. Az adatok az interneten és mobil alkalma-
zásokon keresztül is elérhetõek lesznek. 

Indul az õszi futószezon
Szeptember 8-án a 28. Nike Budapest Félmaratonnal
kezdõdik az õszi futószezon. A félmaraton a megfelelõ
felkészüléssel ,,legyõzhetõ távolság”. Az útvonal most is
Budapest legszebb pontjait érinti majd, így a mezõny át-
halad az I. kerületen is. A klasszikus egyéni félmaraton
(21.097,5 m) mellett a szervezõk várják azokat is, akik
az élményen túl a távot is megosztanák másokkal. Tel-
jesíthetõ a félmaraton párban: 11,4 km-9,7 km elosztás-
ban, sõt, akár trióban is. A kezdõknek, a kisebbeknek
sem kell otthon maradniuk – õket a Nike Ligetkör 3,5 ki-
lométer várja. Részletek: www.futanet.hu.

Röviden
E-busz teszt a Várban
Elektromos hajtású buszt próbálhatnak ki a budapes-
tiek szeptemberben. A Siemens hajtásrendszerével
felszerelt Rampini busz szeptember 6. és 15. között
a 16-os vonalcsoporton, azaz a 16-os, 16A-s és a
116-os buszok közlekedik majd, meghatározott rend
szerint. Az e-busz legnagyobb elõnye, hogy 0 százalé-
kos károsanyag-kibocsátással rendelkezik. A buszok
Bécsben már bizonyítottak: az osztrák fõvárosban je-
lenleg 12 ilyen midibusz teszi környezetbarátabbá,
olcsóbbá és - dízelüzemû társaiknál 50 százalékkal
alacsonyabb energiaköltségükkel - költséghatéko-
nyabbá a tömegközlekedést. Az érkezõ e-buszról és a
tesztelésrõl a Siemens Magyarország Facebook olda-
lán tájékozódhatnak.
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Augusztus 20. délutánján, a Clark Ádám téri
színpadról dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
köszöntötte a hagyományõrzõ mestereket, nép-
mûvészeti együtteseket, a határon túli fiatalokat
és az érdeklõdõket. A szónok Szent István pályá-
jának máig ható történelmi értékeit állította be-
széde középpontjába.

975 esztendeje, 1038. augusztus 20-án István vis-
szaadta lelkét a teremtõjének. Országát Szûz
Mária oltalmába ajánlotta. László király 1083.
augusztus 20-án pápai engedéllyel szenté avattat-
ta Istvánt, Imrével és nevelõje, Gellért püspök
földi maradványaival együtt, ezzel megtörtént a
mennyei újjászületés, a halál felett gyõzedelmes-
kedett az élet. Mérlegre került István király földi
pályája.

Az 1054-es egyházszakadás óta Szent István az
elsõ, akit mind a katolikus, mind az ortodox hí-
võk szentként tisztelnek, miután koronázása
millenniumán, 2000-ben Bartholomeosz kons-
tantinápolyi ortodox pátriárka is szentté nyilvá-
nította. Így Szent Istvánt – közel ezer év után –
közös szentként tiszteli a katolikus és az ortodox
egyház. A magyarok számára személye összekötõ
híd a katolikusok és protestánsok között.

Hetvenöt évvel ezelõtt ünnepelt az ország.
1938-ban a Magyar Országgyûlés törvénybe ik-
tatta a XXXIII. törvénycikket Szent István király
dicsõ emlékének megörökítésérõl, amely rögzíti,
hogy „Kilencszáz esztendeje, hogy az Úr magához
szólította Magyarország elsõ királyát, Szent Ist-
vánt. A magyar nemzet az elmúlt évszázadok
alatt – a viszontagságok és a megpróbáltatások
legsúlyosabb idejében is – változatlan, hálás ke-
gyelettel õrizte meg a dicsõ uralkodó el nem mú-
ló emlékezetét. Halálának kilencszázadik évfor-
dulóján a magyar törvényhozás az isteni Gond-
viselés iránt érzett bensõséges hálával kíván hó-
dolni a magyar királyságot megalapozó s a ma-
gyarságot az európai küldetés útjára elvezetõ
nagy magyar fejedelem és apostol halhatatlan
szellemének.

Mélységes tisztelettel emlékezik meg a nemzet
elsõ királyunknak, a szentnek, az államalkotó-
nak, az uralkodónak és a hadvezérnek máig ható,
dicsõséges tetteirõl és maradandó történelmi al-
kotásairól. Ezek a tettek és ezek az alkotások örök
idõkre hirdetik az õ csodálatos emberi nagyságát,
kimagasló uralkodói erényeit és mélységes állam-
férfiúi bölcsességét. Új szellemi és társadalmi for-
mát adott a magyarság életének, de ugyanakkor
tisztelte és óvta az õsi értékeket. A krisztusi hit el-
terjesztésével, a keresztény erkölcsök meghonosí-
tásával megnyitotta a keletrõl jött magyarság elõtt
a nyugati mûvelõdés kapuit, s államépítõ munká-

jával megvetette a magyar nemzet életének és fej-
lõdésének szilárd alapjait. Azzal, hogy az egyházat
hazánkban más államok egyházfõitõl függetlenül
szervezte meg, biztosította az ország sajátos szelle-
mi és erkölcsi fejlõdését, míg azzal, hogy a magyar-
ság belsõ erõit céltudatosan összefogta, megte-
remtette a nemzeti függetlenség hatalmi és erköl-
csi elõfeltételeit. A királyi tanács, a királyi várme-
gye, a királyi törvénynapok, a királyi udvar felállí-
tásával megalkotta a nemzet mai alkotmányos
törvényhozási, kormányzati, bírói és közigazgatá-
si berendezkedésének elsõ kereteit, s a nemzet
gondolatának kifejlesztésével a magyarság egy-
mást követõ nemzedékeinek lelkébe mélyen be-
levéste a magyar állam szuverenitásának, a ma-
gyar nemzet szabadságának s a magyarság maga-
sabb európai küldetésének tudatát és akaratát.”
Ez a törvény nyilvánította augusztus 20-adikát
nemzeti ünneppé. 

Az ünnep szónoka ezt követõen Márai Sándor
és Móricz Zsigmond sorait, gondolatait idézve
árnyalta a Szent István-i hagyományokat.

Dr. Nagy Gábor Tamás zárógondolataiban a
múlt, a jelen és a jövõ szoros kapcsolatát elemez-
te. – Minden jeles évforduló nemcsak emléke-
zés, hanem jövõnk ígérete is, mert ha mindent
újra megélünk, az erõsebbé tesz bennünket.
Felemelt fejjel tekintsünk a jövõbe! Az újjászüle-
tés testesül meg a mesteremberek keze nyomán.

Meggyõzõdésem, hogy ebben a jövõben keresen-
dõ ez az ünnep is, amely immár a szabad Ma-
gyarország összekovácsolásának ünnepévé vált.  

Az ünnepi köszöntõ után került sor az ökume-
nikus kenyéráldásra, amelyet Bence Imre, a
Budai Evangélikus Egyházmegye esperese mon-
dott el. Imájában mindenkirõl megemlékezett:
„...Áldd meg mindazokat, akik a kenyeret meg-
szelik, a családi élet mindennapi kenyeréért fára-
doznak, az édesanyákat és az édesapákat, a nagy-
mamákat és nagypapákat! Áldd meg a kenyeret
majszoló kicsiket./ Áldd meg azokat, akiknek
sok jutott, hogy irgalommal tekinthessenek a
nélkülözõkre!/ Vigasztald azokat, akik keserû-
nek érzik kenyerük, és vidítsd fel azokat, akiknek
kevés jutott./ Áldd meg azokat, akik szellemi
táplálékunkról gondoskodnak, és add, hogy tisz-
ta gondolatokkal és józan látással élhessünk! /
Áldd meg azokat, akik a lelki kenyérért, a lelkek
táplálásáért vállaltak felelõsséget!...” A kenyérál-
dás ceremóniájában közremûködött Berecz
András Kossuth-díjas népdalénekes-mesemon-
dó, valamint a bagi és a zengõvárkonyi hagyo-
mányõrzõ együttes.

Az ünnepség után a mesteremberek gyalogo-
san vonultak át a Lánchídon a Szent István
Bazilikáig, ahol részt vettek a szentmisén és a
Szent Jobb körmeneten.

R. A. 

,,Szent István napja jövõnk ígérete”

Kenyéráldás a Clark Ádám téren

Augusztus 20-án a Clak Ádám téren dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte a mesterembereket, majd Bence
Imre esperes áldotta meg az új kenyeret 

Várbarátok Köre
A Várbarátok Köre legközelebbi elõadását Buzinkay
Pál mérnök tartja „Budapesti árvizek – régen és
most” címmel szeptember 9-én, hétfõn 18 órakor a
Litea Könyvszalonban (Budapest I., Hess András tér
4.). Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Konferencia Kallina Mór emlékére
Kallina Mór építész halálának 100. évfordulójára
szeptember 20-án 14 órakor konferenciával emlé-
keznek a Budai Vígadó épületében, a család szervezé-
sében. Kallina Mór több nevezetességgel kötõdik az I.
kerülethez. Vejével együtt nyerték el a Budai Vígadó
tervpályázatát, sõt kivitelezési munkálatait is. A Vár-
ban az õ tervezésével épült meg a Bécsi kapu téri
evangélikus templom, illetve a Dísz téri Honvéd Fõ-
parancsnokság. A konferencia programja: bevezetõt
mond:  dr. Aczél Péter Budavár fõépítésze, Kallina Mór
ükunokája. Elõadások: dr. Gyáni Gábor kutatópro-
fesszor, egyetemi tanár: Szakértelem és vállalkozás a
nagyvárosi fejlõdésben. Virág-Eglesz Anna mûvészet-
történész: Építészet és századforduló Kallina Mór épí-
tészetének tükrében. dr. Aczélné Halász Magdolna
kulturális antropológus: Kallina Mór életének családi,
kulturális antropológiai vonatkozásai. A belépés in-
gyenes, minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Mesemúzeum
(Budapest, I., Döbrentei u. 1.)
Szeptember 7., szombat 11 órától: Közös társasjáté-
kozás. Vajon megtalálod a labirintusból kivezetõ utat?
Tudsz egymás után kétszer hatost dobni? Menni fog a
pókerarc? Gyere, próbáld ki! Ajánlott korosztály: 4-12
éves korig (120 perc).

Szeptember 13., péntek, 17 órától 22 óráig: Olvasás
éjszakája – Hozd el kedvenc könyvedet, vagy amit ép-
pen olvasol, de  választhatsz a mi könyvtárunkból is. Ez
az este legyen az olvasásé! Ajánlott korosztály: 4-12
éves korig. (300 perc).

Szeptember 14., szombat, 11 órától: Weöres 100 -
„Kezdõdik az iskola” – zenés, verses beszélgetés és já-
ték Szabó T. Annával és Sinha Róberttel. Ajánlott kor-
osztály: 4-10 éves korig. (90 perc).

Szeptember 14., szombat 16 órától: Weöres 100 -
Ha a világ rigó lenne... közös verstanulás, ének, tánc
Havas Judittal és Budai Ilonával. Ajánlott korosztály: 4-
10 éves korig (60 perc).

Szeptember 21., szombat 11 órától Finy Petra:
Szívmadár címû könyvének bemutatója, vendégünk
lesz az illusztrátor, Rofusz Kinga is. Ajánlott korosztály:
5-12 éves korig (90 perc).

Templomok Éjszakája
Az Ars Sacra Fesztivál keretén belül, az Európai Örök-
ség Napokkal együttmûködve a történelmi egyházak
képviselõi minden év szeptemberében megnyitják
templomaik kapuját, és színes kulturális programok-
kal várják az érdeklõdõket. Bemutatják a templom
építészeti, mûvészeti értékeit, elõadásokat, beszélge-
téseket, gyerekprogramokat, filmvetítéseket, kiállí-
tásokat szerveznek a Templomok Éjszakáján. 

A Szilágyi Dezsõ téri református templom prog-
ramja szeptember 14-én, a Templomok Éjszakáján:
19.00 órakor Romano Glaszo Együttes, 20.00 órakor
Gulyás Csilla hárfamûvész, 21.00 órakor Ars Nova
Énekegyüttes, 22.00 órakor 4 Akkord Show Kórus,
23.00 órakor Kéringer László koncertje.

Minden program elõtt áldás, esti gondolatok: budai
lelkészek. A programok szüneteiben: Jézus korabeli já-
tékok készítése és ételek kóstolása.

Családi nap a lovardában
A hagyományokhoz hûen, szeptember 14-én 10 órá-
tól ismét megrendezik az ingyenes családi nyílt napot
a Pasaréti Honvéd Lovardában (II., Hidász utca). Min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak.  

Országos Mezõgazdasági Könyvtár
(Budapest, I., Attila út 93.)
Vargay Zoltán intarziaképeibõl ,,Kalandozásaim” cím-
mel szeptember 2-tól 30-ig látható kiállítás a könyv-
tár Galériáján.

Dr. Vereczkeyné Donáth Györgyi festõmûvész
„Panta Rhei” címû tárlata szeptember 4-tõl 30-ig lá-
togatható a könyvtár Ujhelyi termében. A kiállítások
ingyenesen megtekinthetõk hétköznap 9-18, hétvé-
gén 10-16 óráig. 

Programok

Az ország tortája 
és kenyere

A megszentelt kalácsról már a legkorábbi keresztény ünnepek
kapcsán megemlékeztek. Nem csoda, ha augusztus 20-ához, az új
kenyér ünnepéhez olyan új hagyományok kötõdnek, mint az or-
szág tortájának és kenyerének versenye. Az idei eredményhirde-
tésre a Clark Ádám téri színpadon került sor.

A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete által meghir-
detett versenyre elsõsorban magyaros ízvilágú, az ünneppel
összefüggésbe hozható tortákat vártak. A kreatív ötletek mellett
az alapanyagok között szerepelnie kellett a diónak is.

Ezúttal a budapesti (Maros utcai) Major cukrászda lett a gyõz-
tes, amelynek tulajdono-
sai a Milotai mézes gril-
lázstortával neveztek.

Fõcukrászuk maga is a
tiszaháti Milota környé-
kérõl származik, és jól
tudja, hogy ez Magyaror-
szág egyik leghíresebb di-
ótermõ vidéke. Innen te-
hát a torta neve. A nyer-
tes süteményben kétféle krém található: egy pralinés és egy mé-
zes réteg, ezeket pedig egy ropogós, diós-grillázsos réteg választja
el. Minden tortához 30 dkg diót használnak fel. 

Második éve önálló kategória a Magyarország cukormentes
tortája, amelyben az idén a budapesti, Bakáts téri Nándori cuk-
rászda gyõzött. A ribizlihabos-almás réteges torta fehér cukor, fe-
hér liszt, mesterséges adalékanyag és tartósítószer nélkül ké-
szült. Egy szelet 130 kalória. (Mindkét torta kapható a Korona és
a Ruszwurm cukrászdában is.)

A Magyar Pékszövetség harmadik éve hirdeti meg versenyét,
ahol a legjobbnak minõsített termék elnyeri a Szent István-napi
kenyér, ezzel együtt pedig az ország kenyere címet is. 2013-ban a
Monoron mûködõ Pékmester Kft. tulajdonosa és fia, idõsebb
és ifjabb Rábai Gábor saját receptura alapján készült, tönköly-
búzás-joghurtos kenyere lett a gyõztes. 

A gyõztes torták és a kenyér az ország számos cukrászdájában
és pékségében kapható az ünnep elmúltával is.

Ízparádé a Vízivárosban
Ki tudja, miért, de aki tavaly az új kenyér napján az Ízek utcáján sétált, az idén
ugyanott – a Bem rakpart és az Ybl tér közötti szakaszon – a hangzatosabb
Gasztro-sétány táblát találta. Mindez azonban mit sem változtatott a kulináris él-
vezetek kedvelõinek étvágyán. A fõszabály szerint ezúttal kizárólag magyar alap-
anyagokból készült ételek kerültek terítékre. Érdeklõdõkben nem volt hiány, és
többségük szívesen sorban állt egy-egy finomnak ígérkezõ fogásért.

Nagy sikere volt a vörösboros marharagúnak, a juhtúrós szegfûgombás jérce-
ragúnak, a bajai halászlének és a sörben párolt bõrös malacnak, de a legtöbben
kakastöke pörköltre vágytak. A lepény- és az óriáspalacsinta-árus sem maradt
munka nélkül, sõt akadt egy stand, ahol mangalicahússal készült hamburgereket
készítettek. Illatával messzirõl csábított a “csorgatós” zsíros kenyér, amelynek ké-
szítõje a lilahagymával, zöldpaprikával alaposan megrakott kenyérszeletekre fris-
sen csurgatta a szabadtûzön sült szalonna zsírját. A közelben a liba- és haltöpör-
tyû jelentette a konkurenciát. A szakácsok többsége fafûtéses sparhelten, hatal-
mas serpenyõkben, lábasokban sütött-fõzött.

A nehéz ételekhez sokan a kiváló gyümölcspálinkákból és minõségi borokból
rendeltek, mások a kézmûves sörök között tallóztak. A gyerekek és absztinensek
örömére óriási volt a választék nyers gyümölcslevekbõl is, sõt ugyanott a lekvá-
rokból is tartottak kóstolót. Kivonultak a nagyobb pékségek is, ám a desszertso-
ron a helyben készült kürtõs kalács, a törökméz és a flódni jobban vonzotta az ér-
deklõdõket. A leghosszabb sor azonban – szinte reggeltõl estig – az ország tortá-
jához kígyózott. 

Egerszegi Krisztina 
kitüntetése
Augusztus 20., államalapító Szent István ün-
nepe alkalmából Áder János köztársasági el-
nök a Magyar Szent István Rend kitüntetést
adta át Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai
bajnok úszónak, Budavár díszpolgárának és
Lámfalussy Sándor közgazdásznak.

A Magyar Szent István Rend a legmagasabb
állami kitüntetés, amelyet – a Mária Terézia
magyar királynõ által 1764. május 5-én alapí-
tott Szent István Rend 2011-es megújítása-
ként – a Magyarország érdekében tett legki-
emelkedõbb, különleges érdemek, kimagasló
életmûvek, nemzetközi téren szerzett jelentõs
értékek elismerésére szolgál. 
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Weöres Sándor versek a Sebõ Együttes tolmácsolásában

Hatvanhat 
A Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepén Weöres
Sándor születésének 100. évfordulójára emlékezik a Sebõ
Együttes. Hatvanhat címû mûsorukban a költõ megzenésí-
tett versei csendülnek fel. 

Hatvanhat címmel zenés-verses öszszeállítással tiszte-
leg az idén éppen száz esztendeje született Weöres Sán-
dor költészete elõtt a Sebõ Együttes. A szeptember 1-én
16 órakor megrendezésre kerülõ koncerten a költõ va-
rázslatos nyelvezete és Sebõ Ferenc Kossuth-díjas dal-
szerzõ, népzenekutató muzsikája együtt, egymást kiegé-
szítve teremt új értéket. Érdekesség, hogy a zenei idõuta-
zásra invitáló, a versformák és zenei stílusok sokszínûsé-
gét felmutató programban Weöres Sándor ihlette mûvek
is helyet kapnak. 

A koncerten Sebõ Ferenc énekel, gitározik és tekerõ-
lantozik, Barvich Iván tárogatón, bolgár kavalán, pánsí-
pon játszik, míg Perger László bolgár tamburát és gitárt
szólaltat meg. Vendégként Soós Réka és Tímár Sára
énekesek, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
Népzene Tanszékének mesterszakos hallgatói is szín-
padra lépnek. 

„A mûsor címe Hatvanhat, egyrészt mert ez egy szá-
munkra nagyon kedves Weöres-vers címe, másrészt idén
lettem 66 éves, amire akár egyfajta analógiaként is te-
kinthetünk” – idézte fel a mûsor címadásának történetét
Sebõ Ferenc, aki elmondta, hogy negyven éve zenésíti
meg Weöres Sándor verseit, amelyek közül 15-20 kap
helyet a vári koncerten. 

„A Hatvanhat nincsen kõbe vésve, ami azt jelenti,
hogy a tartalom tekintetében fenntartjuk magunknak a

változtatás jogát. A vári kon-
certen is lesznek olyan versek,
amelyek korábban kevesebb-
szer szerepeltek a mûsorban,
azonban úgy gondoltuk, hogy
illenek a Magyar Nyelv és a
Magyar Könyv Ünnepe han-
gulatához” – hívta fel a figyel-
met a népzenész hozzátéve,
hogy ezúttal is megszólalnak költemények a Rongyszõ-
nyeg és a Magyar etûdök ciklusból, a gyimesi táncok dal-
lamára pedig a Nap jön, a Mi volnék és a Barangolók is
felcsendül.

A görög galliambus metrumot szívesen használta
Weöres Sándor, ahogyan Varró Dániel is, akit ennek
okán megidéznek az elõadáson. A Hatvanhat címû vers
prózában hangzik el Sebõ Ferenc tolmácsolásában, aki
ígérete szerint a szünetekben a költeményekrõl is beszél
majd a közönségnek.  

Újdonság a Paripám csodaszép pejkó, míg a „klasszi-
kusok” táborát erõsíti Békés Márta: A bús tanító pana-
szai címû költeménye, mely A galagonya ritmusára író-
dott. Elhangzik egy a költõ szándékai szerint közéleti
vers, a Macska induló, ennek különlegessége, hogy
Weöres Sándor kifejezetten Sebõ Ferencet kérte fel a
megzenésítésére. A záró szám az Ugrótáncot jókedvem-
bõl, ha pedig a közönség is úgy gondolja, a jutalomjáték
sem marad el. Jó hír, hogy a Kaláka Együttes közremû-
ködésével hamarosan megjelenik egy verses CD váloga-
tás, így azok is élvezhetik Sebõ Ferenc és Weöres Sándor
mûvészetét, akik nem lehetnek jelen a vári koncerten. 

A Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepének nyitónapján Lendva
kulturális és hagyományõrzõ programokkal, muzsikával, borral és bog-
ráccsal köszönti a budaváriakat. A testvérvárosi kapcsolatokról és a sok-
színû kultúráról a küldöttség vezetõjével, Lázár Beátával, a Lendvai
Galéria és Múzeum igazgatójával beszélgettünk.

s Mikor létesített testvérvárosi kapcsolatot a két település?
Hivatalosan 2006. május 26-án írtuk alá a megállapodást, és azóta
több alkalommal is jártunk Budán. 2009 tavaszán mura-vidéki
ételkóstolót tartottunk és bemutattuk gyógyfürdõinket, 2010-
ben pedig Zentával és Székelyudvarhellyel közösen vettünk részt a
Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepén. Ugyanabban az év-
ben a Várfok Galéria a neves francia festõmûvész, Françoise Gilot
festményeit állította ki a Lendvai Galéria és Múzeumban. Az intéz-

mény, amelynek a várkastély ad helyet, épp az idén
ünnepli mûködésének 40. évfordulóját.
s Ezúttal milyen programokkal érkeznek hozzánk?

Pénteken és szombaton az Országos Széchényi
Könyvtárral együttmûködve könyvritkaságok be-
mutatására kerül sor. Bánffy Miklós alsólendvai ud-
vara a 16. századi magyar kultúra egyik szellemi
centruma volt. Kulcsár Györgynek, a Bánffy-csa-
lád udvari papjának mûvei a kor híres nyomdászá-
nak, Hoffhalter Rudolfnak keze nyomán ebben a
városkában születtek meg. „Az ördögnec a peniten-
cia tarto bünössel való Vetekedéséröl”, „Az halálra
valo keszöletröl rövid tanossag-ról” és a „Postilla”
igazi könyvritkaságok, amelyekrõl Bánfi Szilvia, a

Könyv- és Mûvelõdéstörténeti
Kutatások Osztályának mun-
katársa 30-án 15 órakor, vala-
mint 31-én 11-kor és 15 órakor
tart elõadást a nemzeti könyvtár-
ban. Õsszel ugyanebben a témában Lendván
szervezünk konferenciát. Ugyancsak az OSZK
segített a mûvek hasonmás kiadásának megje-
lentetésében. Ezek a mûvek a könyvünnepen
megvásárolhatóak.
A nagyközönség számára péntek délután a két-

szeres Vass Lajos-díjas és Arany Páva nagydí-
jas Muravidéki Nótázók mutatkoznak be a
Halászbástya elõtti színpadon. A népdaléne-
kes csoportot 2001 januárjában Dancs József
alapította. A héttagú férfikórus mûsorán ka-
tonanóták, bor- és betyárnóták is szerepelnek,
ezúttal Lendva környéki népdalcsokrot éne-
kelnek. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, hi-
szen néhány napja, augusztus 20-a alkalmá-
ból, hagyományápoló és közösségteremtõ te-

vékenységükért Budapesten Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
testõl átvehették a Külhoni Magyarságért Díjat.
s Kora este, a titokzatos Üdvözlet Lendváról címmel várják az érdeklõ-
dõket. Elárulná, hogy mit rejt ez a program?

Aki eljön, megismeri Lendva hangulatát. Muzsika, látvány, finom
ízek és illatok segítik az ismerkedést. Neves cimbalommûvészünk
Soboèan Andi muzsikál majd. Készült egy kis irodalmi összeállítás
is és mindeközben Rudas Magda „a bogrács királynõjének” irányí-
tásával bográcsot készítünk a vendégeknek. A bogrács vidékünk
nemzeti eledele, a magyarországi pincepörkölthöz hasonló.
Lendvát Szlovéniában a „bogrács fõvárosának” nevezik. A bog-
rácshoz perecet eszünk, a kelt tésztából készült perec olyan, mint
lányok copfja. Aki ellátogat körünkbe, megbizonyosodhat róla,
hogy a muravidéki borok szoros rokonságban állnak a pannon táj
hazai termékeivel, a furminttal, a kékfrankossal vagy a pinot
blanc-nal. r. a.

Jamie Winchester huszonnégy év után, tavaly õsszel költözött vissza szülõhazájába, az ír
származású zenész egy-egy koncert erejéig azonban szívesen visszatér Budapestre. A
Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepén zenekarával a Budai Várban ad izgalmasnak
ígérkezõ halfplagged koncertet. 

Az irodalmi mûsorok és elõadások mellett augusztus utolsó napján igazi ínyencség
várja a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepének zeneszeretõ közönségét.
Színpadra lép ugyanis Jamie Winchester, aki különleges hangzásvilágával és igényes
dalszövegeivel alkotott maradandót a magyar könnyûzenében.  

„Írországban születtem, 1988-ban érkeztem Magyarországra, ami annyira meg-
tetszett, hogy itt maradtam huszonnégy évig. Ez idõ alatt rengeteg nagyszerû mû-
vésszel dolgoztam együtt, sokféle zenét játszottam koncerten és stúdióban, szóló
elõadóként és session zenészként. Popzenésznek tartom magam, a mûfajon belül
pedig a gitárosabb felfogást kedvelem” – mesélte az elõadó. Lapunknak azt is el-
mondta, hogy miután Angliában befejezte az iskoláit, akkoriban itt dolgozó szülei
hívására jött Budapestre.

„Néhány hónap múlva találtam egy izgalmas munkahelyet, elsõként elküldtek
Athénba megszervezni egy Pink Floyd koncertet. Ennél a cégnél maradtam öt évig,

közremûködtem számos nagy zenekar koncertjén, eközben pedig fokozatosan fúr-
tam magam bele a magyar zenei életbe” – magyarázta Jamie Winchester hozzátéve,
hogy tavaly õsszel a honvágy miatt döntött úgy, inkább visszaköltözik Írországba, egy
tengerparti kis faluba. 

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy szakított Magyarországgal, hiszen rend-
szeresen „hazajár”, koncerteket ad, fellépéseket vállal. Zenekarával szívesen jön a
Várba is, ahogyan megfogalmazta, a történelmi környezet nagyszerû helyszíne a fi-
nomabb, intimebb zenei megmozdulásoknak. „Dob helyett csak ütõhangszereket
viszünk magunkkal, így lehetõség adódik egy kicsit mélyebb értelmezést adni a ze-
nénknek. Ebben a felállásban egyébként sokkal inkább az éneken és a dalok mon-
dandóján van a hangsúly, ugyanakkor a virtuóz hangszeres megoldásokból sem lesz
hiány” – ígérte Jamie Winchester, aki augusztus 31-én, szombaton este fél kilenckor lép
a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe színpadára.  K. Á.

Könyvek, nóták, ízek Lendváról

Zenei finomságok 
Jamie Winchesterrel

A Muravidéki Nótázók Lendva-környéki népdalokat énekelnek majd a budavári közönségnek

Az idén 40 éves Lendvai Galéria és Múzeum a várkastélyban található

Weöres Sándor
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15.00 VERSES DÉLUTÁN A MAGYARSÁG HÁZÁBAN
(I., Szentháromság tér 6.)

A 2011-ben a BGA Zrt. koordinálásával életre hívott Ma-
gyarság Háza az egységes magyar nemzet bemutatását, érté-
keinek, hagyományainak megismertetését tûzte ki célul.  A
minden magyar összetartozását jelképezõ intézmény célja a
Magyarország határain innen és túl élõ magyar közösségek
közötti kapcsolatok erõsítése, a pozitív magyarságkép kiala-
kulásának segítése.

Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából
a költõ válogatott mûveibõl összeállított verses délutánra vár
a Magyarság Háza minden érdeklõdõt, melyen közremûkö-
dik Sudár Annamária elõadómûvész. A rendezvényt jelenlé-
tével Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelõs helyettes
államtitkár is megtiszteli, továbbá bemutatkozik a Nemzeti
Közszolgálati és Tankönyv Kiadó. 

A Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. a Könyvünnep együtt-
mûködõ partnere.

15.30. A BARTÓK TÁNCEGYÜTTES MÛSORA

16.00 MURAVIDÉKI NÓTÁZÓK
A Muravidéki Nótázók csoportja 2001-ben alakult Lendván,
hogy a nótázást és a nyelvi örökséget megõrizzék, ápolják és
továbbadják. A nótázók kétszeres Vass Lajos Kárpát-meden-
cei és Arany Páva nagydíjasok. Budaváron lendvai és muravi-
déki nótákat mutatnak be. 

16.30. AZ ÁLOMLÁTÓ FIÚ
Hagymás István és Pápes Éva: Az álomlátó fiú címû könyvé-
ben a címadó székely népmese és annak elemzése, illetve me-
sefejtések vezetik el az olvasót a mesék világába. A Mura-
vidék Baráti Kör és a Hungarovox Kiadó vendégeként be-
mutatkozik Zágorec-Csuka Judit költõ is Új horizontok címû,
válogatott verseket tartalmazó kötetével. 

17.00. ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
A 2013. évi Magyar Nyelv és Magyar Könyv Ünnepét Czakó
Gábor Kossuth-díjas író nyitja meg; köszöntõt mond dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester. 

Az idei rendezvény Weöres Sándor születésének 100. év-
fordulójára, és ennek kapcsán a gyerekirodalomra fókuszál. 

18.00. ÜDVÖZLET LENDVÁRÓL 
A korábbi évek hagyományát folytatva az idei évben is bemu-
tatkozik Budavár egyik határon túli testvérvárosa. Lendva
község Szlovénia legkeletibb csücskében fekszik, alig né-
hány kilométernyi távolságra a szlovén-magyar és a szlovén-
horvát államhatártól. 

A Magyar Könyv Ünnepén a látogatók megismerhetik az el-
bûvölõ szlovéniai kisváros történetét, kultúráját és bepillan-
tást nyerhetnek gazdag mûvészeti életébe. Lendva azonban
nem pusztán üdvözletét hozta el Budavárra, hanem finom
borait, híres perecét és a bográcsot is.  

20.30 MISZTRÁL EGYÜTTES KONCERTJE
Az 1997-ben alakult Misztrál együttes a magyarországi zenei
élet egyik népszerû formációja. Magyar és külföldi költõk ver-
sei, valamint népdalfeldolgozások szerepelnek repertoárju-
kon. Megzenésítéseik forrása a magyar népzenei hagyomány,
amelyet gyakran ötvöznek a ma divatos világzenei irányzatok-
kal is. Dalaik egyre inkább önálló minõséget, sajátos „Misztrál-
hangzást” hordoznak. Az együttest számos díjjal ismerték el:
2006 - Bartók Béla díj, 2008 - Balassi Bálint emlékérem, 2010
- Fiatalok a Polgári Magyarországért díj, 2012 - Magyar
Mûvészetért Díj. A Budai Várban rendezendõ koncertjükön
elsõsorban magyar költõk megzenésített verseit mutatják be. 

2013. AUGUSZTUS 31., SZOMBAT

GYERMEKMATINÉ
10.00 MÁTYÁS DEÁK 
Kisfaludy Károly: Mátyás deák címû mûvét a Szekér
Színház elõadásában láthatják a kicsik és a nagyok. Mátyás
király Garabonciás deáknak öltözve betér egy bakonyi fa-
lucskába. A nép közt megtudja, mit is tudnak és gondolnak
felõle.

11.00 BENEDEK ELEK MESÉK  
A nagy mesemondó meséit - a Duna Kiadói Csoport jóvoltá-
ból - óvodások tolmácsolásában hallgathatják meg a gyere-
kek a színpadon. 

11.30 ESZTERLÁNC MESEZENEKAR KONCERTJE
A sûrû erdõ ezernyi titkot, hangot és varázslatot rejt. Mese-
erdõ közepébe hívunk minden gyereket és gyerek-lelkû fel-
nõttet, ahol megelevenedik a történet a zene, bábok, és per-
sze a gyerekek segítségével. A hangszerek mind a mese egy-

egy szereplõjét ismertetik meg velünk, akiknek kalandjait a
gyerekek is alakíthatják ötleteikkel. 

13.30. HAMVAS BÉLA FILOZÓFIÁJA
,,A világ megváltozását csak önmagam megváltozása teszi le-
hetõvé” – vallotta Hamvas Béla.  

Az Ars et Vita Kiadó és Alapítvány célja egyfelõl a mûvésze-
tet – Ars – az élet szerves részévé tenni. Másfelõl az élet – a Vi-
ta – szolgálatában segíteni szeretnénk a ma emberének testi,
szellemi, spirituális és szociális egyensúlyának megtalálásá-
ban és megtartásában Hamvas Béla szellemében. A Kiadó
Hamvas Béla filozófiáját mutatja be Szatmári Botonddal. 

15.00 MIT REJT A SZABÍR TITOK?
A Cz Simon Kiadó évek óta visszatérõ vendége a Könyv-
ünnepnek. Az idei évben – többek között - Czakó Gábor: A
szabír titok címû könyvét és a 77 hangos rémmese címû
hangoskönyvet hozták el az olvasóknak. A szellemes, szatiri-
kus összeállítást az író hat gyermeke adja elõ két CD-n.

15.30 HERCZEG FERENCRE EMLÉKEZÜNK
Furkó Zoltán irodalomtörténésszel a 150 éve született
Herczeg Ferenc íróra, színmûíróra, az Új Idõk címû irodalmi
hetilap fõszerkesztõjére emlékezünk. Mûveibõl Hirtling
István színmûvész olvas fel részleteket. 

16.00 BUDAVÁRI TÓTH ÁRPÁD
MÛFORDÍTÓI DÍJ ÁTADÁSA

Hagyományosan a Magyar Nyelv és Könyv Ünnepén kerül
sor a Budavári Önkormányzat által alapított Tóth Árpád
Mûfordítói Díj ünnepélyes átadására. Idén Lator László köl-
tõ, mûfordító részesül az elismerésben. Lator Lászlót Zsille
Gábor, a Magyar Írószövetség Mûfordító Szakosztályának el-
nöke köszönti. Jöjjön el és köszöntse Ön is Lator Lászlót!

17.00 VENDÉGÜNK IGOR JANKE
A nagy sikerû Hajrá magyarok! - Az Orbán Viktor-sztori egy
lengyel újságíró szemével címû kötet szerzõjével ismerked-
hetnek meg a látogatók. A lengyel újságíró dedikálja is köte-
tét az olvasóknak. 

18.00 MÁRAI SZALON A SZABADBAN 
– KALAND A RÉGI KIRÁLLYAL

„Az élet gazdagsága az övé, az a kincs, hogy mindent más-
képpen lát, mint a többiek… Ez a világ, amit õ álmodik, a bá-
natos, egyszerû frizurájú nõkkel, a kisvárosi alakokkal, a le-
gendás hercegekkel, máris mese és történelem, a szemünk
elõl sóhajt el innen… ” – írja Kosztolányi Dezsõ Krúdy
Gyuláról. A 135 éve született és 80 éve elhunyt íróra emléke-
zünk a Márai Szalonban, ahol a Kaland a régi királlyal címû,
Krúdy Gyula novelláiból készült hangképeskönyvet Kovács
Ákos és Szigethy Gábor mutatja be.    

19.30 BORBEMUTATÓ
Krúdy Álmoskönyve szerint bort vizsgálni látogatást és jó-
kedvet jelent. A Magyar Nyelv és Könyv Ünnepén ez nem
pusztán álom: a Vida Családi Birtok segítségével a látogatók
megvizsgálhatják, megismerhetik, sõt, meg is kóstolhatják a
híres magyar borokat. 

20.30 JAMIE WINCHESTER ÉS ZENEKARA 
Bár az ír származású Jamie Winchester az év elején visszaköl-
tözött szülõhazájába, egy-egy koncertre – a rajongók és az
igényes könnyûzene kedvelõinek nagy örömére - visszatér
Budapestre. Augusztus utolsó napján a Budai Várban ad
halfplugged koncertet. 

2013. SZEPTEMBER 1., VASÁRNAP

GYERMEKMATINÉ
10.00 AZ ÉGIG ÉRÕ PASZULY 
A népszerû mese az egri Babszem Jankó Gyermekszín-
ház mûvészeinek elõadásában elevenedik meg a színpadon.

11.00 CSILLAGHÚR
A Táltoskönyvek Kiadó gondozásában jelent meg Gábor
Emese Zsongóka címû gyermek- verseskönyve. A kötet nagy
sikerére való tekintettel elkészült a hozzá tartozó zenei CD is,
amelyet a Könyvünnepen a Csillaghúr Zenekar mutat be a
gyerekeknek és szüleiknek. 

12.00 MESESZEKÉR SZÉKELYFÖLDRÕL
A látogatók tavaly már megismerkedhettek a Székelyföldi
Legendáriummal és annak társasjátékával. Idén Meseszekér
várja a gyerekeket, amelyen a Legendárium alapján készült
mesefilmekbe kukucskálhatnak bele. 

14.00 ÉLETTENGELY 
A Napkelet Bölcseleti Iskola kiadó gondozásában jelent meg
Rácz Géza Élettengely címû kötete, amelyet belsõ zarándok-
útra hívja az olvasót. 

14.30 WASS ALBERTTEL 
AZ OLVASÁS NÉPSZERÛSÍTÉSÉÉRT

A Duna Kiadói Csoport Wass Albert mûveivel népszerûsíti az
olvasást. A Magyar Nyelv és Könyv Ünnepén színészek és kö-
zépiskolások olvasnak fel részleteket Wass Albert mûveibõl.   

15.00 BARTÓK TÁNCEGYÜTTES

15.30 MAGYAR NAPLÓ 
Õszintén vall életérõl, emlékeirõl Ferdinandy György József
Attila-díjas író Mélyebbre címû kötetében, amely a Magyar
Napló gondozásában jelent meg. A könyvrõl és kalandos éle-
térõl a szerzõ mesél. 

16.00 HATVANHAT – WEÖRES SÁNDOR VERSEI 
Weöres Sándor versei lenyûgözõ nyelvi bravúrral közelítik
meg az embert. Ezt az írott-beszélt nyelvet ülteti át zenébe
Sebõ Ferenc, Kossuth-díjas dalszerzõ, népzenekutató.
Közremûködik a Sebõ-együttes: Sebõ Ferenc, Barvich Iván,
Perger László, vendég: Soós Réka és Tímár Sára énekesek, a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Népzene Tanszékének
mesterszakos hallgatói.

17.00 REJTÕZKÖDNÖM NEM LEHET 
„A lámpa nem látja önmaga fényét. A méz nem érzi önmaga
édességét”. A Sebõ Együttes zenés mûsora után neves szín-
mûvészek tolmácsolják Weöres Sándor verseit. Közremû-
ködik: Helyey László és Csíkos Sándor. Bevezetõt mond:
Mezey Katalin költõ.  

18.00 PIO ATYA NYOMÁBAN
Az Etalon Film Kiadó Pio atya nyomába kalauzolja az érdek-
lõdõket.  

19.30 ÜNNEPI KONCERT A MEGSZÉPÜLT 
MÁTYÁS TEMPLOMBAN

A BELÉPÉS MINDEN PROGRAMRA INGYENES! 

:-)

:-)

A  Magyar Nyelv és a Magyar Könyv ÜnnepeA  Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe
2013. AUGUSZTUS 30-TÕL SZEPTEMBER 1-IG A SZENTHÁROMSÁG TÉREN

Könyvritkaságok a Nemzeti Könyvtárban
A tizenegyedik alkalommal megrendezésre kerülõ Magyar Nyelv
és a Magyar Könyv Ünnepének díszvendége idén a Budavári
Önkormányzat szlovéniai testvérvárosa, Lendva, a programok
központi témája pedig a gyermekirodalom. Az Országos Széchényi
Könyvtár mindkét témához kapcsolódik kiállításokkal és ismeret-
terjesztõ elõadásokkal a Budavári Palotában 2013. augusz-
tus 30-án és 31-én.

Csak erre az alkalomra veszik ki védett raktárukból Kulcsár
Györgynek, az alsólendvai Bánffy-család udvari papjának
mûveit. Bánffy Miklós udvara a 16. századi Mura- és Dráva-
vidék jelentõs protestáns szellemi központja volt. A kor hí-
res nyomdásza, Hoffhalter Rudolf keze nyomán itt születtek
meg a bemutatásra kerülõ könyvritkaságok: „Az ördögnec a
penitencia tarto bünössel való Vetekedéséröl” (1573), „Az
halálra valo keszöletröl rövid tanossag-ról” (1573), és a
„Postilla” (1574).

A Bánffy családról, a kor mûvelõdéstörténetérõl,  mûveirõl
Bánfi Szilvia, a Könyv- és Mûvelõdéstörténeti Kutatások
Osztályának munkatársa tart elõadást: augusztus 30-án (pén-
tek) 15 órakor és augusztus 31-én (szombat) 11 és 15 órakor.

Weöres Sándor a napot és a holdat igazgatja. Ezt a címet
adta Illés Árpád festõ, grafikus, Weöres Sándor barátja an-
nak a linómetszetnek, mely a költõt valóban Nap és Hold
mozgatójaként, azaz a világegyetem mozgásban tartójaként
ábrázolja. 

A kamarakiállításon – amely ízelítõt ad a szeptember 17-
én nyíló Weöres-Illés nagykiállításból – kicsik és nagyok egé-
szen közelrõl lehetnek tanúi ennek a titokzatos teremtõ já-
téknak: a két garabonciás barát munkáit láthatják, Illés Ár-
pád metszeteit Weöres Sándor munkáihoz, mindkettõjük raj-
zait, és nem utolsósorban a közönség elõtt még soha nem
szerepelt, titokzatos „kék könyvet”, Weöres saját kezû gyerek-
verseivel. 

Weöres Sándor mindannyiunk számára ismerõs, mégis
örökre titokzatos világáról Földesi Ferenc, a Kézirattár veze-
tõje tart elõadást: augusztus 30-án (péntek) 16 órakor és au-
gusztus 31-én (szombat) 13 és 16 órakor.

A kiállítások megtekinthetõk 2012. augusztus 30-án és
31-én 10-18 óráig. A belépés díjtalan. Az elõadásokra rész-
vételi szándékát szíveskedjék jelezni a pr@oszk.hu email-cí-
men legkésõbb 2012. augusztus 29-én 12 óráig.

Alsó-Lendva régi vára   
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Augusztus 24-én délutántól éjfélig tartott a Czakó utcai vigadalom, ahová a Budavári Önkormányzat ezúttal is játékokkal és szórakoztató programokkal
várta a kerületben élõ családokat. Az idõjárásra nem lehetett panasz, kellemes, fátyolfelhõs idõben zajlott a kapunyitás, este pedig, a kissé lehûlt levegõbõl
alig érzékelt valamit a rock koncert, majd a házibuli lelkes közönsége.   

BBáállllaall  bbúúccssúúzzttaattttáákk  aa  nnyyaarraattBBáállllaall  bbúúccssúúzzttaattttáákk  aa  nnyyaarraatt

Fõnyereményt ért a piros 19-es tombolajegy
A szervezõk szerint minden idõk leggyorsabban véget ért tombolajegy-árusítása zajlott az idei
Nyárbúcsúztató bálon. Jegybõl, ajándékból és bevételbõl sem volt kevesebb a szokásosnál, ám az ér-
deklõdés meghaladta a korábbi években megszokottakat. A jegyek árát itt sohasem befolyásolta az inf-
láció, szokás szerint 100 forintot kértek egy céduláért. A nyereményeket a Budavári Önkormányzat és
a Czakó utcai Sport és Szabadidõközpont ajánlották föl. A tombolán könyvek, kozmetikai cikkek, tár-
sasjátékok, édességek, apróbb háztartási és mûszaki cikkek, valamint márkás sportingek találtak gazdá-
ra. A fõdíj ezúttal egy okostelefon volt. A nyerõszámokat Incze Ildikó, az önkormányzat rendezvényi re-
ferense és Fehér Ferenc, a sportközpont igazgatója húzta ki.

Csillaghullás 
a Tabánban
Az augusztus
20-ai nagy tûzijá-
ték után üdítõ
ráadásnak tûnt a
nyarat záró csil-
laghullás. A gye-
rekek nagy örö-
mére zenei alá-
festéssel durrog-
tak a rakéták, és
a felhõk között
villogtak a fény-
csíkok. A látvá-
nyos programzá-
rás után azon-
ban még hátra
volt a ráadás, a
,,házibuli”.

Non stop stand up
A stand up népszerû elõadója a Nyárbúcsúztató bálon is hû volt önma-
gához: bevezetõben csak annyit kért, szóljanak, mikor hagyja abba,
mert rajta nem múlik, õ napokig képes beszélni. Hogy mirõl? ,,Termé-
szetesen” saját magáról, pontosabban egykori nyári élményeirõl. A fia-
tal Badárról, aki az építõtábort egy üres talicska tologatásával “dolgozta”
végig; a focista Badárról, akit beállítottak a kapuba, de nem tudott véde-
ni; a lányokról; elmaradhatatlan barátjáról, a filmes Szõke Andrásról és
egy felejthetetlen burgaszi nyaralásról. 

Micsoda buli! 
A közönség legelszántabb tagjai,
este tíz óra után lendültek bele
igazán a szabadtéri bál kínálta él-
vezetekbe. A Vegas Show Band
,,húzta” a talpalávalót. A vokalis-
tákkal kiegészülõ házibuli-zenekar
tagjai bebizonyították, hogy min-
den zenei stílusban otthon van-
nak. Repertoárjuk az örökzöld
dallamoktól a 60-as évek rock and
rollján, a ’70-es és ’80-as évek
diszkó, funky zenéin keresztül a
mai modern magyar, illetve külföl-
di slágerekig terjed, ezért a táncos
lábú párok mind megtalálhatták a
kedvenc zenéjüket. 

Népi játszótér városi gyerekeknek
A bölcsõdés és óvodás korosztály képviselõi alig léptek
be a Czakó utcai sportközpont tágra nyitott kapuján, a
kép amit elsõként megláttak, egy mesebeli, falusi vursli
hangulatát idézte. Színesre pingált játékok helyett ezúttal
natúr, rusztikus alapanyagokból készített eszközök várták
a gyerekeket. A másfél-kétévesek úgy ültek a körhinta
üléseit helyettesítõ fonott ruhás korsarakban, mint a kis-
csirkék az itató körül. Egy markos legény kíméletesen for-
gatta a szerkezetet. A nagyobbacskák hintalóra pattantak
vagy teknõbõl próbálták kifogni a fából faragott halakat. A
bátrabbak a tátott szájú oroszlánok torkába dobáltak lab-
dát, a türelmesebbek pedig az óriás méretû társasjátékot
próbálták ki. A népi játszótér a nagy sikerre való tekintet-
tel a tervezettnél másfél órával késõbb hirdetett zárórát. 

,,Nem úgy van az, 
mint volt rég...”
Este 8 órakor ezzel a számmal
indította koncertjét a Bikini
együttes. A fellépés  híre bejár-
ta a várost, így a sötét esti ég-
bolt a színpad elõtt hatalmas
feketepólós tömegben tükrö-
zõdött. Nagyon sokan érkez-
tek a Nyárbúcsúztató bál nagy-
koncertjére, és a zenekar min-
dent megtett a kiváló hangzás
és a profi szórakoztatás érde-
kében. A közönség soraiban
szép számmal képviseltették
magukat a középgeneráció
tagjai. A sportközpont igazga-
tója, Fehér Ferenc, lapunknak
elárulta, csöppet sem bánja a
rendkívüli érdeklõdést, hiszen
a Bikini tagjait nagyra tartja,
tiszteli és külön öröm számára,
hogy az együttes alapítóját,
Németh Alajost augusztus 20.
alkalmából a Magyar Érdem-
rend Lovagkereszt polgári ta-
gozat elismeréssel tüntették ki.
A Bikini másfélórás koncertjén
az új lemez dalai között fel-
csendültek a régi slágerek is.

A Nyárbúcsúztató bál délutánján a legfiatalabb
közönséget Kovácsovics Fruzsina ifjú énekesnõ fo-
gadta. A Csillag születik címû televíziós tehetség-
kutató verseny döntõse tavaly gyereklemezt készí-
tett Elfeledett mézescsók címmel. A CD a Fono-
gram Magyar Zenei Díj 2013 versenyében elnyer-
te az Év gyermekalbuma díjat. A Czakó utcai
táncparketten Fruzsina a gyerekek gyûrûjében, élõ
zenei kísérettel énekelt, táncolt és mesélt. A mûsor
után rövid beszélgetésre kértük.

s Mostanában mintha elköszönt volna korábbi
közönségétõl a tiniktõl, valamint saját korosztá-
lyától és az óvodások felé fordult volna...

Inkább úgy fogalmaznék, hogy egy idõre fel-
függesztettem azt a zenei stílust, amivel megis-
mert a nyilvánosság. Az utóbbi idõben kizáró-
lag kisgyerekeknek énekelek. Ennek legfõbb
oka, hogy az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Karán
végeztem. Ahogy teltek-múltak a félévek, egy-
re többször voltam szakmai gyakorlaton, egyre
több idõt töltöttem gyerekek között. Foko-
zatosan megismertem a világukat, közöttük

mozogtam és arra lettem figyelmes, hogy meg-
érintenek az általuk mondott és a nekik szóló
gyerekszövegek, mesék. Egy idõ után kipró-
báltam magam: elõbb írtam néhány dalszöve-
get, majd elénekeltem nekik.  Éreztem, láttam,
hogy szívesen hallgatják. Néhány megzené-
sített gyerekversbõl és a saját dalaimból így lett
szépen-lassan egy lemez. 
s A Nyárbúcsúztató bál gyerekközönsége gyak-
ran kommentálta a játékos dalokat, elõfordult,
hogy prózában kiegészítették a zenés verseket.
Ön ügyesen reagált a hozzászólásokra.

A gyerekeknek lételemük, hogy elmondhas-
sák, ami bennük van. Általában adok rá lehe-
tõséget, szívesen meghallgatom õket. Ha a
mûsoron belül nem tudnak mindent elmonda-
ni amit szerettek volna, akkor utána nagyon
sokszor odajönnek hozzám és elmesélik a törté-
neteiket. 

s A kerületi gyerekközönség soraiból sokan a
Mesemúzeumban találkoztak Önnel elõször.
Gyakran megfordul a Döbrentei utcában?

Az I. kerület lassan egy éve vált fontos részévé
az életemnek. Minden hónap utolsó vasárnap-
ján a Mesemúzeumban tartok gyerekfoglalko-
zást. Nagyon szeretem a mesék világát és cso-
dálatos ötletnek tartom, hogy megszületett
egy hely, ahol a gyerek és felnõtt látogatók
(köztük az olyan félig felnõttek is, mint én), a
mesék világába csöppennek.  Boldogan járok a
Mesemúzemba, ahol a ,,zenés alkotómûhelyben”
minden alkalommal más-más témáról – év-
szakokról, ünnepekrõl, családról – sorolunk
mondókákat, dalokat, néha rímeket is fara-
gunk. Kézmûveskedni is szoktunk és az adott
témával kapcsolatos mozgásos játékokat ját-
szunk. Legközelebb szeptember 29-én várom a
gyerekeket. Rojkó A. 

A mesebarát énekesnõ
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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

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

BBaaKKoossLLaakk Ingatlan keres eladó-kiadó ingatlanokat (la-
kásokat, házakat, üzlethelységet, garázst) folyamatosan
bõvülõ ügyfélköre részére. BaKosLak Ingatlan, Batthyány
u. 32., telefon: 326-0618, 06-20-9740-571.

VVáárrnneeggyyeeddbbeenn Dísz térre panorámás öröklakás tulaj-
donostól eladó, 58 nm, 2 szoba+hall, a ház a 70-es évek-
ben épült. Ár: 22,9 M Ft. Tel: 06-20-325-1398.

IIrrooddáánnaakk, rendelõnek, edzõteremnek, raktárnak alkal-
mas 72 nm-es pince kiadó az Attila úton. WC, mosdó van.
Telefon: 06-30-225-1310.

VVáárrbbaann, a Dísz téren eladó 93 nm-es, panorámás, 1.
emeleti, nagypolgári lakás. A lakás magántulajdonú, önál-
ló fûtéssel rendelkezik. Ár: 69,6 millió Ft. Telefon: 06-30-
824-0850.

LLooggooddii utcában liftes, erkélyes, 4 szobás, 106 nm-es,
cirkófûtéses, jó állapotú lakás eladó modern házban.
Irányár: 37 millió Ft. Telefon: 06-20-946-0678.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Naphegy alján a Csap utcában egy
házban lévõ 2 polgári belméretû 56 m2-es (II. és III. emele-
ti), 2 szobás, nagy étkezõkonyhás, felújított, gázfûtéses ön-
kormányzati lakás bérleti joga átadó. Csereirányárak: 9 M
Ft.  Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

II..  PPaauulleerr utcában modern építésû, hívóliftes házban lé-
võ 100 m2-es, 2 szoba + 2 félszoba elosztású, összkomfor-
tos, erkélyes, jó állapotú öröklakás eladó. Irányár: 26,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.  

TTaabbáánnnnááll a Váralja úton belsõ kertes társasházban lévõ
71 m2-es 1 nappali + 3 félszobás, 2 erkélyes, cirkófûtéses
öröklakás eladó. Irányár: 25,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-2203.  

BBuuddaaii vár közelében a Batthyány utcában, reprezenta-
tív polgári épületben lévõ 90 m2-es 1 + 3 szobás, erkélyes,
cirkófûtéses, napfényes, felújított öröklakás eladó. Irányár:
29,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.

BBuuddaaii várban az Úri utca csendes részén, újszerû állapo-
tú, cirkófûtéses, vízórás, dongaboltozatos belterû, 41 m2-
es, utcai felé nyíló földszinti önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 11,5 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Budai Várban a Dísz téren egy ház-
ban lévõ földszinti és II. emeleti 127 m2-es klasszikus nagy-
polgári belterû önkormányzati lakások örökölhetõ bérleti
joga átadó vagy kisebb lakásra cserélhetõ. Csere-
irányárak: 26,9 M Ft és 29,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.

TTóótthh Árpád sétány kedvelõinek! 90 m2-es 3 szoba hal-
los, nagy étkezõkonyhás és 100 m2-es 2 fürdõszobás, pa-
norámás önkormányzati lakások örökölhetõ bérleti joga
átadó vagy kisebb lakásra elcserélhetõ. Csereirányár: 22,9
M Ft és 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-1933. 

FFõõ utcában a Francia intézet közelében felújított mûem-
lékház földszintjén 60 m2-es, 2 szobás, nagy teraszos, víz-
órás, felújítandó, gázkonvektor fûtésû önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy hasonló csereérté-
kû öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 6,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban az Úri utcában egyedi hangulatú a Mag-
dolna toronyra panorámás II. emeleti, 42 m2-es, erkélyes,
verõvényes, jelenleg 1 szobás, de 1,5 szobássá is visszaala-
kítható, felújított, gázfûtéses önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 15,4 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBaatttthhyyáánnyy téren reprezentatív mûemlékházban lévõ
90 m2-es, erkélyes, nagypolgári belmagasságú, cirkófû-
téses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó
vagy kisebb lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 16,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

IIddõõsseebbbbeekk figyelmébe!  II., Bécsi út elején, 30 m2-es, fel-
újított, gázkonvektoros, csendes, világos öröklakásom vi-
dékies zöldkörnyezetben eladnám vagy elcserélném más-
fél – kétszobásra. Felújítandók elõnyben! Értékkülönbö-
zetet fizetem. Telefon: 06-20-7759-154.j

II..,,    Mammut közelében III. em-i, 4 szobás, felújított, er-
kélyes, csendes, világos, turbó-cirkós polgári lakás eladó
szép házban. Fizetés rugalmas feltételekkel. Telefon: 06-
20-461-8993.

KKiiaaddóó Logodi utcára nézõ, csendes 56 nm-es, szoba-
hallos, erkélyes lakás liftes házban. Bér: 55 ezer Ft, rezsi +
közös kltsg. kb. 36 ezer. Telefon: 06-20-823-0407.

aaddááss--vvéétteell

4400..  hháázzaassssáággii  éévvffoorrdduullóórraa  MMeeddnnyyáánnsszzkkyy  LLáásszzllóó,,
SScchheeiibbeerr  HHuuggóó  ffeessttmméénnyytt  vváássáárroollnnéékk..  TTeelleeffoonn::  00663300--
330033--66994400..0000

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

sszzoollggáállttaattááss

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

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

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, ja-
vítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszer-
zéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

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

WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU
FFaa  ééss  mmûûaannyyaagg  aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáá--
rraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ((ppll..  kkééttsszzáárrnnyyúú  aabbllaakknnááll))  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaa--
lloomm  ggaarraanncciiáávvaall!!  IIggéénnyyeesseenn  ééss  bbeeccssüülleetteesseenn  mmáárr  1188
éévvee!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  00667700--
555500--00226699..oo

LLaakkáássffeellúújjííttááss anyagbeszerzéssel, garanciával! Csem-
peburkolás, kõmûvesmunkák, festés, mázolás, tapétázás,
gipszkartonozás, villanyszerelés, vízszerelés! A legkisebb
munkát is elvállaljuk! Telefon: 06-30-960-4525.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST, 

PARKETTALERAKÁST-, -CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, 
VÍZSZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST, 

KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁT, AJTÓ-, 
ABLAKCSERÉT VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505,
MOBIL: 0630-251-3800. OOOO

KKöözzééppkkoorrúú, középvégzettségû, jól fõzõ (diétás) nem
dohányzó hölgy, rendezett családi háttérrel háztartásveze-
tést, idõs- vagy gyermekfelügyeletet vállal. Telefon: 06-
30-655-6552.

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Kiss Gábor kárpitos, 1013
Budapest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-
8384, 06-20-345-9963.

IINNGGAATTLLAANN  FELÚJÍTÁS! Ingatlanok külsõ-belsõ feújítása.
Festés-, burkolás, kõmûves, ács, bádogos munkák. Kerítés
építése, javítása. teljeskörû kertészeti munkák. Telefon:
06-1781-402, 06-70-547-2584.

NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánszemé-
lyeknek és társaságoknak. Telefon: 202-2505, 0630-
251-3800.oo

KKéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroolluunnkk!!
AArraannyyaatt,,  eezzüüssttöött,,  bbrriilliiáánnss  éékksszzeerreekkeett,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  

hhaaggyyaattéékkoott..  AArraannyy::  77..220000--1122..000000  FFtt  EEzzüüsstt::  118800--336600  FFtt..
TTeekkiinnttssee  mmeegg  aazz  iinntteerrnneetteenn::  wwwwww..lluuiissggaalleerriiaa..hhuu..  

IIII..  kkeerr..  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--5533..  TTeelleeffoonn::  331166--33665511..

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

LLaakkaattooss, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelé-
se. Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 1 3754-194.

vveeggyyeess

RRáásszzoorruullóó észak-magyarországi családok részére gyûj-
tünk használható ruhát, bútort, konyhai eszközt, elektro-
mos berendezést. Telefon 06-30-942-0979.

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

ookkttaattááss

AAnnggooll  nyelvórák tapasztalt nyelvtanárnál a Déli pu. kö-
zelében. Nyelvvizsgára/pótvizsgára felkészítés. Ingyenes
próbaóra! Tandíj 90 perces dupla óra 5000 Ft. Telefon: 06-
20-412-3663.

GGyyaakkoorrllootttt gimnáziumi tanár felvételi elõkészítést, kor-
repetálást vállal. Telefon: 06-20-429-7853.

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa  ttaannííttááss,,  kköözzééppsszziinnttûû  ééss  eemmeellttsszziinnttûû
éérreettttssééggiirree,,  ffõõiisskkoolláárraa,,  eeggyyeetteemmrree  ffeellkkéésszzííttééss..  TTööbbbb
mmiinntt  hhúússzzéévveess  ggyyaakkoorrllaatt..  TTeelleeffoonn::  0066--11--221133--77774477,,
mmoobbiill::  0066--2200--551188--22880088..

AAnnggooll érettségire, nyelvvizsgára felkészítés, szaknyelv-
oktatás tapasztalt nyelvtanárnál a Krisztina térnél. Telefon:
06-20-8086-411.

Szolgáltatás

Ingatlan

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

Oktatás

Adás-vétel

Egészség

Vegyes

VÁRNEGYED
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Czagány Balázs 

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek
a (06-20)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@mailbox.hu címen. Nyomás: F&F Print Line Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.VÁRNEGYED

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

Ha nem kapja a lapot, 
hívja a terjesztõt!

0620-467-9352
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