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Átadták a Budavárért Emlékérmeket F i g y e l e m !
Adózási határidõ!

A helyi adók II. féléves tételének befizetési határideje 22001133..  sszzeepptteemmbbeerr
1155..  Tekintettel arra, hogy a határnap vasárnapra esik, ezért adófizetési
kötelezettségüknek 22001133..  sszzeepptteemmbbeerr  1166--iigg  tteehheettnneekk  eelleeggeett. A követ-
kezõ naptól az Adóügyi Csoport késedelmi pótlék megállapítására lesz
jogosult.

Akinek telek-, építmény-, vagy gépjármûadó fizetési kötelezettsége
van, de az év elején küldött csekket nem találja, forduljon bizalommal az
önkormányzat ügyfélszolgálati irodáihoz.

Kerületünkben 1999. január 1-jéval építményadó került bevezetésre.
Azon személyek, akiknek olyan ingatlan van a birtokukban, amely nem
lakhatási célokat szolgál (pl. külön helyrajzi számmal rendelkezõ pince, ga-
rázs, vagy tároló) vagy olyan lakáscélú ingatlan, ahová székhelyként, illet-
ve telephelyként vállalkozás van bejegyezve, építményadó fizetésre köte-
lezettek. Az építményadó önbevalláson alapul, ezért a Polgármesteri
Hivatal adóügyi hatósága ebben az ügyben nem köteles az ingatlanok tu-
lajdonosait megkeresni. Abban az esetben, ha a Polgármesteri Hivatal tu-
domására jut olyan tény, hogy valaki az adóköteles ingatlana után nem fi-
zet építményadót, öt évre visszamenõleg megállapíthatja azt, amelyet
késedelmi pótlék és adóbírság is terhelhet. Ezért kérjük a kerület lakóit,
hogy az adóbevallási kötelezettségüknek tegyenek eleget. Elérhetõ-
ségeink fax: 458-3031, e-mail: ado@budavar.hu. Ügyfélszolgálati Iroda:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. 

Hergár Jenõné Stróbl Krisztina, a Stróbl
Alajos Emlékhely Alapítvány egyik alapí-
tója, Igyártó Gabriella kulturális mene-
dzser, a Népmûvészeti Egyesületek Szö-
vetségének ügyvezetõ igazgatója és dr.
Aczél Péter okleveles építészmérnök, Bu-
davár fõépítésze kapta meg idén a Bu-
davárért Emlékérmet, a Budavári Ön-
kormányzat képviselõ-testületének kitün-
tetését. A kerület közösségének elismerését
kifejezõ díj azoknak a polgároknak ado-
mányozható, akik a tudományok, a mû-
vészetek, a fejlesztés, a kutatás, a gyógyítás,
az oktatás-nevelés, a sport vagy a gazdasá-
gi élet terén kifejtett példaértékû, magas
színvonalú munkájukkal hozzájárultak
az I. kerület fejlõdéséhez, hírneve növelé-
séhez. Az emlékérmek  átadására a Város-
házán, Buda 1686-os visszavívásának
327. évfordulóján került sor. (A kitünte-
tettekkel készült interjúkat a következõ
lapszámban olvashatják.)

Ünnep a könyvnek
és a magyar nyelvnek
Ismét nagy érdeklõdés kísérte a Budavári Önkormányzat több mint egy évtizedes
múltra visszatekintõ kulturális programját, a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv
Ünnepét, melynek központjában ezúttal a gyermekirodalom állt: a kiadók szám-
talan különleges gyerekkönyvet mutattak be a három napos eseményre látogató
családoknak. Ám nem csak a könyvek miatt volt érdemes a gyerekekkel az ün-
nepre kilátogatni, hiszen a matinéidõpontokban gyermekszínházi produkciók,
Meseszekér, óvodások által elõadott Benedek Elek-történetek és Eszterlánc-kon-
cert is várta a legfiatalabbakat. 

A felnõtt közönséget délutánonként könyvbemutatókra és irodalmi beszélge-
tésekre invitálták, de táncmûsorok és koncertek is színesítették a kínálatot. A sza-
badtéri színpadon a Sebõ Együttes, Jamie Winchester és a Misztrál adott koncer-
tet, míg a gyönyörûen felújított Mátyás-templomban a programsorozat záróak-
kordjaként Kodály Zoltán Budavári Te Deum címû mûve csendült fel.

A Tóth Árpád Mûfordítói Díj átadására szintén a könyvünnepen került sor:
idén Lator László költõ, mûfordító vehette át az önkormányzat által alapított el-
ismerést.

„A Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepét minden évben Buda 1686-os
visszafoglalásának évfordulóján tartjuk” – ismertette köszöntõ beszédében a ren-
dezvény apropóját a kerület polgármestere, aki megjegyezte: idén az is okot ad az
ünneplésre, hogy végre eltûnt az állványerdõ a Mátyás-templom körül, így hosszú
idõ után ismét eredeti szépségében tündököl az épület. „A könyvünnepet záró
egyházzenei hangverseny során mindenki meggyõzõdhet arról, hogy nem csak
kívülrõl, hanem belülrõl is csodálatosan megújult a mûemlék” – hívta fel a kö-
zönség figyelmét dr. Nagy Gábor Tamás.

A polgármester elmondta: díszvendégként a kerület testvérvárosából, a
Szlovénia keleti csücskében fekvõ, magyarlakta Lendváról érkeztek vendégek,
ebbõl az alkalomból az Országos Széchényi Könyvtár XVI. századi lendvai õs-
nyomtatványokból rendezett idõszakos kiállítást. Testvérvárosunk a Szent-
háromság téri rendezvényen is bemutatkozott, ízelítõt adva gazdag mûvészeti éle-
tébõl, valamint különleges, muravidéki boraiból és ételeibõl.

„Könyvügyben utolértük a fejlett Nyugatot” – erre emlékeztette az olvasókat a
könyvünnep megnyitóján Czakó Gábor író, publicista. A Kossuth-díjas szerzõ
kifejtette: annak ellenére, hogy garasokért dolgoznak a magyar írók és költõk, ki-
váló mûvek sokasága jelenik meg minden esztendõben. Czakó Gábor szerint te-
hát van okunk arra, hogy ünnepelhetjük a magyar könyvet, valamint a magyar
nyelvet, amely beláthatatlan szókincsgazdagságával az egyik legkülönlegesebb a
világon. (Képriport az 5. oldalon) 

Díjazottak: dr. Aczél Péter, Hergár Jenõné Stróbl Krisztina, Igyártó Gabriella 

Jöjjön el Ön is a Kapucinus utca 9-be szombaton délután! A jó hangulatról Török Ádám, Sebõ Ferenc, Lovász Irén
gondoskodik, az estét Cseh Tamás dalokkal zárjuk. A mûemlékház-felújítási programról képes összefoglalónk a 3. ol-
dalon, a Szerelemem, Víziváros kiállításról szóló tudósításunk a 6. oldalon olvasható. 
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Végéhez közeledik a mélygarázs alaplemezének
betonozása a Várbazár területén, a két emelet
mély komplexum északi részén már a falazatok
kialakítása is megkezdõdött. Szintén folyamat-
ban van a bérpaloták felújítása, valamint a födé-
mek megerõsítése – derült ki az építkezés részlete-
it ismertetõ lakossági tájékoztatón. Jó hír a kör-
nyék lakói számára, hogy a legtöbb kellemetlensé-
get okozó sziklavésés sem tart már sokáig.

Lakossági fórumon tájékoztatta a közvéleményt a
Várbazár fejlesztésének pillanatnyi készültségé-
rõl a kivitelezést végzõ Swietelsky Magyarország
Kft. Mint Barna Ágnes fõépítés-vezetõ elmondta,
a tervezetthez képest némi csúszást okoz, hogy a
vártnál keményebb kõzettel találkoztak az alap ki-
alakítása során, ezért a vésés egy-két héttel több
idõt vehet igénybe. Bár elvileg lett volna mód a
gyorsabb munkavégzést jelentõ robbantásra, a
felkért tûzszerészek a lakóházak és a várfal közel-
sége miatt ezt a módszert nem javasolták. 
Többen felvetették, hogy túl hangos az építkezés,
azonban az építész mindenkit megnyugtatott,
hogy a jogszabályban rögzített ötven decibeles ha-
tárértéket nem lépik túl, éjfél és reggel hat óra kö-
zött pedig nem folytatják a munkát, holott erre is
lehetõségük lenne.

A lakók nehezményezték, hogy az alkalmazot-
tak Öntõház utcában parkoló autói miatt a nehéz
teherautók alig férnek el. Ezért kénytelenek tolat-
ni, manõverezni, mindezt közvetlenül a kertek, il-
letve a lakóházak hátsó homlokzati frontja elõtt,
ami felesleges többlet környezetterhelést jelent. A
kellemetlenségek megszüntetése érdekében a ki-
vitelezõ képviselõje ígéretet tett a parkolás felül-
vizsgálatára, ugyanakkor elmondta, hogy az Öntõ-
ház utca felbontásának elsõ szakasza lezárult, a kö-
vetkezõ idõszakban Várbazárhoz vezetõ csõvezeté-
keket fektetik le. Ezt követõen október végéig
nyomvonalasan helyreállítják a burkolatot. 

A környékbelieket is közvetlenül érinti, hogy a
Lánchíd utcai fejlesztés részeként újjáépítik a
Sándor Móric és az Öntõház lépcsõt, utóbbi alatt
a csatorna rekonstrukciója is megtörténik.  A
munkálatokkal a tervek szerint jövõ tavaszig vé-
geznek. Felmerült, hogy az Öntõház lépcsõ ideig-
lenes elbontása miatt a szomszédos lakóház sza-
badon maradó oldala vizesedni fog, azonban a
szakértõ szerint ettõl nem kell tartani. A falvizese-

dést ugyanis nem a csapadék, hanem a talajned-
vesség okozza. 

Ami a határidõket illeti, a vasbeton alaplemez
készültsége már hetvenöt százalékos, ami azt je-
lenti, hogy egy hónapon belül elkészül. Mivel a
beton alap egészen az Antall szoborig tart, a kör-
nyezõ utakon elõforduló sárkihordás – a teherau-
tók kerekeirõl óhatatlanul a közútra jut némi
föld – is megszûnik. 

Kiderült, hogy az Öntõház udvar egy részében
visszaépül az egykori Ybl-féle neoreneszánsz kert,
valamint elkészül egy elõadások megtartására is
alkalmas színezett diletált beton színpad. Ezen a
területen ugyanakkor nem kell hangos progra-
mokra számítani, a zajos koncertek a föld alatti,
kiválón szigetelt, két szintes konferencia- és
multifunkciós teremben kapnak majd helyet.  

A mélyépítési és betonozási munkálatokkal
párhuzamosan zajlik a Várbazárhoz tartozó egy-
kori bérházak, valamint a testõrpalota átépítése.
Mindhárom épület liftet kap, emiatt ahol szük-

séges, vasbetonnal erõsítik meg a födémeket. A
kívül-belül teljesen megújuló bérházak belsõ
udvarait üvegtetõvel fedik le, míg a testõrpalota
„u” alakú nyitott udvara fölé árnyékoló kerül. A
külsõ munkálatok legkésõbb a tél beálltáig lezá-
rulnak.

Kérdésre válaszolva Barna Ágnes elmondta,
hogy a kültéri mozgólépcsõt nem fedik le. Ennek
ellenére télen sem kell lemondani róla, ugyanis
az alkalmazott technológiának köszönhetõen a
mozgólépcsõ fagyban és hóban is biztonságosan
üzemeltethetõ. 

Többen nehezményezték, hogy a homlokzat
felújítások során alkalmazott kõtisztítás miatt
nagy mennyiségû por kerül az Öntõház utca felé
nézõ kertekbe, illetve lakásokba. A fõépítés-veze-
tõ megígérte, a jövõben még nagyobb gondot for-
dítanak a kiporzás megelõzésére, egyúttal felhívta
a figyelmet arra, hogy a tisztítást szeptember má-
sodik feléig befejezik, hasonló természetû mun-
kára pedig már nem kell számítania a lakóknak. 

Hamarosan befejezõdik a mélyépítés

Jól halad az építkezés a Várbazárnál 

A mélyépítési munkálatokkal párhuzamosan folyik a Várbazárhoz tartozó egykori bérházak és a testõrpalota átépítése

Te szedd!
SSzzeepptteemmbbeerr  1144--éénn, szombaton kerül sor a Te Szedd! –
Összefogás a tiszta Magyarországért, környezetvé-
delmi célú akcióra. A program lehetõséget ad lakóhe-
lyünk megtisztítására, környezetünk igényes kialakí-
tására, a helyi közösségek, kapcsolatok építésére. A
Budavári Polgárõrség hívja és várja mindazokat a ke-
rületi 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, Vér-
mezõ. A szemétszedés során minden résztvevõ védõ-
kesztyût és szemeteszsákot kap. A nap folyamán vé-
dõitalt adunk, a Budavári Polgárõrség irodájában pe-
dig tisztálkodási lehetõség biztosított. A szemétgyûj-
tési területeken a Budavári Polgárõrség tagjai segítik
a munkaszervezést. Elérhetõségek: dr. Hegedûsné
Schmidt Ágnes, a Budavári Polgárõrség titkára, te-
lefon: 06-30-621-0110.                 Budavári Polgárõrség

Megszépülnek a Váron kívüli parkolóórák

Teljesen egyedi, a történelmi környezethez illõ kialakí-
tást kapnak a Váron kívüli kerületi parkolóórák. A
jegykiadó automatákat a Várnegyed emblematikus
épületeit ábrázoló, arany és sötétvörös színû matri-
cákba csomagolják. A változtatásnak gyakorlati oka is
van. A kerülethatárokon ugyanis sokszor elõfordul,
hogy az autósok nem a megfelelõ automatából veszik
meg jegyüket, ezért a parkoló õrök megbüntetik õket.
Az egyedi jegykiadók alkalmazása hozzájárul ahhoz,
hogy az I. kerületben parkolók biztosan a helyi auto-
matákat használják.

Közös képviselõk fóruma
A Budapesti Társasházi Közös Képviselõk Egyesülete
szeptember 26-án, csütörtökön 17 órától tartja elsõ
õszi fórumát, melyre várja a társasházi közös képvise-
lõket és az érdeklõdõket.  Helyszín: 1015 Gyorskocsi u.
11-13. Pajtás étterem. Az értekezlet kiemelt témája a
társasházi törvényben történt legújabb változások. A
részvétel a tagoknak ingyenes, más résztvevõktõl 500
forint regisztrációs díjat kérnek. (Minden regisztrált
résztvevõ megkapja fénymásolt példányban a módo-
sult, és július 20-tól hatályos társasházi törvény teljes
szövegét.) 

Pontosítás
Lapunk augusztus 30-án megjelent számában, a Ke-
nyéráldás a Clark Ádám téren címû cikkben sajnálatos
elírás történt. István király halálának idõpontja: 1038.
augusztus 15. A hibáért elnézést kérünk.

Röviden

Hajókirándulás az
Idõsek Világnapján
A Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat idén is szeretettel várja az I. kerü-
leti idõs polgárok jelentkezését az Idõsek
Világnapja alkalmából szervezendõ köz-
kedvelt hajókirándulásra.

A kirándulás idõpontja: 2013. október 1.,
kedd.
Program:
l 8.30 órakor gyülekezés az I. kerületi Batt-

hyány téren
l Indulás a Batthyány téri hajókikötõbõl 9.00

órakor
lÚtvonal: Budapest–Vác–Budapest
lVárosnézés (Vác)
lEbéd a hajón 
l Érkezés a Batthyány térre várhatóan 15.00

órakor.
Jelentkezési határidõ: 2013. szeptember 23-

26. között 9.00-12.00 és 13.00-15.00 óra között,
valamint 2013. szeptember 27-én 9.00-12.00
óra között.

Jelentkezni csak személyesen lehet az
alábbi címeken: Budavári Önkormányzat I.
számú Idõsek Klubja, 1015 Budapest, Hattyú u.
16., telefon: 201-9735. 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Gondozási Központ, 1013 Budapest, Attila út
8., telefon:225-3268.

A jelentkezés szükséges okmányok: szemé-
lyi igazolvány, lakcímkártya, nyugdíjszelvény.

A jelentkezés feltétele: az öregségi vagy rok-
kantsági nyugdíj havi összege ne haladja meg a
142.500 forintot. 

Várjuk véleményüket!

Elektromos buszt 
tesztelnek a Várban
Ezt a háromajtós Rampini Alé elektromos buszt lehet kipróbálni még
szeptember 15-ig a 16-os vonalán, a Várban. A jármú karosszériáját a
Rampini, a hajtását pedig a Siemens gyártotta. Aki részt vett az elektro-
mos busz tesztelésén, kérjük írja meg nekünk véleményét. E-mail cím:
varnegyed@budavar.hu  Postai cím: 1014 Budapest, Országház u.15.

Mozogjunk együtt „kortalanul”!

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 együttmûködésben 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 kézmûves foglal-
kozások lesznek, helyismereti totó az I. kerületrõl és mese totó gyerekek-
nek. Szerveznek családi vetélkedõt is háromgenerációs családok számá-
ra, de várják olyan idõs emberek jelentkezését, akik fogadott nagyszülõ-
ként csatlakoznának gyerekes családokhoz a versenyben.

A kreatív foglalkozások keretében kötést, horgolást, foltozást, hím-
zést, gomb felvarrást, lehet kipróbálni, amelyet a kerület idõs polgárai
mutatnak meg az érdeklõdõknek. A „civil utcában” szociális és mentál-
higiénés tanácsadással várják az I. kerületi civil és önkormányzati intéz-
mények az érdeklõdõket a családdal, párkapcsolati nehézségekkel, gyer-
meknevelési problémákkal, szenvedélybetegséggel, idõsellátással kap-
csolatban. Az egészség-sátorban ingyenes vérnyomásmérést, vér-cukor-
szint ellenõrzést végeznek, és aktivitással, mozgással kapcsolatos ötlete-
ket kínálnak a részt vevõknek. 

A Mozogjunk együtt „kortalanul” családi napot tombola zárja, és a
programok résztvevõit a szervezõk vendégül látják.

A tombola bevételét a Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsõdék
számára ajánlják fel a szervezõk. A programokon való részvétel ingyenes! 
A program a Népjóléti Közalapítvány támogatásával valósul meg.  

Nyílt közbeszerzési eljárást írt ki nemrég a Budapesti Közlekedési Központ
(BKK) a Lánchíd és az Alagút felújítási terveire. Az elképzelések szerint a
beruházás 2015-ben indulna, a két-három évig tartó munkálatok kereté-
ben a tömeg- és gyalogosközlekedést elõsegítõ fejlesztésekre is sor kerül. 

A 2011-ben elvégzett felülvizsgálat alapján a Lánchíd esztétikailag és szer-
kezetileg is megújul. A nagyobb teherbírás érdekében kicserélik a pályale-
mezt, megjavítják a korrodált acélelemeket és a nem megfelelõen mûkö-
dõ hídsarukat, elvégzik a szükségessé vált korrózióvédelmet, és a láncszer-
kezet javítását. Kapcsolódva a híd rekonstrukciójához, felújítják az Alagút
teljes gépészeti rendszerét, a szigetelést és az útburkolatot.

Mivel a Lánchíd városközponti elhelyezkedése indokolja a gyalogos és
turista forgalom minél teljesebb kiszolgálását, ezért a meglévõ gyalogos
kapcsolatok megtartása mellett újakat is terveztek. Ennek keretében szint-
beli gyalogos átkelõhely létesül a Lánchíd északi és déli járdája között, ami

elejét veheti annak a jelenségnek, hogy a gyalogosok a korlátok alatt átbúj-
va szabálytalanul és veszélyesen jutnak át a híd szemközti oldalára. 

Szó van arról, hogy a BKK megvizsgálja a budai hídfõnél átvezetett kö-
zös használatú gyalogos-kerékpáros aluljáróban a két funkció szétválasztá-
sának lehetõségét. A mûemlékvédelmi hatósággal egyeztetve, statikai és
dinamikai számítással igazolva azt is felmérik, vajon a híd jelenlegi járda-
konzolja a Duna irányába kiszélesíthetõ-e annyira, hogy itt külön bicikli-
sáv épüljön. 

Annyi már most is tudható, hogy a mederpilléreken lévõ kapuzatok to-
vábbi bõvítésére nincsen mód, ezért a hídpálya közúti kapacitása újabb
közúti sávok létesítésével már nem növelhetõ. Az átbocsátó képesség nö-
velését szolgálja a buszjáratok kiszolgálásának javítása, ezért a közösségi
közlekedés megállóhelyeit úgy tervezik kialakítani - összehangoltan a gya-
logos átkelõhelyek létesítésével -, hogy a gyaloglási távolságok minél in-
kább lecsökkenjenek.

Felújításra vár a Lánchíd és az Alagút
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Nem is olyan régen csak a parlagfû nõtt a Corvin téren Ma a Víziváros egyik ékköve

Szerelmem, Víziváros

Megszépült mûemlékházak
õrzik avárosrész hangulatát

Mûemlékeink, értékeink, emlékeink nélkül a város nem lenne otthon. Nem új dolgokat kell kitalálni, hanem a régi – sokszor
értelmetlenül tönkretett – szépségeket kell visszaállítani. Erre jó példa az önkormányzat 15 éve megkezdett mûemlék-megújí-
tási programja, amelynek segítségével 18 vízivárosi mûemlékház nyerte vissza eredeti szépségét. A korábbi kopott, romos há-
zak újjászülettek, új arculatot kapott az Iskola utca, a Szalag utca és a Corvin tér, a Pala utca és a Kapucinus utca is. Képes
összeállításunkban éppen csak ízelítõt tudunk adni a megszépült házakról. Ezért mindenki arra bíztatunk, vegyen részt szep-
tember 21-én a vízivárosi tematikus sétán, ahol építész szakemberek segítségével ismerhetik meg az épületek történetét.
Találkozás szeptember 21-én 11.00 órakor a Kapucinus utca 9. szám elõtt! 

Batthyány utca 25., Iskola utca 32., Fõ utca
3., Hunyadi János út 9., Batthyány tér 4.,
Toldy Ferenc utca 14., Corvin tér, Szalag utca
12., Szalag utca 18., Szalag utca 20., Batt-
hyány tér 3., Iskola utca 14., Toldy
Ferenc utca 9., Fõ utca 5., Fõ ut-
ca 20., Iskola u. 12., Hunya-
di János út 18., Pala utca
8., Kapucinus utca 9. –
még felsorolni is sok azon
vízivárosi mûemlék-épü-
leteket, amelyeket az ön-
kormányzat az elmúlt
közel másfél évtizedben
felújított. A munkálatok a
Kapucinus utca 9. felújítá-
sával lezárultak. 

Az épület számos érdekességgel
várja a látogatókat és a majdani bérlõ-
it. A ház a mai napig õrzi a középkori Várne-
gyed leggazdagabb külvárosának, a mai Vízi-
városnak korabeli léptékét, jellemzõ épülettípu-
sát, beépítési módját. 

Egykori, egymást követõ tulajdonosai - mé-
szárosok, kéményseprõk, ácsok, halászmesterek -
hasonló társadalmi státuszúak voltak, ezért
mindig csak annyit változtattak az épületen,

ami kényelmes lakhatóságát és dekora-
tivitását biztosította. Ezzel egy-

másra rétegzõdött az elmúlt fél
évezred köznapi lakóház
építészete és ízlése.

Érdekességét tovább nö-
veli, hogy a falkutatás a
budai várfalon kívül esõ
eddig egyetlen ismert gó-
tikus hármas ülõfülke-

sort tárt fel (képünkön) és
közel harminc török turbá-

nos sírkõ került elõ a falazat-
ból, egyéb középkori faragott kö-

vekkel együtt. A 18. századtól a ház
pincéjében a „Két törökhöz” címzett kocsma mû-
ködött, bejáratát török fejek és kõ cégér díszítet-
te, amely ma a kapu mellett megtekinthetõ (ké-
pünkön).  

A Kapucinus utca 9. egykor ... ... és újjászületve

Íródeák  a Toldy Gimnázium bejáratánál

Cégér a Fõ utca 20. számú épületen

Díszes lépcsõház az iskola utcábanBelsõ udvar a Szalag utcábanKapucinus utca 9. - A Két törökhöz címzett kocsma cégére

Kapucinus utca 9. - Gótikus ülõfülkék
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Liszt Ferenc 
Pestre érkezett
Chopint és Lisztet gyakran együtt emlegeti a ze-
nei világ, évfordulójukat egymást követõ eszten-
dõkben, 2010-ben és ’11-ben ünnepeltük. A
Budavári Zenei Szalon törzsközönsége elõtt az
sem titok, hogy Szilasi Alex zongoramûvész és
Práczky István, a Zeneszalon igazgatója számára a
két romantikus zeneszerzõ emlékének ápolása
szívügy, amelyért áldozni is képesek. Kezdemé-
nyezésükre a Budavári Önkormányzat 2011-ben
Liszt Ferenc mellszobrát ajándékozta testvérvá-
rosának, a varsói ródmieœcie kerületnek. A
szobrot a Lazienki Királyi Parkban, a Chopin
emlékmû közelében állították fel. A Gerõ Ka-
talin szobrászmûvész – a Liszt Ferenc Zeneaka-
démia Baráti Körének vezetõségi tagja, valamint
a Magyar Haydn Társaság elnökségi tagja – által
készített portré olyan nagy tetszést aratott, hogy
abból egy újabb öntvényt rendelt a Magyar
Köztársaság Belgrádi Nagykövetsége. (A szobor a
fõváros  Manjez parkjában, a zeneszerzõk számá-
ra létesített sétányán helyeztek el.)

2011 júliusában különleges ünnepség kereté-
ben, a budavári Városháza dísztermében “talál-
kozott egymással” a két nagy zeneszerzõ szobra.
Az I. kerületi delegáció varsói utazása elõtt, a bu-
davári Városházán mutatták be a közönségnek
Liszt Ferenc mellszobrát és azt a Chopin-szob-
rot, amelyet a Horváth-kertben állítanak majd
fel. (A Boleslaw Syrewicz által készített szobrot
Szilasi Alex kapta ajándékba Waldemar Dab-
rowskitól, a Chopin-év programjainak vezetõjé-
tõl. A szobor a Luxemburg parkban álló alkotás
másolata.)

Gerõ Katalin Liszt-szobrának budapesti elhe-
lyezése már a zeneszerzõ bicentenáriumának
évében felmerült. Lehetséges helyszínként elõbb
az Erzsébet tér, majd a Vigadó tér került szóba.
(Liszt 1870-ben a Nádor utca 20.-ban, 1873-tól a
mai Erzsébet-hídhoz közeli Hal téren lakott.)
Végül a szobor méltó helyszínként sikerült meg-
találni az egykori a Lipótvárosi Casinót, a mai
Duna-palota épületét. 

A Freund Vilmos tervei alapján, 1895-ben
épült neobarokk épületet egy korabeli újságíró e
szavakkal jellemezte: „Versailles a Nádor utcá-
ban”.  A Zrínyi és Nádor utca sarkán álló épület
szoborfülkéjében elhelyezett alkotást szeptem-
ber 2-án ünnepélyes keretek között avatták fel.

A szobor közadakozásból készült, Gerõ Ka-
talin a támogatóknak – köztük a Magyar Nem-
zeti Vagyonügynökségnek, számos civil szer-
vezetnek és magánszemélynek – mondott köszö-
netet. Kiemelte, hogy a Ránki család: Ránki
Dezsõ, Klukon Edit és Ránki Fülöp zongoramû-
vészek adománygyûjtõ koncerttel járultak hozzá
a szobor felállításához, a Zeneakadémia munka-
társai pedig a közönség szervezésében segítettek.
A szobor alkotója a Zeneszalon Kft-nek és a
Rotary Club Tabán tagjainak külön megköszön-
te a támogatást. 

Az érdeklõdõket Bíró Ildikó, a Duna palota
igazgatója köszöntötte. A mecénások közül Mar-
jay Gyula, az MNV ingó- és ingatlanvagyonért fe-
lelõs fõigazgatója méltatta az alkotást, hangsú-
lyozva a közadakozás hagyományát és a polgári
Magyarország épített- és kulturális örökségének
védelmét.

Dr. Batta András, a Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Egyetem fõigazgatója a zeneszerzõ portréját
vázolta fel. A Nemzeti Zenede és a Zeneaka-
démia alapításában játszott szerepe mellett Liszt
filantróp és karitatív személységét hangsúlyozta.

Az avatóünnepséget rövid koncert zárta, ame-
lyen közremûködött Farkas Gábor zongoramû-
ész és a Duna Szimfonikusok vonósnégyese. R. A.

Weöres Sándor emlékére

Múló és örök
A százéves költõ, akit most ünneplünk, akirõl
szólni szeretnék, mindentudó és mindent látó.
Papírra varázsolta a világirodalom színeit, lépdel-
ve könnyedén évszázadokon át, mint énekes ma-
dár a fák hegyén.

Weöres Sándor nem szûnõ kíváncsisággal
csüggött a világ dolgain, a hétköznapi kis csodá-
kon. Minden érdekelte, ami régi, és ami új.
Szívében megfértek a „magyar” versek, Visnu is-
ten legendás hírû papjának, Dzsajadévának
pásztoréneke, vagy Henri Michaux-nak dadaista
sorai…

„Éj-mélybõl fölzengõ / - Csing-ling-ling – szán-
csengõ. / Száncsengõ – csing-ling-ling - / Tél öb-
lén halkan ring.” Hallgatom a muzsikáló verssza-
kokat, és egyszeriben fölzeng – 30 év távolából –
egy csapat gyerek: tökmag emberkék mondják a

tündér verseket, fújják teli torokból, és arcuk ki-
tüzesedik. Csupa vidámság mindenki, majd fel-
röppennek a közös boldogságtól. De hol a költõ?
Hová lett a kedves vendég a könyvtárból? Nem
tûnt el, csak leheveredett a földre, ott ül közöt-
tük, mint egy fiúcska.

Weöres Sándor 1913. június 22-én született.
Apja földbirtokos katonatiszt volt, édesanyja
mûvelt polgárcsaládból származott. A költõ
Csöngén élt sokáig, a Nyugat-Dunántúl szívé-
ben, a lágyredõjû kemenesi dombok árnyéká-
ban fekvõ kis evangélikus faluban. 1947-ben
Pestre költözött; 1948-ban feleségül vette Ká-
rolyi Amyt.

Ennyi a szûk életrajz. A többi egy tudatosan
épített költõi pálya. Munka, és munka. Fárad-
hatatlanul. Az éjszaka csillag-csendjében.

Visszapergetem az idõt. Mi lehetett a legfonto-
sabb? A felfedezés pillanata: 1929. április 14-én
Bónyi Adorján, mint csodagyereket bemutatta
Weöres Sándort a Pesti Hírlapban. És a folyta-
tás: Babits és Kosztolányi egyengette az ifjú költõ
útját, biztató levelek, szívmeleg sorok, mint fe-
hér kenyér, olyan lehetett. (1928 õszén négy ver-
sét közölte a Nyugat.) Kodály Zoltán olvasta az
Öregek címû költeményét, ami egyik legszebb
kórusmûvének lett az ihletõje. 1934-ben el is lá-
togatott Csöngére, hogy meghallgassa az ottani
népdalokat, és új feladatokra biztassa a diáksap-
kás fiatalembert. Azután megállíthatatlan, ter-
mékeny évek jöttek.

Kevés szó esik egy tüneményes, csupa-szeretet
nõrõl: édesanyjáról. „Anyám négy nyelven olva-
sott és beszélt – nyilatkozta egy kései riportjában.
– Örült, hogy bennem is van kulturális érdeklõ-
dés. Anyámtól már hat-hét éves koromban
olyan olvasmányokat kaptam, mint Shakes-
peare, Goethe, Madách, Csokonai…” Mesterek,
barátok – mindegyik fontos, kísérik a költõt évti-
zedeken át: Füst Milán, Fülep Lajos zengõvár-
konyi tudós lelkész, Várkonyi Nándor könyvtá-
ros az atyai barát, Hamvas Béla a megpróbáltatá-
sok idején. (Weöres 1957-tõl 1964-ig hallgatásra
volt ítélve. Nehezen tudta megjelentetni írásait,
egyetlen jövedelme a mûfordítás volt.)

Milyen ez a költészet. Minden tökéletes, és
muzsikál, föltámad az õsvilág, a mitikus asszír és
ógörög hétköznap. „Szerepjátszó készségének és
stílusvirtuozitásának remeklése a Psyché címû
versregénye” – köszöntötte megjelenésekor Ke-
nyeres Zoltán. A másfélszáz évvel korábbi idõbe
képzelt költõnõnek, Lónyai Erzsébetnek korán

kilobbant élete elevenedik meg az archaikus
nyelven írt versekben, levéltöredékekben.

Weöres Sándor mûfordítóként is kivételeset
alkotott: görög, latin, angol, francia, kínai, olasz,
orosz, ukrán klasszikus mûvek tolmácsolásával a
legjobbak közé emelkedett. Színdarabjai külö-
nös vállalkozások, nem érik el magas költõi
szintjét. Egyelõre holt szerzõ a drámaírók társa-
ságában. A Holdbéli csónakos pécsi (õs)bemuta-
tójára negyven évet kellett várni. Mesejáté-
kaiban, oratóriumaiban, színdarabjaiban az em-
ber és hatalom viszonyát vizsgálta, a nagyobb vál-
tozások problémáit.

Végül szólnom kell Weöres Sándor hitérõl.
Hiszen a legtöbbet errõl kérdezték, provokálták,
és õ szokásához híven, mindig kedvesen vála-
szolt. Pontosan és ércbe vésve. Istene, kedves
csöngei temploma, távol-keleti kolostorai, pago-
dái, imádkozó szerzetesei, mind ott rejtõznek
verseiben. Õ maga sokat sétált a Vár ódon szép
házai közt, hallgatta a budavári evangélikus
templom mély csendjét és vasárnapi orgona-
hangversenyét. Gondolatai közül sokat leírt,
egyet idézek is: „Számomra csak egy ember léte-
zik: Jézus. Jézus létezik, és õ létezik mindazok-
ban, akik benne és általa vannak. Azért írok,
mert jobban, pontosabban ki akarom fejezni az
azonosságot Jézussal, bennem és másokban.
Fütyülök rá, hogy hányan olvassák, vagy hányan
nem olvassák a verseimet. Egyetlen célom: egy
fokkal közelebb hozni a jóakaratú, érzékeny olva-
sót ehhez az azonossághoz.”

Fenyvesi Félix Lajos 

Eötvös Józsefre emlékeztek  
Születésének 200. évfordulója alkalmából Eötvös Józsefre, a nagyformátumú
író-politikusra, a Batthyány-, majd az Andrássy-kormány vallás és közokta-
tásügyi miniszterére az Úri utcai szülõház elõtt megtartott ünnepségen emlé-
kezett a Várbarátok Köre és a Budavári Önkormányzat szeptember 3-án.

„Ez a ház az 1400-as években Ozorai Pipo comes, temesi bán tulajdona
volt. A hódoltság alatt török szerzetesek lakták, a visszafoglalás után báró
Rensing császári hadbiztos, majd Pest-Pilis-Solt vármegye tulajdonába ke-
rült. Ideiglenesen a vármegyei levéltár volt benne. Megyegyûléseket is tar-
tottak itt. 1806-ban Eötvös Ignác procancellárius vette meg. 1813-ban itt
született báró Eötvös József, a költõ. 1828 óta a lenkei és zádorfalvi Lenkey
család és leszármazottai birtoka” – olvasható az Úri utca 19. alatti lakóház
falán.

Az épület elõtt megtartott ünnepségen a 200 évvel ezelõtt, 1813. szep-
tember 3-án született Eötvös Józsefre emlékezett a Várbarátok Köre és a
Budavári Önkormányzat. Mint dr. Nagy Gábor Tamás köszöntõjében rá-
mutatott, Eötvös József élete és munkássága mindannyiunk számára pél-
daként szolgál, a magyarság érdekében folytatott írói, politikusi tevékeny-
sége méltóvá teszi az utókor megbecsülésére.  Ennek ellenére manapság
méltatlanul keveset beszélünk a Budai Vár egyik legjelentõsebb szülötté-
rõl, az örök másodikról, aki egész életében azon fáradozott, hogy jobbá te-
gye a magyarság sorsát. 

Ezért is fontos, hogy szûkebb pátriájában ne hagyjuk emlékét elhalvá-
nyodni – hangsúlyozta kerületünk polgármestere, aki elmondta, hogy
Eötvös József ezer szállal kötõdik a Várhoz és az I. kerülethez. A Katolikus
Egyetemi Gimnázium diákja volt, ahogyan késõbb sem költözött Pestre,
inkább a Várból járt át a belvárosi jogi egyetemre. 

Csupán harminc éves, amikor lemond kiváltságairól és birtokai jöve-
delmérõl, mert saját munkájából, polgárként akart élni. Elsõ regénye, a
„Karthauzi” után bekerül a Kisfaludy Társaságba – késõbb az elnöki tisz-
tet is betöltötte –,országos ismertségre tett szert. Az 1840-es évektõl kezd-
ve közéleti szerepet vállalt, erõteljesen támadta az egyébként a Béccsel
szembeni ellenállás egyik legfontosabb színterét, a vármegyék rendszerét.
A falu jegyzõje címû regényében éppen a vármegyékben tapasztalható
viszszásságokról rántja le a leplet. 

A forradalom idején Kossuth mellé állt, álláspontját mégsem tudta ke-
resztülvinni, ezért kilépett a Batthyány-kormányból, ahol vallási és közok-
tatásügyi miniszterként tevékenykedett. A jobbágyfelszabadítás kérdésé-
rõl a Dózsa György-féle lázadást feldolgozó regényben emlékezett meg,
utóbbi írása sajnálatosan kevésbé ismert, holott számos ma is érvényes
gondolatot fogalmaz meg benne. 

Rendkívül fontosnak tartotta a nemzet egységét, ezért sohasem akart
erõvel szembemenni a többségi akarattal. Úgy tartotta, hogy meggyõzés-
sel, tudással, hittel lehet formálni az emberek gondolkodását. A szabad-
ságharcot követõen a tudományos munkába menekült, ebben az idõ-
szakban számos értékes, ma is haszonnal forgatható politikaelméleti
könyvet írt. Ezekben elõrevetíti, milyen veszélyek várnak ránk a német és
az orosz birodalom között, ha nem egyezünk ki a Habsburgokkal. - Bár ta-
nai profetikusok voltak, javaslatait kortársai mégsem fogadták meg – em-
lékeztetett dr. Nagy Gábor Tamás hozzátéve, hogy Eötvös Józsefben nem
a szépírót, a politikust, a közoktatás szervezõt, vagy éppen Eötvös Lóránd
apját kell elsõsorban tisztelnünk, hanem azt az életfelfogást és magatar-
tást, amely a jövõbe látó ember sajátja. Ilyen személyiségekre van szüksé-
günk ma is, hiszen õk viszik elõre az ország ügyét – zárta beszédét a polgár-

mester.
Ezt követõen a Budavári Önkormányzat, a Várbarátok

Köre és a Magyar Emlékhelyekért a Világban Egyesület kép-
viselõi helyezték el az emlékezés virágait az épület történetét
megörökítõ márványtáblánál. 

A Lánchíd Kör és a Budavári Általános Iskola diákjai min-
den évben közösen róják le tiszteletüket Eötvös József vári
emléktáblájánál. Ezt a szép hagyományt követve, szeptember
13-án délelõtt tartottak közös megemlékezést és koszorúzást.

Eötvös József születésének 200. évfordulója alkalmából a
Nemzeti Örökség Intézete, Ercsi város önkormányzata és a
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság Ercsiben (az író
gyermekkorának kedvelt színhelyén) tartott megemléke-
zést. Eötvös József szobránál Szabó Tamás Ercsi polgármes-
tere mondott köszöntõt, emlékbeszédet tartott Réthelyi
Miklós, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tagja.
Az emlékhelyet Gedõ Attila címzetes esperes áldotta és
szentelte meg. - k -

A Liszt-szobor Gerõ Katalin szobrászmûvész alkotása
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A  Magyar Nyelv és a Magyar Könyv ÜnnepeA  Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe

A Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepének második
napján, augusztus 31-én került sor a Budavári Önkor-
mányzat által alapított Tóth Árpád Mûfordítói Díj ünne-
pélyes átadására. A kitüntetést három évvel ezelõtt Kányádi
Sándor költõ, Budavár díszpolgára ötlete nyomán alapítot-
ta a képviselõ-testület. Az oklevéllel járó kisplasztikát
Csikai Márta Munkácsy-díjas szobrászmûvész készítette.
2013-ban a díjat Lator László költõ, mûfordító vehette át
dr. Nagy Gábor Tamás polgármestertõl.

Lator László nemzedékeken keresztül az ELTE mû-
fordítói szemináriumára járó hallgatók kedvenc pro-
fesszora volt. Õ ma sem csak az egyetem falai között ol-
vas, elemez verseket, elevenít fel korszakokat, kortársa-
kat vagy elõdöket. Közönségét az egyetemi hallgatók
mellett az irodalombarát nagyközönség és a Lyukasóra
címû televíziós mûsor nézõi alkotják.

Lator László Kossuth- és József Attila-díjas költõvel
az ünnepség után beszélgettünk.
s Pályájának kezdete a második világháború idejére esett.
Akkoriban kik hatottak a költészetére?

Akiket messzirõl, beregszászi, makói gimnazistaként
megismertem: Szabó Lõrinc, Weöres Sándor és Illyés
Gyula. A második világháború után a magyar irodalmi
élet résztvevõi, Illyés, Németh László és Sárközi Márta
új folyóirat alapításán kezdtek gondolkodni. Ez volt a
Válasz, amely Sárközi Márta lakásán tartotta szerkesz-
tõségi üléseit. A Magyarokban és a Válaszban jelentek
meg elsõ verseim. A ,,fordulat éve”, 1948 után a lap meg-
szûnt, a szerzõk egy része elhallgatott. 

Késõbb Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs Kék-
golyó utcai lakására jártam. Ott találkoztam az Új Hold
nemzedékével: Szabó Magdával, odajárt Ottlik Géza és
Mándy Iván is.  Amikor megismerkedtem velük, több-
ségük éppen nem publikált. Azokban az idõkben Pi-
linszky Jánossal és Rába Györggyel hasonlóan láttuk a
világot.
s Az elõzõ generáció mennyit adott át önnek a mûfordítás
titkaiból?

Magyar–német szakon végeztem a Pázmány Péter Tu-
dományegyetemen, késõbb az Európa Könyvkiadónál
azonban lehetõségem nyílt arra, hogy az olyannyira sze-
retett francia, valamint az angol és az olasz nyelvvel fog-
lalkozhassam. A Nyugat második nemzedékének tagja-
itól azt a becsvágyat kaptam, hogy a világirodalom alko-
tásait méltó módon lehet magyarra fordítani. A kis né-
pek igénye ugyanis a világ irodalmának ,,bekebelezése”.
Az elsõ magyar mûfordítás egyébként az Ómagyar
Mária siralom, amely eredetileg latin nyelvû volt. 

Amikor Kormos István kiadói szerkesztõként felaján-
lotta, hogy fordítsak le egy kötetre való verset Lermon-
tovtól, nagyon megtisztelt, de egyben alaposan feladta a
leckét. Abban az idõben már Szabó Lõrinc és Illyés is
fordított Lermontovot és az íratlan szabály úgy szólt,
hogy nem szabad ugyanazt a rímet használni, ami egy-
szer már megjelent. 
s Mûfordítói, szerkesztõi és költõi pályája átívelte a husza-
dik század második felét, szinte mindenkit személyesen is-
mer a kortárs magyar irodalom alkotói közül. Milyen módon
adja tovább a személyes emlékeit? 

Egy hosszabb életút-interjút õriz az Országos Széché-
nyi Könyvtár Oral History archívuma. A Mozgó Világ-
ban és a Holmiban publikálok és az Európa Kiadó ta-
valy jelentette meg A megmaradt világ – Emlékezések
címû kötetemet. Tíz éven keresztül készült, de ennek az
írásnak nem olyan a szerkezete, mint egy önéletírásnak.
Az emlékezet hézagos és szeszélyes – és az emlékezetet
követve haladtam én is ebben a könyvben. 86 éves va-
gyok, amit akartam, megírtam. Ugyanakkor elképzelhe-
tõ, hogy imitt-amott kiegészítek, írok hozzá.         Rojkó A.

Lator László kapta 
a Tóth Árpád-díjat

Krúdy novellák, Ákostól
A szabadtéri Márai Szalon vendége, Kovács Ákos zeneszerzõ–énekes elsõként kamaszkori láza-
dásairól mesélt Szigethy Gábornak. A patinás Fazekas Gimnázium egykori diákja – azon túl,
hogy saját heavy metal zenekara volt és a nagyapja ruháiban járt iskolába – kialakított még egy
különös szokást. Miután az osztálytársaival a Bányász moziban elõször látta Huszárik Zoltán
Szindbád címû filmjét, megfogadta, hogy hátralévõ életében minden évben egyszer megnézi
majd. Ettõl a mozifilmtõl vált Latinovits Zoltán tisztelõjévé és Krúdy szerelmesévé. Hat esz-
tendeje Szigethy Gábor segítségével kezdett komolyan foglalkozni az író novelláival, amelyek-
bõl néhány elhangzik a Kaland a régi királlyal címû CD-jén is. Kovács Ákos a Magyar Nyelv
és a Magyar Könyv Ünnepén irodalmi mûsorával immár a 40. alkalommal állt közönség elé,
de mint elárulta, minden alkalommal egy-egy újdonság is bekerül a repertoárba. Ezúttal az
Özvegyasszony álma címû novellával keltett derültséget a hallgatóság körében. 

Ünnepi hangverseny 
a Mátyás-templomban
A Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepének záró
akkordjaként szeptember 1-jén este Kodály Zoltán Bu-
davári Te Deuma csendült fel a Mátyás-templomban.
A közönséget Süllei László plébános és dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester köszöntötte. A mû õsbemutatóját
1936. szeptember 2-án ugyanezen falak között tartot-
ták. A helyszín azért is autentikus, mert a zeneszerzõ
Buda törököktõl való visszafoglalásának 250. évfordu-
lójára írta mûvét. „Téged Istenként dicsérünk” – Te
Deum – így szólnak az énekelt himnusz kezdõ szavai. A
latin szertartásszövegre írott, de számos részletében el-
téveszthetetlenül magyar hangütésû kompozíció a
Mátyás Templom Ének-és Zenekarának elõadásában
hangzott el, Tardy László vezényletével.

A Kék könyv rejtélye
A vári rendezvénysorozathoz kapcsolódva, Weöres
Sándor születésének centenáriuma alkalmából  a
Széchényi Könyvtárban Földesi Ferenc, a Kézirattár
vezetõje a költõ “titokzatos világáról” tartott elõadást. A
témához kapcsolódó kamara kiállításon bemutatták a
közönség elõtt még soha nem szerepelt, titokzatos “kék
könyvet” is. A kék kötésû, üres lapokból összefûzött pa-
pírtömböt annak idején Illés Árpád grafikusmûvész
ajándékozta költõbarátjának, aki tele is írta, és a kötet-
nek a Véletlen könyve címet adta. A tárlaton a két gara-
bonciás barát munkáit láthatták az érdeklõdõk, Illés
Árpád metszeteit Weöres Sándor munkáihoz, valamint
mindkettõjük rajzait. Az itt olvasható õsi teremtésmí-
toszokból, ritmusokból kelt életre a sokak által ismert
számtalan „gyerekvers” is. 

Hajrá magyarok!
Bár Igor Janke lengyel újságíró korábban is járt már író-olvasó találkozón Magyarországon,
a Halászbástya elõtt összegyûlt érdeklõdõk tömegét látva, igen csak elcsodálkozott. Az
Instytut Wolnosci (a Szabadság Intézete) tudásközpont elnöke bevezetõben elmondta, hogy
Orbán Viktorról készült könyve eredetileg a lengyel olvasóknak készült, így azt nem a Fidesz
vagy a kormány megrendelésére írta.  Elmondta, hogy szerzõként nem törekedett arra, hogy
a magyar miniszterelnökrõl írt monográfiája objektív és pártatlan legyen és vállalja vélemé-
nyét, hogy Orbán Viktor, hibái ellenére is Margaret Thatcherhez, Helmut Kohl-hoz, vagy
Tony Blairhez hasonló formátumú, kiváló európai politikus. A pódiumbeszélgetés után Igor
Janke könyvének kiadói standjánál dedikálta Az Orbán Viktor-sztori egy lengyel újságíró
szemével alcímet viselõ kötetét.

Kiadók, könyvek, olvasók 
A Halászbástya ölelésében három napon keresz-
tül harminc könyvpavilon várta a budavári kö-
zönséget. A nyárvégi szép idõ és a színes progra-
mok látványosan növelték az érdeklõdést, de a
tényleges vásárlás az iskolakezdés várható kiadá-
sai miatt szerényebb volt. A kiadók többsége régi
ismerõs a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ün-
nepén, többségük kedvezményt is adott kiadvá-
nyaikra. A rendezvény fõszervezõje Bakó An-
namária, Budavár díszpolgára, a Litea Könyv-
szalon vezetõje szívesen kalauzolta az érdeklõdõ-
ket a könyvújdonságok között. Az „újonc” kiadók
sorában találtuk a Simon könyveket, a Péter Pál
Kiadót, amely mûsorral is készült, de képvisel-
tette magát a Holnap és az Árgyélus Kiadó is. A
Lendváról érkezett delegáció pavilonja kulturá-
lis és turisztikai információs központként mûkö-
dött és itt lehetett megvásárolni a Széchényi
Könyvtárban kiállított kötet hasonmás kiadását.  
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Õszi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt sszzeepptteemmbbeerr  2244--éénn
1177  óórraakkoorr az I. kerületi Házasságkötõ Teremben(Úri u.
58.). Téma: Õszi vegyes saláta - Irodalom, színház,
gazdaság, örömök, gondok, remények. Vendégek:
Blaskó Péter színmûvész, Karsai Béla a Karsai Mû-
anyagtechnika Holding Zrt. elnöke. Házigazda: Szige-
thy Gábor.

Elõadás a Lánchíd Körben
A Lánchíd Kör sszzeepptteemmbbeerr  2266--áánn,,  ccssüüttöörrttöökk  ddéélluuttáánn
1177  óórraakkoorr tartja legközelebbi összejövetelét a Magyar
Mûvelõdési Intézet (Corvin tér 8.) földszinti elõadó-
termében. Elõadó Somogyváry Géza. Elõadásának
témája: Ottlik és a katonai iskolák egy volt katonai is-
kolás szemével. Mindenkit szeretettel várnak, a belé-
pés díjtalan.

Budai Polgári Szalon
(Budapest, I., Fõ utca 28.)
22001133..  sszzeepptteemmbbeerr  1177--éénn,,  kkeeddddeenn  1188  óórrááttóóll Nyakas
Szilárd Hamvas Béláról készített filmjét tekinthetik
meg az érdeklõdõk, utána pedig a film készítõjével be-
szélgethetnek.

22001133..  sszzeepptteemmbbeerr  1199--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1188  óórrááttóóll
Mátéffy Balázs tart elõadást a Mátyás-templom re-
konstrukciójáról.

22001133..  sszzeepptteemmbbeerr  2255--éénn,,  sszzeerrddáánn  1188..0000  óórrááttóóll dr.
Szentgyörgyvölgyi Péter tart elõadást a pesti Belvá-
rosról. Az elõadásokra szeretettel várják a kerület
minden lakóját. A belépés díjtalan.

Szenior Akadémia 50+éveseknek 
A Testnevelési Egyetem Szenior Akadémiája nyilvá-
nos és ingyenes elõadás-sorozatán sport, életmód,
egészség testben és lélekben témakörben, elismert
szakemberek és egyetemi tanárok speciálisan az 50+
generációnak tartanak elõadást kéthetente. Elsõ elõ-
adás: 22001133..  sszzeepptteemmbbeerr  3300..  1177  óórraa.. Elõadó: dr. Radák
Zsolt, az egyetem dékánja. Az elõadás címe: Az örege-
dési folyamatok lassítása sporttal és életmódváltással.
Az elõadáson részt vesznek volt olimpiai bajnokaink,
akikkel személyesen lehet találkozni. Helyszín:
Testnevelési Egyetem, Aula 1125 Budapest, Alkotás
u. 44. Helyfoglalás 16.30-tól. 

Kiskép Galéria
(Budapest, I., Országház u.15.)
„Tájoló” címmel érem- és kisplasztikai kiállítás nyílik
Csíkszentmihályi Róbert, Munkácsy- és Kossuth-díjas
szobrászmûvész, valamint Szunyogh László, Ferenczy
Béni-díjas szobrászmûvész alkotásaiból a Kiskép
Galériában sszzeepptteemmbbeerr  2277--éénn  1177  óórraakkoorr. A mûvésze-
ket Bálint Ildikó szentendrei festõmûvész méltatja. A
mester és tanítványa kamara kiállítás október 6-ig
naponta 10-18 óra között tekinthetõ meg. 

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(IBudapest, I., Országház u. 14.) 
SSzzeepptteemmbbeerr  2244..,,1188..0000  óórraa:: Nemzetünk évezredes
örökségei a Hungarikumok (V.) /Plébániai díszte-
rem/„A népmûvészettõl a halasi csipke világáig”-
Erdei T. Lilla muzeológus-etnográfus, az Iparmûvészeti
Múzeum fõmunkatársának vetített elõadása, néhány
remekmû bemutatójával. Házigazda: Benyik Béla.

Országos Széchényi Könyvtár
(Budavári Palota, F épület)
Rejtélyes vízjelek - A Teplic papírmalom 400 éves
öröksége (1613-1013). A papír-, vízjel-és ipartörté-
neti kiállítás november 16-ig tekinthetõ meg. Nyitva
tartás: keddtõl szombatig 10-18 óráig.

Magyarság Háza
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
Kassa, a szerelem városa – a Kassai  Thália Színház
elõadása. Kassa 2013-ban Európa Kulturális Fõvá-
rosa, a magyar történelem jeles színhelye, a mûvészet
városa. A Kassai Thália Színház sszzeepptteemmbbeerr  2277--éénn
1188..3300  óórraakkoorr sanzon esttel lép fel a Magyarság Há-
zában. Felhangzik egy eddig ismeretlen Márai sanzon,
és az is kiderül, mirõl mesél a nyughatatlan kassai szél.

A programra a belépés díjtalan. 
Internet: www.bgazrt.hu/magyarsaghaza.

Koller Galéria
(Budapest, I., Táncsics u. 5.)
A Koller Galéria szeretettel várja a látogatókat a galé-
ria 60 éves évfordulója alkalmából rendezett kiállítás
sorozatára. Ebben a hónapban a kamara kiállításon
Reich Károly grafikái láthatók sszzeepptteemmbbeerr  2299--iigg.
Nyitva tartás: minden nap 10-18 óráig.  

Gyalogoljunk együtt! 
Folytatódnak a gyalogtúrák a Tabáni Gyaloglók Köre
szervezésében. Az õszi túrák sszzeepptteemmbbeerr  2200--áánn  kez-
dõdnek. Találkozó pénteken háromnegyed kilenc óra-
kor, a Széll Kálmán tér 61-es villamos megállójában. A
túra útvonala igény szerint a helyszínen kerül kiválasz-
tásra, a gyaloglásra szánt idõ kb. 3 óra. Az esetleges
balesetért a túravezetõ felelõsséget nem vállal. A
programon a részvétel ingyenes. Túravezetõ: dr.
Szentiday Klára, telefon: 375-8467.  

Programok Szerelmem, Víziváros
Hogy az elmúlt két-háromszáz évben miféle mes-
teremberek, gazdasszonyok és háziurak éltek a
Víziváros házaiban, arról korabeli tárgyak, cse-
répedények, sütõformák, pipák és gombkészítési
hulladékok tanúskodnak a Várnegyed Galéria
tárlóiban. A Pala, a Szalag, a Kapucinus, a Fõ ut-
ca, a Batthyány vagy a Döbrentei tér épületeinek
környezete gazdag régészeti lelõhely. Az augusz-
tus 29-én megnyílt kiállítás az elmúlt tizenöt év-
ben felújított házak mûemléki feltárását és hely-
reállítását rajzokkal, fotókkal illusztrált tablókon
mutatja be. A tablókon jól nyomon követhetõ,
hogyan változott szinte évrõl évre a városrész ar-
culata, hogyan szépültek meg a jellegzetes, egyedi
hangulatot adó mûemlék-házak, közterületek. 

Az épített örökség jelentõségérõl a tárlatot
megnyitó Buza Péter mûvelõdéstörténésszel be-
szélgettünk.
s Nagyon sok cikket, több könyvet is írt Budapestrõl.
Vannak-e személyes élményei az I. kerülettel kapcso-
latban?

A Duna jobb partján leginkább a Víziváros ha-
sonlít Pestre. Története során polgárokat nevel a
kereskedelemben, a szolgáltatásokban, mestersé-
gekben és kiszolgálja, szállítja mindazt, amit a
Várnegyed rendel.  Épp olyan dinamikus volt itt
az élet, mint a túlparton. A Víziváros a történe-
lem elõtti idõktõl lakott hely, a Duna közelsége
kiszolgálta a bõrösöket, mészárosokat, rézmûve-
seket. Közülük kerültek ki a gazdagodó polgár-
családok.
s A kiállítás azt mutatja be, hogy régi klasszicista, ba-
rokk épületek hogyan nyertek új életet.  Egy várostör-
ténész szemével ezek sikertörténetek?

Természetesen igen, csak az a baj, hogy ilyen si-

kertörténetekre ritkán van lehetõség. A közel-
múltban az épített örökség védelmére rendelte-
tett intézményrendszert átszervezték, ezért külö-
nösen nagy érték, ha akad olyan kerület, ahol 15
év alatt legalább 20-30 felújítandó épületet sike-
rült rendbe hozni. Ez mindenképp pozitív él-
ményt jelent annak, aki elkötelezett abban, hogy

meg kell védenünk és meg kell õriznünk mind-
azt, amit az elõzõ generációk a mi örömünkre és
javunkra fölhalmoztak. 

A legfrissebben elkészült felújítás a Kapucinus
és Pala utca sarkán álló házé. A ház elõbb egy asz-
talosé, majd egy hentesé volt, végül egy rézmûves
mester vásárolta meg; õ készítette a Toldy Gim-
názium kapujának kilincsét. Ez a kilincs akár
szimbólum is lehetne. A rézkilincset ellopták... 

A Vízivárost felkészült, igényes polgáremberek
építették fel. Értékeire vigyázni kell, mert ha nem
õrzik meg, nem lesz többé, ellophatják tõlük.

A kiállítás október 11-éig látogatható a Várne-
gyed Galériában. A belépés ingyenes. r. a.

Kulturális Örökség Napjai: szeptember 21-22.

Fókuszban a víz
Valószínûleg az elsõ kerületben is sokakat vonz
majd színes és változatos programjaival az idei
Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat,
amely ezúttal a 2013. évi Budapesti Víz Világ-
találkozóhoz kapcsolódik. Ahogy az elmúlt évek-
ben, úgy ez alkalommal is számos olyan mûemlék
épület nyitja meg kapuit, amely egyébként elérhe-
tetlen a nagyközönség számára. 

A kezdeményezés 1984-ben Franciaországban
Történelmi Mûemlékek Nyílt Napja címmel in-
dult útjára, azzal a céllal, hogy azok a kiemelkedõ,
széles érdeklõdésre számot tartó mûemléképüle-
tek, amelyek általában zárva vannak a nagykö-
zönség elõtt, egy hétvégén nyissák meg kapuikat,
és ingyen, szakszerû vezetéssel fogadják látogatói-
kat. Az évek során átalakuló program 15 évvel ké-
sõbb hazánkba is eljutott, és mai napig reneszán-
szát éli. 

Idén szeptember 21-én és 22-én rendezik meg a
Kulturális Örökség Napjait, a rendezvényhez az I.

kerület is csatlakozik. Minden bizonnyal sokak
érdeklõdésére tart majd számot a vízivárosi séta.
Szeptember 21-én szombaton délelõtt 11.00 óra-
kor lesz a találkozó a Kapucinus u. 9. számú ház-
nál, ahol Garaguly Kinga építész mutatja be az
épületet, majd Miklós Zoltán tervezõ és Pászti Ká-
roly építész vezetésével a Szerelmem Víziváros cí-
mû kiállítás útvonalán sétálhatnak végig az ér-
deklõdõk.

A Rudas fürdõt bemutató sétán pedig, a részt-
vevõk betekintést nyerhetnek a több mint 500
éves intézmény történetébe. 

Az Imagine Budapest sétáját azoknak ajánlják,
akiknek elsõsorban a Duna mozgatja meg a fan-
táziáját. A folyó partján és a Tabánban a vállalko-
zó kedvûek számos érdekességet hallhatnak a tö-
rök fürdõkrõl, a középkori vízvezetékrõl, a mesz-
sze földön híres gyógyvizekrõl, az árvizekrõl, na és
persze a város fejlõdésérõl, alakulásáról.

Szintén „vizes” programmal jelentkezik a
Bécsi kapu téri Magyar Országos Levéltár, ahol a

Duna és Tisza vízszabályozásával összefüggõ ter-
vek, térképek, iratok, fürdõk és víztornyok terv-
rajzaiba, valamint a tólecsapolások eredeti irata-
iba tekinthetnek be a látogatók a létesítmény
munkatársainak kalauzolásával. Ugyanitt a kéz-
mûves foglalkozásokra várják a gyerekeket, akik
a rendezvény témájához kapcsolódó tárgyakat,
papírtányérból békát, halakat, vagy éppen ujjbá-
bokat készíthetnek. 

Természetesen „szárazföldi” programokban is
bõvelkedik a rendezvény. A Dísz téri De la Motte
Beer-palotában, a Budapesti Történeti Múzeum-
ban, a Kapisztrán téri Hadtörténeti Intézet és
Múzeumban, a Szent György téri Sándor palotá-
ban ugyancsak sétára invitálják a múlt iránt ér-
deklõdõket, akik emellett a Várszínház történeté-
be is betekintést nyerhetnek. Utóbbi az egyetlen
olyan XVIII. századi magyarországi színházépü-
let, amelyben ma is játszanak. További informáci-
ók és idõpontok: www.oroksegnapok.hu.        - pp -

Jótékonysági koncert a Mária Anya-szobor felállításáért

Kerületi programok az Ars Sacra Fesztiválon
Hetedik alkalommal rendezik meg a Szakrális
Mûvészetek Hete és a Templomok Éjszkája in-
gyenes programjait összefogó Ars Sacra Fesztivált
szeptember 14. és 22. között. A rendezvény ki-
emelt eseménye a Ránki család koncertje szep-
tember 15-én, 19 órakor a MOM Kulturális
Központban. Ránki Dezsõ és Klukon Edit zon-
goramûvészek kisebbik fiúkkal Ránki
Fülöppel adnak jótékonysági hang-
versenyt a Várbazár felett, a vízhordó
lépcsõ fölötti pillére tervezett Mária
Anya-szobor megvalósításának elõse-
gítésére. (Mint korábban megírtuk,
Mátyássy László szobrászmûvész a
Klukon Edit által létrehozott Imma-
culata Alapítvány felkérésére alkotta meg négy
méteres bronzszobrát.) A Liszt Ferenc és Erik
Satie mûveibõl összeállított mûsoron támogatói
jeggyel lehet részt venni, mert a jótékonysági est
bevétele a szoborállítás költségeihez járul hoz-
zá.(www.mariaszobor.hu)

A Kulturális Örökség napjaihoz kapcsolódó
fesztivál kínálatában számos elsõ kerületi prog-
ram kapott helyet. 

Rendhagyó séták és tárlatok

Három izgalmasnak ígérkezõ kiállítás nyitja meg
kapuit a kerületben szeptember 14-én. A Kiskép
Galériában (Országház u. 15.) „Hit, remény, szere-
tet” címû tárlaton Morelli Edit és Incze Mózes fes-
tõmûvész munkáival találkozhatnak a látogatók.  

Az örök harmónia kap fõszerepet a Boldi kiállí-

tásának otthont adó Szent Mihály kápolnában.
A tárlat a fesztivál ideje alatt 10 és 18 óra között
tart nyitva. 

Aknay János, ef. Zámbó István és Tábori Csaba
evangéliumi interpretációi jelennek meg a
Magdolna-toronyban, a Kapisztrán téren. A
Biblia pauperum és a Biblia picta hagyományát

felelevenítõ tárlat valamennyi festmé-
nye kifejezetten erre az alkalomra ké-
szült. 

Szent és profán, a pokol és a menny-
ország elevenedik meg Mátai Attila ki-
állításán. A Forster Központban (Tán-
csics u. 1.) szeptember 14-én, valamint
16-20. között megtekinthetõ képeken

a bennünk élõ groteszk is feltûnik.
Szeptember 16-án és 18-án, délután hat órától

dr. Végh András muzeológus vezetésével város-
résznézõ séták indulnak a Szent György térrõl. A
résztvevõk végigjárják a Várnegyed szakrális em-
lékeit, az egykori kolostorok és templomok hely-
színeit. 

A Corvin téri Kapucinus-templom a kiindulá-
si pontja azoknak a szeptember 17-én és 19-én,
szintén hat órakor induló sétáknak, amelyek ke-
retében a Víziváros szakrális emlékei, a régen volt
kolostorok, templomok, dzsámik helyszínei kel-
nek életre. 

Szeptember 17-én a muzsika és a képzõmûvé-
szet találkozásának lehetnek tanúi az érdeklõdõk
a Zenetudományi Intézetben. Elsõként Gombos
László zenetörténész mutatja be az intézet kiállítá-
sait, majd Szilasi Alex fiával, Szilasi Dáviddal

Bach és Kurtág darabokat ad elõ. A koncert érde-
kessége, hogy egy Bach átirat erejéig Szilasi Bar-
nabás is bekapcsolódik a zenélésbe. 

Koncertek és hangversenyek

Vavrinetz Mór Te Deum-ja hangzik el szeptem-
ber 15-én, este fél nyolc órai kezdettel a Mátyás-
templomban. 

Szeptember 19-én este hét órától különleges
hangversenyre várja a Budavári Önkormányzat
és az Orfeo Zenei Alapítvány a zeneszeretõ kö-
zönséget. A Schumann-esten Szutrély Katalin
(szoprán) és Balog József (zongora) áll színpadra. 

A Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeumban
21-én hat órától vallásos népi énekek, archaikus
imádságok hangzanak el a Vándor Vokál tolmá-
csolásában. Ugyanitt tárlatvezetésekkel, kézmû-
ves foglalkozásokkal is várják az érdeklõdõket

Idén négy kerületi templom csatlakozik a
Templomok Éjszakája programjaihoz. A Szilágyi
Dezsõ téri Református Templomban este héttõl
a Romano Glaszo Együttes, Gulyás Csilla, az Ars
Nova Énekegyüttes, az Akkord Show Kórus és
Kéringer László lép fel, a Mátyás-templomban az
Ars Nova ad koncertet. Az Ave Maria különbözõ
feldolgozásai kapnak helyet a Felsõvízivárosi
Szent Anna templom nyolc órakor kezdõdõ mû-
sorában, míg az Alsóvízivárosi plébánián 19 órá-
tól orgonaáhítat, majd templomtörténeti elõ-
adás, ökumenikus imádság, végül este fél tíztõl a
Budavári Kamarazenekar hangversenye várja a
Templomok Éjszakája közönségét. 

Tárlatvezetés a Várnegyed Galériában
Szeptember 26-án, csütörtökön 17.00 órakor
dr. Janotti Judit építész-mûemlékfelügyelõ tart
tárlatvezetést a Várnegyed Galériában az ér-
deklõdõknek (I., Batthyány utca 67.).
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Várnegyed

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--
22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11--
@@cchheelllloo..hhuu..oooo

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

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: 0620-7759-154.

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.

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii  sszzeerrzzõõddéésstt  kkööttnnéékk  iiddõõss  nnéénniivveell  vvaaggyy  bbáá--
ccssiivvaall..  LLeeiinnffoorrmmáállhhaattóó  ffiiaattaall  hhööllggyy..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--
228833--66770000..

BBuuddaaii  várban az Úri utcában 80 m2-es, I. emeleti,
klasszikus dongaboltozatos belterû, elegáns galériával ki-
alakított, igényesen felújított, cirkófûtéses önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 19,9 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.  

AAttttiillaa úton a Budai vár feljáratánál 190 m2-es, nagy bel-
magasságú, különleges egyedi adottságú, reprezentatív
belterû, földszinti, utcai portálos üzlethelyiség tulajdonjoga
eladó.  Irányár: 59,6 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

BBuuddaaii várban az Úri utca csendes részén, felújított épü-
letben, újszerû állapotú, cirkófûtéses, vízórás, dongabolto-
zatos belterû, 41 m2-es, utcai felé nyíló földszinti önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 10,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630-
488-1933.j

BBuuddaaii vár feljáratánál a Mikó utcában 74 m2-es, erké-
lyes, gázfûtéses, polgári belméretû öröklakás felújított tár-
sasházban, azonnal beköltözhetõen eladó. Irányár: 16,9 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. 

BBuuddaaii várban a Szentháromság utcában 78 m2-es, bel-
sõ 2 szintes, 2 fürdõszobás, modern eleganciával kialakí-
tott cirkófûtéses magántulajdonú öröklakás  alkalmi áron
eladó. Irányár: 34,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.

BBuuddaaii Várban az Úri utcában egyedi hangulatú a
Magdolna toronyra panorámás II. emeleti, 42 m2-es, erké-
lyes, verõvényes, jelenleg 1 szobás, de 1,5 szobássá is
visszaalakítható, felújított, gázfûtéses önkormányzati la-
kás örökölhetõ 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, cirkó-
fûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó
vagy kisebb lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 16,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

TToollddyy Ferenc utcában lévõ teremgarázsban gépkocsi-
beálló hosszabb távra kiadó. Érdeklõdni: 06-30-928-
1551.

NNaapphheeggyy utcában (Tabánnál) eladó várpanorámás,
csendes, hangulatos 80 nm-es (padlástérbeépítéssel 170
nm-re bõvíthetõ) duplakomfortos (kétgenerációsként is
használható) lakás, vadonatúj tetõs, liftes házban. Be-
fektetõknek is! Irányár 28.5 MFt. Telefon: 0670-560-1817.

aaddááss--vvéétteell

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

KKéésszzppéénnzzéérrtt vásárolunk saját részre festményeket, bú-
torokat, szõnyegeket, vitrin tárgyakat, régi kar- és faliórá-
kat. Telefon: 06-20-628-5325.

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

ÖÖttvveenneess-hatvanas évek bútorait, dísztárgyait valamint
régiséget készpénzért vásárolok. Rédai Ádám magán-
gyûjtõ. Telefon: 06-20-616-9290.

GGáábboorr Eszmeralda becsüs- mûgyûjtõnõ (elsõként leg-
magasabb áron) készpénzért vásárol judaikát, továbbá
antik és modern festményeket, bronztárgyakat, bútorokat
(figurális elõnyben), ezüsttárgyakat, aranyékszereket,
porcelánokat, herendit, meissenit, zsolnait, Kovács Mar-
git, Gorka Géza alkotásait. Egyebeket, álló-, asztali-, falió-
rákat, tejes hagyatékot. Kiszállás, értékbecslés díjtalan vi-
dékre is. Üzletünk: Fõ utca 67. Telefon: 06-1-364-7534,
06-30-382-7020.

MMeegguunntt könyvesboltját ingyen elszállítom. Telefon: 06-
30-716-2679.

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

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

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

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

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.

RREEDDÕÕNNYY  JJAAVVÍÍTTÁÁSS  ––  KKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS
GGuurrttnnii  ccsseerree,,  sszzúúnnyyoogghháállóó,,  rreelluuxxaa,,  rroolleettttaa,,  sszzaallaaggffüüggggöönnyy..

MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  eellffooggaaddhhaattóó  áárr..
TTeelleeffoonn::  00663300--221122--99991199..

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.

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

HHaatthhaa JÓGA az Alagútnál, mindenkinek a mindennap-
okban, testi-lelki harmónia és egészség. Képzett, gyakor-
lott oktatóval. Zerge lépcsõ és a Logodi u. sarkán lévõ Judo
teremben. Október 3., 19.30 órai kezdéssel, telefon:
0670-454-7945

ookkttaattááss

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:

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

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

RREEDDÕÕNNYY
RREE LLUUXXAA

SSZZÚÚNNYYOOGGHHÁÁLLÓÓ
LLEEGGOOLLCCSSÓÓBBBBAANN!!
0066--7700--334411--99448899

RRÉÉGGIISSÉÉGGEETT
AANNTTIIKK  

TTÁÁRRGGYYAAKKAATT,,
JJÁÁTTÉÉKKOOTT  VVEESSZZEEKK!!
0066--2200--331144--00004433

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!!

www.varnegyedonline.hu •Hírek, információk az I. kerületrõl 

Ismét megnyílt a büfé a Városháza aulájában! 
Friss szendvicsek, üdítõk, sütemények, 

saláták, finom pékáru, kávé. 
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket! 

06-20-8086-411.
AAnnggooll nyelvtanár Déli Pu. – Mészáros utca környékén.

Felnõtteknek és gyerekeknek. Kezdõtõl nyelvvizsga szin-
tig. Telefon: 06-20-412-3663.
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