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Beethoven Budán 
az M5 csatornán
Szeptember 13-án 21.05 órakor tûzi mûso -
rára az M5 csatorna a Beethoven Budán 2017
zárókoncertjét, amelyen Beethoven IX. szim-
fóniájának különleges átirata hangzott el két
orgonára és kórusra.
   Ha májusban lemaradt a koncertrõl, most
megnézheti a televízióban, ha pedig jelen volt,
felidézheti a fantasztikus zenei pillanatokat. 
A koncerten közremûködik: Fassang László,
Szabó Balázs – orgona; Nemzeti Énekkar,
vezényel: Antal Mátyás. Szólisták: Kolonits
Klára, Kun Ágnes Anna, Horváth István,
Kovács István.

Szeptember elsõ hétvégéjén ismét izgalmas és tartalmas kulturális programok
várják a látogatókat a Szentháromság téren. Az idén immár 15. alkalommal
megrendezésre kerülõ Magyar Nyelv és Könyv Ünnepén közel harminc kiadó
mutatja be szerzõit és köteteit az olvasóknak. Emellett a programot gyermek-
mûsorok, irodalmi elõadások, koncertek, hagyományõrzõ felvonulás és pálinka-
bemutató, valamint különbözõ kiállítások is színesítik. 

A 15. Könyvünnepet szeptember 1-jén 16.00 órakor Prõhle Gergely, a Petõfi Irodalmi
Múzeum igazgatója nyitja meg, köszöntõt mond dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár
polgármestere,  Posta György, Tokaj polgármestere és  Bihi Miklós, Vizsoly pol-
gármestere. E két település az idei Budavári Könyvünnep díszvendége. A három
napos programsorozatban kiemelt helyet kap a Reformáció 500 Emlékév és Arany
János születésének 200. évfordulója is. 
   Délelõttönként a gyermekeknek kínálnak színvonalas programokat Bognár Szilvia
koncertjével, a Görömbõ Kompánia és a Maszk Bábszínház elõadásaival, valamint a
Houdini Ház varázslataival. A színpadon olyan neves elõadók lépnek fel, mint Gryllus
Dániel  Kossuth-díjas  elõadómûvész, Sebõ Ferenc, Nemzet Mûvésze címmel kitün-
tetett, Kossuth-díjas énekes, gitáros, tekerõlantos,
dalszerzõ, népzenekutató. A Spatzen-Quartett a
kerület testvérvárosából, Regensburgból kizárólag
erre a rendezvényre érkezik Budapestre. A Magyar
Állami Népi Együttes táncházzal készül és ter-
mészetesen idén sem marad el a népszerû Márai
Szalon – a szabadban; Szigethy Gábor vasárnap
délután várja  az érdeklõdõket.
   Esténként koncertek zárják a napot: pénteken a
Sárik Péter Trió, szombaton a húsz éves Misztrál
együttes, vasárnap pedig a Juhász Gábor Trió gon-
doskodik a könnyû nyáresti kikapcsolódásról. 
   A Könyvünnepen kerül sor a Budavári Tóth
Árpád Díj átadására is, a rangos elismerést idén
Jávorszky Béla mûfordítónak ítélte oda a Kép vi -
se lõ- testület. 
   Ezen a hétvégén nyitja meg kapuit az Iskola utca
28-ban a Jókai Anna Szalon, a nagyközönséget a
100 könyv Finnországból címû kiállítással várják
a szervezõk.

Szeptember 1-3.:

Könyvünnep 
a Budai Várban

SPORTVERSENYEK,
vetélkedõk, sakk, 
állatsimogató, JÓGA,
tombola, LÉGVÁR,
SZÍNPADI MÛSOROK,
spinning, zöldfûszer-
gyógytea bemutató és
kóstoló, Egészség-Totó,
MENTÁLHIGIÉNÉS 
ÉS EGÉSZSÉG SAROK,
arcfestés, óriásbuborék, 
CARDIO INTERVALL

Mozogjunk
együtt 
„kortalanul”

A sportnapról részletek a 7. oldalon

A Budavári Könyvünnep programjai és további részletek az 5. oldalon
Jávorszky Bélával készült interjúnk a 4. oldalon  

Intenzív munkával elkészült a Naphegy utca út-
és járdafelújítása.  Az önkormányzat beruházásá-
nak elsõ szakaszában a Lisznyai utca és az Orvos
lépcsõ között végezték el az útpálya és mindkét
oldali járda megújítását. (Az útpálya további
felújítását az Orvos lépcsõnél zajló társasház
építés befejezése után tervezik.) Az utca páros
oldalán megmaradt a korábbi parkolási rend, a
páratlan oldalon viszont az útpálya lesüllyesz -

tésé vel emelt szegély készült, amely továbbra is
megakadályozza a járdán történõ parkolást.
   A következõ ütemben a Naphegy utca
Orvos lépcsõ és Fém utca közötti szakaszán, a
Tabán felõli oldalon új járdát létesítettek és a
gyalogosok biztonságos közlekedése érdeké -
ben korlátokat is felszereltek. A Fém utca -
Gellérthegy utca közötti szakaszon pedig a régi
kockaköves járda új aszfaltburkolatot kapott.

   A Naphegy utca felújításra 106 millió forin-
tot fordított a kerület. 
   A most elkészült beruházással a Mészáros
utcától a Kereszt utcáig akadálymentesen tud -
nak közlekedni a gyalogosok, hiszen korábban
az önkormányzat már elvégezte a Naphegy utca
járdaépítését a Kereszt és a Czakó utca közötti
szakaszon, tavaly pedig a Kereszt utcát aszfaltoz -
ták újra és az itt lévõ járdákat kiszélesítették.

Megújult a Naphegy utca

Kovács Katival
búcsúztattuk 
a nyarat

(Képriportunk a 8. oldalon)
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A kerület értékeit gyûjti össze és rendszerezi a Budavári
Önkormányzat Képviselõ-testülete által életre hívott Értéktár
Bizottság. A Varga Antal alpolgármester vezette testület
dokumentálja az unikális, tárgyi és szellemi dolgokat, majd
azok országos nyilvántartásba kerülnek.  Az Értéktár Bizottság
arra buzdítja az itt élõket, tegyenek javaslatot a helyi értékekre.

Biztosan mindenkinek vannak olyan szeretett, gondosan szá-
mon tartott kerületrészei, – akár épületek, épületrészek, szob -
rok, akár egy-egy kert, liget, vagy pusztán egyetlen fa – amelyek
valamiért különlegesen fontosak és értékesek számára.  Az
Értéktár Bizottság célja, hogy ezeket a helyi értékeket az itt
élõk javaslatai alapján összegyûjtse, rendszerezze, és a meg -
felelõ dokumentáció összeállítása után közreadja. A beér kezõ
javaslatokról az Értéktár Bizottság tagjai – Varga Antal alpol-
gármester, dr. Aczél Péter nyugalmazott fõépítész, Helmich
Katalin a Mese múzeum vezetõje, Hergárné Stróbl Krisztina,
a Stróbl Alapítvány tagja, és Kelemen László, a Hagyományok
Háza fõigazgatója – döntenek.
   Varga Antal, a grémium elnöke elmondta, hogy azokat a
tárgyi és szellemi értékeket keresik, amelyek hozzájárulnak a
kerület egyedi atmoszférájához, semmihez sem hasonlítható
hangulatához.  – Amikor helyi értékekrõl beszé lünk, elsõ-
sorban nem a mûemléki védettség alatt álló épületekre, szob -
rokra gondolunk. Sok kal inkább azokat az egyedi értékeket
keressük, amelyek az I. kerületre jellemzõek, de eddig rejtve
maradtak – magyarázta az alpolgármester. Példaként emlí -

tette a Tabáni kõkeresztet, amely még a szerb temetõbõl ma -
radt meg. – Mûemlékké nem lehet nyilváníttatni a Tabáni
kõkeresztet, de nekünk fontos. Az értéktárba vétellel az
emlékét mindenképpen meg tudjuk õrizni az utókor
számára – tette hozzá. Hasonló a Mikó utcai vagy a Krisztina
téri gesztenyefák helyzete. –  Ezek a fák nem azért különlege-
sek, mert természet védelmi területen állnak, hanem a
lelkünk belsõ zugainak kedvesek és ezért egyediek.  
   Az értéktár listába bekerült a Márványmennyasszony és
az Aranyszavas étterem, mint ahogyan helyet kaptak benne
az egykori Bástya sétányon lévõ ágyúk, a barlangrendszer és
a várfalak, valamint a Rotary 7A1 automata telefon köz -
pont. 
   – Az épített vagy tárgyi értékeken túl keressük azokat a
kézzel nem fogható, szellemi dolgokat, jelképeket, hagy-
ományokat  is, amelyek a ke rü lethez köthetõek. Ilyen
például a Litea Könyvesbolt, a Márai Szalon, Zórád Ernõnek
a régi Tabánnak emléket állító életmûve vagy Cseh Tamás
1970-1971 között szerzett dalai. Ezek mind-mind olyan
értéket képviselnek, amelyekre méltán lehetünk büszkék –
véleke dett az alpolgármester.  
   A helyi értéktárba bárki tehet javaslatot az Ügyfélszolgálati
Irodákon beszerezhetõ „Javaslat Budavári értéktárba történõ
felvéte léhez” ûrlap kitöltésével. A bizottság azt kéri, hogy a
javaslattevõ indokolja kezdeményezését. Emellett örömmel
fogadnak minden dokumentációt, leírást, archív felvételeket
az adott értékrõl. 

Tegyen Ön is javaslatot! 

Készül a helyi értéktár

„[…] csendes budai utca egyik bérházában laktam, az elsõ emeleten, az ablakok elõtt
két sor gesztenyefa lombjai zöldelltek…” (Márai Sándor)

Mikó utcai gesztenyefák
Krisztina téri gesztenyefák
Márványmenyasszony Étterem
Középkori ágyúk a Bástya sétányon
Vörös Sün ház
Márai szalon
A tabáni kõhordó
Halászbástya és Szent István szobor

Vízivárosi keramit út
Budavári Mária Magdolna torony
Vízivárosi vastuskó
Budavári barlangrendszer
Budai Vár Polgárváros várfalai
Kovács Margit Budavári kerámiája
Tabáni kõkereszt
Cseh Tamás 1970-1971 között szerzett dalai

Zórád Ernõ régi Tabánnak emléket állító élet-
mûve
Rotary 7A1 automata telefonközpont rendszer
Díszkút (Balta köz 4.)
Litea Könyvesbolt és kávézó
Ybl-féle öntöttvas korlát
„Budavár”-típusú öntöttvas kandeláberek
Aranyszarvas étterem
Országcímer mozaik a Váralagút bejáratánál

A Lónyay-Ybl-Hatvany villaként emlegetett
Hunyadi úti ingatlanon a történelem majd’ min-
den korszaka nyomot hagyott, már amikor ép-
pen állt az épület. Várhatóan nemsokára ismét
régi pompájával és feladatával várja a mûvé -
szetbarátokat.

Éppen 331 évvel ezelõtt, Buda 1686-os ostro-
makor pusztult el az Aranybástya. Helyére – két-
száz évvel késõbb – gróf nagylónyai és vásáros-
naményi dr. Lónyay Menyhért pénzügyminisz -
ter, késõbb miniszterelnök Ybl Miklóstól ren-
delt villát. A Szalag képcsõ -  Hunyadi János út
határolta telekre épített villát 1872-ben adtak
át. Az épület az 1900-as évek elsõ évtizedeiben
került báró Hatvany Ferenc mûgyûjtõ és fes-
tõmûvész tulajdonába. A villa adott otthont
Európa szerte egyedülálló képzõmûvészeti gyûj -
teményének, amelyet Thomas Mann is megte -
kin tett magyarországi látogatásakor. A máso -
dik világháborús német megszállás alatt Adolf
Eichmann (a magyarországi holokauszt irányí -

tója) parancsára a mûkincseket elrabolták, s
elrej tették. A 167 milliárd forint értékû gyûj -
teményt azután a Vörös Hadsereg ragadta ma -
gához, mint hadizsákmányt. A mûtárgyak ma az
Ermitázs falait gazdagítják.
   Budapest ostromakor a villát súlyos bombata -
lálat érte, ezért a háború után lebontották,
helyén játszóteret alakítottak ki. Egészen az
1990-es évek elejéig feledésbe merült az egykori
villa, amikor Bognár Botond ingatlanfejlesztõ
megbízásából Kerényi József Kossuth-díjas
építész korhû újjáépítési terveket készített. Az
építési engedélyre nem kevesebb, mint 7 eszten -
dõt kellett várni, ezt kétévnyi régészeti feltárás
követte, míg 2007-re elkészült az ásatásokkor
elõkerült törökkori emlékeket is magába
olvasztó villa külsõ része.
   A következõ évben kitört világgazdasági válság
nem kímélte a villát építtetõ Bognár Botond
cégét sem. A szerkezetkész ingatlant akkor 5 mil-
liárdra taksálták. A befejezetlenség és a borsos ár
dacára több külföldi milliárdos tett vételi ajánla-

tot, lévén a villa a fõváros egyik legszebb pano rá -
máját kínálja látogatóinak. Bognár Botond azon-
ban a húszas évek pezsgõ világát szándékozott
feltámasztani, így várta az igazán alkalmas vevõt. 
   Az UNESCO világörökségi védettségû épü -
letét végül 2014 decemberében 3,4 milliárd
forintért a Pallas Athéné Domus Animae

Alapítvány (PADA) vásárol-
ta meg. Az alapítvány meg-
bízásából a Magyar Építõ
Zrt. már vég zett az I. ütem
mun ká la taival, a II. ütem
projektme nedzseri és mû -
szaki ellenõri nyílt közbe -
szer zé sének eredménye pe -
dig ha ma rosan kihirdetésre
kerül, így folytatódhat majd
a be ru házás.

A PADA az eredeti szán -
dékát, miszerint szakkönyv -
tárral felszerelt oktatási és
rendezvényközpontot alakít
ki, módosította Bognár
Botond eredeti elképzelé-
seinek megfelelõen. A
„VILLA Mûvészeti Galéria
és Étterem” elnevezésû pro-
jektjük értelmében az elsõ
szint étteremnek, a föld-
szint, a második és har-
madik pedig kiállítótérnek
biztosít majd helyet. Ezzel
újra visszatér a pezsgõ kul-
turális élet az egykori villá-
ba.                              D. A.

Újra a mûvészet otthona lesz 
a Hatvany villa

Szeptember 15-ig kell befizetni az építmény -
adó, a telekadó és a gépjármûadó II. féléves
összegét. Az elmúlt évektõl eltérõen az Adóügyi
Csoport a napokban postázza a magánszemély
adózók részére az aktuális adóegyenleget és a
késõbbi befizetéshez szükséges postai csekket
is. Jogi személy adózóknak nem küldenek
csekket, õk ugyanis az adózás rendjérõl szóló
törvény elõírásai szerint kizá rólag banki utalás-
sal intézhetik az adó befi zetését.
   A Polgármesteri Hivatal új, nyomdai színvo -
na lú küldemény-elõállításának köszönhetõen
idén a határozatok és az egyenlegközlõk már
egy QR-kódot is tartalmaznak, amely a www.
budavar.eado.hu oldalra vezeti az ügyfeleket,
ahol a befizetéseiket akár online is intézhetik.
Az oldalon az „Elektronikus számlaegyenleg”
menüben az adózók napi 24 órában ellenõ -
rizhetik adóegyenlegüket, a befizetéseik idejét,
egyenlegközlõt kérhetnek és elektronikus
úton, bankkártyával be is fizethetik adójukat.
Az adózási határidõk megjegyzésére az „Adó -
zási naptár” menü nyújt segítséget: az egyes adó-
fizetési kötelezettségekhez tartozó sorok végén
kipipálják a mezõket, és a megjelölt határidõ
elõtt a rendszer „lejáró adófizetési határidõ”
cím mel értesítést küld az adózó e-mail fiókjába. 
   A befizetéseket rendszerét is ügyfélbaráttá
tette az önkormányzat. Az ügyfelek akár a
hagyo mányos „sárga csekken”, vagy átutalással,
banki befizetéssel, az önkormányzati ügyfélszol-
gálatokon bankkártyával, valamint online és
csoportos beszedési megbízással is fizethetik a
helyi adót.  
   Az idegenforgalmi adó beszedésére kötele -
zettek esetében továbbra is a tárgyhónapot
követõ hónap 15. napjáig kell az adót bevallani
és megfizetni. Az adózók kizárólag elektronikus
úton teljesíthetik ezen kötelezettségüket.

További információ: 
Adóügyi Csoport
Ügyintézés: ügyfélfogadási idõben: 
hétfõ: 14.00-18.00, szerda: 8.00-16.30, 
péntek: 8.00-12.00 az Ügyfélszolgálati
Irodán 
Telefon: +36-1-458-3026  
E-mail ado@budavar.hu

Figyelem! 

Adózási
határidõk
szeptemberben

A BUDAVÁRI ÉRTÉKTÁRBA FELVETT ÉRTÉKEK

Archív felvétel/Urbface
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Kenyéráldás államalapító szent királyunk ünnepén

„Ne adjuk fel azt, ami a miénk!”

A Szent István-napi forgatag kiemelkedõ ese mé -
nye idén is az aratómenet volt. Az ország minden
szegletébõl összegyûlt kézmûvesek vonultak a
maguk sütötte kenyerükkel államalapító királyunk
szobrához. 

A Szent György térrõl induló hagyományõrzõk
duda és tárogató hangjainak kíséretében vonul-
tak a Szentháromság térre, ahol dr. Nagy Gábor
Tamás köszöntötte a résztvevõket és a 31. Mester-
ségek Ünnepe szervezõit, akik munkájukkal idén
ismét kiérdemelték az Európai Fesztiválszövetség
által adományozott Minõsített Európai Fesztivál
címet és a kiváló minõsítésû folklór fesztivál
jelzõt. 
   A polgármester ünnepi beszédében kitért arra,
hogy Európa legnagyobb népművészeti találko -
zója különös hangulatával kizökkenti látogatóit
a hétköznapokból; még távoli múltunk szereplõi
is otthon éreznék magukat.
   – Bizonnyal Boldog Gizella, Szent István fele -
sége is örömét lelné mindabban, ami a Budai
Várba látogatókat fogadta, hiszen a krónikák
tanúsága szerint kiválóan varrt és hímzett, így
kedvtelve nézegetné a hímzõ mûhelyek színes
portékáit – fogalmazott Nagy Gábor Tamás, hoz-

záfûzve: Gizellának, udvarhölgyeinek és a
veszprémvölgyi apácáknak köszönhetõen maradt
ránk Szent István hiteles ábrázolása a koronázási
paláston, amelynek bronzba öntött, Rieger Tibor
alkotta szobor mását bárki megtekintheti a
Kapisztrán téren.
   – Szent László emlékévében nem feled-
kezhetünk meg arról, hogy Gizella mellett László
tette a legtöbbet István tetteinek megõrzéséért –
emelte ki Budavár polgármestere, aki emlékez -
tetett: 1083-ban László kezdeményezte szentté
avatását, s rendelte el törvényeiben tiszteletét. –
István az elsõ európai uralkodó, akit nem mártír
halála miatt avattak szentté, hanem hittérítõi,
uralkodói tevékenysége miatt – emelte ki Nagy
Gábor Tamás. – Két emberöltõvel késõbb a kö -
zép kori lovageszmény teljesedik ki László alak -
jában. Õ nem a múlandó világi dicsõség, hanem
a mennyei haza és az isteni dicsõség kiérdem-
lésére törekedett. Ha nevének értelmét fejte -
getjük, a Ladislaus azt jelenti, hogy istenadta di -
csõ ség a népnek – tette hozzá.
   – Mai napig, ha Szent László arcába nézünk, a
középkori ötvös remekmû portréjába, szinte egy
Krisztus arc néz vissza ránk – mondta Nagy
Gábor Tamás, megjegyezve: másolata itt látható
a Mátyás-templom Szent László kápolnájában.
   A polgármester kiemelte: a két szent király a
hit gyakorlásában is lelki rokonok voltak, s
törvény kezésükben nem kizárólag az európai
gyakorlatot követték, figyelembe vették az itt élõk
hagyo mányait és igényeit.– Szent István és Szent

László uralkodásának köszönhetõen a Magyar
Királyság a korabeli Európa egyik legerõsebb és
legbiztonságosabb állama lett – szögezte le
Budavár polgármestere. 
   – Ma is egy új korszak határán állunk. Kelet és
Nyugat között, a szabad, független, keresztény
állam sorsa most sem választható el Európa
sorsától. S ahogy egykor, úgy most sem más fogja
megoldani a problémáinkat. Ha mi, magyarok
nem választunk jövõt magunknak, Európának,
akkor más választ nekünk – hangsúlyozta. A
jelenrõl szólva megállapította: vannak, akik azt
mondják, Európa veszni látszik: a hitében meg-
ingott, belviszályoktól, terrortámadásoktól féle -
lem ben tartott kontinensen el lett választva egy -
mástól a jog és az igazság, a liberális gõg fittyet
hány az õt megválasztott közösség elemi érde -
keire. 
   – A legújabb kori népvándorlás pedig a játék-
szabályok jelentõs és lényeges megváltozását ered-
ményezi. Ezzel könnyen oda lehet minden, ami
Európában fontos: a szabadság, az  igazság és a
biztonság. Vajon képesek vagyunk-e visszatalálni
gyökereinkhez, hiszünk-e magunkban, bízunk-e
képességeinkben? Néha ahhoz kell a legnagyobb
bátorság, hogy megmaradjunk annak, akik
vagyunk, és ne adjuk fel azt, ami a miénk – zárta
ünnepi beszédét dr. Nagy Gábor Tamás.
   Az új kenyeret Fejes Csaba, a Mátyás-templom
káplánja áldotta meg, majd Vajda László tûz ko -
vács, a Népmûvészet Mestere szegte meg, s osz-
totta szét a színpad elõtt állóknak.                 D. A.

Újratervezett
emlékkút az
Anjou sétányon

Mint arról már beszámoltunk, a Reformáció
500 Emlékévben különleges jellel, egy emlék -
kúttal gazdagodik a kerület.  A korábban elké -
szült tervek alapján az önkormányzat két
közbeszerzési eljárást írt ki, de mindkettõ ered-
ménytelenül zárult, mert a vállalkozók által
megajánlott kivitelezési költség jelentõsen túl-
lépte a beruházásra biztosított költséget. A
gordiuszi csomót azzal oldotta meg az önkor-
mányzat, hogy új terveket készített, amely
alapján már eredménnyel zárult a kiírt közbe -
szer zés. Az újratervezett emlékkút letisztult for-
mavilágával idézi meg a reformáció szellemi -
ségét, a mûalkotás a Luther-rózsát szimbolizál-
ja. A beruházás részeként a kút körül új dísz -
burkolatot alakítanak ki, a munkálatokkal
várhatóan októberben készülnek el. 

Megkezdõdött az Európa liget felújítása: az
önkormányzat beruházásában a területen
lévõ sportpályát teljesen átalakítják. A töre-
dezett beton helyett gumiborítást kap a 26 x
14 méter nagyságú pálya, és a kerítését 6
méter magass á gig emelik. Emellett további
sportolási lehe tõséget is biztosítanak öt kül -
téri fitnesz-eszköz elhelyezésével.  A mozogni
vágyók kényelmét szol  gálják majd az új pa -

dok és a világítás kialakítása. A munkálatok
során az önkormány zat a liget régi járdáit is
felújítja. 
   Az Európa liget nevét onnan  kapta, hogy 29
európai fõváros vezetője saját kezûleg ültetett el
itt egy-egy fát. A fák elõtt mészkõlapon az
adományozó város neve olvasható. Mára a
mészkõlapok megkoptak, így a felújítás során
ezeket is kicserélik.

Új sportpálya épül 

Dolgoznak a Ponty utcában

A Budavári Önkormányzat beruházásában megkezdõdött a Ponty utca felújítása, az elsõ ütemben a Ponty utca -
Szalag utca keresztezõdésében dolgoznak a kivitelezõk, az utat lezárták a forgalom elõl. A következõ ütemben a
Ponty utca Fõ utcáig tejedõ szakaszán végzik el a felújítást. Az õsz folyamán kerül sor a Halász utca felújítására is.
A tervek szerint a munkálatok idején a közúti forgalmat egy forgalmi sávon biztosítják a Fõ utca felõl a Bem rakpart
irányába. Az útépítési munkálatok várhatóan november végéig tartanak. 

Gyermekbarát fejlesztések a
Mátyás Király Játszóparkban

Új, és szó szerint mesés gumiburkolatot alakított ki a Városüzemeltetési és Beruházási Iroda és
a Budavári Játszótér Üzemeltetõ Közhasznú Nonprofit Kft. a Mátyás Király Játszóparkban a
nyáron. Az öntött gumiburkolat színekkel és mintákkal megidézi a Dunát, a bástyát körülölelõ
vizesárkot, a köves átjárót, és még egy bástya formájú ugróiskolát is megmintáztak. Sõt, fekvõ-
fotelnek kialakított színes gumidombot is „építettek”. Az egészséges és mozgássérült gyer-
mekek közös játékát egy új, integrált játszóeszköz, a Pillangó rugós játék teszi lehetõvé. A gyer-
mekek és szülik kényelme érdekében párakaput szereltek fel, amely a nyári hõségben biztosítja
a felfrissülést. A homokozó fölé  árnyékoló napvitorla épült és új ivókutat is üzembe helyeztek.   
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BUDAVÁRI KÖNYVÜNNEP

Szeptember 2-án, a Magyar Nyelv és Könyv
Ünnepén kerül sor a Budavári Tóth Árpád
Mûfordítói Díj átadására. Az elismerést 2008-
ban – Kányádi Sándor Kossuth-díjas költõ, mû-
fordító, Budavár díszpolgára ötletét felkarolva –
a Budavári Önkormányzat alapította. Lapunk
munkatársa az idei díjazottal, Jávorszky Bélával
beszélgetett.

t Ifjabb korában török és német nyelvbõl fordított.
Milyen élmények hatására fordult a skandináv és a
balti népek irodalma felé?

– Süvölvény koromban nagyon sok mindenbe
belekaptam. Nyelvekbe is, irodalmakba is, csak
azt tudtam világosan, hogy irodalommal és mû -
for dítással akarok foglalkozni. Németül gyerek -
ként tanultam meg, késõbb azt vettem a fejembe,
hogy a modern török költészet bûvöletében
fogok élni. Aztán váratlanul mindez véget ért,
mert a kezembe került Szinyei Józsefnek az 1880-
as években kiadott finn nyelvkönyve. Mindig is
vonzott Észak, a finn nyelvkönyv pedig meg-
babonázott: egzotikusnak és roppant izgalmas-
nak találtam. 1963-ban sikerült elõször Nyugatra
útlevelet kapnom, ez az elsõ utam egyenesen
Finnországba vezetett. Négy hét ott tartózkodás
alatt végképp és visszavonhatatlanul beleszeret -
tem a finn természetbe, a finn emberekbe és a
finn kultúrába. Abba a fizikai és szellemi tisz-
taságba, ami Kodolányitól kezdve annyi írónkat
elvarázsolt. Egyik levelezõ-társam a kezembe

nyomott egy frissen megjelent Saarikoski-verses -
kötetet, amely ablakot nyitott az akkor épp di -
vatos tárgyias, nyugati izmusokkal kacérkodó,
hétköznapi képekkel operáló versvi lágra. Elje-
gyeztem magam a finn költészettel is. Már az elsõ

vers mellbevágott. „Nem fõzünk kávét?”, ez
volt a vers címe. Megdöbbentett, hogy
hogyan lehet ilyen egyszerû, banális monda-
tokból verskatedrálisokat építeni.
   Svédül szintén finn hatásra tanultam
meg. Tudvalevõ, hogy Finnország kétnyelvû
ország, nem egészen hat százalék svéd
kisebbsége miatt minden két nyelven zajlik:
két nyelven alkotják a törvényeket, a ren-
deleteket, minden állami iratot, és a své -
deknek saját iskolarendszerük, egyete mük,
lap- és könyvkiadásuk, televíziójuk van. Úgy
éreztem, nem ismerhetem eléggé Finnorszá-
got, ha nem beszélem a másik hazai nyelvet.
Ebbõl persze késõbb sok hasznom szárma-
zott, hiszen a svéd – a finnországi svéd iro-
dalom mellett – ablakot nyitott a teljes
skandináv világra. Az észtbe még késõbb,
jobbára tallinni nagy követi idõm alatt
ástam bele magam, azóta fordítok észt szer -
zõket is.
t Számos kortárs magyar mûvet fordított
finn és svéd nyelvre, és ezeknél jóval több finn
verseskötetet, illetve prózai munkát ültetett át
magyarra. Miben látja a skandináv irodalmak jel-
legzetességeit?

– Az északiak sok tekintetben másképp látják a
világot, mint ahogyan mi. Másképp fejlõdött az
irodalmuk is, más a prózájuk vérmérséklete, a
lírájuk pedig pátoszmentes, érzéki és visszafo-
gott. A finn regények legfõbb problémája az –
magyar szemmel nézve –, hogy lassan hömpö-
lyögnek, kedvelik a részleteket, elidõznek és
elbíbelõdnek egy-egy tájleírással, ha kell, egy
egyszerû virággal. Ha kell, az író oldalakon át
elemzi a hõsök lelkiállapotát. Az õ szemükben
pedig a magyar próza az, amely dagályos, és
gólyalábon jár, akár a kö ltészetünk. Természet-
közeliségük, nyelvük hajlé konysága viszont
mindent lehetõvé tesz, ami a fordításban töké -
le tesen kiaknázható, egyetlen indogermán
nyelv sem tudja olyan rugalmasan és plasztiku-
san visszaadni szép magyar mondatainkat, mint
a finn vagy az észt. És persze ugyanez vonatkozik
a magyarra fordításra is. A skandináv irodalmak
ugyanakkor köztudottan hajlamosak a pszicho -
lo gizálásra, az idõnkénti magány és a zord éghaj -
lat meg is ágyaz az efféle gondolatoknak. Irodal-
mukat ezzel együtt izgalmasnak és befogadható-
nak érzem.
t Jó néhány irodalmi díj kitüntetettjeként 1990-
tõl hét éven át diplomataként szolgálta Magyarorszá-
got. Hogyan fért meg egymással az irodalmi mun -
kásság és a külszolgálat?

– Sehogy. 1990 és 1994 között Helsinkiben,
1999-2002 között pedig Tallinnban voltam nagy -

követ. 1991-tõl akkreditáltak Lettországban és
Litvániában is. Nyilvánvaló, hogy ezekben az
években irodalmi munkára nem is gondolhat-
tam. Én magam a posztot egy váltótárs nélküli
állomásfõnökéhez szoktam hasonlani, akinek
éjjel-nappal és az év minden napján rendelke -
zésre kell állnia. Ugyanakkor hihetetlen élmé -
nyekben volt részem, hiszen például a három
balti ország újjászületését figyelemmel kísérhet-
tem. Új világok, új sorsok nyíltak meg elõttem,
és ahogy mondtam már, ekkor kezdõdött az észt
kultúra iránt érzett elkötelezettségem, az észt iro-
dalom szeretete. Az észtek és a finnek egészen
közeli nyelvrokonok, sorsuk viszont a második
világháború óta egészen más pályán halad. Észt -
országot az átélt megszállások, különösen az
ötven éves szovjet uralom jóval érzékenyebbé
tette, mint a Finn-öböl északi oldalán élõ testvé -
rét. Irodalma is közelebb áll a közép-európai
szellemiséghez.
tMilyen személyes emlékek kötik a Várhoz?

– Kapcsolatom a Várnegyeddel néhány szokásos
vasárnapi sétától eltekintve nem mondható köze-
linek. Én magam születésem óta ugyanabban a
családi házban élek a II. kerületben. Nagyapám
viszont élete utolsó évtizedeiben, édesapám
pedig születésétõl 25 éves koráig a Fortuna utca
18. szám alatt lakott.
t Hogyan fogadta a hírt, hogy idén Ön kapja a
Budavári Tóth Árpád Mûfordítói Díjat?

– Megtiszteltetésnek tartom, hogy az általam igen
tisztelt Tóth Árpád nevével fémjelzett díjra a
kerület érdemesnek tartott.                              r.a.

Jávorszky Béla irodalomról, mûfordításról, külszolgálatról

„Beleszerettem a finn kultúrába”

Szeptember 1-jén, bensõséges ünnepség keretében
nyitja meg kapuit a Jókai Anna Szalon. Az Iskola
utca 28. szám alatti patinás épületben a Buda -
vári Önkormányzat új kulturális teret hozott
létre, amely majd irodalmi esteknek és kama-
rakoncerteknek ad otthont. A Szalont – amely
nem-csak nevében, hanem szellemi ségében is
õrizni kívánja Jókai Anna emlékét – Mezey
Katalin Kossuth- és József Attila-díjas prózaíró,
költõ, mûfordító, a Széphalom Könyvmûhely
vezetõje nyitja meg. Vele beszélgettünk.

t Jókai Anna halála után Ön úgy fogalmazott,
hogy kapcsolatuk „megtisztelõen baráti” volt.
Kérem, avassa be olvasóinkat, hogy mit ért ez alatt?

– 1994 óta vagyok Jókai Anna életmû-soro za -
tainak és új regényeinek a szerkesztõje és kiadó-
ja. Amikor munkakapcsolatunk kezdõdött, õ
már leköszönt írószövetségi elnök, népszerû,
friss Kossuth-díjas író volt. Én tizenegy évvel
fiatalabb, egy szál József Attila-díjjal elismert
költõ. Korábban közelebbrõl nem ismertük
egymást, de a kölcsönös megbecsülés, tisztelet és
szeretet hosszú távú együttmûködésünk számára
jó alapnak bizonyult. Huszonhárom év alatt ki -
próbált barátokká váltunk: számomra is mindig
fontos volt Anna véleménye, õ is élete sok gond-

ját, örömét megosztotta velem, velünk, mert fér-
jemnek, Oláh Jánosnak, a Magyar Napló fõszer -
kesz tõ jének is baráti segítõje volt. Hasonló volt a
világról formált véleményünk, a hitünk, és én,
kiadóként igyekeztem mindenben Anna írói
pályáját elõsegíteni: ez egyszerre volt baráti köte-
lességem és a Széphalom Könyv mûhely érdeke.
Író és kiadó szükségszerû egymásrautaltsága is
barátságunk alapját képezte.
t A rendszerváltást követõen miért váltott kiadót
az írónõ és vajon miért vitte át a Széphalom
Könyvmûhelyhez a köteteit?

– Hogy miért a Széphalmot választotta Anna?
Errõl sosem beszéltünk, valahogy természetesnek
tûnt. Valószínû kiadónk profilja volt ebben meg -
ha tározó, mert kezdettõl fogva kizárólag szépiro-
dalmi, illetve minõségi könyvek kiadá sára vál-
lalkoztunk, és meghirdetetten a szerzõk kiadó-
jaként, szellemi mûhelyként akartunk mûködni. 
t Vajon Jókai Anna hogy kommentálná, hogy a
Budavári Önkormányzat – megõrzendõ az írónõ
szellemiségét – szalont nevezett el róla?

– Valószínû megtisztelõnek találná és örülne
annak, hogy emlékezete nem halványul el halála
után sem. Manapság, a világháló közös ségi fóru-
main keringõ fotók, blogok révén sok – koráb-
ban kizárólag családunk, barátaink által ismert –

élethelyszín, tárgy, esemény válik a nyilvánosság
számára is elérhetõvé. Hasonló módon talán ez
a szalon is segíti bevonni az érdeklõdõket Jókai
Anna szellemiségébe. A tervezett emléksarok, a
személyes tárgyak, és a honlap révén meghitt
közelségbe hozza a látogatókhoz az írót.      
t Végül hadd kérjem a személyes véleményét is…

– Én is örültem az I. kerületi vezetõk elhatá ro -
zá  sának. Lehetõségeim szerint én is szeret nék
hozzájárulni ahhoz, hogy Jókai Anna emléke
eleven maradjon.                                         R.A.

A kultúra új otthona az Iskola utcában

Jókai Anna szellemiségét õrzi a Szalon

Üzenet a 
könyvesektõl

A Magyar Nyelv és Könyv Ünnepén idén is
számos olyan könyvkiadó vesz részt, amely ki-
adványaival másfél évtizede minden alkalom-
mal jelen volt a rendezvényen. A fesztivál 15.
születésnapja alkalmából arra kértük õket, fo-
galmazzák meg, mit jelent számukra a külön-
leges helyszín és a Budavári Könyvünnep.

E gy könyvkiadó sem munkálhat csupán
csak  a saját „elefántcsonttornyában”. Idõ -

rõl idõre szüksége van arra, hogy olvasói
szemébe nézzen, velük szót váltson, kritikáikat,
kéréseiket meghallgassa. Úgy érezzük, hogy  a
budavári Magyar Nyelv és Könyv Ünnepe e
találkozások méltó  helyszíne, amelynek jelen-
tõsége évrõl évre növekszik. Köszönet érte a
kitalálóknak,  a támogatóknak és a fáradhatat-
lan szervezõknek.                            Kairosz Kiadó

Tíz éve törzstaggá válva, ren dü letlenül és
hûségesen veszünk részt Bakó Annamária,

a Litea Könyvesbolt vezetõje által megálmodott
könyves ünnepen és vásáron. Különösen azért,
mert kiadónk tematikájával – a magyar nyelv,
az írástörténet kutatása, néprajz, népmû vészet,
társadalomtudomány – harmonikusan illesz ke -
dik a Magyar Nyelv és Könyv Ünnepe elké p -
 zeléseibe. Szeptember elsõ napjai minden
évben várva várt idõszak: minõségi és gazdag
prog ramkínálatával a köny ves szakma és ol va -
sóink számára is méltó, fele melõ élményt nyújt
a Budavári Könyvünnep.

Baranyi Krisztina kiadóvezetõ, Fríg Kiadó

AKönyvünnep családias és meghitt kul-
turális rendezvény. A Könyvhét zsúfoltsá -

gához képest lazább, kedvesebb, több alkalom
nyílik köz vetlen beszélgetésekre, szakmai-baráti
eszmecserékre. Az egész rendezvény és a könyv -
kínálat is áttekinthetõbb. 

Czakóné Simon Éva kiadóvezetõ, CzSimon Kiadó

Vízivárosi vagyok, az I. kerületben nõttem
fel, és fiatal házasként a Várban kezdtük

az életünket. És hát – mivel a magaskultúra
mindenhonnan kiszorulóban van – minden
fórumot megragadok arra, hogy (Kossuth-díjas,
Prima Primimissima Díjas és a legkivá lóbbak
közül való) Szerzõimet a Közönségnek megmu-
tathassam!      

Sebestyén Ilona kiadóvezetõ, Napkiadó

APüski Kiadó és Könyvesház, mivel I.
kerületi illetõségû, hisz a Krisztina körút

26.-ban van a könyvesboltunk, egyrészt köte-
lességének érzi, másrészt megtiszteltetésnek
veszi, hogy egy olyan rangos helyen, mint a
Várnegyed, megmutathatja a jelenlegi és jövõ -
beni olvasóinak a kiadványait.

Püski Kiadó és Könyvesház

Buda visszavételének ünnepe már sok éve a
szellem és kultúra diadalát is jelenti a

Kortárs Kiadónak és olvasóközönségének. Kol-
légáink remek könyveivel találkozva és a szín-
vonalas programsorozatot élvezve, mi is vala-
mennyire bajvívó hõsöknek érezhetjük ma -
gunkat, hiszen seregeinket egyesítve sikerült
háromnapos ostrommal visszavennünk kul-
turális kincseinket, amiket a felejtés, a közöny
és az elbutulás hadai eloroztak tõlünk.                 

Kortárs Kiadó

ABudavári Könyvünnep különlegessége a
magyar történelem levegõjét árasztó

helyszín. Induláskor, 2002 õszén még messze
nem volt olyan szépen felújítva a Várnegyed,
mint manapság, mégis azt reméltük, hogy a
Könyvünnep napjaiban sokakat az is felvonz
majd ide, hogy a rendezvény jó alkalmat kínál
a Budai Várban sétálni, gyönyörködni. A
Széphalom Könyv mûhely munkatársai tisztá -
ban voltak azzal, hogy ez nem megy majd egyik
napról a másikra, és egy ilyen kis, minõségi
kiadónál mindig jól meg kellett számolni az
elköltendõ forintokat. Mégis kezdettõl úgy
éreztük, hogy errõl az ünneprõl nem szabad
lemaradnunk.

Széphalom Könyvmûhely

Mezey Katalin
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BUDAVÁRI KÖNYVÜNNEP

„A könyvnek még nagy a becsületázsiója”
Az ezredforduló kezdetén Bakó Annamária, a
Litea Könyvszalon vezetõje vetette fel a Budavári
Könyvünnep ötletét. A Budavári Önkormány zat
felkarolta a kezdeményezést, így az idén immár ti-
zenötödik alkalommal rendezik meg a Magyar
Nyelv és Könyv Ünnepét. Az évforduló kapcsán
az ötletgazdát, Budavár díszpolgárát kérdeztük.

t Hogyan született a rendezvény gondolata? 
– Éppen negyven éve, 1977-ben kerültem a
Vörös Sün házban lévõ kis könyvesboltba, azóta
szolgálom a Várban a könyv ügyét. A Liteát 1990
tavaszán vettem át. A Várnegyed évszázadok óta
õriz kultúr- és könyvtörténeti emlékeket, a hely
szelleme, a genius loci, megkívánta, hogy a
könyves hivatás képviselõjeként magam is foglal -
kozzam a vári könyvtörténelemmel. Min dig is
izgatott ez a téma, ezt példázza az „…áll Buda
még!” címû kötet is, amelyet a Litea mellett mû -
ködõ Jövendõ Kiadó adott ki. Ez az antológia –
alcíme szerint – „A magyar irodalom várbéli szá -
zadainak emlékkönyve”-ként, különbözõ rész -
letekkel reprezentálta azoknak a könyves mûhe-
lyeknek, valamint íróknak a mûveit, amelyek,
illetve akik itt mûködtek és tevékenykedtek.
Ahogy teltek az évek, egyre jobban éreztem, hogy
valamilyen módon emléket kellene állítani
annak a ténynek, hogy 1473-ban az elsõ nyomta-
tott magyarországi könyv itt született a Várban. 
   A XV. században Mátyás udvarában virágzott
a könyvkultúra, ám az azt követõ török megszál-
lás nem kedvezett a magyar kultúra egyetlen ágá-
nak sem. A Szent Liga másfélszáz évvel késõbb,
1686. szeptember 2-án szabadította fel Budát.
Amikor a 2000-es évek elején a polgármester
úrnak felvetettem a magyar könyv ünnepének
ötletét, õ támogatásra méltónak ítélte a gondola-
tot és a Buda Eliberata évforduló napját, szep -
tem ber 2-át javasolta rendezvény számára. Ez a
dátum valóban mérföldkõnek számított a kultú -
ra területén, hiszen újra virágzásnak indulhatott
a nyelv, az iskolakultúra és a különbözõ irodalmi
mûfajok. 

t Milyen elképzelésekkel indult az elsõ rendezvény
és hogyan alakult a koncepció az elmúlt másfél
évtizedben?

– Elsõsorban olyan kiadóknak kívántunk bemu-
tatkozási lehetõséget kínálni, amelyek markáns
és egyedi arculatot viselnek, de a nagyobb
könyves rendezvényen nem jut elegendõ figye -
lem rájuk, illetve anyagi lehetõségeik nem enge -
dik meg az önálló bemutatkozást. Az elmúlt
években valóságos összmûvészeti fesztivállá
bõvült az ünnep és évrõl évre egyre nagyobb
számú a kö zön ség. A Budavári Könyvünnep
keretében az önkormányzat immár ötödik éve
adja át a Buda vári Tóth Árpád Mûfordítói díjat,
amely komoly pénzjutalommal járó, rangos elis-
merés. Magam ezt nagyszerû kezdeményezésnek
tartom, hiszen a mûfordítás nagy alázatot
igénylõ teljesítmény. Ugyancsak hagyomány a

nagy évfordulók meg ünneplése is. Idén a Refor-
máció Emlékév és Arany János születésének
200.  évfordulója kínál erre apropót. Nem felejt -
kezünk el kortársunk, a 70 éves Sebõ Ferenc
köszöntésérõl sem. 
   Tradícióink közé tartozik, hogy minden évben
egy-egy régió is felvillanthatja a saját kultúráját. Az
idén Tokaj és – a Károli-féle református Biblia
kapcsán – Vizsoly a vendég. Könyvészeti értékeik
mellett, a meghívott települések ilyenkor elhozzák
hagyományõrzõ csoportjaikat is. A Szent István
szobor mellett felállított színpad közelé ben
komoly turistaforgalom is zajlik és nagy öröm lát-
ni, amikor a turistacsoportok megállnak, ámulat-
tal nézik a színpadi produkciókat és rácsodálkoz-
nak arra, hogy egy kultúrnemzet egyik legszebb
helyszínén állnak, ahol a könyv nek még nagy a
becsületázsiója.                                                Rojkó A.

Bakó Annamáriához – és a Litea standjához – mindig érdemes benézni a Könyvünnepen

Szavak,
gyöngyök,
virágok
Lapunk megjelenésével egyidõben nyílik meg
a Várnegyed Galériában Kósa Klára kerámia -
mûvész és Simon Ilona grafikus, könyvmû -
vész Szavak, gyöngyök, virágok címû kiállítása,
amely a reformáció 500. évfordulója elõtt
tiszteleg. 
   A kiállítás megtekinthetõ: 2017. szeptem-
ber 30-ig, keddtõl - szombatig 11.00–18.00
óra között. 
A Várnegyed Galéria elérhetõsége:
Budapest, I. Batthyány utca 67. 

SZEPTEMBER 1. PÉNTEK
14.00 – 16.00 BEHARANGOZÓ
A Görömbõ Kompánia zenés-dalos kedvcsiná -
lója a vári utcákon.

16.00 – 17.00 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ

17.00 – 18.00 GRYLLUS DÁNIEL – 
10 PÉLDÁZAT
Elõadják: Gryllus Dániel és Smidéliusz Gábor.
Közremûködnek: Becze Gábor – nagybõ gõ,
Huszák Zsolt – gitár, versek: Sumonyi Zoltán.

18.30 – 19.00 VIZSOLYI BÚZAVIRÁG 
NÉPDALKÖR
A helyi autenikus népdalkör elõadása zenész
kísérettel a Zenepavilonban.

19.00 TÁNCHÁZ
A Magyar Állami Népi Együttes a Szent három -
ság oszlop mellett várja az érdeklődőket.

19.30 TAPASZTALAT ÉS HAGYOMÁNY
Gönci barackpálinka kóstoló a Zenepavilonnál.
A Gönci barack és a belõle készült pálinka hun-
garikum. Jöjjön el, kóstolja meg!

20.30 – 22.00 SÁRIK PÉTER TRIÓ 
Jazzkívánságmûsor Szõke Nikolettával. Közre -
mű  ködik: Sárik Péter – zongora, Barcza
Horváth József – bõgõ, Gálfi Attila – dob. 

SZEPTEMBER 2. SZOMBAT
10.00 – 11.00 BOGNÁR SZILVIA: 
TITOKTOK – GYERMEKMATINÉ
Weöres Sándor, Kányádi Sándor, Nemes Nagy
Ágnes megzenésített sorai vezetnek bennünket
egy titkos úton. Közremûködõk: Bognár Szil-
via – ének; Bede Péter – szaxofon, furu lya;
Hámori Máté – gitár; Kovács Zoltán – nagy-
bõgõ; Gyulai Csaba – ütõhangszerek, gadulka,
kalimba.

11.00 -12.00 GÖRÖMBÕ KOMPÁNIA
Interaktív, zenés-dalos mûsor gyermekeknek a
színpadon, majd a Mátyás Király Játszóparkban.

15.00 -16.00  SPATZEN QUARTETT
Az egyedülálló hangzású, Regensburgból ér -
kezõ, 25 éve mûködõ négyes koncertje.

16.00 – 17.00 A BUDAVÁRI TÓTH
ÁRPÁD MÛFORDÍTÓI DÍJ ÁTADÁSA
A Budavári Önkormányzat által alapított
Budavári Tóth Árpád Mûfordítói Díjat az idei
évben Jávorszky Béla József Attila-díjas író, mû -
fordító, diplomata veheti át. 
Interjúnk a díjazottal a 4. oldalon olvasható. 

17.00 – 18.00 BEMUTATKOZIK TOKAJ
VÁROSA – KÖNYVEKKEL ÉS ZENÉVEL

19.00 TÁNCHÁZ
A Magyar Állami Népi Együttes a Szent három -
ság oszlop mellett várja az érdeklődőket.

20.00 MISZTRÁL KONCERT
A 20. születésnapját ünneplõ együttes mûsora.

SZEPTEMBER 3. 
VASÁRNAP

10.00 – 11.00 A MASZK BÁBSZÍNHÁZ
ELÕADÁSA - GYERMEKMATINÉ
A Maszk Bábszínház Mátyás király bolondos
bolondja és Arany János: Pázmán lovag címû
gyerekmûvét mutatja be. A legkisebbeknek is
érthetõ elõadás a visegrádi Királyi Palota udva -
rába enged bepillantást.

11.00 – 11.30 VARÁZSLAT 30 PERCBEN –
A HOUDINI HÁZ ELÕADÁSA
A világhírû magyar származású bûvésznek állít
emléket az a lakásmúzeum, amelyet tavaly alakí-
tott ki és adott át Houdini Ház néven a Dísz tér
11. számú épületében az illuzionista tisztelõje,
David Merlini. 

15.30 –16.15  A 70 ÉVES SEBÕ FERENC
KÖSZÖNTÉSE
Bakó Annamária, a budavári Litea Könyves-
bolt és Teázó vezetõje bemutatja Jávorszky Béla
Szilárd Sebõ 70 címû könyvét. Beszélgetés tánc-
és zenekísérettel, amelynek során a Kossuth-
díjas zenész, népzenekutató is meg emlé kezik
Arany János költészetérõl.

16.15 – 17.00  VILÁGOL TISZTA FÉNYE
Az elõadásban elhangzó versekben a magyar iro-
dalom nagyjai tisztelegnek Arany János elõtt.
Válogatás a költõ születésének 200. évfordu lóján
a Nap Kiadó gondozásában megjelent kö tetbõl.

17.00 – 18.00 MÁRAI SZALON 
A SZABADBAN
Szigethy Gábor irodalmi szalonja ezúttal is
kiköltözik a szabadba. A legendás irodalom tör -
ténész, a Szalon házigazdája ezúttal a Nemzeti
Könyvtárban megjelent Augusztus 20. anto -
lógiát mutatja be, vendége lesz Lipcsey Emõke,
Svédországban élõ magyar írónõ, és a csángó
népzenét játszó Servet Zenekar.

18.00 – 19.00 BÁN ISTVÁN 
ORGONAESTJE A BUDAVÁRI
EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN
A Reformáció 500 emlékévben  a Bécsi kapu
téri evangélikus templom olyan historikus
hang  szerrel gazdagodott, amelyet J. S. Bach
fenn  maradt orgonaleírásai ihlettek. 

19.00 TÁNCHÁZ a Magyar Állami Népi
Együt tessel a Szentháromság oszlop mellett.

20.30 – 22.00 JUHÁSZ GÁBOR TRIÓ
Közremûködik: Juhász Gábor – gitár, Jeszenszky
György – dob, Kovács Zoltán – nagybõgõ. Oláh
Kálmán – zongora.

ZENTAI CSATA 320
Szeptember 2-án, szombaton 18.00 órakor „A
zentai csata és a magyarországi visszafog laló
háború” címmel nyílik kiállítás a Város házán.
A tárlatot Oborni Teréz történész, az MTA
Történettudományi Intézet tudomá nyos fõ -
mun katársa nyitja meg.  A tárlat a Könyv  ünne -
pen ingyenesen megtekinthetõ a Városháza
aulájában (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
   
A kiállítás a budavári „õsbemutató” után a
Budavári Önkormányzat támogatásával, a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum együtt mûkö -
désével szeptember 11-tõl Zentán, a kerület
testvérvárosában lesz látható. 

BUDA ELIBERATA

A Könyvünnepen emlékezünk arra is, hogy
a XI. Ince pápa által életre hívott Szent Liga
szövetséges csapatai hősies küzdelemben, 77
napon át tartó ostrom után, 1686. szeptem-
ber 2-án a visszafoglalták a Budai Várat a
töröktől. Buda felszabadítását egész Európa
örömmámorosan ünnepelte: a tűzijátékok,
misék, himnuszok, versek örökítették meg
ezt a dicső tettet.
Szeptember 2-án 13.30 órakor koszorúzás-
sal tisztelgünk a csata hősei előtt az 1686-os
emlékparkban (Lovas út mellett), a bajor
hősök emléktáblájánál. Majd a hagyomány -
őrzők által kísért menet indul a Szenthárom-
ságtérre, ahol 14.00 órától bemutatják,
hogyan éltek a várvédők és az ostromlók a
török korban. 

Programok

KARSZALAG
KEDVEZMÉNYEK

Az idén is karszalagot kapnak a kiadói pavi -
lonoknál könyvet vásárló látogatók. A kar -
szalagokkal kedvezményesen vehetnek részt
a partnerintézmények kiállításain, prog -
ramjain.
További információ: www.konyvunnep.hu
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Kerékpárral a halálmars útvonalán

Júniusban nyitotta meg kapuit a Budavári
Önkormányzat által felújított Horányi Ifjúsági
Tábor, amely a nyáron már számos programnak
helyt adott. Mások mellett a Budavári Szociális
és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ keretében
mûködõ Kamasz Csoport és a Búgócsiga
Csoport vett itt részt élmény pedagógiai tábo -
rokban.

Az élménypedagógia nem más, mint egy olyan
módszer, amelynek segítségével a résztvevõk
saját élményeiken, személyes tapasztalásaikon
keresztül  – természetesen mentorok segítségé-
vel és útmutatásával – tanulják meg a másokkal
való kooperációt és a közösségükben való bol -
do gulást.  –  A módszer hatékonyan segíti a
készsé gek fejlesztését, az értékek tudatosítását,
nagyban hozzájárul az önbizalom és az önérté -
kelés erõsítéséhez és sikerélményt is ad. Még
akkor is, ha valami nem sikerült, hiszen a
kudarc feldolgozásából is tanulunk, megtud -
juk, hol hibáztunk, mit kellett volna másként
tenni – magyarázta el a program lényegét Tar-
ján Magdolna közösségi gondozó, aki tábor -
vezetõként segítette a két speciális csoport
nyaralását Horányban. 
   – A Kamasz Csoporttal tavaly szeptember-
ben kezdtük el az élménypedagógiai módszert.
A célunk, hogy a 12-20 év közötti fiatalokat a

tapasztalati tanulás segítségével olyan önkén-
tesekké képezzük ki, akik a késõbbiekben saját
közösségi programokat tudnak indítani,
legyen szó akár idõsek segítésérõl, jótékonysági
rendezvények vagy akár különbözõ prevenciós
programok szervezésérõl – avatott be a kezde-
tekbe. Hozzátette, hogy az év folyamán a ha -
gyo mányos közösségi együttlétek – színház –
és mozilátogatás, kirándulások – mellett már
tartottak élménypedagógiai foglalkozásokat.
Az igazi gyakorlat és kihívás azonban a tábor-
ban várt a fiatalokra Labancz Dániel tapaszta-
lati tanulás tréner speciális, ugyanakkor já té -
kos foglalkozásain. A gyerekek délelõttönként
különbözõ sportprogramokon vettek részt,
többek között sárkányhajóztak és íjászkodtak,
délután pedig a szakmai programokon az
együttmûködés, a feladatmegosztás, a jó kom-
munikáció fontosságát tapasztalták meg. – A
feladatok végrehajtása során a fiataloknak
maguknak kellett rájönniük arra, hogy ki
miben jó, ki az, aki vezetõként és ki az, aki
inkább végrehajtóként tud dolgozni a csapat-
ban, és ki az, aki pedig az ötleteivel tudja se gí te -
ni a munkát – mesélte Magdolna. Hoz zá tette:
nagyon felemelõ volt látni, aho gyan a kis cso-
port valódi közösséggé formá lódik, amelyben
egymásért  dolgoznak, és együtt tudnak örülni
az eredményeknek.  

   A tábor végén a gyermekek új feladatot kap-
tak: ha vállalják, szeptemberre közösen ki kell
találniuk, hogy milyen önkéntes programot
szeret nének megvalósítani. Nem csak kitalál-
niuk kell, de maguknak kell megszervezni  is. –
Ha ezt is sikeresen teljesítik, akkor már tulaj-
donképpen készen állnak arra, hogy a jövõben
további saját közösségi programokat szervezze -
nek akár az iskolájukban, akár a baráti körben.
A módszerrel egyrészt prevenciós munkát
végzünk, hiszen ezek a fiatalok tudatában van-
nak értékeiknek, tudják, hol a helyük a világban
és így nem nyúlnak drogokhoz vagy alkoholhoz.
Másrészt pedig képzett önkéntesként tudásukat,
tapasztalataikat, a jó példát át tudják adni kortár-
saiknak, akiket – életkorukból adódóan – saját
közösségükben és saját nyelvükön tudnak
megszólítani –  mondta el a közösségi gondozó. 
   A másik hasonló jellegû tábort – Magyarorszá-
gon úttörõ kezdeményezésként – felnõtteknek
szervezték meg Horányban.  A Budavári Szociá -
lis és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
Búgócsiga Csoportjába olyan emberekkel fog -
lal koznak, aki önértékelési, életvezetési prob-
lémákkal küzdenek. Számukra sokszor nehézsé -
get jelenthet egy-egy feladat végiggondolása és
megvalósítása, fõleg idegen környezetben.
– Éppen ezért Horányban az volt a feladata a

csoportnak, hogy megszervezzék a lecsófõzést.
Nekik kellett végiggondolniuk,
hogy mi mindet kell beszerezni,
hogyan kell beosztani a munkát.
Nemcsak sikeresen teljesítették a
kihívást, de nagyon finom vacso -
rát fõztek. Mindeközben pedig
megtapasztalták, hogy képesek
idegen környezetben is megolda -
ni feladatokat, és ez jelentõs ön -
bizalmat adott a résztvevõknek –
mondta Tarján Magdolna.  

Élménypedagógiai táborokban
nyaraltak a kerületiek

KAMARAI ELÕADÁSOK,
KÉRDEZZ-FELELEK!
(BKIK székház, Krisztina krt. 99. VII. em. elõa dó -
 terem)
2017. szeptember 5. (kedd) 17.00 órától: A
pénzvilág és a profit hatalma. Meddig haladhatunk ezen
az úton? címmel tartanak elõadást. Elõadó: dr. Boros
Imre, pénzügyi közgazdász. Az elõadás díjmentes, de
regisztráció szükséges a koordinacio@bkik.hu címen
vagy a +36-1-488-2116-os telefonszámon.

MAGYAR EMLÉKEKÉRT 
A VILÁGBAN EGYESÜLET 
(Figyelem! Új helyszín! 
Mátyás templom Plébánia hivatal, 
1014 Budapest, Országház u. 14.)
Szeptember 19-én, kedden 18.00 órától:
Utazás Csángóföldön – Istensegítstõl Vizántáig -
híres csángók emlékei nyomában. Emlékest a 100.
éve szü letett, fiatalon elhurcolt Mikecs László tanár,
történész tiszteletére. Elõadó: Gondos Béla, a Csán -
gó  magyar Kulturális Egyesület titkára, egyesületi tag
és Kóka Rozália néprajzkutató.  Az elõadó meghívott
vendégei: a Lakatos Demeter Csángómagyar Kultu -
rális Egyesület tagsága, Csoma Gergely szobrász és
Bogdán Tibor kutató. Közremûködõk: László Ildikó
énekes és a Virággyöngy Együttes.

VÁRKERT BAZÁR 
(1013 Ybl Miklós tér)
Szeptember 2-án 19.00 órától Másik János estje
mûvész barátaival az Öntõház udvarban. Dalok,
versek, történetek, és persze „groove and flow”.
Vendég: Jónás Vera, Nagy Zsuzsanna, Vörös Eszter,
Kamarás Iván. Belépõjegy: 2000 Ft. 
    Szeptember 14-én 20.00 órától az Erdélyi
mesterek címû  irodalmi est a 120 éve, Farkaslakán
született Kossuth-díjas íróra, Tamási Áronra és a 110
éve, Szatmárnémetiben született Dsida Jenõ erdélyi
magyar költõre emlékezik. Helyszín. Rendezvény -
terem. Belé põ: 1500 Ft.

ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
Szeptember 4-én, hétfõn 19.00 órától Kodály és
kortársai. Közremûködik: Papp Dániel – hegedû, Kéry
Tamás – zongora, bevezetõ: Németh Zsombor. Mûsor:
Kodály: Adagio; Kósa György: Három Andersen-mese;
Jemnitz Sándor: Szonáta hegedûre és zongorára op.
10,Weiner Leó: D-dúr szonáta hegedûre és zongorára
op. 9; Lajtha László: Szonatina hegedûre és zongorára.
Jegyár: felnõtt: 600 forint; diák, tanár, nyugdíjas: 300
forint. 
Szeptember 5-én, kedden 18.00 órától Lajtha
László fúvós kamarazenéje (2. rész). Közremûködik:
Seleljo Erzsébet - szaxofon, Budapest Fúvósötös, Ittzés
Gergely - fuvola, Monostori Gábor - zongora, bevezetõ:
Ozsvárt Viktória. Mûsor:Quatre hommage; Intermezzo;
Két darab szólófuvolára; Koncertszonáta.  Jegyár: fel-
nõtt: 600 forint; diák, tanár, nyugdíjas: 300 forint. 
Szeptember 10-én, vasárnap 17.00 órától
Kodály és a magyar kórusirodalom (4. rész) - a
Nyíregyházi Cantemus Kórus hangversenye az Erdõdy
palota udvarán. Vezényel Szabó Dénes. Mûsor: Kodály
Zoltán és további magyar szerzõk kórusmûvei. Jegyár:
felnõtt: 600 forint; diák, tanár, nyugdíjas: 300 forint. 

HAGYOMÁNYOK HÁZA –
KÖZÖSSÉGI TEREM 
(1011 Budapest, Apor Péter utca 2-4.)
Szeptember 15-tõl újra Aprók tánca – gyermek-
táncház. A táncházak péntekenként 17.00-18.30-ig
tartanak a Hagyományok Háza Apor Péter utcai
közösségi termében. A belépõdíj: 500 Ft/fõ (2 éves kor
felett, gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt). 

VÁRFOK GALÉRIA
(1012 Budapest, Várfok u. 11.)
Szeptember 6-tól látogatható aatoth franyo és
Masayuki Kai masafranyoyuki címû közös kiállítása. A
magyar és a japán mûvész alkotásai közti fõ kapcsola-
tot a természet és az emberiség viszonyának kritikai
vizsgálata jelenti. Emellett Kai készítette a japán
fordítást aatoth Az utazó alkoholista kéziszótára címû,
14 nyelvre lefordított és több kiadást megélt hiánypótló
irodalmi alkotásához. A kiállítás szeptember 30-ig tart
nyitva, kedd - szombat 11.00 és 18.00 óra között.

VÁRFOK GALÉRIA Project room
(1012 Budapest, Várfok utca 14.)
A Várfok Galéria közös kiállításával párhuzamosan aa-
toth franyo fotográfiai munkásságába nyerhetnek
betekintést aatoth: A tó címû tárlatán.

VÁROSMAJORI JÉZUS SZÍVE
PLÉBÁNIA 
(1122 Budapest, Csaba utca 5.)
Kérdezz bátran! címmel beszélgetés-sorozatot indí-
tanak nem hívõk számára a városmajori torony föld -
szint jén. Az összejövetel csütörtöki napo kon 19.00
órakor kezdõdik, elsõ alkalommal szeptember 21-
én. Szeretettel várják az érdeklõdõket. Elérhetõség:
+36-1-212-4656 vagy vmajorplebania@freemail.hu.

Programok

Csapatépítő játék Horányban

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ szeptembertõl
szeretettel  vár új tagokat a Kamasz
Csoportba, akikkel igény szerint foly-
tatják az élménypedagógiai módszer-
rel való képzést. 
A felnõtt tapasztalati tanulás csoport-
ban olyan 40-60 év közöttieket vár-
nak, akik pszichoszociális problémák -
kal, életvezetési,  vagy önértékelési
gondokkal küzdenek. 

További információ:   
1012 Budapest, Attila út 89.    
Tel.: 356-8363, 356-9599
e-mail: budavarszk@budavarszk.hu
honlap: www.budavarszk.hu

Zelei József, a Világ Kerékpáros Békenagykövete
augusztus 24-én a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum díszudvaráról indult soron következõ
kerékpáros emléktúrájára. „A megbékélés egy békés
Európáért” elnevezésû túrán az I. világ háború úgyn-
evezett halálmars  útvonalán halad Szeged, Szabadka,
Belgrád, Nis, Pristina, Prizren, Vlora, Capestrano,
Vittoria és Stintino érintésével;  a cél az olaszországi
Szamár-sziget, Asinara. A halálmars elnevezés onnan
ered, hogy a Nagy Háborúban két hónapig tartó
erõltetett menetben több mint tízezer osztrák-magyar
hadifogoly halt hõsi halált. Aki túlélte a menetet,
arra Asinara szigetén várt méltatlan halál. Zelei József
mostani túrájával a hõsök elõtt tiszteleg, Asinara
szigetén pedig egy kopjafát állít emlé kükre az alábbi
szöveggel: „Az elsõ világháborús balkáni halálmars
során és Asinara szigetén odaveszett hadifogoly ma -
gya rok emlékére, 2017.”
   – Azt szeretném elérni, hogy a 100 évvel ezelõtti
egymással szemben álló felek most, 2017-ben baráti
jobbot nyújtsanak egymásnak. Ugyanis vallom,
hogy a harcoló katonák nem ellenségek, hanem
áldozatok voltak – mondta Zelei József.
   A Kerékpáros Békenagykövetet indulása elõtt le -
vél ben köszöntötte Simicskó István honvédelmi
miniszter, a túra fõvédnöke, a helyszínen pedig dr.
Horváth Csaba ezredes, a HM HIM parancsnokhe-
lyettese, Margittai Gábor író és Orlik Zoltán, a Mag-
yar Mentõkutyás Szervezetek Országos Szövets é -
gének elnöke kívánt sikeres utat. Varga Antal, az I.
kerület alpolgármestere egy nemzeti színû tollat és
egy 1914-1918 emlékkitûzõt ajándékozott Zelei
Józsefnek a túra elõtt, aki Budavár testvérvárosának,
Capestranonak ezúttal két keréken viszi el a kerület
üdvöz letét. 
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A Mozogjuk együt t„kortalanul” családi napon
idén az Oxygen Sportegyesület jóvoltából új,
különleges mozgásformákat is bemutatnak a
résztvevõknek. Simon Szimonetta fitnesz világ -
kupa gyõztes és mesteredzõ az általa kifej lesztett
alakformáló tornából, a Boost Training-bõl ad
ízelítõt, míg Pancsó Gergely személyi edzõ car-
dio intervall edzést tart az érdeklõdõknek. A
vállalkozó szellemûek Kiss Annamária személyi
edzõvel a spinninget, azaz a teremkerékpárt is
kipróbálhatják a Czakó utcai sportpályán. 

Az Oxygen Sportegyesület edzõi – Simon Szi-
monetta és Pancsó Gergely – igazán különleges
és speciális mozgásformákkal várják az érdek-
lõdõket szeptember 16-án a Czakó utcai
Sportközpontba. 
   Szimonetta Boost Training edzést tart majd,
amelyet korra és nemre való tekintet nélkül
mindenkinek ajánl. – A Boost Traininghez
nem kell más, csupán a saját testünk, és az
edzés a szabadban is végezhetõ. A spe ciális
mozgásforma aktívan átmozgatja minden por-
cikánkat. A bemutatóra mindenkit szeretettel
várunk, jöjjön el és próbálja ki! Bízom benne,
hogy sokan kedvet kapnak majd a folytatáshoz
is, hiszen a Boost Training nagyon hatásos
zsírégetõ és alakformáló edzés, amelynek segít-
ségével már rövid idõ alatt is látványos ered-
mények érhetõek el – mondta el érdeklõ -
désünkre a fitnesz világkupa gyõztes sportoló,
a mozgásforma kitalálója. Hozzátette: a gyako-
rlatsorok könnyen elsajátít ha tók, így akár
otthon is végezhetõk. Akinek azonban segítsé-
gre van szüksége, Szimonetta internetes
videóiból meríthet ötleteket. (A videók meg-
találhatók a #szimiworkout hastag-gal.) 
   Pancsó Gergely cardio intervall edzéssel várja
a mozogni vágyókat. Az edzés lényege, hogy
nagyon nagy és mérsékelt intenzitású gyakorla-
tok váltják egymást. Ennek elõnye nem csak az,
hogy rövid idõ alatt sok kalóriát lehet elégetni,

hanem az is, hogy fokozza az állóképességet, fel-
gyorsítja az anyagcserét és a zsírégetés mellett
hozzájárul az izomtömeg növeléséhez is. 
   Az edzésidõket 30 percesre tervezik és
pusztán sportcipõ, kényelmes nadrág és póló
kell hozzá. A bemutatón bárki ingyenesen részt
vehet. (Aki pedig kedvet kap a különleges
edzésekhez, az Oxygen Wellness Naphegy
Központban rendszeresen részt vehet csopor-
tos órákon is.)  

   A csoportos sportbemutatók mellett a spin-
ninget is kipróbálhatják a résztvevõk Kiss
Annamária személyi edzõ segítségével, aki nem
pusztán a teremkerékpározás rejtelmeibe vezeti
be az érdeklõdõket, de ingyenes életmód ta -
nácsa  dással is segíti a látogatókat. Csépányi
Gábor, az Oxygen Sportegyesület sportszakmai
vezetõje elmondta, hogy szívesen segítenek
akár abban is, hogy ki milyen mozgásformát
válasszon.  A DM Magyarország jóvoltából
pedig lehe tõség lesz megkóstolni az egészséges
élelmiszereket, sportitalokat is.
   Csépányi Gábor elmondta, hogy örömmel
vesznek részt a Mozogjuk együtt „kortalanul”
csa lá di nap szervezésében, hiszen fontosnak

tartják, hogy minél többen megismerjék a
rendszeres mozgás örömét. – A Budavári
Önkormányzat és a Budavári Szociális és
Gyermek jóléti Szolgáltatási Központ ren-
dezvénye jó alkalom arra, hogy megmutas-
suk, mind az idõseb bek, mind pedig a legfia -
ta labbak, hogy meg ta lál hatják azt a mozgás-
formát, amelyben sikereket érhetnek el. Sze -
retnénk azt is bemutatni, hogy a mozgásnak
nem lehet akadálya a pénz. Olyan edzésfor-
mákkal ismertetjük meg a résztvevõket, ame-
lyek akár otthoni körül mények között is vé -
gezhetõek és nem igényelnek speciális sport -
eszközöket. Csak elszántság és kényel mes
öltözék kell! 

Sztáredzõk a pályán

MOZOGJUNK EGYÜTT 
„KORTALANUL”
Családi- és sportnap
SZEPTEMBER 16.

A színes program-kavalkádban mindenki meg-
találhatja a számára legkedvesebb elfoglaltságot.
A kisebbeknek ajánljuk az ugráló várat, az
arcfestést, az állatsimogatót és az óriásbuborék-
fújást. Aki elfáradt, kipróbálhatja kézügyességét
a kreatív sarokban. A színpadon fellépnek a
kerületi óvodások és zeneiskolások, a Palinta
együttes és a Bolgár Nemzetiségi Önkormány -
zat tánc-csoportja. Aki kedved kapott a tánchoz,
azt szeniortánc-bemutatóval és tánctanítással
várják. Ismét megrendezik a népszerû fõzõver -
senyt, amely után a szervezõk megvendégelik a
résztvevõket.

   Az idei évben kiemelt figyelem jut az egészség-
tudatosságra és az egészséges életmódra. Éppen
ezért az érdeklõdõket zöldség - gyümölcs - zöld-
fûszer- és bio-, valamint gyógytea-bemutató és
kóstoló várja. A Mentálhigiénés sarkban taná -
csa dás, aromaterápia és interaktív fog lal kozás
fogadja a látogatókat. A Medical jóvol tából
szûrõ-vizsgálatokat és prevenciós bemutatókat
tartanak. 

   Az egészség totó, a testmatek feladatok és a
sportversenyek mellett az idõsebbek számára ülõ
tornát szerveznek, a meridián tornát pe dig bárki
kipróbálhatja. Ugyancsak bárki csatlakozhat az
Oxygen Sportegye sület edzõinek óráihoz: Panc-
só Gergely cardio intervall edzést, míg Simon
Szimonetta boost training edzést tart. (Az edzés -
ről részletek a Sztáredzők a pályán című cikkben.)

   A Mozogjunk együtt „kortalanul” családi-
és sportnapot tombola zárja, ahol értékes fõdí-
jat nyerhetnek a szerencsések. A tombola bevé -
telét a szervezõk az idei évben a Budavári
Óvodák számára ajánlják fel.                                     

A rendezvény támogatói:

Lecsófõzés 
a Czakón!

A nyár, a jó hangulat és a lecsó elvá laszt ha -
tatlanok. És mint tudjuk, mindenki isteni
lecsót tud fõzni – legyen szó enyhén vagy
drasztikusan csípõsrõl, tökösrõl vagy kolbá -
szos ról, rizsesrõl vagy tarhonyásról. Tudomá -
nyát most bárki megmutathatja a közös
kerületi lecsófõzésen.  
A vállalkozó szellemû kerületi családokat, 5-6
fõs baráti társaságokat 2017. szeptember 9-
én, szombaton 10.00 és 15.00 óra között a
Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpontban
várják. Az alapanyagokról és a bográcsokról
(állvánnyal) a csapatoknak maguknak kell
gondoskodniuk, míg a tûzifát a Sport központ
biztosítja. Nevezni a helyszínen lehet 9.30 és
10.00 óra között. Nevezési díj: 3.000,- Ft.
A szervezõk kérik a csapatok elõzetes re-
gisztrációját a +36-1-375-0336-os telefonszá-
mon! Szeretettel várnak mindenkit!

Több éves ha  gyo mányt kö vet ve 2017. szep tem ber 16-án, szombaton 10.00 és 14.00 óra
között ismét családi- és sportna pot szervez a Budavári Szociá lis és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Köz pont a Czakó utcai Sport- és Szabad idõ központ munkatársaival és az Oxygen Sport-
egyesület közre mûködésé vel „Mozogjunk együtt „kortalanul”! címmel. Mindenkit szeretet-
tel várnak 0-tól 100 éves korig, valamennyi program ingyenes. 

Simon Szimonetta

Pancsó Gergely
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Nyárbúcsúztató Bál 2017
Bár a résztvevõket a nyár búcsúz-
tatására invitálta az önkormányzat
augusztus 26-ra a Czakó utcai
sportközpontba, ennek ellenére
igazi kánikulai idõjárás fogadta a
vendégeket. (S ha hinni lehet a
meteorológiai elõrejelzéseknek,
még jó pár napig élvezhetjük a
nyarat.)
   A Nyárbúcsúztatón délután
Peppino bohóc mûsora, kézmû ves
foglalkozások és ügyességi játékok
várták a gyermekeket.  Nagy sike -
rük volt a Baross Imre Artista -
képzõ nö vendékeinek, akik va lódi
cir kuszi hangulatot varázsoltak a
színpadra, különleges eszközeiket
a gyerekek is kipróbálhatták. Az
Ürömi Állatmenhely csapata jó -
vol tából örökbefogadható kutyu-
sokkal is barátkozhattak a csalá-
dok. 
   Az este már inkább a nagyob -
bak  ról és a nagyobbaknak szólt:
Kormos Anett stand-up mûsora
után az est sztárja, Kovács Kati és
zene kara adott fergeteges hangu-
latú koncertet. A rendezvény
idén is látványos tûzijátékkal zá -
rult, de a legkitartóbbakat még a
Buli Van Band hívta táncolni a
nyári estén.  
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A VÍZIVÁROSI KLUB PROGRAMJAI
A nyári szünet után régi és új programokkal várja látogatóit a Vízivárosi Klub!

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 
HÉTFÕ: 
ÚJ! 9.00-10.00 Baba-mama torna. Érdeklõdés, je-
lentkezés: Metzing Katalin, kmetzing@gmail.com cí-
men. Ajánlott életkor 2 hónapostól 3 éves korig.
Részvételi díj: 1200 Ft/alkalom. Elsõ alkalom: szeptem-
ber 18-án.

ÚJ!10.30-12.00 „Ablaknyitogató”- számítógépes
klubfoglalkozás saját laptoppal rendelkezõ I. kerületi
nyugdíjasok részére. Részvételi díj: 500 Ft/alkalom.
Laptopot minden alkalommal hozni kell. Elsõ foglalkozás:
szeptember 18-án.

16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ angol társal-
gókör.
16.30-17.30 Ingyenes jogi tanácsadás. Bejelent -
kezés: drboross@borossiroda.hu címen, vagy a klub
elérhetõségein.

17.30-18.30 „Színkópé”. Színjátszókör 6-10
évesek nek Patocskai Katalin színmûvésznõ vezetésével.
Részvételi díj: 3500 Ft/hó, vagy 1000 Ft/alkalom.
Érdeklõdés, jelentkezés: +36-20-770-8679, patocska-
tica@gmail.com, www.szinkope@org. Elsõ alkalom:
szeptember 11-én.

19.00-20.00 Labdás gerinctorna. Részvételi díj:
1400 Ft/alkalom, 4600 Ft/ 4 alkalom. Bejelentkezés
szükséges a ritustorna@gmail.com címen.

KEDD: 
8.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@
gmail.com címen.

9.00-10.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a ritustor-
na@ gmail.com címen.

SZERDA:
ÚJ! 10.30-11.10 Össze-Hangoló kisgyermekes
szü lõk nek. Interaktív népzenés foglalkozás, amely
zene terápiás szemlélettel átitatva fókuszál az anya-
gyermek kapcsolatra. Zenével, mondókákkal, ölbéli
játékok kal a kisebbek, tánccal, mozgásos játékokkal a
nagyobbak, hangszerekkel, hangkeltõ eszközökkel
mindenki a zenei folyamat részesévé válhat. Foglal -
kozás  vezetõ: Paár Julianna elõadómûvész, zenetera -

peu ta (paarjulcsa@ gmail.com). Részvételi díj: 1000
Ft/alkalom. Elsõ alkalom: szeptember 13-án.

15.00-16.00 „Aranycipõ”- senior tánctanfolyam. I.
kerületi lakosoknak ingyenes. Folyamatos csatlakozási
lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, +36- 30-479-93-28. 

CSÜTÖRTÖK:
8.00-9.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdí-
jasok részére. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@
gmail.com címen.

9.00-10.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@
gmail.com címen.
14.00-17.00 Bridzs klub. 
16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ orosz társalgó -
kör. 
17.00-18.00 Meridián torna. 

PÉNTEK:
8.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@
gmail.com címen.

9.00-10.00 Gerinctorna minden korosztálynak.
Részvételi díj: 600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges
a ritustorna@gmail.com címen.

10.00-11.00 „Aranycipõ” senior tánctanfolyam.
Részvételi díj: 500 Ft. Folyamatos csatlakozási lehe -
tõség!  Érdeklõdés: Füleki Réka, +36-30-479-93-28. 

VASÁRNAP: 
17.30-19.30 Kezdõ Tai Chi Chuan edzés. Egészség -
megõrzés lágy harcmûvészettel. Érdeklõdés Bódi Ger -
gely nél a +36-70-285-2965-ös telefonszámon. 

Cím:1015 Bp. Batthyány u. 26.
Tel.: +36-1-780-7660
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com

Szeptember 12. kedd, 18.30.
Cselovszki Flóra Kép-tér címû 
kiállításának megnyitója

A képek alkotója építészként végzett Londonban. 
Festmé nyeinek kiindulópontja az építészeti rajz. Úgy véli, a
háttér és annak üressége ugyanannyira fontos része a kom-
pozíciónak, mint a festett területek, akárcsak az építészetben.
Elsõ kiállításának megnyitójára szeretettel várják az érdek-
lõdõket!

Szeptember 9.
szombat, 17.00.
Hangfürdõ terápia. 

Közös hangutazás tibeti hangtá -
lakkal, dobokkal, gongokkal és
más hangkeltõ eszközökkel. 
Részvételi díj: 2000 Ft. 
Jelent kezés: 
Farkas Kata, +36-30-285-5424.
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Borfesztivál
és szüreti
felvonulás 
Szeptember 7-10. között huszonhatodszor nyitja
meg kapuit Európa legszebb borfesztiválja, a
Budapest Borfesztivál  a Budai Várban. A fõváros
legimpozánsabb panorámáját élvezve kóstolhatják
meg a látogatók közel 200 hazai és külföldi kiállító
több ezer borát. A bor és kultúra találkozásának
legnagyobb ünnepén a színvonalas szakmai prog -
ramokat idén a fesztivál történetének leggaz da -
gabb zenei kínálata teszi még izgalmasabbá: szá-
mos népszerû elõadó és fiatal tehetség teszi felejt -
hetetlenné az indián nyár elsõ napjait.

A Borfesztivál keretében ismét lesz Szüreti
felvonulás:  szeptember 10-én vasárnap 12.20
órától a Szentháromság téren gyülekezik a menet,
majd a néptáncbemutató után a szüreti fel -
vonulók ének- és zeneszóval, menettánccal indul-
nak a Szentháromság térrõl a Tóth Árpád sétány-
on át a Budavári Palotába, a Borfesztivál szín-
padához.

Szeptemberben két futóverseny – a Wizz Air Budapest Félmaraton és a
NATO-futás – is érinti a kerületet. A rendezvények forgalomkorlátozással
járnak majd, kérjük figyeljék a kihelyezett táblákat.

Szeptember 10-én 9 órakor a budapesti Városligetbõl rajtolnak a 32.
Wizz Air Budapest Félmaraton résztvevõi. A Budapest Sportiroda által
szervezett sporteseményen több ezer futó vesz részt, az útvonaluk az I.
kerületet is érinti. Ezeket a verseny elõtt teszi közzé a szervezõ Budapest
Sportiroda (BSI) a www.forgalmivaltozasok.hu oldalon. 
   A 21,0975 km-t rejtõ versenyre már eddig   8487 nevezés érkezett
egyéniben, de párban, sõt trióban is teljesíthetõ a táv, melynek szlogenje:
„A legyõzhetõ távolság!”. A verseny izgalmaiból, a vonzó forgatagból kár
lenne kimaradni. Egészen biztosan így érzi ezt a legidõsebb résztvevõ, a 86
éves Ingvar Nykvist, aki Svédországból érkezik Budapestre. Tavaly 77
ország képviseletében 2177 futó nevezett, ami az eddigi rekord a verseny
több mint három évtizedes történetében. Akár ez a szám is könnyen
megdõlhet, hiszen eddig már közel hetven   országból érkezett nevezés.
Bõvebb információ: www.futanet.hu

Szeptember 24-én rendezik meg a Budapest Futófesztivál – NATO Futás
eseményt, amelynek „házigazdája” idén is a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum lesz, amely nemcsak a befutó helyszíne, de otthont ad a kapcso -
lódó programoknak is és valamennyi saját kiállítására ingyenes belépést
biztosít a verseny ideje alatt. A 10 és 4 kilométeres utcai távot – amely a
Vérmezõrõl indul – egyéniben és kétfõs csapatversenyben lehet teljesíteni.
A rendezvény miatt jelentõs forgalomkorlátozásokra kell majd számítani.  
   A rendezvényen részt vesz számos NATO tagországból érkezõ
élsportolókból álló katonacsapat is, valamint Budapest nagykövetségeinek

csapatai egy külön kategóriás verseny keretében állnak rajthoz. A 10 kilo-
méteres versenytávot minden évben a honvédelmi miniszter is lefutja. 
   A fesztivál keretén belül huszonötödik alkalommal állnak rajthoz Budapest
diákjai a Történelmi (Kegyeleti) Váltófutáson, amely az Aradi Vértanúknak
és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történéseinek állít emléket
   A versenyre – a nevezési díj megfizetése mellett – bárki nevezhet a
www.natofutas.hu oldalon, ahol további részleteket is olvashat a versenyrõl
és a kapcsolódó programokról. 

Futóversenyek a kerületben

NATO Futás: a befutó idén is a Kapisztrán téren lesz

Szeptember 2., 
szombat 11.00
órától 
Füzetdekorálás
Vigyázz, kész, csomagolj!
Készítsd el Farkas Réka ipar -
művésszel a leg egyedibb
füzetborítókat! Pró báld ki a
márványozást, és kü lön féle
scrapbook techni kákat. Óvo dásokat is vá runk, ők sem
fognak unat kozni. Ajánlott korosztály: 5-10 éves korig.
120 perc

Szeptember 9., szombat 
11.00 órától 
„Terülj, terülj” – diafilmvetítés
Amit vetítünk: A kis gömböc, A só, Nyakigláb, Csupa háj,
Málé száj. Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig. 45 perc

Szeptember 16., szombat 
11.00 órától
Közös társasjátékozás 
Vajon megtalálod a labirintusból kivezető utat? Tudsz
egymás után kétszer hatost dobni? Menni fog a póker-
arc? Gyere, próbáld ki! Ajánlott korosztály: 5-12 éves ko-
rig. 120 perc.

Szeptember 23., szombat 
11.00 órától 
Mit tegyél, hogy ne fújják el 
a házad?

- Építkezési tanácsok malacoktól - Farkasbiztos ház épí -
tési praktikák.  Sze re ted a mesé ket? Imádsz játszani?
Építenél há zat? Tanuld meg a három kis malactól, hogy
hogyan építs olyan házat, amit még egy farkas sem tud
elfújni.   Ajánlott korosztály: 5-12. 120 perc

Szeptember 24., vasárnap 
10.30 órától 
Kiscsoport koncert
Kinderground zene nagycsoportosoknak, 
kis iskolásoknak és harcedzett szülőknek
Az együttes tagjai: Czingráber Eszter – ének,
Kisgyörgy Ilka - ének, Gazda Bence - basszus-
gitár, Jelinek Balázs – gitár, Pálhegyi Máté – fu-
vola, Pálvölgyi Balázs – gitár
Ajánlott korosztály: 3-10 éves korig. 60 perc

Mesemúzeum
(I., Döbrentei u. 15., Telefon: +36 1 202 4020)

SZEPTEMBERI PROGRAMOK

Szeptember 30., szombat 10.00 órától

5 éves a Mesemúzeum!
Koncertek, kézműves pontok, népi játékok, műhely foglalkozások, mese, tabáni kalandpálya várja a látogatókat. 
A programokon való részvétel ingye nes.

10.00-15.00: GYIK-Műhelyes Kreatív
Művészeti foglalkozások
11.00: Klárisok zenekar: Kerekégenjáró
lemezbemutató interaktív családi koncert
13.00: Ládafia bábszínház
14.00: Évkerék Társulat: A 99 tüzes kab-
bala- moldvai legendamese. Moldvai mitikus
játék fergeteges muzsikával és
tűzzsonglőrökkel! 
15.00 Arany-ösvény: tabáni kalandpálya a
Kompánia Színházi Társulattal
16.00: Szalóki Ági: Körforgás családi koncert 
Ajánlott korosztály: 4-99 éves korig.

Ingyenes 
sportlehetõségek

A Egészség- és Családvédõ  Országos Egyesület
(ECSOSZ) közhasznú, non-profit, civil szer -
vezet folytatja az egészséges életmód népsze -
rûsítése érdekében indított tömegsport moz-
galmát. 

Mindenkit szeretettel hívnak és várnak az aláb-
bi ingyenes programjaikra:
Kondicionáló torna minden hétfõn és
szerdán, 20:00-21:00 óra között. Helyszín:
Testnevelési Egyetem (TF), Barakk épület, XII.
ker. Bp., Alkotás u. 44. Az órákat gyógytornász
tartja. Elsõ idõpont: szeptember 11. 

Torna a szabadban keddenként 16.30-17.30
óra között. Helyszín: 1013 Bp. Vérmezõ 70-
72., Vagon Étterem (mozdony) mögötti rész
(Déli pályaudvartól  2 percre).

Nordic walking keddenként 17.30-18.30 óra
között. Helyszín: 1013 Bp. Vérmezõ 70-72.,
Vagon Étterem (mozdony) mögötti rész (Déli
pályaudvartól  2 percre). Sporteszközt ingyen
biztosítanak. 

Torna a szabadban csütörtökönként 17.00-
18.00 óra között. Helyszín: XII. ker. Bp., Sváb-
hegy, Devecseri park.

További sportlehetõségek, kirándulások az
egyesület honlapján és a facebook oldalon:
www.ecsosz.hu, www.facebook.com/ecsoszhu;
e-mail cím: ecsosz.hu@gmail.com

(MTI/Szigetváry Zsolt)
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A kerületben közel 20 éve mûködõ 

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

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

Telefon: 212-1261, 212-2136, www.in gat lan wag ner.hu,
e-mail: wag ner a1 @chello.hu.

    
    Budai várban szuperpanorámás 95 m2-es + 16 m2 terasz, 2,5
szobás, 2 fürdőszobás, felújított, cirkófűtéses önkormányzati
lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 72,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    XII. Költő utcában 110 m2-es, 3,5 szobás 2 szintes, 2 generá-
ciós cirkófűtéses, felújítandó önkormányzati lakás kisebb budai
öröklakásra cserélhető. Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    XIII. Újlipótvárosban a Radnóti Miklós utcában a Vígszínház
közelében felújított állapotú 40 m2-es 1 szoba összkomfortos,
cirkó fűtéses, alacsony rezsiköltségű önkormányzati lakás bérleti
joga I. kerületi önkormányzati lakásra vagy öröklakásra
cserélhető. Csereirányár: 9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933
    I. Lánchíd közelében a Fő utcában 60 m2-es 2 szoba összkom-
fortos, cirkófűtéses, belső terasszal kialakított, földszinti, galériá-
zott, felújított  önkormányzati  lakás örökölhető bérleti joga I.
kerületi önkormányzati bérlakásra vagy budai öröklakásra
cserélhető. Csereirányár: 19,9 M Ft.  Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 
    Budai várban az Országház utcában 6 lakásos kertes házban
lévő felújított 23 m2-es kertkapcsolatos, alacsony rezsiköltségű
garzonlakás bérleti joga átadó. Csereirányár: 15,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    Budai várban az Országház utcában 129 m2-es 4 szobás, log-
giás reprezentatív adottságú önkormányzati lakás  örökölhető
bérleti joga átadó. Csereirányár: 62,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 
    II. Kuruclesi úton 9 lakásos kertes társasházban lévő 100 m2-
es, 3 külön bejáratú szobás, nagy étkezőkonyhás, loggiás, pincei
tárolós, cirkófűtéses, azonnal beköltözhető öröklakás eladó. Ár:
43 M Ft. Dupla garázs ára: 7 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 
    Budai vár alatt a Donáti utcában a Halászbástya közelében
52 m2-es jelenleg 1 szoba + hall elosztású, panorámás, erkélyes
öröklakás eladó. Irányár: 38 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0620/ 399-3917
    Budai várban az Úri utcában reprezentatív műemlékház I.
emeletén lévő belső kert felé nyíló 57 m2-es önkormányzati
lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 23,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    I. Batthány utca középsõ szakaszán liftes, zárt lépcsõházas
társasházban 4. emeleti világos, Parlamentre panorámás frissen
felújított és gépesített, erkélyes 38 nm-es modern minimál de-
sign garzonlakás 35 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571
    I. Batthyány utcában liftes, zárt lépcsõházas társasház elsõ
emeletén 76 nm-es csendes, nappali, hall + 2 hálószobás, erké-
lyes, duplakomfortos lakás 50 millió forintért eladó. BakosLak
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
    I. Szentháromság téren Mátyás templomra, Halászbástyára,
Dunára és Parlamentre teljes panorámás, 2. emeleti zárt lépc-
sõházas rendezett, kulturált társasházban felújított 70 nm-es
nappali + 2 hálószobás lakás 150 millió forintért eladó. BakosLak
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
    I. Halászbástya alatt Parlamentre, Dunára és Rózsadom-
bra panorámás, 2. emeleti belsõ kétszintes, 110 nm-es
amerikai konyhás nappali + 2 hálószobás + dolgozószobás,
dupla panoráma teraszos, luxus designlakás 198 millió
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974
0571
    II. Pasaréten csendes utcában 3 lakásos társaházban 140
nm-es világos, magasföldszinti nagy teraszos és kertkapcso-
latos, kandallós nappali + 3 hálószobás duplakomfortos lakás 2
beállós garázzsal 133 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571
    II/A Máriaremete zöldövezetében luxusvillában 200 nm-es
belsõ kétszintes nappali + 4 hálószobás lakás duplagarázzsal 89
millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974
0571.

ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ 
AZONNALI KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL VÁSÁROL! 

Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat, Herendit, Zsol-
nayt és stb., órákat (kar, dísz, fali), szõnyegeket (kopottan,
hibásan is), kitünte téseket, érmé ket, bizsu kat – boros tyánt,
ezüs töket, csip kéket, könyveket, bun   dákat, minden féle régi -
séget, hibásat is. Hívjon bizalommal a hét minden napján, díj-
talan kiszállással. Telefon: 06-70-600-1727.

    
    XI. Gellérthegy oldalában Móricz Zsigmond körtér mellett Mé-
nesi úton szépen felújított villaépület magasföldszintjén
napfényes, csendes 2+2 félszobás 80 nm-es lakás 1 kerti beál-
lóval 50 millió forintos irányáron eladó. BakosLak Ingatlan 326
0618, 06 20 974 0571.
    II. Pasaréten zöldövezetben eredeti Bauhaus épület 2.
emeletén panorámás 110 nm-es nappali + 2 hálószobás nagy
teraszos lakás 2 teremgarázshellyel 99 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    II. Bem rakparton 185 nm-es panorámás, belsõ kétszintes 2
lakrészes 4+3 félszobás félemeleti elegáns polgári lakás 127 millió
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    II. Pálvölgy legszebb utcájában zöldövezeti õsfás 1190 nm-es
összközmûves lakóövezeti telek 190 millió forintért eladó. Sza -
badonálló beépítés, elõkert 5,0 m, 15 % beépíthetõség, 75 %
zöldterület, építmény magasság 3-6 m. 2 szintes ház építhetõ
rá. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

BakosLak Ingatlan Kp-es ügyfelei részére keres
eladó és igényes kiadó ingatlanokat azonnali fize -
téssel. BakosLak Ingatlan, I. Batthyány utca 32. Tel.
326 0618, 06 20 974 057.

életjáradék
    

Szeretné biztosítani nyugdíjas éveit? 
Kössön életjáradékot, jogi tanácsadás mellett!

Gondozás, ápolás, takarítás, okleveles referencia. 
Hívjon bizalommal! Telefon: 06-70-6000-323. 

Markó István. A hét minden napján hívható.
    
    Életjáradéki vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondo zást vál-
lalnék szakképzett ápolónõi végzett séggel. Aradi Lászlóné.
Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.00

    Eltartási, örökösödési, életjáradéki szerzõdést kötnék idõs,
családtalan férfival vagy házaspárral. Leinformálható, elvált as-
szony vagyok. Ajánljon kérem ismerõsének! Üstökös Piroska,
06-30-420-2238.
    Megfelelõ anyagi háttérrel rendelkezõ, kulturált, egyedülálló
fiatalember életjáradékot kötne hosszútávra, befektetés céljából.
06-70/492-6678.

adás-vétel
    

Hagyatékot, festményeket és egyébb  régiségeket 
vásá rolok magyas áron üzlettel, telephellyel ren del -
 ke  zem!! Ingyenes kiszállítás. Érd.: 70/324-3961.00

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

        Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégi séget,
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy út
16. 266-4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19.00

VEZÉR ANTIK. XIV., Vezér út 148-150.
Készpénzért vásárolunk antik és modern festményeket,

porcelán és kerámia tárgyakat, katonai kitüntetéseket és
ruhákat, kardokat. Ezüst és bronz tárgyakat, keleti tár-
gyakat. Teljes hagyaték felvásárlás! Régi bizsuk,

borostyán, régi papírok, képeslapok. Könyvek!
Telefon: 06-70-398-88-51, 06-20-807-29-06.

    Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, ér -
ték  becsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpac-
ca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is, bizsut,
borostyánt), híradástechnikát, bakelit hangle mezt, képes lapot,
kitüntetést, ezüst tárgyakat - ékszere ket, CD-DVD lemezt,
könyvet, fényképezőgé peket, objektíveket -  készpénzért! Tel-
jes lakáskiürítést vállalok. Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321,
06-30-973-4949.00

szol gál ta tás

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

22 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók javítá sát,
illesztését, zárak cseréjét, festését, hõszi getelõ üvege zését és
szigetelését 1 év garanciával! Fel mérés díjtalan! Horváth
Ákos, telefon: 06-70-550-0269.

    
    Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagy ta ka -
rítását vállalom, közületeknek és magán szemé lyeknek. Halász
Tibor. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.
    Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csa pok,
szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, ja ví  tá   sa. Mosó-,
moso gatógépek bekötése. Anyag beszer zéssel is. Telefon: 06-
30-447-3603.
    Lakatos, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak sze relése.
Nyílás zárók szigetelése. Rácsok készítése. Garan ciával. Telefon:
06-20-945-0316, 06-30-450-3308.00

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK. 
Erkélyek, kirakatok üvegezése. Régi keretek átalakítása

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

    ROBERTÓ Társasházak Takarítása 25 éves gya kor lat,
heti-havi rendszerességgel, kukák-szelektív edé nyek ki-be hú -
zása - hólapátolás. Teremgarázsmosás, fû nyírás-sövény nyírás.
Nagy Róbert: 06-309-39-20-39.00

     Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalási is. Gipsz -
 kartonozás, kőműves-javítások, burkolás. Gyors kez dés, rövid
határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30-5686-255.
    

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

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

    
                   REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ

stb. szere lé se, ja ví  tá   sa garanciával. Kerületi redőnyos. 
AJÁNDÉK SZÚ NYOG  HÁLÓ MINDEN 

MEGRENDELÉSHEZ!.
Telefon: 06-70-341-94-89.

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZO BA FES TÉS, MÁ ZO LÁS, TA PÉ TÁ ZÁS, PARKETTA -
LERAKÁS, -JA VÍ TÁS, -CSISZOLÁS,  VÍZSZERELÉS,

CSEM PÉ ZÉS, VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS ABLAK -
CSERE, ILLESZ TÉS, KÕMÛVES ÉS ASZTALOS MUNKÁK,

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

Ápolói végzettséggel, várban töltött több éves gyakorlattal,
idõsgondozást vállalok. Érdeklõdni: 06-30-219-823.

    
    Szabó Balázs vállalja kémények belsõ marását, bélelését teljes
körû ügyintézéssel. 06-20-264-7752.
    Kulturált fiatalember kutyasétáltatást, kertgondozást, bevá -
sár lást, házimunkák elvégzését vállalja. 06-70/492-6678.
    Társasházak megbízható képviseletét vállaljuk szakképzett
műszaki, könyvelői háttérrel, referenciákkal! Tel: +36-30/432-
5919. E-mail: hazcoop.nk@gmail.com

Oktatás

    Matematika, fizika tanítás, korrepetálás. Emeltszintû és
középszintû érettségire, egyetemi, fõiskolai tanulmányokra
felkészítés. Több mint huszonötéves gyakorlat. telefon: 06-1-
213-7747, 06-20-518-2808, e-mail: szakallk@freemail.hu

Állás

    Személyi-sofõr állást keres 43, éves magas, jó megjelenésû
fiatalember, hazatelepülés után német nyelvtudással, egyéb
megoldás is érdekel. Telefon: +36-20-329-1625.

In gat lan

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

VÁRNEGYED
A Budapest I. kerület Bu da vá ri Ön kor mány zat lap ja. Meg je le nik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Bu da vá ri Ön kor mány zat Polgármesteri Hivatal. Fõ szer kesz tõ: Blázsovics Lívia. Fotó: Czagány Balázs. 
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Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és 

szúnyoghálóval!
7 év granciával

Teljeskörû 
LAKÁSFELÚJÍTÁS

energiatanúsítvánnyal,
Pályázatírással is!

Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával. 
ENERGIA-STOP KFT.

2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.
Telefon: 06-26/376-031, 

06-30/655-655-2

Szolgáltatás

Adás-vétel

Életjáradék

Állás

Oktatás

varnegyed@gmail.com

Megjelenés
Szeptember 14.
Szeptember 28.

Október 12.
Október 26.
November 9.

November 23.
December 7.

December 21.

Lapzárta
Szeptember 6.

Szeptember 20.
Október 4.

Október 18.
November 1.

November 15.
November 29.
December 13.

Lapszám
15
16
17
18
19
20
21
22

Szociális ruhavásár a Vöröskeresztnél
A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a rászoruló lakosok számára. Az akció során kedvezményes

áron vásárolhatnak használt ruhanemût, gyermek, nõi, férfi ruházatot és játékokat.
Az akció helye: 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. II. emelet.
Az akció ideje: 2017. szeptember 18. (hétfõ) 08.00-16.00-ig.

A szociális vásárra elsõsorban gyermeküket egyedül nevelõ szülõket, kisnyugdíjasokat és a kiskeresetû
lakosokat várják.

2017. évi megjelenés
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E-mail: varnegyed@gmail.com

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. 
vállalja társasházak közös 

képviselõi feladatainak ellátását
Szolgáltatások:  

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

o Közgyûlések összehívása és megtartása, igény esetén 
közgyûlési termünkben.

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

Ha közös képviselet, akkor I. kerületi Házgondnoksági Kft, mert:
  agyorsított eljárás a tartozókkal szemben, 
  ateljes pénzügyi garancia, pénzügyi biztonság,
  aa tulajdonosok naprakész tájékoztatása a Társasház ügyeirõl,
  azavartalan mûködés biztosítása
  agazdaságos üzemeltetés.

Közös képviseletünk Budapest I. kerületében teljes körûen képviseli
az általa kezelt társasházakat, a tulajdonosok megelégedettségére.

Kérjen írásos tájékoztatót és árajánlatot! 
Az Ön társasházára vonatkozó egyedi ajánlatot átveheti 

személyesen, faxon, e-mailben vagy levélben.

Elérhetõség: 1012 Budapest, Pálya utca 7., 
+36-20-466-5808, +36-1-356-0388 www.hazga.hu


