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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. év-
fordulóján a Tabánban található ’56-os emlék-
mûnél tartott megemlékezést a Budavári
Önkormányzat. Dr. Boross Péter volt miniszterel-
nök és Nagy Gábor Tamás polgármester a sza -
badságért és a megmaradásért küzdõ magyar
lelki ségre hívta fel a jelenlévõk figyelmét. 

   
Az esõs idõjárás ellenére sokan részt vettek az
önkormányzat által szervezett megemlékezésen,
amelyet a hagyományokhoz híven a Tabáni ’56-
os emlékmûnél tartottak. Az Ócsai Károly szob -
rászmûvész tervezte 16 méteres obeliszk, tetején
a madáralakkal, a szabadságvágyat fejezi ki. 
   – „Ha megvizsgáljuk a magyar lelki tulajdonsá-
gait, valamennyi alján a szabadság szeretetét
leljük. Ezt találjuk nemcsak erényeiben, hanem
fogyatékosságaiban is. Ezért konok, hallgatag,
elhú zódó, sõt egyenetlenkedõ. Ezért bizalmatlan.
A függetlenség, a különállás a legnagyobb kin -
cse” – idézte köszöntõjében Illyés Gyulát Nagy
Gábor Tamás polgármester. Mint mondta, 61
évvel ez a lelki tulajdonság, a szabadság szeretete
vezette a magyarokat. – Tettük azt üzeni nekünk,
a ma élõknek, hogy ami fontos, azért emeljük fel
a szavunkat, azért álljunk ki, ha kell, az életünket
is feláldozva – hangsúlyozta. – Kiállásuk elsöpör -

te az akkori rendszer kereteit, a diktatúrát, ame-
lyet a kommunisták építettek a szovjet tankok
árnyékában. ’56 hõsei azonban nem pusz tán sza -
badok akartak lenni, de magyarok is akartak
lenni egy internacionalista világban – mondta a
polgármester, aki beszédét Babits Mihály: Áldás
a magyarra címû versével zárta. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Különleges jellel, egy emlékforrással  gazdagodott
az I. kerület a Reformáció 500 emlékévben.  Az
emlékforrás egyszerû jelzés a reformáció kezde-
tének ötszáz éves évfordulóján. Arra figyelmeztet,
hogy az embernek – egyénnek és közösségnek –
újra meg újra vissza kell térnie a tiszta forráshoz,
hogy felüdülve, erõt merítve végezhesse küldetését
a maga helyén, a maga idejében. A Reformáció
Emlékbizottság támogatásával és a Budavári
Önkormányzat közremûködésével megvalósult
emlékhelyet az Anjou sétányon avatták fel ok-
tóber 22-én. A kutat Kovács Miklós tervezte, a
kivitelezést a Laki Zrt. végezte.

– A reformációra való emlékezés nekünk magya -
roknak különleges ünnep. Nemzeti létünk, az
elmúlt évszázadok magyar történelme nem ért -
hetõ a reformáció magyarországi története
nélkül, és nem is választható el attól – mondta az
avatáson Varga Mihály nemzetgazdasági mini sz -
ter. Hozzátette: ahogy a magyarság múltja, úgy
jövõje sem választható el a reformációtól, hiszen
a jövõben éppen úgy szükségünk lesz a protestáns
szellem cselekvõ erejére, ahogyan az elmúlt szá -
zadok folyamán. – Mert magyarként akarunk
megmaradni Európában – mondta.
   – Magyarországon egyre jobban meg tudunk
felelni ennek a feladatnak. Az elmúlt években
saját értékeink alapján mertük átalakítani életün-

ket és gazdaságunkat. Így ma már több jut a csalá-
doknak, és többet tudunk adni a helyi közös sé -
gek támogatására – emelte ki a miniszter.  
   Nagy Gábor Tamás polgármester köszön-
tõjében arról szólt, hogy a reformáció törekvése
a tiszta forráshoz való visszatérés, ezt szimbolizálja
az emlékforrás a fehér Luther-rózsával és az úrva -
cso rai kehellyel. – A hit örömöt, vigasztalást és
békességet teremt. Luther ezen üzentét hordozza
ma gá ban ez az emlékjel – mutatott rá, hozzátéve,
hogy a kút forrásáról a múlt, tisztaságáról az igaz -
ság és vízérõl az élet jut eszünkbe.    

   A polgármester szerint különleges ajándék,
hogy megünnepelhetjük a reformáció 500
évét. De ez egyben felelõsséggel is jár, mert meg
kell érte nünk a reformáció XXI. századi üze ne -
tét és örökségét. Mint mondta, a protestantiz-
mus a modern európai demokrácia és kultúra
egyik alapvetõ építõeleme. A reformáció ugya-
nis azáltal, hogy a hitet az egyén és az Isten sze -
mélyes kapcsolatává tette, felértékelte az egyén
szerepét és felelõsségét. E szerep és fele lõs  ség -
tudat nélkül pedig nincs de mok rácia. 

(Folytatás a 3. oldalon)

„Jel a máról, arról, hogy tudjuk, kik vagyunk”

Felavatták a Reformáció
Emlékforrást a Budai Várban

Északi tájak
magyar és
finn ecsettel
A Várnegyed Galéria november 2-án nyíló új
kiállítása Finnország függetlenségének cen-
tenáriuma elõtt tiszteleg. Az Északi tájak ma-
gyar és finn ecsettel címû tárlaton az érdek-
lõdõk két kortárs festõmûvész virtuális találko -
zásának lehetnek tanúi. Mindketten Vaasa
városához kötõdnek, mindketten akvarellisták
és mindketten kisebbségi származásúak. Niko-
la Nándor magyar, Carl Wargh finn országi
svéd gyökerekkel rendelkezik, ám saját mû -
vészi hagyományaik nyomán mindkét mûvész
újra és újra ugyanazt a természeti tájat örökí -
tette meg.

Az ’56-os szabadságharc hõseire emlékeztek a Tabánban

Szabadságunkért,
megmaradásunkért 

Varga Mihály: a magyarság múltja  nem választható el a reformációtól                                                            Fotó: Fürjes Viktória

Babits Mihály:
Áldás a magyarra

Él a nagy Isten és semmise megy kárba,
Magyarok se lettünk pusztulni hiába,
hanem példát adni valamennyi népnek,
mily görbék s biztosak pályái az égnek.
Ebbõl tudhatod már, mi a magyar dolga,
hogy az erõs elõtt meg ne hunyászkodna.

Erõs igazsággal az erõszak ellen:
igy élj, s nem kell félned, veled már az Isten.
Kelnek a zsarnokok, tünnek a zsarnokok.
Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod.
Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg,
és jön az igazság, közelebb, közelebb...

1938. nov. 2-6.

A tárlat no vember 2-án 18 órakor nyílik
a Várnegyed Ga lé riában (Batthyány u. 67.). 
A megnyitón kö szön tõt mond Petri Tuomi-
Nikula, Finnország budapesti nagy követe.
A kiállítást Eero Heinäluoma, finn parla-
menti képviselõ nyitja meg. 
Közremûködik: Anni Kallioniemi – cselló. 

MEGHÍVÓ
November 5-én, vasárnap 11.00 órakor avatja
fel a Budavári Önkormányzat Réti József
opera  énekes emléktábláját a mûvész egykori
lakó házánál, a Naphegy utca 27. számú épü -
leten. A kiváló operaénekesre László Margit
pályatárs emlékezik. 
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Környezettudatossági programot hirdet a Buda -
vári Önkormányzat. A kertekben összegyûlt zöld-
hulladékot, õszi lombot, gallyakat, vastagabb
ágakat térítésmentesen elszállítatja az önkor-
mányzat. Kérjük, a mellékelt ütemterv szerint
készítsék ki a zöldhulladékot! Figyelem: az avar
égetése tilos!

Õsszel sokak számára gondot okozhat a kerti zöld-
hulladék, a lehullott falevelek „eltüntetése”. Ko -
rábban elégették az avart, nem gondolva arra,
hogy ez a tevékenység mennyire káros a környezet -
re és az emberi egészségre. Az égetéskor káros
anyagok kerülnek a levegõbe, a nagy szennyezést
elsõsorban az váltja ki, hogy alacsony a tûz
hõmérséklete, így aminek égni kellene, nem ég el
teljesen. Például a növényi részekben lévõ szén
ugyan oxidálódik, de csak részben, és szén-dioxid
helyett mérgezõ szén-monoxid keletkezik. Éppen
ezért a Fõvárosi Önkormányzat rendelet szerint
Budapesten tilos az avart és kerti hulladékot
elégetni. Figyelem! A tilalom megszegõi komoly
pénzbírságra számíthatnak. 

   A szakértõk a környezetszennyezõ égetés helyett
a komposztálást javasolják, hiszen valamennyi ker-
ti hulladék és avar komposztálható. A folyamat
során az elhalt növényi részeket mikroorganizmu-
sok bontják le és alakítják át a szárazföldi élet
nélkülözhetetlen anyagává, humusszá. 
   Sok helyen – fõleg a kisebb udvarokban, tár-
sasházak közös kertjében – a komposztálás nem
mindig valósítható meg. Éppen ezért a Budavári
Önkormányzat Környezettudatossági programot
hirdet az õszi lombhullás idõszakában: a kertek-
ben összegyûlt zöldhulladékot, avart, vastagabb
ágakat, bokrokról lenyírt gallyakat térítésmente-
sen elszállítatják és együttesen komposztálják. 
   Az október 30-tól december közepéig tartó
prog ram során az önkormányzat által megbízott
cég elõre meghatározott idõpontokban szállítja el
egy-egy területrõl az ingatlanok elé kihelyezett
fanyese déket, ágakat, gallyakat, és a zsákokba
(papír- vagy szemeteszsák) összegyûjtött avart és
más zöldhulladékot. Nincs szükség tehát elõzetes
regisztrációra vagy bejelentkezésre, elegendõ csak
kiké szíteni a megjelölt idõpontra a zöldhul-
ladékot, amelyet térítésmentesen elszállítanak. A
cég munkatársai igény szerint a helyszínen hagy-
nak zsákot, így a következõ idõpontban már azok-
ban készíthetõ össze az avar.  
   Kérjük, hogy az elszállítani kívánt zöldhul-
ladék közé ne keverjenek háztartási hulladékot!
Amennyiben a zöldhulladékos zsákokban ház-
tartási hulladékot, vagy egyéb, nem odavaló
anyagot találnak, a zsákot nem szállítják el.
   A programra három ütemben kerül sor, azaz a
szállítást végzõ cég szakemberi egy-egy területre
három alkalommal térnek vissza a zöldhulladé -
kért.

Õszi Környezettudatossági program az önkormányzat szervezésében – Tilos az avar égetése

Ingyenesen begyûjtik a zöldhulladékot  

KIKÉSZÍTÉS IDÕPONTJA                                 ELSZÁLLÍTÁS DÁTUMA HELYSZÍN

Október 29-én vagy október 30-án                           Október 30. Hétfõ (1. ütem) Lovas út, Logodi utca, Várfok utca, Mátray utca, 
reggel 05.00 óráig                                                      Fiáth János utca, Hattyú utca, Batthyány utca
                                                                                   

Október 30-án vagy október 31-én                           Október 31. Kedd (1. ütem) Attila út, Mikó utca ,Pauler utca, Tábor utca, Szabó Ilonka utca,
reggel  05.00 óráig                                                    Donáti utca

November 1-jén vagy november 2-án                       November 2. Csütörtök (1. ütem) Feszty Árpád utca, Kosciuszkó Tádé utca,
reggel 05.00 óráig                                                      Kuny Domokos utca, Márvány utca, Roham utca,

November 2-án vagy november 3-án                       November 3. Péntek (1. ütem) Ág utca, Aladár utca, Mészáros utca, Nyárs utca, 
reggel  05.00 óráig                                                     Pálya utca, Tigris utca, Zsolt utca, Gyõzõ utca, Róka utca

November 5-én vagy november 6-án                       November 6. Hétfõ (1. ütem) Gellérthegy utca, Váralja utca, Fenyõ utca, 
reggel  05.00 óráig                                                     Lisznyai utca, Naphegy tér, Naphegy utca, Orvos utca,

November 6-án vagy november 7-én                       November 7. Kedd (1. ütem) Czakó utca, Derék utca, Fém utca, Apród utca,
reggel  05.00 óráig                                                     Döbrentei utca, Hadnagy utca, Kereszt utca

November 7-én vagy november 8-án                       November 8. Szerda (1. ütem) Alsóhegy utca, Avar utca, Csap utca, Piroska utca, 
reggel 05.00 óráig                                                      Galeotti utca, Harkály utca

November 8-án vagy november 9-én                       November 9. Csütörtök (1. ütem) Bérc utca, Gyula utca, Kocsány utca, Mihály utca, 
reggel  05.00 óráig                                                     Orom utca, Sánc utca, Szirtes út, Szirom utca, Számadó utca

November 19-én vagy november 20-án                   November 20. Hétfõ (2. ütem) Lovas út, Logodi utca, Várfok utca, Mátray utca,
reggel 05.00 óráig                                                      Fiáth János utca, Hattyú utca, Batthyány utca

November 20-án vagy november 21-én                   November 21. Kedd (2. ütem) Attila út, Mikó utca ,Pauler utca, Tábor utca, 
reggel 05.00 óráig                                                      Szabó Ilonka utca, Donáti utca

November 21-én vagy november 22-én                   November 22. Szerda (2. ütem) Feszty Árpád utca, Kosciuszkó Tádé utca,
reggel 05.00 óráig                                                      Kuny Domokos utca, Márvány utca, Roham utca,

November 22-én vagy november 23-án                   November 23. Csütörtök (2. ütem) Ág utca, Aladár utca, Mészáros utca, Nyárs utca, 
reggel 05.00 óráig                                                      Pálya utca, Tigris utca, Zsolt utca, Gyõzõ utca, Róka utca

November 23-án vagy november 24-én                   November 24. Péntek (2. ütem) Gellérthegy utca, Váralja utca, Fenyõ utca,
reggel 05.00 óráig                                                      Lisznyai utca, Naphegy tér, Naphegy utca, Orvos utca,

November 26-án vagy november 27-én                   November 27. Hétfõ (2. ütem) Czakó utca, Derék utca, Fém utca, Apród utca,
reggel 05.00 óráig                                                      Döbrentei utca, Hadnagy utca, Kereszt utca

November 27-én vagy november 28-án                   November 28. Kedd (2. ütem) Alsóhegy utca, Avar utca, Csap utca, Piroska utca, 
reggel 05.00 óráig                                                      Galeotti utca, Harkály utca

November 28-án vagy november 29-én                   November 29.  Szerda (2. ütem) Bérc utca, Gyula utca, Kocsány utca, Mihály utca,
reggel 05.00 óráig                                                      Orom utca, Sánc utca, Szirtes út, Szirom utca,  Számadó utca
                                                                                   

December 3-án vagy december 4-én                       December 4. Hétfõ (3. ütem) Lovas út, Logodi utca, Várfok utca, Mátray utca, 
reggel 05.00 óráig                                                      Fiáth János utca, Hattyú utca, Batthyány utca

December 4-én vagy december 5-én                       December 5. Kedd (3. ütem) Attila út, Mikó utca ,Pauler utca, Tábor utca, 
reggel 05.00 óráig                                                      Szabó Ilonka utca, Donáti utca

December 5-én vagy december 6-án                        December 6. Szerda (3. ütem) Feszty Árpád utca, Kosciuszkó Tádé utca, 
reggel 05.00 óráig                                                      Kuny Domokos utca, Márvány utca, Roham utca,

December 6-án vagy december 7-én                       December 7. Csütörtök (3. ütem) Ág utca, Aladár utca, Mészáros utca, Nyárs utca, 
reggel 05.00 óráig                                                      Pálya utca, Tigris utca, Zsolt utca, Gyõzõ utca, Róka utca

December 7-én vagy december 8-án                       December 8. Péntek (3. ütem) Gellérthegy utca, Váralja utca, Fenyõ utca, Lisznyai utca, 
reggel 05.00 óráig                                                      Naphegy tér, Naphegy utca, Orvos utca

December 10-én vagy december 11-én                    December 11. Hétfõ (3. ütem) Czakó utca, Derék utca, Fém utca, Apród utca,
reggel 05.00 óráig                                                      Döbrentei utca, Hadnagy utca, Kereszt utca

December 11-én vagy december 12-én                    December 12. Kedd (3. ütem) Alsóhegy utca, Avar utca, Csap utca, Piroska utca, 
reggel 05.00 óráig                                                      Galeotti utca, Harkály utca

December 12-én vagy december 13-án                    December 13. Szerda (3. ütem) Bérc utca, Gyula utca, Kocsány utca, Mihály utca, 
reggel 05.00 óráig                                                      Orom utca, Sánc utca, Szirtes út, Szirom utca, Számadó utca

Figyelem! 
A zöldhulladékot a mellékelt táblázatban feltüntetett, a lakókörzetükre érvényes elszállítási napon legkésõbb reggel 5 óráig, vagy a szállítást megelõzõ napon helyezzék ki.
Ügyeljenek arra, hogy a zsákba kizárólag zöldhulladék (avar, fa- és bokornyesedék, nyírt fû, gyom) kerüljön. A vastagabb faágakat  nem kell zsákba helyezni, de kérjük, azokat
úgy helyezzék ki az ingatlanok elé, hogy ne zavarja a közlekedést. A program térítésmentes, nincs szükség elõzetes regisztrációra vagy bejelentkezésre. 
Együttmûködésüket köszönjük! 

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma megbízásából
az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ nyílt pályázat
kere tében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsõ -
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot fel-
sõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára.

A korábbi évek hagyományainak megfelelõen a
Buda pest I. kerület Budavári Önkormányzat az idén
is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi for-
dulójához. Az Ösztöndíjrendszer célja az esélyte -
remtés érdekében a hátrá nyos helyzetû, szociálisan
rászoruló fiatalok felsõfokú tanulmányainak támo-
gatása.
   A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007.
(III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat terüle -

tén állandó lakóhellyel rendelkezõk részesülhetnek.
Az ösztöndíjpályázatra jelentkezhetnek:
   • felsõoktatási hallgatók, akik felsõoktatási intéz -
mény ben (felsõoktatási hallgatói jogviszony kereté ben)
teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szak -
képzettséget eredményezõ alapképzésben, mes ter -
fokozatot és szakképzettséget eredményezõ mester -
képzésben, osztatlan képzésben vagy felsõfokú, illetve
felsõoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
   • 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt
álló középiskolások.

A pályázat benyújtásának határideje: november 7.

További információ: www.budavar.hu, személyesen
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Nép -
jó léti Csoportján: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
sz. alatt, valamint a +(36-1)-458-3051 telefonszámon.

Pályázati felhívás 

A Budavári Önkormányzat beruházásában teljesen felújítják az Európa parkban lévő sportpályát: új gu-
miburkolatot alakítanak ki, és kültéri fitnesz-eszközöket is kihelyeznek a területre. A park felújítása során
megújulnak a sétautak és a világítást is modernizálják. A munkálatokkal november közepére készülnek el.
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(Folytatás az 1. oldalról)
  – Október 23. a felemelkedés ünnepe. Egy nemzet, figyelve

önmagára, tisztelve tulajdonságait, történelmi eseményeit, elér -
kezettnek látta az idõt, hogy megfeleljen annak a kötelezet t -
ségének, amelyet az elõdök hagyománya rótt rájuk – mondta
ünnepi beszédében dr. Boross Péter, egykori miniszterelnök,
a Szabadságharcosokért Közalapítvány elnöke. – Megmaradni,
szabadnak lenni – ezt diktálja nekünk törté nelmünk – mondta
a szónok, utalva a Rákóczi-szabadságharcra vagy az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc eseményeire. Mint mondta, van-
nak nemzetek, amelyek pusztán egyetlen történelmi zuhanásba
felmorzsolódtak, elve szítet ték identitásukat, nyelvüket. A ma-

gyarok azonban újra és újra
felemelkedtek. – Mi a
titok, ami a nemzeti önvé -
delemre késztet bennünket
napjainkban is, ami kor ezt
a harcot más eszkö zök kel
vívják? – tette fel a kér dést.
– Mi nem fogadjuk el, amit
ránk akarnak erõ szakolni,
mi a szabadságot akarjuk –
szögezte le Boross Péter.
Hozzátette: ezért hoztak
elõ deink ál do zatot, ne -
künk pedig kö telességünk
emlékezni arra, ha újra ál -
dozattal kell megváltani
magyarságun kat. 
– Ez a lelkiség jellemezze

a következõ generációt,
amely átveszi tõlünk a
stafétabotot, amelyre az
’56-os hõsök nevét vésték.
Legyen éber a kész tetés,
hogy ha kell, lelki rejtekeik-
bõl vegyék elõ az akaratot,

vállalják a kockázatot szabad-
ságunkért, megmaradásunkért – zárta beszédét az egykori
minisz ter elnök. 
   A megemlékezésen Újlaki Dénes Jászai Mari-díjas színész,
Érdemes Mûvész idézte fel az ’56-os eseményeket, és személyes
emlékeirõl is beszélt a közönségnek. Újlaki Dénest tizennégy
évesen államellenes szervezkedés, fegyverrej tegetés és gyilkossá-
gi kísérletben való tevékeny ség miatt elsõ fokon hat, másod-
fokon három évre ítéltek, két évet ült börtönben gyermekként.
   Az ünnepség végén az önkormányzat, a pártok képviselõi és
a civil szervezetek helyezték el a megemlékezés virágait a Tabáni
’56-os emlékmûnél. 

Javában zajlik a műemlékházak felújítása a Várban és a Vízi város -
ban: az  önkormányzat beruházásában az idei évben is számos
épület külső vagy belső homlokzatát, illetve tetőzetét újítják meg a
szakemberek. Az Úri utca 43. szám alatti épület lakói nagy öröm-
mel fogadták, hogy megszépül a ház belső homlokzata és a tető.
Annak pedig különösen örültek, hogy a szakemberek a munkála-
tok során megóvták az udvarban található, közel száz éves
szőlőtőkét, amelyre az itt élők joggal büszkék. Ottjártunkkor dr.
Galgóczi Tamás éppen szüretelte a mézédes gyümölcsöt, és vissza-
kötözte a felújítás miatt lebontott ágakat.

(Folytatás az 1. oldalról)
– A reformáció ébresztette rá az európai közössé -
geket arra is, hogy a nép egésze – függetlenül tag-
jainak a társadalmi hierarchiában betöltött
szerepétõl – egy nagyobb közösséghez tartozik.
Így a reformáció az egy közösséghez tartozás
élményét adta és fogalmazta újra az akkori euró-
pai kereszténység számára. Sikere, a protestantiz-
mus gyors elterjedése is ezzel magyarázható –
mutatott rá Nagy Gábor Tamás.
   – Éppen ezért a hitvalló bátorsága nélkül ma
más lenne Európa. Ha lenne egyáltalán… – tette
hozzá a polgármester.  
   – Ma éppen az egy közösséghez tartozás tudata
sérül a leginkább Európában, és ezzel együtt
átíródik minden, amit 500 éve a hûségrõl gon-
dolunk. A keresztény hit közössége éppúgy meg-
gyengül, mint a nemzeti összetartozás ereje. Így
válik rasszizmussá Európában, ha valaki vállalja
nemzeti önazonosságát – hangsúlyozta Nagy
Gábor Tamás. Roger Scruton brit konzervatív
filozófus gondolatmenetét idézve hozzátette: a
befogadás nyájas szorgalmazása a bennünket
másoktól megkülönböztetõ kulturális hagyo -
mány megtagadását leplezi. – Tagadásból azon-
ban nem lehet építkezni – mutatott rá.  – Éppen
ezért a Reformáció Emlékforrás minket a szeretet
parancsára emlékeztessen! 

   Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbi-
zottság miniszteri biztosa a kút tervezésérõl be -
szélt a jelenlévõknek. Mint mondta, fontos szem-
pont volt, hogy ne monumentális emlékmûvet
állítsanak, hanem egyszerû, protestáns visszafo-
gottsággal megvalósuló jelet hagyjanak.  A forrás
jelképezi azt is, amire Luther Márton olyan sok-
szor figyelmeztetett, hogy életünk egyik legstabi-
labb pontja az, hogy meg vagyunk keresztelve. 
– Az emlékkút jel a múltból, a tévútról és az újra
megtalált helyes útról; jel a máról, arról, hogy a
reformáció 500 éves évfordulóján tudjuk, kik va -
gyunk, és õrizzük hitbeli és nemzeti érté keinket,
identitásunkat. A kúttal jelet hagyunk az utá-
nunk jövõknek arról, hogy mi milyen gyöke rek -
kel rendelkezünk, nehogy érték vesztett emberek -
ké váljanak – fogalmazott Hafenscher Károly.

Az ’56-os szabadságharc hõseire emlékeztek a Tabánban

Szabadságunkért, megmaradásunkért

„Jel a máról, arról, hogy tudjuk, kik vagyunk”

Felavatták a Reformáció Emlékforrást

Az avatáson Gáncs Péter, a Magyar országi Evangélikus Egyház elnök-püspöke (képünkön) osztott áldást, amelynek során
a kútból folyni kez dett az életet és a tiszta igazságot szimbolizáló víz. Illés Dávid református esperes köszöntőjében úgy
fogalmazott: a reformáció nagy ajándéka, hogy visszatalálhatunk az élő vízhez.                                            Fotó: Fürjes Viktória

Menő reformáció – ezzel a címmel alakítottak ki mozgó tárlatot egy buszban. A kezdeményezés célja, hogy a kiállítás az
ország minden pontjára eljusson, és bárki ingyenesen megismerhesse a reformációt, az egyik legfontosabb hitújító
mozgalmat. A Menő reformáció a Kapisztrán térről indult országjáró körútjára. Fotó: Fürjes Viktória

Nagy Gábor Tamás: a protestantizmus a modern európai
demokrácia és kultúra egyik alapvetõ építõeleme

Az emlékhelyhez a Budavári Önkormány zat
méltó környezetet teremtett a Murad pasa bástyán:
a területet speciális prágai kövezettel burkolta le a
Budavár testvérváro sából, a cseh fõvárosból ér -
kezett DAP cég. 2008-ban, a Bécsi kapu téri
evangélikus templom elõtti terület burkolatának
felújítását is ezen cég végezte el prágai kövekkel,
Kovács Miklós tervei alapján. 

A Reformáció 500 Emlékévben a Budavári
Önkormányzat és a kerületi protestáns egy-
házak közös programsorozattal ünneplik a
reformáció kezdetét. Ennek nyitánya volt az
emlékforrás avatása.
Az esemény záróprogramjai:

Október 29-én, vasárnap délelõtt 10.00 órára
szeretettel várnak mindenkit a Szilágyi Dezsõ
téri református templomba a Reformáció 500
ünnepsorozat jegyében megrendezésre kerülõ
ünnepi úrvacsorás istentiszteletre. Ezen alka-
lomból a Tabulatúra régizene együttes kísé -
retében korhû hangszereken reformáció kora-
beli zsoltárok, dicséretek közös éneklésével
emlékeznek meg a reformáció ünnepérõl. 

Október 31-én 16.00 órától ökumenikus
istentisztelet a Bécsi Kapu téri evangélikus
templomban, igehirdetõ: Illés Dávid reformá-
tus esperes-lelkész. 

19.00 Fáklyás, énekes átvonulás a Szilágyi
Dezsõ téri református templomba. 

19.30 Budapesti Tomkins Énekegyüttes
ünnepi mûsora, elõ adást tart: Bence Imre
evangélikus esperes-lelkész.

Boross Péter: Mi nem fogadjuk el, amit ránk akarnak erõszakolni, mi a szabadságot akarjuk            Fotó: Fürjes Viktória

Fotó: Fürjes Viktória
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Vashegyi György Budavárról, az MMA-ról és a mûvészeti nevelésrõl 

„Karmester voltam, vagyok és leszek”MÁRAI SZALON 
Budavári Önkormányzat Díszterem 
(1014 Budapest, Úri utca 58.)
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt október 31-én
17.00 órakor Borban humor, humorban bor címû
est jére. Vendégek: Légli Ottó borász, Sándor György
humoralista. Házigazda: Szigethy Gábor. A pompás
falatokról a La Fiesta Party Service gondoskodik.

ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
November 7-én, kedden 18.00 órától Lajtha
László hárfás kamarazenéje. Közremûködik: Raz -
valjaje va Anasztázia – hárfa, Duleba Lívia – fuvola, Rácz
József és György Boglárka – hegedû, Szûcs Boglárka –
brácsa, Zétényi Tamás – cselló, Brassói-Jõrös Andrea –
ének. Vezényel: Sándor László. A mûveket ismerteti:
Solymosi Tari Emõke. Mûsoron: Trio no.2 fuvolára, csel-
lóra és hárfára op.47, Marionnettes op. 26 (Szvit fu-
volára, hegedûre, brácsára, gordonkára és hárfára),
Három noktürn op.34 (fuvola, hárfa, vonós kvartett,
ének). Belépõ: felnõtteknek 600 Ft, diákoknak, nyugdí-
jasoknak, pedagógusoknak 300 Ft.

HAGYOMÁNYOK HÁZA –
KÖZÖSSÉGI TEREM 
(1011 Budapest, Apor Péter utca 2-4.)
Október 27-én, november 3-án, 10-én, 17-én és
24-én 17.00 és 18.30 között Aprók tánca –
Gyermektáncház.  Novemberben Szent András havi vi-
gassággal, Márton napi tollasbállal, Katalin napi fonó-
val, adventi készülõdéssel, valamint az ezekhez a jeles
napokhoz kapcsolódó népszokásokkal, táncokkal,
zenével kézmûves foglalkozással várják a gyerekeket.
Elõzetes bejelentkezés nem szükséges.

SEMMELWEIS
ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM
(1013 Budapest, Apród utca 1-3.) 
Október 27-én 16:00 órakor tematikus tár-
latvezetés az Arany Sas Patikamúzeumban (1014
Budapest, Tárnok utca 18.). Gyógyszer vagy kábítósz-
er? - A tudatmódosító szerek története. Regisztrálni a
sajto.semmelweis@gmail.com címen lehet.

VÁROSMAJORI JÉZUS SZÍVE
PLÉBÁNIA 
(1122 Budapest, Csaba utca 5.)
Október 29-én, november 12-én és november
26-án 16-18 óráig Kis Etológia. Csányi Vilmos álla-
tok viselkedésérõl szóló könyvét folytatólag ismertetik
a városmajori könyvtárban (torony földszint). Várják a
társaságra, értelmes beszélgetésre vágyókat! 

Programok

Vashegyi Györgyöt, a régizene kiemelkedõ sza-
kértõjét választották október 10-én a Magyar
Mûvészeti Akadémia elnökévé. Köztestületi
funkciója mellett a jövõben is õszinte örömmel
tesz eleget a Budavári Önkormányzat meghívá-
sainak, így az Orfeo zenekar és a Purcell Kórus
koncertjeit a jövõben is élvezheti a kerület
közössége.  

– Szó sem lehet semmilyen cserbenhagyásról, a
Purcell Kórus és Orfeo Zenekar nagyon sokat
köszönhet Budavárnak és az önkormányzatnak
– kezdi a beszélgetést az MMA elnöke. Annak
idején õk tették a magot mellénk, amiért nagyon
hálásak vagyunk. Az elmúlt harminc év magyar
klasszikus zenei életében a legkevesebb közpénzt
mi használtuk föl, de ennek a közpénznek a
jelentõs része a Budavári Önkormányzattól szár-
mazott. Ha egyetlen személyt kellene monda-
nunk az elmúlt 15 évbõl, aki a legtöbbet tette
azért, hogy a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar
folyamatosan mûködhessen, õ dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester volt. A közelmúltban meg
is hosszabbítottuk a 2003 nyarán kötött közszol-
gáltatási szerzõdésünket és elárulhatom, hogy a
következõ idõszakban az eddiginél még több
koncertet tartunk. A Budavári Önkormányzat
támogatásával ugyanis megépült Magyarország
egyetlen igazán magas színvonalú Graf zongora
kópiája. Az 1870-es évekig – azaz a Steinway-cég
D-modelljének megjelenéséig – szinte a teljes
késõ klasszikus és romantikus zongora-repertoár
erre a hangszerre íródott. November 12-én vasár-
nap egy három alkalomból álló, ingyen meghall-
gatható dalest-sorozatot indítunk a Városháza
aulájában, amely hangversenyeken az énekhang
állandó partnere ez a Graf zongora lesz. Ezen
kívül természetesen adventi koncertet is adunk
(december 3-án délután, szintén a Városházán)
és a jövõ évi Beethoven Fesztiválon az eddi gi ek -
nél erõteljesebb lesz a jelenlétünk. 
t Néhány évvel ezelõtt mûvészi tevékenysége révén
jelölték a Magyar Mûvészeti Akadémia tagjai sorába.

– 2013-ban nagy megtiszteltetés volt számomra,
hogy levelezõ tag lehettem. Azért vállaltam a
jelölést, mert rengeteg olyan muzsikustársam
nevét olvastam az MMA akkori Zenemûvészeti
Tagozatának tagjai között, akiket szakmailag és
emberileg egyaránt nagyon sokra tartottam.
Nem szerepelt ott még minden olyan zenész
neve, akit nagyra becsülök, viszont nagyon
fontos, hogy egyetlen olyan név sem szerepelt a
listán, aki miatt nem vállaltam volna a jelölést.

Természetesen nem politikai szemszögbõl mér-
legeltem, és a jövõben sem szeretnék politizálni.
Karmester voltam, vagyok és leszek, és nem let-
tem politikus attól, hogy az MMA elnökévé
választottak.
t Vajon ez az alapállása vezette sikerre az elnöki
posztra benyújtott pályázatát is? 

– Hatalmas meglepetésként ért, hiszen arra azt
hiszem, senki sem számított, hogy az elsõ for-
dulóban meg lehet nyerni egy ilyen szavazást.
Óriási megtiszteltetés, hogy akadémikustársaim
ilyen többsége szavazott rám. Nem volt politikai
hátszél mögöttem: egyetlen politikust sem hív-
tam föl a közgyûlés elõtt. Úgy gondoltam, hogy
nekem az akadémikusok közösségét kell meg-
gyõznöm, hiszen õk szavaznak rólam. Korábban
elsõsorban a zenész akadémikusokkal álltam
kapcsolatban, nekik elküldtem a pályázatomat
is, amelyre tõlük sok hasznos észrevételt kaptam;
ezeket ezúton is nagyon köszönöm. Több lép-
csõn keresztül csiszolódott az a beszéd, amelyet
október 10-én elmondtam a Vigadóban. Szá-
momra nagyon nagy felhatalmazást és megtisztel-
tetést jelent, hogy titkos, demokratikus szavazás-
sal engem választottak meg.
t Tervei között a mûvészeti nevelés erõteljesebb
meg jelenésére, a mûvészi életmûvek digitalizálására
és a mûvészeti ismeretterjesztésre szeretne nagyobb
hangsúlyt fektetni. Miért tartja ezeket kiemelten
fontos feladatnak?

– A mûvészeti nevelésnél kevés fontosabb dolog
létezik a személyiségfejlõdés szempontjából, és

Kodály Zoltán országában erre különösen oda
kell figyelnünk. Nyilvánvalóan ezt nem lehet 2
nap vagy 2 év alatt megvalósítani, de 5-10 év alatt
– természetesen a modern kornak megfelelõ
módon – van esély arra, hogy sokat tegyünk
ezért. A digitalizáció saját kulturális örökségünk
gondozása miatt is fontos: egyik álmom, hogy
egy évtized múlva Magyarországon is hozzá -
férhetõ legyen egy olyan átfogó internetes kul-
turális archívum, amilyen például Franciaország-
ban vagy Olaszországban már nagyjából 10 éve
elérhetõ (www.gallica.fr és www.internetcultur-
ale.it). Jelen pillanatban sokszor rosszul sáfárko-
dunk a nemzeti értékeinkkel – ott tartunk, hogy
még a magyar Himnuszból sincs egy letölthetõ,
hiteles partitúra és zenekari anyag, nagy zeneszer -
zõink életmûve alig hozzáférhetõ. Kodály az
ifjúság zenei nevelésérõl azt vallotta, hogy a fiata -
loknak csak a létezõ legjobb színvonalú elõadást
szabad adni: ehhez képest a mai elõadók gyakran
félgõzzel összerakott, kényszerbõl „letudott”
prog rammal tartanak éppen ifjúsági koncertet...
A mûvészeti nevelésnek és ismeretterjesztésnek
olyan fõ stratégiává kell válnia, amelyet a közmé-
dia kiemelten támogat. A minõség nagyon
fontos, nem várhatjuk el a csupán közönségként
érdeklõdõ emberektõl, hogy szakértõként
felmérjék, átlássák, esetleg tolerálják az elõadá-
sok hibáit – ez bizony a mûvészeti szakma felada-
ta. Ha a közönség igazán jót lát és hall, a
minõséget késõbb is mindig szeretni fogja.

Rojkó Annamária

Vashegyi György a tavalyi adventi koncerten a Városházán – idén is várják majd a közönséget decemberben

Az egykori Pénzügyminisztérium épületének
közeljövõben kezdõdõ felújítási munkái miatt
október utolsó napján bezár a Litea Könyvesbolt
és Teázó.  A városrész kultikus helyének vezetõje,
Bakó Annamária azonban nem búcsúzik.

t Milyen érzéssel köszön el a könyvesbolttól,
amely minden vári irodalombarát szemében Önhöz
kötõdik?

– Gondolataimat gyönyörûen kifejezi az a fotó,
amely eredetileg az Európai fotómûvészet 150
éve címû albumban jelent meg. Egy Svájcban
élő könyves barátomtól kaptam a képet, ame-
lyen egy lebombázott londoni könyvesbolt lát -
ható. Az összeomlott tetõszerkezet és törmelék
között még ott lebeg a por, ugyanakkor beárad
a friss levegõ és a fény. A könyvespolcok elõtt az
óvóhelyrõl felmerészkedett emberek keresik a
nekik szóló könyveket. Ez a fénykép szimbólum

és az ars poeticám is egyben, hiszen azt a régi
mondást sugallja, amely szerint „a mûveltség jó
sorban ékesség, szükségben mene dék”. Azt re -
mé lem, hogy a Litea is ilyen hely volt.
t Mióta kötõdik a kerület olvasóihoz, az irodalom
barátaihoz?

– Az én vári idõszámításom 1977. szeptember 1-
én kezdõdött. Akkor léptem be az Állami
Könyvterjesztõ Vállalat Vörös Sün házban lévõ
93. számú könyvesboltjába. 13 év után, 1990-
ben kerültem át a Hess András téri Liteába, és
ez lett az igazi védjegyem. E csodálatos 40 év
kegyelmi ajándék, hiszen kevesen mondhatják
el magukról, hogy a munkájuk egész életükben
örömzene volt. Ezt köszönöm a fiamnak, Bakó
Budának, aki társam és támogatóm volt. S
köszönet a mindenkori mun katársaimnak is,
akik segítettek ezt a missziót megvalósítani. A
vári lakosság kezdettõl fogva befogadott, 2003-

ban az õ akaratukból lettem Budavár díszpol-
gára. Ezt próbáltam nap, mint nap megköszön-
ni, megszolgálni. Az ember ilyen helyzetben azt
érzi, hogy hozzátehet valamit a világhoz. Ezért
külön köszönet a váriaknak, a kerületieknek.
t Mitõl vált a Litea különleges közösségi térré?

– E bolt adottságai sokkal több lehetõséget
kínáltak annál, hogy csupán könyvek adásvé -
telét folytassuk benne. A hely szelleme meg -
erõsítette bennem, hogy a könyvek összekötnek
az olvasókkal, és a könyvek mentén gyönyörûen
meg lehet tenni az utat lélektõl lélekig. Hiszem,
hogy fele lõsséggel segítem a „Könyvet” cso dá la -
tos küldetése beteljesítésében, amely szerint
„Habent sua fata libelli”, azaz „minden könyv -
nek megvan a maga sorsa”, a maga olvasója.
t A Litea bezárása után milyen sors vár a köny -
vek re és az olvasókra?

– Hivatalosan október 31-e az utolsó nyitva tar -
tási nap. Elárulom azonban, hogy aki no vem -
berben a Fortuna udvarban jár, még nyitva talál-
ja az ajtót és jelentõs kedvezményekkel vásárol-
hat a könyvkészletünkbõl. Amikor végleg leürí -
tem a polcokat, iskoláknak és könyvtáraknak is
szeretnék könyvcsomagokat adományoz ni.  
t Lát-e reményt a folytatásra?

– Egy korszak lezárult, de remélem, nem véglege-
sen. Komoly esélyt látok arra, hogy jövõ tavasszal
valahol a Litea közelében újra kinyitunk. A
Budavári Önkormányzat ugyanis nem szeretné,
hogy a budai olvasóközönség ilyen személyes
hangulatú könyvesbolt nélkül maradna. A Litea
sosem volt a kerület tulajdona, éppen ezért na-
gyon megható az ön kormányzat segítő szándéka.
Támogatásukkal a rendez vé nyeinket már idén
novembertõl az újonnan megnyílt Jókai Anna
Szalonban tarthatjuk, ahová mindenkit szeretet-
tel várunk. Nem búcsú zom tehát, hanem –
ahogy a tévéadásokban mondják – „most egy
kis szünet következik, és szünet után vissza-
jövünk!”. Búcsú helyett inkább Kisfaludy Károly
sorával azt üzenem a kedves kerületi olvasóknak,
hogy „Él magyar, áll Buda még”.                        Rojkó 

A Litea nem búcsúzik, csak elköszön

Így nevettünk egykor…

Lesz-e foci
Kiskunbékáson?
Az Így nevettünk egykor... sorozat legutóbbi
vetítésén a Hazai pálya címû filmen nevet he -
tett a közönség. Gundel Takács Gábor sport -
kommentátor, mûsorvezetõ és nem mellesleg
a Tabáni Spartacus Labdarugó Utánpótlás
Szakosztály elnöke – így ki más lett volna hite-
lesebb vendége a kiskunbékási futballcsapat
történetét elmesélõ, Palásthy György rendezte
film utáni beszélgetésnek, mint õ? Ráadásul a
film egyik fõszereplõje Latinovits Zoltán,
akinek nagypapája, Gundel Károly, a meghí -
vott dédnagyapja volt. A film kapcsán termé -
szetesen a labdarúgásról is szó esett.

Az Így nevettünk egykor… következõ vetítése:
november 16. 19.00 óra 
Szomjas György Falfúró címû filmszatírája.
A belépés díjtalan, ingyenes jegyek csak szemé-
lyesen a Tabán artmozi pénztárában igényel-
hetõk. Cím: Krisztina krt. 87-89.

Bakó Annamária, és fia, Buda a Liteában – „Szünet után visszajövünk”
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„Vésõjét magasabb szellem fogta” -  Wagner Nándorra emlékeztek a Jókai Anna Szalonban

A világbéke világhírû szobrásza
Születésének 95. és halálának 20. évfordulóján
Wagner Nándor szobrászmûvész emlékét idézték
fel a Jókai Anna Szalonban. Az esten nem
pusztán a mûvész családja, de a századik
életévében járó Bartha Laci bácsi, Wagner
Nándor legidõsebb élõ nagyváradi iskolai barátja
is részt vett.  

Wagner Nándor szobrászmûvész szellemi örök-
ségét õrzi és ápolja az Academia Hungarica
Alapítvány és a Wagner Nándor Emlék alapít -
vány, amelyek októberben a Jókai Anna Szalon-
ban rendeztek emlékestet a mûvész születésének
95. és halálának 20. évfordulóján. A helyszín-
választás nem véletlen; egyrészt Jókai Anna és
Wagner Nándor hitvallása nagyon közel áll
egymáshoz. Másrészt az I. kerületben, a Gellért-
hegyen állították fel Wagner Nándor Filozófiai
Kert címû kompozícióját, a Földanya szobra
pedig a Bécsi kapu elõtt, a Lovas út - Várfok utca
találkozásánál áll. Mindkét szobor a kerület
büszkesége – mondta Nagy Gábor Tamás polgár -
mester köszöntõjében. 

   – A világ akkor haladhat, akkor lesz béke, ha
egymás mind jobb megértésén dolgozunk, a nagy
világvallások közti harmónia fogja elõsegíteni a
világbékét – idézte fel Wagner Nándor hitvallá sát
a polgármester. Hozzátette, ezt jelképezi a Filozó-
fiai Kert szoborcsoportot is, amelyet nem sokkal
a 2001. szeptember 11-i terrortámadást követõen
állították fel a Gellérthegyen. – A terror miatt
akkor megváltozott a világ. A mostani terrorhul-
lám pedig jelzi, sokat kell még dolgoznunk a
békéért – figyelmeztetett Nagy Gábor Tamás.
   A mûvész életútját méltatva úgy fogalmazott,
Wagner Nándor 1956-ban Svédországban meg-
tapasztalta azt a szabad életet, amiben itthon
akkoriban nem lehetett része. – Új otthonra
azonban Japánban lelt, ott születhettek meg hal-
latlanul szép mûvei. Szobrai olyan hazatérést
jelentenek, amelyekbõl erõt, útmutatást merít -
hetünk. Vésõjét magasabb szellem fogta, alkotá-
sait magasabb szellem ihlette – emelte ki. 
   Wehner Tibor mûvészettörténész arra hívta
fel a figyelmet, hogy Wagner Nándor halála
után a szobrász mûvészete nem lett a feledésé.
Több al ko tását állították fel: a tokiói Nagatomo
Egyetem filozófiai udvarán a Filozófiai Kert egy

újabb, tizenegy alakos változatát avatták fel,
Sappo roban pedig a Földanya szobrot. A mû -
vész masikoi mû termében a Székesfehérvárott
álló Corpus Hungaricum fõalakjának önálló
válto zata került végle ges elhelyezésre.
   Szólt arról is, hogy megtalálták azt a közel fél-
száz szobrot, amelyeket a mûvész 1956-ban ha-
gyott hátra a Várkert Bazárbeli mûtermében,
Gulyás János filmrendezõ pedig dokumentálja
az életmûvet, a szoborállításokat. A filmet az em -
lék esten is bemutatták. 
   – Mindez bizonyítja, hogy az 1997-ben lezárult
életmû mind a mai napig aktív erõként közöt-
tünk van – fogalmazott Wehner Tibor. 
   Az emlékesten részt vett Wagner Bálint, a
szob rászmûvész fia és Chiyo Wagner, az alkotó
özvegye is, aki elmondta: férje számára a világ-
béke volt a legfontosabb, ezért alapítványuk fõ
feladata ezt a gondolatot tovább adni. Köszö ne -
tét fejezte ki férje emlékének magyarországi ápo -
lásáért. Koji Akiyama, a Wagner Nándor Emlék -
alapítvány elnöke beszámolt arról, hogy har minc
éve minden esztendõben megrendezik Mashiko
városában az egyhónapos Wagner Nándor kiál-
lítást, amelyet egyre többen látogatnak. DIA

Programok
„IRÁNYTMUTATÓ FÜGGÕÓNOK”
Október  31-én, kedden 17.30 órától a Cine -
ma64  filmklub a „Válságkezelõ fõépítész”-rõl,
Turi Attiláról készített portréfilm vetíté sével
várja az érdeklõdõket a Jókai Anna Szalonban.
Olyan Ybl-díjas építésszel találkoz hatunk, aki
Makovecz Imre tanítványaként és munkatár-
saként 1991-ben részt vett a Sevillai Világkiál-
lítás magyar pavilonjának létrehozá sában. A
katasztrófa fõépítészeként is emle ge tik, hiszen
õ volt a Kolontárt és Devecsert elöntõ, tíz
halottat és százötven sebesültet maga után
hagyó vörösiszap áradatot követõ újjá építési
munkák vezetõje. Válságkezelõ fõépí tészként
vallotta: „A legfõbb dolog a falvak elnépte-
lenedésének megakadályozása és a pánik meg -
állítása”. Nézzük együtt Gulyás János, Balázs
Béla-díjas és Érdemes Mûvész filmrendezõ
„Iránytmutató függõónok” címû, megrendítõ
alkotását! 

ZSENI VAGY NEM ZSENI? – AVAGY
KALANDOZÁS EGY MOZART 
LABIRINTUSBAN
November 8-án, szerdán 18.30 órakor foly-
tatódik Eckhardt Gábor Vízizene címû soroza-
ta.  A c-moll zongora-fantázia (KV 475) Wolf-
gang Amadé Mozart egyik legmerészebb, leg-
modernebb alkotása. Játsszunk el a gondolat-
tal, milyen mû született volna, ha ezek az
ötletek egy másodrendû zeneszerzõ fejébõl pat-
tannak ki? Sõt! Szólaljon meg is néhány részlet
a tucat-mûvek stílusában! És most helyezzük
mellé a mozarti leleményt! A zsenialitás mi -
ben létére így tudunk közösen rácsodálkozni. 
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a jokaiannaszalon@budavar.hu
címen lehet.

Jókai Anna Szalon
Iskola utca 28.

További információ: 
www.jokaiannaszalon.hu

E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu

A Filozófiai Kert a Gellért-hegyen...

Wagner Nándor szobrászmûvész 1922. októ -
ber 7-én született Nagyváradon. Ott járt iskolá-
ba, majd a budapesti Képzõmûvészeti Fõisko -
lán szobrászatot és festészetet tanult. Mestere
Kisfaludy Stróbl Zsigmond volt.
   A háború után Magyarországon telepedett le
és itt alkotott. Több szobrával díjat nyert. Ebbõl
az idõbõl származik a magyarok erkölcsi feltá-
madását ábrázoló Corpus Hungaricum szobra,
amelyet majdnem 45 éves múzeumi raktárban
való pihenés után 1999. október 6-án avattak
fel Székesfehérvárott. Az ötvenes évek közepén
a fõiskolára fel nem vett tehetséges fiatalokat
tanította a Várkert Bazárban lévõ mûtermében.
Beválasztották a képzõmûvészek Forradalmi
Bizottságába, ahol az értékek védelmében
lépett fel. 
   A forradalom leverése után Svédország
fogadta be, rajzot tanított a lundi egyetem
képzõmûvészeti karán. A hatvanas évek elejére
teljesen újszerû technológiát dolgozott ki a gör-
bült felületû nagyméretû öntött rozsdamentes
acélszobrok készítésére, mellyel a világon
elsõként oldotta meg a hõhatásból eredõ nagy -
méretû zsugorodás és a feszültségek kikü -
szöbölését. Ez igen termékeny korszaka volt, s
összesen nyolc szabadtéri emlékmûvét állítot-
ták fel. 
   Feleségével, Chiyo Akiyama japán képzõ -
mûvésszel 1969-ben áttelepültek Japánba és a
kerámiamûvészetérõl híres Mashiko városban
építettek mûtermet. Hírnevét a naritai nem -
zetközi repülõtérre vezetõ út melletti szálloda-
sor díszítésére kiírt pályázat megnyerésével
alapozta meg. Itt áll az általa tervezett parkban
az „Utazók Védõszentje” nagyméretû szobra és
16 m átmérõjû szökõkútja, mindkettõ az általa
kidolgozott rozsdamentes acélból. 
   A nyolcvanas években újra intenzíven kez -
dett foglalkozni a világ szellemi irányzataival.
Ekkor alkotta meg a Filozófiai Kertet, amely-
ben öt szellemi fõáramlat harmonikus együtt -
élését fogalmazza meg. Három szettben ön tet te
ki a szoborcsoportot, melybõl az elsõt halála
elõtt szeretett városának, Budapestnek, a máso -
dikat Tokiónak és a harmadikat New Yorknak
ajándékozta.
Wagner Nándor 1997. november 15-én halt
meg a mûterméhez közeli Moka városban.
2013-ban munkássága Magyar Örökség Díjat
kapott.

Az én mûködésem itt is a magyarság
hitelképességére törekszik. Én hiszek
a mun kám fontosságában. Biztos

vagyok abban, hogy a hazám javát szolgál-
tam munkámmal. Széchenyi István útján
kell járni, ha élni akar a Nemzet! Annyi szen -
vedésbõl és megalázó ostobaságból
kiútra van szükség! Hiszem, hogy
munkám egy kis lépés ebben az
irányban.

A képen középen, balról jobbra: Koji Akiyama, Chiyo Wagner és Wagner Bálint. A kép előterében Sipos Mihály, a
Muzsikás együttes tagja és felesége, Kardos Mária.

...és Japánban. 
Wagner Nándor szobrászmûvész halálának huszadik évfordulójára nagyszabású kiállítást rendeznek Mashikóban.
A kiállítás a megemlékezések sorában felvezetõ eseményként szolgál a december 9-én, Tokió Nakano ke rületében
megrendezésre kerülõ nagysza bású nemzetközi konferenciához. A mûvész emlékét õrzi az a kórusmû is, amelyet
október 9-én Tokióban az Operacity hangversenytermében rendezett koncerten Yui Katada kar mester és
komponis ta mutatott be.

„
„

Szeretők

Nagy sikert aratott Incze Ildikó színmûvész
Szeretõk címû elõadása a Jókai Anna Szalon-
ban. A monodrámát Szakonyi Károly Kossuth-
és József Attila-díjas író, dramaturg Gyurkovics
Tibor megrendítõen szép szerelmes verseinek
és a Bíboros címû novellája motívumainak fel-
használásával írta.  
   Incze Ildikó utolsó alkalommal adta elõ a
mo  nodrámát, mint fogalmazott: egy korszak
lezárult…
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Néhány esztendeje annak, hogy városszerte is-
mertté lett kerületünk egyik zöldségese. Pedig a
Mészáros utcai zöldségboltos nem tett egyebet,
mint szellemes Facebook bejegyzéseket tett közzé
az üzlet profilján.

A bolt 1935 óta fogadja vevõit. Egykoron bol-
gárkertészek üzemeltették, amirõl a cégtábla ma
is tanúskodik. Simon István az alapító, Jordan
Ivanov lányától bérli barátjával, Györggyel. Ha
valahol, itt biztosan igaz a mondás: a hely
szelleme kötelez.
   – Akadnak, akik gyerekként, szüleikkel jártak
a boltban, és mostanra idõs fejjel is hûek marad-
tak a Mészáros utcai zöldségbolthoz – árulta el
István.
   Körülpillantva a kicsi üzletben, nem állhattam
meg, s megjegyeztem: a zöldségeseknél min-
denekelõtt a friss áru a legfontosabb, az a jó, ha
valaki ettõl válik népszerûvé.
   – Igen, mondhatni, ez a zöldségesek alapelve,
fõleg a Mészáros utcai zöldségbolté – asszózott
Simon István a pult másik oldaláról, majd
elmondta, hogy mégsem csupán emiatt lett híres
az üzlet. – Valahogy népszerû lettem a könyvek
által. Észrevették, hogy sokat olvasok, és egy blog-
ger, aki rákattintott a Facebook oldalunkra, ahol
én rendszeresen helyezek el szösszeneteket a
vevõk rõl, vevõ típusokról, a zöldséges lét nehézsé -
geirõl, készített velem egy interjút.
   Akkor, két éve 84-en, ma már 2381-en követik
a Mészáros utcai zöldségbolt szösszeneteit. István
bejegyzésein érzõdik, hogy olvasott ember írta
azokat. – Négy éves korom óta olvasok. Amikor
rosszul ment az üzlet, és ritkán jöttek, két vevõ
kö zött elolvastam egy novellát – mondta. Úgy
gondolja: ezért kaphatták föl, mert furának talál -
ták, ma az internet, a számítástechnika korában.
   A rendszerváltás elõtt, fõleg a hetvenes-nyol-
cvanas években a zöldségesek számítottak a leg -
gazdagabb – ahogy akkor nevezték – maszekok-
nak. – Erre a korszakra tehetõk azok a sztereo -
típiák, amik a mai napig tartják magukat – állapí-
totta meg Simon István, akinek feltett szándéka
azok lerombolása. Például, hogy a zöldséges nem
akar mindenkit átverni.
   Visszajáró vevõi bizonyítják, jó úton halad. Per-
sze István nem tartozott a hirtelen dúsgazdagodó
zöldségesek közé, hiszen az említett korszakban

még autóbuszos személyszállítással, s nem zöld-
séggel-gyümölccsel foglalkozott. Õ üzemeltette az
elsõ Budapest-Nagyvárad menetrend szerinti
járatot. Tanult szakmája amúgy villanyszerelõ, s
csupán a kilencvenes évek derekától zöldséges.
– Ma lehet, hogy többet is keresnék villanysze -
relõként – mondta mosolyogva.
   Fõleg, hogy a multi üzletláncok, vagy a re ne -
szánszukat élõ piacok komoly konkurenciát
jelentenek a zöldségeseknek.
   – A zöldségbolt személyesebb, itt közvetlen és
kedves kapcsolatot kell ápolni a vevõkkel –
szögezte le meggyõzõdéssel.
– De a piacon lehet alkudni… – jegyzem meg. 
– Mert eleve olyan árat mondanak, ami alkuké -
pes – avatott be, s elárulta azt is: a legnagyobb
konkurenciát a készétel kiszállító cégek jelentik,
ugyanis egyre kevésbé fõznek az emberek, vagyis
nem vásárolnak alapanyagot.

   – Jönnek a mind hosszabbodó õszi esték, mit
javasol, mit olvassunk szabadidõnkben?
   István felhívta a figyelmet a keserû tényre,
misze rint a gyerekeket nagyon nehéz rávenni az
olvasásra. Azt javasolta: mindenképpen nekik
tetszõ, nagybetûs, szellõsen tördelt kötettel
próbálkozzanak a szülõk.
   – Én klasszikus párti vagyok, ritkán olvasok
lektûrt, az élet túl rövid ahhoz, hogy ilyenekre
fecséreljem az idõt. Nem kötelezõ azonnal
Gogollal, vagy Tolsztojjal kezdeni, habár nekem
gyengém az orosz realizmus, de Miltont és Shake-
speare-t is nagyon szeretem – sorolta.
   A kedves olvasóra bízom, követi-e ízlését.
   Érdeklõdésemre, honnan ered könyvszeretete,
készséggel elárulta: édesapjától örökölte.
– Ahogy az embereknek van saját fodrászuk,
mûkörmösük, hentesük, válasszanak saját zöld-
ségest – fogalmazta meg végsõ tanácsát.         DIA

Két kiló orosz klasszikus, maradhat?

A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és a roueni zene -
mûvészeti iskola közti cserekapcsolat keretében
harminchárom szilágyis diák programokban
gazdag egy hetet töltött el október 8. és 15. között
Normandia gyönyörû székhelyén, Rouenban.

A látogatás a cserekapcsolat második felvonását
jelentette, hiszen a francia diákok 2016
tavaszán hasonló módon, itteni családoknál
lakva töltöttek el egy hetet Budapesten. A
vendéglátók sûrû programmal várták vissza
másfél év múltán a szilágyisokat és három
kísérõ tanárukat. A kulturális csere ünnepélyes
csúcspontjának számított a Conservatoire pro-
fesszora és karnagya, Pascal Hellot vezette,
középiskolásokból álló kórus, egy francia fel-
nõtt kórus és a Szilágyi Gimnázium kórusának
közös hangversenye a roueni Conservatoire
nagytermében. Mindhárom együttes magyar
népdal-feldolgozásokat szólaltatott meg –
többek között Kodály Zoltán és Bárdos Lajos
mûveit. A szilágyisok kórusát Járfás Orsolya
vezényelte, zongorán közremû ködött Várkonyi
Tamás. A vendéglátó kórusok is magyar szöveg-
gel énekelték a mûveket, a középiskolások
ráadásul az egyiket kotta nélkül, továbbá a
Tábortûznél címû Bárdos-mûvet Várkonyi
Tamás vezényletével adta elõ a francia felnõtt

énekkar. A hét folyamán Rouen polgár mestere
személyesen köszöntötte a szilágyi sokat a város -
háza dísztermében, az eseményt a Conserva-
toire igazgatója is megtisztelte jelenlétével. 
   A barátságos normandiai székhelyen a magyar
diákok egyebek mellett iskolalátogatáson, veze -
tett városnézésen, múzeumlátogatáson vehettek
részt.   A katedrális harangjátékához is bejuthat-
tak, ahol a nemrég felújított bonyolult szer -
kezetet maga a város harangjátékosa mutatta be
nekik, majd nemsokára a Kis kece lányom
kezdetû magyar népdal hangjai töltötték be a
kisváros ódon utcáit. A francia cserediákok és
családok jóvoltából a tengerhez is eljutottak a
szilágyisok: Étretat fenséges sziklafalai tövében
vagy éppen azok tetejérõl csodálták a végtelen
tájat, a sziklakapukat vagy a tengervíz által göm-
bölyûre csiszolt kavicsokat, egy másik alkalom-
mal pedig Párizsban tölthettek el egy teljes
napot. A Kodály-módszerrõl Járfás Orsolya, a
magyar népzenérõl Várkonyi Tamás tartott
képekkel, zenékkel illusztrált elõadást francia
diákoknak az egyik közép iskolában. A roueni
Conservatoire és a Szilágyi Erzsébet Gimnázium
közötti nagyszerûen kialakult cserekapcsolat
következõ állomásaként a magyar fél várja majd
a francia fiatalokat, új élményekkel, új barátsá-
gokkal.                                             Várkonyi Tamás

Szilágyisok Normandiában

A budavári Lánchíd Kör hagyományai közé tar-
toznak a kiemelkedõ jelentõségû intézmények
meglátogatásai. Csoportunk ezúttal a Magyar
Nemzeti Levéltár Országos Levéltára épületével
és kiállításaival ismerkedett meg, Parizán Ildikó
elõkészítõ szervezésének eredményeként. 

Az ország levéltári intézményi szervezetrendsze -
rének a kilencvenes évek óta egyik jelentõ eleme
a nyilvánosság becsábítása, és „Nyílt Napok” biz-
tosítása a látogató csoportok fogadására és
vezetésére. A levéltári épületben történõ idegen-
vezetések lehetõségével élve a megbeszélt idõ -
pontban csoportunk belépett a boltozatos kapu-
ján. Az épületfelfedezõ sétánk Garandnai
Zoltán fõlevéltáros szakszerû vezetésével indult.
Kiváló bevezetést kaptunk tõle a levéltári
intézmény kialakulásáról, amit a magyarországi
írásbeliség fejlõdésével összekapcsolva ismerhet-

tünk meg. A következõ órákban Pecz Samu
építész tervei alapján, 1923-ban elkészült épület
beosztásával és a folyosókon látható falfest-
ményekkel ismer kedtünk. Dudits Andor fes-
tõmûvész freskóin a magyar történelem kiemel -
kedõ személyiségeivel találkoztunk. A folyosók
üvegablakait Roth Miksa színes üvegtechnikájá-
val készített, az egykori Magyarország szabad
királyi városok címerei díszítik. A levéltári folyo -
sók kitûnõ hátteret biztosítanak egy történelmi
idõutazásra, amit az ott kiállított tárlókban elhe-
lyezett eredeti iratok mutatnak be. Az iratokon
bemutatott neves személyiségek sajátkezû aláírá-
sai történelmi ihletésû légkört teremtenek. Ezt
érezte csoportunk is, az Osztrák-Magyar Monar-
chia meg alakulását jelentõ kiegyezési törvények
150. éves évfordulójáról megemlékezõ tárlónál. 
   Felejthetetlen élményekkel távoztunk, és kö zös
a véleményünk abban is: ide visszajövünk!    V.E.

Feledhetetlen levéltári 
látogatás

Hosszútáv

A Magyar Nemzeti Galéria Folyamatos emlé -
kezet címû Korniss Péter kiállításával párhuza -
mosan látható a fotómûvész Hosszútáv címû
tárlata a Várfok Galériában. A tárlat a kornissi
életmûvet új összefüggések mentén mutatja be.
Kiegészítve a Magyar Nemzeti Galéria majd’
150 képet felvonultató gazdag válogatását itt
olyan fotográfiák kerülnek bemutatásra,
melyeket a magyar közönség eddig kevéssé
ismert vagy még sosem láthatott. Így például a
70-es években az észak-amerikai indián rezervá-
tumokban készített sorozatot, Korniss nemzet -
közi karrierjének egyik kiemelkedõ fotópro -
jekt jét. A kiállítás másik részében emblema -
tikus képei egyéni narratívák sorába állítva
jelennek meg, a kezdetektõl a széki asszo nyok -
ról készített legújabb fotográfiákig. 
   A Magyar Nemzeti Galéria (MNG) és a Vár-
fok Galéria kiállításai január 7-ig várják a láto-
gatókat. Az MNG-ban csütörtöki és szombati
napokon 16 órától tárlatvezetést tartanak,
szom batonként  meghívott vendégekkel.  
   Jegyek korlátozott számban kaphatók a
www.jegymester.hu oldalon, illetve a múzeum
jegypénztárában. Idõpontok és tárlatvezetõk:
november 11. –  Závada Pál író; december 9. –
Barakonyi Szabolcs fotóriporter; január 6. –
Both Miklós zeneszerzõ.

Fotó: Sopronyi Gyula

Szalóky Károly és Korniss Péter

Kincsek és relikviák a Levéltárban
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A VÍZIVÁROSI KLUB PROGRAMJAI

Hétfõ: 
9.00-10.00 Baba-mama torna. Érdeklõdés, jelent -
kezés: Metzing Katalin, kmetzing@gmail.com. Ajánlott
életkor 2 hónapostól 3 éves korig. Részvételi díj: 1200
Ft/alkalom. 

10.30-12.00 „Ablaknyitogató”- számítógépes
klubfoglalkozás saját laptoppal rendelkezõ I. kerületi
nyugdíjasok részére. Részvételi díj: 500 Ft/alkalom.
Laptopot minden alkalommal hozni kell. Részvételi
szándékát kérjük jelezze telefonon, vagy e-mailben! Tel.:
+36-1-780-7660, +36- 20-232-9018. E-mail: info.
vizivarosi.klub@gmail.com.

16.00-17.00 Ingyenes angol társalgókör. 

16.30-17.30 Ingyenes jogi tanácsadás. Bejelent -
kezés: drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhetõ -
ségein.

17.30-18.30 „Színkópé” - színjátszókör 6-10
éveseknek Patocskai Katalin színésznõ, drámapedagó-
gus vezetésével. Részvételi díj 4000 Ft/hó (4 alkalom).
Érdeklõdés, jelentkezés: +36-20-770-8679, szinkope
@gmail.com. 

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

Szerda:
10.30-11.10 Össze-Hangoló kisgyermekes szülõk -
nek. Interaktív népzenés foglalkozás, amely zene -
terápiás szemlélettel átitatva fókuszál az anya-gyermek
kapcsolatra. Zenével, mondókákkal, ölbeli játékokkal a
kisebbek, tánccal, mozgásos játékokkal a nagyobbak,
hangszerekkel, hangkeltõ eszközökkel mindenki a zenei
folyamat részesévé válhat. Foglalko zásvezetõ: Paár
Julianna elõadómûvész, zeneterapeuta (paarjulcsa@
gmail.com). Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom.

15.00-16.00 „Aranycipõ”- senior tánctanfolyam, I.
kerületi lakosoknak ingyenes. Folyamatos csatlakozási
lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, tel.: +36-30-479-
9328. 

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. Azt hallotta, hogy kiváló
matektudás, vagy hatalmas nagy memória kell ehhez a
világszerte ismert és kedvelt kártyajátékhoz? Tévedés!
Elég hozzá egy joker nélküli francia kártyapakli, és négy
lelkes ember! 

16.00-17.00 Ingyenes, orosz társalgókör. 

17.00-18.00 Meridián torna. A torna lényege az
akupresszúrás pontok stimulálása. A módszer egyszerû,
bármilyen életkorban el lehet sajátítani, és aki elkezdi, az
biztosan nem fogja abbahagyni, mert jótékony hatásai
szinte azonnal érzékelhetõek.

Péntek:
8.00-15.00 Termelõi piac a klub elõtti téren.

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 lehetõség!
Érdeklõdés: Füleki Réka, tel.: +36- 30-479-9328. 

Vasárnap: 
17.30-19.30 Kezdõ Tai Chi Chuan edzés. Egészség -
megõrzés lágy harcmûvészettel. Érdeklõdés Bódi
Gergely nél, tel.: +36-70-285-2965. 

Különleges születésnap. Érdeklõdés: Körmendi
Csilla, tel.: +36-30-531-5577, bolcsbagoly@index.hu

Cím:1015 Bp. Batthyány u. 26.
Tel.: +36-1-780-7660, 06 20 232 9018.
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com

November 4. szombat 17.00 
HANGFÜRDÕ TERÁPIA
Közös hangutazás tibeti hangtálakkal, dobokkal, gongokkal és más hangkeltõ eszközökkel. Részvételi díj 2000 Ft.
Jelentkezés: Farkas Kata, +36-30-285-5424.

November 14. kedd 18.00
TESTEDZÉSBEN GAZDAGABB 
MINDENNAPOK

Monspart Sarolta tájfutó világbajnok, egészségnevelõ
elõadása. 
Részvételi díj: 800 Ft, I. Kerületkártyával 400 Ft.
A program szakmai felelõse a BFKH II. Kerületi Hivatala
Népegészségügyi Osztálya.

A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgál -
tató Központ szervezésében az idén is folytatódik
a színészlegendák életét feldolgozó, vetítéssel egy-
bekötött elõadás-sorozat. A most bemutatásra
kerülõ színészek életében közös, hogy nagy
szegénységbõl, hátrányos helyzetbõl indultak. A
hasonló sors ellenére azonban mégis eltérõ
mûvészi pálya körvonalazódik majd ki a fe-
lidézésük során. 

Elõadások: 
November 6-án, hétfõn 14.00 órakor: 
Kiss Manyi 

November 20-án, hétfõn 14.00 órakor: 
Garas Dezsõ 

A rendezvényre a Budavári Mûvelõdési Ház
Nagytermében kerül sor (Bem rakpart 6.), Sze-
bényi Ágnes – a Színháztörténeti Intézet
munkatársának – vezetésével. Az elõadások
ingye nesen látogathatók, de az ülõhelyek korlá-
tozott száma miatt elõzetes jelentkezés szükséges
az alábbi elérhetõségen: 3. sz. Idõsek Klubja,
tel.: +36-1-201-4053. 

A programok a Népjóléti Közalapítvány támo-
gatásával valósulhatnak meg. 

Szeretettel várnak minden kedves érdeklõdõt!

Újra színészlegendák

Budavári töklámpások
Idén is tökfaragásra várja a látogatókat, kicsiket és
nagyokat a Kiskép Galéria. Október 29-én, vasár-
nap, 16 órától sötétedésig tökevés, tökivás és tök-
faragás az Országház utcában. A finomságokról a
Kiskép Galéria gondoskodik, de aki faragni szeret -
ne, az hozzon magával tököt és szerszámot. A részvé-
tel ingyenes.
Helyszín:  Országház utca 8. Információ: Kiskép
Galéria, +36-1-201-4935
A tökfaragásról a korábbi években készült fotók
a mutermek.com oldalon és a Kiskép Galéria face-
book oldalain láthatók. Fotó: Kakas Misi



8 Várnegyed XXII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM, 2017. OKTÓBER 26. CSÜTÖRTÖK

E-mail: varnegyed@gmail.com

NOVEMBERI  PROGRAMOK

KÖZÖS TÁRSASJÁTÉKOZÁS
Vajon megtalálod a labirintusból kivezetõ utat?
Tudsz egymás után kétszer hatost dobni?
Menni fog a pókerarc? Gyere, próbáld ki! 
Ajánlott korosztály: 5-12 éves korig. 120 perc

ÁLLATOS MESÉK – DIAFILMVETÍTÉS
Amit vetítünk: A három kismalac, A tücsök és a
hangya, A török és a tehenek, A rút kiskacsa,
Frakk és a lusta macskák. Ajánlott korosztály:
4-8 éves korig. 45 perc.

MESEBELI LÉNYEK: 
UNIKORNISOK ÉS SÁRKÁNYOK
Már javában tart az õsz, az éjszakák hosszab-
bodnak. Ekkor jön el a rejtélyes mesebeli
lények ideje. Gyere el hozzánk, építsd meg
saját szörnyedet, sárkányodat, unikornisodat.
meríts inspirációt Harry Potter vagy Narnia
világából. Kreatív foglalkozás Farkas Réka
iparmûvésszel. Ajánlott korosztály: 5-11 éves
korig. 90 perc

VILÁGVÉGE ALSÓ
Utaztál már vonattal az Üveghegyen túlra?
Hallgasd meg, milyenek lennének ma a nép -
mesék, mesélj együtt mai írókkal, és szerezd
meg a gyémánt félkrajcárt a törökcsá szártól.
Várnak a Világvége alsó címû könyv mesélõi:
Nyulász Péter, Gimesi Dóra, Egri Mónika, Varró
Zsuzsa, Elekes Dóra, Tamás Zsuzsa, Mészöly
Ágnes, Kertész Edina. Ajánlott korosztály: 6-10
éves korig. 60 perc

KISCSOPORT KONCERT
Kinderground zene nagycsoportosoknak, ki-
siskolásoknak. Az együttes tagjai: Czingráber
Eszter – ének, Kisgyörgy Ilka - ének, Gazda
Bence – basszusgitár, Jelinek Balázs – gitár,
Pálhegyi Máté – fuvola, Pálvölgyi Balázs –
gitár. Ajánlott korosztály: 3-10 éves korig. 
60 perc.
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November 4., 
szombat 11 órától 

November 11., 
szombat 11 órától 

November 18., 
szombat 11 órától 

November 25., 
szombat 11 órától

November 26., 
vasárnap 10.30-tól 

CSALÁDI DÉLUTÁN A CZAKÓ
UTCAI SPORTKÖZPONTBAN
Minden hónap utolsó péntekjén 16.00 – 17.30
között  várják az I. kerületi kisgyermekes családokat
szü lõknek, bölcsis, ovis és kisiskolás gyerekeknek
szóló programokkal. 

Október 27-én 
16.00 órától Kezeslábas Baba színház, 
17.00 órától töklámpás faragás. (A tökrõl és a
faragásra alkalmas késrõl mindenki maga gondos -
kodik.) A részvétel ingyenes.

November 24-én  
16.00 órától retro diafilm vetítés. 
A részvétel ingyenes.  
17.00 órától: Gyermekruha garázsvásár.

MOZDULJ TUDATOSAN
ZSÍRÉGETÕ TRÉNINGGEL!
Október 26-tól csütörtökönként 17.00 órától
intenzív, zsírégetõ intervall- és erõsítõ edzések a
Czakó Utcai Sport és Szabadidõközpontban. Oktató:
Birkus Rita sportterapeuta. Részvételi díj I. Kerület -
kártyával és kerületi lakosoknak: 1000 Ft /alkalom,
3200 Ft /4 alkalom.  Kerületen kívüli résztvevõknek
1400 Ft/alkalom, 4800 Ft/ 4 alkalom.  Polifoam szük-
séges. Információ és elõzetes regisztráció: mozdulj-
tudatosan@gmail.com. Telefon: +36-1-375 0336.

FUN DANCE - 
TÁNC ÓVÓDÁSOKNAK, 
KISISKOLÁSOKNAK 
Keddenként 16.30 -17.30 óra között a Sport- és
Szabadidõközpont Közösségi helyiségében. Egyedi
táncóra, ahol a balettõl a hip-hop stílusig mindent
kipróbálhatnak a gyerekek. Jelentkezhetnek kicsik-
nagyok, fiúk-lányok! További információ: +36-70-
637-9684

JÓGA 
Október 30-tól hétfőnként 18.00-19.30 óra és
szer dánként 18.00-19.30 óra között jóga a
Czakó utcai a Sport- és Szabadidõközpont Közösségi
helyiségében. Külön felszerelés nem szükséges, poli -
foam-matracot tudnak biztosítani. Részvételi díj: I.
kerületi lakosoknak, I. Kerületkártyával  rendelke -
zõknek 1000 Ft/alkalom, kerületen kívüli érdek-
lõdõknek 1500 Ft / alkalom. További információ: +36-
1-375-0336, Horváth Cintia: +36-30-3960-323

TENISZOKTATÁS 
GYEREKEKNEK
Csoportos edzések szakoktatók irányításával 6-14
éves gyerekek részére. Igény szerint kezdõ, középhal-
adó és haladó szinten. I. kerületieknek kedvezményes
részvételi lehetõség. További információ: +36-
30789-3728

I. KERÜLET NORDIC WALKING
KLUB
Szombatonként 09.00-10.00 óra között I. ke rü -
leti Nordic Walking Klub. A rendszeres összejöve -
teleken a résztvevõkkel megismertetik a sportág
alapjait, majd kisebb túrákat és igény esetén nagyobb
kirándulásokat is szerveznek a Czakó utcai a Sport- és
Szabadidõközpontban. Igény szerint felszerelést is
tudnak majd biztosítani. További információ: +36-1-
375-0336

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TÁNC
IDŐSKORÚAKNAK
Keddenként 11.00 órától a Sportközpont közössé-
gi helyiségében senior tánc. Nem kell hozzá partner,
előzetes tánctudásra sincs szükség. A mozgásforma
erősíti a szervrendszereket és jótékony hatással van a
demencia ellen. Mindenkit szeretettel várnak, a
részvétel ingyenes! Érdeklõdni a Sport központ ban
lehet:+36-1-375 0336. 

ÚJ NYITVA TARTÁS! 
Hétvégén hosszabb nyitva tartással várják a láto-
gatókat a Czakó utcai Sport és Szabadidõközpontban: 
   hétfõ-péntek:  07.00 -20.00
   ÚJ! szombat:    08.00 – 20.00 
   ÚJ! vasárnap: 08.00 -18.00

Hahó, itt a Czakó!
A Sportközpont programajánlata

Az idei SPAR Budapest Maraton már 30.350
elõnevezésével bebizonyította, hogy minden idõk
legnagyobb szabadidõs sportversenye. A
futófesztivál, amely a szurkolókkal együtt 100
ezres nagyságrendû tábornak szerzett felhõtlen
örömöt, a társadalmi felelõsségvállalásról is szép
példát adott: a SPAR Magyarország és a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat felhívására a résztvevõk
mintegy 1.000 mesekönyvet gyûjtöttek a rás-
zoruló gyermekeknek.

Budapest szívében idén 32. alkalommal ren-
dezték meg a SPAR Budapest Maraton Fesztivált
október 14-én és 15-én, amelyre összesen 31.920
nevezés érkezett. Az egyre nagyobb népsze -
rûségnek örvendõ futóversenyen a rekordszámú
– elsõ napra 13.400, második napra 18.520 –
nevezõ között nemcsak tapasztalt sportolók,
hanem elsõ maratonisták és sztárok is szép szám-
mal akadtak. A maratoni távra nevezõk 17 száza-
léka külföldi volt – soha ennyi futó nem érkezett
még más országból –, az eseményen 81 ország
5.400 külföldrõl érkezõ futója képviseltette
magát, közülük 2.800-an a maratoni távon indul-
tak. A legtöbben, 750-en Nagy-Britanniá ból ne -
vez tek, Franciaországból 700-an, Olasz országból
450-en, és Németországból 300-an.
   Az ország legnagyobb futófesztiválján idén
több újdonsággal is szolgáltak a szervezők. Nagy
érdeklõdés övezte a szeptember 18-án útnak
indult és az üzletekbõl már ismert Életmód prog -
ramot, amelynek keretében a hely színre láto-
gatók többek között táplálkozás- és mozgássza-
kértõktõl kaphattak fontos életveze tési tanácso -

kat. A versenyre látogatók megismerkedhettek
a SPAR saját húsüzemével is: a Regnum Hús -
üzem termékeit a helyszínen meg lehetett kós-
tolni, a bevételt pedig jótékony célra ajánlották
fel. A vállalat ugyanis stratégiai partnerével, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen a
szeretetszolgálat „Ide hozzuk a játszóteret!” nevû
programját népszerûsítette. A prog ramban a
szolgálat mozgó játszóterei az ország több mint
háromszáz kistelepülésére viszik el a játék örö -

mét, hogy a legszegényebb családok gyermekei
is megismerhessék azt. A futófesztiválon a mobil
játszóteret ki is lehetetett próbálni – amelynek a
kilátogató családok, kü lönösen a gyerekek nagy-
on örültek. A futóünnep remek alkalomnak
bizonyult arra is, hogy örömünket másokkal
megosszuk: a Szeretetszolgálat és a SPAR mese -
könyveket gyûjtõ kezdemé nyezésén mintegy
1.000 ajándékkönyv gyûlt össze a rászoruló gyer-
mekek számára.

Rekordszámú versenyzõ indult a 32. SPAR Budapest Maraton Fesztiválon

Sport és társadalmi felelõsségvállalás 

Tartásunkért 60 felett a Roham utcai Idõsek Klubjában
A mozgató szervrendszer egyoldalú terhelése és a mozgásszegény életmód
idősebb korban fiziológiás változásokkal, betegségekkel és a testtartás romlásá-
val járhat, azonban megfelelő tornával javíthatunk ezen! A gyakorlatok összeál-
lítása és kontrollálása, a felmerülő mozgásszervi és egyéb betegségek
kezelésének szakmai irányelveit figyelembevéve történik (ízületvédő testhe-
lyzetek, mozgásterjedelem, terhelhetőség). A tornát tartja: Birkus Rita rehabil-
itációs tréner, sportterapeuta. 

Időpont: Hétfõ  11.00-12.00, szerda  8.30-9.30

Részvételi díj: 700 Ft/ alkalom, 2400 Ft/ 4 alkalom (1 hónapig
érvényes). Polifoam szükséges!  
Információ: mozduljtudatosan@ gmail.com
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A megújuló Budapesti Kereske delmi és Ipar -
kamara (BKIK) szakmai szervezeteivel az elsõ
kerületi vállalkozók helyben, székhelyükhöz, telep -
helyükhöz közel vagy a Krisztina körút 99. szám
alatti központban könnyen felvehetik a kapcso-
latot, ha bármilyen üzletmenettel kapcsolatos in-
formációra, szakmai tanácsra van szükség.

Nem árt tudni, hogy a budapesti kamarának szá-
mos ingyenes szolgáltatása van, amelyekhez azok
is térítésmentesen hozzájutnak, akik csak az évi
ötezer forintos regisztrációs díjat fizetik meg, de
önkéntes tagok nem akarnak lenni. 
   Csoltó Gábor, a BKIK Ipari Tagozatának elnö -
ke lapunknak az ingyenes szolgáltatások között a
békéltetõ testületi eljárást említette elsõnek.
Mint mondta, egyre nagyobb igény van rá, mert
a szervezet a vitás ügyeket gyorsabban, olcsóbban
és megfelelõ jogbiztonsággal képes kezelni úgy,
hogy az igazságszolgáltatás egyéb részeit is men -
tesíti a terhelés alól. 
   Az ingyenes szolgáltatások között találjuk az
adó-, a jogi- az építésügyi-, a környezetvédelmi-, és
a pályázati tanácsadást. Természetesen ezek csak
az állandó szolgáltatások, de a tagozatok, és az
osztályok munkatársai szakterületükön minden
érdeklõdõnek szívesen adnak felvilágosítást. A
kis- és középvállalkozások az ország munkavál-
lalóinak mintegy 70 százalékának adnak kenye -

ret. Ezek a szervezetek
azonban nem minden
feladatra tudnak fel ké -
szülni. Ezért a BKIK
fontosnak tartja, hogy a
tanácsadói szolgálat a
vállalkozók mindenna -
pi problémáinak megol -
dásához segítséget nyújt-
son az egyszerûbb ese -
tek ben telefonon, a bo -
nyo lultabb ügyekben
személyesen. 
   További fontos szol-
gáltatásai a Kamarának
a szakmai workshopok,
és továbbképzések.
Több szakmában mes -
ter vizsgára felkészítõ tan -
folyamot szerve zünk, és
a mestervizsga letételét is meg szer vezzük, biztosít -
juk. Szakmai verse nye ket rendezünk, s az új tech-
nológiákról is tartunk bemutatókat. Nem beszél-
tem még az okmányhitelesítésrõl, és a Széchenyi
Kártyáról, mely szintén megkönnyíti a vállalkozá-
sok számára az ügyintézést, illetve a vállalkozásuk
finanszírozását. A Széchenyi Kártya hitelkeretét
ráadásul most emelte a Kormány kétszeresére!
Sok segítséget kapunk továbbá a kerületi önkor-

mányzatoktól a Kamara Kerületi Tagcsoportjain
keresztül – mondta el a Várnegyednek Csoltó. 
   Az információcserén azonban javítani kell,
ezért szervezik a Vállalkozói Napot – és várják az
I. kerületi vállalkozásokat – november 15-én
10.00 órától a BKIK központjában (Budapest I.
kerület, Krisztina krt. 99. VII. em. Széchenyi terem),
amelyen nemcsak kapcsolatfelvételre, hanem az
igények meghallgatására is sor kerül.               (X)

Csoltó Gábor

A kerületi vállalkozóknak nem kell messzire 
menniük az ingyenes szolgáltatásokértKAMARAI ELÕADÁSOK,

KÉRDEZZ-FELELEK!
(BKIK székház, Krisztina krt. 99. VII. em.)
November 14-én, kedden 17.00 órakor A klí-
maváltozás és következményei a Földön és hazánkban;
Aktuális kérdések; Meddig huzigálhatjuk a Föld ba-
juszát? Hol a határ? címmel tartanak elõadást. Elõadó:
dr. Takács-Sánta András, habil. Eötvös Lóránd Tudo -
mányegyetem egyetemi docens, Humánökológia sza-
kigazgató. Az elõadás díjmentes, de regisztráció szük-
séges. Regisztrálni lehet a koordinacio@bkik.hu e-mail
címen vagy a +36-1-488-2116-os telefonszámon.

MAGYAR EMLÉKEKÉRT 
A VILÁGBAN EGYESÜLET 
(Új helyszín! Mátyás templom Plébániahivatal,
1014 Budapest, Országház u. 14.)
November 7-én, kedden 18.00 órától Magyar
emlékek az Egyesült Államok Keleti-partvidékén (III.
rész) - Kossuth-emigrációs emlékek Mississippi
Államtól - New Yorkig; 200 éve született Kossuth
Zsuzsa. Dr. Csorba László történész, az MNM volt
fõigazgatójának elõadása, Deák Nóra egyesületi tag, az
Angol-Amerikai Intézet Könyvtár vezetõjének képeiv-
el, kutatásaival kiegészítve. Közremûködnek a dabasi
Kossuth Zsuzsanna Szakképzõ Iskola diákjai.

VÁRKERT BAZÁR 
(1013 Ybl Miklós tér)
November 4-én 19.00 órakor Boggie /
Visszhan gok est. A Várkert Irodalom sorozta
egyedülálló estjén az énekesnõ mint olvasó (is) szere-
pel: az új albumjához kapcsolódóan a 3-as szám je-
gyében 3 blokkban mutatkoznak be kedvenc hazai írói,
költõi, és azok a visszhangok, amik közös munkájuk
során alakulnak bennük. Közremûködnek: Kemény
Zsófi,Szabó T. Anna, Ugron Zsolna, Dragomán György.
Jegyek: http://varkertbazar.jegy.hu/program/boggie-
visszhangok-84954.

A Mûvészeti Filmklub vetítésében: Bosch - A
Gyönyörök Kertje. A zavarba ejtõen részletgazdag fest-
ményt „virtuális tárlatvezetés” keretében, látvá nyos,
közeli felvételekkel tárja a nézõk elé, miközben neves
mûvészettörténészek, filozófusok, írók, zené szek,
mûvészek osztják meg gondolataikat a mûrõl és
titokzatos alkotójáról. Vetítési idõpontok: október
28. szombat 16.00, november 15. szerda 18.00. 
A Mûvészeti Filmklub vetítésében: Forradalom:
az orosz avantgarde születése. A film Oroszország
törté nelmének és mûvészettörténetének egy rövid, ám
annál jelentõségteljesebb szegmensét, az 1917-es
orosz forradalom és az orosz avantgárd korszakát mu-
tatja be, ritkán látható archív felvételek, mûelemzések
és szakértõi interjúk segítségével. Vetítési idõpon-
tok: november 4. szombat 16.00, november 22.
szer da 18.00
A vetítések helyszíne: Várkert Bazár, Vetítõterem –
Testõrpalota; bejárat a Clark Ádám tér felõl! Jegyárak:
Teljes árú: 1600 Ft, diák / nyugdíjas: 800 Ft. A jegyek
megvásárolhatóak jegypénztárainknál, illetve online az
alábbi elérhetõségen: http://bit.ly/gyonyorokkertje, il-
letve: http://bit.ly/oroszavantgarde.

ORSZÁGOS
SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM
ÉS INTÉZET
(1013 Budapest, Krisztina krt.57. )
„szorítom élõ neszeit a világnak” – Szabó Magda szín-
háza - Kamarakiállítás a száz éve született Szabó
Magda emlékére október 31-ig. 

November 2-án 17.00 órakor Szabó Magda
színháza II. Beszélgetés Szabó Magda prózai mû -
veinek színrevitelérõl. Vendégek: Kovács Krisztina dra-
maturg, Adorján Beáta dramaturg, Egressy Zoltán író,
Czeizel Gábor rendezõ. A belépés díjtalan. 

Programok

Mivel egyre hidegebbek lesznek az õszi reggelek,
elérkezett az ideje, hogy a biztonságos közlekedés
érdekében autóinkat téli abronccsal szereltessük
fel. Jeges, zúzmarás, vagy havas úton a nyári gu-
mival felszerelt autónak háromszor annyi fékú-
tra van szüksége, mint a téli abroncsokon futó
gépkocsiknak. 

Az általános elfogadott ajánlás szerint, ha a kinti
hõmérséklet tartósan 7 Celsius fok alá esik,
érdemes felszerelni a téli gumit. Általában
október második fele, november elsõ három
hete a szerelési szezon csúcsa.

   Télen nyárival életveszélyes. Sajnos a magyar
autósok nagyjából 25-30 százaléka télen is nyári
gumikon közlekedik, amely nagy kockázatot
jelent minden úton lévõ számára, hiszen a
háromszoros féktáv gyakorlatilag életveszélyes
helyzetet eredményez – hangsúlyozta Tiszay
Árpád, az Abroncs Kereskedõház kereskedel-
mi vezetõje. Pusztán a feltételezett óvatos
vezetésre alapozni nagy felelõtlenség, hiszen
váratlan hely zetben nemcsak a sofõr reflexein,
hanem az autó, illetve az abroncs állapotán is
múlik, hogy meg tudunk elõzni-e egy balesetet.
A hideg évszak ban nemcsak a hó miatt kell téli

abronccsal járni, hanem azoknak a hidegebb
és gyakran csapadékosabb idõjáráshoz kifej -
lesztett speciális anyagösszetétele miatt is. 
   Mikor selejtezzünk? Egy új, személyautóra ter-
vezett abroncs esetében a profilmélység 6-12 mil-
liméter között van, az elõírások szerint legfeljebb
1,6 milliméter mélységig lehet használni, ám ez
már rendkívül balesetveszélyes. A 4 mm alatti
mintázat mélységû téli abroncsok már nem
mûködnek megfelelõen hóban, latyakban. A
jobb állapotú abroncsokat mindig a hátsó tenge-
lyre szereltessük, és fogadjuk meg a szakember
tanácsát, ha már cserére érett az abroncs és új
abroncsot vásárolnánk. Ha nyolc-tízévesek
elmúltak az abroncsaink, akkor kopottságtól
függetlenül cseréljük le õket, mert rugalmas sá -
guk csökkenésével drasztikusan csökken a tapa -
dási képességük. 
   Milyen abroncsot válasszunk? Vásárlás elõtt a
biztonsági szempontokat érdemes figyelembe
venni és kérjük szakemberek segítségét. Ha
magunk akarjuk eldönteni, melyik típust vásá -
roljuk meg, mindig gondoljunk a vezetési és fel-
használási szokásainkra és ez alapján válasszunk
gyártót. Keressük a legjobb ár-érték arányú
abron csot, hiszen nem mindig a legdrágább a
leg jobb. A négyévszakos abroncs né mileg
kompro misszumos választás, azoknak viszont
töké letes, akik keveset autóznak, azaz alkalom -
sze rûen, rövid távokon használják autóju kat,
fõleg városban. 
   Télváró tennivalók. Az abroncsok cseréjén
felül azonban akad még tennivaló az autó körül.
Ellenõrizni kell például az akkumulátor feszült-
ségét, mert idõvel csökken a kapacitása, és egy
idõsödõ darab hidegben már indítási prob-
lémákat okoz. Még a hideg hónapok küszöbén
meg kell mérni a hûtõfolyadék fagyási pontját,
amit bármelyik benzinkúton vagy szervizben
kérésre elvégeznek. Érdemes még az õszi
csapadékos idõjárás elõtt ellenõrizni az ablak-
törlõk állapotát, és nyáriról télire cserélni az
ablakmosó folyadékot.                                                                  

Télen milliméterekben 
mérik a biztonságot

Mindenkit szeretettel hívnak és várnak az alábbi
ingyenes programjaikra:
   Kondicionáló torna minden hétfõn és szer -
dán, 20:00-21:00 óra között. Helyszín: Testne -
velési Egyetem (TF), Barakk épület, XII. ker.
Bp., Alkotás u. 44. 
   Torna a szabadban november 7-tõl kedden -
ként 16.00-17.00 óra között. Helyszín: 1013
Bp. Vérmezõ 70-72. Vagon Étterem (mozdony)
mögötti rész (Déli pályaudvartól  2 percre).
   Nordic walking november 7-tõl keddenként
17.00-18.00 óra között. Helyszín: 1013 Bp.
Vérmezõ 70-72. Vagon Étterem (mozdony)
mögötti rész (Déli pályaudvartól  2 percre).
Sporteszközt ingyen biztosítanak. 
   Torna a szabadban november 9-tõl csütörtö -
könként 16.00-17.00 óra között. Helyszín: XII.
ker. Bp., Svábhegy, Devecseri park. Megközelí-
thetõ a 21, 21A és 212 jelzésû buszokkal és a Fo -
gas kerekûvel, Városkút megálló (innen 2-3 perc).

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

Torna a szabadban 
Az Egészség- és Családvédõ  Országos Egyesület (ECSOSZ) közhasznú, non-profit, civil szervezet foly-
tatja az egészséges életmód népszerûsítése érdekében indított tömegsport mozgalmát. 

Fotó: Láng Péter
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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.  
    Budai várban az Úri utcában csendes belső udvar felé nyíló
földszinti 44 m2-es, felújítandó önkormányzati lakás örökölhető
bérleti joga átadó. Csereirányár: 19,9 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 házban hangu-
latos, felújított, dongaboltozatos, utcai és közvetlen kertkapcso -
latos, alacsony rezsiköltségű garzonlakás örökölhető bérleti joga
átadó. Csereirányár: 15,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 
    Budai várban a Fortuna utcában I. emeleti 56 m2-es csendes
belső udvar felé nyíló dongaboltozatos, felújítandó önkor-
mányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 21,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    Budai várban az Országház utcában a Mátyás templom
közelében csendes belső udvar felé nyíló I. emeleti 54 m2-es 1,5
szobás, igényesen felújított, cirkófűtéses önkormányzati lakás
örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 29 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    Budai vár alatt a Donáti utcában a Halászbástya közelében
52 m2-es földszinti 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 belső kert felé nyíló 40 m2-es 1,5
szobás, alagsori jellegű, de közvetlen kertkapcsolatos, remek
elosztású, teljesen felújított, korszerű cirkó fűtéses önkor-
mányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 18,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    II. Rózsadombon a Tövis utcában 3 lakásos bauhaus vil-
laházban I. emeleti 163 m2-es öröklakás (tetőtérbeépítési
lehetőséggel) közel 500 m2 kizárólagos használatú telekrésszel
azonnal beköltözhetően eladó. Irányár: 120 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
   XIII. Pannónia utcában, Újlipótváros legnívósabb utcájában

körút közeli, klasszikus liftes társasházban 77 nm-es 4. emeleti
rendkívül világos és csendes 2 + 1 félszobás + hallos lakás 39,5
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
    II. Pasaréten csendes utcában 3 lakásos teraszházban 140
nm-es világos, magasföldszinti nagy teraszos és kertkapcso-
latos, kandallós nappali + 3 hálószobás duplakomfortos lakás
127 millió + a 2 beállós garázs 6 millió forintért 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.

NAGY ZSUZSANNA BECSÜS, MÛGYÛJTÕ NÕ.
+5000 Ft-ot adok az újság felmutatásakor.

Készpénzre van szüksége? Hívjon bizalommal!
Vásárolok porcelánokat – Herendit, Zsolnay; fest-
ményeket, bútor, bizsukat, kitüntetéseket, csipkét,

ezüst tárgyakat, kerámiákat, csillárokat,
szõnyegeket hibásan is. Életjáradék szerzõdést is
kötök idõsebb úrral vagy hölggyel, ellátását vál-

lalom. Az Ön megbízható partnere: 
 Nagy Zsuzsanna, 06-30-907-99-10.    

    II. Kapás utcában újszerú elegáns liftes társaház 4. emeletén
világos csendes 150 nm-es nappali + 3 hálószobás erkélyes, du-
plakomfortos lakás egy teremgarázshellyel 150 + 5 (garázs)
millió forintos irányáron eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
    II .Bem József utcában 100 nm-es 6. emeleti körpanorámás
penthouse lakás 100 nm-es terasszal 65 millió forintos irányáron
eladó. Nappali + 3 hálószoba, panoráma a Dunára, Várra, Par-
lamentre és Rózsadombra. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
    II. Vérhalom csendes utcában 320 nm-es 4 szintes
panorámás, akadálymentesített, liftes 2 generációs családi villa
2 autós garázzsal, 320 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571.
    II. Tárogatón gyönyörû õsfás telken 3 lakásos, 3 szintes töb-
bgenerációs 400 nm-es családi villa garázzsal és udvari beál-
lókkal 210 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618,
06 20 974 0571

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

    Keresek eladó vagy minimum egy évre bérelhetõ lakást. Tele-
fon: 06-30-729-7546.
    Aki az Országház utcai bérleményét szeretné vidéki birtoktu-
lajdonra cserélni, kérem hívjon, visszahívom. Telefon: 06-30-
459-3706.

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.
    
    Megfelelõ anyagi háttérrel rendelkezõ, kulturált, egyedülálló
fiatalember életjáradékot kötne. Hosszútávú befektetés céljából,
esetleg gondozást is vállal. 06-70/492-6678.
    Életjáradéki vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondo zást vál-
lalnék szakképzett ápolónõi végzett séggel. Aradi Lászlóné.
Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.00

    Középkorú, fiatalos, leinformálható diplomás házaspár el -
tartá si/életjáradéki szerződést kötne egyedülálló, idős személ-
lyel. Kiegyensúlyozott, nyugodt, méltó időskort biztosítunk. tele-
fon: 06-20-315-2868.
    Jól keresõ, nagy gyakorlattal és felsõfokú végzettséggel ren-
delkezõ fiatal pár életjáradéki szerzõdést kötne egyedülálló, idõs
személlyel. Méltó, megbecsült, nyugodt életet biztosítunk.
20/443 0015.
    Megbízható hölgy eltartási vagy gondozási szerzõdést kötne
idõs úr vagy hölgy személyével bõvebb ismeretség után. Jan -
kovics Ottilia. Telefon: 06-30-589-61-12.

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

ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ 
AZONNALI KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL VÁSÁROL! 

Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat, He -
ren dit, Zsolnayt és stb., órákat (kar, dísz, fali), szõ -
nyegeket (kopottan, hibásan is), kitünte téseket, ér -
mé ket, bizsu kat – boros tyánt, ezüs töket, csip kéket,
könyveket, bun   dákat, minden féle régi séget, hibásat
is. Hívjon bizalommal a hét minden napján, díjtalan
kiszállással. Telefon: 06-70-600-1727.

    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

        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.

    
    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

    Kárpitos és asztalos munkák, nádazás, gyékényezés munká -
val, szállítással. Kiss Gábor, I. kerület, Feszty Á. u. 2., az alagsor -
ban. Telefon: 214-8384, 06-20-345-9963.

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

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

    
    Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagy ta ka rí -
tását vállalom, közületeknek és magán szemé lyeknek. Halász Ti-
bor. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.
     Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalási is. Gipsz -
 kartonozás, kőműves-javítások, burkolás. Gyors kez dés, rövid
határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30-5686-255.
    Szabó Balázs vállalja kémények belsõ marását, bélelését tel-
jes körû ügyintézéssel. 06-20-264-7752.
    

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 , NAPELLENZŐ

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

DELÉSHEZ!. Telefon: 06-70-341-94-89.

ÜVE GE ZÉS, TÜ KÖR VÁ GÁS, ÜVEG CSI SZO LÁS
A ke rü let ben és kör nyé kén ház hoz me gyünk.  

Mû hely: I. Sza bó Ilon ka u. 8. 
Telefon: 214-3616; 06-20-929-0897.oo

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.

    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

                                                  Oktatás

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

In gat lan

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

Életjáradék

A Magyar Vöröskereszt

SZOCIÁLIS RUHAVÁSÁRT 
szervez a rászoruló lakosok számára.

Az akció során kedvezményes áron vásárolhatnak használt ruhaneműt, gyer mek, női, férfi ruházatot és játékokat.
Az akció helye: 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. II. emelet. 

Az akció ideje: 2017. november 13. (hétfő) 08.00-16.00-ig. Telefon: 212-2783, 212-2811. 
A szociális vásárra elsősorban gyermeküket egyedül nevelő szülőket, kisnyugdíjasokat és 

kiskeresetű lakosokat várunk.

Oktatás

varnegyed@gmail.com

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma közérdekü ügyekben: 
06-80-204-275

I. KERÜLETI ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

1015 Budapest, Batthyány u. 48.

•  DIGITÁLIS RÖNTGENTECHNIKA
•  DOPPLERES VÉRNYOMÁSMÉRÉS

•  DIÉTÁS TÁPOK
•  FELSZERELÉSI CIKKEK

Rendelés:
    Hétfő: 10-12-ig 16-18-ig
    Kedd: 10-12-ig 17-19-ig
    Szerda: 10-12-ig 17-19-ig
    Csütörtök: 10-12-ig 17-19-ig
    Péntek: 10-12-ig 16-18-ig
    Szombat: 10-12-ig

Telefon: 213-6874
06-30-933-1025

Szolgáltatás

Adás-vétel

VÁRNEGYED
SZERKESZTŐSÉG

E-mail: 
varnegyed@
gmail.com

Te le fon: 
(06-1) 355-0139
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