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Emlékkoncerttel indult mára pedig nemzetközi
szinten is jegyzett zenei fesztivállá nõtte ki magát
a Budavári Önkormányzat által minden év
májusában megrendezett Beethoven Budán. A
szervezõk a 2018-as fesztivál programjában újabb
különlegességekkel, érdekességekkel várják majd
a látogatókat, bizonyítva, hogy Beethoven szel le -
misége máig velünk él, egyaránt inspirálva a
mûvészeket és a zenebarátokat. A nagy sikerû ka -
denciaversenyek után most Budavári Beethoven
Zeneszerzõversenyt hirdet az önkormányzat,
amelyre külföldi és magyar zeneszerzõk is jelent -
kezhetnek, korhatár megkötése nélkül. A fesz-

tivál programjába bevonják az itt élõket: várják
azok jelentkezését, akik szívesen otthont adná-
nak egy-egy házikoncertnek, amelyen fiatal zené -
szek vagy akár elismert elõadómûvészek „lép-
nének fel”. 
   A 2018-ban 19. alkalommal megrendezendõ
koncertsorozat május 1. és 7. között nyolc kon-
certtel és filmvetítésekkel  is tiszteleg Beethoven
budai koncertjének emléke elõtt.
   A pályázatról és a programokról tartott sajtó -
tájékoztatót dr. Nagy Gábor Tamás polgármes -
ter és Mácsai János zenetörténész. 

(Részletek és pályázati kiírás a 2. oldalon.)

Beethoven Budán 2018

Házimuzsika és
zeneszerzõverseny

Felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat 
szeretettel meghívja az I. kerületi 

nagycsaládosokat, rászoruló családokat 
2017. december 23-án 11.00 órai kezdettel
a Várkert Bazárba karácsonyi mûsorára.

Jelentkezésüket 2017. december 4. és 
2017. december 8. között 

(hétfõ: 9.00-17.00, kedd: 9.00-13.30, 
szerda-csütörtök: 9.00-17.00 

és péntek: 9.00-13.00) várjuk személyesen 
a Budavári Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgáltatási Központjában 
(1012 Budapest, Attila út 89.).

További információ: +36-1-356-8363.
Szeretettel várjuk jelentkezésüket!

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Népjóléti Csoport

A Budavári Önkormányzat saját forrásból újí-
totta meg az évek óta romosan álló Európa
Ligetet. A Bécsi kapu mellett található park és a
mai kor elvárásainak megfelelõen kialakított
sportpálya kellemes kikapcsolódási és sportolási
lehetõséget biztosít az itt élõknek.  

November 17-én adta át Nagy Gábor Tamás pol-
gármester a teljesen felújított Európa Ligetet. Az
idõpontválasztás nem véletlen, hiszen novem ber
17-e a Fõváros Napja, 1873-ban ezen a na pon
egyesült Pest, Buda, Óbuda. Az Európa Liget
ere detileg a centenáriumra készült el, az ez alka-
lomból rendezett kongresszus emlé kére 29 euró-
pai fõváros pol gár mestere ekkor saját kezûleg
ültetett el itt egy-egy fát. 2017-ben Pest, Buda,
Óbuda egye síté sének 144. évfordulójára pedig
teljesen újjászüle tett a terület. A Budavári Ön -
kor mányzat beruhá zá sában felújították a séta -
uta kat, új kande lá be reket és padokat helyeztek
ki, és lecserélték a vá rosokat jelzõ táblá kat a fák
alatt. Az elhanya golt betonpálya helyén egy mo-
dern, gumiborítá sú, zárható sportpályát és külté -
ri fitneszparkot alakítottak ki.
   – Az Európa Liget az üzeni nekünk, hogy
milyen Európát szeretnénk: olyan békés, nyu-
godt és barátságos helyet, ahol biztonságban
élhetünk. Ez jelképezik az európai városve -
zetõk által elültetett fák is – mondta Nagy
Gábor Tamás polgármester, utalva a park tör -
ténetére.  

   Megújították a Kodály szobor környezetét is.
Nagy Gábor Tamás emlékezetett rá, hogy a szob -
rot alkotója, Varga Imre Kossuth-díjas szobrász -
mûvész eredetileg is ide álmodta meg, ahol 1982-
ben felállították. A szoborrongálások miatt 2003-

ban új hely színre, a Püspökkertbe szállították a
szobrot, majd tavaly került vissza az Európa
Ligetbe. A mos  tani felújítás során az alkotás dísz -
világítást kapott, és környezetét mészkõvel bur -
kolták le. (Folytatás a 3. oldalon)

Újjászületett az Európa Liget 

A Budavári Önkormányzat saját költségén, 131 millió forintért újította fel a parkot és a sportpályát

(Az adventi koncertekről további részletek a 5. oldalon)
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Házimuzsika és zeneszerzõverseny 
A Budavári Önkormányzat 2000 óta évrõl évre
megemlékezik arról a jeles eseményrõl, hogy
Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én fel-
lépett a Budai Várban. 2018-ban immár 19. al-
kalommal rendezik meg a Beethoven Budán
Fesztivált, amelynek keretében nyolc koncerttel,
filmvetítésekkel, házimuzsikálással emlékeznek a
Mester budai fellépésre. A nagy sikerû kadencia-
versenyek után most Budavári Beethoven Zene -
szerzõversenyt hirdet az önkormányzat, amelyre
külföldi és magyar zeneszerzõk is jelentkezhetnek,
korhatár megkötése nélkül.

   
Nagy Gábor Tamás polgármester sajtótájékoz-
tatón ismertette a jövõ évi programot.  Május 1-
jén a Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébá-
niatemplomban az Orfeo Zenekar és a Purcell
Kórus tartja a nyitóhangversenyt, amelyen a C-
dúr mise csendül fel. Az esemény különlegessé -
ge, hogy ez egyben a két zenei formáció születés-
napi koncertje is, hiszen Vashegyi György 1990-
ban alapította meg a Purcell Kórust, majd egy
évvel késõbb az Orfeo Zenekart. Május 2-án az I.

Budavári Beethoven Zeneszerzõverseny díjátadó
ünnepségét és a díjazott mûvek bemutatóját tart -
ják a  Zenetudományi Intézetben.  Immár állan -
dó programeleme a fesztiválnak a jazz, jövõre a
Várkert Bazárban a Jazzical Trio mutatja be
Beethoven inspirálta mûsorát. A MOM Kul-
turális Központban Oláh Kálmán jazz zongorista
és a Budafoki Dohnányi Zenekar lép színpadra.
Nagy Gábor Tamás úgy fogalmazott: ez egy egé -
szen különleges koncert, hiszen egyszerre szólal
meg a jazz és a nagyzenekari formáció. Május 7-
én az emlékhangversenyt az Orfeo Zenekar adja
a Hillebrand teremben. A polgármester kiemel -
te, hogy az önkormányzat jövõre is biztosít bemu-
tatkozási lehetõséget a fiatal tehetségek számára
az Új utak Beethovenhez címû sorozatban. A
koncertek mellett filmvetítéseket is tervez az
önkormányzat, a Tabán moziban vetítik le a ze -
ne szerzõ életérõl készült játék- és dokumentum-
filmeket. 
   A fesztivál sikerét a széles zenei programkínálat
és a neves elõadók mellett az adja, hogy évrõl-
évre újabb és újabb érdekességekkel, különleges -

ségekkel vonja be a közönséget. A jövõ évi fesz-
tivál egyik mottója: Lássa Ön is vendégül
Beethovent! 
– Szeretnénk a házimuzsikálás  ha gyományát,
Beethoven korának hangulatát feleleveníteni, és
az itt élõket is még jobban bevonni a fesztivál
programjába, Beethoven muzsikáját és szellemi -
ségét közösségformáló erõvé tenni. Ezért várjuk
azok jelentkezését, akik szívesen befogadnak
otthonukba egy-egy házi kon certeket a Beethoven
Budán 2018 Fesztivál ideje alatt – mondta a
polgár mester. Hozzátette: a fesztivál korábbi sze -
replõi közül már többen is elvállalták, hogy fellé -
põ ként közremûködnek ebben az izgalmas vállal -
kozásban. (A házikoncertekre való jelent kezési
felhívást lásd lent, keretben.)
   A jövõ évi programsorozat másik érdekessége,
hogy a kadenciaversenyek után most Budavári
Beethoven Zeneszerzõversenyt hirdet az önkor-
mányzat. Mácsai János zenetörténész, a zsûri tagja

elmondta, hogy a pályázatra olyan önálló zene -
mûvel lehet nevezni, amely Beethoven An die
ferne Geliebte (A távoli kedveshez) címû dalcik-
lusának egy tetszõleges témájára írt variáció vagy
parafrázis, és eddig sehol nem hallotta a nagy -
közönség. A mû hossza 7-12 perc, zongorás kama-
razenei mûfajban. A pályamûveket 2018. március
14-ig várják. 
   A beérkezett mûveket egy hattagú szakmai
zsûri értékeli, amelynek elnöke Maros Miklós
zeneszerzõ. A nemzetközi verseny összdíjazása
6000 euró, az 1. helyezett 3000, a 2. helyezett
2000, a harmadik helyezett 1000 euró díjazás-
ban részesül. A díjazott mûvek – az eredeti dal-
ciklussal együtt – a Beethoven Budán Feszti vál
2018. május 2-i koncertjén csendülnek majd fel
a Budai Várban Balog József zongora mûvész
elõadásában. (A Budavári Beethoven Zene -
szer zõverseny pá lyázati felhívását lásd az
oldalon fent.) 

2018. MÁJUS 1., 19:30
Krisztinavárosi Plébániatemplom  
AZ ORFEO ZENEKAR 
és a PURCELL KÓRUS nyitó hang versenye

2018. MÁJUS 2., 19:30
Zenetudományi Intézet 
I. Budavári Beethoven Zeneszerzõverseny 
díjátadó és a díjazott mûvek bemutatója 

2018. MÁJUS 3., 19:00
Jókai Anna Szalon
ÚJ UTAK BEETHOVENHEZ 1.
Közremûködnek: Dolfin Balázs, Szilasi Dávid,
Kapor Andrej, Radnóti Róza, Kurgyis András,
Baranyai Barnabás 

2018. MÁJUS 3., 21:00 – Várkert Bazár  
A JAZZICAL TRIO KONCERTJE

2018. MÁJUS 4., 19:30 
MOM Kulturális Központ 
OLÁH KÁLMÁN ÉS A BUDAFOKI
DOHNÁNYI ZENEKAR közös koncertje

2018. MÁJUS 5., 19:30
Hillebrand terem 
Fülei Balázs, Lesták-Bedõ Eszter, Szõke Zoltán
hangversenye

2018. MÁJUS 6., 19:30
Budavári Városháza 
ÚJ UTAK BEETHOVENHEZ 2.  
Közremûködnek: Varga Oszkár, Dani Imre,
Kruppa Kvartett 

2018. május 7., 19:30 
Hillebrand terem  
Emlékhangverseny a ORFEO ZENEKARRAL

(A szervezõk a mûsorváltozás jogát fenntartják.)

PROGRAM 

A fesztivál egyik mottója: Lássa Ön is vendégül Beethovent! 
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(Folytatás az 1. oldalról) 
Az Európa Liget legnagyobb újdonsága vitat -
hatatlanul az új sportpálya és a kültéri fitnesz-
park. – Olyan biztonságos és barátságos helyszínt
alakítottunk ki, ahol a sportolni, mo zogni vágyó
kerületiek jó levegõn, szép környe zetben,  kicsit
távol a város zajától tudnak kikapcso lódni –
mondta a polgármester. A régi, ütött-kopott

beton pálya helyén most öntött gumi burkolatú
terület várja a vendégeket, focikapukkal és kosár-
labdapalánkokkal. A pályán is kiépítették a meg -
felelõ világítást, így az sötétedés után is biztonság-
gal használható. Elektromos beléptetõ-rendszert
is kialakítottak, amely lehetõvé teszi, hogy a
pályát elõzetes regisztráció alapján, konk rét idõ -
pontra foglalják le. – Ezzel a megoldással az eset -

leges rongálásokat szeretnénk megakadályozni,
hiszen nyomon követhetõ, hogy mikor és kik
használták a pályát. Mindannyiunk érde ke, hogy
megóv juk a területet, hogy az sokáig szolgálja az
itt élõket – mondta a polgármester. (A pályára az
önkormányzatnál lehet regisztrálni.) 
   Az új sportpályát a Hunfalvy János Két
Tanítási Nyelvû Közgazdasági és Kereskedelmi

Szakgimnáziuma tanulói avatták fel, akik itt tar-
tották meg tornaórájukat. Plánk Tibor, az isko-
la igazgatója úgy fogalmazott: nagyon örülnek,
hiszen így a gyerekek jó idõben a friss levegõn
tor názhatnak. 
   A polgármester ezzel kapcsolatban elmondta,
hogy a délelõtti órákban az iskolák számára biz-
tosítják majd a sportpályát. 

Lapunk megjelenésével egy idõben zajlik a
Budavári Önkormányzat által meghirdetett
Õszi Környezettudatossági program második
üteme: november 20-tól 29-ig gyûjtik össze ingye-
nesen a lakóházak, ingatlanok elé zsákokban
kikészített zöldhulladékot. A program utolsó
ütemére december 4-13. között kerül sor. Éljenek
az önkormányzat által biztosított ingye nes
lehetõséggel! 

A kertekben összegyûlt zöldhulladékot a mel-
lékelt ütemterv szerint térítésmentesen elszállí-
tatja az önkormányzat. A lakóknak nincs más
dolguk, mint az õszi avart, gallyakat, esetleg
vastagabb ágakat összegyûjtik zsákokba (papír-
vagy szemeteszsák) és a megjelölt idõpontban az
ingatlan elé kihelyezik. Az önkormányzat által
megbízott cég pedig összegyûjti a kikészített zöld-
hulladékot és komposztálja azt. 

   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.

Figyelem! 
A program utolsó ütemére december 4-13. kö -
zött kerül sor.

Még decemberben is gyûjtik a zöldhulladékot 

KIKÉSZÍTÉS IDÕPONTJA                                 ELSZÁLLÍTÁS DÁTUMA HELYSZÍN

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

Megnyitották
a Halász utcát
November közepén megnyitották a forgalom
elõtt a Halász utcát, miután elkészült az új asz-
faltburkolat. A tervek szerint a Ponty utcát
lapunk megjelenésekor nyitják meg. 
   A teljes felújítással várhatóan december ele-
jére készülnek el a kivitelezõk, a munkálatokat
a Budavári Önkormányzat saját költségve té -
sébõl finanszírozza. 
   A Ponty utcában a rossz állapotú nagy koc -
kakő burkolatú útpályáját aszfalttal építették
újjá, a járda pedig vágott kockakő burkolatot
kapott és az utca jobb oldalán parko lósávot
alakítottak ki. A Halász utcában is aszfalt
burkolatú útpályát alakítottak ki a kopott
macs kaköves út helyett.

Újjászületett az Európa Liget 

Idősek 
karácsonya

A Budapest I. kerület Budavári 
Önkormányzat szeretettel meghívja 

az I. kerület idõs és egyedülálló polgárait
karácsonyi zenés mûsoros estjére

2017. december 23-án 16.00 órai kezdettel
a Várkert Bazárba 

Jelentkezésüket 2017. december 18. és 2017.
december 22. között (hétfõ-csütörtök: 9.00-
12.00 és 13.00-16.00, péntek: 9.00-12.00) 

várjuk személyesen a Gondozási Központban
(1013 Budapest, Attila út 8.), 

valamint az I. sz. Idõsek Klubjában 
(1015 Budapest, Hattyú utca 16.)

További információ: +36-1-356-6584 
(Gondozási Központ)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Népjóléti Csoport

A Hunfalvy János Szakgimnázium diákjai már birtokba is vették a sportpályát: a szabad levegőn tartották a tornaórát

Õszi faültetés 
a kerületben

Közel húsz helyszínre ültetett fát az õszi idõszak -
ban az önkormányzat, elsõsorban az üres fahe-
lyekre pótolták a növényeket többek között az
Aranyhal utcában (képünkön), a Naphegy utcá -
ban, a Pauler utcában, a Bugát lépcsõnél és a
Gellérthegyen. Vigyázzunk a facsemetékre!
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A nemzetiségi önkormányzatok
közmeghallgatásai
A Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2017.
december 9-én, szombaton, 15.30 órától közmeghall-
gatást tart a Budavári Mûvelõdési Házban (Bp. I., Bem
rkp. 6.). Minden érdeklõdõt szeretettel várnak. Infor -
má ció: 458-3068.

*
A Budavári Görög Nemzetiségi Önkormányzat 2017.
december 4-én, hétfõn, 10.00 órától közmeghall-
gatást tart a Budapest Fõváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal (I., Kapisztrán tér 1.) III. emelet
319/B. irodájában. Minden érdeklõdõt szeretettel vár-
nak. Információ: 458-3068.

*
A Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017.
december 9-én, szombaton, 15.30 órától közmeghall-
gatást tart a Budavári Mûvelõdési Házban (Bp. I., Bem
rkp. 6.). Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.
Információ: 458-3068.

*
A Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2017.
december 9-én, szombaton, 15.30 órától közmeghall-
gatást tart a Budavári Mûvelõdési Házban (Bp. I., Bem
rkp. 6.). Minden érdeklõdõt szeretettel várnak. Infor -
máció: 458-3068.

*
A Budavári Szerb Önkormányzat 2017. december 9-
én, szombaton, 15.30 órától közmeghallgatást tart a
Budavári Mûvelõdési Házban (Bp. I., Bem rkp. 6.).
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak. Információ:
458-3068.

*
A Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017.
december 9-én, szombaton, 15.30 órától közmeghall-
gatást tart a Budavári Mûvelõdési Házban (Bp. I., Bem
rkp. 6.). Minden érdeklõdõt szeretettel várnak. Infor -
máció: 458-3068.

Röviden

Gondolatébresztõ elõadás-sorozatot szerveztek a
Hadtörténeti Intézet és Múzeumban a XXIII.
Lengyel Keresztény Kulturális Napok keretében,
Lengyelország és Magyarország történelmi sze -
repe a keresztény Európa védelmében Árpád-
házi Szent Lászlótól napjainkig címmel. Bevezetõ
elõadást a kerületben élõ, Budavárért Emlék -
éremmel kitüntetett lengyel író és történész,
Sutarski Konrád tartott Lengyelország és
Magyar  ország a keresztény Európa védõbástyái a
múltban és a jelenben címet viselõ könyve
alapján. A szerzõvel beszélgettünk.

tEurópában igen kevés az 1000 esztendõs állam, e
kevesek közé tartozik Lengyelország és Magyar -
ország.

– Közös történelmünk 1000 éves. A lengyel törté -
nelem ugyan korábban kezdõdik, a X. században,
azonban nem lehet tudni, pontosan mikor,
ahogy a magyart sem. Azelõtt az országot Lechia
országának, Lechiának hívták, elsõ vezetõje, Lech
után, de eltörölték az emlékét az ekkoriban
érkezõ keresztény hittérítõk, akik igyekez tek meg -
semmisíteni a régebbi szentélyeket és történel-
met.
t És mi a nem hivatalos álláspont?

– Aszerint a lechiták impériuma már az ókorban
létezett. Errõl ázsiai történészek írnak, valamint
Prokosz, X. században élt krakkói püspök, akinek
az írását a XVII. században fedezték fel, de a hivat-
alos álláspont szerint az hamisítvány.
t A lengyelek szláv létükre velünk, magyarokkal let-
tek jóban, s nem például a csehekkel, vagy az
ukránokkal. Vajon miért?

– Más a testvériség és más a barátság, a barátság
többet jelent a testvériségnél, a testvérek között
elõfordulhat viszály, barátok közt nem. Mint az
ukránokkal, akikkel egy országban éltünk mint-
egy 500 évig, méghozzá egy hatalmas 990 ezer
négyzetkilométeres területen, a kor legnagyobb
európai országában. Ennek ellenére õk a II. világ -
háborúban lengyel pogromokat szerveztek, s
megöltek 100-120 ezer embert. Akkori vezetõ -
jüket, Sztepan Banderat az ukránok nemzeti hõs-
nek tartják, mi gyilkosnak.
t Mint nálunk Trianon, ami egészen mást jelent
Romániának, mint Magyarországnak.

– Nincs könnyû dolgom, amikor lengyeleknek
próbálom megmagyarázni, miért nem csak a
magyar emlékezetben, de a zsigerekben is ott él
Trianon. Azt szoktam mondani, hogy képzeljék
el, ha Lengyelország déli fele, Krakkóval,
Częstochowavával – a lengyel Csíksomlyóval –,
vagy Wadowicével, Szent II. János Pál pápa szülõ -
vá rosával együtt más kézbe került volna, más or -
szágban lenne.

t Ha már a szentatyát
említette, milyen világban
élünk, hogy Franciaország-
ban el akarják távolítani
szob ráról a keresztet?

– Nem véletlenül mondják,
hogy Nyugat-Európa felad-
ta magát. Méghozzá nem
most, hiszen oda a migrán-
sok már a hetvenes évek
végétõl beköltöztek. Velük
végeztették azokat a munká -
kat, amelyeket az európai
emberek már nem vállaltak.
Akadtak köztük, akik be -
illeszkedtek, a többiek get-
tót hoztak létre a városok
körül. Emellett a nyugati
országok gyarmattartók vol -
tak, és a gyarma tosítók
olyan állapotokat hagytak
maguk után, amitõl jelen-
tõsen megromlott az élet-
minõség, ezért az õslakosok elindultak Európá-
ba. Három totalitárius rendszer tette tönkre
Európát a XX. században: a kommunizmus, a
nácizmus és jelenleg a globalizmus. A Nyugaton
élõk abban a liberális szellemben nevelkedtek,
amelyik eljutott a genderizmusig.
t Van hasonlóság a között, hogy vállvetve védtük az
iszlám hódítás ellen Európát a középkorban, azzal,
hogy most valami hasonlót teszünk, csak nem
fegyverrel, a V4 országok sorában?

– A „Lengyelország és Magyarország a keresztény
Európa védõbástyái a múltban és a jelenben”
címû tanulmányomban, amely kötet formában
megjelent, foglalkozom ezzel a kérdéssel. Nem-
csak az iszlám ellen harcoltunk. A tatárok ellen,
Moszkva ellen és a XX.-XXI. századi totalitárius
rendszerekkel szemben is. Az iszlám már a meg -
születésekor, a VII. században terjeszkedni
kezdett, s kevesebb, mint száz év múltán már
behatolt Európába, az Ibériai-félszigetre. Martell
Károly 732-ben állította meg õket, közben azon-
ban a Balkánon támadtak, elpusztítva Bizáncot,
megszállva bolgárokat, szerbeket, albánokat.
Magyarország, Lengyelország segítségével mint-
egy 150 évig ellenállt, két lengyel származású
király elesett (I. Ulászlo Várnánál, II. Lajos
Mohácsál), mígnem, Sobieski János király
vezette lengyel had megállította Bécs mellett az
osz mánokat az 1683-as kahlenbergi csatában.
Most a harmadik inváziót éljük, amikor fegy ver -
telenül, nagy tömegben jönnek. Mint Kadhafi
is mondta: nem kell fegyver, csak családok.
Ausztriában már vannak olyan iskolai osztályok,

amelyek fele idegen gyerekekbõl áll. Nyugat-
Európában annyira megszokták a helyzetet,
hogy kötelezõvé teszik a keresztek levételét az
iskolákban.
t Lengyelországban hagyományosan erõs a ke resz -
tény hit. Ez segít, nehogy hasonló dolgok elõfordul-
hassanak?

– Lengyelországban a XIX. századtól az egyház
mindig a nép pártján állt, így erõs a keresztény
politika. A cseheknél és a szlovákoknál a kom-
munizmus-ellenesség megerõsítette a hitet,
csakúgy, mint a horvátoknál, vagy a szlové nek -
nél. Az iszlám hamarosan támadni fogja a ke -
reszténységet, hasonlóan a pravoszláv vallást is.
Ha a vallás nem választ el minket, hanem min-
den keresztény felekezet összetart, akkor nõnek
az esélyeink. Ha a Három Tenger Kezdemé nye -
zés – amely a volt Szovjetunió igáját szenve dett
(az EU 12 keleti országa) gazdasági-politikai tö -
mörülése – összefog, akkor Magyarország és
Lengyelország a V4-ek élén meg tudja állítani az
egyszerre fokozódó globalizmust és az iszlám
veszélyt.
tA hit, a vallás erõt ad, de azért ügyes politizálásra
is szükség van, nem?

– Igen, ez történik Magyarország és Lengyelország
vezetésével. Magyarország az ész, amelyik a legtöb-
bet tette a globalizmus ellen. Lengyelország kö -
veti, mióta 2015-ben a Jog és Igazságosság Pártja,
a PiS került kormányrúdhoz. Minél több ország
csatlakozik hozzánk, annál jobban tudjuk érvé -
nyesíteni nemzeti érdekeinket. 

Ditzendy Attila

Sutarski Konrád történelemről, barátságról és a V4 szerepéről

Lengyelek és magyarok Európa
védelméért

A korábbi években Miklós napon a Borsos Miklós Lakás -
múzeumban gyûltek össze a szobrász barátai, tisztelõi, hogy
megemlékezzenek a mûvészrõl. Az Úri utcai lakásmúzeumot
korábban a Borsos Miklós - Kéry Ilona Alapít vány gondoz-
ta, nyáron a Kovács Gábor Mûvészeti Alapítvány, azaz a
KOGART vette gondozásába a helyiséget. Miklós napra
készülve utánajártunk, hol tart a múzeum felújítása.  

A Kovács Gábor Mûvészeti Alapítvány mûköd teti a jövõ -
ben az Úri utca 6. száma alatti Borsos Miklós Lakásmúzeu-
mot. Fertõszögi Péter mû vészettörténész, a KOGART ku -
ratóriumi elnöke, a Borsos Miklós - Kéry Ilona Alapít vány
egyik alapítója, Fertõszögi Erzsébet fia, folytatja a munkát.
   A KOGART eddig is nagy gondot és kiemelt figyelmet
fordított a Borsos életmûre, 2013-ban állandó kiállítást ren-
deztek be a mester mûveibõl a tihanyi KOGART Házban.
Idén nyáron pedig a Várkert Bazárban gyûjteményes kiál-
lítással tisztelegtek a kivételes életmû elõtt.
   – Mintegy 400 Borsos mû szerepel az alapít ványnál. A
tihanyi kiállítás az életmû fennmaradásának egyik fontos
pillére – mondta el lapunknak Fertõszögi Péter, hozzáfűzve:
koordi nálják Gyõr, Budapest és Tihany munkáját is, ugyanis
ebben a háromszögben élt a mester és felesége, Buba, Kéry Ilona.
Gyõrött a Rómer Flóris Mûvészeti és Történeti Múzeum kezeli a
Borsos Miklós Állandó Kiállítást, a fõvárosban 2003-ban alakí-
totta ki a Borsos-Kéry Alapítvány a mester Úri utcai lakásában a
lakásmúzeumot, amelyet nyár óta a KOGART kezel.
   – Folytatunk mindent, amit édesanyámék elkezdtek, hozzátéve
saját kapcsolati tõkénket és mûtárgygyûjteményünket – hangsú-
lyozta Fertõszögi Péter. Mint mondta, most kezdõdnek a lakás-
felújítási munkálatok. Többek között modernizálják a világítást,
alkal massá téve arra, hogy megfelelõ megvilágítást kapjanak a
mûtárgyak. Amennyire a lehetõségek engedik, összefüggõ
falfelületet alakítanak ki, hogy több képnek jusson hely, továbbá
felolvasó-, kamaraestekre, zenélésre alkalmassá alakítják a lakást.

   – „A” kategóriás múzeumot szeretnénk kialakítani, ami azt
jelenti, hogy az ország legjelentõsebb mûtárgybiztosítói minõsít-
sék, azaz bármilyen mûtárgyat oda tudjunk vinni, s azok bizton-
ságban ott is maradhassanak – fogalmazott Fertõszögi Péter, majd
át tért a tervezett rendezvényekre: – 2003 óta Miklós napon,
illetve január 27-én, halála napján, valamint augusztus 13-i
születésnapján tartottak megemlékezéseket, a jövõben szeret -
nénk, ha évente négy alkalommal megjelennének a társmû vé -
szetek a lakásmúzeumban.
   Az eddigi szombati nyitva tartás mellett tervezik, hogy egy
hétköznapon az iskolák számára biztosítanak majd programot,
amellyel a mester életmûvét ismertetik meg. A turisták meg -
szólítására önálló honlapot indítanak.

A Borsos Miklós - Kéry Ilona Alapítvány kuratóriumi tagjaira

szenátusi tanácsadó testületként számítanak, hiszen
nélkülözhetetlennek érzik tudásukat. De nem feled-
keznek meg a már kiépített erdélyi kapcsolatokról sem. 

Bár nem gondolnánk, ám az életmûnek a mai napig
számos feldolgozatlan, vagy kevéssé kutatott része van. –
1993-ban került elõ például egy 77 lapból álló, tus-
diópác rajzsorozata, ami akkor megjelent könyv for-
májában, a mûveket pedig a gyõri múzeum kapta meg.
A sorozat tulajdonképpen a mester ars poeticája: az elsõ
fele a Bibliához kötõdik, a második az erkölcshöz, a
görög-római mitológiához, az irodalomhoz, például a
Godotra várva-hoz, Odüsszeiához, de már nem szerepel
benne a korábbi firenzei emlékek sorozata – eleve nítette
fel a mûvészettörténész. – Hozzáfogtam a 77 mû szisz te -
matikus kutatásához, s kiderítettem, hogy a képek elsõ
felét 1976-ban Borsos Miklós kiállította Tihanyban, még
a kiállítási katalógus is elõkerült. Most rendbe kellett
tenni a sorszámozást, a címeket. Ilyen jellegû kutatás vár
még a szakemberekre, ahogyan a mûvészettörténész már
sorolja is: fel kell dolgozni, s meg kell jelentetni egyházi
témájú alkotásait, amelyek ma szerte az országban, tem-

plomok oltárain, stációkon lelhetõk fel. Szintén kötetet érdemel-
nek könyvillusztrációi. Mint megjegyezte: Illyés Gyula kizárólag
Borsos illusztrációkkal adta ki könyveit.
   – A tönkrement Szépirodalmi Könyvkiadótól a közelmúltban
vásároltam 20 darab illusztrációt. Ezek között akad egy kötet,
amely sosem jelent meg, miként sosem jelent meg Borsos Mik-
lósról, a festõmûvészrõl szóló könyv, így kevesen tudják, hogy
festõ ként kezdte pályáját – osztotta meg lapunkkal a fontos tényt
Fertõszögi Péter, s megjegyezte: a zenéhez való kötõdésének ki -
váló bemutatási lehetõséget biztosít az emléklakás. Borsos Miklós
pompásan hegedült, amelyrõl Maros Éva, Liszt-díjas hárfa -
mûvész, vagy Geiger György, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas trom -
bi  tamûvész, érdemes mûvész elsõ kézbõl szolgálhatnak em -
lékekkel.                                                                                       D. A.

Bõvül a Borsos Miklós Lakásmúzeum

A tervek szerint 2018. április 11-én, a Költészet Napja
alkalmából különleges buszmegálló várja majd az uta-
sokat a Horváth-kert és az Attila út sarkán. A
„Gondolatmegálló” falait kerületi írók, költõk, mû -
vészek Krisztinavárosról írt idé ze tei díszítik majd. Az
idézetek kiválasztá sá hoz várjuk a kerület felsõ ta go -
zatos diákjainak ötle teit. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2017. december 10. 
Pályázók köre: kerületi felsõ tagozatos diákok (5-12.
évfolyam). (Nevet, osztályt és iskolát min denképpen
kérünk feltüntetni!)
Pályamű: pályázni magyar, vagy külföldi, a Krisztina -
város történelméhez kapcsolható vers, vagy próza-
idézettel lehet, megjelölve annak író ját, forrását. 
A beküldött idézet hossza 200-350 karakter lehet,
szóközökkel. Egy pályázó több idézetet is beküldhet.
A pályázatokat a gondolat@budavar.hu e-mail címre
várjuk. További informá ció: www.budavar.hu

Pályázati felhívás 

Miklós nap a lakásmúzeumban 2015-ben
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Adventi koncertek a Városházán

Malek Andrea többszörös Artisjus-díjas és
EMeRTon-díjas, énekesnõ november 26-ra kü -
lön leges adventi hangulatot és személyes aján dé -
kot is ígér a budavári közönségnek. 

t A jazztõl a világzenéig szinte minden mûfajban
otthonos. A gospel hol foglal helyet ezen a skálán?

– Egy ideje már csak olyan dalokat énekelek,
amelyek valamiért mélyen megérintettek, és na -
gyon erõs a késztetés bennem, hogy ezt az érzést
továbbadjam valakinek… az érdeklõdõknek, a
közönségnek. Azt gondolom, hogy az igazi muzsi-
ka az Égben íródik, onnan száll le hozzánk finom
szálakon. Sokáig csupán hallgattam a gospeleket,
mert ezt a fajta zenét nem mertem énekelni. Elsõ-
sorban lelkileg kellett megerõsödnöm hozzá, és
természetesen énektechnikai szempontból is
nagy kihívást jelent. A gospelek Istent dicsérõ
énekek, megtisztítanak, felemelnek, és ezzel a fe -
le lõsséggel kell õket énekelni. 
t Geiger György elmesélte, hogy Ön ajánlotta az
Octovoice számára a Gospel Mass közös elõadását.
Hogyan találkozott Robert Ray mûvével és miért ezt
a formációt választotta partnereként?

– A misét elõször a bécsi Stefansdom szentélyé -
ben énekeltem Schwartz Dáviddal és a „Wiener
Lehrer A’Capella” kórussal közösen. Szinte azon-
nal gondolkodni kezdtem a magyar lehetõsé -
geken. A partnerkórus megtalálása azonban –
éppen a fent említett okok miatt – nem volt
egyszerû. Majd néhány héttel késõbb – talán
hihetetlen – álmomban megjelent egy rég elfe -
ledett, szépséges pillanat a múltból, amikor az
Octovoice kórust elõször hallottam. Hamar meg-
találtam õket, és azóta csak az ásó, a kapa meg a
nagyharang választhat el bennünket egymástól. 
t Meglepetésre is számíthat a budavári a közönség?

– Sok éve dédelgetett vágyunk válik valóra de -

cem berben, amikor végre megjelenik az új,
külön le ges hangzású lemezünk. Jager Bandi, a
projekt zenei vezetõje, Madárka címmel magyar
népdalokat dolgozott fel mai r’n’b (Rhythm and
Blues) és dallamos jazz stílusban, én pedig boldo-
gan énekeltem el a kedvenc népdalaimat. Egy
gyönyörû adventi dal, a „Mostan nyílik egy szép
rózsavirág...” is rákerült a CD-re. A dalt sze -
retném elénekelni a koncerten. Ez a stílus, ez az
út annyira fontos lett számomra, hogy külön
nevet is találtunk neki; úgy hívják: Malek Andi
Soulistic.

t A családban hogyan telnek a karácsonyi ünnepek?
– A mi családunkban az ünnep csak a szü leink -
nél (Toldy Mária énekes és Malek Miklós
zeneszerzõ – a szerk.) válik igazi karácsonnyá.
Hozzájuk térünk haza a szélrózsa minden irá -
nyá ból, és ná luk gyûlünk össze. A legszebbek az
ünne pek elõtti napok, amikor már nincs iskola,
ke ve sebb a munka, és csak neve tünk, meg zené -
lünk, gyakoroljuk a legújabb családi kamarada -
rabot, amit Szenteste a fa elõtt eljátszunk. És
minde köz  ben szervezzük az aján dékot: a közös
programot. R.A.

Varázslatos ünnepi hangulat és barokk muzsi-
ka. Mindössze ennyi sejthetõ az Orfeo Zenekar
december 3-ai adventi koncertjérõl, amely –
mint minden esztendõben – várhatóan az idén
is rekord számú érdeklõdõt vonz majd a
Városháza aulájába. A titokzatos mûsorról
Vashegyi Györggyel, a zenekar mûvészeti
vezetõjével beszélgettünk.

tA zenebarát törzsközönség jól tudja, hogy Orfeo
Zenekar nélkül nincs advent a Budai Várban. Ezút-
tal milyen mûsorral készülnek?

– A pontos mûsor egyelõre hadd legyen meg -
lepetés: annyit azért elárulhatok, hogy a prog -
ram lutheránus német egyházi zenébõl áll majd,
benne magyarországi bemutatókkal. Ígé rem,
nem fogunk csalódást okozni: szerintem érde -
mes lesz eljönni a koncertre!
t Miért tartja fontosnak, hogy a zenedarabok
meg szólalása elõtt néhány mondattal bemutassa
az alkotót, a mûvet, sõt – ha szöveges szerze mény -
rõl van szó – a librettót is a hallgatóság kezébe adja?

– A mûvek méltó értelmezéséhez mind az
elõadó, mind a közönség számára nélkülöz -

hetetlen az idegen nyelven elhangzó szöveg
jelentésének pontos ismerete, e nélkül nem sok
értelme van a dolognak – olyan elv ez, amelyhez
az elmúlt negyedszázadban következetesen ra -
gasz kodtam, szeretnék mellette ezután is kitar-
tani. A budavári városháza aulája szeretet re -
méltó és intim helyszín, amely lehetõséget ad
arra, hogy közvetlenül szólhassak néhány szót a
közönséghez a szerzõkrõl, a mûvek kulturális
hátterérõl, ez mindig öröm számomra. Úgy gon-
dolom, a librettó kézbeadá sa mellett ez is sokat
adhat a koncertet hallgatóknak – mindenki

sokkal több örömöt lelhet abban, amit ért
is, amirõl többet tud.
t Az Orfeo Zenekar a régi zene hûséges tolmá -
csolójaként kópia-hangszereken játszik. Vajon a
karmesteri, illetve a Purcell Kórus esetében a
karnagyi stílusban is akad különbség?
– Fontos hangsúlyozni, hogy a mai
értelemben vett karnagyi és karmesteri
„szakmák” a 17-18. században még nem
léteztek, zenei irányítóra ugyan akkor na-
gyobb appa rátus esetében mindig is szük-
ség volt. Más kérdés, hogy van-e, kell-e
lennie kü lönb sé gnek aközött, hogyan ve -
zényeljen valaki kórust vagy zenekart: én
személy szerint úgy gondolom, hogy az e
téren meglevõ kü lönbségeket sokszor túl-
hangsúlyozzák. Jó, ha valaki tisztán és vilá-
gosan tud vezényelni (én e téren
rengeteget tanultam az operai árokban).
De a lényeg, hogy rengeteget kell tudni:
kórus esetében az énekhangról, az éneklés
szakmai rész leteirõl, zenekar ese té ben a
különbözõ hangszerek jelleg ze tessé geirõl,
és persze arról, mindezek hogyan épülnek
bele egy-egy zseniális partitúrába.                                                  

December 3-án 16.00 órától a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar hangversenye 

„Nem fogunk csalódást okozni!”

Az Orfeo Zenekar állandó résztvevője az adventi koncerteknek

A Budavári Önkormányzat az idei évben is megrendezi a közös gyertyagyújtást és adventi
koncertsorozatát a Városházán. Ebben az esztendõben advent, a várakozás idõszaka de-
cember 3-án kezdõdik, és advent negyedik vasárnapja december 24-én, Szentestén lesz. Ezért
az idei hangversenysorozat elsõ koncertjére az Örök élet vasárnapján, november 26-án
16.00 órakor kerül sor. Robert Ray amerikai zeneszerzõ Gospel mise címû mûve hangzik el
Malek Andrea énekes-színésznõ, Schwartz Dávid énekes, az Octovoice Énekegyüttes és az
Ott Rezsõ Band közremûködésével. December 3-án, advent elsõ vasárnapján az Purcell
Kórus és az Orfeo Zenekar ad koncertet a Városházán. Összeállításunkból megismerhetik
az elõadókat és mûsorukat.  A koncertekre a belépés ingyenes. 
(December 10-én az Istvánffy Kamarakórus műsorát hallgathatják meg az érdeklődők, december
17-én, advent 3. vasárnapján Ránki Fülöp ad koncertet a Graf fortepianón. Részletek a decem-
ber 7-i lapszámban.) 

MÁRAI SZALON 
(Budavári Önkormányzat Díszterem, 
I. Úri u. 58.)
November 28-án 17.00 órakor Örömünnep cím-
mel tartják meg a Márai Szalon soron következõ össze-
jövetelét. Vendégek: Hegyi Dóra énekmûvész, Mórocz
Tamás gitármûvész, Vida Péter bormûvész és meg -
lepetés hölgykoszorú. Házigazda: Szigethy Gábor. 

Már most jelezzük, hogy az év utolsó Márai Szalonját
december 12-én 17.00 órakor tartják Örökzöld
dallamok örökzöld színésznõ címmel. Vendég: Felföldi
Anikó színésznõ, a Fõvárosi Operett Színház örökös
tagja. Házigazda: Szigethy Gábor

ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
December 6-án, szerdán 18.00 órától Dohnányi
világa II. Mûsor: Dohnányi: C-moll zongoraötös, Négy
rapszódia op.11, Esz-moll zongoraötös. Km.: Palojtay
János – zongora, Accord Kvartett. A mûveket ismerteti:
Kusz Veronika. A Zenetörténeti Múzeum kiállításait 17
órakor Gombos László zenetörténész mutatja be.
Jegyárak: felnõtt – 600 Ft, diák, tanár, nyugdíjas 300
Ft. A jegyek a múzeumba egész nap érvényesek.
Támogató: NKA.

December 7-én, csütörtökön Nemzetközi Dohná -
nyi-konferencia, délelõtt és délután angol nyelvû
elõadások a Bartók teremben, mindenkit szeretettel
várnak. Este Dohnányi világa III. Dohnányi: a-moll
vonósnégyes (1893) - elsõ modern elõadás, elõadja a
Rondo Kvartett (Pintér Dávid, Dóczi Áron, Tornyai
Péter, Mód Orsolya). Dohnányi: Zongora-hegedû op. 21
(Elõadja: Pintérné Váray Rita - zongora, Pintér Dávid -
hegedû). Jegyárak: felnõtt – 600 Ft, diák, tanár,
nyugdíjas 300 Ft. A jegyek a múzeumba egész nap
érvényesek. Támogató: NKA.

December 8-9-én Nemzetközi Kodály-konferencia,
délelõtt és délután angol nyelvû elõadások a Bartók
teremben, mindenkit szeretettel várnak. December 8-
án, pénteken este Kodály kórusmûvek - A Marczibányi
téri Kodály Iskola kórusainak koncertje. Jegyárak: fel-
nõtt – 600 Ft, diák, tanár, nyugdíjas 300 Ft. A jegyek a
múzeumba egész nap érvényesek. Támogató: EMMI.

December 9-én, szombaton 18.00 órától Az ifjú
Kodály III. Km: Szabadi Vilmos és Yayoi Nakajima -
hegedû, Bársony Péter - brácsa, Karasszon Eszter –
cselló. Mûsor: Kodály Zoltán: Duó, Szólószonáta,
Szerenád.
A Zenetörténeti Múzeum kiállításait 17 órakor Gombos
László zenetörténész mutatja be. Jegyárak: felnõtt –
600 Ft, diák, tanár, nyugdíjas 300 Ft. A jegyek a mú -
zeumba egész nap érvényesek. Támogató: EMMI.

MAGYAR EMLÉKEKÉRT 
A VILÁGBAN EGYESÜLET
(Új helyszín! Mátyás templom Plébániahivatal,
1014 Budapest, Országház u. 14.)
December 5-én, kedden 18.00 órától Magyar
emlékek Itáliában III. rész: Római séta, római képek –
magyar emlékek nyomában. Dr. Deák Piroska
egyesület tag elõadása, római felvételeinek és kutatá-
sainak bemutatása. Meghívott vendég: Gian Luca
Borghese, a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazgatója.

MAGYAR MEZÕGAZDASÁGI
KÖNYVTÁR 
(1012 Budapest, Attila út 93.)
November 28-án 17.00 órátólAz év emlõse: a mo-
gyorós pele címmel tartanak ismeretterjesztõ elõadást.
Elõadó: Hernádi Ildikó okleveles agrármérnök. A
belépés díjtalan. 

SZILÁGYI DEZSÕ TÉRI 
REFORMÁTUS TEMPLOM 
(Szilágyi Dezsõ tér)
November 26-án vasárnap 11.30 – 14.00 óra
között jótékonysági adventi vásárt tartanak a
Szilágyi Dezsõ tér 2-ben, ahova szeretettel várják a
kerület lakóit. A használt, de jó minõségû könyvek,
tárgyak nincsenek beárazva, ki mennyi adományt
gondol, annyit helyez el értük a kosárban. Talán éppen
itt fogja megtalálni azt a könyvet, amit már régen
keres! A bevétellel egy felvidéki kis községben lévõ ro-
ma közösségi ház gyermekkarácsonyát szeretnék a
szer vezõk gazdagabbá tenni. 

FELSÕVÍZIVÁROSI SZENT 
ANNA TEMPLOM
(1011 Budapest, Batthyány tér 7.) 
A templomban a „Budapest Orgonistái” sorozat
következõ hangversenye: december 1-jén pénteken
19.00 - Pálúr János, a Fasori Református templom or-
gonistájának hangversenye „Widor: 6. szimfónia és im-
rovizációk” címmel. Mûsoron: Charles-Marie Widor
(1844-1937): 6. Orgonaszimfónia Op. 42 No. 2. I.
Allegro, II. Adagio, III. Intermezzo, IV, Cantabile, V. Final,
valamint improvizációk. A hangversenyen az elõadó
vetítéssel látható!

Programok

November 26-án 16.00 órától Malek Andrea, Schwartz Dávid és az Octovoice Énekegyüttes koncertje

„Az igazi muzsika az Égben íródik”

Fotó: Székely Judit
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Jankovich Ferenc Kossuth-, József Attila- és
Baumgarten-díjas költõt, írót, mûfordítót néhány
generációval ezelõtt személyesen is jól ismerték a
Várnegyed és a Krisztinaváros lakói, hiszen több
mint két évtizeden át élt családjával a Mátray
utcában. Egykori otthona, a 9. számú ház falán
tábla õrzi az emlékét. November 29-én, szü -
letésének 110. évfordulóján délelõtt 10.00 órakor a
táblánál koszorúzási ünnepségre kerül sor, majd
este 18.00 órakor a Jókai Anna Szalonban család-
ja, barátai és mûvésztársai emlékest keretében
idézik fel pályáját és mûveit. Jankovich Ferencrõl
legfiatalabb lánya, Jankovich Krisztina szinkron-
szövegíró-dramaturg, szinkronrendezõ mesélt.

– Amikor 1949-ben a Mátray utcába költöztünk,
három éves voltam. Emlékszem, telente össze kel-
lett húzódnunk, a legnagyobb szobát nem hasz -
náltuk. Ilyenkor apám – mivel száraz, fûtésre alka-
lmas tûzifát nem igen lehetett kapni – a  cserép-
kályha elé beállított egy szénnel fûthetõ vaskály-
hát, majd a Vár oldalában agyagot gyûjtöttünk,
hogy a vaskályha csövét apám beépíthesse a cse -
répkályhába. Ügyesen dolgozott, tapasztalata is
volt, hiszen annak idején az édesapja mellett
letette a kõmûves-segéd vizsgát. 
   – Apámék négyen voltak testvérek, közülük
egyedül õ végzett egyetemet; Székesfehérvártól
Párizsig jutott. Az 1930-as évek elején francia álla-
mi ösztöndíjjal került a  Sorbonne-ra, az  École
Normale Supérieure diákja volt, közben tanár -
segédként dolgozott a Keleti Nyelvek Fõiskoláján.
Elsõ verseskötete is Párizsban jelent meg, és kint
ismerkedett meg édesanyámmal, aki francia–
német szakos hallgatóként szintén ösz tön díjjal
tanult Franciaországban. Anyámra nagy hatással
voltak apám versei, késõbb õ volt apám elsõ és
legjobb kritikusa. Miután összeházasodtak,
anyám minden idejét a családnak szentelte. A
hát térbõl segítette apámat, nyersfordításokat
készített olaszból, latinból, ha kellett, németbõl.
Apám gyakran gépbe diktált neki. Mindketten

igazi humán értelmiségiek voltak, akik büszkék
lennének hat unokájukra és tíz dédunokájukra.
   – Párizsból hazatérve – egyik tanára, Gombocz
Zoltán tanácsára – apám két évet elvégzett
a Zeneakadémia ének tanszakán, és bár nem lett
zenész, a versein érzõdik a zenei tehetség, több
száz megzenésített verse van. 1936-tól hat éven
át Kodály és Vásárhelyi Zoltán munkatársaként
a  Magyar Dal  címû zenei folyóiratot szer kesz -
tette, miközben a Nyugat, a Válasz, a Kelet Népe
és a Magyar Csillag címû lapokban is publikált.
A háború után Vásárhelyi Zoltán kérte fel, hogy
a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége

(NÉKOSZ) számára írjon indulót. Apám a Sej, a
fekete hattyú címû csángó népdal dallamát
választotta, erre született a Sej, a mi lobogónkat…
kezdetû dal, amely késõbb Jancsó Miklós Fényes
szelek címû filmjében is el hangzik.
   – Nagyon fiatalon, 25 évesen veszítettem el õt,
1971-ben. Amennyire visszaemlékezem, a gye -
rekkorom felhõtlen volt. Az 1950-es években az
említett vaskályhán gesztenyét, almát sütöttünk,
az illat belengte a lakást. Szilveszterkor az egész
család kártyázott, marokkózott, aznap kivételesen
fönt maradhattunk éjfélig, akkor felállva eléne -
keltük a Himnuszt, majd apám badacsonyi borá-
val koccintottunk.
   – Eseménydús, nyüzsgõ élet folyt nálunk.
Rendszeresen jöttek a barátok, pályatársak: sok-
szor járt nálunk Weöres Sándor – Anna nõ -
véremet õ nevezte el Anikának –, jól emlékszem
Tamási Áronra, Kassák Lajosra. Tersánszky Józsi
Jenõ furulyát hozott nekünk és furulyázott is;
jött Berda József is, akitõl kezdetben kicsit fél-
tem – õ különös, rusztikus jelenség volt –, vagy
Erdélyi Jóska bácsi, aki egy széket fölkapva
hadonászott és kiabált, szidta az Írószövetséget.
Jöttek ze né szek is, köztük Kenesei Jenõ, Tóth
Dénes, zongoráztak, énekeltek, késõig marad-
tak. Elõfordult, hogy reggel, mikor fölkeltem,
még mindig itt voltak… 

– Sajnálattal tapasztalom, hogy Jankovich Fer-
enc, a költõ, nincs a köztudatban; manapság
nem nagyon olvasnak verset az emberek. Regé -
nyei iránt azonban van érdeklõdés: a Lázi Kiadó
kiadta a Dunántúli végeken címû törté nelmi
regény-trilógiáját és a Nemzeti Könyvtár sorozat-
ban megjelent a Világverõ Mátyás király címû
trilógiája. 
   – Születésének 110. évfordulóján, november
29-én a Jókai Anna Szalonban szeretnénk feli -
dézni sokszínû pályájának emlékeit. A mûsorban
közremûködik: Czigány György író, költõ, Incze
Ildikó és Galkó Balázs színmûvészek, valamint
Baranyay László zongoramûvész.               Rojkó A.

110 éve született Jankovich Ferenc 

A költõ, aki itt él(t) közöttünk 

Fotó: Sopronyi Gyula

Jókai Anna Szalon
I. Iskola utca 28.

Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig: 
16.00 – 20.00 óráig 

Telefonszám:+36-20-363-0577
További információ:

www.jokaiannaszalon.hu
E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu

A Wolfgang Amadeus Mozartra vonatkozó kérdés november 8-án,
Eckhardt Gábor rendhagyó zene tör téneti elõadásán hangzott el. A Jókai
Anna Szalon közönsége a program végére személyesen is meggyõzõdhetett
arról, hogy a válasz igen: Mozart valóban zseni volt.

Eckhardt Gábor zongoramûvész–ze -
netörténész vetített képekkel kísért
elõadásában mutatta be a bécsi klasszi-
ka egyik legnagyobb mes terét, akirõl
napjainkig a leg több életrajzi kötet
szüle tett. A for mabontó esten Mozart
azon jellem vo násai kaptak nagyobb
hangsúlyt, amelyek a nagy közönség
körében kevésbé ismertek. A zeneszer -
zõ nép szerû portréi mellett láthatták
az érdeklõdõk azokat a kevésbé ismert
ábrázolásokat, amelyek a való jában
himlõhelyes arcú fiatal em bert mu tat -
ják. Eckhardt Gábor szerint „a nagy
szerep játszó” otthonosan mozgott a
divat vilá gában, tudta, hogy mi lyen az
aktuá lis sálviselet és az sem volt titok
elõtte, hogy Bécsben hol adják a leg -
olcsóbb snapszot, de soha nem en -
gedte, hogy megismerjék az igazi énjét.

   Apja, Leopold Mozart, az érsekség zenekarának koncertmestere és he -
gedûtanára, a maga helyére szánta fiát. Az ifjú Amadeus kiváló zenei hallás-
sal rendelkezett, egy alkalommal például a római Sixtus-kápolnában hallott
16 szólamú misét fejbõl hibátlanul lekottázta. Édesapja Európa összes zenei
központjába elvitte és bemutatta a kisfiút. A köztudatban a koncertkörút
ténye úgy terjedt el, hogy Leopold hasznot kívánt húzni a csodagyerek
képessé geibõl, Eckhardt Gábor azonban úgy véli, ez rosszindulatú feltétele -
zés, hiszen elsõsorban taníttatni kívánta a gyereket. Az ifjú Mozart minden
helyszínen alkal maz ko dott a helyi zenei stílushoz, úgymond’ „zseniáli san
lopott”, azaz át fogal mazta a mû veket és a saját stílusá ban, ma ga sabb szinten
mu tat ta be azokat.
   Mozart kellemes hangzású zenéje a maga korában polgárpukkasztó és
hihetetlenül bonyolult volt, ráadásul Amadeus egész életében szabadságra
vágyott. Egy konfliktus után a salzburgi érsekség 1781-ben elbocsátotta;
ekkor Bécsbe költözött és elsõsorban tanításból élt. Élete utolsó tíz eszten-
dejét a császárvárosban töl tötte. Eleinte rendkívül népszerû volt és operái -
val nagyon sok pénzt keresett. Miután azonban II. József császár egyik operá-
ja próbáján szarkasztikusan megjegyezte, hogy „Túl szép a fülünknek, és túl
sok benne a hangjegy”, Mozart népszerûsége hanyatlani kezdett. Élete utol-
só öt éve a megaláztatásokról, kudarcokról és beteges kedésrõl szólt. 37
évesen halt meg, 1791. december 5-én.
   Az est második felében Echardt Gábor a hangversenyzongoránál
bizonyította Mozart zsenialitását. Elsõként az A-dúr zongoraszonátát (K.
331) záró „török indulót” játszotta el, felhívva a figyelmet arra, hogy annak
eredeti kottájából néhány lapot 2014-ben dr. Mikusi Balázs, az Országos
Széchényi Könyvtár Zenemûtárának vezetõje fede zett fel a gyûjtemény
azonosítatlan mûvei között.                                                                   Rojkó 

Mindig a nemzetért

Az 1945-ben emigrációba kényszerült legendás színésznõ, a „nemzet
kishúga”, Szeleczky Zita emlékét idézték meg a Jókai Anna Szalonban
november 17-én.  A „Magyarország, népek Krisztusa” címû estet szervezõ
Szeleczky Zita Alapítványt a mûvésznõ halált követõ évben, 2000-ben
alapították a közelebbi, s távoli rokonok. Az alapítvány azóta töretlenül
járja az országot ismeretterjesztõ mûsorával: a mûvésznõ kedves verseivel,
életútjának bemutatásával. Az estrõl – amelyet számos archív bejátszás is
színesített – következõ lapszámunkban közlünk részletes beszámolót.

PROGRAMOK
HITELES HIVATÁS  
November 23-án, csütörtökön 17.30 órától
Fekete Ágnesnek, a „Református félóra”
címû rádiómûsor fõszerkesztõjének „Hite-
les hiva tás” címû könyvét mutatják be. 

MEGEMLÉKEZÉS 
JÓKAI ANNA SZÜLETÉSNEK

ÉVFORDULÓJÁN

November 24-én, pénteken 18.00 órától
Jókai Anna születésének évfordulójára
emlé keznek. A Budavári Önkormányzat
által szer vezett rendezvényen filmvetítés-
sel és irodalmi mûsorral tisztelegnek az
idén júniusban el hunyt Nemzet Mûvésze
címmel kitüntetett, Kossuth-nagydíjas,
Kossuth-díjas és József Attila-díjas írónõ
emléke elõtt. Közremûködnek: Kisfalussy
Lehel és Németh Kristóf színmû vészek.
A program ingyenes, de regisztrációhoz
kötött. Regisztrálni a jokaiannaszalon@
budavar.hu  címen lehet.

ÉGI ZENE
November 27-én, hétfõn 18.00 órától
mu tatják be Tolvaly Ferenc: Égi zene – Az
Angster-orgonák titka címû kötetét, amely
az Európa Könyvkiadó gondozásában je -
lent meg. A regény az Angster zongora és
harmóniumgyár tulajdonos családjának
törté netét mutatja be. 

CINEMA 64 FILMKLUB
November 28-án, kedden 17.30 órától a
Cinema 64 filmklubban a tavaly elhunyt
világ hírû lengyel rendezõre, Andrzej
Wajdára emlé kez nek.  Andrzej Wajda há -
borús trilógiájának da rabjai közül sokan
ismerik a Csatornát, még többen a Hamu
és gyémántot. Most e trilógia elsõ alko -
tását, az A mi nemzedékünk címû filmet
vetítik le.  

JANKOVICH FERENC EMLÉKEST 
November 29-én, szerdán 18.00 órától
Jankovich Ferenc Kossuth-díjas költõre,
íróra emlékeznek születésének 110. évfor-
dulóján. A programon való részvétel in -
gyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrál-
ni a jokaiannaszalon@budavar.hu címen
lehet. (Jankovich Ferencről szóló cikkünket
lásd fent.)

ASSZONYSZERELEM, 
ASSZONYSORS 
December 4-én, hétfõ 17.30 órától a Litea
szervezésében mutatják be Nádasdy Bor-
bála legújabb könyvét, amelynek címe:
Asszonyszerelem, asszonysors. Beszélgetõ -
társ: Cservenka Judit rádiós szerkesztõ. A
programon való részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a
jokai annaszalon@budavar.hu címen lehet. 

KabBACHlisztika 
December 6-án, szerdán 18.30 órától
folyta tódik a Vízizene, Eckhardt Gábor
zon   gora  mû vész sorozata.  A decemberi elõ -
adás címe: KabBACHlisztika – avagy egy
utolsó mû rejtélye. J. S. Bach halála elõtt tíz
nappal, váratlanul megvilágosodott pil-
lanatában egy korábbi mûvének különleges
változatát diktálta le famulusának. Üzenni
akart valamit? A „Vor deinen Thron tret’
ich hiermit...” korál apropóján bepillantást
nyerhetnek a bachi szerkesztés titkos és
kevésbé rejtett útjaiba. Közös nyomozásra
invitál az elõadó, sok zene és némi matem-
atika kíséretében. Könnyed hangulat és
enyhén provokatív gondolatok garantáltak. 
A program ingyenes, de regiszt rációhoz
kötött. Regisztrálni a jokaiannaszalon@
budavar.hu címen lehet. 

80. születésnapja alkalmából a Jókai Anna Szalonban köszöntötték a
népszerû írót, mûfordítót, Sárközi Mátyást. A Litea és a Kortárs Kiadó
által szervezett ünnepségen bemutatták a „Mi erõsebb: a dal vagy az
orkán? – Sárközi György életpályája” címû kötet, amelyet Sárközi
Mátyás édesapjáról írt. A szerzõvel Fehér Charlotte, a könyv szer -
kesztõje és Kisfalussy Lehel színmûvész beszélgetett. Az est házi-
asszonya Bakó Annamária volt.

Sárközi 80Eckhardt Gábor sorozata a Jókai Anna Szalonban

Zseni vagy nem zseni?

Eckhardt Gábor 
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Ünnepi koncert
a Fő utcában
A Budai Ének- és Zeneakadémia 150 éve ala -
kult meg – Liszt Ferenc közremûködésével – a
Budai Kapucinusoknál. A jeles alkalomra
több kórus részvételével emlékeznek novem-
ber 30-án 19.00 órától a Budai Kapucinus
templomban. (Fõ utca 32.) Bevezetõt mond:
Eckhardt Mária, Liszt kutató.
Résztvevõ kórusok: Aedificantes Kamara -
kórus, vezényel: Petrióczki Edit, Pesti Ference-
sek Liszt Ferenc Kórusa, vezényel: Pattantyús-
Ábrahám Károly, Solymári Szokolay Bálint
Nõikar, vezényel: Blazsek Andrea és Mózes
Krisztina. Felsõkrisztinavárosi Felnõttkórus,
vezényel: Tõkés Tünde és Vörös Boglárka;
Budavári Nagyboldogasszony-templom kóru -
sa, vezényel: Tardy László; Szent István Király
Zenemûvészeti Szakgimnázium Leány kara,
vezényel: Tõkés Tünde; Országos Széché nyi
Könyvtár Kórusa, vezényel: Eckhardt Mária és
Gupcsó Ágnes.   
A belépés ingyenes.

Az organikus világ gyönyörû árnyalatai,
óarany, mahagóni vörös, mélyzöld és
tengerkék tûzzománcszínek elegyednek
egymással a rusztikus fatáblákon. Sohasem
kell feltennünk a kérdést, hogy mit ábrázol-
nak az alkotások. Morelli Edit Ferenczy
Noémi-díjas képzõmûvész az élet õsi kérdé-
seirõl, a termékenységrõl, születésrõl, az
életrõl, halálról és a szakralitásról mesél.
Mûveibõl advent idején, december 7-én nyí-
lik kiállítás a Várnegyed Galériában.

Néhány évtizeddel ezelõtt, a Várszoknyán
futó Donáti utca mûteremsora számos neves
alkotót indított el a pályán. A bohém hangu-
latú mûvész negyedben szabad bejá rása volt
egymáshoz a festõknek, kera mikusoknak és
szobrászoknak, akik kritikájukkal, vélemé -
nyükkel és – nem utolsó sorban – alkotá-
saikkal formálták a többiek stílusát és mû -
vészi pályáját. Morelli Edit festõmû vés zként
lett a Képzõmûvészeti Alap tagja, majd 1973-
ban mûteremszomszédja, Kátai Mihály ja -
vaslatára ismerkedett meg a tûzzománc tech-
nikájával. A késõbbi Munkácsy-díjas festõ
beszélte rá, hogy próbálja ki a „tûzben pik -
turá lást”. A váltás nem volt egyszerû. Morelli
Edit éveket szentelt a vegyi anyagok, fémek,
ötvözetek és a több évszázados szakirodalom
tanulmányozásának. Köz ben kísérletezett és

megtapasztalta az alapzománc–réteg -
vastag ság–égetési idõtartam „szent há -
rom ságának” sza bályát. Mindehhez –
akár egy jó sakkjátékosnak – neki is
hat lépéssel elõre kell gondol kodnia,
hiszen az alkotás során az anya gok
egymásra hatása és a kiégetés mindent
megváltoztathat. Több, mint két év ti -
zede e kép zõmû vészeti ág egyik kiemel -
kedõ hazai mesterévé vált. Hagyo má -
nyok és mí toszok, biblikus témák és a
szellem világ elevenednek meg mun  kái -
ban, amelyek legátfogóbb jelzõje a de -
korativitás.

Morelli Edit úgy fogalmazott, nem
bánta meg, hogy a festészetet a tûzzo -
máncra cserélte, ám elárulta azt is, hogy
ha valahol megérzi az olajfesték szagát,
egyszeriben festeni támad kedve. Úgy
véli, az élet azonban így is elegendõ ih -
letet kínál számára, a felfedezés és egy-
egy mû meg alkotása ma is örömforrás.

A Tûzben született címû tárlat decem-
ber 7-én 18 órakor nyílik a Várnegyed
Galériában (Batthyány u. 67.) Köszön-
tõt mond Jelenits István, Széchenyi-díjas
piarista szerzetes, a kiállítást Feledy
Balázs M. S. mester-díjas művészeti író
nyitja meg. Minden érdeklõdõt szeretet-
tel várnak; a belépés ingyenes.                 r.a.

MEGHÍVÓ

Babits Mihály születésének 134. évfordulójára
emlékezik a Budavári Önkormányzat novem-
ber 26-án, vasárnap 11.00 órától a költõ szob -
rá nál a Vérmezõn. A szobrot 2008-ban állítatta
az önkormányzat, ekkor avatták fel Babits
egykori kerületi otthonait jelölõ emléktáblákat
is: az Attila út 133. számú házban 1931 áprili -
sától 1937 augusztusáig, az Attila út 103-as szá -
mú házban 1937 augusztusa és 1940 m á jusa
között élt, a Logodi út 31-ben pedig 1941-ben
bekövetkezett haláláig lakott. A megemléke -
zésre mindenkit szeretettel várnak.

A polgármester felvetette: számos, a korban új sze -
rûnek tûnõ avantgárd megoldás látható a
Falfúróban, s a film képi világa mellett szellemi -
sége is tíz évvel megelõzte a közgondolkodást. Ezt
a gondolatot bizonyítják a korabeli kritikák, ame-
lyek látnoki alkotásnak nevezték a mozifilmet.
Hogy miért nem fogott rajta az idõ? Bán János
szerint egyszerre volt jelen a kor bája és tragédiája,
ami egyaránt filmre került. Ezzel egyetértve Ujlkai
Dénes megjegyezte, hogy a rendezõ tökéletesen
látta, mit hoz a jövõ: a vállalkozások korát.

A forgatásról szólva elárulták: Szomjas György
remek párost alkotott Grunwalsky Ferenc oper-
atõrrel. Felidézték, hogy a rendezõ engedte
improvizálni õket, amelyekbõl számos emlé ke -
ze tes jelenet született. E módszerrel állította
szembe Ujlaki Dénes a mai filmes technikát,
meg állapítva: a színész issza meg a levét, amiért
kevés próbával veszik fel a jeleneteket, a jóval
olcsóbb digitális technikával.

A beszélgetés igazi élménnyel szolgált min-
denkinek, hiszen a számos nézõi kérdésre meg -
annyi egykori sztori felelevenítésével vála szol tak
a színmûvészek.                                                DIA

Falfúró a Tabán moziban

Jövõbe látó film
Az Így nevettünk egykor… 
filmklub következõ vetítése
November 30-án, csütörtökön 18.00 órától
Pálos György és Czabán György filmrendezõk
1998-ban készült Országalma címû filmszatí -
rája. A vetítés után dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester beszélget  Pálos György rendezõvel. 

A belépés díjtalan, ingyenes jegyek csak szemé-
lyesen a Tabán mozi pénztárában igényelhetõk.
Cím: Krisztina krt. 87-89. 

A Szomjas György rendezte Falfúró címû, 1986-os filmalkotást láthatták az érdeklõdõk „Az így nevet-
tünk egykor…” sorozat legutóbbi vetítésén. A nevetés folytatódott a film után is a két meghívott
vendéggel, a két fõszereplõvel: Bán János, Jászai-díjas, Érdemes mûvésszel és Ujlaki Dénes, Jászai-dí-
jas, Érdemes mûvésszel. A moderátor, mint mindig, dr. Nagy Gábor Tamás volt.

Bán János, Ujlaki Dénes és Nagy Gábor Tamás a filmklubban

Monspart Sarolta tájfutó világbajnok ezúttal is-
mét jött, látott és gyõzött. Mindez nem a futópá-
lyán történt, hanem november 14-én a Vízi -
városi Klubban, ahol a Budavári Önkor mány -
zat és a II. kerületi Kormányhivatal Nép egész -
ségügyi Osztály közös szervezésû elõ adás soro -
zatának vendégeként tartott elõadást.

A közönséget dr. Füzi Rita, a kormányhivatal
egészségnevelõ fõorvosa köszöntötte, s egyben
arra kérte az érdeklõdõket, hogy a sorozat sikeres
folytatása érdekében az egészséges életmóddal
kapcsolatos témajavaslataikat juttassák el hoz-
zájuk. 
   Monspart Sarolta a sport és az egészség témá -
járól tartott vetített képes elõadásában a tõle
megszokott természetes, szellemes stílusban vilá -
gított rá e két téma kiemelt fontosságára.
Többek között George Bernard Shaw-t idézte
hallgatóinak, aki szerint: „Ne dühöngj, hogy
meg öreged tél, van, akinek ez sem sikerül”.

A sokoldalú – történelmi, földrajzi, táplálkozás-
tudományi és nem utolsó sorban érzelmi –
megközelítés jó hatással volt a közönségre. A
hallgatóság hálás volt a kézhez kapott csicsóka és
birsalma receptekért is, hiszen e két méltatlanul
mellõzött, ám kedvezõ hatású növény új ízeket
kínál a család számára. 
   A több évtizedes tapasztalattal rendelkezõ
sportoló számos személyes példával illusztrálta a
különbözõ korosztályok mozgásigényét, vala -
mint a mozgásformák sokszínûségét. A futás
mellett a torna, a kerékpározás, a gyaloglás is
megfelelõ sportág lehet, sõt a kutyasétáltatás és
a friss levegõn történõ séta is önálló kategóriát
képvisel. A szakember szerint a gyerekek szá -
mára naponta minimum 1, az ifjúságnak 2 óra,
a felnõtteknek hetente háromszor 1 óra, az idõ -
seknek pedig naponta minimum fél óra mozgás-
ra van szükségük ahhoz, hogy az általá nos
egészségük rendben legyen. Az elõadó kitért arra
is, az egészséges életmód és a jó közérzet egyik

kulcsa a testedzés és a táplálkozás helyes aránya.
Azzal érvelt, hogy aki sportol, annak jobb az
alkalmazkodóképessége, nagyobb a teljesítõké -
pessége, folyamatos a küzdõ képessége és erő -
sebb a stressztûrõ képessége.
   A világbajnok sportoló arra bíztatta a részt -
vevõket, hogy a mozgást ne adják fel, s ha eddig
kevésbé mozdultak ki otthonából, ne feledjék:
sohasem késõ elkezdeni!                                 r.a.

Monspart Sarolta előadása sportról és egészségről

Sohasem késõ elkezdeni!

215 éves a
nemzeti könyvtár
Kaláka koncerttel, családi nappal és tudomá -
nyos konferenciával ünnepli 215 éves fennál-
lását az Országos Széchényi Könyvtár háromna-
pos alapítási ünnepén. A rendezvények során
minden korosztály válogathat a kreatív, szó -
rakoztató, de elmélyülésre is lehetõséget biztosító
programok közül. A részvétel ingyenes.

November 23-án 19 órától a Kaláka együttes
Huzella Péterrel együtt Arany-koncertjével kö -
szönti a 200 éve született költõt. A Kaláka
együttes 1969-es indulása óta számos Arany
János-költeményt zenésített meg, így több
évtized dalai szólalnak meg az OSZK falai
között.
   November 25-én 9.00-18.00 óra között csalá-
di nappal várják a látogatókat a nemzeti
könyvtárban. A kreatív foglalkozások mellett a
„Családi körben – Arany Jánossal” múzeum -
pedagógiai programon a család szerepérõl is szó
esik majd. Emellett óriás méretû, logikai puzzle-
lal, Arany János verssorait mintázó kirakóval,
valamint az Agathias-corvina egy mintája
alapján tervezett játékkal és a nagysikerû Arany-
kiállítás tárlatvezetésével is készülnek a szer -
vezõk. A vezetések és múzeumpedagógiai pro-
gramok regisztrációhoz kötöttek. Az elõbbit a
pr@oszk.hu, az utóbbit az andrasi.erika@
oszk.hu címen lehet megtenni.  További infor-
máció: www.oszk.hu

Morelli Edit kiállítása a Várnegyed Galériában

Az anyag és a tűz közös csodája
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CSALÁDI DÉLUTÁN 
November 24-én  16.00 órától retro diafilm -
vetítés. A részvétel ingyenes.  
17.00 órától: Gyermekruha garázsvásár.

MOZDULJ TUDATOSAN
ZSÍRÉGETÕ TRÉNINGGEL!
Csütörtökönként 17.00 órától intenzív, zsírégetõ in-
tervall- és erõsítõ edzések a Czakó Utcai Sport és
Szabad idõ központban. Oktató: Birkus Rita sporttera -
peuta. Részvételi díj I. Kerület kártyával és ke rületi
lakosoknak: 1000 Ft/alkalom, 3200 Ft/4 alkalom. Ke -
rületen kívüli résztvevõk nek 1400 Ft/alkalom, 4800
Ft/4 al kalom. Elõzetes regisztráció szükséges:
mozduljtudato san@gmail. com. Telefon: +36-1-375 -
0336.

JÓGA 
Hétfõn 18.00-19.30 óra és szerdán 18.00 –
19.30 óra között jóga a Közösségi helyiségben. Külön
felszerelés nem szükséges, polifoam-matracot tudnak
biztosítani. Részvé teli díj: I. kerületi lakosoknak, I.
Kerület kár tyá val  rendelkezõknek 1000 Ft/alkalom,
kerü leten kívüli érdeklõdõknek 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, közép hala dó és
haladó szinten. I. kerüle tieknek kedvez ményes részvételi
lehe tõség. További információ: +36-30-789-3728.

FUN DANCE - 
Keddenként 16.30 -17.30 óra között a Sport- és
Szabadidõközpont Közösségi helyi sé gében. Egyedi
táncóra, ahol a balettõl a hip-hop stílusig mindent
kipróbálhatnak a gyerekek. További információ: +36-
70-637-9684

EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TÁNC
IDÕSKORÚAKNAK
Keddenként 11.00 órától a Sportközpont közösségi
helyiségében senior tánc. Érdeklõdni a Sport köz pontban
lehet:+36-1-375 0336.

Czakó Utcai Sport és Szabadidõközpont 
I. Czakó utca 2-4. 

Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: 07.00 – 20.00
Szombat: 08.00 – 20.00 
Vasárnap: 08.00 – 18.00

A VÍZIVÁROSI KLUB PROGRAMJAI

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 
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 klub -
foglalkozás saját lap-
toppal 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, önszervezõdõ angol társal -
gó kör. 

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 éve -
sek nek Patocskai Katalin színésznõ, drámapedagógus
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 mozduljtudatosan@gmail.com címen.

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

9.00-10.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi nyug -
díjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozduljtu da -
tosan@gmail.com címen.

SZERDA:
10.30-11.10 Össze-Hangoló kisgyermekes szülõk -
nek. Interaktív népzenés foglalkozás, amely zeneterá -
piás 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. Foglalkozás vezetõ: Paár
Julianna zeneterapeuta. További információ: paarjulc-
sa@gmail.com. Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom.

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

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

9.00-10.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudato -
san@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! Ha nem hiszi, jöjjön el a bridzs klubba és
próbálja ki!

16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ orosz társal-
gókör. 

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

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

10.00-11.00 
„Aranycipõ” senior tánctan-
folyam. Részvételi díj 500 Ft.
Folyamatos csatlakozási lehe -
tõ ség!  Érdeklõdés: Füleki Ré -
ka, +36-30-479-9328. 

8.00-15.00 Termelõi piac a klub elõtti téren. Friss
zöldség és gyümölcs, házi szörpök, termelõi méz, sajtok,
savanyúság, füstölt áru a vasadi gazdáktól.

VASÁRNAP: 
17.30-19.30 Kezdõ Tai Chi Chuan edzés. Egész -
ség  megõrzés lágy harcmûvészettel. Érdeklõdés Bódi
Gergelynél, +36-70-285-2965. 

Különleges születésnap igény szerint kalandtúrával,
vetélkedõvel, alkotómûhellyel. Érdeklõdés: Körmendi
Csilla, +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

DECEMBER 12. KEDD 18.00

Kiskalácsom, nagykalácsom...
KARÁCSONY ÉS SZILVESZTER 
ÍZLETESEN, BOLDOGAN, 
EGÉSZSÉGESEN

Antal Emese dietetikus, szociológus, 
a TÉT Platform szakmai vezetõ jének elõadása.
Részvételi díj: 800 Ft, I. Kerületkártyával 400 Ft.

A program szakmai felelõse a BFKH II. Kerületi Hivatala 
Népegész ségügyi Osztálya.

Hahó, itt a Czakó!
A Sportközpont programajánlata

NORDIC WALKING KLUB
Szombatonként 09.00-10.00 óra között I. kerületi Nordic Walking Klub. A rendszeres összejövetelekre, a
közös mozgásra szeretettel várják az érdeklõdõket.  A résztvevõk megismerhetik a sportág alapjait, majd kisebb
túrákat és igény esetén nagyobb kirándulásokat is szerveznek a Czakó Utcai a Sport- és Szabadidõ központban.
További információ: +36-1-375-0336

Nyit a jégpálya 
a Czakón
November 23-tól várják a korcsolyázás szerelmeseit a
Czakó utcai sportpályán. Az Oxygen Wellnes által üzemeltett
fedett jégpályát tanítási idõben az iskolák és az óvodák
használják, a nagyközönséget csütörtökön és pénteken
18.00-20.00, szombaton 10.00-20.00, vasárnap pedig
10.00-18.00. óra között várják.  

Belépõjegyek: 1500 Ft, 14 éves kor alatt 1300Ft. Korcsolya
26-47-es méretig kölcsönözhetõ, ára: 800.- Ft/alkalom. 

Korcsolya-oktatás
A Steps On Ice SE csapata Elek Attila jégtáncos olimpikon
vezetésével várja kezdők és haladók jelentkezését, akár már
3 éves kortól.

Oktatási időponton: hétköznapokon 18:00 órától
Szombatonként: 09:00-09:50 óra között.
Előzetes jelentkezés szükséges!
Telefon: +36-30-475 7785; 
e-mail: oktatas@stepsonice.com.



XXII. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM, 2017. NOVEMBER 23. CSÜTÖRTÖK

E-mail: varnegyed@gmail.com 9Várnegyed



10 Várnegyed XXII. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM, 2017. NOVEMBER 23. CSÜTÖRTÖK

E-mail: varnegyed@gmail.com

DECEMBERI  PROGRAMOK

KULCSÁTADÓ 
CEREMÓNIA
Szabó T. Anna a Mese mú -
zeum kulcsát Marék
Vero  nikának adja át. 
Ünne peljünk együtt!

Ajánlott korosztály: 5-12 éves korig. 60 perc

ADVENTI 
KÉSZÜLÕDÉS
Van már ott hon ad-
venti ko szo rú tok?
Vagy saját kis nap -
tárad min den nap -
ra egy kis csokival?
Ha már nagyon várod
a karácsonyt, biztos az
adventi készülõdés is izgalmas a számodra.
Ehhez a várakozásokkal teli idõszakhoz mon-
dok el nektek egy adventi mesét és utána, ah-
ogy megszoktátok alkotunk valamit. Vasár -
nap pedig ne felejtsetek el gyertyát gyújtani.
Kreatív foglalkozás mesével a Halszem
Mesemûhely jóvoltából. Ajánlott korosztály: 5-
12. 120 perc.

MESÉK KICSIKRÕL – NEM CSAK 
KICSIKNEK – DIAFILMVETÍTÉS
Amit vetítünk: Babszem Jankó, Hüvelyk Matyi,
Iciri-Piciri, Kicsi dió, Pöttöm Panna. Ajánlott
korosztály: 4-9 éves korig. 30 perc

KARÁCSONYI KÉSZÜLÕDÉS 
A HALSZEM MESEMÛHELLYEL
Holnap itt a Karácsony! Várjuk együtt a
Szentestét! Közös karácsonyi készülõdés
mesével és kreatív foglalkozással. Ha karác-
sonyfadíszt, meglepetést vagy csak valami
szépet szeretnél készíteni az ünnepekre, gyere
el! Ajánlott korosztály: 5-12. 120 perc.

SZILVESZTERI KÉSZÜLÕDÉS
Készülj a Szilveszterre a Mesemúzeumban! Túl
vagy már a karácsonyon és biztosan jókat ját-
szottál és ünnepeltél a családoddal, finomakat
ettél és kaptál szép ajándékokat is. Hamarosan
Szilveszter és végre te is sokáig fenn marad-
hatsz este. Készüljünk együtt a 2018-as év
beköszöntére saját magunk által barkácsolt
buli kellékekkel. Persze a mese most sem
maradhat el. Kreatív foglalkozás mesével a
Halszem Mesemûhely jóvoltából. Ajánlott ko-
rosztály: 5-12. 120 perc.
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December 2., 
szombat 11.00
órától 

December 28., csütörtök
December 30., szombat 
11.00 órától

December 9., 
szombat 11.00 órától 

December 16., 
szombat 11.00 órától 

December 23., 
szombat 11.00 órától 

Házhoz jön
a könyv
Az idõs, mozgásukban korlátozott kerületi
lakók nak sem kell lemondaniuk a könyvtárról:
évek óta egyre nagyobb népszerûségnek örvend
a Könyvet házhoz program, amelyhez bármikor
lehet csatlakozni. A rászorultság mellett könyv -
tári tagsággal kell rendelkezni a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár Márai Sándor Könyv tárában.
A könyvtár munkatársainak telefo non, e-mail-
ben, vagy meghatalmazott útján személyesen
lehet jelezni, hogy ki milyen könyvet szeretne
kikölcsönözni, majd azokat havonta egy alka-
lommal a Szociális és Gyermekjóléti Szolgál-
tatási Központ munkatársai házhoz viszik. 

Hol jelentkezhetnek a programra? 

A Márai Könyvtárban
I. ker. Krisztina krt. 87-91.; 
Telefonszám: +36-1-356-4694; 
Email: fszek0101@fszek.hu. 

A Budavári Önkormányzat Szociális és Gyer-
mekjóléti Szolgáltatási Központjában
1012 Budapest, Attila út 89.    
Telefon: +36-1-356-8363, +36-1-356-9599
e-mail: budavarszk@budavarszk.hu

A Budavári Önkormányzat zöld számán: 
+36-80-204-275.

Krisztinavárosi kézmûves
vásár
A december 3-án és december 10-én 08.30 –
20.00 óra között megrendezésre kerülõ vá -
sárban kerületi, krisztinavárosi kézmû vesek
kínálják egyedi portékáikat a Krisztinavárosi
Havas Boldogasszony templom tö vében. A
kézmûvesek, akikkel találkozhatnak: Lesznik
Angéla keramikus, Pataky Tibor fafaragó,
Kõszely Ági – Gömböc éksze rek, Kolta Zsófi
– Kövecske – Ajándékozz maradandót (csak
december 10-én), Gertheis Vera és Miklós –
Dióbolt ékszer, Nagy-Kúti Ági – KagArt
egyedi ékszerek. További információk a face-
bookon. 

Advent a Czakó Kertben
A Czakó Piacz decemberben külön adventi programokkal és karácsonyi
kézmûves termékkel várja a látogatókat a Czakó utca 15. szám alatt. Szom-
batonként délelõtt 08.30-tól 14.00 óráig nem pusztán a termelõktõl lehet
friss zöldségeket, gyümölcsöket, sajtokat, kolbászt vásárolni, de egy forró
tea vagy forralt bor és mézeskalács mellett adventi koszorúkat is készíthet-
nek a vendégek. 

Piac a Vízivárosban és a Krisztinán 
A vízivárosi és a krisztinavárosi termelõi piac ugyan nem készül külön
adventi vagy karácsonyi vásárral, ám mégis érdemes kilátogatni a
gazdákhoz, hiszen az ünnepi menühöz a háziasszonyok szinte minden
hozzávalót – sõt, még jó tanácsokat is – kapnak az árusoktól. A sü -
teményekhez lekvárt vagy éppen diót vásárolhatnak, a töltött ká posz -
tához nem pusztán a friss savanyú káposztát, de füstölt húst és a kolbászt
is be tudják szerezni. Egy csupor valódi méz pedig akár kedves ajándék
is lehet egy-egy családtagnak. Helyszínek: a Vízivárosban Batthyány utca
26., a Krisztinavárosban a Krisztina téren.

Adventi vásárok a kerületben
Több helyszínen is várják a látogatókat adventi vásárral a kerületben.
Talán ezek nem olyan látványos vagy nagyszabású rendezvények, mint
például a Vörösmarty téri vagy a Bazilika elõtti vásár, de éppen ezért
meghittebbek, családiasabb hangulatúak. Lehetõséget biztosítanak arra
is, hogy egyedi, kézmûves termékkel, vagy akár saját készítésû ajándékkal
lepjük meg sze retteinket. 

Ünnepváró vásár és adventi 
vasárnapok a Magyar Népi
Iparmûvészeti Múzeumban
November 24-én, délután 14.00 órától, november 25-én pedig már
11.00 órától este 19.00 óráig kézmûves vásárral és fog lalkozásokkal,
interaktív gyerek programokkal, hangszerbemu tatókkal, koncertek -
kel várnak minden érdeklõdõt. December 3-án, 10-én és 17-én pedig
ad venti vasárnapokkal készülnek: délelõttönként gyermekprogra -
mok és vásár,  13.00 órától ün nepi ételkészítés, 15.00 adventi készü -
lõdés, 18.00 órától hangulatos koncert, ahol a nap háziasszonya és
barátaik zenélnek. Háziasszonyok: december 3-án Herczku Ágnes,
december 10-én Lakatos Mónika, december 17-én Bognár Szilvia.
Helyszín: Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum – Fõ utca 6.



XXII. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM, 2017. NOVEMBER 23. CSÜTÖRTÖK

E-mail: varnegyed@gmail.com 11Várnegyed

    
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 a Tóth Árpád sétány felé nyíló panorámás,
emeleti 106 m2-es 3,5 szobás, étkezõkonyhás reprezentatív
belté ri adottságú önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 69 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  
    Budai várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló 50 m2-es, föld-
szinti, cirkófûtéses, jó állapotú önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 29,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.  
    Budai várban az Úri utcában I. emeleti 60 m2-es, donga -
boltozatos belterû, igényesen felújított 2 szoba összkomfortos
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár:
30 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
    I. Lánchíd közelében a Fõ utcában 60 m2-es 2 szoba összkom-
fortos, cirkófûtéses, belsõ terasszal kialakított, földszinti, galériá-
zott, felújított  önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga I. ke -
rü leti önkormányzati bérlakásra vagy budai öröklakásra cse rél -
he tõ. 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 kertkapc-
solatos, alacsony rezsiköltségû 25 m2-es garzonlakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 15,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 
    Budai várban az Úri utcában reprezentatív mûemlékház II.
emeletén lévõ csendes belsõ udvar felé nyíló, igényesen felújí-
tott, újszerû állapotú, cirkófûtéses, 71 m2-es 1 nappali + 2 hálós-
zobás önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 37,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/
488-1933. 
    Budai várban az Országház utcában a Mátyás templom
közelében csendes belsõ udvar felé nyíló I. emeleti 54 m2-es 1,5
szobás, jó állapotú, cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 
    Budai várban a Dísz téren 53 m2-es 1,5 szobás, földszinti,
felújítandó önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 24 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/
488-1933.
    I. Fõ utcában 78 m2-es csendes belsõ udvar felé nyíló, polgári
belméretû, 2,5 szobás erkélyes önkormányzati lakás I. kerületi
40-50 m2-es 1,5 szobás, utcai, erkélyes önkormányzati lakásra
cserélhetõ. Csereirányár: 21,9 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 (tetõtérbeépítési
lehetõséggel) közel 500 m2 kizárólagos használatú telekrésszel
azonnal beköltözhetõen eladó. Irányár: 120 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
    II. Szász Károly utcában Budai Várra panorámás erkéllyel,
csendes utcában, dupla liftes elegáns társasház 4. emeletén 89
nm-es 3 szobás 2 fürdõszobás, frissen felújított modern lakás
65,9 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
    XII. Lóránt úton prominens villasoron õsfás telken 3 lakásos
felújítandó villaházban földszinti 84 nm-es különleges, mûte -
remlakásnak alkalmas ingatlan 48,7 millió forintos irányáron
eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    II. Alsózöldmáli úton 4 lakásos társaház 2. emeleti 140 nm-es
panorámás belsõ kétszintes, penthouse teraszos, amerikai kony-
hás, 3 hálószobás, 2 fürdõszobás, szaunás, 2 kocsi részére garáz-
sos lakás 99,9 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326
0618, 06 20 974 0571.
    II. Hûvösvölgyben gyönyörû zöldövezetben 3 szintes több-
generációs impozáns 500 nm-es családi villa, vagy 3 szinten 3
különálló lakásként is használható ingatlan 2x2 beállós garázzsal
350 millió forintért eladó. Minden szinten teraszkapcsolatos nap-
pali + 2 hálószoba, konyha és fürdõszoba. Õsfás pázsitos kert.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

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.    

XI. Bartók Béla úton Kosztolányi térnél liftes házban 2. emeleti,
erkélyes, világos 100 nm-es 2+2 fél szobás, hallos lakás 49,99
millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974
0571.
    II. Kapás utcában újszerú elegáns liftes társaház 4. emeletén
világos csendes 148 nm-es nappali + 3 hálószobás erkélyes, du-
plakomfortos lakás egy teremgarázshellyel 135  + 5 (garázs)
millió forintos irányáron eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
    II. Vérhalom csendes utcában 320 nm-es 4 szintes panorá -
más, 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.
    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.
    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.

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.

életjáradék
    

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

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

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

    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, plaká-
tokat, fényképeket, egyéb papírrégisége ket. Díjtalan kiszállás,
kész pénz fizetés. Tel./fax: 212-8909, e-mail: kriszt.ant@gmail.
com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.00

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

        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

    4 darab alig használt Ikea matrac (2m x 0,9m x 0,17m) eladó!
telefon: 3559-432, +36-20-956-1008.

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

    
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.
    Angol és olasz nyelv tanítását, korrepetálását több éves
gyakorlattal vállalom, kérésre házhoz megyek. Telefon: +36-
20-9545-012.

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

Oktatás

06-80-204-275

Az önkormányzat ingyen hívható
zöld száma:

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK
FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK
CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK
ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700 Szolgáltatás

VÁRNEGYED
SZERKESZTŐSÉG

E-mail: 
varnegyed@
gmail.com

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

RÉGISÉG FESTMÉNY
FELVÁSÁRLÁS

Cím: I. ker., Alagút u. 4.
(Attila és az Alagút u. sarok)

Telefon: 201-5607
06-20-319-0292

Készpénzért vásárolunk régi könyveket,
magyar és külföldi festményeket, 

eozinos Zsolnay tárgyakat és 
mindenféle antik műtárgyakat.

Adás-vétel

A Budavári Önkormányzat központi telefonszáma: +36-1-458-3000



12 Várnegyed XXII. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM, 2017. NOVEMBER 23. CSÜTÖRTÖK

E-mail: varnegyed@gmail.com


