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Koszorúzás a Magdolna-toronynál, könyvbemutató a Városházán

Budapest ostromának hõsi halottaira 
és civil áldozataira emlékeztek

Nem emelkedtek a helyi adók

Közeledik 
az adózási
határidõ
A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is
két esedékességgel kell megfizetni a megállapí-
tott építmény-, telek- és a gépjármûadót: már-
cius 15-ig és szeptember 15-ig kell eleget tenni az
adózási kötelezettségnek. A Polgármesteri Hi -
vatal Adóügyi Csoportja hamarosan postázza
a tárgyévi adóelõíró határozatokat és az adó-
folyószámlákon fennálló egyenlegekrõl szóló
értesítést, valamint magánszemélyek esetében a
postai csekket is. Figyelem! Az idei évtõl a
gazdálkodó szervezetek (beleértve az egyéni vál-
lalkozókat is) és azok jogi képviselõi, a költ-
ségvetési szervek, köztestületek, közigazgatási
hatóságok kizárólag elektronikus úton tart -
hatják a kapcsolatot az adóhatósággal.

Az önkormányzat döntése értelmében az épít-
ményadó és a telekadó az idei évben sem emel -
kedik, azoknak a mértéke 2015 óta válto zatlan.
A jogszabályi változások miatt azonban az adó -
zás rendje és a kedvezmények egy része módo-
sult. Az építményadó esetében például pon-
tosították az ingatlanok életvitelszerû haszná -
latának feltételeit. Változatlan marad az az alap -
elv, hogy 75 százalékos kedvezményre jogosul
az a magánszemély, aki az adóköteles lakás in -
gatlanában életvitelszerûen tartózkodik, emel-
lett pedig az építmény vállalkozása székhelye -
ként, telephelyeként vagy fióktelepeként szere-
pel valamely hatóság, közigazgatási szerv vagy
köztestület nyilvántartásában. Azon ma gán sze -
mélyek viszont, akik a lakásingatlanukat üzleti
céllal szálláshely-szolgáltatás céljára hasz no sít -
ják (vagy üzletként, telepként hasznosítják vagy
hosszú távra bérbe adják), csak úgy kap hat ják
meg a kért kedvezményt, ha az építményt –
annak mûszakilag vagy természetben megosz-
tott jellegére tekintettel – életvitelsze rû en hasz -
nálják azon részében, amely a meg osz tást kö ve -
tõen üzleti tevékenység célját nem szolgálja.
Például, ha egy 80 m2 alap területû ingatlant
szálláshely-szolgáltatás céljára haszno síta nak,
akkor a kért kedvezmény csak akkor ad ható
meg, ha bizonyíthatóan sikerül a lakásból egy
teljesen különálló lakóteret leválasztani. 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Az 1945. évi budapesti harcokban hõsi
halált halt katonákra és a polgári ál-
dozatokra emlékeztek február 13-án a
Budai Várban, a Magdolna-torony -
nál. Délután a Városházán mutatták
be a Budavári Önkormányzat és a
Litea Könyvesbolt gondozásában meg-
jelent „A Várnegyed ostroma – Buda
1944-45” címû helytörténetkötet, amely
elsõsorban az I. kerület kapcsán dol-
gozza fel a budapesti ostrom történetét.
A könyvben 11 szerzõnek 14 tanul-
mánya található, amelyek egyaránt a
katonai eseményeket, a polgári la kos -
ság szenvedéseit és háborús minden-
napokat elevenítik fel. A kötetben szá-
mos térkép, eddig még publikáltan
fotók, rajzok, naplók és visszaemléke -
zések is megtalálhatóak.

A Magdolna-toronynál a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és
Múzeum valamint a Budavári Önkor-
mányzat közös megemlékezésén Baráth
Ernõ dandártábornok, az MH Vitéz
Szurmay Sándor Helyõrségének dan -
dár parancsnoka emlékezõ beszé dé  ben

úgy fogalmazott: Budapest ostroma „igazi apokalipszis” volt, amelynek
áldozataira, civilekre és katonákra egyaránt emlékezni kell. 

A dandártábornok felidézte, hogy Hitler 1944 õszén erõddé nyil-
vánította Budapestet, és megkezdõdött a fõváros több mint száz napig
tartó ostroma, amely Budapestet a szemben álló nagyhatalmak véres
játszóterévé változtatta. 1944 karácsonyán a szovjet ostromgyûrû
bezárult Budapest körül és minden idõk egyik legkegyetlenebb város-
ostroma zajlott le. Baráth Ernõ túlélõk visszaemlékezéseibõl idézett,
mint elmondta, a házról-házra vívott csatában a szemben álló felek a
civileken keresztül lõtték egymást. 

– Az elkeseredett, emeltrõl emeltre, szobáról szobára vívott harc ban
aligha számított, hogy ki civil és ki katona – tette hozzá. A már elfoglalt
területeken a szovjet csapatok sok helyen erõszakoskodtak a civilekkel,
fosztogattak és szándékosan romboltak. A polgári lakosság egy részét
az arcvonalba vezényelték, hogy lõszert hordjanak vagy ágyút vontas-
sanak, az arcvonal mögött pedig a szovjet belbiztonsági alakulatok
szinte azonnal megkezdték a munka képes férfi lakosság összegyûjtését
és málenkij robotra hurcolását – mondta.                    (Folytatás a 3. oldalon)

Katonai tiszteletadás az áldozatoknak

Testrõl és lélekrõl címû film operatõre a Várszoknyán nõtt fel

A kamera mögött: Herbai Máté
Március 4-én Los Angeles-ben kiderül, hogy
mely filmek és mûvészek nyerik a 90. Oscar-
gála díjait. Magyarországot ezúttal a Testrõl
és lélekrõl címû alkotás képviseli, amelynek
operatõre, Herbai Máté itt nõtt fel a
kerületben. Vele beszélgettünk gyerekkorról,
a kép rögzítés szenvedélyérõl és a díjesélyes
filmrõl.

t Úgy ismeri a Várszoknyát és a környékét,
mint a tenyerét. Néha olyan szemmel is né ze -
geti az utcákat, mintha forgatási helyszí nek
lennének? Melyek a kedvenc helyei?

– Igen, itt születtem és itt éltem úgy 25 évig
a Mátray utcában a szüleimmel, nõvérem-
mel és nagymamámmal egy gyönyörû, nap -
fényes lakásban, amit még nagypapám,
Jankovich Ferenc író, költõ vásárolt majd-
nem 70 éve. Nagyon sokat sétáltam a kör -
nyéken már gyerekkoromban is, ide jártam
4. elemiig az Attila utcai általános iskolába,
a Vérmezõre mentünk le focizni, szüleim
sokat vittek a Bástya sétányra. Imádtam az
ágyúkra felmászni és azokon mászkálni.
Emlékszem, mikor elõször mehettem el

otthonról „messzebbre”, talán 4. osztályos
lehettem. Tavaszi szünet volt és megkér -
deztem szüleimet lemehetek-e a Moszkva
térre gombfocit venni? Kis gondolkozás
után, a legnagyobb természetességgel felel -
ték, hogy igen, így boldogan szaladtam le és
vettem meg a metró melletti kis trafikban a
magyar válogatottat. Fiatal koromban na-
gyon szerettem egyedül lenni és egyedül be -
járni a környékünket, ez aztán érettségi után
csúcsosodott ki, amikor már a Filmmû vé -
szetire készültem. Fogtam a fényké pezõmet,
az állványomat és jártam az utcákat, amikor
csak tehettem. Éjszaka szerettem a legjob-
ban kint lenni – sokszor napfelkeltéig –
ekkor teljes csend volt már, nyugalom, sen-
ki nem zavart a fények és kompozíciók meg-
találásában. Ilyenkor más se érdekelt, csak
hogy olyan helyszíneket találjak, amik jól
néznek ki. Kedvenc helyembõl nagyon sok
van: a Bástya sétány a csodálatos panorá -
mája miatt, az eldugott kis park a Hilton
alatt – nem is tudom, van-e neve – vagy a
Hunfalvy utca és lépcsõje és még sorolhat-
nám.                                 (Folytatás a 6. oldalon)

A Várnegyed ostroma – eddig még publikáltan fotók, rajzok, naplók a kötetben
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Hamarosan befejezõdik a Szentháromság téren
az Óvárosháza felújítása. A tervek szerint az
épület tavasszal nyitja meg kapuit a látogatók
elõtt. Már elbontották az állványzatot, s láthatóvá
vált a rekonstruált Pallas Athéné szobor is. A
tulajdonos Pallas Athéné Domus Animae
Alapítvány a sokáig zárt intézményt újra megnyit -
ja az érdeklõdõk számára, így bárki meg tekint -
heti a felbecsülhetetlen értékeket rejtõ régi budai
városházát. A földszint és a pince nyitott tereiben
helyet kap majd könyvesbolt, étterem és kiál-
lítótér egyaránt. Az Óvárosháza felsõ szintjén
elõadótermek, szemináriumi szobák, kutatóte -
rek lesznek, illetve angol nyelvû Transzdiszcip li -
náris Doktori Program mûködik majd. 
   Az Óvárosházát a török kiûzése után alakítot-
ták ki két romos középkori épület átépítésével. A
kõmûvesmunkákat Hans Hölbling, a budai
kõmûves és kõfaragó céh vezetõje, az ácsmun -
kákat Joachim Gartner ácsmester, a kõfaragó-
munkákat Konrad Vogl végezte el. A térre nézõ
zárt sarokerkélyt Francesco Giuseppe Barbieri
készítette. A két épület közül a keleti oldalon
(ma Tárnok utca) állót a tanács vette használatba,
a nyugatit pedig a városi õrség. 
   A budai tanács 1710. június 6-án tartotta meg
elsõ ülését az épületben. Az 1723-as budai tûzvész
során a városháza is megsérült, ám 1725-re telje-
sen helyreállították Kayr Mátyás kõmûvesmester
irányítása mellett. 1770-1774 között Nöpauer

Máté terve és Reischl Gáspár kõmûvesmester
irányításával az épületet keleti irányba kibõvítet-
ték és részlegesen rokokó formákkal látták el.
Ekkor készült az Úri utcai szárny emeleti része.

1873-ban Buda, Pest
és Óbuda egyesítésé -
vel a budai tanács
meg  szûnt, a városhá za
épületét az I. kerü leti
elöljáróság foglalta el.
Később műkö dött itt
elemi leány iskola és
fiú r ajz  ta noda. 

Budapest 1944–
1945-ös ostroma ide-
jén az épület súly osan
megrongálódott, tetõ -
zete beszakadt, nyuga -
ti szárnya leomlott.
Helyreállítása az 1950-
es években történt
meg. Az épületet 1992-
ig a Magyar Tudomá -
nyos Akadémia Nyelv -

tudo má nyi Intézete mûködtette, majd 2010-ig
a Colle gium Budapest for Advenced Study
mûködött itt. Az épület 2014-ben került a Pal-
las Athéné Domus Animae Alapítvány tulajdo -
nába.
   Az Óvárosháza emblematikus alakja az épü -
let sarkán található Városvédõ Pallasz Athéné
szob ra, amelyet Carlo Adami itáliai szobrász
állítólag azért készített és ajánlott fel ingyen a
városnak, hogy cserébe budai polgár lehessen.
Az eredeti alkotást a Szentháromság téren álló
vörösmárvány díszkútra helyezték el, amelyet
azután a XIX. században lebontottak, és a szo-
bor magántulajdonba került. A város csak
1928-ban vásárolta vissza az alkotást. Ekkor
készült a talapzat, és került a ma látható helyre
Városvédõ Pallasz Athéné. 
   A szobrot1965-ben restaurálták, újraalkot-
ták, és az eredeti szobor az idõjárás viszontagsá-
gaitól védett helyszínre került: a Fõvárosi
Önkormányzat épületének kapualjá ban, egy
szoborfülkében található.
   Az Óvárosháza felújítása során az épületet
díszítõ szobor is újjászületett.                           DIA

Szépül az Óvárosháza

Az állványzat egy részét már lebontották, tavasszal végeznek a felújítással

(Folytatás az 1. oldalról) 
   Nagy változást hozott az idei évben, hogy az
Országgyûlés elfogadott öt olyan jogszabályt,
amely az adózókat teljesen új körülmények közé
helyezi a mindennapi ügyintézés során. Az elsõ
ilyen jogszabály az elektronikus ügyintézés sza -
bályait összefoglaló, az elektronikus ügyintézés
és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló törvény. Ennek fõbb elemeivel már az
elmúlt két évben megismerkedhettek az adózók,
ugyanis a Budavári Önkormányzat 2016 óta
már biztosította az adózók számára az elektroni -
kus ügyintézés lehetõségét. A gazdál kodó szer -
vezetek (beleértve az egyéni vállal kozókat is) és
azok jogi képviselõi, a költségvetési szervek,
köztestületek, közigazgatási hatóságok kizárólag
elektronikus úton tarthatják a kapcsolatot az
adóhatósággal. A nem gazdálkodó szer vezetként
eljáró magánszemélyek, lakásszö vet kezetek, adó -
számmal nem rendelkezõ egye sü letek és alapít -
ványok választhatják a hagyomá nyos, papír ala -
pú ügyintézést is. Ezt kiegészíti a helyi rendele t,
amely az adószámos magánszemélyeket is az
elektro nikus ügyintézés kere teibe helyezi az adó -
bevallások, bejelentések és változás-bejelentések
területén. 
   Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban
fontos megjegyezni, hogy a fax és az e-mail to -
vább ra sem minõsül elektronikus útnak, elektro -
ni kusan ügyet kizárólag cégkapu vagy ügyfélka-
pu használatával tudnak indítani. Az ügyek
gyors elintézéséhez a Polgármesteri Hivatal az
Általá nos Nyomtatványkitöltõ Program (ÁNYK)
által kezelhetõ elektronikus nyomtatvá nyokat
tett közzé, amelyek feltöltésével azonnal adó igaz -
ga tási eljárást lehet kezdeményezni. 
   Az adózás rendjérõl, az adóigazgatási rend-
tartásról és az adóhatósági végrehajtásokról is
új törvényeket fogadott el az Országgyûlés, ki -
váltva a korábban hatályban volt jogszabályokat.
Fontos változást hoz az adózók életében az, hogy
a kerületünkben székhellyel rendelkezõ új vál-
lalkozásoknak – amennyiben építmény- vagy
telekadó kötelezettsége keletkezik – már nem

kötelezõ a helyi adóhatósághoz történõ beje -
lent  kezés, mert arról a NAV szolgáltat adatot az
önkor mányzatnak. Amennyiben nem szék -
hellyel, csak telephellyel vagy fiókteleppel ren-
delkezik a vállalkozó, úgy a bejelentkezési köte -
lezettsége továbbra is fennáll, ahogyan az ide-
genforgalmi adó adónemben érintettek beje-
lentkezési köte lezettsége is. Ha az adóhatóság
észleli, hogy az adózónak bevallási vagy bejelent -
kezési kötele zet t sége áll fenn, azonban azt ön -
ként nem teljesítette, köteles az adózót elõ ször
felszólítani, és annak tükrében, hogy az ügyfél
mennyire együtt mûködõ, támogató eljá rás kere -
tében további segítséget nyújtani, vagy akár
adóellenõrzést is indítani. 
   Rövidesen postázásra kerülnek a tárgyévi adó -
elõ író határozatok és az adófolyószámlákon
fenn álló egyenlegekrõl szóló adóívek is. Az új
jogszabályok szerint, ha az adószámla ötezer forin-
tot meghaladó összegû tartozást vagy túlfizetést
mutat, az adóhatóság az adózó adószámlájának
adónemenkénti egyenlegérõl, valamint annak
részletezésérõl és a tartozásai után felszámított
késedelmi pótlékról az adózó részére október 31-
ig értesítést ad ki. Ugyancsak jogszabályi elõírás,
hogy ha az esedékes adó összege az ezer forintot
nem éri el, akkor azt az adózónak kizárólag akkor
kell megfizetnie, amikor a meg nem fizetett és a
jövõben esedékessé váló adó együttes összege az
ezer forintot eléri. Az ezer forintot el nem érõ,
korábban esedékessé vált adó után – az adónem-
ben ezer forintot elérõ adófizetési kötelezettség
esedékességéig – késedelmi pótlék nem számít -
ható fel. Az önkormányzati adóhatóság az adó -
nemben túlfizetésként fennálló, ezer forintot el
nem érõ adót nem téríti vissza, azt a jövõben
esedékes – az önkormányzati adóhatóságnál nyil-
vántartott – adóra, egyéb közteherre számolja el. 
   Az egyenleg az azon szerepelõ naptári napi
zárás szerinti adattartalommal kerül gépi elõál-
lításra. Abban az esetben, ha az egyenlegérte -
sítõben meghatározott kötelezettségeiket idõ
közben rendezték, a megkeresés természetesen
tárgytalan. 

   Az Adócsoport arra kéri az adózókat, vegyék
figyelembe, hogy a banki átutalások esetében 3,
bankkártyás fizetések esetében 5, postai sárga
csekkes fizetések esetében 7 nappal késõbb
küldenek tájékoztatást a pénzügyi szolgáltatók.
Befizetéseik az adószámlákon azonnal megjelen-
nek, de az a tény, hogy ki fizette be, mikor,
milyen tárgyban, és kinek a javára, csak a banki
érte sítõkbõl és a postai sárga csekkek bizonyla -
taiból tudhatja meg az adóhatóság és ezt köve -

tõen kerülhet csak sor azok lekönyvelésére.
Külön felhívják a figyelmet arra, hogy elektroni -
kus úton kerülnek ezen küldemények kézbe -
sítésre azon adózók vagy meghatalmazottjaik
részére, akik elektronikus ügyintézésre kötelezet -
tek.
   Adóügyeikben a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálati idejében (hétfõn: 14.00-18.00 óra, szer -
da: 08.00-16.00 óra, péntek: 08.00-12.00 óra)
személyesen is eljárhatnak az elektronikus ügyin -
tézésre nem kötelezett ügyfelek. Amennyi ben
más személyt kívánnak képviselni, úgy képviseleti
jogosultságuk igazolása meghatalmazással törté -
nik meg. Hivatali idõben a +36-1-458-3000 tele-
fonon érdeklõdhetnek általános adóigazgatási
kérdésekben. Konkrét adóügyekben telefonon,
e-mailon és faxon az Adócsoport nem tud felvilá-
gosítást adni, adóigazgatási eljárás sem kezde -
ményezhetõ, csak általános felvilágosítás nyújt -
ható.  Adócsoport

Nem emelkedtek a helyi adók

Közeledik az adózási határidõ

Tekintettel arra, hogy március 15-t követõen pi-
henõnapot iktattak be, azt követõen pedig hétvége
lesz, késedelem nélkül március 19-ig lehet tel-
jesíteni az elsõ félévi esedékességû adót. 
Szeptember 15. napja szombatra esik, ezért a má-
sodik félévi adó összegét szeptember 17-én még
pótlékmentesen ki lehet egyenlíteni.

Átadták 
a Corvin-láncot

A Corvin-láncot 1930-ban alapították a magyar
tudomány, irodalom és mûvészet, mûvelõdés
fellendítése terén szerzett kimagasló érdemek
elismerésére. Kezdetben egyszerre 12 kiemel -
kedõ személyiség rendelkezhetett a kitüntetés-
sel, ez 1940 után 15-re bõvült. A világháború
után a kitüntetést megszüntették, majd 2001-
ben a kormány újra alapította. 2010 után dön-
töttek arról, hogy maximum 15-en lehetnek
egyszerre azok, akik a Corvin-láncot elnyerõk
közé tartoznak. 2012-ben öten kapták meg az
elismerést, most pedig az elmúlt években elhunyt
tudósok és mûvészek helyére választottak új
díjazottakat. A köztársasági elnök Kövér László
házelnökkel és Orbán Viktor miniszterelnök -
kel együtt Huszti Péter színmûvésznek, Maróth
Miklós orientalista akadémikusnak, Martonyi
János korábbi külügyminiszternek, Ritoók
Zsigmond klasszikafilológus akadémi kusnak,
Só tonyi Péter orvos akadémikusnak, valamint
Sir George Radda biokémikusnak nyújtotta át
az elismerést. Corvin-láncot adományoztak
Melocco Miklós Nemzet Mûvésze címmel és
Kossuth-díjjal kitüntetett, Budavárért Emlék -
éremmel elismert szobrász mûvésznek is.  Me -
locco Miklós a Corvin-láncot késõbb veszi át.

Melocco Miklós
A II. világháborúban súlyosan megsérült az épület Fotó: Fortepan
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Már minden választópolgárnak meg kellett kap-
nia a Nemzeti Választási Iroda névre szóló kül -
deményét, amelyben arról tájékoztatják, hogy sze -
repel a névjegyzékben, illetve az értesítõ tartal-
mazza a szavazás helyét, idejét, és azt, hogy a
választópolgár melyik választókerületben, telepü -
lé sen gyakorolhatja választójogát. Ha valaki nem
kapta meg az értesítõt, akkor a jegyzõnél, a helyi
választási iroda vezetõjénél jelezheti ezt. 
   Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az
április 8-i választásig betöltik 18. életévüket,
ugyancsak most kellett megkapniuk az értesítõt.
   Február 19-én megkezdõdött a képviselõjelöl-
tek ajánlása is. A jelöltek a választókerületi válasz -
tási irodák által kiadott ajánlóíveken gyûjthetik a
választópolgárok ajánlásait. Egy választópolgár
több jelöltet is támogathat, de egy-egy jelöltet
csak egyszer. 
   A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) irány-
mutatása alapján az ajánlás érvényességének és
hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját
kezû aláírás, a többi adatot az ajánló választópol-
gár jelenlétében más is rávezetheti az ajánlóívre. 
   Az ajánlások érvényességét – azt, hogy a válasz -
tó polgár adatai megegyeznek a központi nyilván-
tartásban szereplõkkel, illetve, hogy a választópol-
gár a lakóhelye szerinti választókerületben aján-
lott-e jelöltet – a választókerületi választási iroda
ellenõrzi. Az irodák érvényesnek fogadják el
azokat az ajánlásokat is, amelyeket az ajánlási

szabályokat betartva gyûjtöttek, a választópolgár
az ajánlóíven valamennyi adatát feltüntette és az
alapján a választópolgár egyértel mûen beazono -
sítható, de ajánlása adásakor egyes adataiban
csekély mértékû eltérés tapasztalható az aján-
lóíven a központi névjegyzék adataihoz ké pest.
Ilyen csekély mértékû eltérés a többi között az,
ha valaki nem tünteti fel a doktori címét, ha a
saját vagy az anyja több keresztneve közül csak az
egyiket tüntette fel, illetve, ha az ajánló a lak címe
településadatát rövidítve tüntette fel.  

   Az ajánlóívek sorszámmal és hitelesítõ bélyeg -
zõ lenyomattal vannak ellátva, szerepel rajtuk a
jelöltként indulni szándékozó neve, a jelölõszer -
vezet neve vagy a független jelölés ténye és a vá -
lasztókerület megjelölése. Az ajánlóívrõl még ki -
töltetlen állapotában sem lehet másolatot készí -
teni, és a másolt ajánlóíven szereplõajánlás
érvénytelen, függetlenül a másolás módjától. 
   Az ajánlóíveken szereplõ adatokat választói
adatbázis készítésére vagy egyéb célra nem hasz -
nál hat ja fel senki.                                   valasztas.hu

(Folytatás az 1. oldalról)
   A harcok drámai végkifejletében a Várból
kivezetõ utcák percek alatt mészárszékké váltak, a
kitörés több tízezer katonája közül csak néhány
száz jutott át az ostromgyûrûn. A budai hegyek-
ben a mai napig is találnak világháborús áldoza-
tok csontjait – fûzte hozzá Baráth Ernő.
   A megemlékezés végén a résztvevõk koszo rú -
zással tisztelegtek az 1945. évi budapesti harcok-
ban hõsi halált halt katonák és a polgári áldozatok
előtt. A Magdolna-torony oldalában lévõ emlék-
táblánál koszorút helyezett el mások mellett a
Honvédelmi Minisztérium, a Hadtörténeti Inté -
zet és Múzeum vezetése, Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes nevében Jenik Péter kabinetfõnök
és Csallóközi Zoltán fõtanácsadó, Nagy Gábor
Tamás polgármester és Hollik István országgyû -
lési képviselõ.

Könyvbemutató a Városházán

Február 13-án a Városházán mutatták be „A
Várne gyed ostroma – Buda 1944-45” címû kötetet,
az eseményt élénk érdeklõdés kísérte. A Budavári
Önkormányzat képviseletében Varga Antal alpol-
gármester köszöntötte a megjelenteket. Beve ze -
tõjében felidézte, hogy a Budai Vár fennállása
során számtalanszor vált ostrom áldozatává, ezen
a helyen a rombolás és az építés korszakai váltották
egymást. A második világ háború egyik leghosszabb
ideig tartó ostro mában, 1944-45 telén az öt hó -
napig tartó téli küzdelemben több tízezer ka tona
és civil vesztette életét. Az alpolgármester hangsú-

lyozta, hogy az itt élt családok és az itt elhunytak
em lékét megõr zendõ, a kö tet megjelenését az ön -
kor mányzat kiemelten tá mo gatta.
   Beer Miklós váci megyéspüspök személyes, csa -
ládi történetével világított rá a háború fájóan ér -
tel  metlen vérontására. Édesapja a Ganz gyár mér -
nökeként dolgozott, de az oroszok elhurcol ták és
kényszermunkásként másokkal együtt szovjet
üteg állást épített Budán. Amikor 1945. febru ár

12-én a Villányi úton dolgozó üteget talá lat érte,
édesapjával együtt huszonnégy ember halt meg. 
   Szakály Sándor történész, a Veritas Történetku-
tató Intézet fõigazgatója a kötetet bemutatva elsõ-
sorban annak hitelességére hívta föl a figyelmet.
A szerzõk írásaikban az ostrom alatti hétköz-
napok világáról, orvosok, ápolók küzdelmeirõl, a
születésrõl, az élet nehézségeirõl és a halálról
tudósítanak. – Aki kezébe veszi ezt a tartalmas,
sok illusztrációval és melléklettel ellátott könyvet,
közelebb kerülhet múltunk egy darabjának jobb
megértéséhez, és talán megérez valamit abból a
„várbeli szellemiségbõl” is, amit igazán csak azok
ismernek, akik évtizedek óta a budai vár lakói, és
már eleik is ott élték mindennapjaikat – mondta
a történész, a kötet egyik lektora.
   Ravasz István alezredes, hadtörténész, a kötet
másik lektora úgy fogalmazott, hogy a most meg-
jelent könyv alapvetõen helytörténeti munka,
egyéni visszaemlékezésekre épít, de rámutat a
nagyobb összefüggésekre is.  
   A könyvben  Buzinkay Géza, Deáky Zita,
Kalakán László, Kulich Julianna, Martí Tibor,
Mihályi Balázs, Punka György, Rohánszky
Mihály, Szabó Balázs, Tóth Gábor, Tulok
Péter írásai ol vashatók. A Budavári Önkormány -
zat támoga tásával, a Litea gondozásában megje-
lent kiadvány megrendelhetõ a varnegyed-ostro-
ma-rendeles@buda pest-ostroma.hu e-mail címen,
vagy megvá sá rolható Bakó Annamáriánál (elõ -
zetes egyezte tés a 36-30-990-6733-as telefonszá-
mon), illetve március 15. után az egykori Vörös
Sün Vendégfogadó épületében nyíló új könyves-
boltban.                                                              r.a.

Már kiküldték a választási értesítőket                                                                                                                                  MTI Fotó: Máthé Zoltán

Elhunyt 
Kallós Zoltán
Életének 92. évében elhunyt Kallós Zoltán, a
magyar néprajzkutatás kiemelkedõ alakja, a
nemzet mûvésze, akinek munkásságát egye-
bek mellett Kossuth-nagydíjjal, Corvin-lánc-
cal és Europa Nostra-díjjal is elismerték. 

   Kallós Zoltán 1926. március 26-án született
a Kolozs megyei Válaszúton. Szülõfalujának
népdalait, ritmusait, a helyi magyar, román
és cigány népszokásokat kolozsvári reformá-
tus kollégistaként, tanárai biztatására kezdte
gyûjteni. 1969-ben szabadfoglalkozású lett,
minden idejét és erejét a gyûjtésnek szentelte.
A magyarul, románul és cigányul is beszélõ
ku tató nemzetiségre való tekintet nélkül gyûj -
tötte e három nép hagyományait az észak-me -
zõségi falvakban, Szék környékén, Kalota sze -
gen a Nádas-menti falvakban, a gyimesi csán -
góknál és a moldvai csángóknál. Gyûjtõmun -
kájával 15 ezer dallamot jegyzett le, 26 ka zet tát
adott ki, közülük 8 balladákat tartalmaz. Több
népzenei lemeze és CD-je is megjelent Magyar -
országon, egy lemezét Ameriká ban is kiadták.
   A dalokat énekelte is, hangját az Ökrös
együttessel közös lemeze õrzi. Neve összeforrt
az erdélyi és a magyar országi tánc házmozga -
lom életre hívásával és istápolá sával is.
   – Nem lehet felmérni és elmondani szavak-
ban, mi mindent köszönhetünk neki, nélküle
nem lenne a térképen Magyarország népzené-
je – emlékezett Kallós  Zoltánra Sebestyén
Márta Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas nép-
dalénekes, Budavár díszpolgára. – „Addig
vagyunk magyarok, amíg magyarul éne -
kelünk és táncolunk” – idézte Kallós Zoltán
szavait, hozzátéve: ez öt földrész magyarságára
vonatkozik, és kötelességünk, hogy ezzel
éljünk, hogy a maga területén mindenki a
hozzá legméltóbban folytassa a mun káját.
Sebestyén Márta elmondta, hogy  számára
Kallós Zoltán vigaszt, erõt és hitet adott, ha
kellett, s halála olyan, mintha egy édesapát
veszített volna el.
   Sebõ Ferenc Kossuth-díjas zeneszerzõ, zene-
tudós, elõadómûvész  visszaemlékezésében
arról beszélt, hogy Kallós Zoltán olyan gyûjtõ
volt, aki tudását, anyagait másokkal is megosz-
totta és bátorította a fiatalokat. – A hagyo -
mányok gyûjtése mellett a válaszúti bentlaká-
sos kollégium létrehozásával gondoskodott
arról is, hogy a szórványvidéken élõ magyar
gyermekek ne kallódjanak el és ismerjék meg
a magyar kultúrát – emelte ki Sebõ Ferenc.
Kelemen László, a Hagyományok Háza fõ -

igazgatója szerint  Kallós  Zoltán életmûve
nélkül ma nem virágozna a magyar népmû -
vészet szerte a Kárpát-medencében. Mint
mondta, Kallós Zoltán más kutatókkal együtt
olyan újszerû szemléletet indított útjára a
néprajzkutatásban, amelynek egyenes követ -
kez ménye lett a táncházmozgalom és az, hogy
ma a Hagyományok Háza kiemelt nemzeti
intézményként dolgozhat.

Rendőrségi
lakossági fórum

A Budapesti Rendõr-fõkapitányság I. kerületi
Rendõrkapitánysága 2018. március 21-én,
szerdán 10.00 órától lakossági fórumot és
konzultációt tart bûnmegelõzés témaköré -
ben. A fórum helyszíne: Budapesti Rendõr-
fõ kapitányság I. kerületi Kapitánysága; 
Pauler utca 13. V. emeleti tárgyaló 

Országgyûlési választás 2018 

Tudnivalók az ajánlásokról

Kallós Zoltán 1926-2018                                         MTI Fotó

Koszorúzás a Magdolna-toronynál, könyvbemutató a Városházán

Budapest ostromának hõsi halottaira 
és civil áldozataira emlékeztek

A Fidesz-KDNP frakció nevében Hollik István országgyűlési képviselő helyezte el az emlékezés virágait
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A 18 esztendõvel ezelõtt indult Budavári beszél-
getések sorozat legutóbbi meghívott vendége,
Prokopp Mária mûvészettörténész, Gyertyaszen -
telõ Boldogasszony napján mutatta be az érdek-
lõdõknek a Mátyás-templom Máltai lovagter-
mében kiállított, többéves restaurálást követõen
tavaly év végére felújított Budavári Madonna-
szobrot, amely közel 600 éves múltra tekint vissza.

Prokopp Mária az ünnepi szentmise után emlé -
keztette a szép számmal összegyûlteket, hogy
1092-ben Szent László nyilvánította kötelezõ
ünneppé Gyertyaszentelõ Boldogasszony napját.
Ez is azt mutatja, hogy a magyar Mária-tisztelet
kiemelkedik a kereszténység nagy családjának
Szûzanya tiszteletébõl. – Mária ábrázolások 1453-
tól, a Bizánci Birodalom elestétõl maradtak fenn
– idézte fel a mûvészettörténész, hozzáfûzve:
három esztendõre rá Hunyadi János, karján ró -
zsa füzérrel állította meg a mohamedán invázi ót
Nándorfehérvárnál. 
   A Budavári Madonna-szoborról nincsenek
adataink, nem tudni, hogy a XV. század elején
ki, és kinek a megrendelésére alkotta a gótikus
szobrot. Annyi biztos, hogy hatszáz esztendõt
átvészelt. Az idõ nyomait Galambos Éva és Samu

Erika restaurátorok gyógyították be, két esztendõ
alatt. A mûalkotást évszázadokon át mindig kar-
ban tartották, ami bizonyítja, fontos kegyhelyrõl
származik.
   A szobor története kapcsán Prokopp Mária
kitért Zsigmond korára, és az akkor uralkodó
gótikára. A stílus a XIV-XV. században, az euró-
pai fejedelmi udvarok és a városok nemzetközi
kultúrájából táplálkozva, egységes formában
jelent meg a kontinensen. – A sátán fejét elta-
posó, Napba öltözött asszony, lába alatt a hold-
sarlóval, a szent istváni Mária-tiszteletre utal. A
sugárzó szépséggel megjelenített Madonna, és az
emberközeli kis Jézus ábrázolás nem volt jellem -
zõje a XV. század eleji mûvészetnek – emelte ki a
mûvészettörténész.  Zsigmond király uralkodásá-
nak fél évszázada alatt Magyarország stíluste -
remtõ helynek számított, a Madonna-szobor az
úgynevezett „Budaer Werkstatt” (budai mûhely)
jegyeit hordozza. 
   Michael Viktor Schwarz, német mûvészet -
történész elmélete szerint az internacionális góti-
ka a budai mûhelyekben született, s onnan indul-
va hálózta be Európát. Ennek bizonyítékait sorol-
ta Prokopp Mária: az 1974-ben megtalált buda -
vári gótikus lelet szobraihoz nem külföldrõl

hoztak követ és Luxemburgi Zsigmond korában
számos európai ország mestere, mûvésze élt
Budán, csakúgy, mint unokája, Mátyás király
udva rában. Bár Hunyadi Mátyás és Zsigmond
rokonságát az uralkodó történetírás kétségekkel
kezeli, nem tartják kellõen megalapozottnak,
hogy Hunyadi János anyja, Morzsinai Erzsébet,
Zsigmond elsõ feleségének halálát követõen, a
király ágyasa, s egyetlen fiúgyermekének anyja
lett volna.

   Prokopp Mária leszögezte: aki Európában
hírnevet akart szerezni magának, Budára jött. –
A szobor abból a korból származik, amikor az
európai mûvészet szíve nálunk dobogott – muta-
tott rá az elõadó. Erre példával is szolgált: a
realisz ti kus szemlélet mutatkozik meg az 1443-as
freisingi oltáron, amelynek alkotója Jakob von
Kassauer, magyarul Kassai Jakab.
   – A mûvészettörténet nem tartja magyarnak,
legföljebb kassai születésûnek. Ugyanúgy nagy
német mûvésznek tartják, mint Dürert, aki
egyébként magyar apától származik – fogalma-
zott a mûvészettörténész, aki elmesélte: Leonar-
do da Vinci írta festészetrõl szóló traktátusában,
hogy Mátyás király születésnapján Budán járt, s
képet ajándékozott az uralkodónak. Vagyis
Mátyás korában is Magyarország számított Euró-
pa egyik mûvészeti központjának.
   A tanulságos elõadást követõen Nagy Gábor
Tamás polgármester elmondta: a Budavári
Önkormányzat által alapított Budai Vároltalma -
zó Közalapítvány négy esztendõvel ezelõtt biztosí-
totta a pénzügyi fedezetet a felújítási mun kákhoz.
A kurátorok szakértõ döntését dicséri a fan-
tasztikus végeredmény.                                  D. A.

A legendás Budavári Madonna-szobor története 

Buda volt a középkori Európa
mûvészeti központja

Restaurálás előtt és után

Pálffy László, a Budavári beszélgetések házigazdája

Prokopp Mária művészettörténész a Királyi Oratóriumban mutatta be a Budavári Madonnát a szép számmal összegyűlt érdeklődő közönségnek

MÁTYÁS KIRÁLY NEVE NAPJA
Február 24-én, szombaton 17.00 órától Kóka
Rozália, Magyar Örökség-díjas elõadómûvész,
a Népmûvészet Mestere mûsora Hunyadi Má -
tyásról. Közremûködik a Virággyöngy Mold-
vai Csángó Kisegyüttes. Mûsor: I. rész –
Mátyás király életútja Kolozsvártól Bécsig
(1443-1490). II. rész – Mátyás király rózsát
nyitó ostornyele, Mátyás király és a fát ültetõ
öregember, Mátyás király és a szép molnár
lány, Mátyás király neve napja. Belépõjegy:
1000 Ft. A programra való belépés regisztrá-
cióhoz kötött. Regisztrálni a program meg-
jelölésével a jokaiannaszalon.hu weboldalon
vagy a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail
címen lehet.

AZ AVIS TRIÓ KONCERTJE
Február 25-én, vasárnap 18.00 órától az
AVIS trió – Ábrahám Márta tanítványai, a
Zeneakadémia tehetséges növendékei által
alapított együttes – egy szép koncerttel aján dé -
kozza meg a komolyzene kedvelõit.
Mûsor: Ludwig van Beethoven: B-dúr „Gassen-
hauer” trió, Op. 11.; Pjotr Csajkovszkij: A-moll
trió op. 50. Közremûködnek: Li Ke – hegedû;
Hotzi Mátyás – cselló, Moldoványi András –
zongora. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz
kötött. Regisztrálni a program megjelölésével a
jokaiannaszalon.hu weboldalon vagy a jokaian-
naszalon@ budavar.hu e-mail címen lehet.

MEGEMLÉKEZÉS A KOMMUNIZMUS
ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJÁN
Február 27-én, kedden 17.30 órától a Litea
Könyvszalon és a Gulág Alapítvány szervezé -
sében Szekér Nóra: Titkos társaság - A Magyar
Testvéri Közösség története és Endrõdi Rudolf:
Dr. Erdõdi Lajos - A „nép ügyvédje” 1902-1970
címû könyveket mutatatják be a kommuniz-
mus áldozataira emlékezve. Vendé gek: Bor-
vendég Zsuzsanna és Szekér Nóra, az Állam-
biztonsági Szolgálatok Történeti Levél tára tör -
ténészei. A belépés díjtalan, de re gisztrá cióhoz
kötött. Regisztrálni a program megjelölésével
a jokaiannaszalon.hu web oldalon vagy a joka-
iannaszalon@budavar.hu e-mail címen lehet.

„CHOPIN-SOPÁN”– AVAGY 
REJTEKUTAK AZ ÉRZÉKENYSÉG
POÉTÁJÁHOZ
Március 7-én, szerdán 18.30 órától folyta -
tódik a Vizizene, Eckhardt Gábor zongora mû -
vész sorozata. Chopin zenéje szívünk leg rej tet -
tebb pontjaira hat, érzelmeink húrjain fel -
foghatatlan érzékenységgel játszik. Mi a titka?
Erre keresik a választ Eckhardt Gábor és tanít -
ványai. Nem kevesebbre vállalkoznak, mint a
hallgatóságot bevonni a chopini zene bûvkö -
rébe. Az esti zenei program izgalmas, interak-
tív kalandozást ígér képben, szövegben és han -
gokban, ahogy megszoktuk már a házi gaz dá -
tól, könnyedén és humorosan. 

   A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a program megjelölésével a jokai -
annaszalon.hu weboldalon vagy a jokaianna -
szalon@budavar.hu e-mail címen lehet.

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
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Teremtés

A zenebarátok jól emlékeznek arra, hogy
Beethoven budavári hangversenyének kétszá za -
dik évfordulóján, 2000-ben, egyetlen emlékkon-
certtel kezdõdött a helyiek tisztelgése a klasszikus
zene mestere elõtt. A Beethoven Budán fesztivál
az azóta eltelt évek során egyhetes rendezvény -
sorozattá bõvült és önálló már kanévvé vált.
Mácsai János zenetörténészt, a zeneszerzõverseny
zsûritagját arról kérdeztük, hogy az idei esemény
milyen újdonságokat kínál. 

– Ezúttal két új kezdeményezésrõl számolhatok
be. Az egyik a házi koncertek régi hagyományát
kí vánja fel eleveníteni. Beethoven idejében alap -
vetõ zenélé si formának számított, hogy arisztokra-
ta vagy polgár családok nagyobb termeiben muzsi -
káltak. A koncertélet akkoriban az úgynevezett
akadémiá kon zajlott. Tudomásunk van arról,
hogy egy idõben létezett ilyen összejövetel a Vár-
ban is, és a két világháború között városszerte
nép szerû volt. Késõbb szinte teljesen eltûnt, és
napjaink ban csupán egy-két helyen mûködik. E
hagyomány feleleveníté se, támogatása dicséretes
kezdeményezés. A szó szo ros értelmében házi
kon certekrõl van szó, amelye ken vállalkozó ked-
vû I. kerületi lakosok been ge dik lakásukba az
érdek lõdõket és a meghívott zenészek élõ kon-
certet adnak számukra.  
t Két újdonságot említett, mi a másik?

– A Beethoven Budán fesztivál rendezõje, a
Budavári Önkormányzat idén elõször írt ki pénz -
díjas zeneszerzõi pályázatot. Az elõzõ két esztendõ -
ben hangszeres elõadói pályázatokat hirdettek,
kandenciák komponálására biztatva a fiatal muzsi -
ku sokat. Az idei felhívás a zeneszerzõkhöz fordult.
tHogyan kapcsolódik Beethovenhez a pályázat?

– A zsûri kiválasztotta Beethoven A távoli ked-
veshez címû dalciklusát, amely hat, egymással
összefüggõ dalt tartalmaz. E dalok témájára, ötle -
tére várják a vari ációkat. Ez a fajta zenei alkotás
ugyancsak a beethoveni hagyományok közé tar-
tozik, hiszen akkoriban divat volt, hogy a zene -
szer zõk valami lyen vokális vagy operai témára

variá ciókat írtak. Beethoven Mozart és más kora-
beli szerzõk mûveire komponált variációkat.
   Alkotói részrõl nem könnyû megoldani, hogy a
pályázatra Beethoven szellemé ben komponál jon,
de mégse stílusgya korlatot írjon az illetõ. Érdekes
lesz meghallgatni a zsûri nek azokat a szerzemé -
nyeket, amelyeknek sikerül felvillantaniuk a régi-
fajta gondolkodást. A mai zenei gondolkodás sok
szempontból ugyanis nem összeegyeztethetõ a
beethoveni tonális világgal, remél jük azonban,
hogy lesz, aki ezt remekül megoldja és képzettár -
sításként, teljesen szabad módon veti föl a gondo-
latait. A zsûri abban re ménykedik, hogy talán
születik egy ma érvényes kortárs kompozíció.
t Az idei fesztivál két koncertjén is fiatal elõadó mû -
vészek mutatkoznak be Új utak Beethovenhez cím -
mel. Az idén ezt miért tartották kiemelten fontos nak? 

– Egy-egy tehetséges szólista korábban is lehetõ -
séget kapott a bemutatkozásra, közöttük annak
idején Balázs János, Balog József – akik azóta
neves mûvészek –, vagy késõbb Ránki Fülöp és
Berecz Misi, akik még mindig tanulmányaikat
végzik. Mostanában is feltûnt egy nagyon-nagyon
tehetséges fiatal generáció, akik jelenleg még
mindannyian a Zeneakadémiára járnak, és a
Beethoven Budán szervezõi szeretnék õket támo-
gatni. Alkalmat kínálnak a bemutatkozásra, mert
számukra a legfontosabb, hogy közönség elõtt
játszhassanak. A közönség számára is igazi meg -
lepetést és felfedezési lehetõséget jelentenek. 
t Közel húsz évvel a kezdetek után lát-e még nö ve -
 kedési, fejlõdési lehetõséget a fesztiválban?

– A Beethoven Budán fesztivált ma már nagyon
sokan ismerik, a zenei programokba bevett,
minõségi kis fesztiválok közé tartozik. Minden
fesztiválban megvan a fejlõdési lehetõség, de
nagyon kell vigyázni, hogy ne nõjön túl a saját
keretein. Lassan-lassan elérkezik az a pillanat,
amikor a Beethoven Budán fesztivál megtalálja a
saját akciórá diuszát. A minõségben azonban
nincsenek korlátai, továbbra is nyitva állnak a
lehetõsé gek, hogy igazán jó koncertek szülesse -
nek és a legjobb elõadók lépjenek itt fel.      R.A.

A Debussy-
szonáták örököse
a ZTI-ben 

A nagy francia zeneszerzõ halálának 100. évfor-
dulója alkalmából különleges hangversenyre
kerül sor március 10-én 18.00 órai kezdettel a
Zenetudományi Intézet Bartók-termében. 
   A Szonáta zongorára és hegedûre Debussy
utolsó jelentõs zenemûve, amelyet az elsõ
világháború kellõs közepén, 1916-17-ben  írt a
fáradt, betegségektõl meggyötört komponista.
A mû premierje 1917. május 5-én, a párizsi
Salle Gaveau-ban volt, a zongoránál maga a
zeneszerzõ ült, partnere a világhírû hegedû -
mûvész, Gaston Poulet. A koncert bevételét a
Világtalan Katonák Otthonának ajánlották fel.
Alig egy esztendõvel késõbb,  1918. március
25-én elhunyt Debussy. 
   Az 1917. május 5-én megtartott koncerten
Debussy mellett Gaston Poulet hegedûmûvész
lépett színpadra. Gaston Poulet fia, az 1938-
ban született Gérard, ugyancsak hegedûmûvész
lett. 
   Gérard Poulet „egyenes ágon” örökölte egye-
bek között a Debussy-szonátára vonatkozó szak -
mai  ismereteket is, amelyeket apja közvet le nül
– a róla nagyon jó véleménnyel lévõ –
Debussyvel való együttmunkálkodása  során
szerzett meg. Érthetõ tehát, hogy Gérard
Poulet-t  számos helyre hívják a nagyvilágban a
Debussy-szonáta elõadására. Így valóban külön -
leges élménynek számít majd Budapes ten hal-
lani e kivételes hegedûmûvész játékát. 
   A Zenetudományi Intézetben elõadja Ravel
Tsigane címû mûvét is, valamint Bartók és
Wieniawski egy-egy hegedûduóját Julien Four-
rier hegedûmûvész közremûködésével,  akirõl
imponáló szakmai karrierje mellett azt is
érdemes megjegyezni, hogy zongoramûvész
édesanyja révén magyar felmenõi is vannak.
Azt est folyamán a két hegedûmûvész partnere
Lõwenberg Dániel zongoramûvész lesz, aki
budapesti tanulmányai mellett a salzburgi
Mozarteumban tökéletesítette tudását, s ugyan -
csak sok helyre hívott, világjáró mûvész.
További információ: www.zti.hu; a koncertre
jegyek 1200 Ft-os áron vásárolhatók.

Több szempontból is különleges, szakrális kiállítás
nyílt február 22-én – lapunk megjelenésével
egyidõben –  a Várnegyed Galériában. Török
Ferenc, a Nemzet Mûvésze címmel kitüntetett
Kossuth- és Ybl-díjas építész, akadémikus, egyete-
mi tanár elsõsorban hitérõl és biblikus élmé -
nyeirõl vall a rajz és a grafika eszközével.

t Annak idején milyen indíttatás vezette az építé -
szet felé?

– Nem volt különösebb indíttatásom az építészet
iránt. Még érdeklõdésem sem volt irányában.
Talán öntudatlanul vezetett gimnáziumi rajz-
tanárom és osztályfõnököm, Vasvári József festõ -
mûvész a képzõmûvészet, építõmûvészet irá nyá -
ba. Hamar felismerte rajzkészségemet, és bátorí-
tott, sõt értékelte is „rajzocskáimat”, amelyek
egyre szebbek lettek. 
t Mesterei között legendás építész pro fesszo  rok
vannak. Milyen útravalót kapott tõlük?

– A Budapesti Mûszaki Egyetemen igazán Cson-
ka Pál a statika Európa-hírû tudósa és Weichin -
ger Károly Kossuth-díjas építész voltak nagy
hatással rám. Elõbbi végtelenül kulturált, szerény
és etikus magatartásával, utóbbi kiváló épületeiv-
el, amelyek a magyar építészet ma is meg határozó
munkái. Weichinger Károly mo-dern magyar
építészként egy regionális stílust kép viselt, amely
a késõbbiekben az én munkásságomat is meg ha -
tározta. 
t Számos középület és irodaház mellett lehe tõ -
sé ge nyílt templomok tervezésére is. Az egyházi
épületek megtervezése nem okozott nehézséget
önnek az 1970-es, ’80-as években?

– Templomaim, de még inkább vallási meggyõ -
zõdésem és kapcsolataim jelentettek problé mát.
Érezhetõen megfigyelés alatt tartottak. Útlevelet
is csak 1981-ben, 45 éves koromban kaptam elõ -
ször. Addig csak a tanszék közösségé ben tehet-
tem látogatásokat a szocialista országok ban. 
t Melyek voltak a legemlékezetesebb, legkülönle -
ge sebb munkái?

– Minden munkámat, miként gyermekeimet
is, egyformán szeretem. Sajátos emlékezetes em -
beri kapcsolatok miatt megkülönböztetett érzés-
sel viseltetek az edelényi görög katolikus, illetve
az ábrahámhegyi római katolikus templomok
iránt.  

t Hogyan fért meg egymás mellet a tervezés és az
oktatás a pályáján?

– A Középülettervezési Tanszék, ahol közel 50
évet tanítottam – késõbb vezetõje is lettem – a
magyar építészet meghatározó mûhelye. Pro -
fesszo  rai 1946-tól Kossuth-díjas építészek, a szak-
magyakorlás kiemelkedõ mesterei, hiteles képvi -
selõi. Építészetet „csinálni” és oktatni számukra
egyet jelent mind a mai napig. 
t Milyen szempontok alapján válogatta a Várne-
gyed Galériában megnyíló kiállítás anyagát?

– A most megnyíló, Teremtés címû kiállításo -
mon szentföldi utazásaim, biblikus élményeim
és hitem fogalmazódik meg rajzokban, építészeti
grafikákban. Ezekhez jól illeszkedik néhány
temp lomom makettje, amelyek az építész szak-
mát testesítik meg. 
t Hogyan lett vári lakos?

– 1964-ben professzorom, Gádoros Lajos egyete-
mi tanár megbízást kapott egy több telekbõl álló
vári foghíj beépítésére. A tervezési munkába
engem is bevont társtervezõként. Ebben az
idõben sokat jártam föl a Várba, felméréseket
készítettem, késõbb az épülõ házak mûvezetését

végeztem. Az OTP finanszírozásában készült
épületekben végül én is vettem egy lakást. Így
lettem vári lakos, majd késõbb lelki vezetõm
ajánlására lettem a Mátyás-templom gondnoka.
Itt ismerkedtem meg késõbbi feleségemmel, Gál
Ilonával, egy õsi vári család gyermekével. Az
ismeretségbõl boldog házasság, a templomi je -
lenlétbõl képviselõ-testületi elnökség lett.
Három gyermekünk született, akik – mivel édes -
anyjuk is itt született –, már valóban õsi vári pol-
gároknak érezhetik magukat. Gyermekeink
családjukkal itt élnek a közelünkben, és immár
a 8. unokán kat várjuk. A Budavári Nagyboldog -
asszony templom képviselõ-testületének évtize -
dekig voltam elnöke. Nagy megtiszteltetés volt
számomra, amikor közösségi munkám elis-
meréseként a Budavári Önkormányzat díszpol-
gárrá választott. Életem egyik legnagyobb ado -
mánya a vári polgárság. E helyi közösségnek már
több mint fél évszázada tagja lehetek; ez olyan
társaság, amelyet a tisztelet, a barátság és a hit
tart össze.                                                             r.a.
   A Teremtés című kiállítás március 22-ig
látogatható. A belépés ingyenes.

Újdonságok a Beethoven
Budán fesztiválon

Az edelényi görögkatolikus templom Török Ferenc építész tervei alapján épült
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Filmklub a Tabán moziban

A kanonizált életmû
Az önkormányzat által a Tabán moziba szer ve -
zett, ingyenes, Fábri Zoltán életmûvébõl válogató
vetítéssorozatának második estéjén a Hannibál
tanár úr címû alkotást láthatták az érdeklõdõk.
A vetítést követõen Nagy Gábor Tamás, a film -
klub házigazdája Gelencsér Gábor Balázs Béla-
díjas filmkritikussal, az ELTE Filmtudomány
Tanszék docensével beszélgetett.

Gelencsér Gábor a filmklubban arról beszélt,
hogy Fábri Zoltán életmûvének ezen szakasza,
elsõsorban a Körhinta, a Hannibál tanár úr és az
Édes Anna kanonizálódott a magyar filmtörté -
nelemben. Ezekben az alkotásokban domboro -

dik ki legjobban a rendezõ stílusa, a drámai hely -
zetek kiélezése, a hétköznapi ember és a törté ne -
lem összeütközésének bemutatása ex presszio nis -
ta stilizációval.
   A Hannibál tanár úr címû filmet egyedülálló
módon kétszer mutatták be. Elõször 1956. októ -
ber 18-án, amelyen jelen volt az akkoriban poli-
tikailag nem kívánatos Nagy Imre. Mivel a for-
radalom elsöpörte a filmet, ezért 1957 augusz-
tusában került újra mozikba. Ekkor láthatta a

nagyközönség és a kritikusok, s azonnal kanoni -
zálódott. Mensáros László és Bessenyei Ferenc
részt vettek a forradalomban, ezért Fábri követ -
kezõ két alkotását, a Bolond áprilist és a Dúvadat
két esztendõre dobozba zárták, mivel a két
mûvész szerepelt azokban. A Hannibál tanár urat
elkerülte ez a szankció, mert a megtorlások idõ -
szaka elõtt vetítették.
   A film Móra Ferenc: Hannibál feltámasztása
címû kisregénye nyomán készült. Ez a Fábri-élet-
mû egyet len darabja, amelyik jelentõsen eltér az
alapmûtõl. Miért? Móra 1924-ben írta mûvét, s
a Tanácsköztársaság bukása utáni idõszakot mu -
tatja be, fõhõse fiatal, cinikus tanárember. 
   Politikai okokból a cenzúra nem engedte meg-
jelenni, csak 1949-ben közölték folyóiratban,
majd 1955-ben látott napvilágot könyv alakban.
Ebben az idõ ben azonban minden alkotást, még
a klasszi kusokat is cenzúrázták. Az eredeti kézirat
végül a 2000-es években jelenhetett meg. Fábri
nem ismerhette az eredeti változatot, mégis,
mintha megsejtette volna Móra valódi mûvének
szelle mét, a mindenkori diktatúrának szatirikus
éllel csapott oda. Mivel a rendszer erõs kritikáját
fogalmazta meg, ezért a történetet a harmincas
évekbe helyezte. Így tudta bemutatni a néhány
évvel azelõttrõl ismert, átélt rezsim mûködési
mechanizmusát. Mindezt tragikus iróniával,
amely utóbbi nem jellemzi Fábri életmûvét.
   Gelencsér Gábor tartalmas gondolatai után a
polgármester megjegyezte: mennyire más a közös
filmnézés moziban, mint otthon a tévé elõtt. –
Itt belefeledkezünk a film világába, hat ránk a
többiek reakciója. Igazi közösségi élmény – állapí-
totta meg.                                                          DIA

A következő vetítés: Március 22. -  Édes Anna (1958)

(Folytatás az 1. oldalról) 
t Irodalmár-, illetve mûvészcsaládba született.
Ön miért a filmmûvészetet választotta?

– A képkészítés nagyon megfogott. Még 8-10 éves
koromban kaptam egy Smena gépet szüleim tõl.
Nagyon tetszett, hogy amikor lenyomom a gom-
bot, akkor egy pillanat megõrzõdik, és én dön-
töm el, melyik legyen az a pillanat. Aztán gim-
nazista koromban keresztszüleim vettek egy
videó ka merát, amit talán én használtam legtöbb-
ször, mert amikor csak velük voltam, a kezemben
lógott a masina. Tetszett, hogy el tudok bújni
mögé, kicsit mintha láthatatlan lennék a társaság-
ban. A család megszokta, megszo kott így, ezért
nagyon különleges és vicces pillanatokat rögzít -
hettem, amelyek visszanézve nagyon nagy örö -
möt szereztek nekem és a családi közönség nek is.
Az persze nagyon motiváló volt, hogy sikere van
annak, amit felvettem és összevágtam, meg
egysze rûen csak szerettem is csinálni, jó érzés volt.
Akkor persze még fogalmam nem volt arról,
hogy vannak, akik ebbõl megélnek. Aztán 20
éves koromban, miután elvégeztem a Práter utcai
fényképész iskolát és egy kameraman-segédopera -
tõr tanfolyamot, a Magyar Televízióhoz kerültem
és elkezdtem dolgozni. Hatalmas szerencsémre
nemcsak hírmûsorokat csinálhattam, hanem
Bíró Miklós mellé kerülve dolgozhattam tv-
filmekben is. Sosem felejtem el: tátott szájjal
néztem azt a finomságot, ahogyan hozzányúl a
képhez, fényekhez. Sosem gondoltam, hogy ezt
az egészet, amit én eddig leginkább csak játéknak,
szórakozásnak, kedvtelésnek gondoltam, lehet
ilyen finom, érzékeny, mûvészi szinten mûvelni!
Nagyon lenyûgö zött. Az õ munkáját látva dön-
töttem el, hogy én bizony ezt akarom csinálni és
én is filmeket szeretnék forgatni.
tGyerekkorában volt kutyája, teknõse vagy bármi-
lyen kis állata?

– Kisebb korunkban voltak halaink a nõvérem-
mel közösen, felsõs koromban pedig lett egy
aranyhörcsögöm, Rezsõke. Nagy kalandor volt,
sokat szaladgált a lakásunkban, az erkélyen,
szeretett úszni, falat mászni, alagutakat ásni, még
ejtõrnyõzni is. Ha elfáradt, csak leült a nappali
közepére és várta, hogy visszategyük a terrári-
umába pihenni.
tNem véletlenül kérdeztem az állatokról. A Testrõl
és lélekrõl címû filmben ugyanis úgy kellett ábrá-
zolnia szarvasokat, hogy a vásznon tükrözõdjön az
állatok méltósága és személyisége. Hogyan készült
fel erre a különleges feladatra?

– Enyedi Ildikó rendezõvel kimentünk egy bir-
tokra Horkai Zoltán trénerhez, akinek ren -
geteg szarvasa van. Ott „castingoltuk” a lehet-
séges szarvasokat, hogy a megfelelõ kinézetû,
kisugár zású egyedeket megtaláljuk. Fontos
volt, hogy hiteles legyen, hogy elhiggyük, tény-

leg a két fõsze replõ karaktere a két állat. Az is
kiemelt szempont volt, hogy a forgatáson közel
engedjenek magukhoz és lehessen õket irányí-
tani. Ezt Zoli és az emberei hosszas próbák
során érték el, különbözõ fortélyokat bevetve.
Síppal, étellel, de elõfordult, hogy lovassal vagy
farkasokkal motiválták a szarvasokat, hogy a
kívánt irányba nézzenek, menjenek vagy sza -
lad janak.
tMi volt a film legnehezebb forgatási pillanata?

– Nekem a vágóhídon való forgatás volt a legne-
hezebb. Látni a marhákat, ahogyan sorban állva
várják a sorsukat, ez nagyon-nagyon megrendítõ
volt, sosem fogom elfelejteni.
t Ezzel a munkájával elnyerte a bydgoszczi
Camerimage nemzetközi filmoperatõr fesztivál
fõdíját. Milyen érzéssel vette át az elismerést?

– Ez a legnagyobb és leghíresebb operatõr fesz-
tivál a világon, a szakma krémje versenyzik itt
minden évben már vagy 25 éve. Épp feleségem-
mel és kislányaimmal nyaraltunk, mikor meg-
tudtam, hogy 13-ad magammal, engem is jelöl-
tek a díjra. Madarat lehetett fogatni velem, olyan
boldog voltam. Még egyetemistaként jártam
egyszer ezen a fesztiválon és nagyon megfogott
az a különleges hangulat, rajongás, ami körül-
lengi az egész eseményt. Rengeteg operatõr a
világ minden tájáról, mindenki egy nyelvet
beszél – a képét. És mindenki szeretné megis-
merni a másik kultúráját, világlátását, szem-
léletét. Szinte forr a levegõ a vetítések között,
mindenki mindent látni akar, a közönség telje-
sen eggyé válik a filmekkel, hangosan kurjongat-

nak és tapsolnak, például amikor a fõgonoszt
végre elteszik láb alól a film végén. Egyszóval
tényleg óriási ez az egész! 
   Amikor novemberben sor került az utazásom-
ra, megtiszteltetésnek éreztem, hogy én is a jelöl-
tek közé kerültem, olyan operatõrök közé, akik
Oscar-díjasok, de minimum jelöltek voltak már,
és akiknek a filmjein én is felnõttem. Ráadásul
Máthé Tiborral most elõször, ketten voltunk
versenyben magyarok az Arany Béka-díjért, ami
különösen nagy elismerés az egész itthoni szak-
mának. Sosem gonoltam, hogy díjat kaphatok
egy ekkora seregszemlén. Amikor a díjátadó
ceremónia végén a fõdíjat konferálták, majd
kimondták a nevem, azt hiszem, kisebb sokkot
kaptam. Nehéz volt elhinni, hogy ez tényleg
megtörténik, és hogy tényleg velem történik
meg. Nagyon nagy meg tiszteltetés, de felelõsség
is egyben.
t A film bekerült az Oscar-díjra jelölt öt legjobb
külföldi film közé. Hogyan és mekkora csapattal
készülnek a díjátadó ünnepségre? Létezik kötelezõ
dress code? 

– Miután kiderült, hogy bekerültünk a nomi -
náltak közé, producereinknél Mécs Móninál és
Mesterházy Ernõnél tartottunk egy kis kupak-
tanácsot a részletekrõl. Úgy néz ki, kilencen
utazunk a díjátadóra, még képlékeny, hogy há -
nyan tudunk bemenni a Dolby Theatre-be, na -
gyon remélem mindenki ott lesz, aki szeretne. A
dress code-ról csak annyit tudok, hogy nekem
szmokingban kell megjelennem – épp tegnap
vettem meg a hozzá illõ inggel és cipõvel.        Rojkó

Testrõl és lélekrõl címû film operatõre a Várszoknyán nõtt fel

A kamera mögött: Herbai Máté

MÁRAI SZALON 
(Budavári Önkormányzat Díszterem, I. Úri u. 58.)
Február 27-én 17.00 órakor Zene, zene, zene… és
egy pohár bor… címmel várja vendégeit a Márai
Szalon. Vendégek: Batta András zenetörténész,
egyetemi tanár, Horn Márton, a Magyar Zene Háza
menedzsere és Dunai György Sándorné, a Dubicz
Borászat és Szõlõbirtok tulajdonosa és ügyvezetõ igaz-
gatója. Házigazda: Szigethy Gábor. A belépés díjtalan. 

BUDAVÁRI KÉZFOGÁS
TESTVÉRVÁROSI EGYESÜLET
(A program helyszíne: Várnegyed Galéria -
Batthyány utca 67.) 
Március 8-án, csütörtökön 16.00 órakor
Pálinkás Patrícia történész, Erzsébet-kutató elõadása
„Egy különleges nap Erzsébet királyné és a budaiak
életében: 1867. június 8.” címmel tart elõadást
Erzsébet királynéval kapcsolatos kutatásairól. Az
elõadó a koronázás témáját Erzsébet királyné szem-
szögébõl dolgozta föl eredeti levelek, feljegyzések
alapján. Bemutatja a budai helyszíneket, és több újdon-
sággal szolgál a várbeli õslakosok számára is. A belépés
ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. 
    
MAGYAR EMLÉKEKÉRT 
A VILÁGBAN EGYESÜLET
(Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. székháza, 1016
Budapest, Gellérthegy u. 30-32.) 
Március 6-án, kedden 18.00 órától Az Orient ex-
presszel Európában I. rész - Egy európai luxusvonat
története, a világ hasonlóan híres vasúti vonalai - ma-
gyar vonatkozásokkal. Elõadó: Szendrey András, a
MÁV Nosztalgia Kft. volt igazgatója. „Utazás Lon dontól
- Isztambulig”, magyar érdekességek az „utazás” ál-
lomásain, a 48-as emigráció néhány európai em-
lékénél. A kezdõdõ elõadás-sorozathoz felvezetõt
mond: dr. Messik Miklós egyesületi elnök és Gáspár
János, az MKKA elnöke. 

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
(Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtára 1016 Krisztina krt. 87-91.)
Február 27-én, kedden 16.30 órakor Feszl
pavilonok a Városligetben címmel Hidvégi Violetta
fõlevéltáros tart elõadást, amely sok képpel, korabeli
ízes szövegek segítségével mutatja be azt a három
pavilont, amelyeket  Feszl Frigyes 1860-as tervei nyo -
mán alakítottak ki a Városligetben 2017 tavaszán.

HAGYOMÁNYOK HÁZA – 
NYITOTT MÛHELY 
(1011 Budapest, Fõ utca 6.)
Február 25-én, vasárnap 14.00-17.00 óra között
„Tudja Isten, kinek subát, kinek gubát” címmel családi
játékdélután és könyvbemutató. A program során
megismerkedhetnek a pásztorfaragásokkal, a pász-
torok életmódjával, jellegzetes viseletükkel: a szûrök -
kel és az ehhez kapcsolódó motívumokkal. A láto-
gatókat játékokkal, rejtvényekkel, bábokkal, mesével,
zenével és hangszerbemutatóval várják. Három hely -
színen három próba is várja a kicsiket és a nagyokat.
Jegyárak: Felnõtt: 800 Ft/fõ; nyugdíjas/gyerek: 600
Ft/fõ, nagycsaládosoknak: 500 Ft/fõ.
    Március 8-án 17.00 órától Vámos Gabriella:
Természetes gyógymódok a 19. századi gyógyítási
gyakorlatban címû elõadása. Az elõadás-sorozat célja,
hogy az érdeklõdõket a népi gyógyászat hihetetlenül iz-
galmas világába kalauzolja, és a résztvevõket megis-
mertesse a Kárpát-medencei hagyományos, népi or-
voslás kutatásának legfõbb eredményeivel.
Jegyár: 800 Ft, hallgatói kártya: 400 Ft, gyerekjegy:
300 Ft. Több gyermeknél 20 százalék kedvezmény.
    Március 9-én, pénteken 16.30-19.30 óra
között Tojásfestõ családi nap. Részvételi díj: felnõtt:
800 Ft/fõ; gyerek: 600 Ft/fõ; nagycsaládosoknak: 500
Ft/fõ (az ár 2 db festhetõ tojás árát tartalmazza). A
prog ramon való részvétel regisztrációhoz kötött.
További információ: Farkas Réka; (+ 36) 70 377 2236.

MAGYAR MEZÕGAZDASÁGI
KÖNYVTÁR 
(1012 Budapest, Attila út 93.)
Március 13-án, kedden 18.00 órától a Magyar
természetfilmesek alkotásaiból címû, Urai Róbert
vezetésével mûködõ filmklub mûsorán: J. Mezõ Éva és
Koroknai Károly: A város ölelésében – Sóstó;  Gyenes
Károly: Pál-völgyi varázslatok. 
A részvétel ingyenes. 

Programok

A Hannibál tanár úr díszbemutatója, 1956. Fábri Zoltán
Rajczy Lajos és Nagy Imre társaságában az Uránia film-
színházban, a forradalom kitörése előtt néhány nappal.                                                        

MTI Fotó: Farkas Tamás

Gelencsér Gábor                                          Fotó: Kissimon István
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A VÍZIVÁROSI KLUB PROGRAMJAI

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 

Hétfõ: 
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 a
klub elérhetõségein. Telefon: +36-1-780-7660; +36-
20-232-9018. E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com. 

16.30-17.30 Ingyenes jogi tanácsadás. Bejelent ke -
zés: drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhe tõ ségein.

17.00-18.00 Ingyenes, önszervezõdõ angol tár-
salgókör. Remek lehetõség az ismerkedésre, kapcsola-
tok építésére úgy, hogy közben gyakorolhatja az angol
nyelvet is.

ÚJ! 19.00-20.00 Stabili záló funkcionális tré-
ning. Mobilizációs,
sta tikus és egyensúl y -
fejlesztõ gya kor  latok a
testtudatos moz gá s -
ért. A gerincet átmoz-
gató, nyújtó és mobi-
lizációs gyakorlatok
során fellazítják a

környéki izmokat, javítják az ízületek tápanyagellátását
és mozgásterjedelmét. Nagy szerepet kapnak az egyen-
súlyt fejlesztõ gyakorlatok is, majd ezeket követi a test-
tartásban résztvevõ, illetve törzset stabilizáló izmok
egyenlõ arányban történõ erõsítése speciális gyakorla-
tokkal, hosszabb-rövidebb kitartásokkal. Részvételi díj:
1400 Ft/alkalom; 4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés
szükséges a mozduljtudatosan@gmail.com címen. 

Kedd: 
08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtuda -
tosan@gmail.com címen.

09.00-10.00
Ingyenes gerinc-
torna 
I. kerületi nyugdíjasok
részére. Bejelent ke zés
szükséges a mozdulj-
tudatosan@gmail .
com címen.

ÚJ! 10.00-11.00 
Plusz egy ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíja-
sok részére. Bejelentkezés szükséges a mozdulj-
tudatosan@gmail.com címen. 

Szerda:
10.30-11.10 Össze-Hangoló kisgyermekes szülõk -
nek. Interaktív népzenés foglalkozás, amely zenete -
rápiás 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 zeneterapeuta (paarjulcsa@gmail.com).
Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom.

15.30-16.30 „Aranycipõ”- senior tánctanfolyam, I.
kerületi lakosoknak ingyenes. Az órákon profi tánctanár
segítségével tanulhatja meg a chachacha, rumba, sam-
ba, az angol keringõ, a slowfox és a tangó alaplépéseit.
Folyamatos csatlakozási lehetõség! Érdeklõdés: Füleki
Réka, +36- 30-479-93-28. 

Csütörtök:
08.00-9.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a moz-
duljtudatosan @gmail.com címen.

09.00-10.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj:
600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a
mozduljtuda tosan@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, önszervezõdõ orosz társal-
gókör. Remek lehetõség az ismerkedésre, kapcsolatok
építésére úgy, hogy közben gyakorolhatja az orosz nyelvet is.

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.

ÚJ! 19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális tréning.
Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom, 4600 Ft/4 alkalom.
Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok
a testtudatos mozgásért, 60 év alatti korosztály részére.
Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan@gmail.
com címen.

Péntek:
08.00-15.00 Termelõi piac a klub elõtti téren. Friss
zöldségek, gyümölcsök, lekvárok, sajtok, savanyúságok
és más finomságok várják a vásárlókat.

08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtuda -
tosan@gmail.com címen.

09.00-10.00 Gerinctorna minden korosztálynak.
Részvételi díj: 600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges
a mozduljtudatosan @gmail.com címen.

10.00-11.00 „Aranycipõ” senior
tánctanfolyam. Részvételi díj 500Ft.
Folyamatos csatlakozási lehetõség! Az
órákon profi tánctanár segítségével
tanulhatja meg a chachacha, rumba,
samba, az angol keringõ, a slowfox és a tangó alaplépé-
seit.   Érdeklõdés: Füleki Réka, +36-30-479-93-28. 

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

Különleges születésnap 
Igazán emlékezetessé teheti gyermek születésnapját a
Vízivárosi Klubban. Igény szerint kalandtúrát, vetélke -
dõt, alkotómûhelyet is szerveznek a mulatságra. További
információ: Körmendi Csilla, +36-30-531-5577, bolcs-
bagoly@index.hu.

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

Az újesztendõ elsõ heteiben szorgalmas mun-
ka folyt az I. kerületi idõsek klubjaiban, hogy
farsangra mindennel elkészüljenek. A vidám
hangulatú rendezvény fõszervezõi és rendezõi
ezúttal is a Roham utcaiak voltak, ahol
Bokodi Ferencné klubvezetõ segítségével a
törzstagok közösen gyûjtötték az ötleteket, a
zenéket, a jelmezeket és készítették a dísz -
leteket.

Február 7-én kora délután Varga Antal alpol-
gármester derûs hangon köszöntötte a részt -
vevõket, valamint a közönség soraiban ülõ
családtagokat, barátokat, az önkormány zat, a
Polgármesteri Hivatal, valamint a Budavári
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ meghívott munkatársait.
   Az idei farsang mottója az Álomutazás volt,
amely távoli tájakra és az elérhetetlennek tûnõ
vágyak világába kalauzolta a résztve võ ket.  A
idõsek farsangja nem csupán a jelmezesek
felvonulásáról szól. Ahogy minden évben,
ezúttal is zenére komponált jelenetek váltották

egymást. Láthattunk többek között közel-
keleti éjszakai mulatót, ahol Seherezádé társ -
nõivel elnyeri egy olajsejk pénzét; spanyol
szenyoriták és a torreádor találkozását; lovon
érkezõ királyfit választottjával, férfinak öltö -
zött hölgyeket távkapcsolóval, szivarral, sörrel
a kezükben; világbajnoki bokszmérkõzést
három menetben férj és feleség között (a bíró
döntetlenre hozta ki a meccset) és megren-
dezték a sportolók viadalát is, akik közül a
gyõz tesek  dobogóra állhattak, sõt éremmel is
jutal mazták õket. A záró számban mazsorettek
vezették fel az érkezõ zenekart, amelynek tagjai
közé természetesen az összes résztvevõ beállt.
   A farsang hangulatos mûsorát ezúttal is
Bokodi Ferencné, Zsuzsa klubvezetõ asszony
szellemes összekötõszövegei tették még élve -
ze tesebbé.
   A zenés kavalkád után pezsgõs koccintás
következett, majd az uzsonna, ami mi más
lett volna, mint az elmaradhatatlan farsangi
fánk, amellyel az önkormányzat vezetése lepte
meg a klubtagokat.                                      R.A.

Jelmezes álomutazás 
a klubban

Hangfürdõ terápia 
Március 3. szombat 
17.00 óra 
Közös hangutazás tibeti hang -
tá lakkal, dobokkal, gongokkal
és más hangkeltõ eszközökkel.
Részvételi díj: 2000 Ft. Jelent -
kezés: Farkas Kata, tel: +36-
30-285-5424.

„Üvegvilág” – Szilágyi Ildikó üvegmûves kiállításának megnyitója
Március 7. szerda 18.00 óra

Szilágyi Ildikó gyógypedagógus 20 évvel ezelõtt ismerkedett meg az üvegfestéssel, mint hobbival Kovács Vali ipar-
mûvész segítségével. Elõször mandalák festésével foglalkozott, és számtalan sérült gyereket és felnõttet tanított
meg erre a technikára. A mandalák festésének meditatív hatását a pszichiátrián is használják, ezért az iskolai
munkáját is segítette. Késõbb megismerkedett a tiffany technikával és az üvegmozaik készítésével. Számos kiállítá-
son vett részt munkáival itthon és külföldön egyaránt. A március 7-én nyíló tárlaton legújabb munkáit mutatja be:
mozaik képeket, lámpákat, ablakdíszeket, és ékszereket. A kiállítást megnyitja Szlaukó László képzõmûvész.
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CZAKÓS CSALÁDI DÉLUTÁN
Február 23-án, pénteken 16.00 órától Czakós
Családi Délután. Az I. kerületi kisgyermekes családokat
ezúttal Hegedûsné Tóth Zsuzsanna, az ELTE Tanító- és
Óvóképzõ oktatója várja az általa megalkotott Tesz-vesz
muzsika címû interaktív zenei programmal. A részvétel
ingyenes. További információ: +36-1-375-0336

JÓGA 
Hétfõn és szerdán 18.00 – 19.30 között jóga a
Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont Közösségi he -
lyi ségében. Külön felszerelés nem szükséges, jógamat -
racot és kiegészítõ eszközöket biztosítanak. Részvételi 

díj: I. kerületi lakosoknak, I. Kerületkártyával rendelke -
zõk nek 1000 Ft /alkalom, kerületen kívüli érdeklõ -
dõknek 1500 Ft / alkalom. További információ: Horváth
Cintia: +36-30-3960-323; szintikeee@gmail.com

EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ SZENIOR
TÁNC 
Keddenként 11.00 órától a Sport- és Szabadidõ -
központ Közösségi helyiségében. „Táncolok mert élek,
élek mert táncolok.” Gyógyító erõ rejlik a táncban, fe-
jleszt, és örö möt ad. Javítja a memóriát, a testtartást, az
egyensúlyt. Erõsíti az izmokat, a tüdõt és a szívet. Mindez
orvosilag is igazolt. Nem kell hozzá partner, sem elõzetes
tánctudás. A részvétel a kerületi lakosoknak ingyenes.
További információ: +36-1-375 0336

FUN DANCE - TÁNC ÓVODÁ-
SOKNAK, KISISKOLÁSOKNAK 
Keddenként 16.30 órától a Sport- és Szabad idõ -
központ Közösségi helyiségében tánc óvodásoknak, kis -
iskolásoknak. Egyedi táncóra, ahol a balettõl a hip-hop
stílusig mindent kipróbálhatnak a gyerekek. Jelent -
kezhetnek kicsik-nagyok, fiúk-lányok! További informá-
ció: +36-70-637-9684

MOZDULJ TUDATOSAN
ZSÍRÉGETÕ TRÉNINGGEL!
Alakformáló, zsírégetõ torna a Sportközpont Közösségi
helyiségében csütörtökönként 17.00 -17.50 óra
között. Részvételi díj: kerületi lakosoknak 1200Ft/alka-
lom, 4000Ft/4 alkalmas bérlet; kerületen kívülieknek
1400 Ft/alkalom, 4800.- Ft/4 alkalmas bérlet. Poli -
foamot biztosítanak. Elõzetes regisztráció szükséges:
mozduljtudatosan@gmail.com. Facebook elérhetõség:
@mozduljtudatosan 

KERÜLETI NORDIC WALKING
KLUB
A rendszeres összejöveteleken a foglalkozást vezetõ
szakszerû irányításával megismerhetik a sportág alap-
jait. A részvétel a kerületi lakosoknak ingyenes. Igény
sze rint felszerelést is tudnak biztosítani.
További információ: +36-1-375-0336
Figyelem! A foglalkozást új idõpontban és hely -
színen tartják: péntekenként 13.30 – 14.30;
gyülekezõ a Gellért-hegyen, a Víztározó tetején. 

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

HAHÓ, ITT A CZAKÓ!
Programok a Sportközpontban

FEBRUÁRI-MÁRCIUSI
PROGRAMOK

KÖZÖS TÁRSASJÁTÉKOZÁS 
Vajon megtalálod a labirintusból kivezetõ utat? Tudsz
egymás után kétszer hatost dobni? Menni fog a
póker arc? Gyere, próbáld ki! Ajánlott korosztály: 6-12
éves korig. 120 perc

KLÁRISOK MESEKONCERT KLUB 
Havi rendszerességgel jelentkező családi mesekon-
cert klubot indít a Klárisok zenekar. 
A Klárisok zenekar tagjai: Korzenszky Klára – ének;
Buzás Attila – koboz, saz, csellótambura, basszprím-
tambura; Eredics Dávid – szaxofon, tambura, kaval,
klarinét, furulya, tilinkó; Porteleki Áron – brácsa, der-
buka, tapan, ütőhangszerek. A koncertsorozat az
NKA támogatásával valósul meg. Ajánlott korosztály:
4-8 éves korig. 60 perc

PAPÍRSZÍNHÁZ MESÉK
Amit mesé lünk: 
Bé  ka ki rály és Vas -
hen rik, Három toll,
Vigyázz, vadász, ne
gatyázz! 
Ajánlott korosztály:
4-7 éves korig. 
30 perc

Február 24. szombat 11 óra

Március 3. szombat 11 óra

Március 10. szombat 11 óra

I., Döbrentei u. 15., 
Tel.: +36 1 202 4020

A kifejezetten az idõsebb korosztály számára
kifejlesztett szenior örömtáncot Ilse Tutt tánc -
pedagógus dolgozta ki Németországban, méghoz-
zá idõs családtagja részére. Nem kell hozzá külön-
leges tánctudás, és táncpartner sem, csak egy kis
elhatározás. A kerületben több helyszínen is vár-
ják azokat, akik csatlakoznának egy igazi öröm -
tánchoz!  

A szenior örömtánc nem egy klasszikus, a régi,
hagyományos értelemben vett tánc, hanem egy
idõsek részére kifejlesztett táncos mozgásforma.
Tartalmaz klasszikus stílus-jegyeket is, a keringõ
vagy éppen rock and roll elemeibõl, de leegy sze -
rûsített formában. A koreográfiák egysze rûek,
könnyen megjegyezhetõk. Nincs szükség tánc-
partnerre, sem elõzetes tánctudásra, bárki bár-
mikor csatlakozhat. 
   A szeniortánc amellett, hogy kellemes kö zös -
sé gi program, kíméletesen mozgatja meg az iz -
mokat, az ízületeket, harmonizálja a fizikai és
agyi tevékenységet, javítja a memóriát, növeli az
önbizalmat. Ahogy a neve is mondja, örömöt
ad. Tévedni is szabad, legfeljebb vidámabb tõle
a hangulat.

Szenior örömtánc-láz 

Tánc a testi, szellemi frissességért

A kerületben több helyszínen is várják a táncolni vágyó szeniorokat:
Budavári Mûvelõdési Ház (Bem rakpart 6.) – szerdánként 14.00 órától.
Bõvebb információ: Szegedi Judit, +36-20-2222-326; szjudi57@gmail.
com. Facebook: Szenior Örömtánc Szegedi Judittal

Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont (Czakó utca 2-4.) – keddenként
11.00 órától. 
A részvétel a kerületi lakosoknak ingyenes. 
További információ: +36-1-375-0336

2018 perc
Idén is megrendezték a
Kosztolányi Dezsõ Gim -
ná zium hagyományos
maratoni focibajnoksá -
gát. 2000 óta az iskola
egykori és jelenlegi diák-
jaiból, tanárai ból, meghí -
vott vendégekbõl álló
csapatok annyi per cet
játszanak egyfoly tában,
amilyen évszámot írunk.
Azaz idén 2018 percet fo-
ciztak február 15-én és
16-án. Képünk az elsõ
percben, azaz a kezdõ -
rú gáskor készült.  
Minden résztvevõnek
gra tulálunk a kitartás -
hoz! 

Otthonápolási 
oktatás

Elõzetes jelentkezés alapján otthonápolási ok-
tatást tart a Szent Ferenc Kórház. A következõ
ingyenes kurzus február 27-én lesz elméleti ok-
tatással és gyakorlati bemutatóval. Az érdek-
lõdõket elõzetes jelentkezés alapján tudják fo-
gadni.

A Szent Ferenc Kórház dolgozói nap, mint nap
találkoznak azzal, hogy a kórházakba olyan
betegek kerülnek elhelyezésre, akiknek ellátása
minimális tárgyi tudással és szeretõ családi hát-
térrel otthonukban komfortosabban megold-
ható lenne. A családtagok is nyitottak erre, ám
a kellõ ápolási ismeret hiányzik ahhoz, hogy a
beteget otthonukban biztonságosan el tudják
látni. Éppen ezért a Budapest Szent Ferenc
Kórház a Budán élõ családoknak segítõ, támo-
gató, rehabilitációs célokkal új egészségügyi
programot indít. Tanfolyamaikon a család-
tagok házi ellátásához nyújtanak praktikus
segítséget – a gyakorlatra fókuszálva.
   A kórház tapasztalatai alapján leginkább a
beteg etetése, emelése, mosdatása, pelenkázása,
a sebkezelés, a katétergondozás az, ami prob-
lémát okoz. Tanfolyamaikon elsõsorban ezeket
az egyszerû, de hasznos ápolási tanácsokat
mutatják be a résztvevõknek. A foglalkozások
általában 6-8 fõs csoportban, egynapos foglalko -
zás keretében zajlanak és a mintegy húszperces
elmélet után technikai bemutató következik.
   A következõ tanfolyamot február 27-én
tartják, az oktatás tematikája a betegemelés
tech nikái, az ehhez használható technikai
eszkö zök használata, a pelenkázás és a toalett
segédeszközök használata.

Az oktatás idõpontja: 
2018. február 27. (kedd) 15.00 – 18.00 óra
között

Az oktatás helyszíne: 
Budapesti Szent Ferenc Kórház 
(1021 Budapest, Széher út 73.)

Jelentkezés:
Fábiánné Kiss Szilvia ápolási igazgató mun -
kaidõben telefonon: +36-20-310-4404 vagy e-
mail-ben: apolig@szentferenckorhaz.hu
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Az FKF Zrt. arra kéri a lakókat, hogy korábban
ne helyezzenek ki lomokat, hogy elkerülhetõ
legyen a hulladékok széttúrása, a szükségesnél
nagyobb közterület-szennyezés és a lomta-
lanítás ne akadályozza a közlekedést. A társaság
arra is felhívja a figyelmet, hogy aki települési
hulladékot a közterületen engedély nélkül le-
rak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen
rak le, szabálysértést követ el, amelynek bün-
tetése 150.000 Ft-ig terjedhet. 

A közterületre ne helyezzenek ki:
• háztartási hulladékot

•ipari és mezõgazdasági hulladékot, egyéb zöld 
   hulladékot
• veszélyes hulladékot 
• építési törmeléket
• autógumit, autóroncsot stb.

A veszélyes hulladékokat 2018. február 25-én
(vasárnap) 10.00 -16.00 óra között a Dózsa
György téri szobor mögötti parkolóban ideigle-
nesen felállított gyûjtõponton lehet leadni!

A gyûjtõponton leadható veszélyes hulladékok:
• sütõolaj és göngyölegei
• festékmaradék és göngyölegei
• olajos mûanyag flakon
• oldószerek, hígítók, növényvédõ szerek
• akkumulátor, szárazelem
• elektromos és elektronikai hulladék
• gumiabroncs
• szórópalack
• fénycsõ  stb. 

Felmérések szerint fejenként kb. 68 kilogramm,
azaz összesen mintegy 1,8 millió tonna élelmiszer-
hulladék keletkezik évente Magyarországon.
Globális szinten az elõállított élelmiszerek majd-
nem harmada, 1,3 milliárd tonna megy veszen -
dõbe. Mindez nem pusztán „csak” pénzkidobás,
de környezeti károkat is okoz, hiszen a ter-
meléshez, szállításhoz vizet, energiát használnak
fel, a megsemmisítésre kerülõ élelmiszerekbõl
pedig a környezetre káros gázok – például metán
– kerülnek a levegõbe. 

A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudo -
mányi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tan-
széke és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal közös tanulmánya arra hívja fel a figyel-
met, hogy az élelmiszerlánc fenntarthatósága a
XX. század második felében egyre fontosabb
kérdéssé vált. Alapvetõ kihívás a folyamatosan
növekvõ globális népesség élelmiszerigényének
kielégítése, miközben a termelés fokozását a ter-
mészeti erõforrások végessége és a környezetter-
helése miatt nem lehet korlátlanul folytatni. Az
élelmiszerhulladékok elkerülése a vállalatok
szint jén régóta fontos, elsõsorban gazdasági
kérdés, ugyanakkor a fogyasztók nagy része ma
még nem fordít kellõ figyelmet erre. 

   Az élelmiszerek vásárlása egyre kevésbé takar
tudatos, megfontolt tevékenységet. Gyakorlatilag
megszûnt az a fajta hozzáállás az élelmisze -
reinkhez, amely az emberiség túlélését a korábbi
történelmi szakaszokban elõsegítette: az élelmi-
szer fáradságos megszerzése, késõbb kínkeserves
megtermelése, valamint a tartósítás, készletezés
erõsen korlátozott lehetõségei miatti gondosság,
takarékoskodás, beosztás. Ma már szinte bár-
mikor, bármekkora mennyiségben beszerez he -
tünk a boltok polcairól mindenféle élelmiszert,
egy részük azonban a kukában végzi. A fenn -
tarthatósági szempontok mellett etikai kérdé -
seket is feszeget az élelmiszerpazarlás. Miért dob-
juk ki azt az élelmiszert, amit emberi fo gyasztásra
termelünk?
   Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy kör nye -
ze tünk védelmével kapcsolatban lokálisan, a saját
háztartásunkban is sokat tehetünk. Így van ez az
élelmiszerpazarlásnál is. Ha okosan és tudatosan
vásárolunk élelmiszereket, odafigyelünk a mara -
dékok ésszerû felhasználására, máris sokat te he -
tünk azért, hogy kevesebb étel kerüljön a szemét -
be. A felmérések szerint egy átlagos magyar család

50 ezer forintot takaríthatna meg
a fe leslegesen megvásárolt élel mi -
szereken, és akár 8-10 szá za -
lékkal is csök kent hetõ a ku kák -
ba ke rülő ételek mennyi sé ge.
Már né hány ap róbb „trük kel”
mér sé kelhető az élelmi szer pa -
zar lás. 
   Nagyon sokan nem tudják,
mi a különbség a minõségét
megõrzi és a fogyaszthatósági
dátum között. Az elõbbi ese -
tében a termék a dátum lejárta
után is biztonsággal fogyasztha -
tó pár hónapig, csak élvezeti
értéke csökkent.
   Sokan a felesleges élelmi sze -
re ket lefagyasztják, meghossz-
abbítva ezzel a tárolási idõt. Ér -
demes azonban arra is idõt,
energiát fordítani, hogy a fa -
gyasz tóba helyezéskor pontosan
feliratozzuk a kis csomagokat,
jelölve rajta az élelmiszer megne -
vezését, várható felhasználási ide-
jét. Hiszen gyakran elfelejtjük, mi is került a
fagyasztóba.

   A legfontosabb maradék kelet -
kezést megelõzõ el vünk mindig az
legyen, hogy mindenbõl annyit
vásároljunk, amennyire a lejárati
idõn belül szükségünk van, és
amelynek a biztonságos tárolásá -
hoz kellõ befogadóké pességû
hûtõszekré nyünk, vagy tárolóhe-
lyünk áll rendelkezésre. Vásá -
roljuk kevesebb, de jobb minõ -
ségû, és lehetõleg magyar ter-
mékeket, hiszen a rövidebb szál-
lítási távolságok a környezetet is
kevésbé terhelik.
   Figyeljünk oda a maradékokra,
kis kreativitással könnyen új
ételeket varázsolhatunk belõlük.
Az interneten számos ilyen
recept-ötlet található, ezekbõl
mu tatunk be néhány praktikát.
   Megmaradt zöldségekbõl, fû -
sze  rekbõl és húsdarabokból,
cson tokból egyszerûen fõzhe -
tünk alaplét, amely sok recept

össze tevõje. Kis ada gokra osztva tárolhatjuk a
fa gyasztóban, és szükség esetén felhasználhat -
juk.
   Az élelmiszer-hulladékok között nagy arány-
ban vannak jelen a sütõipari termékek. A  száraz
kenyérbõl készíthetünk házi zsemlemorzsát, vagy
pirítva levesbetétet.
   A megmaradt zöldségekbõl, konzervekbõl, sült
maradékokból, felvágottakból, sajtokból készül-
het rakott tésztaétel, vagy házi pizza, esetleg
melegszendvics. Ez utóbbi esetben a kissé már
szikkadt kenyeret is fel tudjuk használni. 

Az élelmiszerpazarlás és a környezetszennyezés összefüggései

Ne dobjunk ki ételt!

A Budavári Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgáltatási 

Központ klubjai

KAMASZ KLUB
Közös programok kamaszoknak. A klubról
érdeklõdni lehet a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatnál. Elérhe tõség: 1012 Budapest,
Attila út 89. Tel.: +36-1-356-8363, +36-1-
356-9599

SZÜLÕK KLUBJA
Klubfoglalkozás havonta egyszer csütörtö -
kön ként 10.00–12.00 óra között a Szolgál-
tatási Központban. Elérhe tõség: 1012
Budapest, Attila út 89. Tel.: +36-1-356-
8363, +36-1-356-9599.

KÉZMÛVES CSOPORT
Havonta egy alkalommal várják a kézmûves -
kedni vágyó gyerekeket és szüleiket, valamint
a kreatív alkotásban szívesen résztvevõ höl-
gyeket és urakat. A közös alkotás élménye mel-
lett használati-, ajándék- és dísztárgyakat készít -
hetnek a résztve võk. Az egyes foglalkozásokra
elõzetes jelentkezés szükséges a +36-1-356-
8363 telefonszámon.

KALANDOROK KLUBJA
A klub elsõdleges célja a közösségformálás,
mottója: „Moccanjuk ki közösségben a
termé  szet be!” A kirándulásokra egyaránt
várják a fiata lok és idõsek, családosok vagy
egyedülállók jelent ke zését. Az egyes prog -
ramokra elõzetes regisztráció szükséges a
+36-1-356-8363 telefonszámon.

KRISZTINA KLUB
A több évtizedes múltra visszatekintõ Krisztina
Klub családias hangulatú beszélgetésre várja a
kul túra iránt érdeklõdõ kerületi lakosokat, aki -
ket korunk problémái is foglalkoztatnak. A
klub 2012 óta önsegítõ csoportként is mûkö -
dik. Klub foglalkozás: minden hétfõn 15.45-
17.15 óra között a Szolgáltatási Központban
(Attila út 89.).

NYELVBARÁTOK KÖRE
Francia Nyelvbarát Kör minden páratlan
héten kedden, Angol Nyelvbarát Kör pedig
minden páros hét kedden 14.00 órakor kez -
dõ dik. A részvétel ingyenes! Helyszín: a
Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgál-
tatási Köz pont Könyvtára – 1014 Budapest,
Országház u. 13. Jelent kezés: I. Idõsek Klub-
jában (1015 Buda pest Hattyú u. 16.) Telefon:
+36-1-201-9735

MERIDIÁN TORNA
Minden csütörtökön 09.30 órakor a II.
Idõsek Klubjában (Roham u. 7.). A meridián
torna az egészség és a hosszú élet titkos recept -
je. Ez a speciális mozgás a meri di á nokból
áram ló energia-egyensúly helyreállításával a
szervezet im mun  rend szerét erõsíti. Nincse -
nek mellékhatásai, bármikor, bárhol gyako-
rolható, ingyenes és semmiféle beruházást
nem igényel. 

SZENIOR JÓGA 
Keddenként 10.30 és 11.30 között a II. Idõsek
Klubjában (Roham u. 7.). Az órák izmokra,
ízü le tekre ható, emész tõrendszert harmonizá -
ló, ener giablokkokat felszabadító biztonságos
testgyakorlatokból állnak. Javasolt öltözet:
kényelmes nadrág, póló. A részvétel költségtérí -
téshez kö tött!

BÚGÓCSIGA CSOPORT
Szeretettel várják az I. kerületben élõ, aktív
korú lelki-mentális problémával küzdõket a
Búgócsiga csoportba. A részletekrõl érdek-
lõdni és je lent kezni lehet a +36-1-356-8363-
as telefonszámon vagy személyesen a Szolgál-
tatási Központban (Attila út 89.).

Gombnyomásra azonnali segítség!

A Budavári Önkormányzat jelzõrendszeres házi segít-
ségnyújtás szolgáltatása 2004 óta mûködik. A szolgál-
tatás a rászorulók távfelügyeletét biztosítja segélyhívó
készülék segítségével rosszullét, baleset, egyéb vész -
hely zet esetére. Krízishelyzet esetén (rosszullét,
elesés) gombnyomással riaszthat, és azonnali in-
tézkedés törté nik a segítség nyújtásra. 
    Az önkormányzat által fenntartott 200 jelzõ ké -
szülékek egy részét a 65 évnél fiatalabb, de egészségi
állapuk miatt rászoruló kerületi lakosok vehetik
igénybe. További részletes felvilágosítás a Gondozási
Központban. Elérhetõség: 1013 Budapest, Attila út. 8. 
Telefon: +36-1-356-65-84.

Az elkerülhetõ élelmiszer-hulladékban ételmaradékok, pékáruk, zöldségek
és gyümölcsök, valamint tejtermékek fordulnak elõ a leggyakrabban 

Csak annyit vásároljunk, amennyi szükséges

Várjuk az Önök praktikáit, receptjeit is,
hogyan kerülhetõ el 

az élelmiszerpazarlás! 
A legjobb ötleteket bemutatjuk 

a Várnegyedben! 
Címünk: varnegyed@gamil.com 

Lomtalanítás a kerületben
Az FKF Zrt. idén is februárban tartja a kerületben az éves ingyenes, lakossági lomtalanítást. A tár-
saság a lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat gyûjti
össze és szállítja el. A lomok kikészítésének idõpontja: 2018. február 24. szombat. 18.00 óra után.
A lomok elszállítása: február 25. (vasárnap délelõtt).



XXIII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM, 2018. FEBRUÁR 22. 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.

    Vérmezõvel szemben erkélyes, panorámás, II. emeleti
(lift nincs) 51 m2-es, 1 szoba hallos, egyedi gázfûtéses, jó
álla potú, tehermentes öröklakás tulajdonjoga eladó.
Irány ár: 34,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/
509-2665.  
    Összeköltözõknek! Budai várban a Tóth Árpád sétány
felé és a belsõ kert felé is nyíló 2 egymás melletti – de
nem egybe nyitható – 50 m2-es, földszinti, kertkapcso-
latos, cirkófûtéses, jó állapotú önkormányzati lakás örö -
kölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 29 M Ft/lakás.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    Budai várban a Dísz téren reprezentatív épület I.
emeletén lévõ 50 m2-es, felújítandó, galériázható, 1,5
szobás, csendes belsõ udvar felé nyíló önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 23,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933 
    Budai várban az Úri utcában felújított épületben lévõ
110 m2-es, 2 fürdõszobával és 2 konyhával kialakított, 2
generáció számára is kiválóan alkalmas reprezentatív I.
emeleti önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csere irányár: 56,9 M Ft.  Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 
    Budai várban az Országház utcában 6 lakásos házban
hangulatos, felújított, dongaboltozatos, utcai és közvetlen
kert kapcsolatos, alacsony rezsiköltségû 25 m2-es garzon-
lakás + 5 m2-es tárolóval örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csere irányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 
    Összeköltözõknek! Budai várban a Dísz téren egy
házban lévõ 2 önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Földszinti 53 m2-es és I. emeleti 100 m2-es lakások
csere irányára: 26 M Ft és 50 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 
    Budai várban az Úri utcában I. emeleti 80 m2-es 1 nap-
pali + 1 hálószobás, hallos, cirkófûtéses, igényesen felújí-
tott, reprezentatív étkezõs konyhával  kialakított önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere -
irányár: 33,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/
488-1933. 
    Budai várban az Országház utcában 130 m2-es nagy-
polgári jellegû, reprezentatív belterû, teljes felújításra
szoruló, erkélyes önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti
joga átadó. Csereirányár: 62,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/ 488-1933
    I. Budai várban a Fortuna utcában 56 m2-es felújítandó
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere -
irányár: 21,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 
    II. Rózsadombon a Tövis utcában 3 lakásos bauhaus
villaházban lévõ I. emeleti 163 m2-es öröklakás (tetõ tér -
be építési lehetõséggel) közel 500 m2 kizárólagos hasz -
nálatú telekrésszel azonnal beköltözhetõen eladó. Irányár:
120 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
   II. Vérhalom térnél csendes utcában 2010 ben épült 4

lakásos liftes társasház elsõ emeletén egyszintes,
panorámás nappali + 2 hálószobás, 2 fürdõszobás nagy
teraszos lakás 1 garázzsal 120 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
    I. Batthyány utca középsõ szakaszán kulturált liftes tár-
sasház magasföldszintjén világos, csendes 76 nm-es nap-
pali + hall + 2 hálószobás duplakomfortos lakás 47 millió
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974
0571
    II. Lipótmezõnél gyönyörû õsfás telken 3 lakásos, 3
szintes többgenerációs 350 nm-es családi villa garázzsal
és udvari beállókkal 180 millió forintért eladó. 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), ki tün -
te téseket, ér mé ket, bizsu kat – boros tyánt,
ezüs  töket, csip kéket, könyveket, bun   dákat, min -
den féle régi séget, hibásat is. Hívjon bizalom-
mal a hét minden napján, díjtalan kiszállással.
Telefon: 06-70-600-1727.

    
    VI. Király utcában körúttól 5 percre liftes társasház 3.
emeletén, jól bevezetett, jelenleg is rövidtávú lakáski-
adásként mûködõ 2 különálló világos, csendes lakás egy-
egy gépkocsi beállóval és pincerekesszel eladó. Egyik
lakás 45 nm-es 1 szoba galériás: 42,5 millió Ft. A másik
53 nm-es 2 szoba + 2 galériás: 46,2 millió Ft. BakosLak
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    

BakosLak Ingatlan Kp-es ügyfelei részére
keres eladó és igényes kiadó ingatlanokat

azon nali fize tés sel. 
BakosLak Ingatlan, I. Batthyány utca 32. 

Tel. 326 0618, 06 20 974 057.

    Eladó vagy cserélendő nagyobbra,  Várkert rakparti 50
m2, magasföldszinti, felújított, parkra Dunára néző lakás.
Érdekel a Krisztina tér, Attila út, Batthyányi tér környéke.
Telefon: 06-20-45-15-229.

Keresek eladó lakást vagy minimum egy évre
bérelnék. Telefon: 06-30-729-7546.

    Kiadó üzletnek, raktárnak, mûhelynek alkalmas ingat-
lan a II. kerületi Vitéz utcában. 33 nm, szuterén. Víz, vil-
lany, mellékhelység van. Telefon: 06-30-569-6883.
    Kiadó a Várkert rakparton 50 m2 parkra Dunára néző
felújított lakás. Telefon:06-20-45-15-229.

                                          életjáradék
    
    Örömmel gondoskodnék Önrõl kölcsönös szimpátia
ese tén, szebbé téve idõs éveit - eltartási vagy életjáradéki
szer zõdéssel! Telefon: 06/30/847- 4955.

Festmény

    19-20. századi magyar és külföldi mûvészek fest-
ményeit keressük megvételre készpénzért gyûjtõk, be-
fektetõk részé re. Nemes Galéria 1024. Szilágyi Erzsébet
fasor 3. Tel.: 302-8696 Mobil: 06-30-949-29-00. E-
mail: nemes.gyula@ nemesgaleria.hu.

    adás-vétel
    

EGÉSZ ÉVBEN SZÁMÍTHAT RÁNK!
Louis Galériát tekintse meg az interneten. 

(35 éves gyakorlat.) Készpénzért vásárolok:
tört- és fazonaranyat, ezüstöt, brilles éksz-

ereket, kar- és zsebórákat, borostyánt, heren-
di porcelánt, festményt, antik bútort, hagy-
atékot. Kérem jöjjön el hozzánk vagy hívjon

bizalommal! Margit krt. 51-53. 
Üzlet telefon: 316-3651, 06-30-944-7935. 

Gyûjtõk gyûjteményét vásárolom.

    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 papírrégi -
sége 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

szol gál ta tás

    KÉMÉNYBÉLELÉS, szerelt kémény építés, konden-
zációs kazánok bekötése, szakvélemény ügyintézés,
kémény felújítás, tetõjárda kiépítése. Hívjon bizalommal.
Telefon: 06-30-680-6814.
    Lakatos, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak sze -
relése. Nyílás zárók szigetelése. Rácsok készítése. Garan -
ciával. Telefon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308.00

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

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

24 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: 06-70-550-0269.00

    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.
    

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 Tibor. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.
    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.

REDÕNYÖS MUNKÁK
Készítés-javítás. Gurtni csere.  Szúnyoghálók, reluxák, 

szalagfüggöny, roletta.  Megbízhatóság, elfogadható ár.
Telefon: 06-30-212-9919.

    
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

    
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,
VÍZSZE RELÉS, 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.

    Kert, telek és épületek felújítása! Metszés, permetezés,
bozótirtás, favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés.
Teljeskörû építési, felújítási, szigetelési munkák reális
áron, rövid határidõvel. www.telekrendezes.hu, 06-20-
259-6319, 061-781-4021.

Szabó Balázs vállalja kémények belső marását, béle lését
teljes körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752

Egészség

TELJESKÖRÛ ULTRAHANG VIZSGÁLAT
(csecsemõ, gyerek, felnõtt) a jelenleg

elérhetõ legkorszerûbb ultrahang készülékkel
- kiemelkedõ szakmai felkészültségû radioló-

gus szakorvosokkal. Cím: I. Várfok u. 15.
Bejelentkezés: 1-213-9780.

ÉRSEBÉSZETI SZAKRENDELÉS 
(seprûvénáktól nagyerekig), a legkorszerûbb 
diagnosztikus eszközökkel, 25 éves tapaszta-

lattal (ebbõl 10 év Németország), 
érsebészeti mûtétek kórházi háttérrel, 

OEP finanszírozással. 
Cím:  I. ker., Várfok u. 15.. 

Bejelentkezés: 
1-213-9780, +36-30-368-9810.

    
    Jóga a mindennapi életben. segít a fizikai, szellemi, lelki
egészség megõrzésében. A test átmozgatása, légzés -
technikák, lazítás, feszültség feloldása. Hétfõn és szerdán
18.00-19.30-ig. Budavári Ált. Iskola. Tárnok u. 9-11.
Telefon: 06-30-402-4657.

In gat lan

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

Adás-vétel

Festmény

Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és 

szúnyoghálóval!
Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával,
7 év granciával!

HOMLOKZAT SZIGETELÉS
energiatanúsítvánnyal,

a legkorszerűbb anyagokkal.
Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával. 

ENERGIA-STOP KFT.
2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.

Telefon: 06-26/376-031, 
06-30/655-655-2

Egészség

GYÁSZHÍR
Fájó szívvel tudatjuk, hogy Peskó Zoltánné, 
szüle tett Tarján Katalin Tünde életének 79.,

házassá gának 62. évében 2018. február 1-jén
elhunyt. 

Temetése 2018. március 9-én 10.30 órakor lesz 
a rákoskeresztúri új köztemetõben. 

Gyászolják: férje Zoltán, lányai Eszter és Zsuzsa,
veje, unokái, rokonai, segítõi, Kata, Anikó, Aranka,

barátai, ismerõsei. Emlékét megõrizzük. 

SZOCIÁLIS RUHAVÁSÁR

A Magyar Vöröskereszt 2018. március 5-én, 
hétfõn 08.00-16.00 óráig szociális ruhavásárt 

szervez a rászoruló lakosok számára. Az akció során
kedvezményes áron vásárolhatnak használt

ruhanemût, gyermek, nõi, férfi ruházatot és játékokat.

Az akció helye: 
1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. II. emelet. 

A szociális vásárra elsõsorban gyermeküket egyedül
nevelõ szülõket, kisnyugdíjasokat és kiskeresetû

lakosokat várnak. 
Telefon: 

+36-1-212-2783, +36-1-212-2811.

Szolgáltatás

HIRDESSEN A VÁRNEGYEDBEN!

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.500 forint/megjelenés
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.500 forint/megjelenés
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 3.000 forint/megjelenés

Apróhirdetés-felvétel személyesen: kedden és szerdán 10.00-tõl
15.00 óráig a szerkesztőségben

1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139, 
E-mail cím: varnegyed@gmail.com

1/1 oldal
274x403 mm,
190.000 Ft+ÁFA

1/2 oldal
274x200 mm,
90.000 Ft+ÁFA

1/4 oldal álló
136x200 mm,
45.000 Ft+ÁFA

1/8 oldal
136x99 mm,

25.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

11.000 Ft+ÁFA

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
25.000 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

Ajánlom figyelmükbe a napokban megjelent sikerkönyvet, - Örökségkönyv  - Wass Albert szellemi
hagyatéka a Kárpát-medencében és a nagyvilágban - amelynek nem csak támogatója, hanem inter-

júalanya is voltam! A könyv arra vállalkozott, hogy megszólaltasson mintegy másfélszáz személyt - fiait, unokáit,
barátait, ismerőseit; írókat, történészeket, újságírókat, előadóművészeket, közösségi vezetőket. Az írásokat több
mint 400 fotó illusztrálja, a színes képalbumban pedig a családi és közösségi felvételek mellett köztéri szobrai is
láthatóak. A B/5 formátumú kiadvány angol nyelvű összefoglalót, és DVD mellékletként pedig az íróval utoljára

készített portréfilmet is tartalmazza. A könyv segít megismerni és közelebb hozni hozzánk az írót, aki töretlen hit-
tel vallotta magát embernek és magyarnak. Olyan hiánypótló mű ez, amelynek ott a helye minden 

Wass Albertet tisztelő olvasó könyvespolcán! Ára (a portréfilm melléklettel): 5000 Ft .
Megrendelésével támogatja magyarságügyünket! 

Megrendelhető ez a könyv 30 966 99 79 telefonszámon, veeremilia@t-email.hu
VÁRNEGYED SZERKESZTŐSÉG

E-mail: varnegyed@gmail.com • Te le fon: (06-1) 355-0139
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E-mail: varnegyed@gmail.com


