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Bemutatták az új midibuszokat

20 éves Budavár és Székelyudvarhely
testvérvárosi kapcsolata 

Új kiállítás a
Várnegyed Galériában
Grund címmel október 1-jén, csütörtökön

18.00 órakor nyílik a székelyudvarhelyi vizuá-
lis alkotók (képzõ- és iparmûvészek) tárlata a

Várnegyed Galériában.

Kiállító mûvészek: 
Gál Boglárka, Gidó Szende Melinda,

Kolumbán-Antal József, Lakatos László,
Tamás Borbála, Zsombori Béla, Berze Imre

A kiállítást megnyitja: 
Kovács Árpád mûvészettörténész

Közremûködnek: Iszlai Renáta, Bognár
Péter és Bank Balázs 

székelyudvarhelyi mûvészek

A kiállítás október 30-ig tekinthetõ meg.

Megújult 
ékszerdoboz 
a Vízivárosban
ICOMOS-díjjal jutalmazta a Kapucinus
utca 9. számú ház helyreállítását, az
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság
Egyesülete, a Mûemléki Világnaphoz kap-
csolódva. Az elismeréssel járó emléktábla
avatására a Kulturális Örökség Napjai-
nak keretében került sor szeptember 19-én. 

(Tudósítás a 3. oldalon)

Még ebben az évben tizenhat alacsonypad-
lós, klimatizált és környezetbarát Karsan
ATAK márkájú midibuszt állítanak forga-
lomba a vári vonalakon. A Törökországból
érkezõ jármûvek elsõ két darabját ünnepélyes
keretek között mutatták be a Mátyás-temp-
lom melletti parkolóban. Az eseményen dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester, Szeneczey
Balázs fõpolgármester-helyettes, dr. Dabóczi
Kálmán a BKK Zrt. vezérigazgatója, vala-
mint Sakir Fakili Törökország budapesti
nagykövete és a gyártó Karsan céget képvise-
lõ Vancin Kitapci ügyvezetõ-igazgató ismer-
tette a 909 millió forintba kerülõ fejlesztés
részleteit. 

A Budai Vár szívében, a Szentháromság téren
mutatták be szeptember közepén azokat az új mi-
dibuszokat, amelyek várhatóan már november-
tõl felváltják a jelenlegi, közel húsz éves vári bu-
szokat. A Budai Vár és környéke közlekedésfej-
lesztési projekt részeként 2013-ban a kerületi ön-
kormányzat és a BKK közös közbeszerzést írt ki a
buszok beszerzésére. A nyílt tenderen a Karsan
Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S. (Karsan A.S.)
adta a legjobb ajánlatot, a törökországi cég a jár-
mûvezetõk képzését, valamint az alkatrész után-
pótlás biztosítását is vállalta. A támogatási szerzõ-
dést márciusban írta alá dr. Dabóczi Kálmán, a
BKK Zrt. vezérigazgatója és dr. Nagy Gábor
Tamás, ennek értelmében az idei évben összesen
tizenhat új dízel midibuszt állítanak üzembe a 16-
os busz vonalán. Az új buszok a legszigorúbb kör-

nyezetvédelmi elõírásoknak megfelelõ EURO 6-
os motorral, légkondicionálóval felszereltek, az
idõsek és a babakocsival közlekedõk érdekében
pedig alacsonypadlósak. 

Szeneczey Balázs városfejlesztésért felelõs fõ-
polgármester-helyettes mindenekelõtt Marie
Curie gondolatát felidézve arra hívta fel a figyel-
met, hogy a haladás útja se nem gyors, se nem
könnyû, ezért fontosak a kézzelfogható, elõremu-
tató eredmények. Ilyen a midibuszok beszerzése,
amelyek a Várban közlekednek majd, leváltva a
régi jármûveket. A Budapestre érkezõ turisták
biztosan ellátogatnak a Budai Várba, a fõvárosi-
ak, a kerületben élõk mellett így a külföldiek ké-
nyelmét is szolgálja a terület közlekedési fejleszté-
se: a buszútvonalak felújítása, a Mátyás-templom
és a Szentháromság tér, illetve környékük re-
konstrukciója, valamint az új buszok forgalomba
állítása.

Dr. Nagy Gábor Tamás szerint a magyar és a tö-
rök nép barátságának, valamint a két ország kö-

zötti együttmûködésnek egy újabb fontos állomá-
sa a buszok beszerzése. Ahogyan Budavár polgár-
mestere fogalmazott, a Várban jelenleg is közle-
kedõ Ikaruszok talán az ország legrosszabb állapo-
tú buszai, amiket már évekkel ezelõtt ki kellett
volna vonni a forgalomból. Ezt a tarthatatlan álla-

potot szünteti meg az uniós forrásból, a kormány-
zat támogatásával megvalósuló jármûbeszerzés.
Külön köszönetét fejezte ki a polgármester azért,
hogy a török partner látva a vári közlekedési hely-
zetet, vállalta, hogy korábban, már idén õsszel le-
szállítja a jármûveket. – Az új buszok nem pusz-
tán környezet- és turistabarát jármûvek, de ne-
künk, budaváriaknak olyan mindennapi társa-
ink lesznek, amelyeket minden bizonnyal
könnyû lesz megszeretni. 

Dr. Dabóczi Kálmán arról beszélt, hogy mosta-
náig a Várhoz méltatlan volt az itteni tömegközle-
kedés. Ezzel szemben a Karsan midibuszok egé-
szen más minõséget képviselnek, az EURO 6-os
motornak köszönhetõen szén-monoxid-kibocsá-
tásuk 37,5 százalékkal alacsonyabb, ahogyan a
szénhidrogének, a korom és a nitrogén-oxidok
tekintetében is lényegesen jobban teljesítenek a
török jármûvek. Minden dimenziójukban na-
gyobbak, három utassal többet tudnak szállítani,
kialakításuknak köszönhetõen könnyen és ké-
nyelmesen használhatók. 

Sakir Fakili Törökország budapesti nagykövete
elmondása szerint sokat sétál a Várban, így saját
szemével is látja, milyen állapotban vannak a je-
lenlegi midibuszok. Mint kiemelte, a török gyár-
tó jármûvei akár magyar konstrukciók is lehetné-
nek, így biztos abban, hogy mindenki elégedett
lesz velük. Az Atak buszokat szállító Karsan
Otomotiv Sanayii ve Ticaret ügyvezetõ-igazgatója
nagy jelentõségûnek nevezte az együttmûködést.
Vancin Kitapci  elmondta, hogy a vállalat a legré-
gebbi buszgyártó Törökországban, fennállása óta
százezer jármûvet készítettek. Több márkát össze-
szerelnek, valamint saját típusokat is gyártanak,
ilyen a Budapestre kerülõ ATAK típus is. 

Eltûnnek a régi füstös buszok 
Jelenleg kevesebb mint harminc elöregedett midibusz
közlekedik a fõvárosban, ami mindössze harminc száza-
léka a korábbi 90 darabos flottának. A meglévõ buszok
többsége elavult, rozzant, gyakoriak a meghibásodások,
nem ritka, hogy fekete füstfelhõt bocsátanak ki, ezért
mindenképpen indokolt a jármûpark fejlesztése.

Akadálymentes és klimatizált
Az új vári buszokat légkondicionálóval is felszerelték,
az akadálymentes fel- és leszállást az alacsonypadlós
kialakítás szolgálja. Gondoltak a kerekesszékkel köz-
lekedõkre, számukra kézzel mozgatható rámpát is be-
építettek. 

Hol járnak majd az új buszok?
Az ATAK midibuszok az év végétõl állnak forgalomba a
16-os vonalán. A távlati célok között szerepel az elektro-
mos jármûvek beszerzése, amennyiben ez megvalósul, a
török dízelbuszokat más hegyvidéki területeken közle-
kedteti tovább a BKK. 

Kényelmes és környezetbarát
A Karsan A.S ATAK típusú midibusz alacsonypadlós,
EURO6-os környezetvédelmi besorolású dízelmotorral
szerelt, ami a jelenleg elérhetõ legmagasabb besorolás.
A korábbi Ikaruszokhoz képest 85 centiméterrel
hosszabbak, 13 centiméterrel szélesebbek és 33 centi-
méterrel magasabbak, a fordulókörük ugyanakkor nem
nagyobb, tehát könnyen be tudnak kanyarodni a szûkebb
vári utcákba. Öt ülõhellyel több, két állóhellyel viszont
kevesebb található a buszokon, amelyek harminckilenc
utast képesek szállítani.

Dr. Nagy Gábor Tamás, Sakir Fakili, Vancin Kitapci, dr. Dabóczi Kálmán és Szeneczey Balázs az új  buszok bemutatóján
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

A társasházak által igényelhetõ felújítási
hitelfelvétel támogatásához

aa  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt
KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  1122//22000055..  ((VVII..11..))  KKtt..  RReennddeelleettee

aallaappjjáánn
AA  ppáállyyáázzaattoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  ffeellttéétteelleeii::
Támogatás annak a társasháznak nyújtható, amely
a) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegy-
zésre került, (ennek hiányában a társasház alapító okira-
tát a Földhivatalhoz benyújtották), és
b) nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozás-
sal, a Budavári Önkormányzatot megilletõ egyéb lejárt
tartozással vagy a társasházközösség által felvett hitel-
tartozással, és
c) építéshatósági engedélyköteles munkálatok esetében
rendelkezik az építéshatóság építési engedélyével, és
d) közgyûlési határozata alapján
felújítási alapot képez és a közgyûlés döntött – a pénzin-
tézettõl igényelt kölcsön visszafizetéséhez megfelelõ
mértékû fedezetet nyújtó – a felújítási alap javára törté-
nõ befizetési kötelezettségrõl, avagy a megemelt közös
költség fizetésének kötelezettségét vállalta.
A támogatás kizárólag az alábbi még el nem végzett fel-
újítási és korszerûsítési munkálatokhoz vehetõ igénybe:
(1)
(a) az épület fõ tartószerkezeti elemeinek felújítása, alap
megerõsítése, talajvíz elleni védelem,
(b) tetõ, tetõszerkezet, födémek, kémények teljes vagy
részleges felújítása;
(c) függõfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek felújítása;
(d) lift felújítása,
(e) lépcsõház, egyéb közös használatra szolgáló helyisé-
gek teljes vagy részleges felújítása;

(f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévõ épület-
gépészeti berendezések és vezetékhálózatok-különös
tekintettel a gázvezeték rendszer- teljes vagy részleges
felújítására, korszerûsítésére (a központi antenna, a ka-
putelefon és a kábel tv berendezéseinek és vezetékháló-
zatának kivételével),
(g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az együtt
jár az épület hõszigetelésének javítását vagy a baleset
megelõzést célzó munkálatokkal,
(h) felszíni csapadékvíz elvezetése,
(i) villámvédelem.
(2) A támogatás kizárólag az (1) bekezdésben meghatá-
rozott munkálatok elengedhetetlenül szükséges mérté-
ket meg nem haladó kivitelezési és bonyolítási költségei-
nek fedezésére nyújtható

AA  ttáámmooggaattááss  mméérrttéékkee  ééss  ffeellttéétteelleeii::
(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke a
pénzintézettõl igényelt és általa már jóváhagyott hitel-
összeg
a.) 20 % - ig terjedõ óvadéki betét, maximum 5 millió Ft,
valamint
b.) a hitelösszeget terhelõ banki kamat
- 30 %- a, a hitel futamidejének elsõ 5 évében,
- 65 %- a, a hitel futamidejének további 5 évében.
(2) Egy társasház egy évben belül csak egy alkalommal
kaphat támogatást.
(3) A társasház a Rendelet alapján újabb támogatást csak
azt követõen
kaphat, amennyiben a pénzintézettõl korábban felvett
kölcsönét már teljes
egészében visszafizette.
A támogatás idõtartama (futamideje) legfeljebb 10 év.

(A vállalt idõtartamot a társasház maga határozza meg.)
AA  ppáállyyáázzaattoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  mmóóddjjaa::
A pályázat benyújtásának módja: az erre a célra rendsze-
resített nyomtatványon, a szükséges mellékleteket csa-
tolva.
A pályázat benyújtásának helye: Budapest Fõváros I. ke-
rület, Budavári Polgármesteri Hivatal,  Ügyfélszolgálati
Iroda (1014 Budapest I. Kapisztrán tér 1.)
AA  ppáállyyáázzaattookkaatt  ffoollyyaammaattoossaann,,  22001155..  ookkttóóbbeerr  2266..  ((hhééttffõõ))
1122..0000  óórrááiigg  lleehheett  bbeennyyúújjttaannii..

AA  ppáállyyáázzaattookk  eellbbíírráálláássáánnaakk  sszzaabbáállyyaaii::
A formailag és tartalmilag megfelelõ pályázatokat az Ön-
kormányzat 45 napon belül bírálja el, melyrõl írásban ér-
tesíti a társasházakat.
A pályázatok elbírálása során - a rendelkezésre álló pénz-
összeg erejéig - a pályázatokat az alábbi sorrendben kell
figyelembe venni:
- a volt állami, illetve önkormányzati tulajdonú lakások
privatizációja során alakult társasházak
- egyéb társasházak és lakásszövetkezetek.

A pályázati kiírás a helyben szokásos módon kerül közzé-
tételre. A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyomtat-
vány Ügyfélszolgálati Irodáinkon (Bp. I. Kapisztrán tér 1.)
beszerezhetõ, valamint a www.budavar.hu honlapunkról
is letölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ kérhetõ a
Polgármesteri Hivatal Vagyoni Irodájánál. (Zakhar Péter,
Tel: 458-3061)

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Pályázat

Bõvítenék a kínálatot

Népszerû a termelõi piac
Egészséges és friss élelmiszerek, házias ízek,
barátságos kiszolgálás: röviden így lehetne
jellemezni a Krisztina téri piacot, ahol szom-
bat délelõttönként a vasadi õstermelõk kínál-
ják friss zöldségeiket, saját készítésû lekvárja-
ikat, szörpjeiket, valamint pék- és húsárui-
kat. Azt mondják, otthonra találtak a kerü-
letben, ahol a vevõk már régi ismerõsként üd-
vözlik õket.

Varga Antal alpolgármester kezdeményezésére
közel fél éve mûködik a Krisztina téren a termelõi
piac. A vasadi õstermelõk kiváló minõségû ter-
mékeit gyorsan megszerették a kerületiek, akik
nem csupán a szombati nagybevásárlás egy részét
intézik itt, hanem egyfajta találkozóhelyként te-
kintenek a piacra. Errõl beszélt Varga Antal is,
aki elmondta, hogy vásárlás után sokan leülnek a
padokra, és itt maradnak néhány percet beszél-
getni.

„A visszajelzések alapján kijelenthetõ, hogy a
lakosság elégedett a szolgáltatással, a kerület távo-
labbi pontjairól is érkeznek vevõk a Krisztina tér-
re. Talán csak azért panaszkodnak néhányan,
hogy a tervezettnél több pénzt költenek, mert
nem tudnak ellenállni a kínálatnak. Kellemes
hangulatú, családias a légkör, amit az árusok is ér-
tékelnek, többször kijelentették olyan jóindulat,
kedvesség sugárzik az I. kerületi vevõkbõl, amivel
eddig nem találkoztak” – összegezte a tapasztala-
tokat az alpolgármester hozzátéve, hogy a még
rendelkezésre álló egyetlen üres hely sem lesz so-

káig kihasználatlan, a ter-
vek szerint ide egy pecse-
nyesütõ költözik, így ha-
marosan akár forró hur-
kát, kolbászt is lehet majd
kapni a piacon.  

„Huszonöt éven keresz-
tül árusítottunk a Bos-
nyák téren, ezt a biztos he-
lyet adtuk fel azért, hogy
ide jöhessünk. Nem bán-
tuk meg a döntést, hiszen
nagyon gyorsan egymásra
találtunk a vevõinkkel.
Mindannyian megtiszte-
lõnek tartjuk, hogy itt le-
hetünk, és kiszolgálhat-
juk a budaiak igényeit” –
mesélte Szvitek Károly. A
saját készítésû kolbászo-
kat és más hústermékeket
kínáló árus szerint az I. kerületben élõk minde-
nekelõtt a minõséget keresik. És persze a jó szót,
amibõl bõven akad a Krisztina téri termelõi pia-
con, hiszen a vasadiak szívesen beszélgetnek a
vevõikkel. „Sokan megkérdezik, hogyan ter-
mesztjük a növényeket, milyen alapanyagokat
használunk a húskészítményekhez, a lekvárok-
hoz vagy éppen a szörpökhöz. Látszik, hogy az
emberek a törõdnek az egészségükkel, abban pe-
dig biztosak lehetnek, hogy tõlünk a legjobb áru-
kat kapják” – fejtette ki Szvitek Károly megem-

lítve, hogy idegen terméket egyáltalán nem kí-
nálnak, csak azokat a zöldségeket és gyümölcsö-
ket, amik éppen a földjükön vagy a kertjükben
megteremnek. 

Visszatérõ vásárló a Krisztina téren Megyesi
Irén. Elmondása szerint kifejezetten az õsterme-
lõk áruit keresi, havonta egy-két alkalommal jön
a Vízivárosból, eddig idénygyümölcsöket, papri-
kát és paradicsomot vett, utóbbiakból nagyon fi-
nom lecsót csinált. Ahogyan fogalmazott, érezni
lehetett benne a friss vidéki ízeket!                     K.Á.

RReennddõõrrssééggii  sszzeemmppoonnttbbóóll  mmoozzggaallmmaassnnaakk  bbiizzoonnyyuullttaakk
aazz  uuttóóbbbbii  hheetteekk,,  aa  kkeerrüülleettii  kkaappiittáánnyyssáágg  eemmbbeerreeiinneekk
ttööbbbb  bbûûnnöözzõõtt  ssiikkeerrüülltt  eellõõáállllííttaannii..  IIssmméétt  eellõõffoorrdduulltt  ttrrüükk--
kkööss  llooppááss,,  aazz  eellkköövveettõõ  eezzúúttttaall  rroovvaarriirrttáásstt  sszzíínnlleellvvee
ccssaappttaa  bbee  iiddõõss  áállddoozzaattáátt..  

Rablót fogtak 
Fényes nappal raboltak ki egy férfit a Batthyány téri
templom lépcsõjén. A forró nyomon elindított nyomo-
zás eredményeképpen a rendõröknek öt nappal ké-
sõbb sikerült elfogni a bûncselekménnyel gyanúsítható
H. Lászlót, aki azt állította, hogy a sértett önként adta át
a pénzét, és csak azért ütötte meg, mert csúnyán be-
szélt vele. Az elkövetõ meséje nem hatotta meg a bíró-
ságot, amely az elkövetõt elõzetes letartóztatásba he-
lyezte.   

Ál-rovarirtó a kerületben
Trükkös tolvaj bukkant fel a kerületben, a 25-30 év kö-
rüli, körülbelül 175 cm magas, vékony testalkatú, fehér
bõrû, kerek arcú, szõkés-barna rövid hajú férfi rovarir-
tás ürügyén csengetett be egy idõs hölgyhöz. Miután
megállapodtak a munkadíjban az elõleget átvette,
azonban a rovarirtást nem végezte el. Az eset kapcsán
a kapitányság arra kéri a lakosságot, és különösen az
egyedülálló idõseket, hogy legyenek egészségesen bi-
zalmatlanok: soha ne engedjenek be a lakásukba, és ne
adjanak elõleget olyan vállalkozóknak, akik nem igazol-
ják magukat hitelt érdemlõen. 

Ínyenc pálinkatolvajok
Tizenkét üveg pálinkát loptak el ismeretlenek az
„Magyar Ízek Utcája” rendezvény egyik árusító sátrá-
ból. A tolvajok több üveget kinyitottak, majd a kóstolók
után döntötték el, hogy melyik pálinkából vesznek ma-
gukhoz. A kerületi kapitányság ismeretlen tettes ellen
lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att indított eljárást.

Afgán állampolgár ellen intézkedtek
A Déli pályaudvaron igazoltatott egy afgán állampolgárt
a kerületi rendõrjárõr. Bár a férfi elõször azt állította,
hogy nincsenek iratai, csomagja átvizsgálásakor azon-
ban elõkerült egy más nevére kiállított útlevél, amirõl
ezt állította, hogy nem tudja, milyen módon kerülhetett
a táskájába. Ellene közokirat hamisítás elkövetése bûn-
tettének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a
kapitányság. 

Verekedés a Krisztina körúton
A Krisztina körút egyik szórakozóhelyén több erõsen it-
tas fiatalember verekedett össze egymással, a vendé-
gekbe is belekötöttek, valamint megrongálták a szóra-
kozóhely  berendezését. A kiérkezõ járõr három vere-
kedõt elõállított, a magukról megfeledkezett fiatalok
elmondták, hogy a másik társaság tagjai kezdték a ve-
rekedést, õk azonban elmenekültek a helyszínrõl. Állí-
tásuk igazságtartalmát a nyomozás során ellenõrzik a
hatóságok. 

Embercsempészt fogtak
A Hegyalja úton akartak megállítani egy olasz rendszá-
mú mikrobuszt a kerületi rendõrök, a jármûvet vezetõ
34 éves olasz állampolgár azonban megpróbált a hely-
színrõl elmenekülni. A járõröknek végül sikerült elfog-
nia a sofõrt, akirõl kiderült, hogy nyolc szír állampolgárt
szállított. A migránsok közül öten elmenekültek, a töb-
bieket –mivel Magyarországon még nem voltak re-
gisztrálva– a Tolnay Lajos utcai rendõrségi épületben
elõállították.

Kék hírek

Délelõttõl népzenét és a tábortüzek felett rotyo-
gó babgulyás illatát hordta a kellemes õszi szél a
Czakó utcai sporttelep fölött, szeptember 19-én,
szombaton. A színpadon nemzetiségi hagyo-
mányõrzõk énekeltek, táncoltak, a színpad mel-
lett fél karéjban felállított bográcsok fölé kipi-
rult arcú szakácsok görnyedtek.

A „Czakó” túlsó végén sajátos futóverse-
nyen vehettek részt a vállalkozó kedvûek,
akiknek sebességét a polgárõrök a gyorshaj-
tók kiszûrésére használt eszközzel mérték. Itt
a legfürgébb versenyzõ büntetés helyett juta-
lomban részesült.

Efféle mozgalmas kép fogadta az érkezõket a
Mozogjunk együtt - „kortalanul” címû családi
sportnapon, amit a Budavári Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ dolgozói
szerveztek a Czakó utcai Sport- és Szabadidõ-
központ munkatársaival karöltve.

A Civil utca két oldalán, elnevezéséhez híven,
felsorakoztak a városrész civil szervezetei.
Egyiküknél kerületi totóban mérhette meg bárki
a tudását, másikuknál kézmûves trükköket sajá-
títhattak el a gyerekek vagy éppen a vöröskeresz-
tes segítõk adtak tanácsot kisebb háztartási sérü-
lések orvoslására.

Akik ráuntak a gyereksarok változatos prog-
ramjaira, nosza mehettek az ugráló várba, a
csúszdákra, vagy tollasütõt, pingpongütõt ra-

gadva versenghettek szüleikkel. És persze a dél-
utáni zárás elõtt sor került az elmaradhatatlan
tombolahúzásra is.

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese, a
Budavári Önkormányzat szervezési és hatósági
igazgatója lapunknak elmondta: fontosnak tar-
tották, hogy a civil szervezetek közelebb kerülje-
nek a kerületben élõkkel.

A sok derûs arc láttán bátran kijelenthetjük, ez
idén is sikerült.                                                          D. A.

Radarral mérték a futókat

Mozogjunk együtt – 
„kortalanul”
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(Folytatás az 1. oldalról) 
A 15 éves vízivárosi mûemléképület-megújító
program zárásaként, éppen két esztendõvel ez-
elõtt adták át a Kapucinus utca 9. alatti házat.
Noha a legnagyobb, legsikeresebb munka ez volt,
mint az emléktábla avató ünnepségen Nagy
Gábor Tamás fogalmazott: sokáig sokan mégsem
értették, egyáltalán miért tartják számon a mû-
emlékesek ezt az épületet.

– Szociális bérlakások, szám szerint, öt szoba-
konyha árválkodott itt már jó ideje bérlõk nél-
kül, amikor egy hajléktalan „vállalta az épület
gondnokságát” – elevenítette fel a múltat humo-
rosan a polgármester, megemlítve, hogy noha a
ház falai a török hódoltság elõttiek, a felsõ rész
formáját pedig az 1686-os ostrom után nyerte el,
felújítása elõtt, a palánkkal elfedett rom ijesztõen
hatott az arra sétálókra.

Nagy Gábor Tamás emlékeztetett: a Fõvárosi
Önkormányzat városrehabilitációs programjá-
nak támogatásával tudták elvégezni a több mint
150 milliós beruházást.

Garaguly Kinga és Hild-Csorba Bernadett épí-
tészek irányították a munkát, amelynek eredmé-
nyeként megõrizve az épület mûemlék jellegét,

azt modern közösségi térré alakították. A pincé-
ben mûködött egykor, a XVIII. századtól kétszáz
évig a „Két törökhöz” címzett fogadó, amelynek
nagy osztatlan tere ma rendezvények, fogadások
ideális helyszíne. Az udvart körülölelõ földszint
tágas ablakú szobái mellett fedett tûzrakó hellyel
is dicsekedhet.

– Az ICOMOS elismerés azért különösen fon-
tos számunkra, mert ez egy olyan szakmai díj,
amelyet a legjobban sikerült felújítások érdemlik
ki példát mutatva: valahogy így kell foglalkozni a

mûemlékekkel, megõrizve, amit örököltünk,
ugyanakkor új funkciót, tartalmat adva az épület-
nek – emelte ki Nagy Gábor Tamás.

A házat bérlõ kórházi technológiával foglalko-
zó VMD Zrt vezérigazgatója, dr. Maróth Gáspár
elmondta, kezdetben más célra kerestek ingat-
lant, ám belépve, amint megpillantották ezt a va-
lóságos ékszerdobozt, eldöntötték, nem zárják le
a külvilág elõl. Azóta nem kizárólag saját rendez-
vényeiknek kínál pompás helyszínt a Kapucinus
utca 9.                                                                      Ditzendy

A szeptember nem csupán az iskolákban je-
lent új kezdetet, ilyenkor nyitnak a színhá-
zak és a hangversenytermek is. Van azonban
egy közösségi tér, amely mindezeknek egy-
aránt helyet ad és közvetlenebb, személye-
sebb körülmények között szolgál a kultúra, a
sport vagy akár a játék örömével: ez pedig a
klub. A Budavári Önkormányzat tavaly
márciusban megnyitott Vízivárosi Klubja új
évadában jól bevált programok és most in-
duló tanfolyamok, sorozatok egyaránt talál-
hatók. A kínálatról Márczi Anna klubveze-
tõvel beszélgettünk.

- Kezdjük az egyre otthonosabbá váló, esztétikus
környezettel – javasolja Anna, miközben a klub-
tagok által felajánlott igényes könyveket és folyó-
iratokat mutatja. A földszinti falakat jelenleg – af-
féle elõzetesként – Harsányi Elvira és Zsolt textil-
mûvészek selyembatik képei díszítik, kiállításuk
szeptember 29-én, 18.30-kor nyílik.

Ma már egyre többen érzik magukénak ezt a
Batthyány utca 26. szám alatti barátságos helyet,
ahol kötetlenül is össze lehet jönni. Örömmel
várjuk a környéken élõket és a civil szervezeteket,
közhasznú egyesületeket is, amelyeknek szívesen
adunk helyiséget. 

– Programjaink egyik fõ iránya a kultúra, a má-
sik az egészséges életmód, ezen belül különbözõ
tornák, illetve mozgásfoglalkozások. Nálunk
nincs korhatár, kicsiket és idõseket egyaránt szí-
vesen látunk. Ennek egyik ékes bizonyítéka a

szeptember elején indult „Mese dallal” címû in-
teraktív énekes-zenés mesedélután, amelyre 3-
tól 103 éves korig mindenkit várunk. 

Hétfõ délelõttönként az örökifjaké a lehetõ-
ség, akik az „Örömforrás” játékklubban szóra-
kozhatnak. Délután 16 órától tanárként vagy di-
ákként bárki ingyenesen bekapcsolódhat az ön-
szervezõdõ angol társalgási körbe.

Kedden és csütörtökön reggelenként 8 órától
már látogatható a gerinctorna, amely az I. kerüle-
ti lakosoknak ingyenes. A többiek 17-dikétõl
önálló, fizetõs csoportban kapcsolódhatnak a
foglalkozáshoz.

A táncos lábúak kedd délutánonként húzzák
fel a tánccipõt, mert 15:30-tól indul az Aranycipõ

senior tánctanfolyam, ahol Füleki Judit
tánctanár segítségével megismerkedhet-
nek vagy feleleveníthetik a csacsacsa, rum-
ba, samba, az angol keringõ, a slowfox és a
tangó alaplépéseit, miközben jó közösség-
re, vidámságra lelnek. A részvételi díj alkal-
manként 500 Ft.

Minden hónap elsõ keddjén – elsõ íz-
ben október 6-án – folytatódik Bolyky
Zoltán vetítéses operaismertetõ sorozata.

A szerda délelõtt a jógacsoportoké. 8.45-tõl
nõi jógát, 10.30-tól babás nõi jógát tartanak az
emeleti helyiségben. A foglalkozásokra alkalmi
belépõ és kedvezményes bérlet is váltható.  

A hónap utolsó szerdáján, 30-án, 18:00 órától
irodalmi kávéházba várják a kultúra barátait. A
vendégekkel Bölcsföldi András református lel-
kész beszélget.

Október 1-tõl várhatóan csütörtök délelõttön-
ként is benépesül a klub, ekkor indul a 2-3 éve-

seknek szóló Ovi-kalandok címû foglalkozás.
(Jelentkezés: Körmendi Csillánál, a  06-30/531-
5577-es telefonszámon.)

14 órakor a bridzs klub tagjai veszik birtokuk-
ba a földszinti helyiséget, majd 17.00 órától me-
ridián tornára várják a jelentkezõket.

Október 7-tõl szerdánként Ringató énekes
óvoda indul Gálné Gróh Ilona vezetésével. Az
országosan elismert, kodályi elveken nyugvó
módszernek a Vízivárosi Klub az elsõ budai hely-
színe. Érdeklõdni és jelentkezni a  ili@ringato.
hu e-mail címen lehet. 

A hónap utolsó hétfõjén, 28-án, hétfõn 17:30
órától Olvasni jó! címmel ingyenes biblioterápia
csoport indul. A közös irodalmi élményekrõl va-
ló beszélgetést Vári Zsuzsa vezeti. 

A tervek szerint október 2-án, pénteken 16:00-
tól kezdõdik a „ Bölcs Bagoly” játékos iskola-elõké-
szítõ foglalkozássorozat, amelyet szintén Körmen-
di Csilla tart a nagycsoportos gyerekeknek. 

Vasárnaponként helyet biztosítanak a gyere-
kes családoknak születésnapi zsúrok megtartásá-
ra, ahol a Bagolyvár–birodalom vetélkedõvel, al-
kotómûhellyel, játékokkal várja a meghívott ven-
dégeket.

A felsorolt programokon túl színházi jellegû
estek is lesznek. Elsõként október 21-én 18 óra-
kor a Somlay Artúr Versszínház ünnepi összeállí-
tását nézhetik meg a vendégek. Ugyancsak terve-
zik a „Vízivárosi esték” címû ismeretterjesztõ elõ-
adássorozat folytatását és egy Nordic-walking
klub indítását.

Várják a vízivárosi látogatókat és mindazokat,
akik kreativitással, szabadidejük és ötleteik fel-
ajánlásával szívesen segítenék önkéntesként a
klub programjait.                                                              r.a.

Vízivárosi babák és seniorok a klubban

Német nemzetiségi 
közmeghallgatás
Közmeghallgatást tart a Budavári Német Nemzetiségi
Önkormányzat, Ungarndeutsche Selbstverwaltung von
Ofenburg, amelyre szeretettel várják az I. kerület pol-
gárait 22001155..  ookkttóóbbeerr  55--éénn  1155  óórraakkoorr  aa  VVíízziivváárroossii
KKlluubbbbaa /Batthyány utca 26./ Napirend:1. Bemutat-
kozik a Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elõterjesztõ: Farkas Márta. 2. Beszámoló a tevékenysé-
gükrõl, terveikrõl, programjaikról. 3. Hozzászólások.

Fórum közös képviselõknek 
A társasházi közös képviselõk következõ fóruma ookkttóó--
bbeerr  11--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1177..0000  óórraakkoorr  lleesszz  aa  PPaajjttááss  ééttttee--
rreemmbbeenn..  ((II..,,    GGyyoorrsskkooccssii  uu..  1111--1133..))
Program: 17.00 -17.15 Megnyitó és rövid tájékoztató az
egyesületrõl,
17.15-18.00  Jegyzõi tapasztalatok a társasházak tör-
vényességi felügyeletérõl. Elõadó: Prinz Keller Katalin
jogi referens,  Polgármesteri Hivatal
18.00-18.20 Tudnivalók a kémények üzemeltetésérõl.
Jogszabályi változások, a lakások és társasházak gázké-
szülékei cirkótól a kazánig. Tûzvédelem, szabályzatok.
Elõadó: Percsi Márk
18.20-18.40 Megtakarítás – Ceramic Magic Ball – ,
felújítás, hõszigetelés, finanszírozás. Elõadó: Dohy Béla
ügyvezetõ, Dohy Mentori Kft.
18.40-19.00 Ajánlás és minták a társasházi kötelezõ és
egyéb adminisztratív, számviteli dokumentumokhoz.
(SZMSZ, házirend stb.) Elõadó: Pucher György, BTKKE 
Szeretettel várnak minden közös képviselõt, bizottsá-
gok tagjait, pártoló tagokat, érdeklõdõket!  A rendez-
vény ingyenes, belépés az egyesületbe, tagdíj befizeté-
se a helyszínen lehetséges. 

Indul a 30. Budapest Maraton 
OOkkttóóbbeerr  1100--éénn  ééss  1111--éénn kétnapos fesztivállal ünne-
pelheti mindenki a futást és a klasszikus távot, az oly
sok ember vágyát vagy éppen büszkeségét jelentõ
maratont. Az útvonaltervben idén is szerepel az elsõ ke-
rület. Míg az elsõ Budapest Maratonon 18 országból ér-
keztek futók és 625 férfi, valamint 25 nõ ért célba, ad-
dig 2014-ben 71 országból 3338 férfi és 1010 nõ hagy-
ta maga mögött a 42 195 m-t. Idén is mindenkit vár az
ország legnagyobb szabadidõsport-rendezvénye, ahol
a futókat rendre hatalmas szurkolói sereg, sok helyen
karneváli hangulat bíztatja a Budapest legszebb pontja-
it felvonultató útvonalon.
A kétnapos rendezvényen mindenki megtalálja a felké-
szültségének megfelelõ távot. Az elsõ nap programja a
rövidebb távokat öleli fel, többek közt gyaloglással,
Nestlé családi futással. Október 11-én, a futás napján a
következõ versenyekre lehet jelentkezni: 30. SPAR
Budapest Maraton®, Coca-Cola Testébresztõ 30 km,
Flora Maratonstaféta (4 fõs váltó) és SPAR Budapest
Maraton 10 km.
Bõvebb info: www.futanet.hu, www.forgalmivalto-
zasok.hu, www.szurkoljvelunk.hu

Mozgássérültek klubnapja
A Mozgássérültek Budavári Szervezetének következõ
klubnapja 22001155..  ookkttóóbbeerr  66--áánn  ddéélluuttáánn  22  óórraakkoorr  kkeezzddõõ--
ddiikk..  HHeellyysszzíínn::  BBuuddaavváárrii  MMûûvveellõõddééssii  HHáázz  (I.,  Bem rak-
part 6.) Szeretettel várjuk klubtagjainkat és az érdek-
lõdõket. Téma: szüret, MBE továbbképzés. 

RövidenElismerés a Kapucinus utca 9. példamutató helyreállításáért

Megújult ékszerdoboz a Vízivárosban

KKaappuucciinnuuss  uuttccaa  99..

A budai Vízivárosban, a mai igen heterogén
építészeti környezetben álló, jó hangulatú kis
lakóház az 1686-os ostrom után épült újjá.
Tulajdonosai helyi polgárok, halászok, ácsok,
kéményseprõk, mészárosok voltak; pincéjé-
ben a „Két Törökhöz” címzett kocsma mû-
ködött. A II. világháborúban az udvari szárny
egy része elpusztult, utána méltatlan haszná-
lat és a pusztulás következett.

A több évnyi elõkészület, régészeti és res-
taurátori kutatás során megismerhetõvé vált
a ház története, amely a
múló századokat visszafo-
gott, kis változásokkal kö-
vette, az adott kor igényei
szerint.

Az ezt követõ mûemlé-
ki felújítás során az öt szo-
ciális bérlakásból újra egy
lakóépület lett. Az érték-
õrzõ restaurálás megõriz-
te a múló idõ nyomait, az ablakokat és famennyeze-
teket, a középkori faragott köveket, a kora barokk és
biedermeier díszítõ festést. A tetõtér igényes laká-

soknak ad helyet, a megújított mel-
léképületek növelik a ház használa-
tának kényelmét, a rendbe hozott
pince terei pedig közösségi hasz-
nosítást is lehetõvé tesznek. A tetõ-
tér-beépítés és a melléképületek új
építészeti elemei érzékenyek és
visszafogottak: kortárs megfogal-

mazásúak, de jól illeszkednek bele az összképbe. A
helyreállított épületegyüttes és kertje is megtalálta
megfelelõ funkcióját, ami élettel telíti a régi portát.
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Emlékeznek még arra, hogy milyen volt a Várfok
utca huszonöt évvel ezelõtt? A 16-os busz utasai-
nak akkoriban legföljebb a cukrászda és az antik-
várius kirakata okozott maradandó élményt.
Napjainkban azonban érdemesebb gyalogosan
felsétálni a Bécsi kapuig, mert ugyanez az útvonal
azóta, galériától galériáig vezet. A környéken tör-
tént változásokról és a Várfok Galériáról Szalóky
Károly Budavárért Emlékéremmel kitüntetett
galéria-tulajdonossal beszélgettünk.

s A galérianegyed ötlete eredetileg öntõl származott.
A megvalósításhoz annak idején hogyan sikerült
partnereket találnia?

- A Várfok 14 Mûhelygalériát 1990. november
30-án, a 14. számú ház szenespincéjébõl kialakí-
tott szuterénben nyitottuk meg. A kezdeti tapasz-
talatokból okulva 1995-ben már ki is dolgoztuk a
környéket megszépítõ utcaprojekt tervét, ame-
lyet dr. Nagy Gábor Tamás alpolgármesterként
terjesztett a kulturális bizottság elé. Az ülés elõtt
minden akkori párttal egyeztettem, mert azt gon-
doltam, hogy ez nem pártpolitikai, hanem lokál-
patrióta ügy. Ám – ahogy az lenni szokott – az elõ-
terjesztés nyomán óriási vita kerekedett. Ott ül-
tem a teremben, és nem tudtam, hogy sírjak-e,
vagy nevessek. Végül felállt egy hölgy és azt
mondta: nem szégyelljük magunkat, itt van egy
ember, aki helyettünk gondolkodik, és mi vitat-
kozunk! A hozzászólást követõen egyetlen tartóz-
kodással elfogadták a javaslatot, amelynek nyo-
mán mára megváltozott az utcakép. 

A Várfok után – szintén az én munkám gyü-
mölcsként – megnyílt az XO-, a Spiritusz-, és a
Portál Galéria. És lassan jönni kezdtek a többiek:
a Ponton Galéria, amely a Moholy-Nagy Egyetem
galériája, valamint a Várnegyed Galéria. Ez utób-
bi jelentõs és fontos lépés volt, mert azt jelentette,
hogy a Budavári Önkormányzat felelõsséget ér-
zett a kerület mûvészei iránt, oly módon, hogy  ki-
állítási lehetõséget biztosít a számukra.

A Várnegyed Galéria ma is jól mûködik, betöl-
ti feladatát, bár az én eredeti elképzelésem szerint
itt is csak a képzõmûvészet jelent volna meg.
Elfogadom azonban, hogy egy sokfunkciós, kerü-
leti fenntartású kiállítótérnek, a kerület érdekei-
nek megfelelõen egyéb mûfajoknak is bemutat-
kozási lehetõséget kell biztosítania. 
Késõbb még jó néhány galéria ideköltözött, majd
elment vagy végleg megszûnt, mert a piac még-
sem olyan élénk, mint ahogy ez kívülrõl látszik.
Ilyen volt a Mono Galéria és a Színhely Galéria.
Sajnálom, hogy a Portál Galéria megszûnt, de

nem kesergek, mert helyette egy könyvkötészeti
mûhely jött létre, amely színesíti az utcaképet és
akárhogy nézzük, beleillik a sorba. 

A Várfok utcai fák köré rendezõdõ Galéria 19.
nagyon népszerû az itt lakók és az idelátogatók
körében. Különösen kedvelik a kollégáim által
összeállított helytörténeti témájú fotókat, rövid
írásokat, melyek jól illeszkednek a kortárs mûvek
reprodukcióihoz.

Az elmúlt huszonöt évben a galéria bázisa a
Várfok utca 11-be költözött és közben az is kide-
rült, hogy a projekt mûködik, sõt fejlõdik, ugyan-
is vele szemben található Zavadzky Éva iparmû-
vész stúdiója és mellette már lassan elkészül - az
egykori ruhatisztító helyén - az utca legfiatalabb
galériája.
s Milyen visszajelzések érkeznek a Várfok Galéria lá-
togatóitól?

- Sokat áldozunk arra, hogy a látogatók számára
megkönnyítsük az eligazodást, a nem mindenki
számára könnyen érthetõ kortárs mûfajban.
Nálunk a mûvek kiállításához hozzá tartozik,
hogy kiegészítõ írásos anyagokkal segítjük értel-

mezni a mûvet, plusz információkat közlünk,
ezekkel a teljességre törekvõ, múzeumi kiállítás
hatását keltve. Ezt a koncepciót erõsíti, hogy
rendszeresek a kiállításokhoz kapcsolódó tárlat-
vezetéseink is, amelyeket mûvészettörténészeink,
vagy alkalmanként maguk a mûvészek tartanak. 
s Kiket említene azon mûvészek közül, akik a
Várfokhoz kötõdnek?

- Micsoda fantasztikus mûvészek állítottak ki itt a
galériában! Ezúttal azokról beszélnénk, akik már
nincsenek közöttünk. Galériás életem nagy aján-

déka, hogy 1991-tõl egészen a haláláig együtt dol-
gozhattam El Kazovszkijjal  és a Párizsban alkotó
Rozsda Endrével. Igaz, hogy csak néhány évvel a
halála elõtt találkoztunk, de az emlékét rendsze-
res kiállításokkal ápoljuk, sõt közremûködtünk a
Magyar Nemzeti Galériában rendezett emlékki-
állításában is. Szeretném megemlíteni Françoise
Gilot-t, aki valóban egy világszerte ismert és elis-
mert mûvész, aki az utóbbi években a világ egyik
vezetõ galériájánál a Gagosiannél és a nagy aukci-
ós házaknál fantasztikus eladási sikereket köny-
velhetett el, és Mulasics Lászlót, akit én az egyik
legfontosabb magyar mûvésznek tartok, és aki-
nek retrospektív kiállításával indítottuk az idei
jubileumi évünket.

s Milyen kiállítással emlékeznek az elmúlt huszon-
öt évre?

- Az egykori megnyitó emlékére, a november 30-
án nyíló jubileumi kiállításra az akkori legelsõ ki-
állító, Bodóczky István is egy jelentõs mûvel fogja
meglepni a látogatókat. A huszonöt évre való em-
lékezés terveink szerint különleges kiállítás lesz,
amely a belsõ tereket uraló várfokos mûvészek
ünnepi kiállításán kívül  kiterjed az utcára is, hisz
a Galéria 19 is új anyaggal jelentkezik. A Várfok
Project Roomban pedig négy, mára már jelentõs-
sé vált mûvész, Kicsiny Balázs, Gerhes Gábor,
Gerber Pál és Kungl György, az egykori „Kék
acél” tagjai mutatkoznak be, akik a kilencvenes
évek elején, még, mint szárnyaikat bontogató
mûvészek kaptak lehetõséget az egykori Várfok
Galériában. Az együttmûködés pilléreként a
megemlékezõ kiállítás fontos szereplõje lesz a
Várnegyed Galéria is, ahol a Várfok Galériához
kötõdõ mûvészek magántulajdonba került alko-
tásait mutatjuk be az érdeklõdõknek.                  -a-

Szeptember második hétvégéjén minden a zene körül forgott az
I. kerületben. A Budavári Önkormányzat és a Nemzeti Kulturá-
lis Alap támogatásával  két nagyszabású zenei programmal örven-
deztette meg a közönséget a Budavári Mûvelõdési Ház. Szeptem-
ber 12-én a Virág Benedek Ház udvarán rendezték meg az immár
tizenkettedik Tabáni Népzenei Fesztivált. A dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester védnökségével megtartott fesztivál idén is
arra vállalkozott, hogy a lehetõ legkönnyebben befogadható mó-
don adjon ízelítõt a magyarság és a Kárpát-medencében élõ né-
pek zenei hagyományaiból. Farkas Zoltán „Batyu” Érdemes
Mûvész, Harangozó díjas-táncmûvész hívására kiváló elõadók
léptek fel az ingyenes rendezvényen: elsõként a Hagyományok
Házában is tevékenykedõ Agócs Gergõ felvidéki mesemondó
kápráztatta el a gyerekeket –no meg szüleiket– a tõle megszokott
ízes magyar nyelven elõadott történetével. Ahogyan az egyik kis
nézõ, a 9 éves Lili megjegyezte „a bácsi úgy beszél, mintha õ is a
mesébõl jött volna”. 

A zenei betétekkel tûzdelt elõadást követõen a Szalóki Ági Trió
„Körforgás” címû gyermekmûsora szórakoztatta az udvart zsúfolá-
sig megtöltõ vendégsereget, akiket meg is „vonatoztatott” a kerü-
letben rendszeresen fellépõ népszerû fiatal énekesnõ.
Zenekarával ezúttal elsõsorban azokhoz a dalokhoz nyúltak, ame-
lyeket már többször, másféle felállásban is játszottak együtt, és
mindhármójuk számára fontossá váltak. 

Premier elõtti különleges koncerttel jelentkezett a kerületben
élõ Sebõ Ferenc, aki hamarosan megjelenõ albumának, a Sebõ
68-nak anyagából is ízelítõt adott. Zárásként a tavaly Kossuth-díj-
jal kitüntetett Vujicsics zenekar bizonyította be immár sokadszor-
ra, hogy a népzene nem csupán a múltat, hanem a jelent és a jövõt
is jelenti.

Másnap, szeptember 13-án, a modern stílusok, a rock és a
blues rajongóinak kedveskedett a Budavári Mûvelõdési Ház,
amely ismét csatlakozott a Magyar Dal Napja rendezvényeihez.
A Bemrockarton az ország legismertebb rock-blues-jazz fuvolis-
tája és énekese, a Budavárért Emlékéremmel kitüntetett Török
Ádám és a MINI mellett a Blues Rádió Budapest Zenekar és a
Capriccio Zenekar gondoskodott a fergeteges hangulatról. 

A galérianegyed ma már nemcsak álom

Premier a népzenei fesztiválon – Rock a magyar dal napján

Szalóky Károly a Várfok Galéria tulajdonosa

Rozsda Endre festménye (cím nélkül)

Francoise Gilot: A gordiuszi csomó V.
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Propaganda 
a XX. században
Ötödik éve rendezi meg az Országos Széchényi
Könyvtár havonta jelentkezõ irodalmi-kultúr-
történeti programsorozatát, a KönyvTÁRlatot.
Az idei tematikus évad a Propaganda a XX. szá-
zadban címmel továbbra is csütörtök estén-
ként jelentkezik, amikor az érdeklõdõk egy fel-
kért neves szakértõ elõadását hallhatják, amit a
témát további árnyalatokkal gazdagító mûvészi
produkció (színházi est, koncert, performansz,
stb.) követ. Program:

2015. október 15. Propaganda az elsõ világhá-
borútól 1945-ig. Elõadó:Vörös Boldizsár, az
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Történettudományi Intézet tudományos mun-
katársa, a történelemtudomány kandidátusa.
2015. november 12. A sztálini propaganda
módosulásai. Elõadó: Kun Miklós Széchenyi-
díjas történész, a Károli Gáspár Református
Egyetem professzora. 
2015. december 3. Egyház és propaganda.
Elõadó: Tomka Ferenc dr. teol. katolikus lelki-
pásztor, egyetemi tanár.
2016. január 21. „Cinkos akkusztika” – szín-
ház, irodalom és cenzúra. Elõadó: Jákfalvy
Magdolna, a Színházmûvészeti Intézet
rektorhelyettese.
2016. február 18. Film és ideológia. Elõadó:
Réz András filmesztéta, filmtörténész.
2015. március 17. „Otthonod az uradé?”– nõ
és propaganda. Elõadó: Kádár Judit irodalom-
történész, kritikus, a Nyugat-magyarországi
Egyetem oktatója.
2015. április 14. Lúdas Matyi a rendszer szol-
gálatában. Elõadó: Takács Róbert történész, a
Politikatörténeti alapítvány és Politikatörténeti
Intézet tudományos munkatársa.

Az estekre a belépés az NKA támogatásnak
köszönhetõen ingyenes!

„Van némi sorsszerûség abban, hogy Széchenyi
István születésnapja ugyanarra a napra esett,
mint Az Ember tragédiájának színházi bemutató-
ja. Ma este válogatott leveleinek tükrében, egy kü-
lönleges kötet bemutatásával idézzük fel ’a legna-
gyobb magyar’ alakját.” Bakó Annamária, az est
háziasszonya, Budavár díszpolgára, szeptember
22-én a fenti szavakkal köszöntötte az érdeklõdõ-
ket a Litea Könyvszalon és Teázóban. Az „Ezt
köztünk! Isten áldja!” címmel megjelent kötet szer-
kesztõivel és lektorával Szigethy Gábor irodalom-
történész beszélgetett, Széchenyi István leveleibõl
Incze Ildikó színmûvésznõ és Blaskó Péter
Kossuth-díjas színmûvész idézett fel részleteket.

Az est bevezetéseként Szigethy Gábor olvasta fel
Széchenyirõl szóló esszéjét, majd a kötet ötletgaz-
dáját, a Svájcban élõ Oplatka András törté-
nész–mûfordítót, egyetemi tanárt a könyv szüle-
tésének körülményeirõl kérdezte.

A neves szakember elmondta, hogy amikor
az ezredforduló táján több éven keresztül
Széchenyi életmûvével foglalkozott, rácsodál-
kozott, hogy a gróf leveleit nem lehet magya-
rul kézbe venni. A sok évtizeddel ezelõtt meg-
jelent német, francia, illetve magyar nyelvû
Széchenyi-levelek kiadásai napjainkban már
nem kaphatók. Ekkor érlelõdött meg benne a
gondolat a levelek kiadására. – Az összes levél
lefordítására és megjelentetésére sajnos nincs
lehetõség – mondta Oplatka András, hozzáté-
ve, hogy a jövõ történészeinek, az egyetemis-
táknak azonban szükségük van egy erõs válo-
gatásra. Az MTA Bölcsészettudományi
Kutatóközpont Történettudományi Intézete
felkarolta és anyagilag is támogatta a kezdemé-
nyezést, így kb. öt évvel ezelõtt megkezdõdhe-
tett a „négyes fogat”, azaz az Oplatka András,

Körmendy Kinga, Mázi Béla és Kovács
Henriettbõl álló szerkesztõbizottság, valamint
az õ munkájukat tökéletesítõ Fónagy Zoltán
szaklektor munkája.

Kérdésre válaszolva Oplatka András a nyelvi
finomságokról is szót ejtett, így a jelenlévõk meg-
tudhatták, hogy kötetben az eredeti magyar nyel-
vû levelek mellett eredetileg németül írt doku-
mentumok is szerepelnek, amelyeket Széchenyi
a családban tanult és használt erõsen barokkos
stílusban vetett papírra. A francia és angol leve-
lek nyelvezete sokkal modernebb volt – hangsú-
lyozta a szerkesztõ.

Körmendy Kinga, az MTA Kézirattár Széchenyi-
gyûjteményének kezelõje arra hívta fel a figyel-
met, hogy nem kritikai kiadás készült. 

A leveleket lábjegyzetekkel látták el, amelyek
legtöbbször azokat a latin kifejezéseket tartalmaz-
zák, amelyeket Széchenyi természetesen hasz-
nált. A lábjegyzetek egy-egy „gyöngyszemérõl”, a
nehezen visszakereshetõ kifejezésekrõl Fónagy
Zoltán mesélt a közönségnek.

Mázi Béla, az MTA Központi Könyvtár és
Információs Központ fõkönyvtárosa Széchenyi
István küldött és kapott leveleinek számát 3000
darabra becsülte, amelybõl eddig mintegy 2500
jelent meg nyomtatásban. A közelmúltban nap-
világot látott kötetben 260 levél található, kö-
zöttük néhány olyan is, amelyet az érdeklõdõk
most olvashatnak elõször. Az eredeti dokumen-
tumokat az MTA kézirattárának Széchenyi-gyûj-
teménye, valamint az Országos Levéltár döblin-
gi iratokat tartalmazó anyaga õrzi. A válogatásba
olyan levelek is bekerültek, amelyek eredeti pél-
dányai a levéltár bombázásakor megsemmisül-
tek, de másolatuk fennmaradt. Mázi Béla úgy
vélte, hogy a reformkor megismeréséhez
Széchenyi István levelezésének olvasása szoro-
san hozzátartozik. 

Kovács Henriett történész, mûvelõdéstörté-
nész a csapatmunkában felmerült technikai
megoldásokról tájékoztatta a közönséget. A
szerkesztõk a fél évtizedes munka során folya-
matos kapcsolatban álltak egymással. Digi-
talizált levelekkel dolgoztak, így aprólékos
munkával rátaláltak a korábban megjelent leve-
lekben elõfordult átírási, fordítási és stilisztikai
hibákra.

A kötetben szereplõ válogatásban nem csupán
a reformelképzeléseirõl környezetét meggyõzni
kívánó, a Magyarországot a többi európai nem-
zettel azonos szellemi és gazdasági színvonalra
emelni kívánó grófot, hanem a talpig becsületes,
szerelmes férfit is megismerheti az érdeklõdõ ol-
vasóközönség.                                                                     R.A.

Szeptember 21-én, a magyar dráma napján
Blaskó Péter, a Nemzet Mûvésze címmel kitün-
tetett Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmûvész,
érdemes mûvész, Budavár díszpolgára különleges
hangvételû önálló estet tartott a Városháza aulá-
jában. A „Színe és fonákja – Színdarabok más-
más fénytörésben” címû elõadás után a mû-
vésszel Szigethy Gábor irodalom- és színháztörté-
nész, valamint a budavári közönség beszélgetett.
Blaskó Pétert pályájának különleges állomásairól
és az elõadásról kérdeztük.

s Ezúttal egészen szokatlan szerepkörben láthatta a
közönség...

- Az elõadás akadémiai székfoglalóként, a Pesti
Vigadóban hangzott el elõször, hiszen a Magyar
Mûvészeti Akadémián a székfoglaló elõadás a tag-
ság egyik feltétele. E követelmény hál’ istennek
rákényszeríti az embert arra, hogy összefoglaljon
és átadjon valamennyit mindabból, amit eddig
ezen a hosszú és gazdag pályáján elért. Azt gondo-
lom, hogy mindez a színházat szeretõ nézõk szá-
mára is érdeklõdésre tarthat számot, mert a be-
számoló és a képanyag segítségével bekukucskál-
hatnak a színész belsõ világába és könnyebben
megértik, hogy miként jönnek létre, akár véglete-
sen ellentétes karakterû alakítások, ugyanazon
színész megfogalmazásában.
s Mely darabok „színét és fonákját” mutatta meg a
közönségnek?

- Színész-életemben akadt néhány olyan darab,
amelyben sikerült eljátszanom az egyik, és a má-
sik pólust is. A Tartuffe esetében például
Miskolcon eljátszottam Tartuffe-öt, majd tizenöt
évvel késõbb, a Thália Színházban megkaptam
Orgon szerepét. A Mester és Margaritában
Szegeden a Mestert játszottam, és aztán jó pár év-
re rá a Nemzetiben Wolandot, a Sátánt Örkény
Tótékjában elõbb az õrnagyot, majd a Pesti
Színházban Tót Lajos tûzoltóparancsnokot ját-
szottam. Miskolcon Peer Gynt voltam, majd a
Nemzeti Színházban ugyanebben a darabban,
Peer eltékozolt életét számon kérõ alakot, a
Gomböntõt alakítottam. Végül Az Ember tragé-
diáját említem, amelyben Miskolcon Lucifert, a
Nemzetiben pedig az Urat játszottam.
s A színészi alakítások elemzéséhez formabontó
technikai segítséget is alkalmazott...

-A szerepek többségének bemutatásához sikerült
videó-anyagot szereznem, amelynek segítségével
„rímeltetni” tudtam a szereppárokat. Például be-
jövök a jelenetbe, mint Tartuffe, majd kiszaladok
és Orgonként elõbújok az asztal alól. Sajnos
mind az öt színdarabbal – tévéfelvétel híján –

nem lehetett végrehajtani hasonló trükköt, két
színmû esetében csak fényképeket tudtam vetíte-
ni. A fotókhoz fûzött magyarázatokkal, szakmai
vagy személyes történetekkel kalauzoltam a hall-
gatóságot. A filmkockák és a képek értelmezték
mindazt, amirõl beszéltem. 
sEgy-egy elõadás alkotóinak, köztük a díszlet- és jel-
meztervezõnek, illetve a rendezõnek az elképzelései-
vel mindig tud azonosulni?

- Elõfordult hogy közösen alkottunk meg egy-egy
karaktert. Annak idején nagyon érdekes volt pél-
dául, hogy miként nézzen ki a színpadon
Woland démonikus alakja. Rengeteg segítséget
kaptam Benedek Mari jelmeztervezõtõl, akivel
közösen találtuk ki a végül látványosra sikerült
öreg rockert. Az õsz-tincses alak piros szemüveg-
ben, bõrruhában és pataszerû csizmában jelent
meg, amitõl egy kissé furcsa, bizonytalan, elegáns
járása lett. Amikor a külalak lassan összeolvad a
szerep belsõ tulajdonságaival, az ember megérzi a
színészi lehetõségeket mozgásban, hanghordo-
zásban, és lassan létrejön az alakítás.

Két különbözõ rendezõi felfogásban is azono-
sulni tudtam a szerepemmel. „Az ember
tragédiájá”-nak miskolci elõadásában a rendezõ,
Csiszár Imre úgy építette fel a darabot, hogy végig

Ádám és Lucifer vitája, küzdelme zajlott. A nem-
zeti színházi elõadásban az Úr és Lucifer küzdött
az emberért, Ádámért. Lucifer be akarta bizonyí-
tani az Úr elõtt hogy az ember elcsábítható, tönk-
retehetõ, meggyõzhetõ arról, hogy nincs értelme
az életének. Az Úr- egy bölcs, szemüveges, szürke
öltönyös, bottal járó öregember képében – akit
én játszottam – idõnként bele-bele nézett a maga
teremtette világba, és amikor úgy érezte, hogy
közbe kell lépnie, akkor a római színben, Péter
apostolként, majd késõbb a Föld szellemeként
megszólalt és figyelmeztette Ádámot.

Ma is úgy gondolom, hogy a különbözõ szere-
pek és szerepértelmezések azt igazolják, hogy a
rendezõknek, velem kapcsolatban bizonyos idõ-
közönként, teljesen különbözõ színészi, emberi
karakterek jutnak eszébe. Bevallom, ez megnyug-
tat, hiszen azt jelenti, hogy nem skatulyáztak be
negatív vagy pozitív szerepkörökbe. Az én felada-
tom az, hogy ezeket az egészen poláris, szélsõséges
figurákat magamban kikeressem,  megtaláljam és
szerepként felmutassam.
sMilyen szerepek várnak önre az idei színházi évad-
ban?

- Tavasszal már megtartottuk Carlo Gozzi:
Szarvaskirály címû tragikomikus meséjének az

olvasópróbáját, beszélgettünk a darabról, a stílu-
sáról. Izgalmas, nehéz darabról lett volna szó, de
egyelõre elmarad, mert Alexander Morfov rende-
zõt idõközben kinevezték a Bolgár Nemzeti
Színház igazgatójának, ezért fájó szívvel lemondta
a bemutatót. Decemberben kezdjük próbálni
Vidnyánszky Attila rendezésében a Csongor és
Tündét, amelyben a Tudós szerepét játszom. 

Említettem a nagy újra találkozásokat, Vörös-
marty színmûve is ezek közé tartozik. Huszonöt
évesen a Miskolci Nemzeti Színház 150 éves jubile-
umi elõadásán Csongor lehettem vendégként,
majd évekkel késõbb Vándorfi László, a veszprémi
Petõfi Színház igazgatója hívott, hogy az idõs
Csongort és a három vándort játsszam el. Nagyon
érdekes elõadás volt. Nyolc évvel ezelõtt a Nemzeti
Színházban, Valló Péter rendezésében ugyancsak
a Tudóst játszottam. Most örömmel várom, hogy a
szerep milyen újabb regiszterei nyílnak ki elõttem.
Ugyancsak izgalmas vállalkozásnak tûnik, hogy az
1956-os forradalom közelgõ,  hatvanadik évfordu-
lója alkalmából, tavasszal a Memento parkban (a
szocreál szoborparkban) mutatjuk be Szilágyi
Andor Tóth Ilonáról szóló színdarabját.

Az új mûvek mellet fölújítjuk Claudel és
Honegger Johanna a Máglyán címû drámáját,
amit a bemutató óta szép sikerrel játszunk. Ez egy
monumentális elõadás operakórussal, szólisták-
kal, a Magyar Rádió gyermekkórusával, Bozsik
Yvett táncosaival és élõ zenekarral. A fõszereplõ
Tompos Kátya mellett Domonkos testvért, a pa-
pot játszom, aki végigkíséri Johanna életét, vi-
gyázz rá, de nem tudja megmenteni a máglyától.
A Kaszás Attila teremben a tavalyi évad vége felé
mutattuk be Márai Sándor két egyfelvonásosát.
Én az elsõben játszom, Bánsági Ildikóval, és
Söptei Andreával, Családi kérdés a címe. Végül
hadd említsem meg, hogy a Centrál Színházban
lassan a századik elõadás felé közeledik a Black
Comedy. Az 1960-as években játszódó darab –
azzal, hogy amikor világos van a színpadon, mi
színészek sötétet játszunk és fordítva -  rengeteg
helyzet- komikumra ad lehetõséget.
s A budavári közönség gyakran találkozhat önnel,
hiszen ott volt többek között a Budavár emléknapján
rendezett ünnepségen, járt már a Márai Szalonban, e
héten pedig a Litea Könyvszalon vendége volt...

- Számomra nagy megtiszteltetés, hogy Budavár
díszpolgára lehetek. Amikor megkaptam az elis-
merést mélyen meghatódtam, annyira jólesett,
hogy észreveszik, díjazásra érdemesnek tartják az
általam képviselt minõségi munkát, és a díj
visszaigazolja, hogy talán az út jó, amelyen hala-
dok.                                                              Rojkó Annamária

Könyvbemutató a Litea Könyvszalonban

„Ezt köztünk! Isten áldja!”

Interjú Blaskó Péter színmûvésszel a magyar dráma napján

Lucifertõl az Úrig

Blaskó Péter, a Nemzet Mûvésze, Budavár díszpolgára
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Vízivárosi klub
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  2266..))  

ÁÁLLLLAANNDDÓÓ  PPRROOGGRRAAMMOOKK
HHééttffõõnn  
10:00-12:00 „Örömforrás” játékklub örökifjú felnõt-
teknek
16:00-17:00 ingyenes angol társalgókör
19:30-20:30 labdás gerinctorna (október 5-tõl indul)
1 alk. 1200 Ft; 4 alk. 4000 Ft

KKeeddddeenn  
8:00-9:00 ingyenes senior gerinctorna I. kerületi la-
kosok részére  
15:30-16:30 „Aranycipõ”- ingyenes senior tánctanfo-
lyam. Folyamatos csatlakozási lehetõség!
Érdeklõdés: Füleki Réka, 06 30 479 93 28.

SSzzeerrddáánn
8:45-10:15 nõi jóga, 1000ft/alk. 4000Ft/5 alk.
10:30-12:00 babás nõi jóga, 1000ft/alk. 4000Ft/5
alk.
16:00-16:30 Ringató énekes óvoda (október 7-tõl!)
Érdeklõdés: ili@ringato.hu, tel.: 06 30-600-87-55

CCssüüttöörrttöökköönn
8:00-9:00 ingyenes senior gerinctorna I. kerületi la-
kosok részére
9:00-10:00 gerinctorna 600ft/alk.
14:00-17:00 bridzs klub
17:00-18:00 meridián torna
ÚÚJJ!!  1188::3300--2200::0000  TTEESSTT--TTUUDDAATT--TTÁÁNNCC  mmoozzggáássmmûûhheellyy
(október 8-tól!) Részvételi díj:1200 Ft/alkalom. Érdek-
lõdés: kkatyusa@gmail.com, tel.: 0630-4191-951.
Minden gerinctornára bejelentkezés szükséges a
ritustorna@gmail.com címen!

AA  BBaaggoollyyvváárr--bbiirrooddaalloomm  pprrooggrraammjjaaii
CCssüüttöörrttöökköönn  1100::0000--1122::1155 Ovi-kalandok (okt. 1-tõl)
PPéénntteekkeenn  1166::0000--ttóóll  „ Bölcs Bagoly” játékos iskola-
elõkészítõ (okt. 2-tõl)
VVaassáárrnnaapp::  KKüüllöönnlleeggeess  sszzüülleettééssnnaapp (zsúr kalandtúrá-
val, vetélkedõvel) Jelentkezés: Körmendi Csilla 0630
531 55 77, bolcsbagoly@index.hu

PPRROOGGRRAAMMAAJJÁÁNNLLÓÓ

SSzzeepptteemmbbeerr  2288--áánn,,  hhééttffõõnn  1177::3300  óórrááttóóll  „„OOllvvaassnnii  jjóó!!””-
ingyenes biblioterápia csoport indul Vári Zsuzsa veze-
tésével.

SSzzeepptteemmbbeerr  2299--éénn,,  kkeeddddeenn  1188::3300--ttóóll  HHaarrssáánnyyii  EEllvviirraa
ééss  HHaarrssáánnyyii  ZZssoolltt  tteexxttiillmmûûvvéésszzeekk  „„ÕÕsszzii  ttáárrllaatt””  ccíímmûû  kkii--
áállllííttáássáánnaakk  mmeeggnnyyiittóójjaa..

SSzzeepptteemmbbeerr  3300--áánn,,  sszzeerrddáánn  1188::0000  óórrááttóóll  iirrooddaallmmii  kkáá--
vvééhháázz  Bölcsföldi András református lelkésszel.
OOkkttóóbbeerr  11--jjéénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1188::0000  óórrááttóóll  MMoohhaaii  ÉÉvvaa
ooppeerraa--nnaaggyykköövveett  zzeennééss  eellõõaaddáássaa  kicsiknek és na-
gyoknak a zene világnapja alkalmából.

OOkkttóóbbeerr  55--éénn,,  hhééttffõõnn,,  1166::0000  óórraakkoorr  WWiieessnneerr  RRoozzáálliiaa::
IIsstteennnneell  aa  ggyyõõzzeelleemmiigg!! címû 1920 és 1930 között írt
naplójának - korabeli fotók vetítésével egybekötött
könyvbemutatója (a Budavári Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat támogatásával).

OOkkttóóbbeerr  1100--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1166::0000  óórrááttóóll  „„MMeessee  aa  jjóó--
ssáággrróóll””  címmel a Malko Teatro Színház zenés bábelõ-
adása (a Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
támogatásával).

OOkkttóóbbeerr  1122--éénn,,  hhééttffõõnn  1177::0000  óórrááttóóll  „„MMeessee  ddaallllaall””-in-
teraktív énekes-zenés mesedélután 3-103 éves korig.
Mesél Kiss Ágnes (Meseszó Egyesület).

OOkkttóóbbeerr  1133--áánn,,  kkeeddddeenn  1188::3300--ttóóll  BBoollyykkyy  ZZoollttáánn
„„TTiittookkzzaattooss  ooppeerraa””  címû elõadássorozatának 6. része,
Donizetti: Don Pasquale.
A belépés díjtalan minden programra!

Könyvek valamint folyóiratok olvasására lehetõséget
biztosítunk a programokhoz igazodó rugalmas nyitva
tartási idõben. A programokra jelentkezni személyesen a
klub recepcióján vagy e-mailben az info@vizivárosi-
klub.hu címen lehet. 
A klub programokhoz, foglalkozásokhoz terembérlési le-
hetõséget biztosít.
Tel: +36-1-780-7660
E-mail: info@vizivarosiklub.hu

Szeptemberi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 22001155..  sszzeepptteemmbbeerr  2299--
éénn  1177  óórraakkoorr  aazz  II..  kkeerrüülleettii  HHáázzaassssáággkkööttõõ  TTeerreemmbbeenn  (Úri u.
58.) Téma: A soroksári trombitás. Vendég: Geiger György
trombitamûvész. Borász barátaink: Jandrasics Gábor-
Kisjakabfalva, Dobosi Gyõzõ-Szentantalfa, Takler
Ferenc-Szekszárd,  Vincze Béla-Eger. Közremûködik:
Szõcs Artur színész, rendezõ. Házigazda: Szigethy Gábor.

Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..  1155..))
OOkkttóóbbeerr  33..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll  MMeesseettáánncc
- táncos-mesés foglalkozás gyerekek-
nek. A tigris és az antilop meséje Borneo

szigetére röpít bennünket. Fákká válunk, léggyökereket
eresztünk és a mese után eljárjuk a szigetlakók táncát.  A
foglalkozást Götz Andrea táncpedagógus vezeti. Ajánlott
korosztály: 4-8 éves korig, 45 perc.
OOkkttóóbbeerr  99..,,  ppéénntteekk  1188  óórraa  AA  lláámmppááss  éénn  vvaaggyyookk  ––  TTaannáárrookk
ééjjsszzaakkáájjaa.. Mikor Milyen Mesét? A Mesemúzeum új teré-
ben új gyakorlatokat próbálunk ki és együtt gondolko-
zunk a mesék különféle felhasználási lehetõségeirõl, meg
arról, milyen esetben milyen mesét válasszunk.
A részvétel ingyenes, kérjük, regisztráljon a muzeum-
ped@pim.hu e-mail címen. 120 perc.
OOkkttóóbbeerr  1100..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll  FFiillmmvveettííttééss  ééss  jjááttéékk  aa
HHooppppiikkkkaall. A programon résztvevõk megnézhetik az
Oscar-díjas alkotó legújabb mesesorozatának, a Hoppi
meséknek az elsõ három részét, majd a vetítéshez kapcso-
lódó kreatív foglalkozáson a gyerekek a vidám rajzfilmfigu-
rákat ábrázoló képeslapokat, kirakót, dominót színezhet-
nek és fakanálból készült hoppi bábokat készíthetnek az
Oscar-díjas Rófusz Ferenc és alkotócsapata közremûkö-
désével. Ajánlott korosztály: 3-10 éves korig, 90 perc.

Magyarság Háza 
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..))
SSzzeepptteemmbbeerr  2266--ááttóóll  nnoovveemmbbeerr  3300--iigg  vváárrjjáákk  aa  llááttooggaattóókkaatt
aa  MMáárrttoonn  ÁÁrroonn  ppüüssppöökk  éélleettéétt  bbeemmuuttaattóó  vváánnddoorrkkiiáállllííttáássrraa,,
amely „Az igazság védelmében és a szeretet szolgálatá-
ban” címmel Csíkszentdomokosról érkezik Budára. A tár-
lat megtekintése ingyenes.
MMááttyyááss  kkiirráállyy  sszzüülleettééssee  nnaappjjaa – aa  MMaaggyyaarr  NNééppmmeessee
SSzzíínnhháázz elõadását tekinthetik meg a Magyar Népmese
Napja alkalmából sszzeepptteemmbbeerr  2277--éénn,,  vvaassáárrnnaapp  1155  óórraakkoorr..
A belépés ingyenes.
OOkkttóóbbeerr  22--ááttóóll  aazz  „„IIllllúúzziióó  ééss  ttüükkrröözzõõddééss – BBáánnffffyy  MMiikkllóóss
mmûûvvéésszzii  ppáállyyáájjaa””  ccíímmûû  ttáárrllaatt  lláátthhaattóóa Magyarság Házában,
szegedi kiállítóhelye (REÖK) után most elsõ alkalommal
Budapesten. A megnyitó nyilvános és a napján, október 2-
án 15 órától a Mi, magyarok kiállítás megtekintése szintén
térítésmentes. Késõbb az idõszaki tárlat a Mi, magyarok
belépõjegyének megvásárlásával tekinthetõ meg.

Budavári Mûvelõdési Ház
((II..,,  BBeemm  rrkkpp..  66..))
SSzzeepptteemmbbeerr  2277..  vvaassáárrnnaapp  1199..0000  óórraa::  RReeggeejjáárróó  MMiisszzttrrááll
MMûûvvéésszzeettii  KKlluubb..  A kimagasló vokális képességû, számos
akusztikus hangszert megszólaltató Misztrál együttes
havonta tart klubnapot a Budavári Mûvelõdési Házban,
amelynek keretében rendszeresen kiváló együtteseket
látnak vendégül. Belépõ: 1000 Ft.
OOkkttóóbbeerr  22..  ppéénntteekk  1155..0000  óórraa::  IIddõõsseekk  NNaappjjaa..  Bálint, ne-
vezetben ki voltál Balássa - Zenés-irodalmi mûsor
Balassi Bálintról, kora zenéjérõl és szerelmes verseibõl a
Tabulatura régizene együttes és Póka Éva közremûkö-
désével. A belépés ingyenes!
OOkkttóóbbeerr  99..  ppéénntteekk  1199..0000  óórraa::  SSeebbõõ--KKlluubb  ééss  TTáánncchháázz..  Az el-
sõ táncház 1973. november 13-án nyílt meg a Kassák
Klubban. A késõbb Sebõ Klubként elhíresült rendezvény-
sorozat célja a városi népzene megismertetése, illetve az

aktív közösségi életforma feltételeinek megteremtése
volt. Ezt a hagyományt 2008 óta a Budavári Mûvelõdési
Házban folytatjuk. Az esteket koncerttel, vetítéssel, megle-
petésvendégekkel kezdjük, házigazda a Sebõ-együttes:
Sebõ Ferenc, Barvich Iván, Perger László, Soós Réka,
Tímár Sára. A remek táncházi muzsikát Mihó Attila és ban-
dája biztosítja, tánctanárunk Csatai László „Csidu”. Ven-
dégek: Héjja Bella és Barvich Iván Duó. Bemutatásra kerül
az V. Tárogatós Világtalálkozó mûsora. Belépõ: 1000 Ft.

Várbarátok Köre a Litea
Könyvszalonban
((II..,,  HHeessss  AAnnddrrááss  ttéérr  44..))
OOkkttóóbbeerr  1122..  hhééttffõõ  1177..0000  óórraa::  RRééggii  jjaavvaassllaattookk  aa  VVáárrnnee--
ggyyeedd  mmooddeerrnniizzáálláássáárraa.. Dr. Buzinkay Géza vetített képes
elõadása. Minden érdeklõdõt szívesen látnak.

Zenés est a Márai könyvtárban
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához
kapcsolódva 22001155..  ookkttóóbbeerr  88--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn,,  1177  óórraa--
kkoorr  Volt egyszer egy zongorista címmel, KKoovvrriigg  MMiihháállyy,,
aa  vvoolltt  TTaabbáánn  pprreesssszzóó  eeggyykkoorrii  zzoonnggoorriissttáájjaa  mmeessééll  ééss  zzee--
nnééll a közönségnek. A program ingyenes, minden érdek-
lõdõt szeretettel várnak! Helyszín: Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Márai Sándor Könyvtára, 1016 Krisztina krt.
87-91.

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
((MMaaggyyaarrssáágg  HHáázzaa,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..))
OOkkttóóbbeerr  66..  ((kkeedddd))  1188..0000  óórraa::  MMaaggyyaarr  eemmlléékkeekk  LLeennggyyeell--
oorrsszzáággbbaann  ((IIVV..)) Közös 48-as emlékeink itthon és
Európában. Jozef Bem, Henrik Dembinsky és mások em-
lékezete nyomában Tarnowtól - Montmorency-ig.
Meghívott vendég: Katarzyna Sitko a Lengyel Kulturális
Intézet Igazgatója és dr. Kovács István történész, író. Az
egyesületi tagság vetített képekkel, kisfilmmel emlékezik
a vértanúkra. Közremûködnek: a Lengyel Iskola diákjai.

Üvegmûvészet a Kiskép Galériában
((II..,,  OOrrsszzáágghháázz  uu..88..))

A hetvenes években kibontakozó stúdióüveg-mozgalom
mára beérett, a magyar mûvészi üveg világszínvonalú,
mûvészeink sorozatosan kapják a fontos nemzetközi dí-
jakat, alkotásaik ott vannak a legtekintélyesebb kortárs
múzeumokban és gondosan megválogatott magángyûj-
teményekben. Csapdába csalt fény címmel a Kiskép
Galériában kamara kiállítást rendeztek a Fény Nemzet-
közi Éve és a CAFé Budapest Kortárs Mûvészeti Fesztivál
alkalmából. Megtekinthetõ: 22001155..  ookkttóóbbeerr  22..  ééss  1188..  kköö--
zzöötttt  nnaappoonnttaa  1100..0000--1188..0000  óórrááiigg..

Budapesti Francia Intézet
((II..,,  FFõõ  uu..1177..))  
Képbe zárt írá-
sok címmel
1945 utáni raj-
zok és grafikák
láthatók a Szép-
mûvészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria gyûjte-
ményébõl szeptember 23-tól december 5-ig a budapesti
Francia Intézet kiállítótermében, a Galerie17-ben. A
Szépmûvészeti Múzeum Grafikai Gyûjteményének és a
Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyûjteményének kiállí-
tása 22 mûvésztõl 45 papíralapú mûvet mutat be, ame-
lyek írásokból, szövegekbõl kiinduló, de tõlük különbözõ
formákban eltávolodó képi megoldásokat vonultatnak fel.

Országos Széchényi Könyvtár
((BBuuddaavváárrii  PPaalloottaa))
Mert szemben ülsz velem… címmel nyílt kiállítás az
Országos Széchényi Könyvtár 7. emeletén. A kiállítás a
110 éve született Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flóra életé-
be enged betekintést.  A kiállításon József Attila Kozmutza

Flórához írt utolsó szerelmes versei mellett többek között
megtekinthetõ Illyés Gyula feleségéhez írt, a kiállítás cí-
mét inspiráló mûve, egy hozzá írt érzelmes levél is. A kiál-
lításon központi helyet kap Illyés Gyula Könnyezõ címû,
megrendítõ szépségû versének eredeti kézirata, ami a
költõ utolsó találkozását örökíti meg József Attilával a
Siesta szanatóriumban. Egyebek mellett eredeti fényké-
pet láthatunk József Attiláról.
Kevesek számára ismert, hogy Kozmutza Flóra volt a
Gyógypedagógiai Fõiskola elsõ nõi oktatója, 1973-tól
igazgatója, és a Damjanich utcai új épület komplexum ala-
pítója. Szakmai tevékenységérõl éppúgy számot ad a ki-
állítás, mint Illyés Gyula mellett végzett irodalmi tevékeny-
ségérõl. A kiállítás 2015. november 28-ig tekinthetõ meg.

Sétálókoncertek a Nemzeti
Múzeumban
A Musica Historica együttes sétálókoncertjeit is meghall-
gathatják a látogatók   a Nemzeti Múzeum állandó kiállítá-
sán és dísztermében. A sorozat a középkori és kora újko-
ri magyar történelem egyes korszakainak zenéjét idézi
fel. Program: SSzzeepptteemmbbeerr  2266..,,  1111  óórraa:: TTöörröökk  mmeevvlleevvii
ddeerrvviiss--sszzeerrttaarrttááss  (Canlar együttes, díszterem)
OOkkttóóbbeerr  1177..,,  1111  óórraa:: AA  kkuurruucc  kkoorr  zzeennééjjee  (1670–1735)
NNoovveemmbbeerr  2211..,,  1111  óórraa:: AA  XXVVIIIIII..  sszzáázzaadd  zzeennééjjee  MMaaggyyaarroorr--
sszzáággoonn..  A koncertek múzeumi belépõjeggyel látogathatók.

Borsos Miklós Lakásmúzeum
((II..,,  ÚÚrrii  uu..  66..,,  II..  eemmeelleett))
AAzz  AArrss  SSaaccrraa  FFeesszzttiivvááll  kkeerreettéébbeenn  sszzeepptteemmbbeerr  2266--áánn,,
sszzoommbbaattoonn  1177..0000  óórraakkoorr  Sediánszky János újságíró, író
emlékezik Borsos Miklós Kossuth-díjas szobrászmû-
vészre, egykori otthonában. Majd Pajor András lelkipász-
tor, író tart elõadást Mûvészet és kultúretika címmel.
Mindenkit szeretettel várnak. Telefon: 06-70/510-9452

Kiállítás Darvas Ivánról a Bajor Gizi
Színészmúzeumban
((XXIIII..,,  SSttrroommffeelldd  AAuurrééll  uu..1166..))
Az Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet kiállítással
emlékezik Darvas Iván szüle-
tésének 90. évfordulójára.
Darvas az egyik legnagyobb
formátumú magyar mûvész,
kinek szerteágazó tehetségét
színpadi és filmszínészként,
rendezõként, képzõmûvész-
ként egyaránt ismerhetjük. Darvas Iván munkásságá-
nak bemutatásával párhuzamosan számtalan pályatárs
mûvészetét idézi fel, mint Várkonyi Zoltán, Tolnay Klári,
Ruttkai Éva vagy Makk Károly.  A kiállítás 2015. szep-
tember 12-tõl 2016. január 31-ig tekinthetõ meg, szer-
dától vasárnapig, 14-18 óráig.

Programok

Az önkormányzat ingyen 
hívható zöld száma közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztõségben.

Várnegyed

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann
kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,
ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinn--
ggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

HHûûvvöössvvööllggyyii  úton 2 lakásos bauhaus-villaépületben I.
emeleti 125 m2-es felújítandó öröklakás (elvi tetõtér be-
építési lehetõséggel) terasszal, garázs lehetõséggel, repre-
zentatív belterekkel eladó. Irányár: 43 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

ÚÚrrii  utcában reprezentatív módon felújított 60 m2-es, 2
szobás, étkezõkonyhás, cirkófûtéses, beépített bútorokkal
kialakított, emeleti önkormányzati lakás örökölhetõ bér-
leti joga átadó. Csereirányár: 24,9 M Ft. 212-1261,
0630/488-1933.  

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Bécsi kapu térnél a Táncsics utcá-
ban 2 egymás melletti, közvetlen kertkapcsolatos, 2 x 36
m2-es, dongaboltozatos, cirkófûtéses, felújított önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirány-
ár: 13,9 M Ft és 14 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa utcában 55 m2-es felújított, egyedi gázfû-
téses, 2 külön bejáratú szobával, étkezõs konyhával, kam-
rával kialakított öröklakás eladó vagy hasonló méretû I.
kerületi önkormányzati lakásra cserélhetõ értékegyezte-
téssel. Irányár: 25 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

ÚÚrrii utcában reprezentatív mûemléképület II. emeletén
lévõ  100 m2-es, Tóth Árpád sétány és a belsõ udvar felé
is nyíló duplakomfortos, felújítandó önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó vagy kisebb lakásra cserél-
hetõ . Csereirányár: 29 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

DDiisszz téren felújított mûemlékház földszintjén 102 m2-
es reprezentatív, nagypolgári önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó vagy budai hasonló méretû kertes
vagy teraszos öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 35 M
Ft. Wágner Iroda, tel: 0630/488-1933. 

ÚÚrrii utcában belsõ kert felé nyíló 30 m2-es kertkapcsola-
tos  garzonlakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirány-
ár: 8,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii  várban az Országház utcában 50 m2-es 1,5 szo-
bás, cirkófûtéses felújított, emeleti öröklakás bérleti joga
átadó vagy hasonló csereértékû családi házra cserélhetõ.
Csereirányár: 17,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

XXIIII..  Normafa úton nagy kertes 4 lakásos villaházban lé-
võ 64 m2-es felújított, cirkófûtéses önkormányzati lakás
kisebb I. kerületi önkormányzati lakásra cserélhetõ. Cse-
reirányár: 14,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630
488-1933

OOrrsszzáágghháázz  utcában a Mátyás templom közelében mo-
dern építésû ház II. emeletén lévõ 55 m2-es, 1,5 szobás, fel-
újított, cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bér-
leti joga átadó vagy hasonló csereértékû budai öröklakás-
ra cserélhetõ. Csereirányár: 22,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.  

SSzzeenntthháárroommssáágg  utcában 36 m2-es teljeskörûen, igényesen
felújított önkormányzati lakást elcserélném vári lakásra ér-
tékegyeztetéssel, vagy örökbérleti joga átadó, 21 MFt. Tele-
fon: 202-2505, +36-30-251-3800.00

EEggyyeetteemmiissttaa  lányomnak keresek emeleti, felújítandó örök-
lakást, készpénzfizetéssel. Magánszemély! Telefon: 06-20-
496-6601.

NNaaggyyoobbbb eladó lakást keresünk saját részre a Várban,
vagy a Vár oldalán. Házaspár két kisgyerekkel költözne. Ingat-
lanosok ne hívjanak. Telefon: 06-20-925-5036.

BBiimmbbóó úton családi ház építésre alkalmas telek 117 millió
forintos irányáron eladó. BakosLak Ingatlan 326 06 18, 06-
20-9740-571

IIII..  Fenyves utcánál felújítandó családi ház 110 millió forin-
tért eladó. BakosLak Ingatlan 326 06 18, 06-20-9740-571 
II. Kuruclesi útnál 2001-ben épült 68 nm-es 2 + félszobás el-
sõ emeleti, erkélyes, garázsos igényes lakás 51 millió forintért
eladó. BakosLak Ingatlan 326 06 18, 06-20-9740-571

KKéésszzppéénnzzeess ügyfelünk részére keresünk minimum 40 nm-
es1,5-2 szobás lakást 20 millió forintig, második emelet fe-

lett liftes házban. BakosLak Ingatlan 326 06 18, 06-20-
9740-571

XXIIIIII..  portaszolgálatos garzonházban 5 db felújított mini
garzon bérlõkkel vagy bérlõk nélkül kizárólag egyben 65 M
Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 06 18, 06-20-9740-571

KKeelleettii Károly utcában Majláth házakban elsõ emeleti, csen-
des, elegáns 130 nm-es, 3+ félszobás, kiserkélyes felújított la-
kás 80 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 06 18,
06-20-9740-571

IIII..  kerület Rózsadombon 200 nm-es 5 szobás elsõ emele-
ti lakás 200 millió Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 06 18,
06-20-9740-571

BBaakkoossLLaakk  IInnggaattllaann  KKpp--eess  üüggyyffeelleeii  rréésszzéérree  kkeerreess  eellaaddóó  kkii--
aaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  aazzoonnnnaallii  ffiizzeettéésssseell..  BBaakkoossLLaakk  IInnggaattllaann,,  II..
BBaatttthhyyáánnyy  uuttccaa  3322..  TTeelleeffoonn::  332266  0066  1188,,  0066--2200--99774400--557711

EEllccsseerréélleemm,, Logodi utcai, 79 m2-es, I. emeleti, erkélyes
öröklakásomat, tulajdonjog átadással, hasonló minõségû 40-
45 m2 körüli öröklakásra értékegyeztetéssel a környéken
(Krisztinaváros, Tabán, Víziváros). Csak tulajdonosokkal tár-
gyalok. Megkeresés: 06-1-212-2806.

TTuullaajjddoonnoossttóóll  eladó XII. ker. (Istenhegy)Óra úti 79 m2-es 3
szobás nagy teraszos kertkapcsolatos, örök panorámás tár-
sasházi öröklakás 2 támfalgarázzsal. Telefon: 06-20-578-
8155.

MMaaggáánnsszzeemmééllyy  garázst vagy beállót venne vagy építene a
Naphegyen, saját részre. Tároló vagy pince is érdekel. E-mail:
naphegytarolo@gmail.com vagy 20/3696664.

ÉÉrrtteellmmiissééggii  pár 2-2,5 szobás, felsõ emeleti lakást keres
csendes környéken, erkéllyel, gépkocsibeállási lehetõséggel,
azonnali készpénzfizetéssel. felújítandó is érdekel! Telefon:
06-70-433-9941.

LLooggooddii  utcában 103 m2-es I. emeleti nagypolgári lakás el-
adó, kertes házban. Ingatlanosok ne hívjanak. Telefon: 06-
70-382-2468.

TTiihhaannyyii  örökpanorámás felújított nyaralómat – nappali +
4,5 szoba, duplakomfort – felújításra szoruló, nagyméretû,
magas emeleti öröklakásra cserélném a kerületben, Várfalon
kívül. Víziváros elõnyben. Irányár: 35 MFt. Telefon: 06-70-
60-70-774.

ÜÜggyyvvééddccssaalláádd  gyermeke részére 1-2 szobás lakást venne
tulajdonostól a kerületben. Telefon: 06-30-305-9596.

JJeeggyyzzeetttt  nneemmeessii  kkúúrriiaa, 240 nm, Pest megyében, vári cse-
relakás beszámításával eladó. Csak tulajdonosokkal tárgya-
lok. Telefon 06-20-2865-135.

+5000 FT-OT ADOK AZ ÚJSÁG 
FELMUTATÁSAKOR VÁSÁRLÁS ESETÉN! 
RÉGISÉG FELVÁSÁRLÁS KÉSZPÉNZÉRT!

1199..  ééss  2200..  sszzáázzaaddii  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyytt,,  rrééggii  bbúúttoo--
rrookkaatt,,  ffaallii--,,  aasszzttaallii  ééss  áállllóó  óórráátt,,  llaakkbbeerreennddeezzééssii  ttáárrggyyaakkaatt,,
aasszzttaallii  ddíísszzeekkeett,,  eezzüüsstt  ggyyeerrttyyaattaarrttóótt,,  ccuukkoorrddoobboozzookkaatt,,  hhii--
bbáássaatt  iiss,,  hhaaggyyaattéékkoott!!  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann!!  AA  hhéétt  mmiinnddeenn  nnaapp--
jjáánn  hhíívvhhaattóó..  TTeelleeffoonn::  0066--7700--66000000--332233,,  MMaarrkkóó  IIssttvváánn,,  ee--
mmaaiill::  mmaarrkkoo..aannttiikk@@ffrreeeemmaaiill..hhuu..

éélleettjjáárraaddéékk
ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne szakképzett ápolónõi vég-

zettséggel. Aradi Lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-30-991-
8719.00

II..  kkeerrüülleettbbeenn lakó fiatal házaspár kötne életjáradéki vagy
eltartási szerzõdést itt élõ nyugdíjas úrral vagy hölggyel. Te-
lefon: 06-30-338-5372.

aaddááss--vvéétteell

TTookkaajjiitt,, régit, palackosat méltányos áron venne gyûjtõ.
Tel.: 06-20-370-7221.

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, ér-
tékbecsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort,
alpacca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is,
bizsut, borostyánt). Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-
30-973-4949.00

KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyve-
ket, könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-
levelezõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-
régiségeket. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel./fax:
212-8909, e-mail: kriszt.ant@gmail. com. Nyitva: h-p
10-18 óráig.00

1199--2200..  sszzáázzaaddii  mmaaggyyaarr  ééss  rrééggii  kküüllffööllddii  ffeessttmméénnyyeekk,,
mmûûttáárrggyyaakk  vvéétteellee  kkéésszzppéénnzzéérrtt..  DDííjjmmeenntteess  éérrttéékkbbeeccss--
llééss..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--994499--2299--0000  EEmmaaiill::  nneemmeess..ggyyuullaa
@@nneemmeessggaalleerriiaa..hhuu NNeemmeess  GGaalléérriiaa::  11002244..  SSzziilláággyyii
EErrzzsséébbeett  ffaassoorr  33..

KKAASSTTÉÉLLYYOOKK  BBEERREENNDDEEZZÉÉSSÉÉHHEEZZ  vásárolok antik búto-
rokat, kisebb-nagyobb festményeket, bronz tárgyakat,
porcelánokat, Kovács Margitot, álló-, fali-, asztali dísztár-
gyakat (hibásat is) 6-12 személyes ezüst étekészleteket,
tálcát stb., könyveket, régi katonai kitüntetések tárgyait és
teljes hagyatékot. Telefon: 06-20-280-0151, herendi77@
gmail.com.

sszzoollggáállttaattááss

KKéémméénnyyeekk  jjaavvííttáássaa,,  bbéélleellééssee,,  tteettõõjjaavvííttááss,,  tteettõõjjáárrddáákk  ffeell--
úújjííttáássaa,,  kkiiééppííttééssee..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--221133--77771133,,  338811--66778877..

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalása is.
Gipszkartonozás, kõmûves javítások. Gyors kezdés, rövid ha-
táridõ. Kovács Gergely 06-30-5686-255.

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Tele-
fon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308.

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csa-
pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Te-
lefon: 06-30-447-3603.

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2200  éévvee  vváállllaalloomm  iiggéénnyyeesseenn,,  bbeeccssüülleetteesseenn  ffaa  ééss  mmûûaannyyaagg
aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeessttéé--
sséétt,,  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaa--
llaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--00226699..oo

OPTIKA PAP SÁNDOR OSTROM UTCA 6.
ELEGÁNS SZEMÜVEGEK, VEVÕBARÁT ÁRAK. 

APRÓBETÛS SZÖVEGEKHEZ JÓ KÉZINAGYÍTÓK!
MEGRONGÁLÓDOTT SZEMÜVEGÉT

RENDBEHOZZUK. VÁLLALKOZÁSUNK ITTHON
ADÓZIK!. TELEFON 213-5368.

KKllíímmaasszzeerreellééss,,  kkaarrbbaannttaarrttááss,,  sszzeellllõõzzéésssszzeerreellééss,,  vvíízzsszzeerree--
llééss  ggaarraanncciiáávvaall..  SSzzõõnnyyeeggttiisszzttííttááss,,  kkáárrppiittttiisszzttííttááss  ééss  bbuurrkkoo--
llaattookk  ggõõzzttiisszzttííttssaa  aa  hheellyysszzíínneenn..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--444411--
88661166,,  0066--7700--555522--66999966..

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, 

PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS,  
VÍZSZERELÉS, CSEMPÉZÉS, VILLANYSZERELÉS, 

AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE, ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁK, TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505, 0630-251-3800.

33    AAZZ  11--BBEENN!!
1100  éévvee  mmûûkkööddõõ  II..  kkeerrüülleettii  ccéégg  ggoonnddnnookkssáággoott,,  ffûûttõõ--,,  kkaa--
zzáánnkkeezzeelléésstt,,  ttaakkaarrííttáásstt  vváállllaall  ttáárrssaasshháázzaakk,,  iirrooddaahháázzaakk,,  kköö--
zzüülleetteekk  rréésszzéérree..  RReeffeerreenncciiáávvaall  rreennddeellkkeezzüünnkk!!  HHíívvjjoonn  bbiizzaa--
lloommmmaall!!  TTeelleeffoonn::  0066--3300--66770000225588..

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa  tanítás, korrepetálás. Emeltszintû és
középszintû érettségire, egyetemi, fõiskolai tanulmányokra
felkészítés. Több mint húszéves gyakorlat. Telefon: 06-1-213-
7747, 06-20-518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa  szaktanár oktatást vállal referenciamunkák-
kal valamennyi korosztály számára. Felkészítés középiskolai
és egyetemi felvételi vizsgára. Évközi felzárkóztatás minden
iskolatípus esetében. Telefon: +36-30-541-3577.

DDiipplloommááss tanárnõ angol, német óraadást vállal a
Batthyány tér közelében. Telefon: 06-20-286-3505, E-mail:
fruzsinajarmy@gmail.com.

JJööjjjjöönn!!  TTaannuulljjoonn  mmáásskkééppppeenn  mmoozzooggnnii..  EELLMMÚÚLLNNAAKK  AA
FFÁÁJJDDAALLMMAAKK!!  GGyyóóggyyííttóó  mmoozzggááss,,  rreellaaxxáácciióó  eeggyybbeenn..  TTööbbbb
mmiinntt  mmoozzggááss!!  SSzzeepptteemmbbeerrttõõll,,  ccssüüttöörrttöökköönnkkéénntt  eessttee  66  óórraa,,
TToollddyy  FFeerreenncc  GGiimmnnáázziiuumm..  wwwwww..ffeellddeennkkrraaiiss--ttaannffoollyyaamm..hhuu
++3366  2200--552222  22772211..

vveeggyyeess

VViiddéékkii  7 éves kisfiúnak támogatót keresek. Anyja elhagy-
ta, gyámja lebénult, új gyámja munkanélküli. Pedagógusa. Te-
lefon: 06-20-5963-394.

Ingatlan

Oktatás

Adás-vétel
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AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,  77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,
kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

EENNEERRGGIIAA--SSTTOOPP  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//336655--996699,,

0066--3300//665555--665555--22

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!
AALLAAGGÚÚTT--AANNTTIIKK

KKéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárrooll
rrééggii  kköönnyyvveekkeett,,

mmaaggyyaarr  ééss  kküüllffööllddii
ffeessttmméénnyyeekkeett

eeoozziinnooss  ZZssoollnnaayy  ttáárrggyyaakkaatt,,
aannttiikk  mmûûttáárrggyyaakkaatt..

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

Telefon:

201-5607
06-20-319-0292

Életjáradék

Szolgáltatás

Vegyes

Szociális ruhavásár
A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a rá-
szoruló lakosok számára. Az akció során kedvezményes
áron vásárolhatnak használt ruhanemût, gyermek, nõi,
férfi ruházatot és játékokat szeptember 28-án, hétfõn 8-
16 óráig. Helyszín: 1024, Széll Kálmán tér 3. II. emelet.
Telefon: 212-2783, 212-2811. A szociális vásárra elsõsor-
ban gyermeküket egyedül nevelõ szülõket, kisnyugdíja-
sokat és kiskeresetû lakosokat várnak.   
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