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Budaváré az elsõ zöld rendszám

Elektromos töltõállomások a kerületben
A Budai Vár és környéke közlekedésének fej-
lesztését célzó európai uniós program része-
ként elektromos töltõket telepített a Buda-
vári Önkormányzat a Lovas úti parkolónál
a Murad-lift közelében, valamint a Várkert
Bazár mélygarázsban. A hivatalos átadóün-
nepségen jelentették be, hogy a kerület
együttmûködési megállapodást kötött az
elektromos taxikat is üzemeltetõ Budapest
Taxival, valamint bemutatták a zöld rend-
számot is, amelyet az elsõk között kapott meg
az önkormányzat gépkocsija. 

Elkötelezett az elektromos autózás népszerûsíté-
se mellett a Budavári Önkormányzat, amely
Budapesten elsõként biztosított ingyenes parko-
lást a nulla károsanyag-kibocsátású jármûvek szá-
mára a kerület teljes területén. Mivel az elektro-
mos jármûvek elterjedésében a villámtöltõk
játsszák a legnagyobb szerepet, az önkormányzat
úgy döntött, hogy a Budai Vár és környéke közle-
kedésének fejlesztését célzó európai uniós prog-
ram keretében a Lovas úti parkolónál a Murad-
lift közelében, valamint a Várkert Bazár mélyga-
rázsban modern villámtöltõfejeket létesít. 

Az ünnepélyes átadáson dr. György István kor-
mánymegbízott leszögezte: a kormányzat támo-
gatja a környezetbarát, elektromos jármûvek mi-
nél gyorsabb elterjesztését. Ennek a vállalásnak

fontos lépése a zöld rendszám bevezetése,
amellyel a jövõben számos kedvezményt lehet
majd igénybe venni. Az errõl szóló tervezetet a
Nemzetgazdasági Minisztérium hamarosan nyil-
vánosságra hozza – hívta fel a figyelmet Budapest
kormánymegbízottja, aki kiemelte, hogy a kor-
mány mellett az I. kerület példáját követve az ön-
kormányzatok is biztosíthatnak különféle ked-
vezményeket. Dr. György István bejelentette: a
nulla emissziós, valamint az elektromos hajtással
legalább 25, illetve 50 kilométer megtételére ké-
pes jármûvek számára eddig kiadott kilenc zöld
rendszámot elsõként igényelte a Budavári Ön-
kormányzat.

A Budavári Önkormányzat az utóbbi évek-
ben számos szemléletformáló, innovatív intéz-
kedést hozott. Elsõként lépett fel a falfirkák el-
len, megtiltotta a játszótereken a dohányzást,
bevezette a Szociális Kártyát és az elsõk között
csatlakozott az Élõ bolygónk elnevezésû kör-
nyezetvédelmi felhíváshoz. Hasonló szemlélet-
formáló kezdeményezés az e-mobilitás ösztön-
zése is - mondta dr. Nagy Gábor Tamás.
Budavár polgármestere emlékeztetett: a képvi-
selõ-testület döntése értelmében a zöld rend-

számmal rendelkezõ gépjármûvek október else-
jétõl ingyenesen parkolhatnak az I. kerületben. 

Az e-mobilitás melletti elkötelezõdést erõsíti a
Várnegyed gépjármûforgalmának és környezeti
terhelésének csökkentését célzó uniós KÖZOP
projekt, amelynek részeként bruttó 31 millió forin-
tos beruházással kialakítottak két villámtöltõt a ke-
rületben. Az üzemeltetést a Budavári Önkormány-
zat végzi, a felügyeletet és a non-stop diszpécserszol-
gálatot a Budavári Kapu Kft. látja el. Dr. Nagy
Gábor Tamás a szolgáltatás igénybevételérõl el-
mondta, hogy a töltõk ingyenes használatához szük-
séges kártyát egyszeri regisztrációs díj ellenében az
önkormányzat Kapisztrán téri ügyfélszolgálatán
igényelhetik az elektromos autók tulajdonosai.
Hozzátette: az önkormányzat vizsgálja annak lehe-
tõségét, hogy a Jedlik Ányos-tervhez kapcsolódva az
ingyenességet hosszabb távon is fenntartsák. 

Üdvözölte a gyorstöltõk telepítését a három
elektromos autót üzemeltetõ Budapest Taxi
ügyvezetõje. Horváth Csaba elmondta: az el-
múlt másfél évben mintegy 10 ezer utazást bo-
nyolítottak az elektromos taxik, amelyek nagy
népszerûségnek örvendenek az utasok körében.
Ezért is fontos, hogy egyre több a városban a töl-
tõállomás, hiszen ezek nélkül a környezetbarát
taxik nem tudnának megfelelõ hatékonysággal
mûködni. 

Végezetül dr. Nagy Gábor Tamás és Horváth
Csaba aláírta azt az együttmûködési megállapo-
dást, amelynek értelmében a Budapest Taxi in-
gyenesen használhatja a töltõállomásokat, míg az
önkormányzat vállalja, hogy taxirendelés esetén
az elektromos autókat részesíti elõnyben.           -pp-

Horváth Csaba a Budapest Taxi ügyvezetõje, dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és dr. György István Budapest kormány-
megbízottja a tájékoztatón

A legmodernebb technológiát használó Terra 53 CJG típusú villámtöltõvel egyszerre két autót lehet menetkészre feltöl-
teni, méghozzá mindössze 15–30 perc alatt. A kivitelezést az SWR Bauconsulting Tanácsadó Kft. végezte, a töltõket az
ABB Kft. szállította. 

Meleg színek és zene járják át a képeit, mint-
ha megnyugtatni és mélyen elgondolkod-
tatni szeretne. Családjában több mûvész is
volt, vállaltan magában hordozza felmenõi
magyar és európai látásmódját. Vinczellér
Imre Príma-díjas festõ, a Francia Mûvé-
szeti Akadémia tagja az I. kerületben él, ok-
tóber 5-én a Várnegyed Galériában nyílik
kiállítása. A mûvésszel pasaréti mûtermé-
ben beszélgettünk.

s Egyéni stílusú, szürreális festményei könnyen
azonosíthatók alkotójukkal. Milyen elemekbõl táp-
lálkozik a maga köré teremtett világ?

- A kezdetektõl kultúrtörténeti–mûvészeti ha-
gyományokra építkezem, emiatt már a szocializ-
mus idején is a polgári világ festõjének tartot-
tak. Mindig is vállaltam ezt a besorolást, persze
soha nem a szó kispolgári vagy nyárspolgári ér-
telmében. Figuratív és nonfiguratív képeimet a
tradíció és a megújulás összhangjában festem.
Ebben a szellemben nõttem fel. Nagyon hálás
vagyok a felmenõimnek, mert a történelem jó
és rossz oldalait nem könyvekbõl, hanem ott-
honról tanultam meg. A humanizmus az élete-
met és az alkotásaimat is meghatározza. 

Kasselik László nagybátyám Csók István és
Beck Ö. Fülöp tanítványaként festõ és szobrász
volt egyszerre. A másik nagybátyám, Hevesy
Iván mûvészettörténész, a modernizmus képvi-

selõje az 1920-as években a Nyugatba írta cikke-
it. A 21. században a modernizmust én is na-
gyon fontosnak tartom, ugyanakkor az öncélú
l’art pour l’art modernkedést látva óvatos va-
gyok és nem tudok mindent elfogadni csak
azért, mert „trendi”. Léteznek azonban olyan el-
vont területek, például a zene, ahol az értelmi-ér-
zelmi hangzásokat át lehet ültetni vizuális nyelv-
re. A zene esetében óhatatlanul elvont nyelvezet-
re van szükség, mégis többször használok foto-
realisztikus elemeket.                  (Folytatás a 4. oldalon) 

Koncert-képek 
a Várnegyed Galériában

Parasportolók teniszeztek a Szilágyiban

Érzékenyítõ foglalkozás 
kerekesszékes bajnokokkal

„Hi everybody!” – kiáltotta vidáman a Szilágyi Erzsébet Gimnázium 8-dikos és 9-dikes diákjai és
tanáraik felé Karin Korb kétszeres paralimpiai bajnok teniszezõ, miközben Paul Walkerrel, az
amerikai nõi kerekesszékes teniszválogatott korábbi edzõjével begördültek az iskola tornatermé-
be. Az Egyesült Államokból érkezett vendégek október 12-én egy testnevelés, majd egy angol tan-
óra keretében meséltek saját sorsukról, valamint a mozgáskorlátozottak életében is rendkívül
fontos szerepet betöltõ sportról, illetve a fogyatékkal élõk társadalmi elfogadottságáról.

(Tudósításunk a 3. oldalon)

Vinczellér Imre: Sydney-koncert
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A digitális olvasás korában olvasunk-e még
magyar klasszikusokat, Jókait, Mikszáthot,
Madáchot? Számíthat-e érdeklõdésre ezen
klasszikusok szülõházának, otthonainak meg-
látogatása? Érdekes programot állított össze a
Budavári Lakosok Szövetsége a Budavári Ön-
kormányzat támogatásával egy kirándulás ke-
retében. Balassi Bálint, Madách Imre és
Mikszáth Kálmán szlovákiai és magyarországi
emlékeit látogatták meg.

Elsõ állomás a Balassiak otthona, Kékkõ
(Modri Kamen) vára. Nagykürtöstõl néhány
kilométerre  már messzirõl látszik a várrom.
Majd amikor felértünk elénk tárult egy kas-
tély teljesen ép állapotban. A magyarázat egy-
szerû. A 12. században épült erõdítményt
többször is lerombolták, sokáig lakatlan volt,
míg a 18. században a a vár köveibõl építet-
tek egy közepes méretû, zömök neorene-
szánsz kastélyt. Az épület sorsa 1945 után is
zaklatott volt.  A helyiek ötlete mentette
meg. Kitalálták, hogy létesíteni kell itt egy
múzeumot, ami nincs még Szlovákiában. Ez
lett a bábmúzeum.  Ma már három múzeum
található itt, az egyik Balassi Bálintnak állít
emléket. A vár megmaradt falainak állag-
megóvása folyik jelenleg, de a várfal aljában
kialakított kilátó terasz látogatható és innen
mesés kilátás nyílik a tájra.

Második állomás Alsósztergova (Dolna
Trehova), Madách szülõfaluja. A Madách
kúria egy szép parkban áll. A múzeum két
részbõl áll. Az egyikben Madách dolgozó és
háló helyisége, valamint a mindennapi élet
berendezései állnak, a másodikban a Tragé-

dia kiállítása. Lehet a Tragé-
diát úgy bemutatni, hogy az
látványos legyen? – fogalma-
zódott meg néhányunkban
a kérdés. Lehet. Rendkívül
ötletes megoldással alakí-
tottak ki egy interaktív kiál-
lítást, amelynek csak végét
említem. Az utolsó képben
Ádám az ûrben kéri az Urat,
hogy vessen véget életének,
mert nem akarja a látott
romlásba vinni az emberisé-
get. De megtudván, hogy
utódja lesz, mégis a küzdést
választja. Ezt a néhány sort
az ûrbõl halljuk Charles Simonyi hangján,
aki mint az elsõ magyar ûrturista Magyar-
ország felett repülve üzenetét ezekkel a so-
rokkal fejezte be. A kiállítás ezután természe-
tesen a Tragédia utolsó mondatával zárul
Madách kézírásával: „Mondottam, ember
küzdj és bízva bízzál.” A kiváló idegenvezetés-
sel párosulva maradandó élményt nyújt a ki-
állítás.

Harmadik állomás. Mikszáthfalva (Skla-
biná) az író szülõfaluja. A múzeum az író
szülõházában van (nem az igazi, mert ezt a
házat 5 éves korában építette apja). Kedves
ház, az udvarban gémes kút, pihenõ padok.
A múzeum maga két említésre méltó kiállí-
tó szobából áll. Az egyikben az író mûvei-
bõl, életrajzából látunk ismertetõket, a má-
sik lakószoba. Elismeréssel kell szólnunk az
idegenvezetõkrõl. Ízes palóc tájszólásuk kü-

lönösen kedvessé tette felkészült, részletes
magyarázataikat.

A második Mikszáth állomás Horpács.
Mikszáth nem tudott elszakadni Nógrád
megyétõl. Amikor már híres, befutott író
lett, megengedhette magának, hogy Hor-
pácson vegyen egy telket, és saját elképzelése
szerint építsen ott egy házat. Itt láthatjuk író-
asztalát, híres pipatóriumát, és egy dúsan fa-
ragott elõlapú szekrényt. A nagyszobában
említésre méltó még egy szószék, ahol a tisz-
teletes beszélt az istentiszteleteken. A falu-
ban csak katolikus templom volt, és a csekély
számú reformátusnak itt tartották az isten-
tiszteleteket. 

Kicsi, de hatásos kiállításokat láttunk, azt
hiszem, hogy ezek diák szemmel is megkapó-
ak. Köszönet illeti a Budavári Önkormány-
zatot, hogy anyagilag is támogatta a BLSZ
programját.                   Budavári Lakosok Szövetsége

Magyar költõk, írók nyomában 
a Felvidéken

DANKHÁZI TIBOR, Fidesz-KDNP
1. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap utolsó kedd, a Polgármesteri
Hivatal Képviselõi irodájában.

MARSCHALL MÁTÉ, Fidesz-KDNP
2. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap elsõ kedd, 17 óra, a Budavári
Polgári Szalonban (Fõ u. 28.), telefonos egyeztetés alapján
(+36-20-354-1046)

TÍMÁR GYULA, Fidesz-KDNP
3. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap elsõ kedd, 17-18 óra, Fidesz
iroda (Fõ u. 28.) 
Elõzetes egyeztetés: +36-20-353-71-00.

TÓTH GÁBOR, KDNP-Fidesz
4. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap elsõ szerda, 17-18 óra,
Vízivárosi klub (Batthyány u. 26.).

DR. JENEY JÁNOSNÉ, Fidesz-KDNP
5. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ a Vízivárosi klub-
ban (Batthyány u. 26.), elõzetes egyeztetés alapján
(+36-20-353-7272)

HORVÁTH CSILLA, Fidesz-KDNP
6. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ, 16-17 óra, az
Attila út 65. alatt vagy elõzetes bejelentkezés alapján
(+36-20-354-06-66).

DR. PATTHY SZABOLCS, KDNP-Fidesz
7. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: telefonon egyeztetett idõben (+36-30-
456-79-67)

VARGA ANTAL, Fidesz-KDNP
8. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap elsõ csütörtök, 17-18 óra,
Szent Gellért Gimnázium (Krisztina tér 4.), elõzetes
egyeztetés a +36-20-354-0355-os telefonszámon.

VECSEY ANDRÁS, Fidesz-KDNP
9. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden páros hónap elsõ kedd, 16-17 óra,
Asztalka Cukrászda (Tabán, Döbrentei u. 15.) illetve
Tabán Templom- tér.

ORCZI ANTAL, Fidesz-KDNP
10. számú egyéni választókerület
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óra, 
Uránia Csillagvizsgáló (Sánc u. 3/b.)

DR. GALLOWICH MARGIT, LMP
Fogadóóra: minden hónap elsõ hétfõjén 17-18 óra, 
a Hattyú utcai Idõsek Klubjában, illetve elõzetes egyez-
tetés alapján máshol is (+36-30-353-8223).

REMENYIK ILDIKÓ, MSZP-MLP
Fogadóóra: minden hónap elsõ szerda, 16-18 óra,
Krisztina tér 1.

VÁRADINÉ NASZÁLYI MÁRTA,  EGYÜTT-PM 
Fogadóóra: minden hónap harmadik péntek, 15-17 óra,
helye az eokoskodas.blog.hu felületen, illetve a politikusi
facebook oldalon jelezve, illetve külön egyeztetés alap-
ján más idõpontban is.

VERES DÁVID OLIVÉR, DK
Fogadóóra: minden kedden 16-18 óra, a Polgármesteri
Hivatal Képviselõi irodájában, illetve egyéni egyeztetés
alapján. Elérhetõség: +36-20-353-6727.

Képviselõi fogadóórák
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma megbízásából
az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ nyílt pályázat
keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsõok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõokta-
tási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A korábbi évek hagyományainak megfelelõen, a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az idén
is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójá-
hoz. Az Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés ér-
dekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló
fiatalok felsõfokú tanulmányainak támogatása.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007.
(III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján
kizárólag a települési önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkezõk részesülhetnek. Az ösztön-
díjpályázatra azok a települési önkormányzat illeté-
kességi területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos
szociális helyzetû:
• felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõ-
oktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos), alap-
fokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapkép-
zésben, mesterfokozatot és szakképzettséget ered-

ményezõ mesterképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsõfokú, illetve felsõoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat. 
• 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt
álló középiskolások;
AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  hhaattáárriiddeejjee  22001155..  nnoovveemm--
bbeerr  99..
További információ: www.budavar.hu honlapon, vagy
személyesen a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Népjóléti Csoportján: 1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1. sz. alatt, valamint a 458-3051 tele-
fonszámon.

Felhívás! Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra

Ottlik Géza halálának 25. évfordulójá-
ra emlékeztek egykori lakóháza elõtt,
az Attila utca 45. számnál. A megem-
lékezést követõen koszorúkat helyeztek
el az író emléktáblája alatt.

Az önkormányzatot Nagy Gábor Tamás
polgármester, a Petõfi Irodalmi Múzeumot
(PIM) Kovács Ida gyûjteményi referens, a
Petõfi Sándor Gimnáziumot diákjai képvi-
selték az eseményen.

– Talán ti még nem olvastátok, de elõbb,
utóbb elérkezik a korszak, amikor megis-
merkedtek Ottlik Géza mûveivel – szólítot-
ta meg a gimnazistákat a polgármester,
megjegyezve: az Iskola a határon sokak sze-
rint ez egyik legnagyobb hatású XX. századi
magyar regény.

Thimár Attila irodalomtörténész beszé-
dében hangsúlyozta: a halálra, az eltávozás-
ra emlékezni mindig szomorú dolog, külö-
nösen, ha az idõjárás olyan borongós, ke-
délytelen, mint ma, és amilyen 1990. októ-
ber 9-én volt, amikor Ottlik befejezte földi
pályáját.

– Mind a katonaiskola, mind késõbb a
civil élet megerõsítette benne azt a kí-
méletlenül pontos érzéket, ami elvá-
lasztja egymástól a jó és a rossz, a vállalható
és a vállalhatatlan cselekvéseket – sommázta
az irodalomtörténész, s hozzátette, bár már
nincs köztünk, regényeinek, elbeszéléseinek
szereplõit szerencsére megkérdezhetjük, ha
fellapozzuk könyveit, Bébé, Szeredy, Medve
Gábor, Hilbert Lexi rendre elmondják véle-
ményüket a világ eseményeirõl.

– Az elmúlt negyed században sokszor válto-
zott esztétikai megítélése, volt, amikor nagyon
sokra értékelték, s volt, amikor éppen úgy
tûnt, elfelejtik regényeit: az Iskola a határont,
a Hajnali háztetõket, a Hajónaplót – fogalma-

zott Thimár Attila. Az irodalomtörténész ki-
tért rá: az olvasóközönség nagyon várta a
Buda megjelenését, majd sokan csalódtak,
amikor a könyvet kezükbe vették. Néhányan
még azt is megkérdõjelezték, hogy vajon õ írta-
e az Iskola a határont. Mára szerencsére el-
nyerte a számára megfelelõ helyet, kötelezõ
tananyag, válaszható érettségi tétel lett.

Beszéde végén kifejtette: manapság külö-
nösen nagy szükség van arra az ottliki alapté-
telre, hogy a bajtársiasság rövidebb vagy
hosszabb idõ után, de minden esetben a leg-
inkább kifizetõdõ magatartás.

– Huszonöt év elmúltával is gondolha-
tunk arra, hogy élhetett volna tovább,
hogy befejezhette volna saját kezével
Buda címû regényét, hogy milyen jó len-
ne, ha ma tanácsokat adna. De mind-
ezeknél sokkal fontosabb, hogy regényeit
újraolvasva folyamatos dialógusban lehe-
tünk vele, s ez a lehetõség immár mind-
örökre megmarad – zárta gondolatainak
sorát Thimár Attila.
A koszorúk elhelyezése elõtt a Várnegyed
polgármestere néhány szót szólt a
Kampfl József szobrászmûvész alkotta, sa-
játosan, darabokból összeillesztett emlék-
tábláról.

– Utal Ottlik töredékes stílusára, amely-
ben alkotott – mondta, hozzáfûzve: Buda
címû regényébõl való a felsõ részén olvas-
ható idézet: Visszakerültél hát Budára,
ahol születtél – ez a mû kezdõmondata.
Az önkormányzat koszorúját Nagy
Gábor Tamás helyezte el a ház falán,
Kovács Ida gyûjteményi referens, a PIM,
míg a diákok a Petõfi Sándor Gimnázium
nevében koszorúztak.                                 DIA

Mikszáth Kálmán emlékház, az eredeti leégett szülõház helyén –
Mikszáthfalva (Sklabinál) Szlovákia 

Negyed százada távozott az Iskola a határon írója

Emlékezés Ottlik Gézára 

A Budavári Önkormányzat nevében Nagy Gábor Tamás pol-
gármester helyezett el koszorút Ottlik Géza emléktáblájánál Ottlik Géza elsõ novellái a Napkelet címû

folyóiratban jelentek meg 1931-ben, 1939-
ben a Nyugat is közölte A Drugeth-legen-
da címû elbeszélését. Ez a megjelenés rendkí-
vül fontos volt Ottlik számára. „A második
próbálkozásomat, évekkel késõbb, elfogadták
– írja visszaemlékezésében. – Babits azt üzen-
te: tetszett. Ezzel befogadtak a Nyugat mun-
katársának. Nagyobb dicsõség soha nem ért.
Ma is féltékenyen óvom az irodalomtörténeti
skatulyában a helyemet, mint a Nyugat har-
madik nemzedékéhez tartozó elbeszélõ” – ol-
vashatjuk a Vallomások a Nyugatról címû
kötetben megjelent írásában.



XX. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM, 2015. OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK

E-mail: varnegyed@budavar.hu 3Várnegyed

Nyílt nap az Idõsek klubjaiban 
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ Idõsek klubjai Nyílt napot szerveznek 22001155..
nnoovveemmbbeerr  44--éénn  1133..3300  óórrááttóóll..  Lehetõség lesz megis-
merni a klubok életet, csatlakozni, új barátokat szerez-
ni. A klubok ezen a napon kézmûves foglalkozással vár-
ják az érdeklõdõket. A három klub elérhetõségei:
1. sz. Idõsek Klubja
Budapest, Hattyú u.16. (bejárat a Fiáth János utca felõl)
Tel./Fax:201-9735. Vezetõ: Szutor Ágnes
2. sz. Idõsek Klubja
Budapest, Roham u.7. Tel.:3759-486
Vezetõ: Bokodi Ferencné
3. sz. Idõsek Klubja
Budapest, Fõ u.31. Tel.:201-4053
Vezetõ: Dr. Aczélné Halász Magdolna
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Elõadás a demenciáról a háziorvos
szemével
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ második alkalommal ad helyet a demencia -
szellemi hanyatlás témakörben elõadásnak. Ez alka-
lommal, ookkttóóbbeerr  2288––áánn,,  sszzeerrddáánn  1133..3300--kkoorr  ddrr..
BBooddrroogghheellyyii  LLáásszzllóótt a Budavári Önkormányzat Egész-
ségügyi Szolgálata Szakorvosi Rendelõintézetének fõ-
igazgatóját hívtuk meg, aki a háziorvos szemével, ta-
pasztalataival beszél a demenciáról, a betegséggel kap-
csolatos teendõkrõl és várja majd az érdeklõdõk kérdé-
seit. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt és hozzá-
tartozót.
Az elõadás helyszíne: IIII..  sszz..  IIddõõsseekk  KKlluubbjjaa,,  1013
Budapest, RRoohhaamm  uu..  77..
Érdeklõdni lehet a 375-9486-os telefonszámon,
Bokodi Ferencné klubvezetõnél.

Elõadások színészlegendákról
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató
Központ szervezésében az idén is folytatódik a színész-
legendák életét feldolgozó, vetítéssel egybekötött 3 ré-
szes elõadás-sorozat.  A most sorra kerülõ színészek
életében közös, hogy mindhárman nagy szegénységbõl,
hátrányos helyzetbõl indultak. A hasonló sors ellenére
azonban mégis eltérõ mûvészi pálya körvonalazódik
majd ki a felidézésük során. 
11..  eellõõaaddááss  nnoovveemmbbeerr  1122--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1144  óórraakkoorr::
SSooóóss  IImmrree
22..  eellõõaaddááss  nnoovveemmbbeerr  1199--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1144  óórraakkoorr::
PPssoottaa  IIrréénn
33..  eellõõaaddááss  ddeecceemmbbeerr  33--áánn  ,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1144  óórraakkoorr::
SSzziirrtteess  ÁÁddáámm
A rendezvényre a Hagyományok Háza (I., Corvin tér)
földszinti termében kerül sor,  Szebényi Ágnes – a
Színháztörténeti Intézet munkatársának – vezetésével.  
Az elõadások ingyenesen látogathatók, de az ülõhelyek
korlátozottsága miatt elõzetes jelentkezés szükséges az
alábbi elérhetõségen: 3. sz. Idõsek Klubja,  telefon: 201-
4053. 

Emléktábla avatás a Szent Anna
templomban
Apor Vilmos püspök 1938-ban az Eucharistikus
Világkongreszus évében a budapesti Batthyány téri
Szent Anna templomban mutatott be szentmisét. A
gyõri egyházmegye „Apor Vilmos imaév 2015” alkal-
mából emléktáblát avat 22001155..  nnoovveemmbbeerr  1155--éénn  vvaassáárr--
nnaapp  aa  1111  óórrááss  sszzeennttmmiissee  kkeerreettéébbeenn. A szentmisét be-
mutatja, beszédet mond és az emléktáblát felszenteli:
dr. Pápai Lajos gyõri püspök. Az ünnepségre mindenkit
szeretettel vár a Szent Anna Plébánia. 
További információ: felsovizivaros.plebania.hu és
www.szentannazene.hu

Miben élünk? – KSH felmérés
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 22001155..  ookkttóóbbeerr
1100..  ––  nnoovveemmbbeerr  3300..  kköözzöötttt önkéntes adatszolgáltatá-
son alapuló lakossági adatfelvételt végez Miben élünk?
– Lakásviszonyok 2015 címmel. A felmérésben részt-
vevõ háztartások címét véletlenszerûen választották
ki. Az összeírási munkát a KSH megbízásából a
Statek Kft. igazolvánnyal és megbízólevéllel ellátott
kérdezõi végzik.
A felmérésrõl további információ munkanapokon
08.00-16.30 óra között a 06-80200-766 telefonszá-
mon vagy a mibenelunk@ksh.hu e-mail címen kérhetõ.

Új hulladékszállító gépek
Megkezdõdött a fõvárosi hulladékgyûjtõ géppark mo-
dernizálása, októberig 64 új célgépet állít üzembe az
FKF Nonprofit Zrt., közel 3,5 milliárd forintos beruhá-
zással. A jármûvek nagy részét, 51 tömörítõs hulladék-
begyûjtõ autót a M-U-T Hungária Kft. szállítja a fõváros
számára. Ezeken felül 10 konténerszállítót, 2 teherau-
tót és 1 kompaktor munkagépet szerez be a társaság.
A Fõvárosi Önkormányzat az Európai Unió által finan-
szírozott beruházás részeként bõvíti új, modern és kör-
nyezetkímélõ jármûvekkel az FKF Nonprofit Zrt. gép-
parkját. A most beérkezõ célgépek EURO 6-os motor-
jának köszönhetõen tovább csökken mind a zaj, mind a
füstkibocsátás, ezáltal a géppark okozta környezetter-
helés. A cég nemcsak új célgépeket, hanem egy útvo-
nal-optimalizáló és szállításszervezõ informatikai prog-
ramot is üzembe helyez idén októberig.

Röviden
Érzékenyítõ foglalkozás kerekesszékes bajnokokkal

Parasportolók teniszeztek a Szilágyiban
„Hi everybody!” – kiáltotta vidáman a
Szilágyi Erzsébet Gimnázium 8-dikos és 9-
dikes diákjai és tanáraik felé Karin Korb két-
szeres paralimpiai bajnok teniszezõ, miköz-
ben Paul Walkerrel, az amerikai nõi kere-
kesszékes teniszválogatott korábbi edzõjével
begördültek az iskola tornatermébe. Az
Egyesült Államokból érkezett vendégek ok-
tóber 12-én egy testnevelés, majd egy angol
tanóra keretében meséltek saját sorsukról,
valamint a mozgáskorlátozottak életében is
rendkívül fontos szerepet betöltõ sportról, il-
letve a fogyatékkal élõk társadalmi elfoga-
dottságáról.

Karin elmondta, hogy fiatalon tornásznak ké-
szült, de egy szerencsétlenül sikerült ugrás nyo-
mán, 17 évesen mozgáskorlátozottá vált. Az azt
követõ tíz évben nem foglalkozott a sporttal és ab-
ban az idõben maga is tele volt elõítéletekkel.
Baráti tanácsra, 27 évesen vette a kezébe a tenisz-
ütõt és hamarosan komoly sikereket ért el a
kerekesszékeseknek rendezett Fed Kupában és
különbözõ nemzetközi versenyeken, majd két íz-
ben is bajnokként végzett a paralimpiai játéko-
kon. A diákok kérdésére válaszolva Karin Korb
elmondta, hogy hazájában sportmenedzseri dip-
lomát szerzett és a fogyatékkal élõk átfogó sport-,
illetve fitness programján dolgozik. Korábban so-
ha nem gondolta volna, hogy a parasportolók
egyik utazó nagyköveteként lehetõsége lesz bejár-
ni a világot és fiatalokkal találkozva az élet teljes-
ségérõl beszélgetni.

Paul Walker bemutatkozása során elmesélte a
fiataloknak, hogy 1986-ban Floridában, Lake-
landben szerzett diplomát, majd hivatásos kato-
natiszt lett. Egy ejtõernyõs ugrás során olyan sú-
lyos csigolyasérülést szenvedett, hogy kerek-
esszékbe kényszerült. A tenisszel egy táborozás
során ismerkedett meg. A kedvtelésbõl ûzött já-
ték után váltott át a versenyszerû sportra.
Néhány év múlva a kerekesszékes teniszezõk

ranglistájának élmezõnyébe került és az elsõk kö-
zött játszhatott mérkõzést Flushing Meadow-
ban, a US Openen. Aktív sportolóként elért si-
kerei után hét esztendõn keresztül a nõi váloga-
tott vezetõedzõje volt, majd a juniorokat edzette.
Kétszer kapta meg „az év edzõje” elismerést.
Jelenleg a nõi csapat szaktanácsadója és a sebe-
sült katonák rehabilitációjának támogatója.

A két életvidám sportoló rövid bemutatót is
rögtönzött a „Szilágyi” tornatermében, majd arra
bátorították a diákokat, hogy próbálják ki a sport-
célokra átalakított, döntött kerekû kerekesszé-
ket. A 8.a-ból ketten, Valcz Sára Csenge és Koppa
Enikõ vállalkoztak egy-egy rövid labdamenetre
Paul Walkerrel. Az amerikai vendégek végül
megajándékozták a jelenlévõ osztályokat és an-
nak a reményüknek adtak hangot, hogy ha 2024-
ben Budapesten rendezik majd az olimpiai játé-
kokat, eszükbe jut majd ez a személyes találkozás.
A 11-dikesekkel közösen töltött angol óra fokoza-

tosan interaktív beszélgetéssé alakult, amely so-
rán az Egyesült Államokról, a mozgássérült spor-
tolók kreativitásáról, a társadalmi toleranciáról
és az érzékenyítõ programokról egyaránt szó
esett.

Karin Korb és Paul Walker, Magyarországi
programjának két napja alatt a Szilágyi Gimná-
ziumban tett látogatás után elõadást tartott a
Corvinus Egyetemen, ellátogatott a Mozgás-
korlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsé-
gébe, valamint a Rehab Critical Mass civil szerve-
zethez és Colin Bell nagykövet asszony társaságá-
ban megtekintették a Gördülõ Tánccsoport elõ-
adását.                                                                               r.a.

A Budavári Önkormányzat is nagy hangsúlyt fektet
az érzékenyítõ foglalkozásokra. A Mozgássérült
Emberek Önálló Élet Egyesületével közösen tavasz
óta rendszeresen szerveznek tanórákat az I. kerüle-
ti iskolákban. Az osztályfõnöki órák keretében az
egyesület tagjai, azaz fogyatékkal élõ emberek be-
szélgetnek a diákokkal és különbözõ szituációs játé-
kok segítségével ismertetik meg helyzetüket. A cél,
hogy a gyermekek az érzékenyítõ foglalkozások
után megértõbben, érzékenyebben viszonyuljanak
környezetükhöz és felnõttként is nyitottabbak le-
gyenek a sérült emberek integrációja iránt.

Közösség és kultúra: ezzel a
két szóval írható le legjob-
ban Megyesi Anikónak, a
Budavári Mûvelõdési Ház
új izgatójának mottója és
életszemlélete. A közmûve-
lõdés területén több éves ta-
pasztalattal rendelkezõ Me-
gyesi Anikó október elsejétõl
áll a Ház élén, akit most az
intézményvezetéssel kap-
csolatos terveirõl és elképze-
léseirõl kérdeztünk.

s Hogyan látja, miben áll ma egy mûvelõdési ház
feladata?

A Budavári Mûvelõdési Házhoz hasonló kul-
turális intézmények elsõdleges feladata felkel-
teni egy adott közösség kulturális érdeklõdé-
sét, és a különbözõ programok segítségével em-
berközelivé, fogyaszthatóvá tenni kulturális ér-
tékeinket.
s Mivel lehet valakit becsalogatni egy mûvelõdési
házba?

Szeretnék teret biztosítani az egyének és a közös-
ségek számára, hogy találkozóhelyre leljenek.
Miért ne fûszerezzük meg mindennapjainkat egy
kis kultúrával? Elképzelésem szerint a baráti és

családi találkozásokat könnye-
dén összekapcsolhatjuk a kultu-
rális programok nyújtotta élmé-
nyekkel, így még emlékezetesebb
perceket szerezhetünk egymás-
nak. 
s Biztosan vannak tervei arra vonat-
kozóan, hogy kiket szeretne legin-
kább megszólítani. Kik alkotják a ter-
vezett rendezvények elsõdleges cél-
csoportját?
Fontosnak tartom, hogy megfele-
lõ nyitottsággal forduljunk a fia-
talok és a kezdeményezõ civil kö-

zösségek felé. A nyugdíjasok számára szeretnék
rendszeres klubokat indítani, de gondolkodom
például egy-egy nagyobb rendezvény, például bá-
lok szervezésében is számukra. Nyitott vagyok az
önszervezõdõ csoportok irányában, mert igenis
lényeges, hogy az emberek találkozzanak és be-
szélgessenek egymással. A társadalmi érintkezés
olyan színhelyein, mint például a Budavári
Mûvelõdési Ház születhetnek ugyanis új ötletek,
és megkezdõdhet egy értékteremtõ párbeszéd,
amit aztán tettek követhetnek.
s A Budavári Mûvelõdési Ház arculata évtizedek
alatt formálódott a jelenlegi képére.  Gondoljunk
csak a Bemrockpartra, a Sebõ-klubra, a Misztrál

Mûvészeti Klubra, vagy a Vox Hungarica Nõi karra.
Mik az Ön tervei és hogyan látja, mennyiben össze-
egyeztethetõek ezek a „jól bevált” programokkal?

Az arculat bizonyos elemeit megõrizném, de leg-
inkább bõvíteni és szélesíteni szeretném a prog-
ramok skáláját. Kamaraszínházi elõadásokkal
szeretném elérni, hogy a gyönyörû, jó adottsá-
gokkal rendelkezõ színháztermünk megteljen
élettel. Gyermek és családi programokkal készü-
lök. A közelgõ adventi idõszakban például már-
is egy kézmûves délutánnal indítanék, ahol a gye-
rekek maguk készíthetik majd el a karácsonyi
meglepetésüket. Szívesen együttmûködnék
olyan kerületi iskolákkal is, akik a testnevelés óra
keretében táncot oktatnak, számukra helyet tud-
nék biztosítani a tükrökkel felszerelt, tágas szín-
házteremben. Kiemelt figyelmet fordítok a nem-
zetiségi programok gazdagítására. Decemberben
egy nemzetiségi gasztronómiai est kínál majd ki-
váló alkalmat arra, hogy az önkormányzatba
újonnan beválasztott kisebbségeket is megismer-
hessék a kerületiek. A városrész adottságait figye-
lembe véve számos szabadtéri program is kínál-
kozik, hiszen egyedülálló lehetõségek rejlenek a
Várban, a Tabánban, vagy a Gellért-hegyben.
Természetesen mindig meg kell tudnunk találni
az egyensúlyt a bevételt hozó és a közösségi prog-
ramok között.                                                                -a-

Közösség és kultúra a Bem rakparton

Jó ideje az Ostrom utcában járnak a vári buszok, amelyek állan-
dó bosszúságot okoznak az ott élõknek. A rossz állapotú jármû-
vek ugyanis csak nagy nehézségek árán tudnak megbirkózni a
meredek lejtõvel, ezért a „megszokottnál” is zajosabbak és job-
ban füstölnek.

Megkérdeztük a BKK illetékesét, mikor kerül vissza a 16-os és
a 116-os járat az eredeti, Várfok utcai útvonalára, azonban saj-
nos egyelõre nem tudunk kedvezõ hírekkel szolgálni. Kiderült,
hogy a Vérmezõ úti vízmûves munkák csúszása miatt nem tud-
ják megnyitni a Várfok utca Vérmezõ út és Csaba utca közötti ré-
szét, ráadásul hamarosan további közlekedési változások is élet-
ben lépnek, amelyek késleltethetik a járat eredeti útvonalának
visszaállítását. A Szilágyi Erzsébet fasorról a Margit körútra tartó
forgalmat ugyanis a Krisztina körút - Csaba utca – Várfok utca –
Széll Kálmán tér – Margit körút irányába terelik. 

Ezt követõen a kivitelezõ lezárja a Csaba utcát, emiatt a Várfok
utcát lefelé egyirányúsítják. 

Szintén nehezítheti a tömegközlekedõk életét, hogy november elsõ felé-
ben két hétig nem lesz járható a Dékán utca, ezért a 116-os busz útvonala
is változhat. Jó hír ugyanakkor, hogy az újonnan vásárolt modern Karsan
midibuszok egy hónapon belül forgalomba állnak, ennek köszönhetõen

az Ostrom utcában jelentõsen csökken a zaj- és környezeti terhelés. A tö-
rök gyártmányú dízel buszok megfelelnek a szigorú károsanyag-kibocsátá-
si elõírásoknak, valamint a jelenlegi jármûveknél sokkal halkabban közle-
kednek.                                                                                                                             -k-

Egyelõre marad a buszforgalom az Ostrom utcában
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Az elsõ világháborús centenáriumi kiállítások so-
rát gazdagítja az Országos Széchényi Könyvtár
(OSZK) egyedülálló, Propaganda az elsõ világhá-
borúban címet viselõ, október 16-án megnyílt tár-
lata, amely a média által közvetített háborúkép és
a történelmi kutatások révén kirajzolódó kép kö-
zötti ellentmondásokat hivatott bemutatni.

Közel két és fél éve dolgoznak, dr. Boka László
irodalomtörténész, tudományos igazgató koor-
dinálásával, az elsõ világhábo-
rú hátországi eseményeinek
feldolgozásán az OSZK mun-
katársai. A nagy háború cente-
náriumához kapcsolódva mu-
tatják be, az ifjabb dr. Bertényi
Iván történész, a Bécsi Magyar
Történeti Intézet vezetõje,
Katona Anikó mûvészettörté-
nész, a Magyar Nemzeti Galé-
ria és Szõts Zoltán Oszkár tör-
ténész, valamint dr. Rózsa-
falvi Zsuzsanna irodalomtör-
ténész az OSZK munkatársai
rendezte tárlatot, amely a vi-
lágégés frontvonala mögöttie-
ket célzó nyomtatott propa-
gandát ismerteti meg a látoga-
tókkal.

A Nemzeti Könyvtár hivatal-
ból gyûjtötte az elsõ világhábo-
rú hazai és nemzetközi doku-
mentumait, s egyéb relikviáit,
köztük például az újságokat,
plakátokat, képeslapokat, röp-
cédulákat.

– A húszas évek elejéig be-
gyûjtött anyagokat az elmúlt
két esztendõben rekonstruál-
tuk, s meg is jelentettük a
Nemzeti Téka címû könyvso-
rozatunkban – emlékeztetett
Boka László, majd hozzáfûzte: a
magyar nemzeti könyvtár bír
hazai viszonylatban a legna-
gyobb grafikai plakátanyaggal,
ami több mint százezer pél-
dányt jelent. Ez a két gyûjte-
mény szolgált a kiállítás bázisá-
ul, amit gazdag, a társintézmé-
nyektõl kölcsönzött tárgy-
együttes egészít ki.

Az igazgató emlékeztetett: a
modern propaganda bölcsõjé-
nek tekinthetõ az ekkor kibontakozó agitáció.

– Elõször fordult elõ, hogy ismert képzõmûvé-
szeket kértek fel politikai plakátok tervezésére is.
Annak elõtte alapvetõen reklámcélú megbízáso-
kat teljesíthettek az alkotók – tette hozzá.

Fontos pillére a tárlatnak a frontról tudósító
írók, újságírók, festõk, többek között Med-
nyánszky László, Tábori Kornél, Vészi Margit
vagy Molnár Ferenc munkái. E tematikus egység-
ben ismerhetjük meg a hivatalos propagandával
szembehelyezkedõ mûvészek, köztük Ady Endre,
Lengyel Menyhért, Babits Mihály vagy Kassák
Lajos megszólalásait.

Boka László elmondta: azt a folyamatot igye-
keztek rögzíteni, ami a mindent elsöprõ lelkese-
déstõl vezetett a teljes letargiáig, a villámháborús
örömmámortól a Monarchia széthullásáig.

– Ugyan nem jutunk el Trianonig, ám íróink,
költõink már 1915-16 táján arról is tudósítottak,
amint a fronton szájról szájra járt a hír, hogy oda-
veszhet Erdély. Igaz, ekkor vívta utolsó nyertes
háborúját a Monarchia, amikor is visszavertük a
román csapatokat, sõt kijjebb toltuk az ezeréves

határokat – emelte ki a tudományos igazgató, de
e folyamatban a propaganda perspektívájából
sem egyértelmûek a lelkesedés, mobilizáció, de-
mobilizáció kérdései. Sokan, akik nem szívlelték
ugyan a hadakozást, megint másképp viszonyul-
tak a háborúhoz, annak honvédõ háborúvá válá-
sát követõen. Többek közt ezért beszélhetünk az
itthon maradt, katonakorú férfiak hátországbeli
megbélyegzésérõl is, melynek szólamai szintén
feltûnnek a kiállításon.

A kiállítás a szarajevói merényletet megelõzõ
békeévek megidézésével indul. Bemutatja a csá-
szári családot, annak kultuszát, az utolsó magyar

királykoronázás színpompás ceremóniáját, a ma-
gyar értelmiség és a Habsburg-ház viszonyát, a ki-
egyezést követõ felvirágzás visszfényeit is.

– A propaganda kiválóan tükrözi az úgyneve-
zett „hosszú” XIX. század, amely az elsõ világhá-
ború végéig tartott, s a modern XX. század tö-
megpszichózisának különbségeit – fogalmazott
Boka László. Az igazgató, a korszak kétarcúságát
hangsúlyozva beszélt az 1910-es évek mûvészi
sokoldalúságáról, könnyed sikereirõl és radiká-

lis kétosztatúságáról, megemlítve el-
lenpéldaként a háború idején még-
is bohém könnyedséget, a háború
zajában békét áhító szórakoztató-
ipar fellendülését, ezen belül is a ka-
barét és az operettet. A Csárdás-
királynõt, a korszak emblematikus
mûvét például Szentpétervártól
New Yorkig, majd’ az egész világon
színre vitték kisebb módosítások-
kal, s a szembenálló felek egyként a
magukénak érezték.

– Ekkorra egyértelmû lett: a térké-
peket újra kell szabni, Európa vég-
leg megváltozik, s vele a korábban
európainak mondott gondolko-
dásmód is. A propagandának óriási
szerepe volt abban, hogy egyfelõl el-
hitesse a tömegekkel: számukra ez a
háború üdvös lesz, másrészt nemze-
ti áldozatkészség szükségességét hir-
desse folyamatosan a szent cél érde-
kében. – figyelmeztetett Boka
László. A saját nézõponton túl a ki-
állítás hangsúlyosan bemutatja,
mit gondoltak rólunk az ellenséges
felek is. Amíg a tízes évek közepén
kibontakozó avantgárd hazánkban
markánsan háborúellenes volt, ad-
dig például az olasz futuristák lelke-
sen üdvözölték a hadiállapotokat,
mint a véráldozat révén ugyan, de
az európai megújulás szükséges esz-
közét.

– Elengedhetetlenül fontos szere-
pet játszott a propaganda abban is,
hogy a hátországi hírzárlat közepette
fenntartsa a lelkesedést, valamint el-
fogadtassa az egyre nagyobb terhe-
ket – mondta a tudományos igazga-
tó, aki kiemelte: fontosnak tartja a
szakmai vitát, ennek érdekében
nemzetközi konferenciát szerveznek
a kiállítás ideje alatt, amely konfe-

rencián az egykor szembenálló felek történészei,
mûvészet- és irodalomtörténészei ismertethetik a
propagandával kapcsolatos korabeli eltérõ állás-
pontokat. 

A tárlat 2016. március 20-ig tekinthetõ meg,
keddtõl szombatig 10-19 óra között. (Országos
Széchényi Könyvtár, Budavári Palota F épület)
A kiállításhoz az OSZK 10 hónapon át tartó iro-
dalmi-kulturális programsorozatot – a
KönyvTÁRlatot – is csatolt, s jövõ tavasztól sze-
retnék a tárlat mozgó változatát, fõként digitális
másolatok révén Bécsbe, illetve az egykori
Monarchia egyéb városaiba is eljuttatni.      Ditzendy

Új kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban

A modern propaganda véres születése
Koncert-képek 
a Várnegyed 
Galériában
(Folytatás az 1. oldalról)
sMilyen válogatást állít ki a Várnegyed Galériában?

- Az elmúlt év nyarán a kecskeméti Kodály
Mûvészeti Fesztiválnak voltam a vendége, a
Koncert-képek kiállítással nyílt meg a fesztivál.
Most ugyanezt az anyagot hozom haza az I. ke-
rületbe, hiszen magam is itt lakom a Mészáros
utcában. A képek között a hozzám legközelebb
álló munkák is szerepelnek, köztük Bartók és
Kodály portréja, illetve a Stravinsky zenére fes-
tett Tûzmadár sorozatból néhány vászon. A
Sydney-sorozatomat 1980-ban kezdtem, és még
ma sem zártam le. Harmincöt évvel ezelõtt, az
elsõ külföldi kiállításom kapcsán jutottam el
Ausztráliába, ahol egy operaházi koncert után,
Sydneyben készült el a sorozat nyitó darabja. A
Várnegyed Galériában mindemellett látható
lesz többek között a Néma hangszerek címû
kép (ez utóbbi két festmény Marseille-ben,
majd Cannes-ban nagydíjat nyert) és a
Hommage á Sir George Solti II., amely a
Kárpáti Tamás Hungarikon gyûjteménye szá-
mára készített kompozíciónak egy variációja.
Az elsõ változat – amit korábban a Várnegyed
Galériában is bemutattak – jelenleg a Gundel
Solti termében található.

s A kortárs magyar festészet képviselõjeként
mennyire ismerik önt itthon és külföldön?

- Szerencsésnek mondhatom magam, mert a
magángalériások és gyûjtõk, Stockholmtól Sao
Paulón keresztül Floridáig, ismerik a mûvei-
met. A Magyar Nemzeti Galériától a senlisi
Cziffra György kápolnáig számos gyûjtemény-
ben megtalálhatók a munkáim. A „koncert” ké-
peimmel hazai és nemzetközi tárlatokon pár-
huzamosan szerepelek. A melbourne-i Hall-
mark Galériában volt az elsõ külföldi tárlatom,
majd 1990-ben, a Várnegyedben mûködõ
Koller Galéria tagjaként többek között Kass
Jánossal, Szalay Lajossal, Melocco Miklóssal ál-
lítottunk ki Londonban, ahol a képekbõl auk-
ciót is rendeztek. 2003-ban az athéni Melina
Mercury Múzeumban részt vettem a Mester-
ecsetek címû kortárs nemzetközi kiállításon,
majd egy évvel késõbb a Párizsi Szalonon, ahol
a Carroussel de Louvre-ban állították ki a fest-
ményeimet. Idehaza és külföldön tizenkét mû-
vészi díjjal ismerték el a mûvészetemet.
s Világjáró mûvészként mennyire kötõdik a kerü-
lethez?

- Sok éven keresztül a Pauler utcában laktunk;
a lakásunk francia ablakából épp a Citadellára
lehetett látni. A Citadellát a nagybátyám fel-
menõje, Kasselik Fidél építette. A Kasselik
építész dinasztia a 18. század második felében
Bécsbõl érkezett Pestre, ahol polgárjogot kap-
tak és közel ötszáz épületet terveztek a város-
ban. A jelenlegi, Mészáros utcai lakásunkról
nemrég tudtam meg, hogy hajdan itt lakott
Zhatureczky Ede kiváló hegedûmûvész, a
Zeneakadémia egykori igazgatója. A lakást va-
rázslatos hangulat veszi körül és az ablaka a
Budai Várra néz. 

Vinczellér Imre kiállítását november 5-én 18-
órakor Jókai Anna kétszeres Kossuth-díjas és
József Attila-díjas író nyitja meg. Köszöntõt
mond dr. Nagy Gábor Tamás Budavár pol-
gármestere. Közremûködik Maróth Bálint
gordonkamûvész.                                        Rojkó A.

Vinczellér Imre: Hommage á Sir George Solti II.

Fényképrõl, tévébõl, koncertrõl jól ismerjük a
magyar zenészeket, hangszereik készítõit azon-
ban annál kevésbé. Pedig a hangszerész mesterek
között éppúgy akadnak szép számmal világhírû-
ek, akár muzsikusaink között. Ezen a hiányon
igyekszik enyhíteni az MTA BTK Zenetudomá-
nyi Intézet Zenetörténeti Múzeuma, a Magyar
hegedûkészítõk – A Kónya család és a tanítvá-
nyok elnevezésû kiállításával.

Az október 1-i megnyitó elõtt Semmelweis
Tibor, a Magyar Hangszerész Szövetség tisztelet-
beli örökös elnöke, a Bartók Teremben mesélt
mesterérõl Kónya Istvánról, családjáról és jeles
növendékeirõl. Mint fogalmazott: a hegedûké-
szítõk csoportjának nagyon markáns alapítója
Kónya István, polihisztor mester volt, s dinasz-
tiaalapító is, akit túlzás nélkül hasonlíthatunk
Antonio Stradivarihoz.

Felnõtt fejjel ment Cremonába hangszerkészí-
tést tanulni, ahol évfolyamelsõ lett. Szegénységé-
ben a szó szoros értelmében almán élt három esz-
tendeig, egy szûk padlásszobában. Szerszámait
saját maga készítette, csapágyakból kovácsolva
vésõit. Mindkét fia követte, s a hegedûkészítõ
mesterséget választotta. Az idõsebbik, szintén
István, s szintén Cremonában tanult, maradt ta-

nulmányai helyszínén és Stefano Conia néven
tett szert nemzetközi hírnévre. Kónya Lajos, a
mester kisebbik fia hazája büszkesége, nemzetkö-
zi versenyek, kiállítások rendszeres díjazottja.

– Az elnyert oklevelek tapétaként borítják fala-
it – mesélte Semmelweis Tibor. – Minden per-
cet sajnál, amit nem a mûhelyében tölt.

Az elnök felidézte: esztergomi kiállításán min-
den jelentõs európai hegedûkészítõ megjelent, a
látogatók pedig nem fértek el az eseménynek ott-
hont kínáló amfiteátrumban. Az õ fia ifjabb
Kónya Lajos, a világ egyetlen hangszerkészítõ
mestere, aki életfogytiglani garanciát ad hangsze-
reire.

A két Lajos tanítványai közül került ki Tassy
András és Baki Róbert.

– Baki Róbert az anyanyelvet és a hegedûkészí-
tést együtt szívta magába, édesanyja ugyanis he-
gedûkészítõ – fogalmazott Semmelweis Tibor,
kiemelve: a Szászrégenbõl származó fiatalember
mind a román, mind a magyar Zeneakadémia
hangszerész iskoláját elvégezte.

Tassy András mérnök, hegedûkészítõrõl meg-
tudhattuk, hogy szakdolgozata, amelynek témája
a hegedû korpusz véges elemes komputeres vizs-
gálata volt, megírását követõen, egy évvel publi-
kálta Japán egyik kiemelkedõ kutatóintézete.

Tassy András autótervezõ mérnöki tudását ültet-
te át a hegedûkészítésbe.

A személyes élményektõl színes elõadást köve-
tõen, minden érdeklõdõ saját szemével gyõzõdhe-
tett meg a fent említettek páratlan tehetségérõl.
A múzeum 6. számú termébe lengõajtón átjut-
hatunk. Odabent Sáránszky Pál hegedûkészítõ
mûhelye fogad.

– Tavaly nyitottuk ezt a kiállítást, és az elsõ eset
volt, hogy kortárs hangszerkészítõket mutattunk
be. Ennek folytatása a Kónya családot és tanítvá-
nyaikat bemutató most nyílt tárlat – magyarázta
Baranyi Anna múzeumvezetõ.

Megannyi tárgyi emlék mesél a Kónya család-
ról és tanítványaikról. Fotósorozat segít eligazod-
ni a látogatónak a hegedûkészítés lépéseiben. A
számos pazar hegedû között látható Kónya Lajos
csellója, amelynek fejére édesapja portréját fa-
ragta.                                                               Ditzendy Attila

Ritkaságok a Zenetudományi Intézetben

Világhíres hangszerészek

Telefon: 06-1-336-04-35
Email: ugyfelszolgalat@presslog.hu

Ha nem kapja a lapot, 
értesítse a terjesztõt! 
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A Várkert Bazárban nyitot-
ta meg a Hauszmann Tervei
és a Hauszmann - Terv címû
kamara kiállítását, október
7-én, a Miniszterelnökség és
a Forster Gyula Nemzeti
Örökségvédelmi és Vagyon-
gazdálkodási Központ.

– A kiállítás alapvetõ célja, fel-
hívni a figyelmet arra a társa-
dalmi kezdeményezésre, hogy
minél több tárgyat, dokumen-
tumot, tervrajzot, képet szerez-
zünk vissza azoktól, akikhez
kalandos módon eljutott – kö-
zölte köszöntõjében L. Simon
László, a Miniszterelnökség
parlamenti államtitkára, a
Budai Várnegyed hosszú távú
fejlesztési koncepciójának ki-
dolgozásáért felelõs kormány-
biztos, aki hozzáfûzte: a kiállí-
tott tárgyak között akad nem egy, amely az utóbbi
hetekben került állami tulajdonba. Például a kiál-
lított kilincs Legutkó Gyõzõ ajándéka, amit a
Hauszmann Bizottság legutóbbi ülésén adott át.
A kilincsdarabokat az adományozó egykori mes-
terétõl kapta, aki anno a Vár felújításán dolgo-
zott.

A tárlaton vitrin õrzi Hauszmann 1850-es
évekbeli terveit, amelyeket a királyi palota és a
Várkert felújítására készített. De a bemutató ku-
rátorai, Rostás Péter, a BTM fõigazgató-helyette-
se és Ritoók Pál, a Magyar Építészeti Múzeum
gyûjteményvezetõje kiállítottak több, a palota
korábbi berendezéséhez tartozó ötvös-, porce-
lán- és üvegmûvészeti alkotást is. Látható továb-
bá a Szent István-terem Zsolnay kerámiájának
prototípusa. Ez alapján rekonstruálhatják majd
a felújításkor a járófelületet.

Valódi ritkaság a Roskovics Ignác festõmûvész
tervei alapján, Nikelszky Géza, a gyár mûvésze ál-
tal pirogránit kerámialapra alkalmazott, IV.
Bélát ábrázoló portré. A terv festmény változata
egyébként a Parlamentben, a miniszterelnöki
elõszoba falán függ.

A kiállított rajzok és mûtárgyak a Forster
Központ Tervtárából és a Magyar Építészeti
Múzeum gyûjteményébõl kerültek a Várkert
Bazár déli palotájába.
Látványos videóinstalláció szemlélteti, miként
újulnak meg a jövõben a Csikós-udvar egykori
épületei, a Lovarda, a Fõõrségi épület és a Stöckl-
lépcsõ.

Kerényi Imre, miniszterelnöki megbízott meg-
nyitóbeszédében kijelentette: õt színházi ember-
ként a siker érdekli, ezért úgy vélte, bármit is csi-
nálnak, azt sikerrel kell tegyék. Hozzátette: épí-

tett örökségünk miatt, amit senki el nem vehet
tõlünk, az ország turisztikai szempontból sikerre
ítéltetett.

– A Budai Várral annyi pénzt lehet keresni,
mint a Szent Márk térrel, de nem is a pénz, a si-
ker a fontosabb. A vári vállalkozás pedig sikerre
van ítélve – mondta, majd Hauszmannról szólva
megemlítette, hogy bár kereskedõsegéd akart
lenni, egy családi barát hatására reáliskolába ad-
ták, mivel remekül rajzolt.

Kerényi Imre emlékeztetett: a Nyugat címû fo-
lyóirat meghatározói, Ignotus Pál, Elek Artúr és
Fülep Lajos kis híján derékba törték a mester pá-
lyáját, s idézett Elek Artúrtól:

– Nincsen benne monumentális erõ, képzele-
te is szegényes.

Az ünnepi megnyitó záró aktusaként, a
Várkert bazár felújításában belsõépítészként
közremûködõ Dévényi Tamás építész, egy
Hauszmann rajzot adott át L. Simon Lászlónak,
aki azt haladéktalanul elhelyezte a kiállított tár-
gyak között.

A tárlat december 31-ig, keddtõl vasárnapig,
10.00 és 18.00 óra között látogatható. D. A.

Nagy Gábor Tamás budavári és Lengyel Zoltán
munkácsi polgármester október 3-án írták alá azt
a megállapodást, amely szerint a munkácsi vár-
ban öt évig tart nyitva a Budavári Önkormány-
zat finanszírozásában létrehozott Kazinczy
Ferenc emlékkiállítás.

„Egyfajta történelmi igazságot szolgáltatunk
Kazinczy Ferencnek, hogy átadjuk a munkácsi
várban ezt az emlékszobát. Kazinczyt nem meg-
törték az itt töltött börtönévek, hanem megerõsí-
tették hitben és abbéli meggyõzõdésében, hogy
dolga van a magyar kultúra területén, íróként,
költõként, irodalomszervezõként és nyelvújító-
ként” – fogalmazott beszédében Nagy Gábor
Tamás, Budavár polgármestere október 3-án
Munkácson, a nagy magyar író tevékenységét be-
mutató kiállítás ünnepélyes megnyitóján. 

Kazinczy, akit az 1794-es Martinovics-féle
összeesküvésben való részvételért elõször halálra,
majd várbörtönre ítéltek, s aki hat és fél évet ült,
rabságának utolsó tíz hónapját töltötte Munkács
várában, ahonnan 1801-ben szabadult. Amikor
tavaly májusban a Budavári Önkormányzat és
Munkács testvérvárosi megállapodást kötött, ké-
zenfekvõnek tûnt, hogy érdemes lenne a várban
lévõ Munkácsi Történeti Múzeum keretien belül
bemutatni, hogy itt raboskodott a magyar iroda-
lom egyik nagy alakja.

Alig több mint egy esztendõ elegendõ volt az el-
képzelés megvalósítására: a Budavári Önkor-
mányzat ötmillió forintos keretet biztosított az em-

lékszoba kialakításra, és a Petõfi Irodalmi Mú-
zeumot (PIM) kérte fel a Kazinczy tevékenységét és
börtönéveit bemutató kiállítás létrehozására.

„Nagyon szép meglepetés mindenkinek ez az
emlékszoba, köszönet mindenkinek, aki hozzá-
tette az erejét. Közös a történelmünk, közös ötle-
teink vannak és közös munkát végeztünk”- fogal-
mazott a kiállítás megnyitásakor ünnepi beszédé-
ben Lengyel Zoltán munkácsi polgármester.

A rendezvényen jelen volt Szalipszki Endre,
Magyarország beregszászi fõkonzulja, Balogh
Dénes, Magyarország beregszászi konzulja,
Buhalja József, Magyarország ungvári konzulja,
Nuszer Ernõ, Munkács polgármester-helyette-
se, E. Csorba Csilla, a PIM fõigazgatója, és ter-
mészetesen a kiállítás rendezõje, Kovács Ida. Az
õ jelenlétükben, a nagyszámú ünneplõ közön-
ség elõtt írta alá Nagy Gábor Tamás és Lengyel
Zoltán azt a megállapodást, amely rögzíti, hogy a
Kazinczy-emlékszoba kiállítást a Budavári Ön-
kormányzat kölcsönbe adja Munkács városá-
nak 2020. október 3-ig, Munkács városa pedig
vállalja, hogy azt a Munkácsi Történeti Múzeum
nyitva tartási idejében üzemeltetni fogja, vállal-
va az azzal kapcsolatos költségeket. A megállapo-
dás szerint a magyarság nemzeti identitásának
megõrzése, a helyi értékek bemutatása, a ma-
gyarság történelmi múltjának megismertetése
érdekében tartották fontosnak az aláírók, hogy
a Kazinczy-emlékkiállítást a munkácsi várban
létrehozzák.

Az emlékszoba a várnak nem abban a szárnyá-
ban kapott helyet, amelyben Kazinczy valóban ra-
boskodott, ezt nem is lehetett volna megoldani,
hiszen az egykori zárka jóval kisebb területû,
mint amelyen jelenleg a kiállítás látható. A láto-
gatók az egyik sarokban megtekinthetik Kazinczy
rekonstruált celláját, a kiállított dokumentumok
levelek, könyvek, folyóiratok, képek, ruhák, bú-
torok közvetítésével megismerhetik az író fogsága
elõtti és fogsága utáni karrierjét, a szabadulás
után Széphalmon töltött évtizedeket, irodalom-
szervezõ tevékenységét és a nyelvújításban betöl-
tött szerepét.                                                   Halász Csilla

Hauszmann a Várkert Bazárban

Kazinczy-emlékszoba Munkácson

Nagy Gábor Tamás budavári és Lengyel Zoltán munkácsi
polgármester az emlékkiállítás megnyitóján

Könyvek, kéziratok, levelek - részlet a kiállításról

A Munkácson raboskodó Kazinczy rekonstruált celláját is bemutatja az emlékszoba

Hauszmann Alajos tervei az 1850-es évekbõl

Malcolm Bilson
kitüntetése
Zenei munkássága elismeréseként Magyar
Arany Érdemkereszttel tüntette ki október 12-
én a köztársasági elnök Malcolm Bilson ameri-
kai zongoristát.

A 79 éves mû-
vész a fortepiano
megszólaltatásá-
nak leghivatot-
tabb mûvésze. A
budavári közön-
ség jól ismerheti
az amerikai mu-
zsikust, a Zene-
akadémia vendég-
professzorát, aki
többször is fellé-
pett a Beethoven

Budán fesztiválon. Bilson nevéhez fûzõdik
egyebek mellett Mozart összes zongoradarabjá-
nak, Schubert és Haydn valamennyi zongora-
szonátájának korabeli hangszeren készített le-
mezfelvétele.

- A magyar zenei életnek nagy szerepe van az
életemben- mondta a kitüntetés átvételekor
Malcolm Bilson. - Sok magyar barátom van,
mint Komlós Katalin és Vashegyi György kar-
mester, aki mindig támogatott és meghívott
zongoraversenyeket játszani a zenekarával.  A
Hungaroton kiadó, ahol az összes Mozart és
Schubert szonátát lemezre vették velem, a Liszt
Ferenc Egyetem, ahol több alkalommal taní-
tottam és elõadtam. Még egyszer sok-sok köszö-
net a kitüntetésért.

Jótékonysági 
koncert munkácsi
diákok javára
Október 24-én, szombaton 18 órakor jóté-
konysági hangverseny lesz a Budavári Evan-
gélikus Templomban (I., Táncsics M. u. 28.)
a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
javára, melyen a marlow-i All Saint’ s Church
kórusa énekel. 

Vezényel: Martin Seymour. Közremûködik:
Thomas Brockington (orgona) és a Szilágyi
Erzsébet  Gimnázium énekkara Járfás Orsolya
és Várkonyi Tamás vezetésével.

A Szilágyi Erzsébet Gimnázium vendége-
ként Budavár testvérvárosának,  Marlow-nak a
templomi kórusa, az  All Saint’ s Church kórus
énekel október 25-én, vasárnap 10 órakor a
Mátyás-templomban, a misén, valamint októ-
ber 27-én, kedden 11 órakor a Krisztina-
városi  Havas Boldogasszony plébániatemp-
lomban is. A koncertekre mindenkit szeretet-
tel várnak.

Újabb elismerés 
a Kapucinus utcai 
mûemlék lakóháznak
A Kapucinus utca 9. szám alatti mûemlék ház
tervezését elismerõ oklevéllel díjazta a Buda-
pesti Építész Kamara.

A Budapesti Építész Kamara 2015-ben Nívó-
díjat alapított, hogy elismerje a fõvárosban
megépült kiváló alkotásokat és alkotóikat, is-
mertté és elfogadottá tegye a városképet formá-
ló épületeket és az elõremutató izgalmas felveté-
seket, elõsegítse az építészeti kultúra fejlõdését,
valamint, hogy ösztönözze az építtetõk és az épí-
tészek közötti sikeres együttmûködést.

A pályázaton a Kapucinus utcai mûemlék la-
kóház (1011 Budapest Kapucinus utca 9.)  terve-
zése (tervezõk: Garaguly Kinga és Hild Csorba
Bernadett) elismerõ oklevelet kapott. A díjat ok-
tóber 5-én Bálint Imre Ybl-díjas építész, a Bu-
dapesti Építész Kamara elnöke adta át.

A zsûrizett alkotásokból 2015. október 1-
25. között látható kiállítás a FUGA Buda-
pesti Építészeti Központban.

A palota korábbi berendezéséhez tartozó mûtárgyak is láthatók a kiállításon
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Magyarság Háza 
(I., Szentháromság tér 6.)

OOkkttóóbbeerr  2222--éénn,,  1188..0000--1199..0000  óórraa::  „Magyar klasszikusok
új köntösben” – Takaró Mihály irodalomtörténész elõ-
adássorozatának következõ része MMáárraaii  mmeenneekküülléésseeii  ééss
hhaazzaattéérréésseeii címmel. Felnõtt látogatóknak szóló program.

NNoovveemmbbeerr  33--áánn,,  1111..0000--1122..0000  óórraa::  MMaaddáácchh  IImmrree  ––  AA  ttrraa--
ggééddiiaa  vvaallóóddii  ccéélljjaaiirróóll címmel Takaró Mihály irodalomtör-
ténész elõadását hallgathatják meg. A programra közép-
iskolás csoportok jelentkezését várják.

NNoovveemmbbeerr  44--éénn,,  1100..0000--1122..0000  óórraa::  A Magyar Tudomány
Napja keretében – SSeemmmmeellwweeiiss  ééss  kkoorrttáárrssaaii,,  nnaaggyy  mmaaggyyaarr
ttuuddóóssookk címmel Gazda István professzor múzeumpedagó-
giai elõadása a Mi, magyarok kiállításhoz kapcsolódóan. A
programra középiskolás csoportok jelentkezését várják.

NNoovveemmbbeerr  44--éénn,,  1155..0000  óórraa::  „„2255  éévvee  sszzaabbaaddoonn  ––  aa  kkáárr--
ppááttaalljjaaii  ggöörröögg  kkaattoolliikkuuss  eeggyyhháázz  hheellyyttáálllláássaa  ééss  ttaannúússáággttéé--
tteellee””  címû kiállítás megnyitó ünnepsége a Magyarság
Háza Herman Ottó termében. A tárlat 2015. december
13-ig látogatható, a megnyitó napján 15.00-18.00 óra
között ingyenesen megtekinthetõ, a Mi, magyarok címû
kiállítással együtt.

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

ÁÁLLLLAANNDDÓÓ  PPRROOGGRRAAMMOOKK
HHééttffõõnn
10:00-12:00 Örömforrás Játék Klub ( örökifjú felnõt-
teknek)
16:00-17:00 ingyenes angol társalgókör 
19:00-20:00 labdás gerinctorna 1200ft/alkalom
4000Ft/ 4 alkalom.

KKeeddddeenn  
8:00-9:00 ingyenes senior gerinctorna I. kerületi la-
kosok részére 
9:00-10:00 gerinctorna 600ft/alkalom 
15:15-16:15 „Aranycipõ”- ingyenes senior tánctanfo-
lyam folyamatos csatlakozási lehetõséggel. Érdeklõ-
dés: Füleki Réka, 06 30-479-9328.

SSzzeerrddáánn  
8:45-10:15 nõi jóga, 1000ft/alkalom 4000Ft/5 alka-
lom
10:30-12:00 babás nõi jóga, 1000ft/alkalom
4000Ft/5 alkalom
16:00-16:30 Ringató énekes óvoda 
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/alkalom
14:00-17:00 bridzs klub 
16:00-17:00 ingyenes orosz társalgókör 
17:00-18:00 meridián torna 
18:30-20:00 TEST-TUDAT-TÁNC mozgásmûhely
Részvételi díj: 1200 Ft/ alkalom. Érdeklõdés:
kkatyusa@gmail.com, tel.: 06 30-419-1951

MMiinnddeenn  ggeerriinnccttoorrnnáárraa  bbeejjeelleennttkkeezzééss  sszzüükkssééggeess  aa
rriittuussttoorrnnaa@@ggmmaaiill..ccoomm  ccíímmeenn!!
VVaassáárrnnaapp::  Különleges születésnap (kalandtúrával, ve-
télkedõvel, alkotómûhellyel) a Bagolyvár-birodalom
szervezésében, www.bagolyvar-birodalom.hu
Érdeklõdés: Körmendi Csilla 0630 531 55 77

PPRROOGGRRAAMMOOKK
OOkkttóóbbeerr  2266--áánn,,  hhééttffõõnn  1177::3300  óórrááttóóll  „„OOllvvaassnnii  jjóó!!””-
biblioterápia foglalkozás Vári Zsuzsával.
OOkkttóóbbeerr  2266--áánn  ééss  nnoovveemmbbeerr  99--éénn,,  hhééttffõõnn  1177::3300--ttóóll
„„MMeessee  ddaallllaall”-interaktív, énekes-zenés mesedélután
3-103 éves korig. Mesél Kiss Ágnes (Meseszó
Egyesület), énekel-zenél Márczi Anna.
OOkkttóóbbeerr  2277--éénn,,  kkeeddddeenn  1188::0000  óórrááttóóll  „„HHooggyyaann  sszzaabbaa--
dduulljjuunnkk  mmeegg  mmiinnddeennnnaappii  ssttrreesssszzeeiinnkkttõõll  kköönnnnyyeeddéénn??”-
Andaan Soyolmaa kineziológus elõadása.
OOkkttóóbbeerr  2288--áánn  sszzeerrddáánn,,  1188::0000  óórrááttóóll  iirrooddaallmmii  kkáávvéé--
hháázz  BBööllccssffööllddii  AAnnddrrááss  református lelkésszel.
OOkkttóóbbeerr  3300--áánn,,  ppéénntteekkeenn  1199::0000  óórrááttóóll  FFüüllee  VViikkttóórriiaa  ggrraa--
ffiikkuussmmûûvvéésszz  „„AA  mmúúzzssaa  ccssóókkjjaa””  cc..  kkiiáállllííttáássáánnaakk megnyitója.
NNoovveemmbbeerr  33--áánn,,  kkeeddddeenn  1188::3300--ttóóll  BBoollyykkyy  ZZoollttáánn
„„TTiittookkzzaattooss  ooppeerraa””  címû elõadássorozatának 7. része.
Wagner: A bolygó hollandi.
NNoovveemmbbeerr  66--áánn,,  ppéénntteekkeenn  99::3300--1100::4455  „„OOkkoossaann  mmoo--
zzooggnnii,,  ffáájjddaalloomm  nnééllkküüll  ééllnnii!!””- Feldenkrais mozgásterá-
pia ingyenes bemutató óra.
NNoovveemmbbeerr1100--éénn,,  kkeeddddeenn  1188::3300--ttóóll  „„AA  ffeellvviilláággoossooddááss
ééss  kkoorraa  SSzzeennttjjóóbbyy  SSzzaabbóó  LLáásszzllóóvvaall””-Szentjóby Szabó
Andor elõadása vers-és prózaidézetekkel. Közremû-
ködik Drunek Sára.

AA  bbeellééppééss  ddííjjttaallaann  mmiinnddeenn  pprrooggrraammrraa!!
A Klub programokhoz, foglalkozásokhoz terembérlési
lehetõséget biztosít. 
Tel.:+36-1-780-7660
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com

Októberi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 22001155..  ookkttóóbbeerr  2277--éénn
1177  óórraakkoorr az I. kerületi Házasságkötõ Teremben. (Úri u.
58.) TTéémmaa::  MMaaggyyaarr  áálloomm..  Vendégek: Koczor Dóra borász
és dr. Szakály Sándor történész. Házigazda: Szigethy
Gábor.

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..))
NNoovveemmbbeerr  33..  ((kkeedddd))  1188..0000  óórraa::  NNeemmzzeettii  ééss  ttöörrttéénneettii  eemm--
lléékkhheellyyeeiinnkknnééll  -- nevezetes történetekkel. A pesti oldal: a
Hõsök terétõl - a Kossuth-térig. Száz éve hunyt el
Schickedanz Albert. Emlékezés életére, alkotásaira.
Gábor Eszter építészeti szakíró Schickedanz-könyvének
bemutatása. „A Kossuth-tér és környéke – történetek-
kel” címmel az Egyesület tagságának vetített elõadása.
Köszöntõt mond: Radnainé dr. Fogarasi Katalin a Nemzeti
Örökség Intézetének elnöke. Meghívott közremûködõk:
az Ybl Miklós Szakközépiskola hallgatói. (Magyarság
Háza)

Könyvbemutató a Márai 
könyvtárban
((II..,,  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  8877--9911..))
HHeettéénnyyii  ZZssuuzzssaa::  NNaabbookkoovv  rreeggéénnyyöössvvéénnyyeeiinn címû monog-
ráfiájáról beszélgetnek nnoovveemmbbeerr  55--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn,,  1188
óórraakkoorr a Márai Sándor Könyvtárban. A könyvet bemutat-
ja a szerzõ, Hetényi Zsuzsa egyetemi tanár, mûfordító.
Zenél: Gaál Xénia.

Vízivárosi Galéria
((IIII..  KKaappááss  uu..  5555..))
Miniképek-100 festõmûvész tárlata. A Magyar Festészet
Napja rendezvénysorozat keretében megtekinthetõ ok-
tóber 30-ig. Nyitva: keddtõl péntekig 13-18 óráig, szom-
baton 10-14 óráig. www.vizivarosigaleria.hu 

VárMezõ Galéria
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
A Független Magyar Szalon XXIV. országos kiállítása lát-
ható október 29-ig. Megtekinthetõ hétköznap 9-18, hét-
végén 10-16 óráig.

Pingpong tábor gyerekeknek
Pingpong tábor lesz az õszi szünetben gyerekeknek a
PingPongHázban. A tábor idõpontja: 22001155..1100..2266--3300..
rreeggggeell  88--1177--óórraa  kköözzöötttt..  RRéésszzvvéétteellii  ddííjj  2255..000000,,--  FFtt,, mely a
tízórait és az ebédet is magában foglalja. Az õszi szünet
után is várják a sportolni vágyó gyerekeket, hétfõtõl pén-
tekig 14.30 és 17.30 között. 
Továbbbi információk a pingponghaz.hu oldalon talál-
hatók.

Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..  1155..))
NNoovveemmbbeerr  77..,,  sszzoommbbaatt,,  11 órától Akinek
a kedve dacos? FFeelloollvvaassááss,, képnézege-
tés, közös verselés VVaarrrróó  DDáánniieelllleell..

Ajánlott korosztály: 6-10 éves korig, 60 perc.
NNoovveemmbbeerr  1144..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll  MMaaggyyaarr  nnééppmmeesséékk..
Volt egy öregember és öregasszony. Vagy egy király.
Esetleg egy szegénylegény. Egy okos lány. Sok kaland és
próbatétel után elnyerték a fele királyságot, és addig él-
tek, amíg meg nem haltak. A Magyar népmesék címû
sorozat ízesen elmondott történetein generációk nõt-
tek fel. A fõhõsök a Mesemúzeum és az Alexandra Kiadó
szombati gyerekprogramján életre kelnek, kalandokba
keverednek. Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig, 60
perc.
NNoovveemmbbeerr  2211..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll  KKöözzööss  ttáárrssaassjjááttéékkoozzááss..
Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig, 120 perc.
NNoovveemmbbeerr  2288..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll  KKuullccssááttaaddóó  cceerreemmóó--
nniiaa..  A MMeesseemmúúzzeeuumm  nneeggyyeeddiikk  ppaattrróónnuussaa  LLaacckkffii  JJáánnooss
lleesszz!!  Várnak mindenkit szeretettel a kulcsátadó ünnepsé-
gen. Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig, 60 perc.

Vers és Dal – Irodalmi estek 
a Szent Imre Házban
((XXII..,,  HHiimmffyy  uu..  99..))
22001155..  nnoovveemmbbeerr  99..  hhééttffõõ,,  1199..3300  óórraakkoorr::  Rongyszõnyeg.
KKáálliidd  AArrttúúrr  sszzíínnmmûûvvéésszz  ééss  aa  TTeerrcciinnaa  EEggyyüütttteess  WWeeöörreess
eessttjjee.. Közremûködnek: Kállay Katalin, furulyák, Vitárius
Piroska, barokk hegedû, Gyõri István, lant, barokk gitár.
22001155..  nnoovveemmbbeerr  1166..  hhééttffõõ,,  1199..3300  óórraakkoorr::  ÁÁllmmookk  kkuusszzaa
kkeerrttjjeeii - a MMiisszzttrrááll  EEggyyüütttteess  eessttjjee.. Közremûködnek:
Heinczinger Miklós, Pusztai Gábor, Tóbisz Tinelli Tamás,
Török Máté.

22001155..  nnoovveemmbbeerr  2233..  hhééttffõõ,,  1199..3300  óórraakkoorr::  „...Mind-
annyiunk atyja” – AArraannyy  JJáánnooss  ttaannáárr  úúrr..  SSuuddáárr  AAnnnnaammáárriiaa
öönnáállllóó  eessttjjee. Sorozatszerkesztõ: Csányi Tamás karnagy.
Helyfoglalás az érkezés sorrendjében, 19.00 órától.

Magyarság Háza, 
Hermann Ottó terem
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..))
IIllllúúzziióó  ééss  ttüükkrröözzõõddééss  ––  ggrróóff  BBáánnffffyy  MMiikkllóóss  mmûûvvéésszzii  ppáállyyaa--
kkééppee..  Egy modern kori reneszánsz embernek, a sokáig
méltatlanul elfeledett írónak, színházi rendezõnek, egy-
ben Magyarország egykori külügyminiszterének állít em-
léket az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
2010 novemberében megnyitott vándorkiállítása. A tár-
latot azóta harmincegy helyszínen, megközelítõleg öt-
venezer látogató tekintette meg. Az egyre bõvülõ anyag a
Magyarság Házában látható 2015. november 1-ig.
www.magyarsaghaza.net

Várfok Galéria
((II..,,  VVáárrffookk  uu..  1111..))
A Várfok Galéria mint az egyik elsõ kortárs, magyar ma-
gángaléria idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.
Az egész éves ünnepi programsorozat egyik kiemelke-
dõ eseménye, mely egyben felvezeti a Galéria 2015. no-
vember 30-án nyíló 25 éves jubileumi kiállítását, Nádler
István egyéni tárlata. 1997-ben Nádler kiállításával nyi-
totta meg kapuit az egykori XO Galéria, melynek 2010-
ben történt továbbfejlesztésével jöhetett létre a mai,
több mint 300 m2-es, nemzetközi színvonalnak megfe-
lelõ Várfok Galéria. A 2013-ban Prima Primissima díjjal
kitüntetett NNááddlleerr  IIssttvváánn  DDiimmeennzziióókk  ccíímmûû  kkiiáállllííttáássáánn  aa
mmûûvvéésszz  lleeggffrriisssseebbbb  mmuunnkkááiivvaall  iissmmeerrkkeeddhheett  mmeegg  aa  kköö--
zzöönnsséégg..

Várfok Project Room
((II..,,  VVáárrffookk  uu..  1144..))
SSáággii  GGyyuullaa::  IInnffiillttrraattuumm  ((ÁÁttsszzûûrrõõddééss))  A Várfok Project
Roomban ismét egy ifjú tehetség mutatkozik be. A fiatal
kora ellenére már több európai nagyvárosban, így példá-
ul Párizsban, Berlinben, és Maastrichtban, de még
Japánban is kiállító alkotó mûveivel végre a budapesti kö-
zönség is találkozhat. Mindkét kiállítás november 14-ig
tekinthetõ meg, keddtõl szombatig 11 és 18 óra között.

Elõadás a Lánchíd Körben
22001155..  ookkttóóbbeerr  2288..  ((sszzeerrddaa))  1177  óórraa::  BBeetthhlleenn  IIssttvváánn  hhaalláálláá--
nnaakk  kköörrüüllmméénnyyeeii.. Elõadó: Nanovfszky György, nyug.
nagykövet, közgazdász, politológus, címzetes  egyetemi
tanár. Helyszín: a Mátyás-templom plébániaterme. (I.,
Országház u. 14. I. em.)

Budavári töklámpások
Legyen újra az Országház utca a Budai Vár legtökösebb
utcája! Szeretettel várunk minden kedves gyereket és
felnõttet tökfaragásra, tökevésre, tökivásra. Tökrõl rész-
ben gondoskodunk, de aki tud, hozzon magával. A részvé-
tel ingyenes. Helyszín: Országház-utca 8. Idõpont: 2015.
ookkttóóbbeerr  3311..  sszzoommbbaatt,,  1166  óórrááttóóll  sötétedésig. Információ:
Kiskép Galéria, 201-4935

Budavári Beszélgetések 
((II..,,  OOrrsszzáágghháázz  uu..  1144..))  
22001155..  ookkttóóbbeerr  3300--áánn,,  ppéénntteekkeenn  eessttee  1199  óórraakkoorr  KKrraammmmeerr
GGyyöörrggyy  ZZssoolltt  eezzrreeddeess, az I. kerület rendõrkapitánya
„Rend a lelke mindennek” címmel ttaarrtt  ttáájjéékkoozzttaattóótt vé-
delmünkrõl, és az azt szolgáltatókról. A belépés ingyenes.
Az érdeklõdõket szeretettel - és a korábbi vendégekrõl
szóló ajándékokkal várják. (Nagyboldogasszony Fõplébá-
nia, emeleti díszterem) Információ: www.matyas-temp-
lom.hu

Használt könyvek vására
Sokféle könyv nagy mennyiségben 40-100 forintos áron
kapható a városmajori használtkönyv-vásáron. Várják az
olvasni szeretõ embereket ookkttóóbbeerr  3311--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  1166
ééss  1199  óórraa  kköözzöötttt  aa  kkiisstteemmpplloommbbaann. Cím: 1122 Budapest,
Csaba u. 5.                                                                                                  

Programok

Gróf Bánffy Miklós és Bánffy György a bonchidai kastély
udvarán
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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.  

BBuuddaaii  várban az Úri utcában csendes belsõ kert felé nyí-
ló 30 m2-es, részben alagsori jellegû, remek belsõ elosztá-
sú, napfényes, gázfûtéses garzonlakás örökölhetõ bérleti
joga átadó. Csereirányár: 8 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: 13,5 M Ft és 13 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

BBaatttthhyyáánnyy  téren felújított mûemlékház II. emeletén lé-
võ csendes belsõ udvar felé nyíló felújított 51 m2-es 1 szo-
bás, nagy étkezõkonyhás önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 13 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 örökölhe-
tõ bérleti joga átadó vagy budai hasonló méretû kertes
vagy teraszos öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 34 M
Ft. Wágner Iroda, tel: 0630/488-1933. 

ÚÚrrii utcában 80 m2-es délnyugati fekvésû dongabolto-
zatos, utcai és belsõ kert felé is nyíló, cirkófûtéses önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirány-
ár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933. 

XXIIII..  Nagyenyed utcában 44 m2-es 1,5 szobás egyedi
gázfûtéses, I. emeleti önkormányzati lakás örökölhetõ bér-
leti joga átadó vagy budai 1 -1,5 szobás öröklakásra cse-
rélhetõ. Csereirányár: 7 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
bérleti joga átadó vagy kisebb I. kerületi önkormányzati la-
kásra cserélhetõ. Csereirányár: 14,5 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630 488-1933

NNaapphheeggyy alján a Csap utcában 65 m2-es 2 szobás, erké-
lyes, összkomfortos önkormányzati lakás bérleti joga áta-
dó vagy nagyobb önkormányzati vagy öröklakásra cserél-
hetõ. Csereirányár: 15,9 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.

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.

IIII..  kerület Szemlõhegyen 2000 nm-es társasházépítésre
alkalmas telek 230 MFt-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 06
18, 06-20-9740-571.

BBaakkoossLLaakk  IInnggaattllaann  kkpp--eess  üüggyyffeelleeii  rréésszzéérree  kkeerreess  eellaaddóó  ééss
iiggéénnyyeess  kkiiaaddóó  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.

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.

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

Jegyzett nemesi kúria, 240 nm, Pest megyében, vári cse-
relakás beszámításával eladó. Csak tulajdonosokkal tárgya-
lok. Telefon 06-20-2865-135.

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

TTeerreemmggaarráázzssbbaann beálló hely kiadó a Logodi és a Mikó ut-
ca sarkán. Érdeklõdni lehet: +36-30-620-8689.

éélleettjjáárraaddéékk

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne szakképzett ápolónõi végzett-
séggel. 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.

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötnék idõs személlyel budai vagy
pesti egyedi fûtésû lakásért, vagy házért vagy telekért. Tele-
fon: 06-20-629-0916.

KKeerrüülleettbbeenn  dolgozó orvos eltartási szerzõdést vagy életjá-
radéki szerzõdést kötne, kölcsönös bizalom alapján. Telefon:
06-70-433-9946.

aaddááss--vvéétteell

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

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, érték-
becsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpacca-,
réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is, bizsut, boros-
tyánt). 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 könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levele-
zõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégisége-
ket. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel./fax: 212-8909,
e-mail: kriszt.ant@gmail. com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.00

PPaappíírrtt és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget,
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy
út 16. 266-4154, H-SZ: 10-17, Cs. 10-19.

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..

sszzoollggáállttaattááss

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

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.

KKáárrppiittooss és asztalos munkák, nádazás, gyékényezés mun-
kával, szállítással. Kiss Gábor, I. ker.Budapest, Feszty Á. u. 2.,
az alagsorban. Telefon: 214-8384, 06-20-345-9963.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  
HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviillllaannyy--
sszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--99334444--666644,,  224466--99002211..  

EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

RREEDDÕÕNNYYÖÖSS  MMUUNNKKÁÁKK
KKéésszzííttééss--jjaavvííttááss..  SSzzúúnnyyoogghháállóókk,,  rreelluuxxáákk,,  
sszzaallaaggffüüggggöönnyy,,  rroolleettttaa....  MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  

eellffooggaaddhhaattóó  áárr..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199..

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..    MMûûhheellyy::  II..

SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..  oo

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2211  éévvee  vváállllaalloommkkeeddvveezzõõ  áárraakkoonn  aabbllaakkookk,,  aajjttóókk  jjaavvííttáá--
ssáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeessttéésséétt,,  hhõõsszziiggeetteellõõ
üüvveeggeezzéésséétt  ééss  sszziiggeetteelléésséétt  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss
ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--00226699..oo

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,,
kköözzüülleetteekk  rréésszzéérree..  RReeffeerreenncciiáávvaall  rreennddeellkkeezzüünnkk!!  HHíívvjjoonn
bbiizzaalloommmmaall!!  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.

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

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.

aallkkaallmmii  mmuunnkkaa

BBaatttthhyyáánnyy  tér közelében lakó idõs úr segítésére és tacs-
kója sétáltatására keresek nyugdíjas hölgyet novemberre
napi 3-4 órára. Tel.: 06-30-242-6796, 356-9480.

vveeggyyeess

NNaaggyymméérreettûû  szobanövények elvihetõk, ingyen. Érdeklõd-
ni: 06-70-382-1061.

TTÁÁRRSSKKÖÖZZVVEETTÍÍTTÉÉSS
SSzzíívvvveell--lléélleekkkkeell  sseeggííttüünnkk  mmeeggttaalláállnnii  ppáárrjjáátt  ttööbbbbeezzrreess

aaddaattbbáázziissuunnkkbbóóll!!  kkoommoollyyaannggoonnddoolloo..hhuu..  
TTeelleeffoonn::  0066--2200--22772211--446611..

KKeerreesseekk!!  
BBáárrmmiillyyeenn  ddookkuummeennttáácciióótt  ((ffoottóó,,  ffeellvvéétteell,,  lleeíírrááss))  

aazz  II..  kkeerr..  DDeezzssõõ  uuttccaa  33..  ééééss  kköörrnnyyéékkéérrõõll  
((TTaabbáánn,,  NNaapphheeggyy))..  TTeelleeffoonn::  ++3366--11--226666--44001166,,  

EE--mmaaiill::  lleeoonnaaeeffrreeeemmaaiill@@ggmmaaiill..ccoomm..

Ingatlan

Oktatás

Alkalmi munka

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

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK
FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK
CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK
ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700

Szolgáltatás
Vegyes
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

HHiirrddeesssseenn  aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!
Üzenete minden I. kerületi családhoz eljut!

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1.250 forint,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.400 forint.

(Csak közületi apróhirdetésnél!)
20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

Keretes hirdetések:
1/2 oldal
274x200 mm,
65.000 Ft+ÁFA

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

1/4 oldal fekvõ 
205x136 mm,
36.000 Ft+ÁFA

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

Apróhirdetés-felvétel személyesen: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig
1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139

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