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Kerületszerte változatos prog-
ramokkal emlékeztek meg a
Himnusz születésnapjáról,
ami 1989 óta a Magyar Kul-
túra Napja. Az önkormányzat
az ünnep elõestéjén a Cseh
Tamásról szóló film vetítésére
és beszélgetésre várta az érdek-
lõdõket, majd másnap koszo-
rúzással egybekötött megemlé-
kezést tartottak a Batthyány
téren, Kölcsey Ferenc költõ
szobránál. 

A rendezvényre az idei évben is
sokan eljöttek, mások mellett a
Lisznyai Utcai Általános Iskola,
a Kodály Zoltán Magyar Kórus-
iskola, a Kosztolányi Dezsõ
Gimnázium, a Petõfi Sándor
Gimnázium és a Toldy Ferenc
Gimnázium pedagógusai és ta-
nulói.  

Dr. Nagy Gábor Tamás beszé-
dében elõször a szobor kalandos
sorsát elevenítette fel.

– Kallós Ede alkotását eredetileg 1897-ben,
Nagykárolyban állították fel. A trianoni döntés
Romániához csatolta a várost, az 1919-ben bevo-
nuló hadseregük megsemmisítette a mûvet. A
gipszminta alapján 1939-ben öntötték ezt a szob-
rot. Míg Nagykárolyban embermagasságú vörös-
márvány talapzatot kapott, a Batthyány téren egy
mindössze húszcentiset, mivel a metró szellõzõjé-
nek takarását ellátó fal elõtt áll. Egészen más ha-
tása lehetett, amikor a magasból tekintett le ránk
Kölcsey, mint most, szemmagasságban, mintha
csak elmerengne.

A következõkben a polgármester feltette a
kérdést, mit jelent számunkra a Magyar

Kultúra Napja, mit jelent a Himnusz? Vála-
szában úgy fogalmazott: identitásunk, magyar-
ságtudatunk, összetartozás élményünk legmé-
lyebb alapjait.

– Egy televíziós beszélgetésben arról érdeklõ-
dött az egyik francia újságíró, miért idegengyû-
lölõk a magyarok? – idézte Nagy Gábor Tamás a
külországi véleményt, majd kifejtette: a magyar
kultúra sajátossága éppen a befogadás. Az ideér-
kezõ nemzetiségek, akikre nem ellenségként te-
kintett a magyarság, gazdagították a Kárpát-me-
dence kultúráját. Akkor lehetünk befogadók,
ha értékeink tudatában fogadjuk a jó szándék-
kal érkezõket, mint Szent István tette.

A polgármester a Himnusszal kapcsolatban az
erdélyi író-költõ, Vass Albert gondolatairól szólt.

– Az Adjátok vissza a hegyeimet címû mûvé-
ben azt írja: ti budapesti, ti dunántúli magyarok
nem is értitek, mit jelent a Himnuszt énekelni.
Amikor a II. bécsi döntés után, 1940-ben vissza-
csatolták Észak-Erdélyt, akkor a székely fiatalok-
nak meg kellett tanulniuk a Himnuszt, amit ad-
dig tiltottak a románok. Minden magyarnak tud-
nia kell nemzeti imádságunkat – zárta ünnepi be-
szédét Nagy Gábor Tamás.

(A kerületi megemlékezésekrõl szóló összeállításunk
az 5. oldalon olvasható.)

Ünnepségek a Magyar Kultúra Napján

Koszorúzás Kölcsey szobránál

A kormány felkérte a fejlesztési mi-
nisztert, hogy tegyen javaslatot arra,
milyen feltételek mellett lehetne be-
zárni a Déli pályaudvart és parkot ki-
alakítani a helyén. Lázár János
Miniszterelnökséget vezetõ minisz-
ter január 21-i tájékoztatóján el-
mondta azt is, hogy a Liget projekt
részeként a Nyugati pályaudvart fel-
újítanák, a bevezetõ síneket a föld
alá süllyesztenék,a felszínen pedig
ott is zöld felületet alakítanának ki.

Korábban a Magyar Hírlap írt ar-
ról, hogy hamarosan lebontják a
Déli pályaudvart, helyét a Vérmezõ
park meghosszabbítása foglalná el.

A terv szerint a vasúti síneket felsze-
dik, a helyükön P+R parkolót létesí-
tenének, így a Budára érkezõ autó-
sok villamosokkal, buszokkal és
metróval utazhatnak tovább a bel-
városba.

A Déli jelenlegi fejpályaudvar sze-
repét a Kelenföldi pályaudvar ven-
né majd át, mivel ebben a szerepben
a falomlás utáni bezárás idején is jól
teljesített. Az utóbbi években
Kelenföld szerepe egyértelmûen
megnõtt, a 4-es metrónak is itt van
az utolsó megállója és az agglomerá-
cióba induló Volán-járatok végállo-
mása is itt található.

Park lenne a Déli pályaudvar helyén

Kortárs 
mûvészek
Lendváról
Budavár és Lendva testvérvárosi kapcso-
latának tízedik évfordulója alkalmából az
idén több kulturális rendezvényt is szervez
a két település. Elsõként, február 4-tõl, a
Várnegyed Galéria ad otthont tizenhárom
kortárs Lendva-vidéki képzõmûvész kiállí-
tásának.

Lázár Beáta, a Lendvai Múzeum-Galéria igazga-
tója lapunk kérdésére elmondta, hogy a
Budára érkezõ mûvek alkotói a sokszínûséget
képviselik. Akad közöttük pályakezdõ és több,
díjakkal elismert neves képzõmûvész, valamint
elhozzák a néhány éve elhunyt Gálics István al-
kotásait is. (Gálics István – Štefan Galic festõ- és
grafikusmûvész alkotásaiból 2014-ben rende-
zett kiállítást a Várnegyed Galéria.) A
Batthyány utcai kiállítóteremben ezúttal azon
képzõmûvészek alkotásaiból láthatnak váloga-
tást, akik a lendvai vár kiállítótermének rend-
szeres vendégei. 

A lélek tükre címû tárlat megnyitóján szemé-
lyesen is jelen lesz többek között az idén nyolcva-
nadik születésnapját ünneplõ Király Ferenc
szobrászmûvész – az elsõ muravidéki Munkácsy-
díjas alkotó – aki a ’90-es évek óta elsõsorban fá-
val dolgozik és egy különleges organikus, szak-
rális jelképrendszer megteremtõje. Ugyancsak
eljön Cvetka Hojnik, aki tavaly januárban – A
végtelenség harmóniája címmel – optikai dom-
bormûveit és kollázsait mutatta be a Várnegyed
Galériában. Rajtuk kívül a megnyitó vendége
lesz Göntér Endre festõmûvész, a muraszomba-
ti Grupa 676 alkotócsoport egyik alapító tagja,
akinek központi témája a Pannontáj, valamint
Baumgartner Dubravko, aki fadarabok és fé-
mek megmunkálásával, összedolgozásával ké-
szíti kompozícióit.

Az évadnyitó kiállításon résztvevõ alkotók
teljes névsora: Király Ferenc, Suzanne Király-
Moss, Gábor Zoltán, Göntér Endre, Gálics
István, Cvetka Hojnik, Zdenko Huzjan, Dare
Birsa, Dancs Marika, Császár Sebastijan, Šinko
Sabina, Baumgartner Dubravko és Pál Katja.

A tervek szerint Budavár és Lendva a testvér-
városi kapcsolatok tízedik évfordulóját március
3-án zenés irodalmi esttel köszönti a Városháza
aulájában, ahol ugyanaznap fotókiállítás is nyí-
lik Lendva gyöngyszemei címmel. Júniusban
Király Ferenc szobraiból rendeznek kiállítást a
Várkert Bazárban, õsszel pedig, önálló kiállítás
keretében Baumgartner Dubravko alkotásai-
ból nyílik tárlat a Várnegyed Galériában. 

A lélek tükre címû kiállítást február 4-én 18
órakor Škrilec Ksenija, a Szlovén Köztársaság
magyarországi nagykövete nyitja meg. Köszön-
tõt mond Anton Balazek, Lendva, és dr. Nagy
Gábor Tamás, Budavár polgármestere.

Göntér Endre: Devecser

Baumgartner Dubravko: Rostig

A fonódó villamoshálózat kialakítása
2014 õszén kezdõdött, az Új Széchenyi
Terv Közlekedési Operatív Program-
jának keretében megvalósuló építke-
zés 15,9 milliárd forintos költségét eu-
rópai uniós és hazai forrásból finan-
szírozták. A fejlesztésnek köszönhetõ-
en átszállás nélküli, közvetlen villa-
mos kapcsolat létesült Észak- és Dél-
Buda között, a rendszerbe tartozó új
vonalak hossza megközelíti a 15 kilo-
métert.                            (Folytatás a 3. oldalon) 

Elindult 
a fonódó 
villamos 
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2016. január 31-én lejár a 2015. évi parkolási engedélyek érvényessége. Az
új engedélyek kiadásának rendjét a Budavári Önkormányzat egyszerûsítet-
te az ügyfelek számára kényelmesebbé tette.
Aki a tavalyi évben rendelkezett érvényes engedéllyel és nincs gépjár-
mûadó tartozása, annak erre az évre is automatikusan meghosszabbít-
ják az engedély érvényességét. Aki tudja, hogy adótartozása van, mie-
lõbb rendezze, és a befizetést igazoló iratot mutassa be az Ügyfélszolgá-
lati Irodán.

Kivételt jelentenek azok a személyek, akik a tavalyi évben költöztek az I.
kerület területére vagy tavaly használt gépjármûvet vettek. Õk ugyanis ed-
dig nem a kerületben fizették meg a gépjármûadót. Így nekik még szemé-
lyesen be kell fáradniuk az önkormányzat ügyfélszolgálati irodájára, ahol
kérelmezhetik a parkolási vagy behajtási engedély kiadását.

A Váron kívüli parkolási engedélyek ügyében kérjük, az Attila úti ügyfél-
szolgálatot keressék (1013 Bp., Attila út 65.), míg a Budai Várba történõ be-
hajtási engedélyek ügyében a Városházán lévõ ügyfélszolgálati irodát keres-
sék (1014 Bp., Kapisztrán tér 1.).

Kérjük, hogy a személyes ügyintézéshez vigyék magukkal a személyi azo-
nosító okiratokat (személyi igazolvány és lakcímkártya), a gépjármû forgal-
mi engedélyét és a gépjármûadó megfizetésének vagy adómentességének
igazolását, valamint a 2.000 forintos költségtérítési díjat.

Ugyancsak személyesen kell intézni a munkáltatótól kizárólagos haszná-
latba kapott gépjármûre a parkolási, behajtási engedélyt. A személyi azono-
sító okiratok (személyi igazolvány és lakcímkártya), a gépjármû forgalmi en-
gedélye mellett kérjük az ügyintézéshez hozzák magukkal a munkáltatói
cégkivonatot, a munkáltatótól aláírási címpéldányt, a gépjármûre vonatko-
zó használati engedélyt, igazolást arról, hogy a munkáltatónak nincs adótar-
tozása, vagy adómentes, illetve – bérelt lízingelt autó esetén – a lízingelést,
bérletet igazoló dokumentumokat, valamint a 2.000 forintos költségtéríté-
si díjat.

Gazdálkodói és egészségügyi hozzájárulások

A Budai Vár védett övezetére vonatkozóan a gazdálkodói és egészségügyi
behajtási-várakozási hozzájárulások kiadása az I. sz. Ügyfélszolgálati
Irodánkon (Kapisztrán tér 1.), a Váron kívüli városrészekre vonatkozóan a
gazdálkodói és az egészségügyi várakozási hozzájárulások kiadása a II. sz.
Ügyfélszolgálati Irodánkon (Attila út 65.) történik.

Második autóra vonatkozó szabályok

Az elõzõ évhez hasonlóan lakásonként a második autóra vonatkozó hozzá-
járulás kiváltása várakozási díj megfizetéséhez kötött. Ez esetben a hozzájá-
rulás csak személyesen igényelhetõ Ügyfélszolgálati Irodáinkon.

A várakozási övezetekben a várakozási díj kiszámításának alapja a BKV
Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelõ összeg (a továbbiak-
ban: BKV), ami 2016. január 1-tõl 350.-Ft.

A különbözõ díjtételû területeken, a különbözõ jármûfajták után órán-
ként fizetendõ várakozási díj a BKV és a területekre megállapított számok
szorzata.

1. díjtételû terület: Budai Vár, a Budai Vár várfalakkal határolt területe,
kivéve a Dísz tér, a Szent György utca, a Színház utca, valamint a Palota
6452/1 hrsz-ú ingatlana.
2. díjtételû terület: Csalogány utca, Bem rakpart, Clark Ádám tér,
Lánchíd utca, Ybl Miklós tér, Várkert rakpart, Döbrentei tér, Krisztina
körút, Széll Kálmán tér, Széna tér által határolt terület, beleértve a határo-
ló utakat és tereket, kivéve a védett övezet, a Dísz tér, a Hunyadi János út
(Szabó Ilonka utca és Dísz tér közötti szakasza), a Palota út (Dísz tér és Lovas
út közötti szakasza) a Szent György utca és a Színház utca.
3. díjtételû terület: Krisztina körút, Döbrentei tér, Hegyalja út,
Alsóhegy utca, Avar utca, Gyõri út, Márvány utca, Alkotás utca által ha-
tárolt terület, beleértve – a Krisztina körút és a Döbrentei tér – a határo-
ló utakat és tereket.
A második autó költsége az 1. díjtételû területen: 131.250.-Ft.
A második autó költsége a 2. díjtételû területen:  109.375.-Ft.
A második autó költsége a 3. díjtételû területen:     87.500.-Ft.
Lakossági hozzájárulás lakásonként legfeljebb 2 gépjármûre adható.
A behajtási-várakozási hozzájárulásokkal kapcsolatosan a Kapisztrán téri
Ügyfélszolgálati Irodán kaphatnak további felvilágosítást az alábbi telefon-
számokon: 458-3025, 458-3030.
A lakossági-várakozási hozzájárulások ügyében pedig az Attila úti Ügyfél-
szolgálati Irodán kaphatnak további felvilágosítást az alábbi telefonszám-
okon: 225-7276, 225-7277.                                                             Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató a parkolási engedélyek
kiadásáról

Vigyázat, trükkös csalók!
Ismét trükkös csalók bukkantak fel a kerületben. Ezúttal egy idõs
urat hívtak fel ismeretlenek azzal, hogy az unokája balesetet oko-
zott, és ezért kétmillió forintot kell kifizetni a sérült félnek, hogy ne
legyen belõle rendõrségi ügy. A gyanútlan férfi átadta a pénzt a
csalónak, aki taxival távozott a helyszínrõl. Egy másik esetben egy
ismeretlen férfi azzal kopogtatott be áldozatához, hogy gépjármû-
ve meghibásodott és sürgõsen szüksége lenne néhány órára egy
kisebb összegre, hogy ki tudja fizetni a javítást. „Természetesen”
az összeg átvétele óta nem látta a sértett. A harmadik alkalommal
a trükkös csaló vízvezeték szerelõnek adta ki magát, és így jutott
be egy idõs hölgy lakásába, ahol a sértett figyelmét elterelte, majd
eltulajdonította pénztárcáját, valamint iratait. Az iratokat késõbb
megtalálták, a pénz azonban nem került elõ.    

Kábítószer fogyasztók rendõrkézen
A rendõröket meglátva, sietve távozott volna az a két fiatalem-
ber, akiket a Logodi utcában igazoltatatott a kerületi járõr.
Gyorsan kiderült, hogy nem véletlenül kerülték volna el a találko-
zást a rend õreivel: a ruházatuk átvizsgálás során egyikük nad-
rágjából egy nylontasakban kábítószergyanús növényi szárma-
zék, kabátja zsebébõl egy növényi törmeléket tartalmazó félig el-
szívott, sodort cigaretta került elõ. Mindketten elismerték, hogy
az intézkedést megelõzõen kábítószert fogyasztottak, ellenük
kábítószer birtoklás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás.

Áruházi tolvajokat fogtak
Nem mindennapi körülmények között füleltek le vélhetõen áruhá-
zi tolvajokat a I. kerületi rendõrök, az elkövetõk ugyanis közúti el-
lenõrzésen buktak le. A gépjármûvük csomagtartójában több,
lopásgátlóval ellátott ruhanemût találtak a rendõrök, akik megál-
lapították, hogy a ruhákat egy XI. kerületi áruházból tulajdonítot-
ták el. Két speciálisan átalakított táskát is lefoglaltak, ezeket olyan
anyaggal bélelték ki, amely leárnyékolja a boltokban felszerelt ri-
asztó készüléket. 

Laptopot loptak az autóból
Egy román állampolgár feljelentést tett a kapitányságon, hogy a
Lánchíd utcában parkoló gépkocsiját roncsolásmentesen felnyi-
tották, és ellopták a csomagtartóban hagyott sporttáskáját, a ben-
ne lévõ laptopjával együtt. A kár közel 100 ezer forint, a rendõrség
lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kezdte
meg a nyomozást. 

Kék hírek

Tájékoztató 
az ebösszeírási
kötelezettségrõl
Önkormányzatunk 2016. június 30-ig
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
közigazgatási területén az állatok védelmérõl és
kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény
42/B. §-a szerint ebösszeírást végez. A jogsza-
bály értelmében az ebtartás helye szerint illeté-
kes települési önkormányzatnak ebrendészeti
feladatai végrehajtása, illetve a veszettség elleni
oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekin-
tettel három évente legalább egy alkalommal el
kell végeznie az ebösszeírást.

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az
ebösszeíráshoz szükséges ebösszeíró lap a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatain átve-
hetõ, letölthetõ a www.budavar.hu oldalról is
a Hasznos információk közül, továbbá az ön-
kormányzat által megbízott állatorvos, Dr.
Hámori Zsolt rendelõjében is kitölthetõ (1015
Budapest, Batthyány u. 48.) . Az ebösszeíró lap
másolható.

A kitöltött ebösszeíró lapot a Polgármesteri
Hivatal részére 2016. június 30-ig kell vissza-
juttatni:
- levélben postai úton (1250 Budapest, Pf. 35),
vagy
- az ügyfélszolgálaton vagy az önkormányzat ál-
tal megbízott állatorvos rendelõjében személye-
sen leadva.

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.
(XII. 31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pont-
ja alapján aki a kötelezõen elõírt dokumentáci-
ót, adatszolgáltatást, adatrögzítést, adatregiszt-
rációt nem, vagy nem a jogszabályban elõírtak-
nak megfelelõen teljesítette, állatvédelmi bír-
sággal sújtható, melynek összege 30 000 forint.

Az ebösszeírásra vonatkozó jelen felhívást
megelõzõn, 2016. januárjában leadott ebösszeí-
ró lapok esetében e felhívás kiadását követõen
nem kell újabb ebösszeíró lapot kitölteni, az a
kötelezettség teljesítésének minõsül.

Aki a 3 évvel ezelõtti ebösszeíráskor adatot
szolgáltatott és most nincs kutyája kérjük,
hogy jelentse be írásban, hogy az ebet a nyil-
vántartásból ki tudjuk venni.

Egyúttal felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a
kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgal-
mazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rende-
let rendelkezései alapján négy hónaposnál idõ-
sebb eb csak transzponderrel megjelölve tartha-
tó, ennek betartását közterület-felügyelõink le-
olvasóval is ellenõrizni fogják közterületen.  A
négy hónaposnál idõsebb transzponderrel nem
jelölt ebrõl a jegyzõ köteles jelentést tenni a járá-
si állat-egészségügyi hatóság felé.

Új lépcsõ 
a Várszoknyán
A Halászbástya és a Duna-
part gyalogos összeköttetését
javítja a Szalag utcát a Donáti
utcával összekötõ, magántel-
ken kialakított lépcsõ megnyi-
tása. Az új gyalogosútvonal
megkönnyíti a Donáti, a
Szabó Ilonka és a Toldy Ferenc
utca felsõ szakaszán élõk köz-
lekedését is, akik könnyebben
és gyorsabban juthatnak el a
Fõ utcába, illetve a Clark
Ádám térre. Szintén javul a
Donáti és a Toldy Ferenc utca
találkozásánál található játszó-
tér elérése. Ez elsõsorban a Fõ
utca déli részén élõ gyerekes
szülõk számára jelent köny-
nyebbséget, hiszen számukra
ez a legközelebbi játszóhely. A
lépcsõn kiépítették a közvilá-
gítást, valamint takarításáról
és síkosság mentesítésérõl is
gondoskodnak. 

Elektronikus tájékoztatás 
a kéményellenõrzésrõl
Ezentúl nem csak a megszokott hirdetményeken
keresztül tájékoztatja a Fõvárosi Kémény-
seprõipari Kft. az ellenõrzésekrõl a lakosságot. Az
ügyfelek számára idõnként kellemetlenségekkel
jár, hogy az ellenõrzés idejére biztosítsák a lakások-
ba való bejutást. Annak érdekében, hogy ez a lehe-
tõ legkevesebb gondot okozza, a FÕKÉTÜSZ honlapján, a www.kemenysepro.hu ol-
dalon a regisztrált ügyfelek akár e-mailben és sms-ben is értesülhetnek az ellenõrzés
idõpontjáról. Az ingyenes szolgáltatás keretében azok akik igényelik az elektronikus
értesítést, 7 nappal az ellenõrzés elõtt emlékeztetõ e-mailt kapnak,  3 nappal az ellen-
õrzés elõtt pedig emlékeztetõ sms-t küldenek számukra. A társaság honlapján az ér-
deklõdõk részletes információkat találnak a FÕKÉTÜSZ szolgáltatásairól. 

Tájékoztató a pedagógus 
díszoklevelek 
adományozásának feltételeirõl

A kerületünkben élõ nyugdíjas pedagógu-
sok legkésõbb 2016. február 15-ig nyújthat-
ják be a pedagógus díszoklevelek (arany-,
gyémánt-, vas- és rubindiploma) iránti,
2016. évre szóló kérelmüket.

A kérelmeket az I. kerületi Polgármesteri Hivatal
Népjóléti Csoportja fogadja, de benyújthatók a
végzettséget adó fõiskolákhoz, egyetemekhez
vagy azok jogutód intézményeihez is.
Hivatalunk elérhetõsége: 1014 Budapest, 
I. Kapisztrán tér 1. fszt. 6.
A pedagógus diplomák adományozásának fel-
tételei: 
ARANYDIPLOMA igényléséhez szükséges
okmányok:
- az 50 évvel ezelõtt szerzett oklevél fénymásolata
- díszoklevél iránti kérelem a fõiskola fõigazga-
tójához
- rövid szakmai önéletrajz
- a munkakönyv 9-12. oldalainak fénymásolata
vagy munkahelyi igazolás az ott eltöltött évek-
rõl (melynek minimum 30 évnek kell lennie)
GYÉMÁNT-, VAS- és RUBINDIPLOMA
igényléséhez  szükséges okmányok:
- az elõzõ adományozott (arany-, gyémánt-, vas-)
oklevél fénymásolata
- rövid szakmai önéletrajz
- díszoklevél iránti kérelem a fõiskola fõigazga-
tójához.
A díszoklevél iránti kérelem beadásához szük-
séges egy nyomtatvány kitöltése, amelyen fel
kell tüntetni az adóazonosító jelet és a társada-
lombiztosítási azonosító jelet (TAJ szám). A
nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálati irodáin tudják beszerezni. 

Felvilágosítás: Népjóléti Csoport 458-3051
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Gerinctorna a csontritkulás ellen
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ II. számú Idõsek Klubjában 22001166..  ffeebbrruuáárr  1100--
ttõõll  gerinctorna indul a csontritkulás megelõzésére.
A torna során átmozgatják a gerincet és a háti szakasz
fõbb izmait. Mobilizációs és statikus gyakorlatokkal segí-
tik elõ a helyes testtartást. A rendszeres gerinctornával
megelõzhetõ a hátfájás. A gerinctornát Birkus Rita
gyógytornász vezeti. AA  ffooggllaallkkoozzáássookk  iiddeejjee::  sszzeerrddáánnkkéénntt
99..0000--1100..0000  óórrááiigg.. Részvételi díj: alkalmanként 600 fo-
rint. Helyszín: Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ IIII..  sszzáámmúú  IIddõõsseekk  KKlluubbjjaa.. (1013
Budapest, Roham u. 7.) Érdeklõdi lehet: a 375-9486-os
telefonszámon, Bokodi Ferencné klubvezetõnél.

Szociális ruhavásár
A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a
rászoruló lakosok számára. Az akció során kedvezmé-
nyes áron vásárolhatnak használt ruhanemût, gyer-
mek, nõi, férfi ruházatot és játékokat. Az akció helye:
1024 Budapest, SSzzééllll  KKáállmmáánn  ttéérr  33..  IIII..  eemmeelleett..  IIddõõppoonntt::
22001166..  ffeebbrruuáárr  2222..  ((hhééttffõõ))  88..0000--1166..0000--iigg..
Telefon: 212-2783, 212-2811. A szociális vásárra elsõ-
sorban gyermeküket egyedül nevelõ szülõket, kis-
nyugdíjasokat és kiskeresetû lakosokat várnak.

Mozgássérültek klubnapja
A Mozgássérültek Budavári Szervezetének követke-
zõ klubnapja ffeebbrruuáárr  22--áánn,,  ddéélluuttáánn  22  óórraakkoorr kezdõdik.
Helyszín: Budavári Mûvelõdési Ház, I., Bem rakpart 6.
Szeretettel várják a klubtagokat és az érdeklõdõket is.

Pontosítás
Elõzõ lapszámunkban az ingyenesen kiváltható okiratok
között említettük a gépjármû törzskönyvet és a forgalmi
engedélyt. A januártól érvényes szabályozás szerint
azonban ezeket az iratokat –az elõzetes tervekkel ellen-
tétben– csak lopás esetén kaphatjuk meg díjmentesen. 
Az állami rezsicsökkentésrõl és a bürokrácia jelentõs
mérséklésérõl szóló jogszabály értelmében nem kell fi-
zetni az elsõ alkalommal kiállított jogosítványáért,
évente négyszer az erkölcsi bizonyítványért, a magán-
személyeknek a tulajdoni lap elsõ oldaláért, a mozgás-
korlátozottak parkolási igazolványának pótlásáért, a di-
ákigazolványért, a személyi igazolványért és a lakcím-
kártyáért, valamint a családi állapot-változással össze-
függõ névváltozás miatt indult hatósági eljárásokért. 

Röviden

(Folytatás az 1. oldalról) 
Január közepén vehették birtokba az utasok a fo-
nódó villamoshálózatot. Az utóbbi évtizedek leg-
jelentõsebb kötöttpályás közlekedésfejlesztési be-
ruházásának köszönhetõen Óbuda és Kelenföld,
illetve Albertfalva között átszállás nélküli, közvet-
len villamos kapcsolat jött létre. A három új vona-
lat magában foglaló hálózaton vadonatúj, akadály-
mentes CAF villamosokat állítanak forgalomba.

A fonódó rendszer lényege, hogy két eddig hi-
ányzó vágányszakasz kiépítésével, illetve haszná-
latbavételével az óbudai 17-es villamos vonala
összekapcsolódik a dél- és közép-budai hálózatok-
kal. Ehhez arra volt szükség, hogy a Török utcá-
nál a 17-es rá tudjon kanyarodni a 4-6-os vonalá-
ra, valamint elkészüljön a Margit híd és a
Batthyány tér közötti, mintegy másfél kilométe-
res átkötés.

Csúcsokat dönt a fonódó

A Bécsi út és Kamaraerdõ között járó 41-es 18,3
kilométeres utat jár be, ami a leghosszabb
villamosvonal Budapesten. Az Óbudáról a
Margit híd és a Széll Kálmán tér érintésével
Albertfalváig, pontosabban a Savoya Parkig köz-
lekedõ 17-essel valamivel több, mint 14,5 kilomé-
tert lehet utazni, ami mögött alig marad le a Bécsi
utat Kelenfölddel összekötõ 19-essel –a 19-es já-
ratkövetését sûrítik–, átszállás nélkül megtehetõ
távolság. 

Jelentõsen javít az utazási komforton, hogy a fo-
nódó beruházás keretében megtörtént a 17-es
pályájának felújítása, a munkálatok során az érin-
tett utak rekonstrukcióját is elvégezték. A 47-es
villamos Móricz Zsigmond körtéri megállójába
áll be a Hûvösvölgytõl a Móricz Zsigmond körté-
ren át a Fehérvári út elejéig közlekedõ 61-es is,
amely csúcsidõben 7-8 percenként jár. Újraindul
az 56-os, amely a hûvösvölgyi végállomást köti
össze Budafokkal, míg hétköznap csúcsidõn kí-
vül, valamint szombaton és vasárnap az 56A jelzé-
sû járat a Krisztina körúton keresztül a Móricz
Zsigmond körtérig közlekedik. Az 56-os ezzel ki-
váltja a korábbi 18-as villamost, ami ezért a továb-
biakban nem közlekedik. Az 59-es villamos köz-
lekedése nem változik, ugyanakkor a hétköznap
reggeli csúcsidõben 59B jelzéssel a Márton Áron
tér és Hûvösvölgy között új járatot indul.
Ugyancsak a reggeli tumultust enyhítheti a 47B

villamos, ami a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a
Deák Ferenc tér között viszi az utasokat.

86-os helyett 109-es

Mivel a fonódó villamos hálózat részben felesleges-
sé teszi a 86-os buszt, a járatot megszüntette a BKV.
A lakossági kéréseket figyelembe véve, helyette ál-
lítják forgalomba Óbuda (Bogdáni út) és a
Batthyány tér között a 109-est, valamint a
Batthyány tértõl meghosszabbított útvonalon a
Kolosy tér érintésével Óbudáig közlekedõ 111-est. 

Közép- és Észak-Buda elérhetõségét segíti a 17-
es, a 19-es és a 41-es villamos is. A Budafoki úti
szakaszon egész nap és hétvégén is jár a 133-as
busz, ami a Budafoki út - Karinthy Frigyes út cso-
mópontban is megáll, ami pótolja a megszünte-
tett 86-os átszállási kapcsolatát. A 160-as, a 260-as
és a 260A busz rövidített útvonalon, a külsõ vég-
állomásától az Óbudai rendelõintézetig vehetõ
igénybe. A 260-as a jelenlegi Telebusz-rendszer
helyett menetrend szerint a Virágosnyereg útig
közlekedik, a vonalon a 260A-hoz hasonlóan el-

sõajtós felszállási rend lép életbe. A korábbi ter-
vekkel ellentétben a 7-es, a 29-es, a 34-es, a 65-ös,
a 65A, a 106-os, a 134-es és a 253-as busz közleke-
désében – a társadalmi egyeztetés eredménye-
ként – nincs lényeges változás.

Még dolgoznak az alagúton

Független a fonódó projekttõl a Clark Ádám té-
ri villamosalagút átépítése, azonban e nélkül
nem lenne teljes a fejlesztés. Arról van szó, hogy
az új CAF villamosok nem férnek el a Lánchíd
alatt átvezetõ régi alagútban, ezért ezt ki kell széle-
síteni. A munkálatok várhatóan márciusban be-
fejezõdnek, addig a 19-es és a 41-es villamosok
megosztva közlekednek a Clark Ádám tér és a
Bécsi út/Vörösvári út, illetve a dél-budai végállo-
más között. Az utasoknak ezért egy rövid sétát
kell tenniük, ha villamossal akarják folytatni az
útjukat. Könnyebbséget jelent ugyanakkor, hogy
a kivitelezés ideje alatt a 109-es busz – villamos-
pótló járatként – meghosszabbított útvonalon a
Szent Gellért térig közlekedik.                               -pp-

Elindult a fonódó villamos 

Budapest legnagyobb kulturális beruházá-
sairól, a Várnegyedben tervezett átalakítá-
sokról és a Liget Projektrõl szervezett kerek-
asztal beszélgetést az Örökség Kultúr-
politikai Intézet. A vitán dr. Baán László, dr.
Krähling János, L. Simon László és dr.
Schneller István osztotta meg gondolatait
az érdeklõdõkkel. 

A kulturális negyedek kialakítása Budapest és az
itt élõk érdeke, egyáltalán nem öncélú, az embe-
rek feje felet meghozott kormányzati döntés –
hívta fel a figyelmet a Budai vár és múzeumi ne-
gyed – Nagy kulturális beruházások a nemzet fõ-
városában címmel a Várkert Bazárban megren-
dezett beszélgetésen L. Simon László. A
Miniszterelnökség kulturális örökségvédele-
mért és kiemelt kulturális beruházásokért felelõs
államtitkára szerint ez a folyamat fontos része a
fõváros felújításának, az emlékmûvek rendbeté-
telének. 

Másképpen látja a fejlesztéseket dr. Schneller
István. A fõváros egykori fõépítésze, a Budapesti
Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Település-

építészeti tanszékének egyetemi tanára úgy látja,
hogy a két tervezett kulturális negyedre szánt for-
rásokat több beruházásra kellene szétosztani, hi-
szen a város bõvelkedik a barnamezõs beruházá-
sokra alkalmas területekkel. Ráadásul a tervek
annak ellenére valósulnak meg, hogy meglenne
a teljes szakértõi egyetértés.

L. Simon László ezzel kapcsolatban arra hívta
fel a figyelmet, hogy a hozzáértõk nagy része és a
nyilvánosság támogatja az elképzeléseket, tökéle-
tes konszenzus azonban nem várható el. Az ál-
lamtitkár hangsúlyozta: itt az ideje befejezni a
rendszerváltás óta zajló vitát, és hozzáfogni az ér-
demi munkához. 

Dr. Baán László, a Liget Budapest projekttel
kapcsolatos feladatok ellátásáért felelõs miniszte-
ri biztos, a Szépmûvészeti Múzeum fõigazgatója a
zöldterületek védelmével kapcsolatban arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy valójában 150 évvel ez-
elõtt eldõlt a Városliget kulturális funkciója. Az
állatkert, a cirkusz, a mûjégpálya és a
Vajdahunyad Vára ugyanis kijelölte az irányt, az-
az, hogy a Liget ezen része egy zöldövezetbe ágya-
zott intézményi terület. A miniszteri biztos saj-

nálja, hogy a Kúria nem engedélyezte a Város-
liget átalakításával kapcsolatos népszavazás kér-
déseinek hitelesítését, mivel úgy gondolja, hogy
a lakosság támogatná az elképzeléseket.

Mindezt L. Simon László azzal egészítette ki,
hogy a Néprajzi Múzeum új épületének felépíté-
se mellett, a Magyar Nemzeti Galéria elhelyezése
is fontos része a Liget projektnek. Utóbbira azért
van szükség, mert a múzeum jelenlegi helyszínét
a Vár rekonstrukció közvetlenül érinti. 

A Budai Vár, és különösen a mára tarthatat-
lan állapotú palota felújításakor a múlt szabja
meg a követendõ irányt – szögezte le dr.
Krähling János, aki külön is kiemelte a terület
történelmi fontosságát. Mint rámutatott, a terve-
zésnél a legfontosabb szempont, hogy a Vár a kö-
zépkor nemzeti emléke. A Budapesti Mûszaki
Egyetem Építészettörténeti és Mûemléki tan-
székének tanszékvezetõje hangsúlyozta: a beru-
házások alkalmat adnak arra, hogy korszakon-
ként bemutassák a fõváros és ezen keresztül az
egész ország kulturális és építészeti örökségét. 

L. Simon László megnyugtatásképpen közöl-
te: a Vár rekonstrukciójára alaposan felkészül-

tek, így garantálható, hogy sikeres lesz
a helyreállítás, ami korántsem egye-
dülálló: többek között Berlinben,
Drezdában. Varsóban, Moszkvában
sikerrel oldottak meg ehhez hasonló
feladatokat.

Schneller István a Várkert Bazár fel-
újításával egyetért, azonban a többi
tervet, köztük a Magyar Nemzeti
Galéria kiköltöztetését nem tudja tá-
mogatni.

L. Simon László kiemelte: a helyre-
állított királyi palota már önmagában
is mûvészeti attrakció, a kormányzat
alkalmanként állami reprezentációra
is használhatja ezeket a termeket,
amire egyébként Európában bõven
akad példa. Hozzátette: a palota szá-
razárka is feltárásra kerül, valamint
újraépítik a Fõõrségi épületet, ami
hozzájárul ahhoz, hogy a látogatók a
középkori állapotoktól kezdve egé-
szen a hauszmanni épületekig megis-
merkedhetnek a palota történelmi
rétegzõdésével. K. Á.

Párbeszéd a Vár és a Liget fejlesztésérõl

A Zene Háza a Ligetben (látványterv)

A Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum valamint
a Budapest Fõváros I. Kerület Budavári
Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt

az 1945. évi
budapesti harcokban hõsi halált halt

katonák és polgári 
áldozatok emlékére rendezett 

ünnepségre.

Helyszín: 
Kapisztrán tér, Magdolna torony

Idõpont: 
2016. február 12., 9.00 óra

Elõadás a kitörésrõl

Katonasírok nyomában
Egy nemzet történelmének legszebb lapjaira
tartoznak azon hõsi cselekedetek, amelyekbõl a
nemzet erõt meríthet, annak tartást adhat.
Ennek ékes példája Budapest 1944-45-ös ostro-
ma és a kitörés. Fõvárosunk védõi – az elsõ
szovjet harckocsi Attila vonalban való kilövésé-
tõl számítva - 108 napig tartóztatták fel a túlerõ-
ben lévõ szovjet hadsereget. Az orosz csapatok
gyûrûje 1944. december 24-én zárult be
Budapest körül, majd 53 napig tartó kemény
harcok után, 1945. február 13-án foglalták el.

Az 1945. február 11-én este megindított ki-
törés idõpontjában, a védõk létszáma már csak
44.000 fõ volt, akik közül 12.000 bajtársuk se-
besülten feküdt a vár alatti Sziklakórházban, la-
birintus járatokban, óvóhelyeken. Ezért a kitö-
résben csak 20-22.000 katona indult el. A Széna
téren, a Városmajorban folyó harcokban, majd
a Budai hegyeken át 785 fõnek sikerült elérnie
a magyar-német arcvonalat  február 15-ig.
Számos tömegsír, jeltelen katonasír még feltá-
rásra vár a Budai hegyekben. 

A magyar katona helytállásáról, a kitörésrõl
és a kitörés emléktúrákról lesz ingyenes elõ-
adás 2016. február 10-én, 18 órától a Vízi-
városi Klubban, amelyre minden érdeklõdõt
szeretettel várnak.
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A Magyar Kultúra Napján idén is nyílt napra
várta az érdeklõdõket az Országos Széchényi
Könyvtár. Bárki szabadon nézelõdhetett, kérdez-
hetett, megtekinthette az aktuális kiállításokat,
sõt a leglelkesebb látogatók ez alkalommal fél
áron iratkozhattak be a Nemzeti Könyvtárba.
Munkatársaink szívesen csatlakoztak a gyûjte-
ményt bemutató csoportos vezetéshez.

A közel harmincfõs csapatot Förster Miklós nyu-
galmazott könyvtáros kalauzolta az épületben.
Az idõs úr ma már kutatóként és alkalmi önkén-
tesként jár a könyvtárba, ám három évtizeddel
ezelõtt maga is aktív közremûködõje volt az
OSZK Budai Várba való felköltöztetésének.

A gróf által felajánlott mûveket 1802-ben a
belvárosi Egyetemi templom melletti pálos ko-
lostorban helyezték el, de 1808-ban tulajdonosa
a Nemzeti Múzeum lett. A múzeum épületébe
1846-ban szállították át a könyveket.

Förster Miklós röviden mesélt a gyûjtemény
késõbbi sorsáról is. A Budavári Palota háború
utáni átépítése 1960 és ’85 között zajlott, a nem-
zeti könyvtár a nyugati szárnyban kapott helyet.
A raktárak számára az egykori világító tornyokat
építették át. Az OSZK 1985-ben költözött föl a
várba, raktárában jelenleg öt szinten, mintegy
kilencvenezer folyóméternyi polcon sorakoz-
nak a könyvek. A palota eredeti falai, épületdí-
szei teljesen eltûntek, mindössze a fõlépcsõ mel-

lett álló két Atlasz-szobrot (Fadrusz János mun-
kái) hagyták meg. 

A séta egy kanyarral az üvegfallal védett múze-
umi enteriõrök mellett haladt tovább. A látoga-
tók a 20. század elsõ felébõl származó könyvtári
bútorokkal és eszközökkel berendezett régi olva-
sóterembe, a hajdani igazgatói irodába és a
könyvtári mûhelyekbe nyerhettek betekintést.
A hatodik szint a különgyûjeményeknek, a kiál-
lításoknak és elõadásoknak, konferenciáknak
ad teret. A két klimatizált kiállítóteremben idõ-
rõl idõre régi könyveket, kódexeket mutatnak
be, a 250 fõs elõadóteremben pedig gyakran

rendeznek az érdeklõdõk számára ingyenes iro-
dalom-, illetve kultúrtörténeti programokat. A
terület négy sarkában, egy-egy irodákhoz kapcso-
lódó kutatótérben és olvasótermben kaptak he-
lyet az ún. különgyûjtemények. Itt található a
Térképtár, a Kézirattár, a Régi nyomtatványok
tára, a Színháztörténeti és Zenemûtár, valamint
a Plakát és kisnyomtatványtár. A fennmaradó
szabad térben jelenleg a több szinten áthúzódó
Propaganda az elsõ világháborúban címû kiállí-
tás látható.

Sétánk során a legtöbb olvasóval a hetedik
szinten találkoztunk. A tanácstalan és a rutinos
érdeklõdõk is itt kapnak választ a kérdéseikre és
tájékoztatást a könyvtár használatáról. 

Förster Miklós maga mutatta meg azt a könyv-
lift-rendszert, amelynek segítségével a cédulára
kiírt kérés eljut a raktárig, majd a raktáros kollé-
ga kikeresi és egy „utazó dobozban” elküldi a
könyvet az olvasószolgálatnak. A könyv megér-
kezését követõen az olvasót egy hatalmas digitá-
lis tájékoztató táblán értesítik arról, hogy átvehe-
ti a dokumentumot. 

A könyvtár nyolcadik szintjén található a
Magyar Mozgóképkincs Gyûjtemény, a Jelen-
kortörténeti Gyûjtemény, a Történeti Interjúk
Tára, valamint az Audovizuális kötelespéldá-
nyok archívuma.

Az egyórás séta alatt idõben és térben is bejár-
tuk az Országos Széchényi Könyvtárat, amely
ma már mintegy kilenc millió dokumentumot,
közte három millió könyvet õriz.                            a.

Kalandozás a könyvtárban

Emlékezés
Koroda
Miklósra
Személyesen ismer-
tem Koroda Mik-
lóst, akit családunk-
ban Miklós bácsi-
nak szólítottuk.
(Felsõkubini Koro-
da Miklós író, publi-
cista, a Köztársaság
segédszerkesztõje,
antológiaszerkesztõ,
1909–1978). Sajnos
már jó néhány éve
nem él közöttünk.
Azon írók közé tartozott, akirõl halála után
nem sokat beszéltek, nem emlékeztek meg.
(Hogy mi volt ennek az oka?  Ki tudja…)

Budapesti születése ellenére a vidéket, a föl-
det, a parasztembereket nagyon szerette. Mint
a rádió fõmunkatársa nagyrészt a falvak változá-
sairól tudósított. Tapasztalatait regényeiben,
köztük a Karacs Kristóf látóhegyi festõrõl szóló
regényciklusában kamatoztatta (Látóhegyi
asszonyok, 1959; A Holt-Szamos két partja,
1962; Pataki tengerészek, 1966; Az istennõ ölé-
ben, 1969). 

Édesapja (Felsõkubini Koroda Pál költõ, író,
publicista, történész 1858–1933) és Reviczky
Gyula, akit édesapja barátjának tudhatott, kö-
zösen buzdították az írói pályára.  Kezdéskép-
pen Koroda Miklós Reviczky életének történe-
tét írta meg.

A XIV., XV. és XVI. századi történelem külö-
nösképpen foglalkoztatta. Kutatta a felvilágo-
sodás korát is, véleményét különbözõ publiká-
ciókban tette közzé.

Sajátos hangú, az akkori kornak megfelelõ, ízes
nyelvezetû regényeiben, nevezetesen a Bolondok
tornya (1974) és a Gyönyörök kertje (1978) címû
mûveiben, a történelmi eseményeket képzeletével
gazdagítva jelenítette meg.

A könyvekben a középkori budai Várban lakók
kalandjai elevenednek meg, különös tekintettel a
több száz éves, Úri utcai lakótoronyra, amely iz-
galmas otthona és szerelmes alkotóhelye volt az
akkori kézmûveseknek, festõknek, íródeákoknak.

A Torony története címû regényfolyamának
(melybõl a fentebb említett két mû készült csak
el) ihletõje saját otthona volt; a ház legfelsõ
emeletén élt haláláig, harmadik feleségével. A
rejtõzködõ toronyban vendégként jómagam is
élvezhettem annak nem mindennapi, csigalép-
csõs, zegzugos hangulatát. Csodálhattam a te-
tõk fölött a Mátyás-templom tornyától egészen
a Gellért hegyig terjedõ páratlan kilátást.

Nem sikerült házasság, csalódások kísérték
sorsát, melyet nemes borok és szemrevaló höl-
gyek társaságával próbált kiegyensúlyozni.
Szerette az életet; ahogy mondani szokták,
mindkét végérõl égette a gyertyát.

Mi, a budai Várban lakók úgy éltünk, mint
egy kis faluban, jól ismertük egymást. Az író
apósom boros „pincéjének” rendszeres látoga-
tója volt az Úri utca közelében. Úgyis mint föl-
dije, hiszen sokszor emlegette a Koroda birto-
kot mint apósom pusztazámori szõlõjének
szomszédját. Éveken át kóstolta és élvezte az is-
merõs tõkékrõl fakadt bort.

A kora esti órákban útja a Tóth Árpád sétá-
nyon keresztül, üres „lámpásával”, demizsonjá-
val a kezében, elmaradhatatlan pipájával a szája
sarkában egyenesen a pincébe vezetett. Megitta
az áldomást, anekdotázott egy kicsit, majd a de-
mizsont megtöltve hazatért a Toronyba, éjsza-
kai írásaihoz.

A ma napig szeretettel õrzöm regényét, a
Bolondok tornyát, melyben a Szente család
összes tagját megszólítva dedikált. Engem ked-
vesen a „kisdámából kismamává nemesedett
Kalárisnak” nevezett, utalva az akkor született
kislányomra.

Emlékét örökké megõrzöm,  ugyanúgy, mint
a társaságát élvezõ családom tagjainak emlékét
is, akik már nem olvashatják ezeket a sorokat.

Rodé (Szente) Klára

Az Azok a régi csibészek elnevezésû poptörténeti
talkshow-n Török Ádámot, a Mini együttes ala-
pítóját, vezetõjét, a Budavárért Emlékérem kitün-
tetettjét látták vendégül nemrég a Volt egyszer egy
Ifipark kiállítás kulisszái között. Beszélgetõpart-
nerei dr. Csatári Bence történész és Poós Zoltán
író voltak.

„Azt a muzsikát kell játszani, ami belülrõl jön.
Mindenkinek a saját zenéjét. Az igazán nagy rock
zenekarok mind ezt teszik” – szögezte le Török
Ádám.

A jazz-rockról, progresszív rockról szólva a fu-
volista megállapította: úgy fest, neki ez a zenéje,
megjegyezve, hogy 1968-as indulásukkor a blues
rock mellett kötelezték el magukat, s Papp Gyula,
orgonista érkeztével fordultak a progresszív mu-
zsika felé. A hetvenes évek közepi dzsesszes kor-
szakukat humoros történettel idézte meg.
Akkoriban rajta kívül három Németh alkotta a
Mini tagságát: Németh Alajos, Németh Károly és
Németh Tamás. Lengyelországi fellépésükön a
mûsorvezetõ úgy konfe-
rálta fel az együttest,
hogy három német és
egy török, ez a magyar
zenekar.
A kezdetekrõl megtud-
hattuk: az elsõ Minit a
Petõfi Gimnázium diákjaként alapította Török
Ádám, akit ’68 legelején elhívtak a Dogs zenekar-
ba énekesnek. Mint fogalmazott: szerencsétlen-
ségére éppen Demjén Ferenc helyére.
„Jól néztem ki, és szerették volna, ha minél több
csaj jár a bulikra. Ez be is jött. De 48 dalt kellett
megtanulnom két hét alatt, hangszálgyulladást
kaptam, az együttes belebukott, feloszlott” – idéz-
te profi pályafutásának nem éppen sikeres indu-
lását az énekes-zenész.

Csatári Bence a Dobos fedõnevû, III/III-as
ügynök jelentését idézte, amely szerint Török
Ádám nem felelt meg a Dogs-nak, ezért kellett tá-
voznia.

„Ez helytálló” – erõsítette meg az érintett, s
megjegyezte: nem zenész, focista szeretett volna
lenni, késõbb sportújságíró. Bevallotta: nem
technikás, inkább erõszakos labdarugóként ke-
rült be a Vasas ifi csapatába.

Újabb ügynökje-
lentés szerint
Török Ádám erõ-
szakos volt. Az érin-

tett erre szintén rábólintott. Mindjárt hozott is
egy történetet, amely szerint az 1976-os, ifiparki
Mini-Piramis koncert elõtt, mivel Som Lajos, a
Piramis vezetõje, felszerelésüket a rosszabbik szín-
padra állíttatta, ezért „puff, jobbal betakartam” –
mesélte.

Nem kerülték el azt a témát sem, miként ala-
kult át az igényesebb rock közönsége – korabeli
szóhasználattal – csövessé. A Mini alapítója ki-
emelte: éppen a Ratkó-korszakot élték, tehát a til-
tott abortusz okán a kívánt gyermekek többszörö-
se jött világra. „A nagyobb tömeg okán olyan
koncertre is sokan jártak, amelyeket igazán fel
sem fogtak, így jutottak el a progresszív együtte-
sek fellépéseire” – tekintett vissza a múltra Török
Ádám.

A muzsikus szerint a késõbbiekben, a hetvenes
évek végére, másfajta csövesek jelentek meg a bu-
likon, akik kisvártatva a Piramis és a Beatrice ra-

jongóivá váltak. „Nem a zene számított nekik, ha-
nem a balhé, a kívülállás” – szögezte le.

1968 nyarán, Radics Béla Sakk-Mattja elõtt lép-
hetett elõször az Ifipark színpadára, s szintén elsõ
ízben énekeltette meg a közönséget. E siker halla-
tán, egy hónapra rá, Kuhajda Istvánné, Margó né-
ni, a Mûvelõdési Ház igazgatója hívta a Minit, s
kezdetét vette a mai napig tartó Bemrockpart
koncertsorozat. Következõ lépésben, szintén
Margó néni támogatásával elindíthatták a május
elsejei tabáni, szabadtéri, LGT-vel közös bulikat.

Szóba kerültek a saját szövegek melletti, S.
Nagy Istvánnal közös alkotások is.

„A Vissza a városba címû lemez meghallgatása-
kor Bors Jenõ, a lemezgyár igazgatója állítólag így
elégedetlenkedett: milyen hülyeségeket ír ez a
Török” – idézte az érintett, majd a folytatásban el-
mondta, hogy S. Nagy István nem nyúlt bele a
dalszövegeibe, csupán néhol rímeket cserélt,
majd felvette a szövegekért járó jogdíjakat.„E nél-
kül nem folytatódhatott volna tovább a Mini na-
gyon nehezen beindult karrierje” – sommázta
Török Ádám.                                                               D. A.

Pillanatképek Török Ádám életébõl

A Petõfi Gimnáziumtól a Bemrockpartig

A Mini vezetõje kiemelte, hogy hat évtizeden keresztül
élt a kerületben, ahol három rocktörténeti szempontból
fontos hely található, a Budai Ifjúsági Park, a Budavári
Mûvelõdési Ház és a Tabán.

A fõlépcsõsor mögött, a Krisztinaváros felé esõ fo-
lyosón üveges könyvszekrényekben az alapító
Széchényi Ferenc könyvtárának legszebb darabjai
közül több mint háromezer kötet látható. A gróf,
egykor „felségfolyamodványban” kért engedélyt
az uralkodótól arra, hogy tizenötezer kötetbõl álló
gyûjteményét a nemzet javára fölajánlja. II. Ferenc
1802. november 25-én írta alá az alapító okiratot.
Széchényi maga készíttette el a könyvek jegyzé-
két, amelyet számos jeles személyiségnek – köz-
tük saját fiainak is – elküldött. A nemzeti könyvtár
gyûjtõköre alapítása óta ma is változatlan: feladata
minden magyar nyelvû, illetve magyar vonatkozá-
sú nyomtatott dokumentum gyûjtése. 

A hatalmas térség közepét ma is a hagyományos
cédulakatalógusok foglalják el, amelyekben betû-
rendben és tárgykörök szerint is lehet keresni.
1990 óta már nem gyarapodnak a cédulák, min-
den adatot számítógépen tárolnak.  Az olvasók
nagyjából egy órán belül kapják kézhez a kutatni
kívánt dokumentumot, a várakozást a szabadpol-
con elhelyezett kötetek böngészésével tölthetik
el. Az általános „nagy” olvasóterem mellett külön
helység szolgál az irodalom- és a történettudo-
mány iránt érdeklõdõk számára, valamint a hírlap-
olvasó is rendelkezésre áll. Összesen 750 olvasói
hely várja a könyvtárhasználókat.
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Ünnepre hangolva címmel ingyenes vetítést tar-
tottak a Tabán Moziban a Magyar Kultúra
Napjának elõestéjén, január 21-én. A szép számú
érdeklõdõ Fonyó Gergely Cseh Tamás filmjét
nézhette meg.

A 2000-ben készült alkotás a Kossuth és Liszt-dí-
jas elõadómûvész életét, karrierjét mutatja be,
Cseh Tamás családja, alkotótársai, barátai vallo-
másain keresztül, az énekes életének meghatáro-
zó helyszínein. Nem véletlenszerûen esett a vá-
lasztás a portréfilmre, ugyanis a gitáros, dalszer-
zõ január 22-én, a Magyar Kultúra Napján szüle-
tett. Ez a dátum olvasható Kölcsey költeményé-
nek végén, úgy tartják, ekkor fejezte be a kézira-
tot, ez a nap 1989 óta a kultúra ünnepe.

A vetítést követõen Róna Katalin újságíró és
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester beszélget-
tek Cseh Tamásról, mûvészetének jelentõségé-
rõl, hatásáról.

A polgármester úgy vélte, ha hét évvel halála
után ennyien megnézik a filmet, akkor a gitáros-
énekes számukra biztosan jelent valamit.
Emlékeztetett rá, hogy a film készülte után talált
ismét egymásra a Bereményi Géza-Cseh Tamás
szerzõpáros, a szövegíró és a zeneszerzõ-elõadó.
A dalok - noha rendszeresen éneklik színészek -,
más elõadók szájából idegenül hangzanak.
Felidézték Bereményi filmbéli mondatát, misze-
rint a dalszövegekhez az énekes a lelkét adta, más
mûvészek elõadásában ellenben másik lélek
adódik a dalhoz.

Nagy Gábor Tamás magával hozta az elsõ
Cseh Tamás lemezt, a Levél nõvéremnek címût,
amely gimnáziumi éveinek egyik meghatározó
élménye volt. Kortól, idõtõl függetlenül ezek a

dalok örökérvényûek, mert
emberi minõséget fogalmaz-
nak meg, vélte a polgármester,
aki a gitárossal történt szemé-
lyes találkozásairól is mesélt.
A budavári kitörés emléknapjá-
ra invitálták a Kapisztrán térre,
hogy elõadja a Széna tér címû
dalát. Ez a dal pontosan érezte-
ti, milyen lehetett a szovjetek ál-
tal körülzárt Várnegyedbõl tör-
tént kitörési kísérlet. A fellé-
pést az elõadó nem vállalta,
azonban arra bíztatott, hogy le-
mezrõl játsszák le. A polgármes-
ter a találkozóra magával vitte
kislányát, akit Cseh Tamás
igen megkedvelt, még indián
nevet is adott neki.
A jelenlevõk megtudhatták,
hogy az énekest utolsó éveiben
nem engedték fellépni orvosai,

Bereményi Géza azonban nagyon szeretett vol-
na újabb dalokat, de szerzõtársa és barátja ének-
lés nélkül nem akart, nem tudott komponálni
mások számára.                                                             DIA

Koszorúzás
Kölcsey 
szobránál
(Folytatás az 1. oldalról) 
Dr. Taxner-Tóth Ernõ, a Kölcsey Társaság tisz-
teletbeli elnöke, felhívta a figyelmet arra a ke-
véssé ismert vitára, amely a Himnusz kéziratán
olvasható dátum körül zajlik.

– Valami ismeretlen ok miatt írta a költõ a
lap aljára az 1823. január 22.-i évszámot, ugyan-
is nem volt szokása kéziratait dátumozni. Talán
Vince napjára, a szõlõmetszés ünnepére, az új
élet kezdetére kívánt emlékeztetni, mert a
Himnusz is valami újnak a kezdete történel-
münkben.

A Széchenyi-díjas irodalomtörténész ezt kö-
vetõen Szatmárcsekérõl szólt, ahol a költõ 25
éves korától haláláig élt.

– A falu, a környezõ nagyobb településekkel
folytatott élénk kereskedelme miatt viszonyla-
gos jólétben élt. A trianoni békeszerzõdés
Romániához csatolta Nagykárolyt és Szatmár-
németit, ezzel tönkretéve a Szatmárságot.
Szatmárcseke mégis talpon maradt.Taxner-
Tóth Ernõ úgy vélte, a falu fejlõdése összefügg
kulturális örökségének vállalásával. Felújítot-
ták a Luby-kastélyt, jól látogatott az egyedülálló
csónakfejfás temetõje, a Kölcsey Társaság pe-
dig ott osztja ki elismeréseit. Egy Kölcsey em-
lékversenyre felkészítõ tanárnõ szavait idézte
befejezésül az irodalomtörténész: 
– Az én diákjaim nem hallgatják a Himnuszt,
hanem éneklik. A kultúra azáltal lesz a miénk,
ha magunkévá tesszük. 

Az ünnepség zárásaként a szobor talapzatánál
a Budavári Önkormányzat, dr. Gálné Csabai
Klára tankerületi igazgató, Dr. Brezoczki Erika
Budapest Fõváros Kormányhivatala I. Kerületi
Hivatala vezetõje, a Kölcsey Társaság, a Kölcsey
Gimnázium és a kerületi civil szervezetek koszo-
rúztak. D.A.

„Mindig is szerettem 
játszani itten”

A Magyar Kultúra Napján született Cseh Tamás

Egy nemzedék dalnoka volt

A  következõ ingyenes filmvetítés 2016. február
24-én (szerdán) lesz a Tabán Moziban.
A Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknap-
jára emlékezve, az emléknap elõestéjén a Soha.
Sehol. Senkinek címû filmet vetítik le, majd a filmrõl
az író-rendezõvel, Téglásy Ferenccel dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester beszélget.
A belépés díjtalan. Elõzetes regisztráció a Tabán
Mozi pénztárában.

Cseh Tamás dalait hallgatva szomorkás, fanyar
hangulat járja át az embert, és mégis minden al-
kalommal olyan jó felidézni az 1970-es, ’80-as,
’90-es évek életérzését. Január 22-én, az énekes
73-dik születésnapján az Úri utcai Cseh Tamás
Archívumban koradélutántól az esti órákig a
2009-ben elhunyt Kossuth-díjas énekesre, zene-
szerzõre emlékeztek.

„A Vízivárosban minden megtörtént, a lányok,
a szabadság, a saját otthon, Géza, Baksa, a da-
lok, akkor lett az autóm” – emlékezett hajdan
egy interjúban Cseh Tamás az I. kerületben töl-
tött idõszakra, az Iskola utcai albérletre, a
presszókra és vendéglõkre és a Bem rakparti fel-
lépésekre. Elsõ hallásra talán abszurd, hogy a
„garabonciás” zenész mûvészeti hagyatéka az
egykori Mailáth palotában kapott helyet (az
épület a Magyar Nemzeti Levéltár egyik kutató-
helye), de a Hanák Gábor történész-filmrende-
zõ vezette archívum otthonos berendezése, a
Cseh Tamás rajzaival, grafikáival díszített szoba-
belsõ, a „lakásban” felépített és berendezett in-
diánsátor, valamint a digitálisan feldolgozott,
hang-, film- és dokumentumtár elfelejteti a lát-
szólagos ellentmondást.

Január 22-én a program a Dalok profán kated-
rálisa címmel, archív felvételek vetítésével kez-
dõdött. A korabeli elõadások képkockáiról
Bereményi Géza, Csengey Dénes és Kornis
Mihály dalszövegei hangzottak el Cseh Tamás
elõadásában.

A vetítést követõen a mûsor egy régi zenész-
társ, Másik János élõ koncertjével folytatódott.
Az egybenyitott térben szólaltak meg a kultikus

dalok. A többségében a középgenerációt képvi-
selõ közönség megtöltötte mindhárom szobát.
Alkalmi ülõ alkalmatosságokon vagy bútorok-
nak támaszkodva, állva hallgatták és dúdolták a
jól ismert szerzeményeket.

A koncert elsõ dala, a „Majd mit beszélünk
Marival, ki rég disszidált, és holnap éjjel érkezik
az éjféli vonattal” – kezdetû Éjféli gyors a Levél
nõvéremnek címû lemezen, 1977-ben jelent
meg. Annak ellenére, hogy a szerzõpáros már
1970 óta együtt dolgozott és a hasonló címû
mûsor a Huszonötödik Színházban 1975-tõl
mûsoron volt, ez volt a bemutatkozó albumuk.  

Másik János a „Budapest-szerelem” dalainak
nevezte a következõ összeállítást, amelyben töb-
bek között a Forró a város is elhangzott. A mû-
sorban kiemelt helyet foglalt el Cseh Tamás né-
hány önálló dala, köztük a szabadságvágyról szó-
ló Folyó hó elsején címû. A blokk végén – Az
utolsó presszózongorista soraival – mintha ma-
ga Cseh Tamás jelent volna meg a rá emlékezõk
között: „Én vagyok az utolsó Eszpresszózongo-
rista./ Nagyon szerettem (szerettem)/ Játszani
itten (itten),/ Mindig is szerettem (szerettem)/
Közöttetek.”

A koncert végén Másik János a Kaland bará-
tom és a Minden álmomban címû dalokkal em-
lékezett énekes, zeneszerzõ társára. 

A szomorkás, fanyar hangulat ezúttal is ott
terjengett a levegõben. Másik János gitár- és
accordeon (argentin harmonika) kísérettel, ze-
nész kollégája, Bujdosó János elektromos gitár-
ral kísérte a különös világú dalszövegeket, ame-
lyek erre az estére Cseh Tamás alakjával együtt
felidézték a kort is, amelyben születtek.          R.A.

Kölcsey titka  
A Magyarság Házában Kulin
Ferenc irodalomtörténész a
Himnuszról tartott elõadást
a Magyar Kultúra Napján.
Az ELTE és a Károli Gáspár
Református Egyetem pro-
fesszora rövid bemutatkozá-
sakor úgy fogalmazott, hogy
nemcsak az iskolapadok elõtt,
hanem más alkalmakkor is öröm-
mel ragadja meg a lehetõséget, hogy a reformkorról
és Kölcseyrõl beszélhessen.

Kulin Ferenc elsõként Kölcsey titkáról, azaz a „rej-
télyes összefüggésrõl” beszélt. Úgy fogalmazott,
hogy bár megszoktuk, hogy a Himnusz vált
Magyarország szakrális szövegévé, a maga korában
mégsem volt magától értetõdõ, hogy az ország egy
távoli pontján (Szatmárcsekén), egy téli napon,
lúdtollal írt költemény ennyire ismertté váljon. A
vers kéziratban terjedt és lassan országszerte elis-
merték, hogy ez az a szent szöveg, amely mindenki-
hez szól. A 19. század elején ugyanis mélységes el-
lentét tátongott a Dunától keletre, észak-keletre
élõ kálvinisták, „az igaz magyarok” és a Dunán-
túlon élõ, Habsburg-párti katolikusok között.
Nem egyszerûen hitvitáról, hanem a nemzet meg-
osztottságáról volt szó. Az értelmiségi vezetõ réteg –
elsõsorban az egymással jó barátságban lévõ
Széchenyi és Wesselényi – hosszas erõfeszítései
nyomán végül kiegyezett a két oldal, a Himnusz pe-
dig mindehhez érzelmi alapot teremtett.

„A magyar nép zivataros századaiból” megjelölés-
sel Kölcsey csak a török korig idézte a történelmi
eseményeket, hiszen a Habsburg uralomra való uta-
lással már megosztotta volna az olvasókat. Kulin
Ferenc arra az érdekességre is fölhívta a figyelmet,
hogy Bendegúz (Attila édesapja) szerepel a költe-
ményben, de Szent Istvánt – akinek emlékére
Mária Terézia állami megemlékezést rendelt el –
nem említi a költõ. A Himnusz titka tehát abban
rejlik, hogy Kölcsey egyetlen olyan eseményre sem
utal versében, amely sértette volna az ország egyik
vagy másik részét.

Az irodalomtörténetben a legtöbb himnusz
erõt akar felmutatni – hangsúlyozta Kulin pro-
fesszor. A magyar Himnusz nem ilyen; formája
ima. Kölcsey, Isten és az ember közötti szóvivõ-
ként elrejti magát a szövegben.

Az elõadás hallgatói megtudhatták, hogy a ma-
gyar Himnusz éneklése sokáig be volt tiltva a
templomokban, mert a kereszténység tanítása sze-
rint, ember nem jelentheti ki, hogy „megbûnhõd-
te már e nép…”. A katolikus templomok 1909-tõl
megengedték, a reformátusok azonban még az
1990-es években sem engedélyezték az Erkel
Ferenc által megzenésített Himnusz eléneklését.

Kölcsey a Himnuszban „csúcsra járatja” a szi-
multán verselést és megtalálni véli az összhangot a
magasztos eszmék és a népdal között. A panaszt, az
imát és a szakrális szöveget egységbe foglalja.

Kulin Ferenc elõadásának második részében
Kölcsey Ferenc sokszínû tevékenységérõl beszélt.

A reformkor meghatározó alakja diákként a debre-
ceni kollégium könyvtárában hozzájuthatott a 18.
század második felének irodalmához, amely mel-
lett Kantot, Hegelt épp úgy ismerte, mint az ókori
görög és a kortárs francia filozófusokat. Kölcsey vol-
taképp polihisztorrá vált, hiszen országgyûlési kö-
vet, író, költõ, mûfordító, filozófus volt egyszerre és
õ írta az elsõ magyar szociográfiát is. A töredékek a
vallásról címû mûvében a felvilágosodás fogalmát
elemzi, a Nemzeti hagyományokban a magyar iro-
dalom történetének rövid eszmetörténeti, fejlõdés-
történeti összefoglalását adja és a kor kulturális, iro-
dalmi problémáinak megoldására tesz javaslatot. A
Mohács címû tanulmányában a nemzet fogalmát
elemzi, a Parainesis pedig a bölcseleti életmû csúcsa,
amelyben a fiatal generációhoz szólva leírja, hogy
milyen ismeretekkel lehet felkészülni az életre.

Elõadása végén Kulin Ferenc úgy fogalmazott, „a
magyar szellemi örökség fejsúlyos, nehéz örökség,
amelyet elemezni sem könnyû feladat”.  Rojkó A.

Kulin Ferenc irodalomtörténész
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Mesemúzeum
((II..  DDööbbrreenntteeii  uu..  1155..))
FFeebbrruuáárr  66..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  TTééllûûzzõõ
ffaarrssaannggii  kkéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzááss
Farkas Réka ipamûvésszel. Ajánlott
korosztály: 4-11 éves korig, 90 perc.

FFeebbrruuáárr  1133..,,  sszzoommbbaatt  1111
óórrááttóóll::  MMaaggyyaarr  nnééppmmeesséékk..
Volt egy öregember és
öregasszony. Vagy egy ki-
rály. Esetleg egy szegény-
legény. Egy okos lány. Sok
kaland és próbatétel után
elnyerték a fele királysá-
got, és addig éltek, amíg
meg nem haltak. A Magyar

népmesék címû sorozatban megjelent történeteken ge-
nerációk nõttek fel. A fõhõsök a Mesemúzeum és az
Alexandra Kiadó szombati gyerekprogramján életre kel-
nek, kalandokba keverednek. Ajánlott korosztály: 4-8
éves korig, 60 perc.
FFeebbrruuáárr  2200..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  MMeessee  TTVV.. Egy új tévécsa-
torna vezetõi mûsorkészítõket keresnek! Nem akármi-
lyen csatorna ez. Ez a Mese TV. Milyen egy jó mese? Kik le-
gyenek a szereplõi? Hogyan írjunk közösen mesezenét?
Hogyan kell egyszerû, de nagyszerû bábokat készíteni?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ együtt, hogy lét-
rehozzuk a saját mesetévénket.
Közremûködik: Makkai Dániel és Kliment János. Ajánlott
korosztály: 7-13 éves korig, 90 perc.
FFeebbrruuáárr  2277..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  MMeesseettáánncc,, táncos-mesés
foglalkozás. Most a messzi Malájziába utazunk a mese
szárnyán. Megtudjuk, hogyan mentette meg a törpeszar-
vas csalafintasággal az elefántot a tigris karmaitól és sok
mozgással megidézzük a mese szereplõit. A mese után
ellesünk néhány kecses mozdulatot a maláj emberektõl. A
foglalkozást Götz Andrea táncpedagógus vezeti.
Ajánlott korosztály: 3-8 éves korig, 45 perc.

Bajor Gizi Színészmúzeum
((XXIIII..,,  BBuuddaappeesstt,,  SSttrroommffeelldd  AAuurrééll  uu..1166..))
A Darvas Iván emlékkiállítás  február 28-ig látogatható,
szerdától vasárnapig, 14-18 óráig.

Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet
((II..,,  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..5577..))
Bábosok a világ körül – kiállítás Széman Richárd fotóiból.
A tárlat február 29-ig látogatható az intézet szolgáltatási
idejében: hétfõ, szerda 9-16 óráig, pénteken 9-14 óra
között.

Budapest Táncfesztivál
Két nemzetközi pro-
dukció, két budapesti
bemutató, két kama-
radarab, két kopro-
dukciós bemutató és
táncszínházi nevelési
elõadások is szere-
pelnek az új idõpont-
ban, ffeebbrruuáárr  2244--
mmáárrcciiuuss  33..  kköözzöötttt
megrendezésre ke-
rülõ Budapest Tánc-
fesztiválon, a Nem-
zeti Táncszínház
szervezésében. A
francia kortárs tánc-
élet egyik meghatározó alakja, Angelin Preljocaj társulata,
a Ballet Preljocaj, valamint a New York-i Les Ballets
Trockadero de Monte Carlo produkciói mellett a Szegedi
Kortárs Balett, a Pécsi Balett, Góbi Rita és a Duna
Táncmûhely, valamint az Artus és a Közép Európa Tánc-
színház, illetve az Inversedance-Fodor Zoltán Társulata és
a GG Tánc Eger darabjai szerepelnek a fesztivál program-
jában. A Táncfesztivál kiegészítõ programjaként táncszín-
házi nevelési elõadásokat és Lakatos János nagysikerû
elõadás-sorozatának következõ részét, a Tánc és
Kreativitást is láthatják a nézõk. Bõvebb információ:
www.tancszinhaz.hu

Houdini kiállítás a Széchényi
Könyvtárban
Idén lesz 90 éve, hogy meghalt
Harry Houdini (született Weisz
Erik), magyar származású
amerikai illuzionista és bûvész.
Minden idõk legnagyobb sza-
badulómûvésze és a modern
kor egyik legnagyobb elõadó-
mûvésze is volt.
Az Országos Széchényi Könyv-
tár együttmûködve a Houdini
House Budapest-tel, kiállítja
azt a páratlan magángyûjte-
ményt, melyet a milánói expó magyar pavilonjának láto-
gatói már korábban megismerhettek. A gyûjtemény ere-
deti relikviákon keresztül és a 2014-ben készült Houdini
címû amerikai film eredeti tárgyait is bemutatva megidé-
zi a híres mûvész alakját, életét, mutatványait. A kiállítás
egy hónapig, 22001166..  jjaannuuáárr  2277--ttõõll  ffeebbrruuáárr  2277--iigg  lesz látha-

tó a Budavári Palota F épületében (keddtõl szombatig 9-
20 óra között), majd március 24-tõl a gyûjtemény végle-
ges kiállítóhelyére kerül a Houdini House Budapest-ben.
A magángyûjtemény gondozója David Merlini szabadu-
lómûvész.

Meghosszabbították a Csontváry
kiállítást
((II..,,  DDíísszz  ttéérr  1177..))
Egy hónappal meghosszabbították „A magányos cédrus
– Csontváry géniusza” címû kiállítást. Az MVM Magyar
Villamos Mûvek Zrt. fõtámogatásával létrejött életmû-ki-
állítás 22001166..  jjaannuuáárr  3311--iigg  tteekkiinntthheettõõ  mmeegg a Budai Várban,
a volt Honvédelmi Minisztérium épületében. A kiemelke-
dõ érdeklõdést jelzi, hogy november 11-én a szervezõk
már az ötvenezredik látogatót köszöntötték a helyszínen.
A tárlat látogatóinak száma 2015. december végéig meg-
haladta a kilencvenezer fõt.

Magyar Nemzeti Galéria
((CC  ééppüülleett,,  IIIIII..  eemmeelleett))

A Mûvészet forradalma cím-
mel a  JJeekkaattyyeerriinnbbuurrggii  SSzzéépp--
mmûûvvéésszzeettii  MMúúzzeeuumm  aavvaanntt--
ggáárrdd  ggyyûûjjtteemméénnyyee látható a
Magyar Nemzeti Galériában.
Kivételes alkalom, hogy az
orosz avantgárd képzõmû-
vészet jelentõs alkotói olyan
múzeumi gyûjtemény kere-

tében mutatkoznak be Budapesten, amely így egyben
Oroszországon kívül még sosem volt látható. A Magyar
Nemzeti Galériában negyven kiemelkedõ mû kerül kiállí-
tásra a Jekatyerinburgi Szépmûvészeti Múzeum avant-
gárd kollekciójából, amelyben többek között olyan nevek
szerepelnek, mint Kazimir Malevics, Vaszilij Kandinszkij,
Alekszandr Rodcsenko, El Liszickij, Natalja Goncsarova
vagy Mihail Larionov. AA  kkiiáállllííttááss  jjaannuuáárr  2299--ttõõll  mmáájjuuss  11--iigg
tteekkiinntthheettõõ  mmeegg.

Várkert Bazár, Testõrpalota
((II..,,  YYbbll  MMiikkllóóss  ttéérr  22..  ))
Közel száz festményt, korabeli fotókat és számos doku-
mentumot bemutató KKoosszzttaa  JJóózzsseeff--kkiiáállllííttááss  nyílt a
Várkert Bazárban decemberben. A Miniszterelnökség, a
Várgondnokság és a Kovács Gábor Mûvészeti Alapítvány
együttmûködése révén létrejött tárlat anyaga olyan rit-
kán látott képeket is felvonultat, amelyeket alig, vagy ed-
dig egyáltalán nem láthatott a közönség. Nyitva tartás:
keddtõl vasárnapig 10-18 óráig. 

Koszorúzás Széchenyi szobránál
22001166..  ffeebbrruuáárr  44--éénn  lleesszz  180 éve, hogy Széchenyi István
egybekelt Seilern Crescence-szal a krisztinavárosi temp-
lomban. Ebbõl az alkalomból a Széchenyi Emlékév egyik
eseményeként a Széchenyi Emlékbizottság koszorúzási
ünnepséget tart a kkrriisszzttiinnaavváárroossii  HHaavvaass  BBoollddooggaasssszzoonnyy
PPlléébbáánniiaatteemmpplloomm  mmeelllleettttii  SSzzéécchheennyyii  mmeellllsszzoobboorrnnááll 1188
óórraakkoorr, amelyre tisztelettel hívunk minden érdeklõdõt. A
koszorúzás után 18.30 órai kezdettel emlékmisét celebrál
Vigassy Mihály plébános.

Vízivárosi Galéria
((IIII..,,  KKaappááss  uu..  5555..))
Elsõ Magyar Látványtár – MMûûvvéésszzeettii  ggyyûûjjtteemméénnyyeekk  aa  IIII..
kkeerrüülleettbbeenn. Kutyavilág, macskajaj és más állatságok – ál-
latábrázolások a gyûjteményben (szobrok, vitrintárgyak,
festmények, rajzok, metszetek, preparátumok). MMeeggnnyyii--
ttóó::    ffeebbrruuáárr  33..  sszzeerrddaa,,  1188  óórraa. Megnyitja: Wirth Imre író. A
kiállítás február 25-ig tekinthetõ meg. Nyitva tartás:
keddtõl péntekig 13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig.

Fergeteges forgatag
AA  bbuuddaavváárriiaakk  ffaarrssaannggii
ffeellvvoonnuulláássaa  ffeebbrruuáárr  77--
éénn,, vvaassáárrnnaapp  lleesszz.. A
Budai vár apraja-nagyja
úgy határozott, hogy a
korábbi évekhez hason-
lóan az idén is lesz vi-
dám-fényes farsangi felvonulás. Mindenkire számítunk,
akinek a vérében már csörgedezik a tavasz iránti vágy: ké-
szüljön fényekkel, maskarával, versikékkel, síppal, dobbal.
Gyülekezés az Országház utca 8-ban a Kiskép Galéria
elõtt február 7-én, délután 5 órakor. A felvonulás fél hat-
kor indul. Útvonal: Országház utca – Szentháromság tér –
Tárnok utca – Dísz tér – Úri utca - Szentháromság utca -
Tóth Árpád sétány - Kapisztrán tér -Országház utca.
Meglepetés megállók a Magma+ és a Fian Koncept üzle-
teknél. Akinek kedve van, készítse el velünk együtt lám-
pását és jöjjön egy fél órával korábban. Hozzon üres ás-
ványvizes palackot, 50x25 cm színes papírt, mécsest
vagy gyertyát.

Új nyitva tartás a Széchényi
Könyvtárban
Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az Országos Széchényi
Könyvtár 2016. január 5-tõl új nyitva tartással várja a lá-
togatókat: kkeeddddttõõll  sszzoommbbaattiigg  99--2200  óórraa  kköözzöötttt..  (I.,
Budavári Palota, F épület). 

Programok

Vízivárosi klub
ÁÁLLLLAANNDDÓÓ  PPRROOGGRRAAMMOOKK
HHééttffõõ::  
10:00-12:00 „Örömforrás” játék klub örökifjú felnõt-
teknek
16:00-17:00 ingyenes, önszervezõdõ angol társalgókör 
16:30-17:30 ingyenes jogi tanácsadás. (bejelentke-
zés szükséges: drboross@borossiroda.hu, tel: 780
7660)
19:30-20:30 labdás gerinctorna 1200 Ft/alkalom
4000 Ft/4 alkalom.
KKeedddd::  
8:00-9:00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíja-
sok részére 
9:00-10:00 senior gerinctorna 600 Ft/alkalom 
15:15-16:15 „Aranycipõ”- ingyenes senior tánctanfo-
lyam. Folyamatos csatlakozási lehetõség! Érdeklõdés:
Füleki Réka, 06-30-479-93-28.
SSzzeerrddaa::
8:45-10:15 nõi jóga, 1500 Ft/alkalom 6800 Ft/5 al-
kalom
10:30-12:00 babás nõi jóga, 1500 Ft/alkalom 6800
Ft/5 alkalom
16:00-16:30 Ringató énekes óvoda (február 3-tól
folytatódik. Érdeklõdés: ili@ringato.hu, tel.: 06-30
600-87-55
CCssüüttöörrttöökk::
8:00-9:00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíja-
sok részére
9:00-10:00 senior gerinctorna 600 Ft/alkalom.
14:00-17:00 bridzs klub 
16:00-17:00 ingyenes, önszervezõdõ orosz társalgókör 
17:00-18:00 meridián torna 
PPéénntteekk::
8:00-9:00 senior gerinctorna 600 Ft/alkalom.
ÚJ! 9:00-10:00 gerinctorna miden korosztálynak
600Ft/alkalom
10:00-11:00 „Aranycipõ” senior tánctanfolyam.
Részvételi díj 500 Ft/alkalom. Érdeklõdés: Füleki
Réka, 06-30-479-93-28.

Minden gerinctornára bejelentkezés szükséges a
ritustorna@gmail.com címen!
VVaassáárrnnaapp:: Különleges születésnap (kalandtúrával,
vetélkedõvel, alkotómûhellyel) a Bagolyvár-biroda-
lom szervezésében, érdeklõdés: Körmendi Csilla 06-
30-531-55-77, bolcsbagoly@index.hu

PPRROOGGRRAAMMOOKK  ffeebbrruuáárr  2200--iigg
FFeebbrruuáárr  66--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1166::0000  óórrááttóóll kkeettttõõss  ffoottóókkii--
áállllííttááss  megnyitójára várjuk az érdeklõdõket:
„Orkesztika” (Csorba Károly)  és „Kalaznói repülés”
(Baán Katalin, Danis János, Fabó Katalin, Dr.
Sebestyén Ferenc, Szalai Sándor, Szamosvári József).
A kiállítást megnyitja: Fabó László orgonaépítõ.
Közremûködnek a Magyar Mozdulatmûvészeti
Társulat tagjai.
FFeebbrruuáárr  88--áánn,,  hhééttffõõnn  1177::3300--ttóóll  „„MMeessee  ddaallllaall””..
Interaktív, énekes-zenés mesedélután. 3 éves kortól
ajánlott. Mesél Kiss Ágnes (Meseszó Egyesület), éne-
kel-zenél Márczi Anna (Buda Folk Band).
FFeebbrruuáárr  99--éénn,,  kkeeddddeenn  1188::3300--ttóóll  BBoollyykkyy  ZZoollttáánn
„„TTiittookkzzaattooss  ooppeerraa””címû elõadássorozatának követ-
kezõ része, Verdi: Rigoletto.
FFeebbrruuáárr  1100--éénn,,  sszzeerrddáánn    1188::0000  óórrááttóóll  AAllkkaayy  ZZssoolltt  ttöörr--
ttéénneellmmii  eellõõaaddáássaa  „Buda ostroma és a kitörés, a  budai
hegyekben található katonasírok” címmel.
FFeebbrruuáárr  1133--áánn,, szombaton 16:00-18:00 óráig::
„„FFeessssüünnkk  sszziivvaaccccssaall  jjááttéékkoossaann!!””-kisméretû falikép
(naplemente) készítése ecsettel és szivaccsal.
Ingyenes foglalkozás. Bejelentkezés szükséges a klub
elérhetõségein.
FFeebbrruuáárr  1166--áánn,,  kkeeddddeenn  1177::3300--ttóóll  aa  CCiinneemmaa  6644’’
Amatõrfilm Stúdió filmbemutató estje.
FFeebbrruuáárr  2200--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1177  óórrááttóóll  hhaannggffüürrddõõ  tteerráá--
ppiiaa.. Részvételi díj 2000 Ft. Információ és jelentkezés:
Farkas Kata, 06 30 285 5424.

Nyitva tartás: H-CS 9.00-12.00 és 14.00-17.00, P:
9.00-12.00 óráig. A Klub programokhoz, foglalkozá-
sokhoz terembérlési lehetõséget biztosít.Tel.: +36-1-
780-7660. E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com
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E-mail: varnegyed@budavar.hu Várnegyed

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  kköözzeell  2200  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann
kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,  ccssaalláá--
ddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaann--
wwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

NNaapphheeggyy  alján a Csap utcában 65 m2-es 2 szobás, erkélyes,
összkomfortos önkormányzati lakás bérleti joga átadó ill. na-
gyobb önkormányzati vagy öröklakásra cserélhetõ. Csere-
irányár: 15,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.  

XXIIII..  Költõ utcában kiváló tömegközlekedésnél 2 szintes 110
m2-es 1 nappali + 3 hálószobás cirkófûtéses önkormányzati la-
kás bérleti joga átadó vagy budai 30-50 m2-es öröklakásra
cserélhetõ. Csereirányár: 25,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.  

II.. OOrrsszzáágghháázz utcában csendes belsõ udvar felé nyíló donga-
boltozatos 43 m2-es 1,5 szobás egyedi gázfûtéses önkormány-
zati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 14,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

OOrrsszzáágghháázz utcában I. emeleti teljeskörûen felújított 30 m2-
es 1 szobás, étkezõkonyhás, cirkófûtéses, vízórás önkormány-
zati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 13,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBaatttthhyyáánnyy téren felújított mûemlékház II. emeletén lévõ
reprezentatív csendes belsõ udvar felé nyíló, jó benapozású,
felújított 51 m2-es, nagy étkezõkonyhás önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 12 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

AAttttiillaa  úton a Vérmezõvel szemben felújított, közvetlen
kertkapcsolatos 85 m2-es 1 nappali + 2 hálószobás, gardrob
és háztartási helyiséggel kialakított öröklakás azonnal beköl-
tözhetõen eladó. Irányár: 45 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

ÚÚrrii utcában 80 m2-es délnyugati fekvésû dongaboltozatos,
utcai és belsõ kert felé is nyíló, cirkófûtéses önkormányzati la-
kás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy budai várban kisebb ön-
kormányzati lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 19,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

II..  ÚÚrrii  utcában nyugati fekvésû, földszinti, dongaboltozatos
67 m2-es 2 szoba hallos, felújítandó önkormányzati lakás örö-
kölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 12 M Ft. Wágner Iro-
da, tel: 212-1261, 0630/488-1933. 

II..  HHaattttyyúú utcában felújított, földszinti, csendes belsõ udvar
felé nyíló, 30 m2-es, galériázható önkormányzati lakás bérleti
joga átadó. Csereirányár: 9,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.  

XXIIII..  NNoorrmmaaffaa úton nagy kertes 4 lakásos villaházban lévõ 64
m2-es felújított, cirkófûtéses önkormányzati lakás bérleti joga

átadó vagy kisebb I. kerületi lakásra cserélhetõ. Csereirányár:
14,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630 488-1933.

ÁÁFFAA  nnééllkküüll vállalom ingatlanának eladását - kiadását. Eged
Zsuzsa ingatlanközvetítõ. Telefon: 201-9475, 06-70-237-
9030.

EEllaaddóó Ostrom utcában 90 nm-es, emeleti,erkélyes, 2.5 szo-
bás lakás 37,7 MFt, Ostrom utcában II. emeleti, 138 nm, 6 szo-
bás, 49.5 MFT. Telefon: 457-0715, 06-20- 9572-767,
www.budaiingatlanok.hu

IIII.. Keleti Károly utcában Majláth házakban elsõ emeleti,
csendes, elegáns 130 nm-es, 3+ félszobás, kiserkélyes fel-
újított lakás 80 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan, I.
Batthyány utca 32.Tel: 326-0618, 06-20-9740-571.

IIII.. kerület Rózsadombon 200 nm-es 5 szobás elsõ emeleti
lakás 200 millió Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan, I. Batthyány
utca 32. Tel: 326-0618, 06-20-9740-571.

IIII..  kerület Szemlõhegyen 2000 nm-es társasházépítésre
alkalmas telek 230 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan, I.
Batthyány utca 32. Tel: 326-0618, 06-20-9740-571.

KKeerreessüünnkk  eladó újszerû nappali + 3 hálószobás lakást igé-
nyes Kp-s ügyfelünk részére. BakosLak ingatlan: Tel.: 326-
0618, 06-20-9740-571

MMaarrggiitt  körúton elegáns liftes ház 5. emeletén körpanorá-
más 80 nm-es, nappali, hall + 2 hálószobás hangulatos lakás
31,9 M Ft-ért eladó. Új mûanyag nyílászárók, alacsony költsé-
gek. BakosLak Ingatlan, I. Batthyány utca 32. Tel: 326-0618,
06-20-9740-571.

II..  kkeerrüülleett Kuny Domokos utcában 53 nm-es 2 szobás,
teljeskörûen és igényesen felújított csöndes, földszinti kert-
kapcsolatos lakás 28,9 M Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan, I.
Batthyány utca 32. Tel: 326-0618, 06-20-9740-571.

BBaakkoossLLaakk  IInnggaattllaann  KKpp--eess  üüggyyffeelleeii  rréésszzéérree  kkeerreess  eellaaddóó  ééss  iiggéé--
nnyyeess  kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  aazzoonnnnaallii  ffiizzeettéésssseell..  BBaakkoossLLaakk  IInnggaatt--
llaann,,  II..  BBaatttthhyyáánnyy  uuttccaa  3322..  TTeell..::  332266--00661188,,  0066--2200--99774400--
557711..2200--99774400--557711..

PPiinnccee  4400  mm22 rraakkttáárroozzáássrraa  kkiiaaddóó..  TTáárrssaasshháázz,,  AAttttiillaa  uu..  1188..  BBiizz--
ttoonnssáággii  aajjttóóvvaall,,  rriiaasszzttóóvvaall,,  ffûûttöötttt..  4400..000000  FFtt  //  hhóó..  KKöözzööss  kkéépp--
vviisseellõõ::  0066--3300--990000--00339966..

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

1199..  ééss  2200..  sszzáázzaaddii  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyytt,,  rrééggii  bbúúttoorroo--
kkaatt,,  ffaallii--,,  aasszzttaallii  ééss  áállllóó  óórráátt,,  llaakkbbeerreennddeezzééssii  ttáárrggyyaakkaatt,,  aasszz--
ttaallii  ddíísszzeekkeett,,  eezzüüsstt  ggyyeerrttyyaattaarrttóótt,,  ccuukkoorrddoobboozzookkaatt,,  hhiibbáássaatt  iiss,,
hhaaggyyaattéékkoott!!  KKiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann!!  AA  hhéétt  mmiinnddeenn  nnaappjjáánn  hhíívvhhaattóó..
TTeelleeffoonn::  0066--7700--66000000--332233,,  MMaarrkkóó  IIssttvváánn,,  ee--mmaaiill::  mmaarrkkoo..aann--
ttiikk@@ffrreeeemmaaiill..hhuu..

ZZSSIIGGMMOONNDD  MMIIHHÁÁLLYY  HHAAGGYYAATTÉÉKK  FFEELLVVÁÁSSÁÁRRLLÓÓ  
AAZZOONNNNAALLII  KKÉÉSSZZPPÉÉNNZZ  FFIIZZEETTÉÉSSSSEELL  VVÁÁSSÁÁRROOLL!!  

AAnnttiikk  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  óórráákkaatt  ((kkaarr,,
ddíísszz,,  ffaallii)),,  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ((kkooppoottttaann,,  hhiibbáássaann  iiss)),,  kkiittüünntteettéésseekkeett,,
éérrmméékkeett,,  bbiizzssuukkaatt  ––  bboorroossttyyáánntt,,  eezzüüssttöökkeett,,  ccssiippkkéékkeett,,  kköönnyy--
vveekkeett,,  bbuunnddáákkaatt,,  mmiinnddeennffééllee  rrééggiissééggeett,,  hhiibbáássaatt  iiss..  HHíívvjjoonn  bbii--
zzaalloommmmaall  aa  hhéétt  mmiinnddeenn  nnaappjjáánn,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall..  TTeelleeffoonn::
0066--7700--660000--11772277..

éélleettjjáárraaddéékk

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii  vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondozást vállal-
nék szakképzett ápolónõi végzettséggel. Aradi Lászlóné. Telefon:
285-4808, 06-30-991-8719.

aaddááss--vvéétteell

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

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

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

OOllddaallkkooccssiiss  vagy régi-régi motorkerékpárt vennék pincé-
ben, padláson régóta porosodó is érdemes alkatrésznek alkal-
mas leht. Az I. kerületben lakom. Telefon: 06-70-226-0508.

MMiinnddeennnneemmûûrégiséget vásárolok díjtalan kiszállással, értékbecs-
léssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpacca-, réz-,
bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is, bizsut, borostyánt),
híradástechnikát, bakelit hanglemezt, képeslapot, kitüntetést, ezüst
tárgyakat - ékszereket, CD-DVD lemezt, könyvet  - készpénzért!
Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-30-973-4949.00

GGÁÁBBOORR  EESSZZMMEERRAALLDDAA  
BBEECCSSÜÜSS--  MMÛÛGGYYÛÛJJTTÕÕNNÕÕ  

((eellssõõkkéénntt  lleeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn))  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárrooll  jjuuddaaiikkáátt,,
ttoovváábbbbáá  aannttiikk  ééss  mmooddeerrnn  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  bbrroonnzzttáárrggyyaakkaatt,,  bbúú--
ttoorrookkaatt  ((ffiigguurráálliiss  eellõõnnyybbeenn)),,  eezzüüssttttáárrggyyaakkaatt,,  aarraannyyéékksszzee--
rreekkeett,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  hheerreennddiitt,,  mmeeiisssseenniitt,,  zzssoollnnaaiitt,,  KKoovvááccss
MMaarrggiitt,,  GGoorrkkaa  GGéézzaa  aallkkoottáássaaiitt..  EEggyyeebbeekkeett,,  áállllóó--,,  aasszzttaallii--,,  ffaa--
lliióórráákkaatt,,  tteejjeess  hhaaggyyaattéékkoott..    KKiisszzáállllááss,,  éérrttéékkbbeeccssllééss  ddííjjttaallaann  vvii--
ddéékkrree  iiss..  ÉÉlleettjjáárraaddéékkii  sszzeerrzzõõddéésstt  iiss  kkööttnnéékk..  ÜÜzzlleettüünnkk::  FFõõ  uutt--
ccaa  6677..  TTeelleeffoonn::  0066--11--778899--11669933,,  0066--3300--338822--77002200..

sszzoollggáállttaattááss

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2222  éévvee  vváállllaalloomm  kkeeddvveezzõõ  áárraakkoonn  aabbllaakkookk,,  aajjttóókk  jjaavvííttáássáátt,,
iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeessttéésséétt,,  hhõõsszziiggeetteellõõ  üüvveeggeezzéé--
sséétt  ééss  sszziiggeetteelléésséétt  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!
HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--00226699..oo

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése. Nyí-
lászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Telefon: 06-
20-945-0316, 06-30-450-3308.

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csapok,
szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása. Mosó-,
mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 06-
30-447-3603.

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalása is. Gipsz-
kartonozás, kõmûves javítások. Gyors kezdés, rövid határidõ.
Kovács Gergely 06-30-5686-255.

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.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  
HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  

vviillllaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--99334444--666644,,  
224466--99002211..  EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

RREEDDÕÕNNYYÖÖSS  MMUUNNKKÁÁKK
KKéésszzííttééss--jjaavvííttááss..  GGuurrttnnii  ccsseerree..    SSzzúúnnyyoogghháállóókk,,  rreelluuxxáákk,,  sszzaa--

llaaggffüüggggöönnyy,,  rroolleettttaa..  MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  eellffooggaaddhhaattóó  áárr..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199..

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..    MMûûhheellyy::  II..  SSzzaa--
bbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..oooo

AAbbllaakkttiisszzttííttááss, hóeltakarítás, nyílászárók mázolását válla-
lom. Továbbá: padlószõnyeg, linóleum valamint mindenféle hi-
degburkolat gépi tisztítását. Idõseknek bevásárlást vállalok.
Németh Csaba. Telefon: 06-20-566-4990.

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

VVáállllaalloomm lakások és irodák nagy- és piperetakarítását, va-
salással is. Precíz, minõségi munka, nagy tapasztalattal, refe-
renciával. Hívjon bizalommal. Pataki Evelyn. Telefon: 06-70-
9412-770.

KKéétt,,  rraakkooddóómmuunnkkáábbaann  rutinos egyetemista lomtalanítás-
kor is vállalja pincék, sufnik, lakások kitakarítását, lomtalaní-
tását, én is az I. kerületben lakom. Telefon: 06-20-338-6542.

OOPPTTIIKKAA  PPAAPP  SSÁÁNNDDOORR  OOSSTTRROOMM  UU..  66..
EElleeggáánnss  sszzeemmüüvveeggeekk,,  vveevvõõbbaarráátt  áárraakk..  AApprróóbbeettûûss  sszzöövvee--
ggeekkhheezz  kkéézzii  nnaaggyyííttóókk..  KKéérréésséérree  sszzeemmüüvveeggéétt  ááttvviizzssggáálljjuukk,,

jjaavvííttáássáátt  vváállllaalljjuukk..  ÉÉrreeddeekkllõõddõõkkeett  iiss  bbaarrááttssáággggaall  ffooggaadduunnkk..  
TTeelleeffoonn::  221133--55336688..

ookkttaattááss

AAnnggooll nyelvoktatás: kezdõtõl haladóig, gyermektõl felnõt-
tig. Nyelvvizsgára-, érettségire való felkészítés, korrepetálás,
iskolai felzárkóztatás. tapasztalt, diplomás nyelvtanártól az I.
kerületben. telefon: 06-20-430-2492.

EEggéésszzsséégg

„„JJóóggaa  aa  mmiinnddeennnnaappii  éélleettbbeenn””
AAzz  eeggéésszzsséégg  mmeeggõõrrzzéésséééérrtt  nnéékküüllöözzhheetteettlleenn  aa  rreennddsszzeerreess  mmoozz--
ggááss,,  aa  sszzaabbáállyyooss  llééggzzééss  ééss  aa  ssttrreesssszz  oollddáássáábbaann  aa  llaazzííttááss,,  ppiihhee--
nnééss..  PPrróóbbáájjaa  kkii  öönn  iiss!!  HHééttffõõnn  ééss  sszzeerrddáánn  1188..0000--1199..3300--iigg  BBuuddaa--
vváárrii  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa..  TTáárrnnookk  uu..  99--1111..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--440022--
44665577..

vveeggyyeess

IIddõõss  emberek mindennapi gondjaiban segítünk. - hivatalos
ügyek intézése, - postai befizetés, - gépkocsival szállítás, - bevá-
sárlás, - sétáltatás, - mindent megbeszélünk. Jelentkezés: 06-20-
565-7700.

Ingatlan

Oktatás

Adás-vétel

Egészség

VÁRNEGYED
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Czagány Balázs. 

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275, a (06-1) 336-0435-ös telefonszámon vagy 
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Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztõségben.

Szolgáltatás

Életjáradék 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!!

KASTÉLYOK
BERENDEZÉSÉHEZ

vásárolok 
bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, Kovács
Margitot, régi álló-, fali-, astali
díszórákat (hibásat is), csillárt,
6-12 személyes ezüst étkészle-
tet, tálcát stb. Könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és
teljes hagyatékot. Elsõ vevõként

a legmagasabb áron. 

TTeelleeffoonn::  0066--2200--228800--00115511,,  
hheerreennddii7777@@ggmmaaiill..ccoomm

Vegyes

Rex Ingatlaniroda

Ostrom utcai irodánkba várjuk
kedvezõ feltételekkel az I. kerületieket!

Keresünk regisztrált ügyfeleink számára eladó,
kiadó ingatlanokat.

Budapest, I. Ostrom utca 33.
Tel:1 457 0715, 06 209 572767

www.budaiingtalanok.hu
info@budaiingatlanok.hu
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001166..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

Január 15.
Január 29.
Február 12.
Február 26.
Március 11.
Március 25.

Április 8.
Április 22.
Május 6.
Május 20.
Június 10.
Június 24.

JJúúlliiuuss
Augusztus 12.
Augusztus 26. 
Szeptember 9.
Szeptember 23.

Október 7.
Október 21.
November 4.
November 18.
December 2.
December 16.

Lapzárta
Január 6.

Január 20.
Február 3.

Február 17.
Március 2.

Március 16. 
Március 30.
Április 13.
Április 27.
Május 11.
Június 1.

Június 15.
SSzzüünneett

Augusztus 3.
Augusztus 17.
Augusztus 31.

Szeptember 14.
Szeptember 28.

Október 12.
Október 26.
November 9.

November 23.
December 7.

Lapszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

LAKÁSBUTIK
Megnyílt a vár alatt az exkluzív olasz-francia márkás nõi ruházati 

termékeket barátságos áron árusító

„LAURA-LAKÁSBUTIK”!

Elõzetes idõpont egyeztetéssel fogadjuk kedves vendégeinket. 
Telefon: 06-1-610-7013


