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1849. május 21-én vette vissza a császári haderõktõl
Buda várát a magyar honvédsereg. Ez a dicsõ nap a
magyar honvédelem, és egyben az I. kerület napja, mely
minden évben alkalmat ad a Budavár díszpolgára ki-
tüntetõ cím átadására. Idén a képviselõ-testület dönté-
se értelmében Rabati Magda tanárnõ érdemelte ki az
elismerést, amely a helyi közösség legmagasabb kitün-
tetése, és tiszteletének kifejezése.

A hagyományokhoz híven, idén is a Kerület napján, Budavár
1849-es visszavételének évfordulóján került sor a Budavár
díszpolgára kitüntetõ cím átadására. A városháza aulájában
megtartott ünnepségen dr. Nagy Gábor Tamás köszöntötte
a jelenlévõket. „Ami volt a púni népnek Carthago, az
Izraelnek Jeruzsálem, a keresztény világnak a szent föld, a
franciának Párizs, az orosznak Moszkva, az olasznak Róma –
az volt minékünk Budavár.” – idézte a polgármester A kõszí-
vû Ember fiai címû Jókai regény profetikus sorait utalva ar-
ra, hogy Budavár 1849. május 21-i bevétele mindig szenvedé-
lyes szócsaták tárgya volt. Nincs ebben semmi meglepõ, hi-
szen a magyar lelki alkathoz illik ez a magatartás: a fényes dia-
dalt sokszor a megosztó viták sora kíséri.

Ugyanakkor, ennek a haditettnek van egy másik nézõ-
pontja is, hiszen úgy is értelmezhetõ, mint Görgey Artúr sze-
mélyes gyõzelme: ez magyarázza a viták okát és hõfokát. Ma
már aligha gondolja bárki komolyan, hogy a szabadságharc
legrövidebb várostroma rossz döntés lett volna, és bármi kö-
ze lenne a szabadságharc vereségéhez. Hiába mondták soká-
ig, hogy a 17 nap elég volt a császári csapatok újrarendezésé-
hez és felvonulásához. Csak az állíthat ilyet, aki szerint a vég-
sõ gyõzelem sorsa egyetlen emberen, Görgey Artúron mú-
lott. Különös aktualitást ad a kerület napján megtartott ün-
nepségnek –ez a nap a magyar honvédelem napja is–, hogy
98 éves korában, éppen 100 éve halt meg a magyar honvéd-
sereg egykori fõparancsnoka.                        (Folytatás az 5. oldalon)

Nagy Gábor Tamás (Fidesz-KDNP) kö-
zölte: mintegy két hónappal ezelõtt hívta
meg a minisztert, hogy tartson tájékozta-
tót a képviselõ-testület ülésén a fejleszté-
si tervekrõl, a Miniszterelnökségnek az
egykori karmelita kolostorba költözteté-
sére és két tárca Várba helyezésére vonat-
kozó elgondolásokról.

A mintegy két és fél órás találkozón el-
hangzottakról a polgármester kiemelte, a
kormányzat és az önkormányzat érdemi
párbeszédet folytatott a várbéli fejleszté-
sekrõl. Szót kaptak kormánypárti és ellen-
zéki képviselõk, Zoboki Gábor építész pe-
dig prezentációt tartott a fejlesztési elgon-
dolásokról.

A miniszter azt kérte, hogy minden
olyan kérdésben, amelyet a Budavári Ön-
kormányzat szeretne elérni, állítson össze
egy csomagot, terjessze a kormány elé, a
megvalósítás lehetõségeit pedig megvizs-
gálja a kabinet - mondta Nagy Gábor
Tamás.

„Lázár János a történelmi folytonos-
ságra alapozva felvázolta annak hátte-
rét, miért döntött úgy a kormány, hogy
a miniszterelnöki funkciókat a
Parlamentbõl egy másik történelmi
helyszínre, a karmelita kolostorba tele-
píti. Az eredeti elgondolás már 2000-
ben az volt, hogy a Sándor-palota lesz a
miniszterelnök munkahelye, ahogy ez
1867 és 1914 között volt, a szocialista
kormány azonban 2002 után úgy dön-
tött, köztársasági elnöki palota lesz a
Sándor-palotából”- közölte a polgár-
mester.  (Folytatás a 3. oldalon)

Tudós pedagógus Budavár 
új díszpolgára

Rabati Magda tanárnõ a következõ sorokat írta be Budavár Aranykönyvébe:
„Török területen, Magyarországon kívül, sem nekem, sem a hadseregnek nem volt semmi keresnivalója – mert ez a
hadsereg nemzeti hadsereg volt, s magyar voltam magam is... 
Csalódtam volna, mikor azt hittem, hogy a nemzet igazi és elidegeníthetetlen nagysága a következõkön alapul?
- A magyar embernek az elleni mély ellenszenvén hogy elhagyja hazáját…
- Azon nemes bátorságon, mellyel a magyar ember megkûzde balsorsával, és ha le nem is küzdheti, törhetetlen lélek-
kel elviseli?
Hiu csalódás volt az én elõ hitem?” Görgey Artúr

Miniszterelnökségi tájékoztató a közgyûlésen

Lázár János a várbéli fejlesztésekrõl 
beszélt a Budavári Önkormányzat ülésén

Az állam nem probléma, hanem megoldás kíván lenni, a rossz mûszaki állapotú, állami tu-
lajdonban lévõ épületek jó gazdája - mondta az I. kerület polgármestere a Miniszterelnökséget
vezetõ minisztert idézve, miután Lázár János részt vett a Budavári Önkormányzat elõzõ na-
pi képviselõ-testületi ülésén, amelyen a budai Várat érintõ fejlesztésekrõl beszélt.

Információs pont 
nyílt a Várban

A Nemzeti Hauszmann Terv Információs
Pontjaként mûködõ pavilont adtak át május
25-én a Savoyai-teraszon. Az információs pont
a Várban élõk és a külföldi turisták eligazítása
mellett, a Budai Vár felújítási, újjáépítési mun-
kálatairól is folyamatosan naprakész hírekkel
szolgál.

Az ünnepélyes átadón dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester elmondta: a Savoyai-terasz díszévé válhat a
most átadásra kerülõ pavilon. A régi mondást elõ-
hozva, miszerint jó bornak is kell a cégér, leszögezte:
pláne egy olyan kitüntetett és nagyvonalú elképzelés-
nek, amilyen a Nemzeti Hauszmann Terv. Az infor-
mációs pontban megtekinthetõ, hogy néz majd ki a
régen volt, s az újjáépülõ Királyi Palota. A polgármes-
ter Róth Miksa gondolata mentén, amely szerint, ha
valamit jól akarunk megépíteni, azt kétszer kellene
megépíteni, kifejtette: akkor ez most sikerülni fog,
hiszen a palotát egyszer már megépítették.

L. Simon László, a Miniszterelnökség kulturális
örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházá-
sokért felelõs államtitkára mutatta be az új épületet.
Elöljáróban megjegyezte: az ötlet az I. kerület polgár-
mesterétõl származik – legyen egy olyan pont, amely
folyamatos tájékoztatást biztosít a felújításokról. E
mellett rövid idõn belül minden budavári polgár
postaládájában megtalálja azt a tájékoztató füzetet,
ami negyedévi gyakorisággal felvilágosítást ad mind-
arról, ami hétköznapjait érinti. Így a Palota úti, a
Szent György utcai (június közepén kezdõdõ) csa-
torna felújításról, közmû cserérõl vagy a Karmelita
kolostor rekonstrukciós munkáiról.

A miniszteri biztos célként jelölte meg a látoga-
tók bevitelét a Vár belsõ tereibe, a külföldiek ven-
dégéjszakái számának, továbbá a turizmus nemzet-
gazdaságban betöltött szerepének növelését.
Mindehhez attrakció és tartalom kell, nem elég a
gyönyörû panoráma. Ebben vállal szerepet az in-
formációs pont, amely állandó tartalmakat kínál
magyar és angol nyelven a Vár történetérõl, a
Várkert Bazárról, a Karmelita Kolostorról, a
Fõõrségi épületrõl és a Szent István-teremrõl. Ez
utóbbit 2018-ban szeretnék átadni. 

L. Simon László végezetül a vári polgárok türel-
mét kérte a rekonstrukciós munkálatok ideje alatt. 

A pavilon közepén felállított budavári maketten fo-
lyamatosan lehet majd követni, mi történik az egyes
helyszíneken. A körben található monitorokon is-
mert mûvészek, közéleti emberek, az itt élõk
mondják el, mit jelent számukra a Vár, illetve annak
megújulása, miért fontos a Palota jelenlegi állapotá-
nak megváltoztatása. E tartalmak megtalálhatók az
újonnan elindult www.hauszmannterv.hu portálon.
Lesz továbbá folyamatos fényképes beszámoló ar-
ról, mi zajlik éppen a Karmelita Kolostor felújításán, a
Lovarda és a mélygarázsok építésén, illetve a Palota
rekonstrukcióján. Kapcsolódva ehhez, hírt adnak a
rekonstrukciók miatti forgalomváltozásokról.
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A gyerekeké volt a vár

Örömfoci a javából – így jellemezte a díszvendég,
egykori tizenháromszoros válogatott ferencvárosi
focista, Szõke István az immár huszonnegyedik
alkalommal megrendezett I. Kerületi Egyházak
Labdarúgó-bajnokságát, amely a kezdetek óta
pontosan errõl szól: az önfeledt játékról, a barát-
ságról és sportszerûségrõl, no meg arról, hogy bár
valóban a részvétel a fontos, azért a gyõzelemnek
is megvan a maga rangja. Utóbbit az idei bajnok
Tabáni Szent Sasok csapata tudja igazán értékel-
ni, annál is inkább, mert ezzel már négyszeres
gyõztesnek mondhatják magukat.

„Amikor huszonhárom évvel ezelõtt Vecsey
András a Czakó utcai sportközpontban életre
hívta az I. Kerületi Egyházak Labdarúgó-bajnok-
ságát, talán egyikünk sem gondolta, hogy ennyi-
re népszerû lesz a kezdeményezése” – hívta fel a
figyelmet a tornát megnyitó dr. Nagy Gábor
Tamás, aki szerint ez a kiváló szervezés mellett
leginkább a csapatoknak, a játékosoknak kö-
szönhetõ. Õk éltetik a bajnokságot azzal, hogy
minden évben eljönnek, mert szeretnek együtt
lenni, játszani és persze nyerni. Ahogyan a pol-
gármester fogalmazott, pontosan erre, a példa-

mutatásra, a minél több játékosra van szüksége a
magyar labdarúgásnak, hogy ismét régi fényében
ragyogjon. 

A köszöntõt követõen a fõszervezõ és ötletgaz-
da Vecsey András – a csapatokon kívül – külön is
üdvözölte a Szent Flórián Görög Katolikus
templom csapatának egyházi méltóságait, s
Lóránt Esztert, az Aranycsapat játékosa, Lóránt
Gyula lányát, aki ismét eljött a bajnokságra, vala-
mint Judit asszonyt, a díszvendég Szõke István fe-
leségét. A Ferencváros egykori legendás csatára,
a kétszeres magyar bajnok és kupagyõztes Szõke
István elmondta, hogy örömmel vállalta el a fel-
kérést, mert minden olyan programot támogat,
ami hozzájárul a labdarúgás népszerûsítéséhez.
„Gyerekkoromban szinte állandóan fociztunk,
sárban, homokban, kapu nélkül, csak a játék szá-
mított. A grundon rengeteget lehetett tanulni,
sok olyan cselt, mozgást, csibészséget, amiknek
aztán labdarúgóként a nagypályán is hasznát vet-
tem” – emlékezett vissza pályája kezdetére Szõke
István, aki a Tabáni Szent Katalin Plébánia csa-
patában a pályán is megmutatta, hogy a labdarú-

gást nem lehet elfelejteni. Igaz, gólt ezúttal nem
szerzett – két helyzete kimaradt –, de jelenlétével
bebizonyította, hogy a sportolás korántsem kor,
hanem elhatározás kérdése. Nem véletlenül je-
lezte a szervezõknek már most, hogy jövõre is be-
állna játszani. 

Ami a meccseket illeti, a szokásos jó hangulat-
ban teltek a játékpercek. A csapatokat két cso-
portra osztották, a körmérkõzéseket követõen az
elsõk a másik csoport második helyezettjeivel ját-
szottak a döntõbe jutásért. A döntõben a Tabáni
Szent Sasok diadalmaskodtak – ezzel már negye-
dik alkalommal nyerték meg a kupát –, a máso-
dik helyen a Várvédõ Lovagok, a harmadikon a
Szent Anna Plébánia II. csapata végzett.                 k.

Nagy sikert aratott az egyházi foci 

Szõke István jövõre visszatérne
Végeredmény:
1. Tabáni Szent Sasok csapata
2. Várvédõ Lovagok csapata
3. Szent Anna Plébánia II. csapata
4. Szilágyi Dezsõ téri református temp-
lom csapata
5. Tabáni Szent Katalin Plébánia csapata
6. Krisztinavárosi Plébánia csapata
(Az elsõ hat csapatnak járt az Orbán
Viktor miniszterelnök által aláírt em-
léklap)
7. Szent Anna Sördögök csapata
8. Bécsi kapu téri Evangélikus templom
csapata
9. Budai Kapucinus templom csapata
10. Szent Flórián Görög katolikus
templom csapata, mely csapat elnyerte
a közönségdíjat, ami egy elismerõ ok-
levél volt.

Gólkirály: Gál Boldizsár, 12 góllal Krisztinavárosi
Plébánia csapata
Legjobb kapus: Csicsics Sándor, Várvédõ Lovagok
csapata
Legjobb mezõnyjátékos: Bács Megyer, Tabáni
Szent Sasok csapata

Jótékonysági koncert a
kárpátaljai családok támogatására

Kárpátalján humanitárius katasztrófa fenyeget. A csa-
ládok megélhetése a mi számunkra szinte elképzelhe-
tetlen nehézségek árán biztosítható.
JJúúnniiuuss  1133--áánn,,  hhééttffõõnn  1199  óórraakkoorr jótékonysági koncertet
rendeznek a SSzziilláággyyii  DDeezzssõõ  ttéérrii  rreeffoorrmmááttuuss  tteemmpplloomm--
bbaann  a kárpátaljai nehéz sorsú nagycsaládok támogatá-
sára. Az alkalom egyben a Tabulatúra régizene klub
évadzáró estje lesz. Vendég: a Simplicissimus Kamara-
együttes. Koncert után szeretetvendégség, tea és süte-
mény mellett ismerkedhetnek meg a vendégek egy-
mással, a zenészekkel, a hangszerekkel.
A perselyadományokat a kárpátaljai Sámuel Alapítvány
által támogatott tíz család részére ajánlják fel, hogy
élethelyzetükön kicsit segítsenek.
Ha teheti jöjjön el, és Ön is támogassa a kárpátaljai csa-
ládok megélhetését.

Kihívás napja a Czakón
Közel egy millióan sportoltak május 25-én, a Kihívás
napján. A méltán népszerû rendezvényen az I. kerületi
gyerekek is részt vettek a Czakó utcai sportpályán. A
több száz lelkes óvodás a játékos sportfeladatok mellett
a légvárban is kipróbálhatta erõnlétét.  

Röviden

Május utolsó vasárnapján idén is a gye-
rekek vették birtokba a Kapisztrán teret
és a Városháza auláját. Ezeken a helyszí-
neken a Budavári Önkormányzat min-
den esztendõben színes szórakoztató
programokkal, kézmûves foglalkozások-
kal és játékokkal várja a legkisebbeket.
A reggeltõl délutánig tartó program-
kavalkád most sem okozott csalódást, hi-
szen tánccsoportok váltották egymást,
mesejáték-elõadás, gyerekkoncert, kvíz-
játék és tombola várta a közönséget.

Elsõ alkalommal rendezett a Vízivárosi Klub szabadté-
ri gyermeknapot változatos programokkal a helyi csa-
ládoknak. Szép számmal gyûltek össze az érdeklõdõk
a klub elõtti hangulatos téren május 27-én délután.

A  felvidéki Kuttyomfitty Társulat „Cirkusz Folklori-
kusz” címû elõadása nagy sikert aratott. Nemcsak a
gyerekek, a felnõttek is remekül szórakoztak az ötle-
tes mûsorszámokon, melyekbe az elõadók a közönsé-
get is bevonták.

Az elõadás után a klubban kézmûves foglalkozás
várta a nagyobbakat és „Ringató” énekes foglalkozás a
kicsiket szüleikkel együtt.

A szervezõk remélik, hogy sikerült a gyermekes
családok figyelmét is felhívni arra, hogy van a
Vízivárosban egy jó hely, ahol össze lehet jönni. Céljuk
a jövõben is az, hogy rendezvényeikkel segítsék a he-
lyi közösség összekovácsolódását. Programjaikat a
környék lakóinak igényeihez igazodva, velük együtt-
mûködve igyekeznek alakítani.

GYEREKNAP 
A VÍZIVÁROSBAN

Még az arra járó turistacsoportok is megálltak a téren, amikor a Paradance
kerekesszékes tánccsoport bemutatta mûsorát. A pergõ ritmusú slágerekre elõadott
produkcióban a táncosok a felsõ testük, karjuk mozgatásával és a székeik virtuóz tán-
cával, mosolyogva hívták fel a figyelmet az esélyegyenlõségre és a toleranciára.

Pónitrapp
Akármilyen kicsik és szelídek a pó-
nik, az óvodás gyerekeknek jókora
bátorságra volt szükségük, hogy fe-
lüljenek a hátukra. Attól azonban
sem nekik, sem a szüleiknek nem
kellett félniük, hogy elszalad velük a
ló, mert az állatok kizárólag körbe-
körbe bandukoltak a flaszteren.

A gyereknap különleges színfolt-
ja volt az alkalmi állatsimogató, hi-
szen a városi gyerekek számára rit-
ka alkalom, ha háziállatokkal talál-
kozhatnak. A barikák és kecskegi-
dák között kimagasló sikere volt a
„kakukktojás” lámának, amely lát-
hatóan hozzászokott a gyerektársa-
sághoz.

Kerekesszékes táncbemutató

Cicák, lepkék, tigrisek
Az arcfestés mesterei a festék- és
ecsetkészletek mellett fényképal-
bumokkal fogadták a gyerekeket,
akik több tucat fotóból választhatták
ki, hogy milyen mintát kérnek az ar-
cukra. A mesehõsök és állatok „port-
fóliójából” a legtöbben szelíd és bájos
maszkot rendeltek, néha azért felbuk-

kant egy-két marcona vitéz és félel-
metes tigris is.

Az asztalon roskadozó zöldségek és
gyümölcsök ezúttal bábkészítéshez
szolgáltattak alapanyagot. A könnyen
faragható krumplik és répák közé beke-
rült néhány mûanyag flakon is, amelyet
némi kézügyességgel és remek fantázi-
ával a gyerekek zsiráffá változtattak.

Gyereknapi ajándék az idõsektõl
A Nyárs utcai nagycsoportos óvodások anyák
napján minden évben ellátogatnak a Roham
utcai Idõsek Klubjába és ünnepi mûsorral kö-
szöntik az édesanyákat,  a nagy- és dédmamákat.
Ezt a szép hagyományt köszönték meg a klub
tagjai azzal, hogy május 31-én, gyermeknap al-
kalmából – az idén elsõ alkalommal – felkeres-
ték a Nyárs utcai óvoda Mókus csoportját.

És ha elmentek, természetesen vittel ma-
gukkal ajándékokat is. Régi pamut anyagok-
ból játszószõnyeget szõttek és újrahasznosít-
ható háztartási hulladékokból – papírtörül-
közõ-hengereket kaviccsal megtöltve és textil-
lel bevonva – ritmushangszereket készítettek.
A gyerekek még aznap délelõtt mindent ki-
próbálhattak.

E vidám délelõttön Bokodi Ferencné
Zsuzsa, a klub vezetõje köszöntötte a gyereke-
ket és az óvónõket. A játékszõnyeg átadása

után mese következett. A félkörben helyet fog-
laló vendégek Móra Ferenc: Nagyhatalmú
sündisznócska címû klasszikus meséjét olvas-
ták fel, felosztva a szöveget egymás között. Az
élénken figyelõ óvodások és vendégeik ezt kö-
vetõen közös zenés ülõtornát mutattak be.
Mindenkinek jutott egy-egy ritmushangszer,
amellyel a felvételrõl felcsendülõ Radeczky
indulót kísérték. A halkuló és erõsödõ, lassu-
ló és gyorsuló Strauss muzsika remekül szóra-
koztatta az alkalmi zenekar tagjait. Az ovisok
ezután dalcsokorral köszöntötték a vendége-
ket, majd a gyereknapi délelõtt kóstolóval zá-
rult. A Mókus csoport tagjai az óvónõk segít-
ségével kora reggel ízesített darált kekszes cso-
koládémasszát gyúrtak (szigorúan cukormen-
teset), amelybõl sportszeletet készítettek. A lá-
togatás végén e finom süteménnyel kínálták
körbe a vendégeket.  r.a.



XXI. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM, 2016. JÚNIUS 10., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu 3Várnegyed

(Folytatás az 1. oldalról) 
Hozzátette, Lázár János mostani beszámolójában
utalt arra: az államfõ elhelyezése a budai Várban
egy másik reprezentatív épületben húszéves táv-
latban képzelhetõ el. A Nemzeti Hauszmann
Terv részeként elkészülõ palotarekonstrukció-
ban az államfõi hivatalt a Királyi Palota épület-
együttesében alakítják ki, a Sándor-palota a jövõ-
ben a Miniszterelnökség céljait szolgálja, a kar-
melita kolostor pedig irodaépületként a háttér-
stábot fogadja be.

Nagy Gábor Tamás hangsúlyozta, hogy a mi-
niszterelnök irodáját ezen elgondolás megvalósí-
tásáig alakítják ki a karmelita kolostorban. 

„A helyhez illõen egyszerû, szerény, puritán
építészeti kialakítású irodák lesznek a kolostor
épületében, ahol a kormányfõ mellett a minisz-
terelnök-helyettes, a Miniszterelnökség, illetve a
Miniszterelnöki Kabinetirodát vezetõ miniszter
és stábja kap helyet” - jelezte.

Tájékoztatása szerint Lázár János kitért arra,
hogy a Várszínház épületrésze, amely eredetileg a
karmeliták temploma volt, kulturális, közösségi
célokat fog szolgálni, és egy többfunkciós rendez-
vénytermet alakítanak itt ki.

Az ülésen az ellenzék felvetette, miért támogat-
ja az önkormányzat a beruházó céget 25 százalé-
kos közterület-foglalási díjtétel-kedvezménnyel.
Nagy Gábor Tamás hangsúlyozta: az építkezés
miatt két éven át igénybe vett területek után így is
több mint 230 millió forint folyik be a cégtõl az
önkormányzathoz; ilyen nagy összeg befizetésére
ilyen céllal korábban nem volt példa.

„A korábban is irodaként szolgáló, rossz álla-
potban lévõ épületek megérettek a felújításra, rá-
adásul azzal magas presztízsû funkciót kapnak. A
Szent György tér és a Királyi Palota közterületi ré-
sze és ingatlanállománya egyaránt állami tulaj-
donban van, onnan ki nem kerülhet. Lázár János
megerõsítette, hogy nincs is más irányú szándék”
- szögezte le a polgármester.

Beszámolt arról is: a képviselõ-testületi ülésen
érintették a két minisztérium Várba költözteté-
sének kérdését is. Az ellenzék vitatta ennek meg-
alapozottságát, Lázár János azzal érvelt, hogy a
méltatlanul lepusztult, rossz állapotú levéltári
irattárolásnál mégiscsak jobb, ha az eredetileg is

minisztériumi célra épült épületeket a tárcák
számára újítják fel, és díszesebb, karbantartott
használatot kapnak.

A miniszter tájékoztatása szerint a Magyar
Tudományos Akadémia épülettömbje - ahová a
Belügyminisztérium fog költözni - mûszakilag

jó állapotban van, kis rekonstrukcióval birtok-
ba vehetõ és használható. A hajdani Pénzügy-
minisztérium, a Magyarság Háza épületegyütte-
se - ide jön a Nemzetgazdasági Minisztérium -
bár már korábban komoly átalakításon esett át,
itt további rekonstrukciót kell elvégezni.

A lehetséges megnövekedõ forgalom miatt
több ellenzéki képviselõ aggályokat fogalmazott
meg. Lázár János szerint ki kell dolgozni egy
olyan megoldást, amellyel a Várban élõket kom-
penzálnák. Ezt szolgálhatja a Váron kívül a mély-
garázsok építése, a közösségi közlekedés megerõ-
sítése, elektromos buszok bevonása, illetve az al-
ternatív közlekedési eszközök biztosítása - ismer-
tette a polgármester.

Lázár János a várbéli fejlesztésekrõl beszélt 
a Budavári Önkormányzat ülésén

Július 1-tõl kétszáz modern felügyeleti eszközzel
újulhat meg a kerületi jelzõrendszeres házi segít-
ségnyújtás szolgáltatás, többen vehetik igénybe a
mosható nadrágpelenka támogatást, valamint
nagyobb partszakaszon fürdõzhetnek a nyaralók
az önkormányzat Zamárdi üdülõjében – többek
között errõl határoztak a képviselõk a májusi tes-
tületi ülésen, ahol arról is döntés született, hogy
pályázatot írnak ki a Házgondnoksági Kft. meg-
üresedett vezetõi helyére. 

Elfogadta a képviselõ-testület a konszolidált
kincstári beszámolót és az önkormányzat 2015.
évre vonatkozó zárszámadását, amely az ered-
mény-kimutatást is tartalmazza. Mint Nagy
András gazdasági irodavezetõ elmondta, több
mint 5 milliárd forint maradványösszeg átveze-
tésre került a 2016-os költségvetésbe. 

Megújul a jelzõrendszeres házi 
segítségnyújtás

Módosult a szociális és gyermekjóléti pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló rendelet. Judák Barnabásné
dr. Varga-Kovács Emese aljegyzõ indoklásában
kifejtette: a kerület szeretné megújítani a jelzõ-
rendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatását, és
az ötven, elavult készülék helyett, július 1-tõl,
200 modern eszközt helyez ki a rászorulókhoz. A
100 százalékos térítési díjat 2500 forintban hatá-
rozták meg. Szintén újdonság, hogy a temetési se-
gély folyósításánál az eddigi 85 500 forintról, 99
750 forintra emelték a jövedelemhatárt, koráb-
ban ugyanis sokan elestek a támogatástól.
Visszakerült a rendeletbe a helyi szociálpolitikai
kerekasztal intézménye, míg a kisgyermekes csa-
ládok terheit enyhíti, hogy a mosható nadrágpe-
lenka támogatást a gyermek másfél éves koráig
kérhetik a korábban meghatározott egy éves kor-
határ helyett. 

Váradiné Naszályi Márta(PM) üdvözölte a mó-
dosításokat, szerinte érdemes lenne újragondol-
ni az egyéb támogatásokhoz szükséges jövede-
lemhatárokat is, ezek ugyanis túl alacsonyak, így

sok rászoruló nem juthat segítséghez. A mosható
nadrágpelenka program korhatárának megeme-
lésérõl szerinte értesíteni kell azokat, akik a ko-
rábbi egy éves korhatár miatt errõl lemaradtak. 
Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese meg-
nyugtatásképpen közölte, hogy az érdekelteket
tájékoztatni fogják. 

Nagyobb lesz a Zamárdi üdülõ

Nagy népszerûségek örvend az idõsek és a csalá-
dosok körében az önkormányzat Zamárdi üdülõ-
je, amelyet egy hat méter széles, összesen 276 nm
vízparti teleksáv megvásárlásával még komforto-
sabbá tenne az önkormányzat. Jelenleg ugyanis a
víz elérése meglehetõsen korlátozott, mindössze
egy alig öt méteres szakaszon lehetséges. A telek-
rész megvásárlását a képviselõk is támogatták, így
az adás-vétel hamarosan megtörténhet. 

Kft alakul a játszóterek üzemeltetésére 

Jelentõsen megszaporodtak a játszóterekkel
összefüggõ városüzemeltetési feladatok - ilyen a
nagy népszerûségnek örvendõ, tematikus játszó-
terek fenntartása és mûködtetése -, amelyekre a
hivatali keretek között nehezebb megfelelõ és
gyors válaszokat adni. Ezért az önkormányzat
megalakítja a Budavári Játszótér Üzemeltetõ
Közhasznú Nonprofit Kft-t, azzal a céllal, hogy a
cég a lakossággal is szorosabb kapcsolatot tartva
biztosítsa ezeket a szolgáltatásokat. 

Új rendelet az anyakönyvi 
szolgáltatásokról

A hivatali helyiségen és munkaidõn kívül törté-
nõ házasságkötésrõl és a bejegyzett élettársi kap-
csolat létesítésérõl szóló rendeletet alkotott az
önkormányzat. Ennek lényege, hogy szabályozza
az anyakönyvi szolgáltatásokat, valamint megha-
tározza a fizetendõ díjak mértékét. Mint dr. Nagy
Teodóra elmondta, a három külsõ házasságkötõ
terem bérleti díja is emelkedik, erre ugyanis évek
óta nem került sor. 

Jól mûködik a Budavári Kapu Kft. 

Elfogadták a képviselõk a Budavári Kapu Kft.
egyszerûsített éves beszámolóját. Az önkormány-
zati tulajdonú cég mûködésével kapcsolatban
egy változtatásra is sor került: a jövõben egymil-
lió forint feletti jogügyletek esetében, az ügyveze-
tõ kizárólag a tulajdonos önkormányzat egyetér-
tésével köthet szerzõdést. Erre dr. Nagy Teodóra
jegyzõ indoklása szerint azért van szükség, hogy a
szerzõdéses kötelességvállalások jobban nyomon
követhetõk legyenek. 

Változott az éjszakai nyitva tartás 
szabályozása 

Változott az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szó-
ló rendelet, a módosítást a vasárnapi munkavég-
zésrõl szóló új törvény indokolta. Szintén elfo-
gadta a képviselõ-testület az önkormányzati in-
tézmények és a polgármesteri hivatal belsõ ellen-
õri jelentését. Ezzel kapcsolatban dr. Nagy
Teodóra jegyzõ arra hívta fel a figyelmet, hogy a
belsõ ellenõrzés nem talált jogszabálysértést. 

Pályázat a Házgondnoksági Kft. vezetésére

Helybenhagyta a Házgondnoksági Kft. 2015. évi
mérlegbeszámolóját a képviselõ-testület. Erõs nö-
vekedés tapasztalható a pénzügyi eredmények-
ben, nõtt az árbevétel és az üzleti tevékenység
eredménye. A kizárólag társasházkezeléssel foglal-
kozó, 100 százalékban önkormányzati tulajdonú
cég szigorú és fegyelmezett üzletpolitikájának kö-
szönhetõen emelkedett a kezelt társasházak szá-
ma, ami így meghaladja a száztízet – hangzott el a
mérlegbeszámoló indoklásában, amelybõl az is
kiderült, hogy a kft. gazdálkodása stabil, minden
kötelezettségének eleget tudott tenni. Dr. Nagy
Gábor Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy
megtörtént a kft. átvilágítása, ami jó eredménye-
ket hozott. Ez felülírta azt a korábban felmerült le-
hetõséget, hogy az önkormányzat esetleg meg-
szünteti a céget, de az ügyvezetést a polgármester
szerint érdemes lenne felfrissíteni. 

Veress Dávid (DK) arra volt kíváncsi, hogy ha
a kft. jól mûködik, miért kell lecserélni az ügy-
vezetést. Válaszában a polgármester kifejtette: a
mérlegbeszámolót, ha késve is, de a cég teljesí-
tette, ugyanakkor meglátása szerint szükség van
a váltásra.

Váradiné Naszályi Márta úgy látja, hogy az elõ-
zõ vezetés dicstelen távozása, és a felügyelõ-
bizottság érthetetlen funkcióban maradása egy
érdekes helyzetet teremtett, ekkor vette át az új
ügyvezetõ a céget. A kft. megszüntetése február-
ban merült fel, ekkor a testület végül úgy dön-
tött, hogy ezt az átvilágítás eredményéhez köti. Ez
megtörtént, mûködési kifogás nem merült fel,
most mégis leváltanák az ügyvezetõt. 

Dr. Gallowich Margit vélelmezi, hogy a belsõ
ellenõrzés eredményétõl függetlenül már koráb-
ban döntés született az ügyvezetõ elmozdításá-
ról. Válaszában dr. Nagy Gábor Tamás közölte:
nincs semmiféle megkomponált forgatókönyv.
Volt és van viszont szándék arra, hogy a kerület
vezetése és a társasházakat szakszerûen képviselõ,
számon kérhetõ, az önkormányzat tulajdonában
álló cég között megfelelõ párbeszéd alakuljon ki.
A képviselõ-testület egyetértett az ügyvezetõ
visszahívásával, valamint döntött az új pályázat
mielõbbi kiírásáról. 

Sikeres volt a társasházi pályázat
Az elõzõ évekhez hasonlóan, idén is megmozgat-
ta a kerületi társasházakat az önkormányzat fel-
újítási pályázata. Az elbírálást végzõ munkacso-
port nevében Jenei Jánosné elmondta, hogy a
rendelkezésre álló, mintegy 59 millió forint fel-
használásáról egyhangú döntés született. A ren-
delet értelmében idén 55 millió forint állt ren-
delkezésre, ezt a tavaly fel nem használt 3,8 mil-
lió forinttal egészítették ki. 

Kötelezõ a szennyvízszippantás

A környezetterhelési díjról szóló törvény alapján,
az önkormányzat saját rendeletben szabályozta a
szennyvízelhelyezéshez (szippantás) kapcsolódó
talajterhelési díj meghatározását, valamint a be-
vallási és ellenõrzési kötelezettséget. Erre azért
volt szükség, mert a kerületben még vannak
olyan ingatlanok, amelyek nincsenek rákötve a
csatornarendszerre, és ezek közül  tavaly nem
mindegyik rendelte meg a háztartási szennyvízel-
szállítást, miközben  évenként egyszer kötelezõ
igénybe venni a közszolgáltatást. A kerületi ren-
delet hiányában korábban a törvényi kötelezett-
ség elmulasztását nem lehetett szankcionálni. 
A rendeletek megtekinthetõk a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálati irodáin és az önkormányzat honlap-
ján: www.budavar.hu

A tájékoztató elsõ felében Zoboki Gábor ismertette a
Karmelita-kolostor felújításának, valamint az új épület-
rész kivitelezésének részleteit. Az építész tervezõ el-
mondta, hogy a Vár sziluettjét és építészeti örökségét
mostanáig nem sikerült méltó állapotba hozni. Ezen vál-
toztat a rekonstrukció, amelynek része a magyar nem-
zettudat kitüntetett helyszínének számító, a háború
alatt a legnagyobb pusztítást elszenvedõ Szent György
tér felújítása. 

Kortárs szellemiségû, ugyanakkor autentikus, a tör-
téneti folytonosságot biztosító rekonstrukcióról van szó
– hangsúlyozta Zoboki Gábor emlékeztetve arra, hogy
az elvárt színvonalat ma kizárólag a Sándor-palota éri el.
Hangsúlyozta: a rekonstrukció során a stílusra és az ará-
nyosságra fokozottan figyelni kell. Már csak azért is,
mert a Szent György térrõl, akár az épületek között kite-
kintve, mint az Akropoliszról látszik az egész város, vagy
legalábbis a körvonalai. Ha pedig végigjárjuk a vári útvo-
nalat, a Bécsi kaputól, a Döbrentei térig a magyar törté-
nelem egy jelentõs része feltárul – ezen a szakaszon
egyébként korábban hivatalok is helyet kaptak. A tér-
arányok még most is lenyûgözõek – hívta fel a figyelmet

az építész hozzátéve, hogy a régészeti munkák számos
érdekességgel szolgáltak, több ezer értékes leletet hoz-
tak a felszínre. Például sikerült kiásni a ferencesek
temploma (itt állt a Várszínház, a dzsámi és a Karmelita-
kolostor) körüli részen a középkori pasakertet.

Zoboki Gábor szerint a felújított épület és maga a tér
óriási értéke lesz az egész városnak: a Karmelita-kolos-
tornál három elkülönülõ zöldfelületet hoznak létre, ezek
közül az egyik az elõudvarban lesz, ide autóval nem lehet
majd behajtani. A feltárt középkori pincéket is bekap-
csolják az eredeti arányrendszer szerint helyreállított
épület tereibe.

A régi-új irodaépületben a miniszterelnökség munka-
társait helyezik el, a kápolnában kétszintes könyvtár lé-
tesül, ettõl elkülönül a reprezentatív, rendezvény- és
templomtér. Az erkély tisztán kõbõl készül, arra szolgál,
hogy bemutassa a páratlan pesti panorámát, a dunai
homlokzat elõtti szökõkút különleges klímát biztosít a
tárgyalásokhoz, az U alakú alaprajzot követve, lépcsõze-
tes átrium kialakítására is lehetõség nyílik. Zoboki
Gábor hangsúlyozta: az épületcsoport északi oldala a
polgárváros és a palota rész közötti átmenetet fejezi ki. 

A testületi ülésen történt

Bõvülõ szolgáltatások 

Közmeghallgatás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2016. június 16-án, csütör-
tökön 17 órai kezdettel a Budapesti Keres-
kedelmi és Iparkamara székházában (1016
Budapest, Krisztina krt. 99. VI. em. Baross Gábor
terem) tartja éves közmeghallgatását. 

Az írásban feltett kérdéseket, javaslatokat sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgála-
ti Irodáján (Budapest, I., Kapisztrán tér 1.) 2016.
június 14-én, 16 óráig lehet leadni illetve e-
mailen a kozmeghallgatas@budavar.hu címre
elküldeni.

Látványtervek
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Közösségben 
a közösségért
A Várnegyed egyik legaktívabb közössége a
Budavári Lakosok Szövetsége. Számos fontos, a
Várat érintõ döntés elõkészítésébõl kivették ré-
szüket. Ügyvivõjükkel, Szepesfalvyné Bodócsi
Eszterrel arról is beszélgettünk, hogy szeretnék
bõvíteni tagságukat tettre kész emberekkel, akik
segítenék a szövetség munkáját.

s A majd’ másfél évtizede mûködõ Budavári Lakosok
Szövetségének véleményét több alkalommal is kikér-
ték a Budai Várat érintõ kérdésekben. Mely döntések-
re a legbüszkébb, amiknek részesei lehettek?
– Elhivatottságunknak leginkább a Várnegyed
megóvása felelt meg, hisz mindannyian váriak
voltunk. Aztán késõbb csatlakoztak hozzánk a
várszoknyáról és a Gellérthegyrõl is.
Amikor 2008-ban fel akarták újítani a Honvéd
Fõparancsnokság romos épületét, s a közel tu-
catnyi makettet, tervrajzot bemutatták a
Karmelita Kolostorban, akkor szembesültünk
azzal, hogy a Budai Várban elfogadhatatlanok az
új elképzelések. Mindenkit arra bíztattunk, hogy
írja be véleményét a vendégkönyvbe. Annyira
aktívak voltunk, hogy - talán a bejegyzések hatá-
sára -, változtatási tilalmat rendelt el az önkor-
mányzat az épületre. 

Hasonló helyzet alakult ki a Várkert Bazár-
nál is, amikor a kanadai Foundation Kft., ame-
lyik 90 esztendõre megkapta volna az épületet,
földalatti plázát akart kialakítani Ybl csodaszép
épülete alatt. Ennek magakadályozásában is ki-
vettük a részünket, a kerület többi civil szerve-
zetével 2256 tiltakozó aláírást gyûjtöttünk.
Hozzászóltunk a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium Budavárra vonatkozó hosszú távú fejlesz-
tési tervéhez is. 

Részesei voltunk a 116-os busz vonalának
Fény utcai piacig való meghosszabbításának. Az
új végállomáson öregasszonyoknak öltözve, ko-
sarakkal vártuk a buszt, miközben elmondtuk az
érdeklõdõknek, hogy ezentúl menetrendszerû
járat lesz! Korhû ruhákba bújtunk a Szent István
szobor századik születésnapi ünnepségén is, ahol
pogácsával kínáltuk a vendégeket.
s A nagyobb akciók mellett, hogy telnek a csende-
sebb hétköznapjaik?

– Korábban minden hónap második keddjén
gyûltünk össze a Várnegyed Galériában. Tartal-
mas beszélgetéseket folytattunk például arról, ki
hogyan élte meg a háborút vagy a kitelepítést. De
tartottunk megemlékezést a Lánchídon, a
Hollán család meggyilkolásának évfordulóján.
(1919-ben a két Hollán Sándort, apát és fiát -
egyikük államtitkár, másikuk a MÁV igazgatója
volt -, a Vörös Õrség elhurcolta Pauler utcai laká-
sukból, s a Dunába lõtték õket.) 

Gyakran szervezünk izgalmas történelmi elõ-
adásokat. Hallhattunk már az olasz Marsigli gróf-
ról, aki vízhordóként döntõ információkat gyûj-
tött Buda töröktõl való visszafoglalásához, így se-
gítve a gyõzelmet. Elõadóink közt szerepelt töb-
bek között Náray-Szabó Gábor, a Professzorok
Batthyány Körének elnöke. Közkedvelt progra-
munk a Zenetudományi Intézet Bartók termé-
ben, Szilasi Alex koncertje. Egyetlen fellépésnek
indult, azonban tagságunk körében akkora si-
kert aratott, hogy javasoltuk az önkormányzat-
nak, bõvítse sorozattá. Így is lett, ezért a zongora-
mûvész elfoglaltságai miatt, találkozó napunkat a
hónap elsõ keddjeire tettük át.

Ezek mellett minden évben két autóbuszos tú-
rát szervezünk, évente egyszer pedig a Czakó ut-
cai sportpályán tartunk civil találkozót.
Rendszeresen részt veszünk történelmünk jeles
napjainak emlékünnepségein is.
s Elhallgatva önt, úgy tûnik, mintha fõleg az idõ-
sebb korosztálynak szólnának programjaik…

– Ez igaz. Zömünk nyugdíjas, akinek már uno-
kái is kiröppentek a családi fészekbõl. Ezért jut
idõnk, hogy a Várban élõket érintõ dolgokkal
foglalkozzunk. És éppen ezért várunk fiatalabba-
kat, akik szívesen részt vennének összejövetelein-
ken, kirándulásainkon, és akik még ismerik a
szót, hogy hazaszeretet, s szeretnének tenni a szû-
kebb közösségért, amelyben élnek.                 Ditzendy

A Pénzügyõr Rézfúvós Kvintett adta meg az
alaphangulatot a ragyogó napsütésben, a
Budavári Lovarda újjáépítésének, május 20-i
alapkõletételéhez. A Hunyadi udvar alatt tartott
ceremóniával indult útjára a Budai Vár átfogó
felújítási munkája, a Nemzeti Hauszmann terv-
nek megfelelõen.

Ünnepi felszólalásának elején dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester úgy fogalmazott: nagy kísér-
tés egy ilyen történelmi jelentõségû eseményen
köszöntõ helyett ünnepi beszédet tartani. A foly-
tatásban kiemelte, hogy L. Simon László és
Tuzson Bence jelenléte bizonyítja, évtizedek ál-
mai, vágyai és tervei kiszabadultak a képzelet vilá-
gából, és végre valósággá válnak.

– A Sándor Palota, a Várkert Bazár újjá vará-
zsolása és a Honvéd Fõparancsnokság romos vol-
tának megszüntetése után, a Várnegyed egy régi-
új épületével gazdagodik – emlékeztetett a pol-
gármester, hozzáfûzve: mindez erõsíti a hitet,
amely szerint belátható idõn belül megújul az
egész történelmi épületegyüttes. Budavár ismét a
Duna olyan tündöklõ gyöngyszeme lesz, mint
eredeti állapotában volt.

– A mai alapkõletétel, nem pusztán az egykori
Királyi Lovarda újjáépítésének kezdete, ezzel az
ünnepélyes aktussal indítjuk útjára azt a várható-
an, akár másfél évtizedig tartó folyamatot, amely-
nek eredményeként a Hauszmann által tervezett,
méltatlanul elpusztított épületeket hitelesen re-
konstruáljuk. Abban az állapotban örökítjük to-
vább, amely állapotában  megépítését követõen fo-
gadta az érdeklõdõket – mondta L. Simon László,
a Miniszterelnökség kulturális örökségvédele-
mért és kiemelt kulturális beruházásokért felelõs
államtitkára. Kiemelte: van két szó, amirõl beszél-
ni kell. Egyik a kultúra, hiszen a Palota a jövõben

is a kultúra szentélye lesz. A másik a turizmus, hi-
szen alapvetõ cél, hogy a magyar turizmus életébe
a palota belsõ tereit is bekapcsolják.

– A rendszerváltozás óta eltelt két és fél évtized
mûemléki felújításait ismerve, az elõttünk álló
tervekkel és feladatokkal tisztában léve és nemze-
ti erõforrásink tudatában, fél évszázad legna-
gyobb mûemléki felújítása kezdõik meg itt, ma
Budapesten – sommázta L. Simon László.

Jánosi Ferenc színmûvész korabeli gondolato-
kat idézett fel a Lovarda épületérõl,  majd dr.
Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinet Iroda

kormányzati kommuniká-
cióért felelõs államtitkára
lépett a mikrofonhoz.

– Az utóbbi idõszakban
megsokasodtak az ilyen tí-
pusú események, hiszen fej-
lõdik Budapest és az ország
is. Ez a nemzet képes meg-
mutatni, hogy van jövõje. A
jövõ pedig az alapkõletéte-
lekkel kezdõdik, amelyek
közül ez a mai különleges
eseménynek számít. Ilyen
esemény több mint egy év-
századdal ezelõtt történt
utoljára – hangsúlyozta az

államtitkár, aki kifejtette: más országokban a vá-
rak jelentést hordoznak, hirdetik a nemzetek
múltját, ugyanakkor megmutatják a népek élet-
képességét.

– Ezért döntött a kormány a mellett, hogy újjá-
építi a várainkat. A budai Vár az ország szíve,
amely a történelem során együtt lélegzett az or-
szággal. Ezért mi, kései utódok felelõsséggel tar-
tozunk Budaváráért, mint az ország múltjának,
jelenének és jövõjének jelképéért. Egy ilyen meg-
újítás pedig a nemzet erejét és tehetségét szimbo-
lizálja – magyarázta Tuzson Bence.

A beszédeket követõen mindhárom felszóla-
ló aláírta a dokumentumot, amelyet elhelyez-
tek az idõkapszulában. Az okmány rögzíti, hogy
a Budavári Palota a második világháború ide-
jén, különösen Budapest ostromakor súlyos ká-
rokat szenvedett, de egyes részei csaknem teljes
épségben fennmaradtak. A késõbbi, súlyosan
elhibázott döntések nyomán az épületegyüttest
jelentõsen átépítették, számos épületet pedig
évtizedekkel a világháború után végleg lebon-
tottak. Ezek sorába tartozott a Lovarda épülete,
amelyet a magyar kormány döntése szerint,
Hauszmann Alajos eredeti tervrajzai alapján új-
jáépítenek.

Az aláírásokat követõen az idõkapszulát az
alapkõ alá helyezték.                                         Ditzendy

Letették a Lovarda alapkövét

Drén Éva otthonába bárki betekinthet. Ha kí-
váncsiak rá, látogassanak el a Várnegyed
Galériába, most szinte minden szobája ott látha-
tó kicsiben. Egy polgári lakásbelsõ különleges kel-
lékei: robosztus fotelek, szõnyegek, porcelánok, a
fehérnemûs szekrény és a plafonig érõ könyves-
polc miniatûr változatai váltak mûalkotássá. Az
enteriõröket benépesítik a felmenõk babává ne-
mesült emlékalakjai. A Babaházak, babák, mac-
kók címû tárlaton a miniatûr diorámák mellett
Lõrincz Piroska textilnyulai és Manzák-Simon
Kata „macimûves” mackói fogadják a galéria lá-
togatóit. Drén Évával, a babaházak aranykoszo-
rús mesterével a megnyitó elõtt beszélgettünk.

s Önnek szemmel láthatóan nagyon sokat jelent a
gyerekkor és a családi emlékek…

- Debrecenben nõttem fel a drága emlékû nagy-
mama mellett. Jól emlékszem, hogy amikor ki-
nyitotta a fehérnemûs szekrényt, minden pol-

con almazöld szalaggal voltak átkötve az illatos
ágynemûk és törlõruhák. Kislány koromban õ
mutatta meg a különbözõ öltéseket és megtaní-
tott gombot varrni. A háza ma is úgy él az emlé-
keimben, mintha lefényképeztem volna. Né-
hány éve elkészítettem „A debreceni nagymama
karácsonyi ebédlõje” címû miniatûrt, amellyel
elnyertem Debrecen város díját.
s Mikor kezdett babaházakkal, apró tárgyak össze-
állításával foglalkozni?

- Eredetileg orvosnak készültem, négyszer is fel-
vételiztem az egyetemre, de a polgári származás
ezen a téren nem járt túl sok elõnnyel. Végül
1969-ben az Állatorvos-tudományi Egyetem szö-
vettani asszisztenseként helyezkedtem el, és on-

nan mentem nyugdíjba. A precizitás és a türe-
lem számomra szakmai követelmény volt, hi-
szen többek között kétmikronos szeleteket kel-
lett levágnom és tárgylemezre raknom. E két tu-
lajdonság a miniatûr-készítéshez is elengedhe-
tetlen. Erre azonban akkoriban nem jutott
idõm. A férjem tudományos pályán dolgozott;
biztosítottam számára a hátteret, a munka mel-
lett elláttam a háztartást és a gyerekeket.

Három évvel a nyugdíjba vonulásom után az
egyik fiam hajdani szobájából kialakítottam ma-
gamnak egy kis mûhelyt, akkor rendezkedtem be
arra, hogy új hobbimnak hódolhassak. Elsõként
apám emlékére elkészítettem az „András emlék-
szobát”, majd szép sorban mind a hét unokám
megkapta a saját roomboxát (így hívják szaknyel-
ven a miniatûr babaházat). A családom hívta fel a
figyelmem egy versenykiírásra, amelyen elindul-
tam és elnyertem az életkép kategória elsõ díját.
Az „Adventus domini” címû alkotásra különö-
sen büszke vagyok, mert ezért a karácsonyi szoba-
belsõért nem csupán az Amatõr Mûvészek
Közalapítványa (AMKA) fõdíját ítélték oda –
amellyel elnyertem az aranykoszorús mester cí-
met – hanem ez a mû eljutott Rómába is, ahol a
Santa Maria del Popolo templomban állították
ki. Több pályázatot és kiállítást követõen
Helmich Katalin, a Mesemúzeum vezetõje meg-
keresett, és felkért arra, hogy készítsem el az épü-
let történetének egyes fejezeteit. Ekkor készült az
egykori szatócsbolt, a reneszánsz nappali, a pék-
ség, amelyben József a pék a hat gyerekével dolgo-
zott, valamint Toma hajóskapitány. Ezekkel a ké-
pekkel a múzeum minden látogatója találkozhat.
s Szoros kapcsolatot tart a várbeliekkel?

- Rendszeres résztvevõje vagyok a Budavári
Lakosok Szövetsége estjeinek. Õsztõl nyárig
szinte nem múlhat el úgy nap, hogy a férjemmel
ne tennénk kiadós sétát a Várban.
A Babaházak, babák, mackók címû kiállítás
július 9-ig tekinthetõ meg a Várnegyed
Galériában. A tárlat megnyitóján dr. Boross
Marietta néprajzkutató köszöntõjét Incze
Ildikó, a galéria háziasszonya olvasta fel,
majd Helmich Katalin, a Mesemúzeum veze-
tõje mondott rövid megnyitóbeszédet. A meg-
nyitón a Farkas Ferenc Zeneiskola növendé-
kei mûködtek közre.                                     Rojkó A.

Parányi polgári otthonok 

Tuzson Bence, L. Simon László és Nagy Gábor Tamás írta alá a Lovarda újjáépítésérõl szóló dokumentumot, amelyet egy
idõkapszulában az alapkõ alá helyeztek

Látványterv a Lovardáról
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Emlékezés Görgey Artúrra

„Csodálatos hõs volt a csatában és a tûrésben egy-
aránt. Sem az ellenségtõl kapott súlyos testi seb, sem
a még fájdalmasabb lelki sebek miatt soha jajszóra
nem fakadt (…) Legyen az õ halála megdicsõülés”
– szólt a Görgey család gyászjelentése -, ami le-
gyen igaz a mai napra is. Ahogyan Móricz
Zsigmond írta: „Tisztelet adassék a nagy katoná-
nak, akinek nem adatott meg, hogy örömét érezhes-
se hõsiességének” – hívta fel a figyelmet dr. Nagy
Gábor Tamás, aki arról is beszélt, hogy Görgey
személye, gyors katonai karriere, Kossuthtal való
kapcsolata már kortársaiban is szélsõséges érzel-
meket váltott ki. Ezért is fontos, hogy méltó mó-
don emlékezzünk meg a magyar történelem
egyik legtehetségesebb hadvezérérõl, hiszen neve
összeforrott azzal, hogy 1849-ban – Jókai szavai-
val élve – „hazánknak lüktetõ szíve” ismét magya-
rul dobogott. 

A nagyformátumú emberek sajátja – folytatta
beszédét a polgármester –, hogy nem lehetünk irá-
nyukban közömbösek. Így van ez Görgeyvel is, aki
kitanulta az „életnek szokatlanul nehéz iskoláját” –
ahogyan Móricz jellemzi – megtanult kevés pénz-
bõl élni, hiszen a nemesi címen kívül, ingyen,
munka nélkül, semmit sem kapott.  Mindent a sa-
ját erejébõl ért el: a katonai akadémia elvégzése
után a Nádor-huszároknál fõhadnagyi rangig
jutott, Prágában vegyészetet tanult és doktorált,
saját elmondása szerint katonai sikereit is rész-
ben analitikus gondolkodásának köszönheti.

A szabadságharc hírére századosi ranggal vo-
nul be a gyõri 5. honvédzászlóaljhoz, augusztus-
ban már harcoló alakulatokhoz vezénylik.
Tehetségét, zsenijét bizonyítja, hogy egy hónap

alatt a csúcsra jut: századosból lett tábornok és a
magyar hadak fõvezére. 

Görgey talán különc volt és túl fiatal, akinek –
Móricz szerint – „nem volt ideje bölccsé öregedni
(…) nem nyerte el az élet politikai bölcsességét”, és a
kelleténél gyorsabban ért el a legmagasabb szintre. 

Mindez igaz lehet, de nem szabad elfelejteni,
hogy katonának született és nem politikusnak,
ahogyan hódító vagy államalapító sem akart len-
ni. Katonai zseni volt, a nép katonája, akit nem
érdekelt a fõhatalom, vagy a jutalom – mondta
róla Mikszáth Kálmán. 
Tõle hiteles a kérdés: „Miért mindig hátrálni, mi-

ért nem elõre nyomulni, hát már nincs magyar, ki
halni tudna a hazáért?” A komáromi csatában az
elsõ sorból vezérelte a lovasrohamot, fejlövést ka-
pott, de túlélte a halálos sebet. „Megvetõ szavak-
kal illeti az osztrák hadsereget, amelyet mindig
tönkre csépelt, bárhol is találkozott vele: az osztrák
sereget, amelyet soha úgy senki meg nem alázott,
mint õ. És ezzel örök és végzetes sebet üt az osztrák
hatalom szívében”– emlékezett Móricz Zsigmond
a fegyvert az oroszok elõtt letevõ Görgeyre.  
„Leteszi a fegyvert, de hogy teszi le. Leteszi, mint ka-

tona, s mint a politika analfabétája. Leteszi, mert
nem szereti a vért feláldozni, ha van menekülésre le-
hetõség. (…) Aradon sem akar tizenötezer embert le-
mészároltatni, mert szükség van az emberre a hazá-
ban” – fogalmazta meg Görgey szándékait Móricz
Zsigmond, aki szerint soha, egyetlen gondolatá-
ban sem volt áruló. 

Éppen ezért, „Vajjon el fog következni az idõ, mi-
kor Görgey már egyáltalán nem lesz áruló? Mikor a
nemzet a magyar faj erejének legnagyobb bizonyíté-
kául tekinti a világosi fegyverletételt az orosz elõtt?” –
teszi fel a kérdést az író. 
Lehet, hogy ez az idõ már eljött, az viszont biztos,

hogy Görgey, és a Budavárat rohamozó honvé-
dek tudták: a haza nem egy hely, hanem a haza-
szeretet érzése. Adassék ezért tisztelet a hõsök-
nek, a bátraknak, Görgey Artúrnak, és minden
honvédnek, akiknek nem adatott meg, hogy örö-
mét érezhessék hõsiességüknek – zárta ünnepi
beszédét dr. Nagy Gábor Tamás.

Rabati Magda lett Budavár díszpolgára

A képviselõ-testület döntése értelmében idén
Rabati Magda pedagógus érdemelte ki a kerület
legmagasabb elismerését, a Budavár díszpolgára
címet. 

Ahogyan az oklevélen szerepel, elõdeink dicsére-
tes rendelése, hogy mindazok, akik munkájuk, éle-
tük során elõsegítik értékeink megõrzését, öregbí-
tik kerületünk jó hírnevét, különleges megbecsü-
lésben részesüljenek. Rabati Magda hosszú életét a
tanári, illetve a tudományos munka iránti alázat és
elhivatottság jellemzi. Varázslatos egyénisége, örök
optimizmusa, alapos tudása és kiváló pedagógiai ér-
zéke magával ragadta tanítványait. Kerületünkhöz
feltétlen szeretet és hûség fûzi – idézte a díj odaítélé-
sének indoklását kerületünk polgármestere hozzá-
téve, hogy a képviselõ-testület egy olyan pedagógus-
nak, történésznek mond köszönetet, aki tanítvá-
nyaként „gyengéden formálta diákjai személyisé-
gét”, Kosáry Domokos munkatársaként hozzájárult
a Görgey-vita nyugvópontra kerüléséhez. Tudós-
ként is maradandót alkothatott, 90 évesen éppen
egy Görgeyrõl szóló könyvön dolgozik. 

„A haza nem egy hely, hanem egy érzés” – ez a
gondolat fejezi ki leginkább Rabati Magda szemé-
lye, az emléknap, s Görgey Artúrt és a hõs honvé-
dek történelmi tettei közötti kapcsolatot. Hiszen,
a haza, a szülõföld, az otthon összetartozó fogal-
mak, és az iskola sem csupán négy fal, ahol rideg
tárgyak vesznek körül. Mély és sokszínû érzés,
amely megannyi jó és néha rossz élménybõl áll
össze. Idõvel aztán a rossz érzések eltûnnek, de
megmaradnak az õszinte barátságok, a tanár és
tanítvány között kialakuló kölcsönös tisztelet. A
hazaszeretet ugyanígy emberi kapcsolatokon és a
tiszteleten alapuló érzés, mert a hazát egy másik
emberen keresztül kezdjük megismerni és megér-
teni. Ragaszkodni a szülõföldünkhöz egyet jelent
az egymáshoz, az elõdeinkhez és utódainkhoz va-
ló ragaszkodással. 

Rabati Magda történelem tanárként és kutató-
ként is sokat tett azért, hogy ezek a személyes kap-
csolatok megszülessenek és elmélyüljenek, pályá-
ja során mindvégig a szülõföld szeretete és a lokál-
patriotizmus érzése vitte elõre – zárta köszöntõjét
dr. Nagy Gábor Tamás.  

A kitüntetettet méltató Hermann Róbert
laudációjában elmondta, hogy a Kossuth Zsuzsá-
ról szóló könyvével kapcsolatban ismerte meg
Rabati Magdát. A kötet nagyszerû példája, ho-
gyan tud egy kiváló történeti és pedagógiai érzék-
kel rendelkezõ tanárnõ egy olyan kötetet megje-
lentetni, ami egyébként a professzionális történé-
szek dolga lett volna. „Történészek nélkül is len-
ne történelemtudata az embereknek, történe-
lemtanárok nélkül viszont biztosan nem. A
Magda nénihez hasonló történelemtanárok kel-
lenek ahhoz, hogy a magyaroknak ilyen erõs a tör-
ténelemtudata” – hangsúlyozta a történész szak-
ember.

Hajdani alma matere, a Szilágyi Erzsébet
Gimnázium igazgatója, Bajkó Judit a kitüntetett
diákéveit elevenítette fel. Rabati Magda 1939-ben
tett sikeres különbözeti vizsgát, és került be az in-
tézménybe, 1946-ban jó eredménnyel érettségi-
zett. Innen iratkozott be az egyetemre, ahol peda-
gógusként végzett.   

„Az úton, amin Póra Ferenc indította el az in-
tézményt a hagyományok ápolása és a megújulás
egyként benne van. Ehhez járult hozzá munkás-
ságával Rabati Magda, aki az elsõ szilágyis díszpol-
gára a kerületnek” – emlékeztetett Bajkó Judit. 

Rabati Magda a Kossuth Zsuzsa Gimnázium-
ban tanított történelmet. Egykori tanítványa,
Smaraglay László építészmérnök, pedagógiai
módszerérõl szólva kifejtette, hogy a sorsfordító
események apró történéseire is figyelt, ugyanak-
kor a legszélesebb összefüggéseket is bemutatta. 

Gondolkodtatott, a tiszteletért soha sem kellett
megküzdenie, a diákokat felnõttként kezelte.
Különös kegyelme a sorsnak, hogy éppen Görgey
Artúr halálának 100 éves évfordulóján kaphatta
meg a díszpolgári címet, hiszen mindig azt taní-
totta, hogy Görgey nem áruló volt, hanem hõs.

A méltatásokat követõen Rabati Magda el-
mondta, hogy szerencsésnek érezheti magát, hi-
szen több  jó érte, mint amennyi rossz. Gyerek-
kora óta történelmet akart tanulni, ami megada-
tott számára. Harminc gyönyörû tanévet tudhat
magáénak, amiért nem lehet elég hálás, ahogyan
megtisztelõnek nevezte a mostani kitüntetést is. 

Az ajándékozott, ezúttal ajándékot is hozott:
Rabati Magda ugyanis dr. Nagy Gábor Tamás-
nak megõrzésre átadta azt az 1946 nyarán talált
picike márványkövet, ami szimbolizálja a szere-
tett régi Várat, az ottani életet, mindazt a szépsé-
get és jót, amit itt megkaphatott.                        K.Á.

Tudós pedagógus Budavár új díszpolgára

Az Ünnepre hangolva sorozat tavaszi évadának
utolsó elõadására május 20-án került sor a Tabán
moziban. A Kerület Napjának elõestéjén telt ház-
zal vetítették A kõszívû ember fiai címû magyar
filmet, majd a rendezvény házigazdája, dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester a Baradlay
Richárdot alakító Mécs Károly Kossuth-díjas
színmûvésszel, beszélgetett. 

A reformkor idején játszódó történet elején
Baradlay Kazimír fõispán, az osztrák császár fel-
tétlen híve kíméletlen végrendeletben rendelke-
zett három fia sorsáról és felesége jövõjérõl. A
„kõszívû ember” halála után özvegye megfogad-
ta, hogy a férje által parancsoltaknak az ellenke-
zõjét fogja végrehajtani. Hazahívta három gyer-
mekét, hogy mindannyian a magyar szabadságá-
ért küzdjenek. A Jókai Mór azonos címû regénye
alapján, 1964-ben bemutatott egész estés film-
drámát Várkonyi Zoltán kétszeres Kossuth-díjas
mûvész rendezte.

Dr. Nagy Gábor Tamás bevezetõben arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy a televízióban vagy DVD-
rõl sokszor látott alkotás milyen különleges,
egyedi élményt nyújtott a mozivásznon.  Az im-
már klasszikusnak számító, több mint ötven éve

készült filmmel Várkonyi Zoltán egy nálunk ad-
dig hiányzó mûfajt, a történelmi filmet teremtet-
te meg.

Mécs Károly a forgatókönyv, a dramaturgia és
a rendezés értékeként említette, hogy a film cse-
lekménye – a kihagyott regényrészletek ellenére
– kerek egész. A regény szereplõinek hazafias lel-
kületét a film is tökéletesen ábrázolja, ennek tit-
ka – Mécs Károly szerint –, hogy Várkonyi a film-
ben idõt hagyott azokra a jelenetekre, amelyek
kibontják a drámát. A Vígszínház igazgató-fõren-
dezõje a színházi módszerével elérte, hogy a szo-
bai jelenetek épp olyan izgalmasak, mint a látvá-
nyos külsõ felvételek.

A polgármester beavatta a közönséget, hogy
1999 májusában, Budavár visszavételének száz-
ötvenedik évfordulóján jutott eszébe elõször,
hogy a budai polgárokkal és a három „Baradlay
fiúval” közösen szeretné megnézni a filmet. -
Nekünk, akiknek a forgatási helyszínek – a dé-
li Nagyrondella, a Bécsi Kapu tér, a vár – min-
dennapi ismerõsünk, külön érdekesség az ap-
ró részletek felismerése – folytatatta a rendez-
vény házigazdája. A Baradlay Ödönt alakító
Bitskey Tibor halálával azonban ez a terv meg-
hiúsult. 

Mécs Károly felidézte a forgatás budavári hely-
színeit, majd megosztott néhány személyes emlé-
ket a jelenlévõkkel. Elmondta, hogy környéket
diákkora óta maga is jól ismeri. A korabeli Bécs
hangulatát remekül idézték a Bécsi kapu tér há-
zai, bár az 1960-as évek derekán a környék a hábo-
rú miatt még foghíjas volt. Például a filmbeli
Plankenhorst kastély homlokzatdíszletét éppen
azzal a házzal szemben építették fel, ahol a

Goldner Fritzet játszó – és szerepe szerint a kastély
elõtt meghaló – Kálmán György lakott. 

Dr. Nagy Gábor Tamás szerint A kõszívû em-
ber fiai nem vesztett az ötven évvel ezelõtti vará-
zsából és ez részben az olyan kiváló színészegyéni-
ségeknek köszönhetõ, mint Páger Antal, Ladányi
Ferenc, Básti Lajos, Bárdy György, Somogyvári
Rudolf, Benkõ Gyula vagy Rajz János. Nem sok-
kal korábban ismerhette meg a közönség a fiatal
Béres Ilonát, Mécs Károlyt és Tordy Gézát is.

Mécs Károly megerõsítette, hogy Várkonyi ki-
tûnõ érzékkel választotta ki a színészeket.
Mindenkivel végtelenül kedvesen, de szigorúan
bánt. Néhány pillanatra olyan különleges arco-
kat is megörökített a filmben, mint például az
idõs Fenyõ Emil, a filmgyártás kezdetének hõs
színésze. A rendezõ mellett Hildebrand István
operatõr munkája is kiemelkedõ volt, hiszen
szakértelme mellett mûvészi érzékét is hozzátette
egy-egy jelenethez – idézte fel Mécs Károly, aki
szerepével kapcsolatban néhány emléktárgyat is
bemutatott a közönségnek.

Dr. Nagy Gábor Tamás a beszélgetés zárszavá-
ban elmondta, hogy az Ünnepre hangolva soro-
zat az elmúlt hónapokban kiállta a próbát, hi-
szen bebizonyosodott, hogy sokakban felme-
rült az igény a Tabán moziban tartott kulturális
összejövetelekre, filmvetítésekre és személyes
találkozásokra.  A polgármester ígéretet tett ar-
ra, hogy a sorozat õsszel folytatódik, és olyan él-
ményeket kínál, amelyek máshol és máskor
nem láthatók. r.a.

Baradlay Richárd járt a Tabán moziban

Ünnepre hangolva

Mécs Károly színmûvész alakította Baradlay Richárd sze-
repét a Kõszívû ember fiai címû filmben

A Kerület napján – ami egyben a Honvédelem napja is –
minden évben megkoszorúzzák Görgey Artúr szobrát

Írógépében félbehagyott kézirat,
a szõnyegen és az asztalon teleírt
lapok. Az interjú kedvéért épp
csak félbehagyta a munkát, és
amikor befejezzük a beszélgetést,
máris folytatja tovább. – Leg-
késõbb Szent Istvánig el kell ké-
szülnöm a fõleg fiataloknak  és ér-
deklõdõknek szóló Görgey olva-
sókönyvvel – mondja a 90 esz-
tendõs Rabati Magda történész-
kutató, nyugalmazott történe-
lemtanár, Budavár május 20-án
kitüntetett díszpolgára. 
s MMiitt  sszzóólltt,,  aammiikkoorr  mmeeggttuuddttaa,,
hhooggyy  aa  kkeerrüülleett  lleeggmmaaggaassaabbbb  kkii--
ttüünntteettéésséérree  jjeellööllttéékk??

- Az „összeesküvés” gyanúja rég-
óta motoszkált bennem, különö-
sen, amikor kiderült, hogy a pol-
gármester úr szeretne személyesen megismerni. Eljött
hozzám és hosszasan beszélgettünk. Az az igazság, hogy
még most sem hiszem el, hogy megkaptam a díszpolgári
címet, megdöbbentett és meghatott a döntés. 
s KKoorráábbbbaann  ppeeddaaggóógguusskkéénntt  ééss  kkuuttaattóókkéénntt  iiss  ddoollggoo--
zzootttt..  HHooggyyaann  öösssszzeeggeezznnéé  aa  ppáállyyáájjáátt??

- 1946-ban iratkoztam be az egyetem történelem, föld-
rajz, mûvészettörténet szakára. Szerencsésnek mondha-

tom magam, mert ez volt az utolsó
évfolyam, akiket még együtt taní-
tott a nagy történésznemzedék:
Váczy Péter, Deér József, Gerevich
Tibor és Kosáry Domokos. Kosáry
kutatási területe, életmûve egybe
esett az én szenvedélyemmel is.
Tanítványa, majd munkatársa let-
tem, felejthetetlen emlékeket kö-
szönhetek neki. Évtizedek teltek el
úgy, hogy délelõtt tanítottam, dél-
utánonként levéltári munkát vé-
geztem, este a közgazdaságtudo-
mányi egyetemen oktattam.
s AA  ttaannííttááss  mmeelllleetttt  lleeggsszzíívveesseebb--
bbeenn  mmiivveell  ttööllttööttttee  aa  sszzaabbaaddiiddeejjéétt??
- Nagyon szerettem utazni. Vasút-
tal jártam be Ausztriát, Német-
országot, Svájcot, Franciaországot
és Belgiumot. Óriási élményekben

volt részem. A másik kedvtelésem a zene, dolgozni ma is
zenehallgatás közben szoktam. Mozart, Beethoven,
Brahms, Wagner és Strauss mellett Vangelis és Morricone
a két kedvencem.

Hosszú életem titka két „csodafegyver”. Az egyik,
hogy világéletemben imádtam, amit csináltam. A másik
titok, hogy nagyon szeretek élni és sok örömöt találok
mindehhez.

Rabati Magda tanárnõ

Hosszú életem titka két „csodafegyver”
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Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..1155..))
JJúúnniiuuss  1188..,,  sszzoommbbaatt,,  1100  óórrááttóóll  MMiinnddeenn,,
aammii  vvíízz.. Családi alkotómûhely a GYIK-
Mûhely mûvésztanáraival a Mese-
mûhely udvarán (Döbrentei utca 9.)

VVíízzkkööppõõkk  ffaannttáázziiaalléénnyyeeii..  A reneszánsz és barokk kertek-
ben látható szökõkutak vízköpõi elevenednek meg
agyagból, amelyet akár saját vízarchitektúraként is hasz-
nálhatnak a gyerekek. A programon való részvétel ingye-
nes. Ajánlott korosztály: 8-12 éves korig, 120 perc.

1111  óórrááttóóll  MMaaggyyaarr  nnééppmmeesséékk.. Az Alexandra Kiadó és a
Mesemúzeum közös programja, ahol a Magyar népme-
sék címû sorozat köteteibõl hallgathatnak meg a gyere-
kek egy magyar népmesét, utána pedig elkészíthetik a
történethez kapcsolódó tárgyakat a kézmûves foglalko-
záson. Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig, 90 perc.
1122  óórrááttóóll  MMiinnddeenn,,  aammii  vvíízz..  Családi alkotómûhely a GYIK-
Mûhely mûvésztanáraival a Mesemûhely udvarán
(Döbrentei utca 9.)Fürdõ-montázsok. A századforduló
fürdõs-képeslapjaiból, azok másolatiból készülnek saját
montázsok egy-egy fantázianévre vágással, ragasztás-
sal. A hátteret színes szappanbuborékkal fújt háttérbe ra-
gasztjuk, majd továbbfestjük. A programon való részvétel
ingyenes.Ajánlott korosztály: 8-12 éves korig, 120 perc.
JJúúnniiuuss  2255..,,  sszzoommbbaatt  1166  óórrááttóóll  MMúúzzeeuummookk  ééjjsszzaakkáájjaa  aa
MMeesseemmúúzzeeuummbbaann  ééss  aa  MMeesseemmûûhheellyybbeenn..  Mesehõsök éj-
szakája. 
1166..0000--2211..0000::  MMeesseehhõõssöökk  77  pprróóbbáájjaa a Mesemúzeumban
16.00: Hõsök nyomában - tabáni kalandpálya Lackfi
Jánossal és a Kompánia Színházi Társulattal.
1177..0000--2200..0000::  CCeelllluuxx  HHõõssmmûûhheellyy..
A Cellux Csoport foglalkozásán mindenki megkeresheti
és megjelenítheti a benne rejlõ hõst (elképzelt szuper-
hõst, bátor lovagot, furfangos kisgyereket vagy épp egy
tûzoltót), megfogalmazhatja, hogy milyen különleges ké-
pességekre vágyik. Ehhez készítünk közösen maszkokat,
bábokat figurákat és kitûzõket.
1177..3300::  AA  lleeggkkiisseebbbb  hhõõssöökk..  BBeerrgg  JJuuddiittttaall  aa  RRuummiinnii  kkaappiittáánnyy
ccíímmûû  lleeggúújjaabbbb  rreeggéénnyyéérrõõll  bbeesszzééllggeettüünnkk..  
1188..3300::  „„IItttt  ssáárrkkáánnyyookk  vvaannnnaakk””  ÓÓkkoorrii  ééss  kköözzééppkkoorrii  lleeggeenn--
ddáákk varázslatos utazásokról, kalandorokról, és távoli, elfe-

ledett avagy felfedezésre váró földekrõl. A kelta tündérvi-
lág szigeteitõl az ókori görögök elsõ holdra szállásáig az
emberiség örök kíváncsisága és a képzelet szárnyai repí-
tik a hallgatóságot az Óperenciás tengeren is túlra.
Elmeséli: Zalka Csenge Virág.
2200..0000::  HHõõsstteetttteekk  --  PPllaayy--bbaacckk  sszzíínnhháázzii  eellõõaaddááss..
A Kompánia Színházi Társulat improvizációs elõadásá-
nak középpontjában a nézõk által elmesélt történetek áll-
nak. Ha van egy jó történeted, vagy egy érdekes álmod,
amit szívesen megosztanál másokkal mi (színészek és
zenészek közremûködésével) színpadra állítjuk és elõad-
juk neked. - Te lehetsz a mesélõ, mi pedig játszunk neked! 

Várbarátok Köre
((LLiitteeaa  KKöönnyyvvsszzaalloonn,,  BBuuddaappeesstt  II..,,  HHeessss  AAnnddrrááss  ttéérr  44..))
JJúúnniiuuss  1133--áánn hhééttffõõnn  ddéélluuttáánn  55  óórraakkoorr  KKaallaannddooss  ttöörrttéénneett  aa
BBééccssii  kkaappuunnááll címmel, Cserhátiné Nagybákay Krisztina
tart elõadást.

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület
((MMaaggyyaarrssáágg  HHáázzaa))
JJúúnniiuuss  1144,,  ((kkeedddd))  1188  óórraa::    „Nemzeti nagylétünk nagy teme-
tõje, Mohács” - emlékezet itthon és külhonban… 11552266::  AA
vvééggzzeetteess  mmoohhááccssii  úúttttéévveesszzttééss..  DDrr..  CCeeyy--BBeerrtt  RRóóbbeerrtt  GGyyuullaa
író, kutató elõadása, könyvének bemutatása. Közremû-
ködnek: a budatétényi Tomori Pál Magyar- Angol Két taní-
tási nyelvû Közgazdasági Szakközépiskola diákjai levél-
részletekkel és az egyesület tagjai felvételekkel.
Házigazda: dr. Horváth Sándor egyetemi tanár, egyesü-
leti elnökségi tag. (I., Szentháromság tér 6.)

Ingyenes könyvvásár
Ingyen könyvek nagy választéka a Városmajorban (XII.
Csaba u. 5.)! JJúúnniiuuss  1188--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1166--1199  óórrááiigg  a kis-
templom elõtti parkrészen várjuk az olvasókat. Sokféle
könyv lesz, nagy mennyiségben. Várjuk, hívja ismerõ-
seit is.

Formák a mindenségbõl
((VVáárrkkeerrtt  BBaazzáárr))

KKiirráállyy  FFeerreenncc  MMuunnkkááccssyy--
ddííjjaass  sszzoobbrráásszzmmûûvvéésszz 80.
születésnapja alkalmából
nyílt kiállítás a Várkert
Bazárban. A magyar
származású szlovéniai
szobrász mintegy 60 al-
kotása tekinthetõ meg jú-
lius végéig az épület-
együttesben, a Lendvai
Galéria és Múzeum köz-
remûködésének köszön-
hetõen.

Bajor Gizi Színészmúzeum
((XXIIII..,,  SSttrroommffeelldd  AAuurrééll  uu..1166..))
Új kiállítást nézhetnek meg az érdeklõdõk AA  NNeemmzzeett
SSzzíínnéésszzeeii--EEmmlléékkeezzééss  aa  jjeelleennrree  címmel. Akiket a Nemzet
Színészei közé választanak, azok beírják nevüket a leg-
nagyobb magyar mûvészek sorába, és a színháztörté-
net örökké emlékezetes személyeivé válnak. Cserhalmi
György, Törõcsik Mari, Garas Dezsõ, Molnár Piroska,
Sinkovits Imre… Csak néhány színész abból a huszonki-
lencbõl, akik valaha megkapták az elismerést. A kiállítás
számtalan fényképpel és mozgóképpel, leírással, sze-
mélyes tárggyal, valamint interaktív installációkkal vár-
ja a közönséget. A tárlat augusztus 28-ig tekinthetõ
meg, szerdától vasárnapig, 14-18 óráig.

Országos Színháztörténeti Múzeum
((II..,,  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..  5577..))
„A borvörös bársonytól a csukaszürke posztóig”- gróf
BBáánnffffyy  MMiikkllóóss az 1916-os koronázási ünnepség rendezõjé-
nek cceenntteennáárriiuummii  eemmlléékkkkiiáállllííttáássaa..
Látogatható: 2016. június 9. és augusztus 21. között, hétfõ-
tõl csütörtökig, 9-16 óráig, pénteken 9-tõl 14 óráig a kör-
teremben.

Vármezõ Galéria
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
MMeeggeemmlléékkeezzééss  aa  ffáákkrróóll  - A Környezetvédelmi Világnap
alkalmából rendezett kiállítással a Budapesti Nemzetközi
Iskolák és az Alternatív Közgazdasági Gimnázium diák-
jai mûvészeti alkotásaikkal ünneplik a környezetükben
élõ fákat. A kiállítás megtekinthetõ: 22001166..  jjúúnniiuuss  1133  ––  jjúú--
lliiuuss  33--iigg,, hétköznap 9-18, hétvégén és ünnepnapokon
10-16 óráig.

Várkert Bazár - Testõrpalota
((II..,,YYbbll  MMiikkllóóss  ttéérr  22..))
NNéézzõõkk  ééss  kkééppeekk(A Pesti Mûegylet története és a képzõmû-
vészeti nyilvánosság kezdetei a 19. században). A Kovács
Gábor Mûvészeti Alapítvány kiállítása. A tárlat megtekint-
hetõ augusztus 7-ig, hétfõ kivételével naponta 10-18 óra
között.

Koller Galéria
((II..,,  TTáánnccssiiccss  MM..  uu..  55..))
A galériában Somogyi
József (1916-1993)
Kossuth-díjas szob-
rászmûvész 100. szü-
letési évfordulója al-
kalmából rendezett
kamaratárlat tekint-
hetõ meg, melyen
egyedi munkái elõször
kerülnek elérhetõvé
gyûjtõi és tisztelõi szá-
mára. A tárlat látogat-
ható július 10-ig, min-
den nap, 10-18 óráig.

A Capella Fesztivál a Várkert
Bazárban
Izgalmas nemzetközi produkciókkal és a mûfaj legjobb
itthoni elõadóival jelentkezik Budapest friss zenei feszti-
válja, a tisztán vokális, de térben, idõben és mûfajban
szerteágazó zenéket felvonultató Budapest A Cappella
Fesztivál. A program a Hangvetõ szervezésében, a
Dunapest (kortárs összmûvészeti fesztivál) részeként
lesz látható – a fesztivált támogató – VVáárrkkeerrtt  BBaazzáárr  ÖÖnn--
ttõõhháázz  uuddvvaarráánn,,  jjúúnniiuuss  1177--1199  kköözzöötttt.. www.varkertba-
zar.hu

Borsos Miklós Lakásmúzeum
((II..,,  ÚÚrrii  uu..  66..,,  II..  eemmeelleett))
Nyitva tartás minden szombaton 10.00-18.00 óráig. Más
napokon elõzetes bejelentkezés szükséges a (06)70/510-
9452-es telefonszámon.
A Kossuth-díjas szobrászmûvész egykori otthonában
szeretettel várják mindazokat, akik munkássága, mûvei,
élete, személye iránt érdeklõdnek. Tárlatvezetéseiket
szívesen gazdagítják zenével, filmvetítéssel is kívánság
szerint. A belépés díjtalan, könyvek vásárlása lehetsé-
ges, adományokat szívesen elfogadnak.

Picasso-Alakváltozások
((MMaaggyyaarr  NNeemmzzeettii  GGaalléérriiaa))
Budapesten látható a 20. század egyik legnagyobb ha-
tású mûvészének szentelt Picasso – Alakváltozások,
1895–1972 címû tárlat, amelyet a párizsi Musée
national Picassóval együttmûködésben szervezett a
Szépmûvészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria. A
kiállításon látható még a budapesti Ludwig Múzeum
három festménye, valamint egy válogatás a Szépmû-
vészeti Múzeum Grafikai Gyûjteményében õrzött eu-
rópai rangú metszetanyagból. A tárlat július 31-ig te-
kinthetõ meg.

Programok

Vízivárosi klub
JJúúnniiuuss  1144--éénn,,  kkeeddddeenn  1188::3300--ttóóll a Budavári Bolgár
Nemzetiségi Önkormányzattal közös szervezésben a
MMaallkkoo  TTeeaattrroo  zzeennééss  iirrooddaallmmii  eessttjjéérree várják az érdeklõdõ-
ket. Közremûködik: Weisz Gábor, Kovács Tamás és
Hadzsikosztova Gabriella. 
JJúúnniiuuss  1188--áánn,,  sszzoommbbaattoonn  1177..0000  óórrááttóóll  HHaannggffüürrddõõ  tteerráá--
ppiiaa.. Információ és jelentkezés: Farkas Kata, 06 30 285
5424.
JJúúnniiuuss  2200--ttóóll  2244--iigg  ééss  2277--ttõõll  3300--iigg  „„SSzzíínnkkóóppéé””  sszzíínnjjááttsszzóó
ttáábboorr  6-10 és 10-14 éves gyermekek számára. Érdeklõ-
dés, jelentkezés: Patocskai Katalin (06 20 7708679,
patocskatica@gmail.com).
Felhívjuk a figyelmet, hogy Zsombori Erzsébet és Mayer
Hella festõmûvészek kiállítása június végéig megtekint-
hetõ a Klub galériájában.

ÁÁLLLLAANNDDÓÓ  PPRROOGGRRAAMMOOKK
HHééttffõõ::  
9.00-10.00 meridián torna
10:00-12:00 „Örömforrás” játék klub örökifjú felnõttek-
nek
14.00-16.00 óráig „ KIKÖTÕ” – lélektámogató, egyéni,
kötetlen beszélgetés, idõsebb korosztály részére.
Bejelentkezés: 780-7660.

16:00-17:00 angol társalgókör
16:30-17:30 ingyenes jogi tanácsadás. Bejelentkezés:
drboross@borossiroda.hu, 780-7660.
19:00-20:00 labdás gerinctorna 
KKeedddd::  
8:00-9:00 és 9:00-10:00  senior gerinctorna
15:15-16:15 „Aranycipõ” senior tánctanfolyam
CCssüüttöörrttöökk::
8.00-9.00 és 9.00-10.00 senior gerinctorna 
14.00-17.00 bridzs klub 
16.00-17.00 orosz társalgókör 
17.00-18.00 meridián torna 
PPéénntteekk::
8:00-9:00 és 9:00-10:00 senior gerinctorna  
10:00-11:00 „Aranycipõ” senior tánctanfolyam
Minden gerinctornára bejelentkezés szükséges a
ritustorna@gmail.com címen!

Nyitva tartás: H-CS 9.00-12.00 és 14.00-17.00, P:
9.00-12.00 óráig. A Klub programokhoz, foglalkozások-
hoz terembérlési lehetõséget biztosít. Nyári táborok,
kurzusok, workshopok számára is! Cím:1015 Bp.
Batthyány u. 26. Tel.: +36-1-780-7660. 
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com
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IInnggaattllaann

BBuuddaaii várban az Országház utcában 66 m2-es + terasz 2 szo-
ba összkomfortos, igényesen bútorozott,  cirkófûtéses  lakás üre-
sen vagy bútorozva hosszabb távra bérbeadó. Bérleti díj:
150.000 Ft/hó +rezsi. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933.  

XXIIII..  NNáárrcciisszz  utcában kiváló tömegközlekedésnél 6 lakásos
kertes házban II. emeleti 120 m2-es 3 terasszal kialakított örök-
lakás garázzsal, tárolóval eladó. Irányár: 69,9 M Ft ill. a felette lé-
võ tetõtéri 80 m2-es 1 nappali + 2 hálószobás lakással együtt 2
tárolóval, 2 garázzsal egyben is eladó 110 M Ft irányáron. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii  Várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló 70 m2-es repre-
zentatív adottságú, felújítandó önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.  

XXIIVV..  Zugló parkos részén tömegközlekedés közelében a
Fogarasi úton I. emeleti 50 m2-es 1,5 szobás, erkélyes nagy ét-
kezõkonyhás, egyedi gázfûtéses, jó állapotú önkormányzati lakás
bérleti joga átadó. Csereirányár: 9 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.

LLoovvaass  úúttoonn a budai vár mellett  körpanorámás 95m m2-es 1
nappali +2 hálószobás összkomfortos, felújított  lakás + 20 m2 te-
rasszal, garázzsal  hosszabb távra bérbeadó. Bérleti díj:
230.000.-Ft/hó. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii  várban az Úri utcában reprezentatív mûemlékházban
lévõ I. emeleti 64 m2-es + 14 m2-es galériával kialakított, igénye-
sen felújított, cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bér-
leti joga átadó. Csereirányár: 28,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

II..  AAttttiillaa  úton a Vérmezõvel szemben csendes belsõ kert felé
nyíló magasföldszinti, polgári belméretû, galériázható, 2 szobás,
nagy étkezõkonyhás 50 m2-es öröklakás eladó. Irányár: 20,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665. 

II..  OOrrsszzáágghháázz  utcában belsõ kertes házban igényesen felújított,
gépesített, emeleti 54 m2-es 1,5 szobás összkomfortos önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 26,9
M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 0630/488-1933. 

XXIIII..  IIsstteennhheeggyyii  úton kertes társasházban I. emeleti 60 m2-es
1+2 félszobás erkélyes teljeskörûen, frissen felújított öröklakás
saját  tárolóval eladó. Irányár: 38,9 M Ft + önálló garázs. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

II..  HHaalláásszzbbáássttyyaa  közelében a Ponty utcában eladó nettó 110 m2

alapterületû 2 szintes, szuperpanorámás, dupla komfortos, felújí-
tandó öröklakás. Irányár: 63,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/ 488-1933.

KKeerreesseekk  saját részre, átadó örökbérleti jogot a várban. (kb.
30-40 nm-es lakást) Cserealap öröklakás van. Telefon: 3755-
572 vagy 06-20-42-65-963.

BBuuddaavváárr közepén, 3 szoba, hall, összkomfort, 104 nm  (plusz
tetõtéri opció), önkormányzati lakás  elcserélendõ 1,5 szobáig és
I. emeletig,  kisebbre, a vár falain  belül. Tel: 36-30-33-55-675.

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

IIII..  SSzzeemmllõõhheeggyyeenn villaház II. emeletén panorámás nagy tera-
szos 3 szobás lakás gépkocsibeállóval 75 M Ft-ért eladó:
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571

IIII..  SSzzeerréénnaa  útnál felújított 1,5 emeleti 3 szobás loggiás 75 nm-
es lakás 45,9 millió Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618,06
20 974 0571

II..  BBaatttthhyyáánnyy  tér közelében központi elhelyezkedéssel klasszi-
kus polgári épület magasföldszintjén 110 m2-es 5 szobás lakás
47 millió Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618,06 20 974
0571.

IIII..  LLöövvõõhháázz  utca sétáló részén klasszikus polgári liftes ház elsõ
emeletén 65 nm-es 2 szobás szép állapotú lakás 32,9 millió Ft-
ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618,06 20 974 0571

XXIIII..  VVaarráázzss utcában csendes zöldövezetben, klasszikus társas-
ház 3. emeletén 115 nm+30 nm teraszos, igényesen és teljeskö-
rûen felújított nappali + 2 hálószobás duplakomfortos lakás 79,4
millió Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

BBaakkoossLLaakk  IInnggaattllaann  KKpp--eess  üüggyyffeelleeii  rréésszzéérree  kkeerreess  eellaaddóó  ééss
iiggéénnyyeess  kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  aazzoonnnnaallii  ffiizzeettéésssseell..  BBaakkoossLLaakk
IInnggaattllaann,,  II..  BBaatttthhyyáánnyy  uuttccaa  3322..  TTeell..  332266  00661188,,  0066  2200 997744
00557711..

ZZSSIIGGMMOONNDD  MMIIHHÁÁLLYY  HHAAGGYYAATTÉÉKK  FFEELLVVÁÁSSÁÁRRLLÓÓ  
AAZZOONNNNAALLII  KKÉÉSSZZPPÉÉNNZZ  FFIIZZEETTÉÉSSSSEELL  VVÁÁSSÁÁRROOLL!!  

AAnnttiikk  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  óórráákkaatt  ((kkaarr,,
ddíísszz,,  ffaallii)),,  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ((kkooppoottttaann,,  hhiibbáássaann  iiss)),,  kkiittüünntteettééssee--
kkeett,,  éérrmméékkeett,,  bbiizzssuukkaatt  ––  bboorroossttyyáánntt,,  eezzüüssttöökkeett,,  ccssiippkkéékkeett,,
kköönnyyvveekkeett,,  bbuunnddáákkaatt,,  mmiinnddeennffééllee  rrééggiissééggeett,,  hhiibbáássaatt  iiss..  HHíívv--
jjoonn  bbiizzaalloommmmaall  aa  hhéétt  mmiinnddeenn  nnaappjjáánn,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall..  TTee--
lleeffoonn::  0066--7700--660000--11772277..

II..  kkeerrüülleett  Attila úton eladó csendes 57 nm I.emeleti  cirkó-
fûtéses öröklakás  tulajdonostól 23,5 M. Ingatlanosnak nem.
Tel.06-70-318-9680.

KKéésszzppéénnzz  megfizetésével lakást vásárolok, bérelnék. Telefon:
06-30-729-7546.

EEllaaddóó  aa  BBuuddaaii  VVáárrbbaann  9955  nnééggyyzzeettmméétteerreess,,  hhééttsszzoobbááss,,
öösssszzkköözzmmûûvveess,,  ssaajjáátt  ttuullaajjddoonnúú,,  ffeellúújjííttaannddóó  ppiinncceehheellyyiisséégg..
TTööbbbbffééllee  hhaasszznnoossííttáássrraa  aallkkaallmmaass.. BBéérrlleett,,  ccsseerree  iiss  éérrddeekkeell..
IIrráánnyyáárr  2200  mmiilllliióó  ffoorriinntt..  TTeelleeffoonn::  0066  2200  99 112266 777788..

éélleettjjáárraaddéékk

MMéérrnnöökk  család öröklési vagy életjáradéki szerzõdést kötne
idõs személlyel havi járandósággal, ottlakás nélkül, mûszaki se-
gítséggel. Telefon: 06-30-254-5872.

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii  vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondozást vál-
lalnék szakképzett ápolónõi végzettséggel. Aradi Lászlóné.
Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.00

EEllttaarrttáássii szerzõdést kötnék idõs nénivel, vagy bácsival meg-
bízható, leinformálható nyugdíjas hölgy EÜ szakképesítéssel.
Beszéljünk! Telefon: 06-20-565-7700.

aaddááss--vvéétteell

PPaappíírrtt és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, ré-
giségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy út 16.
266-4154, H-SZ: 10-17, Cs. 10-19.00

116600  (2x80) x 200-as tömörfa ágykeret, léces ágyráccsal, fej-
emelõs betéttel, lószõr matracokkal, derékaljjal, takaróval, újsze-
rû állappotban 59.000 Ft-ért eladó. Ugyanitt AEG-Öko Arctis 7 fi-
ókos 300 literes fagyasztószekrény 49.000 Ft-ért eladó. telefon:
06-30-489-1190.

KKöönnyyvveekkeett, könyvtárakat vásárolunk. Ingyenes kiszállás,
azonnali készpénzes fizetés. Tel: 06-20-387-4140.

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, érték-
becsléssel, (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  - kész-
pénzért! Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-30-973-4949.00

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..

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

IIrrooddáákk. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagytakarítá-
sát vállalom, közületeknek és magánszemélyeknek. Telefon:
202-2505, 06-30-251-3800.

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

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.

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

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.

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

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

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

VVÍÍZZ--GGÁÁZZ--FFÛÛTTÉÉSS  SSZZEERREELLÉÉSS
LLaakkáássookk  kkoommpplleetttt  vvíízz,,ggáázz,,ffûûttééss  kkiivviitteelleezzééssee..  KKoonnddeennzzáácciióóss  ééss

MMiikkaa  ppaarraappeetttt  kkaazzáánnookk  sszzeerreellééssee  rröövviidd    hhaattáárriiddõõvveell,,    
ggaarraanncciiáálliiss  bbeeüüzzeemmeelléésssseell..  SSoollaarreexxppeerrtt  BBtt  00662200//552299--55551177,,

iinnffoo@@ssoollaarreexxppeerrtt..hhuu

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

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

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..    

MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  
0066--2200--992299--00889977..oooo

KKUUTTYYAATTUUNNNNIINNGG  KKUUTTYYAAKKOOZZMMEETTIIKKAA
AAzz  II..  kkeerrüülleett  sszzíívvéébbeenn  aazz  AAttttiillaa  úútt  8899..  sszzáámm  aallaatttt,,  bbaarrááttssáággooss
hheellyyeenn,,  sszzaakksszzeerrûû  ááppoolláássssaall,,  kkiivváállóó  mmiinnõõssééggûû  tteerrmméékkeekkkkeell  ééss
kkoorrrreekktt  áárraakkkkaall  vváárroomm  ÖÖnntt  ééss  sszzééppüüllnnii  vváággyyóó  kkeeddvveennccéétt  aa
kkoozzmmeettiikkáámmbbaann..  BBeejjeelleennttkkeezzééss  sszzüükkssééggeess::  VVaarrggaa  KKaattaalliinn,,
tteelleeffoonn::  0066--3300--776600--6655--4466,,  wwwwwwww..kkuuttyyaattuunnnniinngg..hhuu..

AA  GGyyöönnggyyööccsskkéékk Családi Napközi szeretettel várja a nyári idõ-
szakban is cseperedõ gyöngyszemeit fél napos ellátásra. Érdek-
lõdni lehet.: Muraközy Zsuzsa 06 20 9 128 718.

AAnnggooll  mmaaggáánnóórráákk!!    Személyreszabottan, egyéni tempóban, rugal-
mas idõbeosztással, intezív, dinamikus, játékos órák. Házhoz is me-
gyek. Telefon: 06-70-409-7989.

BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleettéébbeenn  lléévvõõ  IRODA TAKARÍTÁSÁRA kkee--
rreessüünnkk  hhoosssszzúúttáávvrraa  mmeeggbbíízzhhaattóó,,  aallaappooss,,  ggyyaakkoorrllaattttaall  rreennddeell--
kkeezzõõ  ttaakkaarrííttóónnõõtt..  AA  mmuunnkkaavvééggzzééss  hheettii  11  aallkkaalloommmmaall  44  óórrááss
iiddõõttaarrttaammbbaann..  JJeelleennttkkeezzéésséétt  mmuunnkkaaiiddõõbbeenn  aa  445500--22119900--eess
tteelleeffoonnsszzáámmoonn  vváárrjjuukk!!

MMiihhaammaarraabbbbii  kkeezzddéésssseell  úújj  eellaaddóótt  kkeerreessüünnkk  
aa  KKoolllleerr  GGaalléérriiáábbaa

KKeeddvveess,,  kköözzvveettlleenn,,  kkoommmmuunniikkaattíívv  sszzeemmééllyyiissééggûû,,  kküüllffööllddii
üüggyyffeelleekk  kkeezzeelléésséébbeenn  jjáárrttaass,,  eellaaddáássii  ttaappaasszzttaallaattttaall  rreennddeellkkee--
zzõõ,,  mmûûvvéésszzeetteekk  iirráánntt  nnyyiittootttt,,  5500  éévv  kköörrüüllii  hhööllggyyeett  kkeerreessüünnkk,,
ggaalléérriiáánnkk  úújj  mmuunnkkaattáárrssáánnaakk..  IIddeeáálliiss  eesseettbbeenn  aa  BBuuddaaii  VVáárrhhoozz
kköözzeell  eessõõ  kköörrnnyyeezzeettbbõõll..  
AA  mmuunnkkaakköörr  aa  llááttooggaattóókk  ffooggaaddáássáábbóóll,,  ttáájjéékkoozzttaattáássáábbóóll  ééss  aa
mmûûaallkkoottáássookk  éérrttéékkeessííttéésséébbõõll  tteevvõõddiikk  öösssszzee..    AAzz  aannggooll  nnyyeellvv
mmiinniimmuumm  kköözzééppffookkúú,,  ttáárrssaallggáássii  sszziinnttûû  iissmmeerreettee  aa  lleeggffoonnttoo--
ssaabbbb  ffeellttéétteell..    AA  mmuunnkkaavvééggzzééss  iiddeeáálliiss  eesseettbbeenn  ppéénntteekk,,  sszzoomm--
bbaatt  ééss  vvaassáárrnnaapp,,  vvaaggyy  eesseettlleegg  ccssaakk  sszzoommbbaatt  ééss  vvaassáárrnnaapp
99::4455--1188::0000  óórrááiigg  ttöörrttéénniikk..  
AA  bbeejjeelleenntteetttt  mmuunnkkaahheellyy  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  lleeggrrééggeebbbbii  mmûûvvéésszzee--
ttii  ggaalléérriiáájjáábbaann,,  aa  nnyyuuggooddtt  BBuuddaaii  VVáárr  kköörrnnyyeezzeettéébbeenn  vvaann,,  ttiisszz--
tteessssééggeess  ffiizzeettéésssseell  jjáárr..  ÍÍrráássbbeellii,,  aazz  eellaaddáássii  ttaappaasszzttaallaattookkaatt  ffeell--
ssoorroollóó  éélleettrraajjzzzzaall  ééss  rröövviidd  mmoottiivváácciióóss  lleevvéélllleell  eellllááttootttt  jjeelleennttkkee--
zzééssüükkeett  vváárrjjuukk  aazz  iinnffoo@@kkoolllleerrggaalleerriiaa..hhuu  ccíímmrree  jjúúnniiuuss  3300--iigg..

EEggéésszzsséégg

DDeennttaall  LLaabboorr  FFooggtteecchhnniikkaa..  VVáállllaalljjuukk  kkiivveehheettõõ  ffooggppóóttlláássookk  kkii--
ééppííttéésséétt  rröövviidd  hhaattáárriiddõõvveell,,  ggaarraanncciiáávvaall,,  kkeeddvveezzõõ  áárroonn..
BBuuddaaöörrss,,  BBuuddaappeessttii  úútt  5555..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--553388--88229900..

KKeerreesseemm azt az egy, maximum kettõ idõs hölgyet/urat, aki
szükséget szenved lelki támogatásban, gondoskodásban,
törödésben, esetleg segítségre szorul a mindennapi életvitelben.
Bori-Szabó Orsolya, 06-30-600-5530.

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

Ingatlan

Oktatás

Adás-vétel

Egészség
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Állás

Szolgáltatás

Életjáradék

TTeelljjeesskköörrûû  llaakkáássffeellúújjííttááss
eenneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall!!

Pályázatírással is. 

ccsseerrééjjee,,  rreeddõõnnnnyyeell  ééss  
sszzúúnnyyoogghháállóóvvaall!!

7 év garanciával, kõmûves munkával
ENERGIA-STOP KFT.

22009944  NNaaggyykkoovvááccssii,,  KKoossssuutthh  uu..  111199..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//336655--996699,,

0066--2266//337766--003311,,  0066--3300//665555--665555--22

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

MMûûaannyyaagg  ééss  ffaa  nnyyíílláásszzáárróókk  

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK
FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK
CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK
ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700

E-mai l:  varnegyed@budavar.hu

AA  kkeerrüülleettbbeenn  kköözzeell  2200  éévvee  mmûûkkööddõõ  

WWÁÁGGNNEERR  ÉÉSS  TTÁÁRRSSAA  IINNGGAATTLLAANNIIRROODDAA
AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann  

kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,
ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  

wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

12 éve mûködõ I. kerületi cég 

• gondnoki, épület üzemeltetési  
tevékenységet,

• házközponti kazán-fûtés rendszer 
üzemeltetést, 

• takarítást
• közös képviselet munkájának 
segítését 

vállalja társasházak, irodaházak, 
közületek részére.

Referenciával rendelkezünk!
Hívjon bizalommal

Telefon: 06-30-670-0258
E-mail: comfortingkft@gmail.com

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001166..  éévvii  mmeeggjjeelleennééssee

Megjelenés

Június 24.
JJúúlliiuuss

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

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

Lapzárta

Június 15.
SSzzüünneett

Augusztus 3.
Augusztus 17.
Augusztus 31.

Szeptember 14.
Szeptember 28.

Október 12.
Október 26.
November 9.
November 23.
December 7.

Lapszám

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

KASTÉLYOK
BERENDEZÉSÉHEZ

vásárolok 
bútorokat, festményeket,

bronz tárgyakat, porceláno-
kat, Kovács Margitot, 

régi álló-, fali-, asztali dísz-
órákat (hibásat is), csillárt, 

6-12 személyes ezüst 
étkészletet, tálcát stb.

Könyveket, régi katonai 
kitüntetések tárgyait és teljes 

hagyatékot. 
Elsõ vevõként a legmagasabb

áron. 

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

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztõségben.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

A Budavári Mûvelõdési Ház fennállásának 50.
évfordulóján június 16-18-ig nagyszabású
programsorozattal várjuk az érdeklõdõket.

JÚNIUS 16. CSÜTÖRTÖK
Ingyenes betekintés a Budavári Mûvelõdési Ház jelenlegi
programkínálatába
Gyerek- és családi programok
99..3300  --  1100..0000 Babamuzsika, énekes, zenés foglalkozás 6
hónapostól 3 éves gyermekeknek és szüleiknek
1100..  0000  --  1100..3300  Maszatoló,  alkotó csoport 1,5 - 4 évesek-
nek
1100..3300  --  1111..0000  Színes Krokodil Rajzszakkör 7-12 éves
gyereknek
Maminbaba, szórakoztató, mégis csinosító mozgásfor-
ma, anyukáknak latin tánc alapokkal

Ifjúsági- és felnõtt programok
1155..3300  --  1166..3300  Alakformáló kondicionáló torna, különféle
izomgyakorlatok válogatott minõségi zenére, minden
korosztálynak
1177..0000  --  1177..3300 Néptáncoktatás gyerekeknek a Bartók
néptáncegyüttessel
Aviva torna, a hormonháztartás normalizálásának, sza-
bályozásának elõsegítésére.
1177..3300  --  1199..0000  Jóga, testi-szellemi gyakorlatok, amelyek
komplex módon segítik az általános egészségi állapot
megõrzését
1177..4455  --  1188..1155  Ifjúsági- és felnõtt néptánc a Bartók
néptáncegyüttessel
1188..3300  --  1199..0000  Argentin tangó, egy-egy alaplépés tanítása
1199..0000  --  1199..3300  Indiai tánc, Radzsasztán varázslatos han-
gulatának megidézése

1199..3300  --  2211..0000 Ori Tahiti, a polinéz szigetvilág életvidám,
energikus táncai

JÚNIUS 17. PÉNTEK
1177..0000  A Budavári Mûvelõdési Ház történetét felölelõ ki-
állítás és a jubileumi programsorozat hivatalos megnyi-
tója. A rendezvényt megnyitja: Dr. Nagy Gábor Tamás, az
I. kerület polgármestere
1188..0000  Rakparti est - Varró Dániel költõ felolvasóestje
Molnár György zenei közremûködésével.
1199..3300  A Tolcsvay Trió koncertje
Budavári Mûvelõdési Ház - Jubileumi Fesztivál
XIII. Tabáni Népzenei Fesztivál

JÚNIUS 18. SZOMBAT
9.30 Levente Péter elõadása
11.30 Palya Bea családi gyerekkoncert
10.00 - 16.00 Történelmi Játszóház, játékos- és 
kézmûves foglalkozás a ház történetével kapcsolatban
14.00 Babra zenekar - délszláv-makedón népzene
15.00 PásztorHóra - moldvai csángó népzene
16.00 Szalonna és Bandája, koncert és táncház
17.30 Ori Tahiti táncbemutató
18.30 A Lunchbox együttes koncertje
20.00 Mary Popkids

AA  pprrooggrraammookk  iinnggyyeenneesseekk,,  mmiinnddeennkkiitt  ssookk  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk!!


