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Interjú Balázs Fecóval

„Hangulatok és érzelmek 
inspirálnak”

A nyárbúcsúztató bálok történetében még
soha sem fordult elõ, hogy az est sztárvendé-
ge Budavár Díszpolgára lett volna. Az au-
gusztus 30-ai rendezvényen azonban az idei
kitüntetett, a Liszt-díjas Balázs Fecó zene-
szerzõ, billentyûs, énekes a Korál együttessel
lép színpadra. Terveik szerint sorra felcsen-
dülnek majd a legendás dalok. Balázs
Fecóval pályájáról és terveirõl beszélgettünk.

s Klasszikus felállásban játszanak majd a Czakó ut-
cai sportpálya színpadán?

- A zenekar 1983 óta változatlan. Dorozsmai
Péter dobos, Fekete Tibor „Samu” basszusgitáros
és Fischer László gitáros mellett én a billentyûs
hangszereken játszom. Az élõ megszólalást Kiss
Zoltán kollégánk színesíti. Számomra különleges
alkalom, hogy a „Czakón” léphetünk fel, mert azt
az életérzést, azt a közvetlenséget idézi, amit an-
nak idején a hatalmas tabáni koncerteken tapasz-
taltunk.

A kerülethez egyébként egészen korai emlékek
is fûznek, hiszen a Hess András téri kollégiumi
klubban – ami valaha az Illés és az Echo együttes
törzshelye volt –, néha mi is megfordultunk a
Neotonnal. 1967-ben, még konzis diákként saját
zenekarommal vettünk részt A Ki mit tud?-on. A
kerületi forduló elõtt a Neoton billentyûsét elvit-
ték katonának, így kerültem hozzájuk és így let-
tem késõbb profi zenész. Ez a döntés egyben azt is
meghatározta, hogy a komolyzenétõl végleg a
könnyûzene felé fordultam. 

Egy másik, számomra nagyon fontos I. kerüle-
ti hely volt a Budai Ifjúsági Park, amely az 1970-es
évek elején olyan szentélynek számított, ahol a ze-
nészek a mennybe mentek vagy pokolra kerül-
tek. 1972. május 1-jén itt mutatkoztunk be a kö-
zönségnek a Taurus XT együttessel. A négytagú

csapat vezetõje a fantasztikus gitáros, Radics Béla
volt, Som Lajos basszusgitározott, Brunner
Gyõzõ dobolt, én pedig akkoriban debütáltam
zeneszerzõként és énekesként. 
s A Taurus a progresszív rock legendás együttese
volt, nagylemezük mégsem jelent meg... 

- A hetvenes években tiltólistán voltunk, nem le-
hetett lemezünk, de az akkor született dalok, köz-
tük a Fekete bárány, a Maradj velem, az Anyám
vigasztalj engem és az Amit nem mondhattam el,
a Korál együttes 1980-ban megjelent, elsõ albu-
mán láttak napvilágot.
s Az említett, és az azóta született dalok szövegírója
Horváth Attila. Mióta dolgoznak együtt?

- A Taurusban dolgoztam elõször vele. Nagy sze-
rencsémnek tartom, hogy Horváth Attila lassan
ötven éve barátom és munkatársam is egyben.
Azon a bizonyos Ki mit tud?-on találkoztunk,
ahol õ egy másik amatõr zenekar tagjaként ját-
szott. Attila nemcsak a dalaim szövegírója, ha-
nem krónikásom is. Azt hiszem, egy lélek lakoz-
hat bennünk, mert ha leírok valamit, elõre ér-
zem, hogy milyen szöveget ír rá.
s Egy szívinfarktus és egy szívmûtét után nem koc-
kázatos a koncertezés?

- Épp ellenkezõleg, engem ezt tart életben. A hét-
köznapokon mindent megteszek az egészsége-
mért és mindenkit szeretnék megnyugtatni: az
orvosaim szerint „garanciális” vagyok. 
sMik a legközelebbi tervei?

- Néhány hét múlva Ausztráliába repülök, ahol
három nagyvárosban lépek fel a kinti magyar kö-
zönség elõtt. Személyes tapasztalatom, hogy a ze-
ne nem ismer határokat, hiszen az Egyesült Álla-
mokban és Dél-Afrikában ugyanúgy együtt éne-
keltek velem a magyarok, mint itthon. Remélem,
Ausztráliában is jelen lesznek a korosztályomból
azok, akik hajdan a Tabánban csápoltak.

sHallhatunk-e új szerzeményeket a Nyárbúcsúztató
Bálon?

- Sosem voltam termékeny szerzõ, engem a han-
gulatok és érzelmek inspirálnak. A koncerten el-
hangzó szerzemények java része régi, de akár ma
is születhettek volna: igazak és õszinték.
Dalaimmal szeretnék a lelkekre hatni. Már eddig
is nagyon sokan jelezték, hogy ott lesznek augusz-
tus 30-án. A Korál koncertjei olyanok, mint egy
jelképes osztálytalálkozó, ahol összejönnek a régi
barátok és egy idõ után közös kórusként éneklik
a jól ismert dalokat.                                              Rojkó A.

A  Magyar Nyelv és a Magyar Könyv ÜnnepeA  Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe
2014. SZEPTEMBER 5-7-IG A SZENTHÁROMSÁG TÉREN

Bakó Annamária, a Litea Könyv-
szalon vezetõje, kerületünk díszpol-
gára az egyik kezdeményezõje a
Magyar Nyelv és a Magyar Könyv
Ünnepének, amit immáron tizen-
kettedik alkalommal rendez meg az
önkormányzat a Várban, a Szent-
háromság téren. Az ötletgazdával a
rendezvény, s ezzel együtt a könyv-
kiadás múltjáról és jelenérõl beszél-
gettünk.
sMi a könyvünnep apropója?

Az ötletet az adta, hogy 1473-ban
itt, a budai Várban, Hess András
nyomdájában született az elsõ
nyomtatott könyv Magyarorszá-
gon. Fontos mûvelõdéstörténeti
esemény ez egyetemes értelemben is,
hiszen Gutenberg után másodikként Hess
András készített nyomtatott könyvet. Tizenkét
évvel ezelõtt, amikor megkerestem Nagy Gábor
Tamás polgármestert, hogy szervezzünk könyv-
ünnepet a Várban, rendkívül nyitottan fogadta
az elképzelést. Az önkormányzat azonnal felka-
rolta a Vár hagyományaira épülõ rendezvény öt-

letét, amely mostanra egy színvonalas kulturális
fesztivállá nõtte ki magát. Úgy gondolom, hogy
könyvet ünnepelni fontos a mai világban. A
könyvek hétköznapjai ugyanis elsivárosodnak,
elszürkülnek, ezért minden alkalmat meg kell ra-
gadnunk, hogy a jelentõségükre ráirányítsuk a fi-
gyelmet.            (Az interjú az 5. oldalon olvasható)

Díszvendég: Kárpátalja és MunkácsBeszélgetés Bakó Annamáriával

„Könyvet ünnepelni fontos 
a mai világban”

A Budavári Önkormányzat 12. alkalom-
mal rendezi meg a Magyar Nyelv és a
Magyar Könyv Ünnepét a Budai Várban.
Az idei rendezvény díszvendége Kárpátalja
és Budavár legújabb testvérvárosa, Mun-
kács. A rendezvénysorozat fókuszában az I.
világháború kitörésének centenáriumát ál-
lították a szervezõk.

1686. szeptember 2-án, két és fél hónapig tar-
tó ostrom után a keresztény hadak visszafoglal-
ták a töröktõl Budát, a magyar királyok koráb-
bi székvárosát. E dicsõséges gyõzelem tisztele-
tére rendezi évrõl évre a Budavári Önkor-
mányzat a Magyar Nyelv és Magyar Könyv Ün-
nepét a Budai Várban. Szeptember elsõ hétvé-
géjén a Szentháromság téren – Hess András
mester nyomdájának közelében – könyvki-
adókkal, írókkal ünnepeljük a magyar nyelvet.
A meghívott kiadók az idei évben is számos új-
donsággal jelentkeznek, ugyanakkor a pavilo-
nokban fellelhetõk a régóta keresett kulturális
gyöngyszemek is.  

Az ingyenes kulturális fesztiválon délelõttön-
ként gyermekmûsorok, délután irodalmi bemu-
tatók este pedig könnyûzenei koncert várja a lá-
togatókat. Pénteken este Csemer Boggie, szom-
baton Szalóki Ági, vasárnap pedig a Dresch
Quartet ad ingyenes koncertet. Pénteken és
szombaton Kárpátalja és Munkács sokszínû kul-
túráját ismerhetik meg közelebbrõl, míg vasár-

nap az I. világháború kitörésének 100. évfordu-
lójára emlékezünk. 

A Könyvünnepen felfedezhetik a Budai Vár
rejtett kincseit is. Az Országos Széchényi
Könyvtár, s a Magyar Nemzeti Levéltár Országos
Levéltára ingyenes, a Sziklakórház és a volt Hon-
véd Fõparancsnokság kedvezményes belépési le-
hetõséget biztosít a Könyvünnep látogatóinak.
Nem kell mást tenni, mint a Szentháromság té-
ren vásárolni egy könyvet, amely mellé karszala-
got kapnak. 

Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára
Babits Mihály alkotómûhelyébõl ránk maradt
gazdag hagyatékból nyújt ízelítõt: a kéziratok
mellett eddig jórészt publikálatlan fényképeket
is bemutatnak. A kiállítás érdekessége, az a rönt-
genlemez-kollekció, amely a költõ és felesége
hangját õrizte meg.

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levél-
tárának Bécsi kapu téri palotája épületbemuta-
tásra és tárlatvezetésre invitálja a látogatókat.  A
hátország a Nagy Háborúban címet viselõ kiállí-
tás bepillantást nyújt a magyar katonák és az itt-
hon maradottak sorsába. 

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum vala-
mennyi állandó és idõszaki kiállítása ingyenesen
látogatható a karszalaggal rendelkezõk számára.

A Sziklakórház és a volt Honvéd Fõparancs-
nokság kiállításaira a teljes árú jegyekbõl 50 szá-
zalékos kedvezményt biztosítanak. 

(A részletes programot a 6. oldalon közöljük)

Tájékoztató 
az önkormányzati 

választásokról
Áder János köztársasági elnök 2014. októ-
ber 12-ére tûzte ki az önkormányzati vá-
lasztásokat és ezen a napon lehet szavazni
a nemzetiségi képviselõkre is. A hivatalos
kampány mindkét esetben augusztus 23-
án kezdõdik.

Október második vasárnapján a választópolgá-
rok polgármestert, helyi képviselõket, megyei
képviselõket, illetve a Budapesten élõk fõpol-
gármestert is választanak, emellett nemzetiségi
képviselõkre is leadhatják voksukat azok, akik
valamilyen kisebbséghez tartoznak. A polgár-
mestereket és a fõpolgármestert egységes szabály
szerint választják: az nyer, aki a legtöbb szavaza-
tot kapja. A választás egyfordulós, sikerének
nincs érvényességi és eredményességi feltétele. 

Fontos változás, hogy a helyi képviselõket és
a polgármestereket az idei évtõl kezdve a ko-
rábbi négy év helyett már öt évre választjuk.

Kerületünkben 10 egyéni választókerületi és
4 kompenzációs listás képviselõi mandátum
osztható ki. 

Az októberben létrejövõ fõvárosi közgyûlés
tagja lesz a fõpolgármester, a 23 kerület polgár-
mestere, valamint 9 tag, akik a fõvárosi kom-
penzációs listáról kerülnek a testületbe. 

Szavazhat minden 18. életévét betöltött ma-
gyar állampolgár, aki bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik Magyar-
országon.

A választópolgárok a névjegyzékbe történõ
felvételükrõl 2014. augusztus 25-ig kapnak ér-
tesítést. 

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. A választó-
kerületben választójoggal rendelkezõ polgár
2014. szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet. Egy vá-
lasztópolgár több jelöltet is ajánlhat.

A választópolgár személyesen, a lakcíme sze-
rinti szavazókörben szavazhat. A kerületben
három szavazólapot (önkormányzati képvise-
lõ, kerületi polgármester, fõpolgármester vá-
lasztása) kell majd kitölteni.     (Folytatás a 3. oldalon)



2 Várnegyed XIX. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM, 2014. AUGUSZTUS 22., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu



XIX. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM, 2014. AUGUSZTUS 22., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu 3Várnegyed

(Folytatás az 1. oldalról) 

Választójog
Magyarország Alaptörvénye alapján minden,
hazánk területén lakóhellyel rendelkezõ nagyko-
rú magyar és európai uniós állampolgárt megil-
let az a jog, hogy a helyi önkormányzati képvise-
lõk és polgármesterek választásán szavazzzon (ez
az úgynevezett aktív választójog). Részt vehetnek
a választásban a magyarországi lakóhellyel ren-
delkezõ, menekültként, bevándoroltként vagy
letelepedettként elismert nagykorú személyek is.

A passzív választójog (azaz választhatóság joga) a
magyar állampolgárokat és a magyarországi lakó-
hellyel rendelkezõ európai uniós állampolgáro-
kat illeti meg.

Külföldön élõ (magyarországi lakcímmel nem
rendelkezõ) magyar állampolgár nem szavazhat,
mivel nincs magyarországi lakcíme.

A választópolgárok értesítése
Azt a választópolgárt, aki legkésõbb 2014. augusz-
tus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a
Nemzeti Választási Iroda értesítõ megküldésével
tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételérõl
2014. augusztus 25-ig.

Az értesítõ a választópolgár nevét, születési ne-
vét, születési idejét és a lakcímét tartalmazza.

Az értesítõ tartalmazza továbbá, a szavazás he-
lyét, idejét és azt, hogy a választópolgár melyik vá-
lasztókerületben, melyik szavazókörben gyako-
rolhatja választójogát. Az a választópolgár, aki
nem kapja meg az értesítõt a fenti határidõig,
vagy elveszíti azt, érdeklõdhet Polgármesteri
Hivatalban a Helyi Választási Irodán (1014 Bp.
Kapisztrán tér 1., ügyfélszolgálat).

Ajánlások gyûjtése
Nem szükséges az adott településen lakóhellyel
rendelkezni a jelöltté váláshoz, bármely válasz-
tókerületben megválasztható valaki, ahol ön-
kormányzati képviselõvé, polgármesterré, fõ-
polgármesterré jelölik.

A választópolgár ezen a választáson is ajánlóíve-
ken ajánlhat jelöltet.

Az önkormányzati képviselõi jelöltet, a polgár-
mester- jelöltet, illetve fõpolgármester jelöltet,
2014. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet ajánla-
ni az erre a célra rendszeresített ajánlóíven.

Az ajánlóívek sorszámozottak, és a Választási
Iroda hitelesítõ bélyegzõjével ellátottak. Csak hi-
telesített ajánlóívvel lehet ajánlást gyûjteni. Az
ajánlóíven az ajánlást gyûjtõ személy is feltünteti
nevét és aláírását. A jelölt ajánlására az a választó-
polgár jogosult, aki a választókerületben választó-
joggal rendelkezik.

Az ajánlóívre fel kell vezetni az ajánló választó-
polgár családi és utónevét, lakcímét, személyi
azonosítóját, anyja nevét. Az ajánlóívet a válasz-
tópolgár saját kezûleg írja alá. A választópolgár
több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy
ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható
vissza.

A törvényi rendelkezések alapján nem lehet
ajánlást gyûjteni:
- az ajánlást gyûjtõ munkahelyén munkaidejében,
- az ajánló munkahelyén munkaidejében,
- az ajánlást gyûjtõ munkaviszonyból, illetve mun-

kavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó
munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben, 
- a Magyar Honvédségnél és a központi államigaz-
gatási szerveknél szolgálati viszonyban levõ sze-
mélytõl a szolgálati helyén vagy szolgálati feladata-
inak teljesítése közben,
- tömegközlekedési eszközön (helyi, távolsági/vo-
nat, autóbusz, hajó/stb.)
- állami, helyi és nemzetiségi önkormányzat hiva-
tali helyiségében,
- felsõoktatási és köznevelési intézményben,
- egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Továbbá fontos szabály, hogy az ajánlásért nem
kérhetõ és nem adható elõny.

A fenti szabályok megsértésével gyûjtött aján-
lás érvénytelen.

A választási irodába vissza nem vitt ajánlóívek
után bírság kiszabásáról rendelkezik a jogszabály,
a bírság összege minden – határidõben be nem
nyújtott – ajánlóív után 10.000.-Ft.

A legkésõbb a határidõ elteltét követõ napon
16.00 óráig benyújtott, ajánlást nem tartalmazó
ajánlóív után nem szabható ki bírság.

Szavazás átjelentkezéssel
Az önkormányzati választásokon az a választó-
polgár nyújthat be átjelentkezési kérelmet, aki-
nek a választás kitûzését megelõzõen legalább
harminc nappal, tehát legkésõbb 2014. június
23-án létesített tartózkodási helyének érvényes-
sége legalább a szavazás napjáig 2014. október
12-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a vá-
lasztás kitûzését követõen legkésõbb a szavazást
megelõzõ második napon 16.00-ig, azaz 2014.
október 10-én (pénteken) 16.00 óráig kell meg-
érkezni a helyi választási irodához. Az átjelentke-
zésre irányuló kérelmet a külön jogszabályban
meghatározott formanyomtatványon kell be-
nyújtani, amely tartalmazza az állampolgár nevét,
születési helyét, anyja nevét, személyi azonosító-
ját, valamint tartózkodási helyének címét, ami
szerint szavazni kíván. A nyomtatvány elérhetõ a
Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.
valasztas.hu) elektronikus formában, valamint
Budapest I. ker. Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálatán papír alapon.

A helyi választási iroda vezetõje a kérelem alap-
ján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti név-
jegyzékbõl, egyidejûleg felveszi a tartózkodási he-
lye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

A hatályos jogszabályok alapján az átjelentkezõ
állampolgár arra a képviselõjelöltre szavazhat,
amely egyéni választókör szavazókörébe tartozik,
tartózkodási helye szerint.

Ha a választópolgár legkésõbb 2014 október 10-
én tartózkodási helyét megszûnteti, vissza kell ven-
ni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

Nemzetiségi önkormányzati 
képviselõk választása
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi ön-
kormányzati képviselõk 2014. évi általános vá-
lasztását is 2014. október 12-re tûzte ki.

A választópolgárok 2014. szeptember 26-ig ve-
tethetik fel magukat a nemzetiségi névjegyzék-
be. Aki nem veteti fel magát a nemzetiségi név-

jegyzékbe, az nem szavazhat a nemzetiségi képvise-
lõk választásán, és nem is indulhat jelöltként.

Regisztrálni személyesen vagy levélben a Helyi
Választási Irodában lehet. 

Egy nemzetiségi választópolgár egy adott nem-
zetiség több jelöltjét is ajánlhatja. Csak annak a
nemzetiségnek a jelöltjeit lehet ajánlani, amilyen
nemzetiségként a választópolgár a névjegyzékben
szerepel. Ajánlást gyûjteni 2014. augusztus 25-
tõl  szeptember 8-án 16.00 óráig lehet.

A korábbiaktól eltérõen a nemzetiségi önkor-
mányzatokat 5 évre választjuk.

A 2014. október 12-i nemzetiségi választás új-
donsága, hogy egyszerre tartják a helyi, a terüle-
ti és az országos nemzetiségi önkormányzati vá-
lasztást. A települési nemzetiségi önkormány-
zatokhoz hasonlóan már a megyei/fõvárosi és az
országos nemzetiségi önkormányzatokat is köz-
vetlenül választják, vagyis megszûnik a korábbi
elektori rendszer.

A kerületünkben a nemzetiségi jelöltekre az I.
kerületben egyetlen, közös szavazóhelyiségben le-
het szavazni, ez a Budapest I. kerület Bem rkp. 6.
szám alatti, Budavári Mûvelõdési Házban kijelölt
800. számú szavazókör.

Választási kampány
A választási kampány idõszak: 2014. augusztus
23-tól -2014. október 12-én 19.00 óráig tart.

dr. Nagy Teodóra 
a Helyi Választási Iroda vezetõje 

A választással kapcsolatos tudnivalókról folya-
matosan tájékoztatjuk olvasóinkat.

A munkaterület átadásával megkezdõdött az I. kerületi óvodák és
bölcsõdék energetikai korszerûsítése. A beruházásokra 178,2 mil-
lió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert a Budavári Ön-
kormányzat az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív
Programjából. 

Szeptember közepére a Lovas úti óvoda, a Mészáros utcai óvoda
és a Nyárs utcai óvoda energetikai korszerûsítése, október elejére
pedig az Iskola utcai bölcsõde energetikai korszerûsítése készül el.
Valamennyi intézmény esetében  elvégzik a homlokzatok és a fö-
démszerkezetek utólagos hõszigetelését, nyílászárók cseréjét, a ka-
zánokat modern, kondenzációs berendezésekre cserélik, vala-
mint a radiátorokat termosztatikus szelepekkel szerelik fel. A be-
ruházás a gyermekek bölcsõdei és óvodai ellátásában nem okoz
majd fennakadást. 

Az energetikai korszerûsítésekre, amelyekkel  jelentõsen csök-
kenthetõ az intézmények energiafogyasztása és a környezeti terhe-
lés is, a Budavári Önkormányzat 178,2 millió forint vissza nem té-
rítendõ támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Környezet és
Energia Operatív Programjából.

A kerület az elmúlt években több intézményben is végrehaj-
tott már hasonló energetikai korszerûsítéseket. A Lisznyai ut-
cai Általános Iskola energetikai korszerûsítésére 34 millió fo-
rintot nyert az Önkormányzat 2010-ben. A pályázat keretében
2011 szeptemberére megtörtént az iskola külsõ falainak hõszi-
getelése, a padlásfödémek hõszigetelése, a fûtési rendszer sza-
bályozhatóvá tétele és a tornaterembe korszerû légkezelõ be-
építése.

A Budavári Általános Iskola energetikai korszerûsítésére szin-
tén 2010-ben nyert támogatást az Önkormányzat, összesen 107
millió forintot. A sikeres pályázat eredményeként a Budavári
Iskolában is megtörtént az iskola külsõ falainak hõszigetelése, a
padlásfödémek hõszigetelése, a nyílászárók cseréje, a fûtési rend-
szer szabályozhatóvá tétele, légtelenítõk beépítése és légszûrõház
elhelyezése a tornaterembe.

A Maros utcai szakrendelõ energetikai korszerûsítésére
2010-ben nyert támogatást a kerület, összesen 21 millió forin-
tot. A beruházás során kicserélték a kazánokat, a csõhálózato-
kat thermoszelepekkel szerelték fel, és kicserélték az épület kül-
sõ nyílászáróit. 

Megújuló energiafelhasználás növelésére 2012-ben 37 millió
forintos támogatást nyert a Budavári Önkormányzat. A pályázati
támogatás segítségével három kerületi intézményben - az Iskola ut-
cai bölcsõdében, a Vízivárosi Óvodában, valamint a Toldy Ferenc
Gimnázium tornacsarnokának tetején - helyeztek el napeleme-
ket, a bölcsõdénél a melegvíz-elõállítást segítõ napkollektor-háló-
zatot is beüzemeltek. 

Energetikai felújítások az I. kerületben 

Választási Iroda elérhetõségei:
A Helyi Választási Iroda vezetõje: 

ddrr..  NNaaggyy  TTeeooddóórraa,,  jjeeggyyzzõõ
Cím: 1014 Kapisztrán tér 1. 

Telefonszám: 458-3015, telefax: 458-3001

A választások elõkészítésével, lebonyolításával 
kapcsolatos jogi, szervezési tájékoztatás, felvilágosítás

kérhetõ a 445588--33008833--aass  tteelleeffoonnsszzáámmoonn,,  
aa  HHeellyyii  VVáállaasszzttáássii  IIrrooddaa  hheellyyeetttteess--vveezzeettõõjjééttõõll::  

FFeekkeettee  SSáánnddoorrnnééttóóll, illetve személyesen a 1014
Kapisztrán tér 1. szám alatt. 

Választási Információs Szolgálat: 
TTóótthh  AAlleexxaannddrraa

Cím: 1014 Kapisztrán tér 1. telefonszám: 458-3015
Névjegyzékkel kapcsolatos információk, kérdések a

458-3092-es telefonszámon kérhetõk. 

Szeptember közepére készül el a Mészáros utcai óvoda korszerûsítése
A Nyárs utcai óvodában egyebek mellett elvégzik a homlokzat és a födém utó-
lagos hõszigetelését is

Tájékoztató a német nemzetiségi
névjegyzékbe vételrõl 

Az I. kerületben kiírt német nemzetiségi választáson a
nemzetiségi névjegyzékben szereplõ, kerületi lakcím-
mel rendelkezõ választópolgárok vehetnek részt. A
2011-es népszámlálás eredményei alapján a német
nemzetiség Budavár legnagyobb lélekszámú nemzeti
kisebbsége. Az I. kerületi választópolgárok a nemzetisé-
gi névjegyzéki regisztrációhoz szükséges ûrlapot a
Budavári Önkormányzat Kapisztrán tér 1. földszinti vagy
az Attila út 65. szám alatti Ügyfélszolgálati Irodáján ve-
hetik át és ugyanitt adhatják le a kitöltést követõen. A
német nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel iránti ké-
relem kitölthetõ online: https//kerelem.valasztas.hu/
vareg/ OnkormanyzatiValasztasok.xhtml

További tájékoztatás: Schweighoffer Krisztina
www.budavarinemetek.hu 
telefon: 30/7335403; e-mail: chsch@t-online.hu

Lengyel nemzetiségiek figyelmébe

A lengyelek iránti elkötelezettség jegyében még aktí-
vabb részvételt kér az Országos Lengyel Önkormány-
zat. Arra kérnek minden lengyel nemzetiséghez tartozó
állampolgárt, hogy regisztráljon a nemzetiségi válasz-
tási névjegyzékben. További információ a polonia.hu
weboldalon található.

Önkormányzati választás 2014
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Az I. kerület lakosai egyöntetûen örömmel fogad-
ták az egykori Honvéd Fõparancsnokság rehabili-
tált épületének megnyitását. Ezt az állítást mi sem
bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy az önkor-
mányzat felhívására szinte pillanatok alatt betel-
tek jelentkezõkkel azok a turnusok, amelyek in-
gyenes vezetéssel várják a helyi érdeklõdõket.
Lapunk munkatársai augusztus 16-án az elsõ
csoportot kísérték el.

A Dísz tér 17. szám alatt álló épület néhány hó-
nap alatt a környék legelhanyagoltabb romjából
a legfrissebben rendbe hozott, hófehér homlok-
zatú mûemlékévé változott. A hajdan négyemele-
tes, kupolával fedett Honvéd Fõparancsnokság
ma kétszintes kiállító teremként kapott új funkci-
ót. A galériában jelenleg az „Egy zseniális család:
Zsolnay” címû tárlat látható.

Tíz óra elõtt néhány perccel a gyülekezõ érdek-
lõdõket Demeter Katalin a polgármesteri hivatal
hivatali koordinátora fogadta, majd Deák
Zoltán, a rekonstrukció vezetõ tervezõje vezette
körbe a csoportot. Az építész felhívta a figyelmet
az épület fehér színben pompázó, eredeti részlete-
ire, azon elemekre, amelyeket Kallina Mór tervei
alapján újraalkottak és azokra a nyers falakkal ta-
golt emeleti helyiségcsoportokra is, amelyek ko-
rábbi funkciójáról nem maradt fenn adat. A kiál-
lítási térben is számos mûemléki érdekesség
akadt, a csoport tagjai séta közben jó néhány ku-
lisszatitkot megismerhettek a közel százhúsz éves
épület történetébõl. A program végén megkér-
deztük néhány látogató véleményét. 

- Hat éve vagyok nyug-
díjas, azóta igyekszem
részt venni az önkor-
mányzat rendezvényein
– mondta Magyar
Erzsébet Jolán. Ott vol-
tam többek között a ta-
báni tanösvény avatásán
és jógára, tornára is já-
rok a Roham utcai
Nyugdíjas Klubba.  Be-
vallom, nagyon örültem
az önkormányzat kezdeményezésének, mert ez
egy olyan lehetõség, amit nyugdíjasként nem biz-
tos, hogy meg tudtam volna engedni magamnak.
Nagyon szeretek kiállításokra járni, korábban jár-
tam Pécsen is a Zsolnay negyedben. 

A Tigris utcában lakom, de gyakran sétálok a
Várban és persze egy ideje feltûnt, hogy dolgoz-
nak a Fõparancsnokság épületén. Csodálatosan
helyre hozták, nem gondoltam, hogy ez ilyen ki-
váló minõségben sikerül. 

- Röviddel azután,
hogy a Várnegyed újság-
ban olvastunk a lehetõ-
ségrõl, az Országház utcá-
ból  átsétáltunk az önkor-
mányzathoz és idõpon-
tot foglaltunk – meséli
Farkassné Szûcs Judit.
Sok-sok évet vártunk a
helyreállításra, de mond-
hatom, valóban pazarul
sikerült. Nekem különö-
sen az elõcsarnok tetszik
és persze a kiállítás is, hi-
szen nagyon szeretem a
Zsolnay kerámiákat. 

- Fantasztikus dolog-
nak tartom, hogy most
itt lehetünk és kerületi
lakosként megnézhet-
tük a Honvéd Fõpa-
rancsnokságot, de ennél
még nagyobb csoda,
hogy 69 év után végre nem romnak látjuk az épü-
letet – teszi hozzá Farkass Péter. Úgy látszik, ez a
2014-es ilyen év: egymás után nyílt meg az Ybl-ba-
zár és a Honvéd Fõparancsnokság. Fényképész
vagyok és amatõr módon helytörténettel is foglal-
kozom. Szerencsésnek mondhatom magam,
mert még romos állapotában többször járhattam
ebben az épületben, így nagyon érdekelt, hogy
milyen lett a renoválás után. 

- Nagyon vártuk, hogy egyszer elkészüljön az
épület, otthon többször nézegettem a korabeli

képeket, hogy magam elé képzeljem, valaha mi-
lyen is volt – meséli Patthy András. Boldog va-
gyok, hogy sikerült megvalósítani, szinte lenyû-
göz a torzójában is impozáns épület. Bevallom,
nekem így jobban tetszik, mintha egységes lenne,
mert a vakolatlan téglák, a pucér falak hatása sok-
kal monumentálisabb, mintha szépen bevakol-
ták volna az újonnan emelt térelválasztókat.

- Én is így gondolom – egészíti ki férjét Patthy
Andrásné. Az épület ebben az állapotában sok-
kal inkább bemutatja, hogy milyen élet volt itt és
micsoda mestermunkát végeztek a vakolt falak
mögött. Különösen annak örülünk, hogy azok a
tervek, amiket korábban láttunk nem valósultak
meg, és végül a mértékletesség gyõzött a végrehaj-
tásban.                                                                            R. A.

Az Önkormányzat tárgyalásokat folytat a
Várgondnokság Kht-vel, hogy a nagy sikerre
való tekintettel  egy késõbbi idõpontban is in-
gyenes látogatáson vehessenek részt a kerületi
lakosok a Honvéd Fõparancsnokságon.

Kerületi vendégek 
a Fõparancsnokságon

Sokak számára igazi meglepetés, hogy au-
gusztus 30-án a Szomszédnéni Produkciós
Iroda két alapítója, Bálint Ferenc és Tóth
Szabolcs is fellép a Czakó utcai Nyárbú-
csúztató bálon. Meg sem próbáltunk ko-
moly interjút készíteni velük.... 

sHol lakik és mit szólt az igazi szomszéd né-
ni, amikor megtudta, hogy róla nevezték el a
társulatukat?

Bálint Ferenc: A „Szomszédnéni” kicsit
mindannyiunkban lakik – de nem úgy
mint az ûrszörny „A nyolcadik utas: a
Halál” címû filmben, hogy a mellkasunk-
ban szorong és alig várja, hogy kiszakadjon
onnan, hanem békésen – történetrõl tör-
ténetre tûrve, hogy mi ketten minden este
egyre többet megmutassunk belõle. 
s Kérem, meséljenek egy kicsit a diákévek-
rõl? Hol kezdi pályáját egy humorista?

Tóth Szabolcs: Csíkszeredában jártam iskolába,
matek és irodalmi versenyeken vettem részt – en-
nek ellenére lett barátnõm a líceumi évekre.
Középiskolában informatikusnak készültem, az-
tán mégis a Mûegyetem mûépítészeti karát vé-
geztem el Kolozsváron. Onnan már csak egy lé-
pés a humor. Kicsit fura lépés, de azért lépés.
B.F.: Egy diákszövetség születésnapján született
a társulat. Közös ismerõsünk mutatott be min-
ket egymásnak, s rögtön rájöttünk, hogy a vizsga-
idõszaknál sokkal érdekesebb kiállni emberek
elé, és hülyeségeket mondani. Mondjuk az igaz,
hogy én vizsgaidõszakban a szóbeli vizsgákon
ugyanezt csináltam…
s Hogyan született az önök által alapított Erdélyi
Humorfesztivál ötlete és mekkora stáb dolgozik a
szervezésén?

B.F.: Arra gondoltunk, hogy jó lenne, ha lenné-
nek kollegáink is, úgyhogy kitaláltuk, hogy meg-

keressük õket. Így fedeztük fel például Felméri
Pétert, akit a közönség azóta szintén ismerhet a
Showder Klubból. 
T. Sz.: Egyrészt amikor megalakultunk, az embe-
rek még nem tudtak rólunk, ezért nem hívtak
rendezvényekre, úgyhogy magunknak kellett
szervezni egyet. Másrészt szerettük volna megta-
lálni Erdélyben azokat, akik még foglalkoznak
humorral, hogy aztán eltegyük õket láb alól. 
s Annak idején hogyan kerültek a Showder Klubba?

B.F.: Vonattal.
T. Sz.: A Dumaszínház tehetségkutatóján való
szereplés volt az elsõ lépés, onnan már õk szervez-
ték az életünket, fellépéseinket. 
s Az I. kerületi Nyárbúcsúztató Bálra jelenetekkel
vagy stand uppal készülnek?

B.F.: Lesznek jelenetek és stand up is.  Egy vala-
mit biztosan ígérhetünk: nem lesz operaária.
Legalábbis mi nagyon meglepõdünk, ha lesz.

T. Sz.: A mûsorunk mindig tartalmaz jele-
neteket is és stand up részeket is. Még ak-
kor is, ha csak az egyikünk lép fel. Na jó, ak-
kor még sincs jelenet, csak stand up. De a
Nyárbúcsúztató Bálra mindketten me-
gyünk, szóval minden lesz.
s Milyen módszerrel választják ki, hogy kit hív-
nak fel a színpadra a nézõk közül?
B.F.: Van olyan jelenetünk, amelyikben
néha felhívunk valakit a színpadra, de
azért ez nem jellemzõ. Én jobban szere-
tem, ha a közönség a nézõtéren ül, és ne-
vet. 
T. Sz.: Mindig az önkéntes jelentkezõt hív-
juk ki. Azért persze nem bízzuk a véletlen-
re, szóval mi szoktuk kijelölni, hogy ki le-
gyen az önkéntes. 
s Hol láthatja önöket rendszeresen a közönség?
T. Sz.: A Corvin Dumaszínházban min-
den hónapban van néhány fellépésünk. A

dumaszinhaz.hu oldalon pedig a vidéki fellépé-
seinket is lehet követni.
B.F.: A legfrissebb projektünk a www.youtube.
com/szomszedneni, ahová minden szombaton
új videót töltünk fel és az a cél, hogy egy év lefor-
gása alatt megtalálható, elérhetõ legyen a teljes
Szomszédnéni archívum. A csatornát két hó-
nappal ezelõtt indítottuk, és az össznézettsége
közelít az egymillióhoz, közel harmincezer fel-
iratkozónál tartunk – szóval nagyon büszkék va-
gyunk arra, hogy a közönségünk online is követ
bennünket. 
s Sosem fognak megkomolyodni?

T. Sz.: A családom ezt úgy szokta kérdezni, hogy
MIKOR fogok megkomolyodni, szóval õk még
reménykednek. Nem akarom kiábrándítani
õket. Egyelõre.
B.F.: Megkomolyodnánk, csak nincsen rá
igény.                                                                           -a-

Vízivárosi klub
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  2266..))
Augusztus 25-tól augusztus 29-ig 8.00-tól 16.00 órá-
ig  BBaaggoollyyvváárr  ttáábboorr  - Iskola elõkészítõ foglalkozás.
Augusztus 30-tóll  minden hétvégén: BBaaggoollyyvváárr  hhééttvvééggee
Szeptember 1-tõl minden kedden, szerdán és csütör-
tökön 9.00-14.00 óráig Bagolyvár kalandtúra. A
Bagolyvár foglalkozások alkalmával az egyes témák-
hoz kapcsolódó játékokra egy kellemes séta közben
kerül sor. A résztvevõk csapatokat alakítva játékosan
versengenek egymással. A közösségfejlesztõ játékok
és az élmények hatására barátságok szövõdnek, és a
résztvevõk nemcsak a túrák közben megszerzett tu-
dással, hanem szép emlékekkel is távoznak. A túrák
egyes feladatai folyamatosan megújulnak, és túrán-
ként újabb és újabb rejtvényt kell megoldaniuk a fel-
nõtteknek és a nagyobb gyerekeknek ugyanúgy, mint
a kisebbeknek.
Augusztus 28-tól minden csütörtökön 17.00-18.00
óráig: MMeerriiddiiáánn  ttoorrnnaa..
Szeptember 1-tõl minden hétfõn 10.00-12.00 óráig:
„„AA  jjááttéékk  lleennddüülleettbbee  hhoozz!!””
Szeptember 3-tól minden szerdán 9.30-tól: BBaabbaa--
mmaammaa  jjóóggaa
Szeptember 4-tõl minden csütörtökön 14.00-17.00
óráig: BBrriiddzzss  kklluubb (indulása a létszám függvényében)
A programokra jelentkezni személyesen a klub recep-
cióján vagy emailben az info@vizivárosiklub.hu címen
lehet!

Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..  1155..))
SSzzeepptteemmbbeerr  66..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll
PPaappíírrsszzíínnhháázz  ttöörrttéénneetteekk..
A Japánból eredõ és igen népszerû

Papírszínház, a Kamishibai a mesekönyveket mintegy
színházzá alakítja. A fakeretben mozgatható nagymé-
retû lapok segítségével a mesélõ igazi színházi él-
ménnyé változtatja a hagyományos meseolvasást.
Ajánlott korosztály: 4-10 éves korig. 45 perc.

SSzzeepptteemmbbeerr  1133..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll kköözzööss  ttáárrssaassjjááttéé--
kkoozzááss.. Vajon megtalálod a labirintusból kivezetõ utat?
Tudsz egymás után kétszer hatost dobni? Menni fog a
pókerarc? Gyere, próbáld ki! Ajánlott korosztály: 4-12
éves korig. 120 perc.
SSzzeepptteemmbbeerr  2200..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll OOppeerraammeesséékk  –
beavató koncert gyerekeknek. 
Részletek Mozart, Puccini, Donizetti mûveibõl.
Közremûködõk: Hábetler András és barátai. Ajánlott
korosztály: 4-12 éves korig. 60 perc.
SSzzeepptteemmbbeerr  2277..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll  SSáárrkkáánnyykkéésszzííttééss
Farkas Réka iparmûvésszel.
Rajzolunk, festünk, gyurmázunk, fonunk, szövünk,
gyöngyöt fûzünk és mindenki elkészítheti reptethetõ,
vagy zsebbe való, szerencsehozó saját sárkányát.
Ajánlott korosztály: 4-10 éves korig. 120 perc.

Szeptemberig látogatható 
az Eltiporva címû kiállítás
A nagy érdeklõdésre való tekintettel 22001144..  aauugguusszzttuuss
2211--ttõõll  sszzeepptteemmbbeerr  3300--iigg továbbra is látogatható lesz
az 1944-es könyvbetiltásokat, a könyvmegsemmisí-
tést, valamint a könyvtár Kézirattára akkori vezetõjé-
nek, Halász Gábornak az életmûvét és tragikus sorsát
bemutató kiállítás az Országos Széchényi Könyvtár-
ban. A kiállítás látogatása és a kapcsolódó tárlatveze-
tés is díjmentes lesz augusztus 28-án, szeptember 4-
én, 11-én, 18-án és 25-én 15 órától.
AA  kkiiáállllííttááss  hheellyysszzíínnee::  OOrrsszzáággooss  SSzzéécchhéénnyyii  KKöönnyyvvttáárr,,
BBuuddaavváárrii  PPaalloottaa  FF  ééppüülleett,,  55..  sszziinntt,,  EErreekkllyyeettéérr..  NNyyiittvvaa
ttaarrttááss::  kkeeddddttõõll  sszzoommbbaattiigg  1100  ééss  1188  óórraa  kköözzöötttt..  
A tárlatvezetést minimum hat jelentkezõ esetén tarta-
nak, ezért kérik, szíveskedjenek legkésõbb a válasz-
tott idõpont elõtti hétfõn részvételi szándékukat jelez-
ni a csoportvezetes@oszk.hu címen, vagy a 224-
3742 telefonon hétfõtõl csütörtökig 9-16 óra között,
pénteken 9-13 óra között.

Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum
((II..,,  FFõõ  uuttccaa  66..))  
AA  ffáákk  ttiittkkooss  sszzíívvee - Megújuló tárgyi világunk a mai la-
káskultúrában. A kiállítás szeptember 27-ig tekinthe-
tõ meg. Nyitva tartás: keddtõl szombatig 10 és 18 óra
között.
AAzz  aaggyyaaggttóóll  aa  mmûûaallkkoottáássiigg  - Molnár Imre bõrmûves
iparmûvész kiállítása. Idõpont: 2014. augusztus 1. –
szeptember 27.
IIffjjúú  mmeesstteerreekk  rreemmeekkeeii  - A Népmûvészet Ifjú Mestere
pályázat 2014. évi kiállítása. Idõpont: 2014. augusztus
15. – szeptember 16. Helyszín: Magyar Népi Iparmû-
vészeti Múzeum idõszaki kiállítóterme, I., Szilágyi
Dezsõ tér. Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig 9 és 16
óra között, pénteken 9 és 13 óra között.

Programok

A „Szomszédnéni” is ott lesz a bálon
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(Folytatás az 1. oldalról)
s Kevesebbet olvasunk mostanában?

- Örök idõzavarban szenvedünk, a hektikus, ro-
hanó élet nem kedvez az olvasásnak. Esténként
egyre ritkábban érzünk késztetést arra, hogy egy
könyvvel zárjuk a napot, hanem fáradtan lero-
gyunk a tévé elé. Vagy ha olvasunk is, nem könyv-
bõl tesszük. Sajnálatos módon kezdünk leszokni
a papír alapú kiadványokról, pedig csodálatos
munkák születnek, melyeket kézbe véve különle-
ges esztétikai élményben lehet részünk. Évrõl év-
re nagyon sok szép könyv jelenik meg, legyen az
krimi, szakácskönyv, vagy szépirodalom.
sMikor, miféle könyveket vesz a kezébe legszíveseb-
ben?

- Legtöbbször késõ este, éjjel
olvasok. De elõfordul az is,
hogy este hat óra után, ami-
kor bezárjuk a boltot, s ren-
det rakok a polcokon, a ke-
zemben ragad egy könyv, így
leülök még egy kicsit olvas-
ni. Bármilyen mûfajú, de
rangos, minõségi kiadvány
le tud kötni. Nem vagyok új-
donság centrikus. A két vi-
lágháború közti irodalmat,
például Szép Ernõ, Krúdy
Gyula, Hunyady Sándor írá-
sait nagyon szeretem, õket
újból és újból elõveszem. 
s Milyen kiadók lesznek je-
len az idei Magyar Nyelv és a
Magyar Könyv Ünnepén?

- Mintegy huszonöt kiadó
mutatja be kiadványait a
Szentháromság téren. Fõ-
ként kisebb, kevésbé ismert,
köztük határon túli kiadókkal találkozhatunk
majd: olyan értékes mûhelyekkel, amelyek a ne-
héz körülmények ellenére is még élnek, dolgoz-
nak, számtalan különleges alkotással színesítve,
gazdagítva a magyar kultúrát.
s A háromnapos rendezvénysorozat ezúttal is sok-
színû programokkal várja a látogatókat. Ezek közül
mire hívná fel az érdeklõdõk figyelmét?

- Idén, az elsõ világháború kitörésének századik
évfordulójára emlékezve, a front alatt született

irodalommal, mûvészeti alkotásokkal foglalkozik
több program. Emellett kiemelt figyelmet kap a
kárpátaljai magyarság kultúrája, ugyanis a ren-
dezvény díszvendége Munkács lesz, amellyel ez év
tavaszán kötött testvérvárosi szerzõdést a
Budavári Önkormányzat. A munkácsiak zene-
karral, kórussal lépnek fel a könyvünnepen, s je-
len lesz többek között Majnek Antal munkácsi
püspök is, aki az elsõ világháború áldozatainak
emlékére fog szentmisét celebrálni a Mátyás-
templomban. 

A szórakoztató délelõtti gyerekprogramok, va-
lamint az esti koncertek az idei rendezvényrõl
sem fognak hiányozni. 

Újdonság, hogy a kiadók pavilonjaiban kedvez-
ményekre jogosító karszalagot kaphatunk majd,
mellyel ingyenesen látogathatjuk az Országos
Széchényi Könyvtár Babits-kiállítását,az Orszá-
gos Levéltár elsõ világháborús tárlatát és a
Hadtörténeti  Intézet és Múzeum valamennyi ki-
állítását. A karszalaggal emellett 50%-os kedvez-
ménnyel tekinthetjük meg a Sziklakórházat, vala-
mint a volt Honvéd Fõparancsnokság épületé-
ben néhány hete nyílt Zsolnay-kiállítást.              -d-

Beszélgetés Bakó Annamáriával

„Könyvet ünnepelni fontos 
a mai világban”

Szalóki Ági zeneszerzõ, énekes Körforgás
címû családi zenéskönyvének különle-
ges hangulatú dalai is felcsendülnek a
Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ün-
nepén. A magyar, cigány, afrikai mali és
pigmeus, valamint indiai zenei hagyo-
mányok mellett, a jazz és a könnyûzene
világába is bepillantást engedõ koncert
a gyermekek és felnõttek számára egy-
aránt különleges élményt ígér. 

sMost elõször lép fel az I. kerületben?
- Szerencsésnek mondhatom magam, hi-
szen már több alkalommal itt lehettem.
Másfél évtizeddel ezelõtt rendszeresen
koncerteztünk az azóta lebontott Rác
kertben, ahogyan a tabáni szabadtéri
színpadon is számtalanszor énekeltem.
A Vár régi ismerõsöm, szereplõje lehet-
tem a Nemzeti Táncszínházban, a
Zsuráfszky Zoltán által vezetett, hajdani
Budapest Táncszínház Bonchida há-
romszor címû elõadásának, míg a Hídünnep és a
Mesterségek Ünnepe rendszeres fellépõjeként
éneklés közben számtalanszor gyönyörködhet-
tem a dunai panorámában. Legutóbb a
Széchenyi Könyvtárban énekeltem a Nõnap al-
kalmából.
s Ezek szerint otthon érzi magát nálunk?

- Igen! Annál is inkább, mert rengeteg családi
szál köt az I. kerülethez. Apai nagymamám tabá-
ni sváb lány volt, a mai víztározó helyén állt a
házuk, fûszer és csemege üzletet vezettek a Sánc
utcában. Nevelõapám ma is a Várban, a
Táncsics utcában lakik. Kutyásként szívesen sé-
tálok a Vérmezõn és a Tóth Árpád sétányon.
Sok szép emlék köt ide. Vannak a fõvárosnak
olyan területei, településrészei, amelyeknek erõs
közösségteremtõ erejük van, a Vár és a Tabán is
közéjük tartozik.
s Hamarosan a vári könyvünnepen lép fel. Mit je-
lent az Ön számára az irodalom?

- Tanulást, kikapcsolódást, utazást. Legutóbb
Háy János: Napra jutni címû könyvét olvastam,
amely a hatvanas-hetvenes évek magyar vidéki
létét, ezen belül egy család életét, mindennapja-

it mutatja be a gyerek szemével. A könyv, az iro-
dalom kisgyerekkorom óta meghatározza az éle-
temet. Nem volt olyan este, hogy a szüleim ne ol-
vastak volna nekem mesét, késõbb pedig folyta-
tásokban meseregényeket.
s Ezúttal milyen koncertre számíthatnak a kerüle-
tiek?

- Tavasszal jelent meg új gyereklemezem, a
Körforgás, amelyhez egy könyv is tartozik. Ebben
az általam énekelt klasszikus és kortárs magyar
versek és három mese kap helyet Szabó T. Anna
tollából. A Körforgás az egész család számára ké-
szült, ennek megfelelõen az este 8-kor kezdõdõ
koncert zenés kalandtúra, melyen a közönséggel
együtt színes, izgalmas tájakat járunk be.
s Aki esetleg nem lehet jelen a könyvünnepen, hol
találkozhat Önnel ezt követõen?

- Örömmel mondhatom, hogy jó néhány fellé-
pésem lesz szeptemberben. Augusztus 27-én,
Kispesten népzenei koncertet adok kiváló nép-
zenész társaimmal. Ezt követõen elindulnak a
próbái egy új mûsornak, amiben ismét Herczku
Ágival és Bognár Szilvivel lépek fel a Mûvészetek
Palotájában.                                                                   -k-

Szeptember 4-én Hollós Ádám festõmûvész
bükkfatáblára festett urbánus pillanatképeivel
nyitja meg õszi szezonját a Várnegyed Galéria. A
Várfok Galériához kötõdõ fiatal alkotó ezúttal a
„szomszéd várban” is bemutatkozik. 

s Hogyan indult a pályája?
- 2011-ben végeztem a Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem festõ szakán. Tanulmányaimat Mauer
Dóránál kezdtem, majd Radák Eszter vette át az
osztályt. Nagyon sokat köszönhetek neki, ha
nem figyelt volna ránk külön-külön is, nélküle
nem állnék ezen a technikai és intellektuális
szinten.

Büszke vagyok, mert a diplomavédésem más-
napján felhívtak a Várfok Galériából és megkér-
dezték, hogy van-e már galéria-kötõdésem.
Néhány nappal késõbb a személyes találkozásra
és a megállapodásra is sor került. Szerencsésnek
mondhatom magam, hogy a legtöbb pályakez-
dõvel ellentétben, nekem nem kellett végigko-
pogtatnom a galériákat.
s Milyen tematikájú képeket állít ki a Várnegyed
Galériában?

- Az utóbbi egy-két év termésébõl válogatok, elsõ-
sorban nagyobb méretû, grandiózusabb képe-
ket, ötletkötegként átívelõ alkotásokat láthat
majd a közönség. Nálam „házi szabálynak” szá-
mít, hogy csak valós, életben megtörtént helyze-
teket ábrázolok. Visszatérõ témám az elidegene-
dés, a kiszolgáltatottság, a sztereotípiától való el-
szakadás. Olyan nem létezõ terek, atmoszférák
bemutatása, amiket nem ismerünk fel.
Foglalkoztam traumakezeléssel is, krízishelyzete-
ket is festettem. Egyfajta iróniával, szkepszissel
nézem a dolgokat, de mindez semmiképp sem
tartozik a blõd, vagy az abszurd kategóriába.
Akadnak visszatérõ témáim, de óvakodom a so-
rozatszerûségtõl.
sHogy fogadta a Várnegyed Galéria meghívását?

- Jólesõ dolog, ha egy korábban ismeretlen térrel
is megküzd az ember. A Várfok Galéria minden
kiállítóterét ismerem, a Várnegyed Galéria új ki-
hívást jelent.
s Ki nyitja meg a kiállítást?

- Szeptember 4-én 18 órakor Kovács Krisztina
mûvészettörténész, a Várfok Galéria munka-
társa tartja a megnyitót.                                                       a.

Szezonnyitó a Várnegyed
Galériában

Zenés színpadi kalandtúra
Szalóki Ágival

Hollós Ádám: Fórum
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A  Magyar Nyelv és a Magyar Könyv ÜnnepeA  Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepe
2014. SZEPTEMBER 5-7-IG A SZENTHÁROMSÁG TÉREN

2014. SZEPTEMBER 5., PÉNTEK

16.00 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
A Magyra Nyelv és Magyar Könyv Ünnepét az idei évben Potápi
Árpád nemzetpolitikáért felelõs államtitkár nyitja meg, köszön-
tõt mond dr. Nagy Gábor Tamás polgármester. 

16.30 -18.30 „HOGY A MAGYARSÁG NE VESSZEN
EL NYOMTALANUL EZEN A VIDÉKEN”
Kárpátalja, ahol a magyar kisebbség él, mindvégig fontos szerepet
játszott a magyar történelemben, illetve mûvelõdéstörténetben. A
török hódoltság idõszakában – a Partium részeként – viszonylagos
önállóságot élvezett, s ehhez a vidékhez kötõdnek a kuruckor és a
Rákóczi család életének kiemelkedõ eseményei is. Itt született ké-
sõbb Munkácsy Mihály, a világszerte ismert festõmûvész, és
Hollósy Simon, a nagybányai festõiskola híres képviselõje. Az elsõ
világháborút követõ békediktátumok gyökerestõl felforgatták a vi-
dék mindennapjait, több évszázados kötelékeket szaggattak szét.
1918–1991 között olyan sok rendszer és megszálló hatóság tapos-
ta ezt az „ibolyányi, ölelésnyi, töredék hazácská”-t, hogy méltán
emlegetik azt a munkácsi polgárt, aki bár ki sem mozdult a lakásá-
ból, mégis legalább öt állam polgára volt. Kárpátalja kultúráját,
zenéjét, dalait a munkácsi magyar iskola növendékei, a Rusznak
zenekar és a Bravis kórus hozzák el Budavárra.Munkács városát
Lengyel Zoltán polgármester és Popovics Béla Magyar Örökség
díjas helytörténész mutatja be Önöknek. 

18.30. ISMERNEK TÉGED
Mezey Katalin József Attila-díjas költõ, író nyolcadik prózakötete
az elmúlt bõ egy évtized elbeszéléseit, kisregényeit gyûjti egybe. A
kötet minden írásának mélyén megtalálhatók a XX. század nagy
történelmi és társadalmi kataklizmáinak be nem hegedt sebei. A
történetek többnyire fiatal hõsei hol humorral, iróniával, a meg-
változtathatatlan tudatába való beletörõdéssel, hol kétségbeesés-
sel tekintenek a sorsukat alakító erõkre. 

20.00 CSEMER BOGGIE KONCERTJE
Csemer Boglárka, BOGGIE, fiatal dalszerzõ és énekesnõ kisgyer-
mek korától az éneklés és a zene megszállottja. Komolyzenei ta-
nulmányai után a Kõbányai Jazz Stúdió ének szakán tanult. 2013-
ban jelent meg elsõ, háromnyelvû albuma, amely elõkelõ helyet
ért el a Mahasz eladási listáján és az amerikai Billboard magazin
jazz album listáján is. Állandó zongoristája és szerzõtársa,
Sebestyén Áron, akivel egyik elsõ közös szerzeményüket, a
Japánkert címû dalt a Magyar Jazzszövetség különdíjjal jutalmaz-
ta. Boggie fellépett már a Budapest Music Centerben, a párizsi
Jazz Sur Seine fesztiválon, Frankfurtban, Amszterdamban és
Bécsben is. Dalait most a budavári közönség is élvezheti. 

2014. SZEPTEMBER 6., SZOMBAT

GYERMEKMATINÉ
10.00 CSIZMÁS KANDÚR
A szegény legény egyetlen tulajdona egy macska. De nem
ám akármilyen macska az!  Az agyafúrt kandúr kalandjait az
Ákom-Bákom Bábcsoport hozza el a gyerekeknek.

GYERMEKMATINÉ
11.00 A NAGY MESEMONDÓ MESÉI 
A magyar irodalom Nagy Mesemondója, Benedek Elek, aki-
nek meséibõl a Kerekerdõ Óvoda óvodásai mesélnek majd.
Elõadásuk a nem csupán a legkisebbek számára nyújt felejthetet-
len élményeket. 

13.00. DALLAMOK KÁRPÁTALJÁRÓL 
A munkácsi Rusznak zenekar kárpátaljai népi dalokat, magyar
népdalokat és kárpátaljai szerzõk mûveit adja elõ. A zenekar veze-
tõje Malcsickij Nesztor. 

A „Rusznákok” a Munkácsi Kultúrház népi folklór zenekara,
1987-bven alakult. Az együttes tagjai aktív résztvevõi Munkács és
Kárpátalja koncert programjainak, gyakran lépnek fel külföldön
is. Egyebek mellett Olaszországban, Magyarországon és
Lengyelországban is felléptek zenei fesztiválokon. A zenekar
tegjai: Malcsickij Nesztor - hegedû, Pohareckij Eduárd - hegedû,
Kupár Mihajlo - harmonika, Angyalosi Olekszándr - alt, Pirov
Mihajlo - basszus, Tuljuk Olekszij - szólista.

13.30 KAGYLÓKÜRT
A Kagylókürt folyóirat egy különleges keleti hangszerrõl kapta a
nevét, amely a szellem gyõzelmét szimbolizálja az anyag felett.  A
folyóiratot Rácz Géza fõszerkesztõ mutatja be. 

14.00 TITÁNTORKÚ SÁMSON 
Dobai Bálint 1983-ban született, 2004 óta publikálja verseit.
Sikerét jól mutatja, hogy verseit beválogatták Az Év Versei 2010 és
a Szép Versek 2011 kötetekbe. A Könyvünnepen az Orfeusz
Kiadó gondozásában megjelent Titántorkú Sámson címû köte-
tét mutatja be a szerzõ.

14.30 DALLAMOK KÁRPÁTALJÁRÓL 
A Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola növendékeibõl ala-
kult leányegyüttes kárpátaljai népdalcsokrot ad elõ Kovács
Valéria vezetésével.

15.00 BELSÕ TÜKÖR 
Mit mutat a belsõ tükör? Oláh János József Attila-díjas magyar
költõ, író legújabb mûvérõl beszélgetünk a szerzõvel.  

15.30  A FRANCIA ASSZONY 
Ferdinandy György legújabb könyve, amely a Magyar Napló ki-
adásában jelent meg, egy nagy szerelem története. Szereplõi: egy
magyar férfi és egy francia nõ. A helyszín Gallia és a trópus, Párizs
és a Szigetek. Az eredmény egy hosszú életen át íródott, fájdalma-
san õszinte szöveg.  

16.00 A BUDAVÁRI TÓTH ÁRPÁD MÛFORDÍTÓI 
DÍJ ÁTADÁSA

Az idei évben is sor kerül a Budavári Önkormányzat által alapított
Tóth Árpád Mûfordítói Díj ünnepélyes átadására. Lorand
Gaspar, azaz Lóránd Gáspár 1925-ben Marosvásárhelyen született
francia költõ, ma már nyugdíjas sebészprofesszor. A háború után
került Párizsba, ahol elvégezte az orvosi egyetemet. Ezután a jeruzsá-
lemi, a betlehemi, majd a tuniszi francia kórházban dolgozott se-
bészként. Magyarul anyanyelvi szinten beszél, de irodalmi munkás-
sága teljes egészében francia nyelvû. Franciaországban sorra nyerte
el a legrangosabb költészeti díjakat. Mûfordítóként is jelentõs telje-
sítményt mondhat magáénak, a francia nagyközönség általa ismer-
te meg és értette meg Pilinszkyt. E teljesítményt ismeri el a
Budavári Önkormányzat a Tóth Árpád Mûfordítói Díjjal. 

16.30 EGY MAGYAR FRANCIA KÖLTÕ 
Loran Gaspar verseibõl és mûfordításaiból Dóczi Péter és Varga
Kata színmûvészek adnak elõ francia és magyar nyelven. Elõadá-
sukban hallhatjuk mások mellett Pilinszky verseit – Loran
Gaspar fordításában. 

17.00 BARANGOLÁSOK KÁRPÁTALJÁN
Popovics Béla helytörténész kalauzolásával megismerkedhetnek
Kárpátalja négy vármegyényi területének gazdag történelmével,
kultúrájával és természeti értékeivel. 

17.30 A LITEA KÖNYVSZALON ÚJDONSÁGAI 
A Litea Könyvszalon sikerkönyveit és meglepetéseit Bakó
Annamária, a könyvünnep egyik ötletgazdája mutatja be a kö-
zönségnek.  

18.00 ÜNNEPI MÁRAI SZALON A BUDAI VÁRBAN
„Tapasztalom, hogy minden író annyit veszít írói és erkölcsi sú-
lyából, amennyi az általa kiszorított politikai szerepkör sú-
lya.”Márai Sándor, 1945.

A 25 éve elhunyt Márai Sándorra emlékezik az ünnepi Márai
Szalon. Márai mûveit és szellemiségét Lovas Rozi színmûvész,
Balikó Tamás színmûvész, rendezõ, Mécs Károly Kossuth-díjas
színmûvész és Szabó Sándor gitármûvész idézik meg. Az ünnepi
Márai Szalon házigazdája Szigethy Gábor író, rendezõ.

20.00 KÖRFORGÁS - SZALÓKI ÁGI KONCERTJE
A Körforgás zenei anyagát énekelt versek alkotják, mások mellett
József Attila, Tamkó Sirató Károly, Szabó T. Anna, Erdõs Virág,
Jónás Tamás és Garaczi László költeményei. A dalok a magyar és
világzenei hagyományok mellett a jazz és a könnyûzene világából
is merítenek és   a szerelemrõl, a születésrõl, a családról és az elmú-
lásról szólnak hozzánk. A Budai Várban tartott koncertre Szalóki
Ági meglepetéssel is készül… 

2014. SZEPTEMBER 7., VASÁRNAP

GYERMEKMATINÉ
10.00 KISKAKAS MEG A TÖRÖK CSÁSZÁR, 

AVAGY A TÖRÖK KIÛZETÉSE
A gyémánt félkrajcárral kezdõdött minden, amit egy szegény em-
ber kakaskája talált egy szemétdombon. De a kapzsi török császár
elvette tõle. Kakasunk próbálkozott, de nem sikerült. Bedobták
a kútba, majd a tüzes katlanba, aztán a darazsak közé. Végül a da-
razsak segítségével övé lett a török összes kincse. De mi köze a kis-
kakasnak a török kiûzetéséhez? A Gadalyda Színház elõadásából
kiderül! 

GYERMEKMATINÉ
11.00 EGY ÜTÕS ÓRA
Kováts Kriszta és Perger István Guszty mûsorában a gyere-
kek különbözõ ütõhangszerekkel ismerkedhetnek meg és rögtön
be is szállhatnak a közös zenélésbe, miközben énekelnek és tán-
colnak.

14.00 HAMVAS BÉLA ÉLETMÛVE  
Az államcenzúra idején Hamvas mûvei gépiratban terjedtek,
ezekbe a másolatokba (a legjobb szándékú továbbadás mellett is)
számos hiba került. A Medio Kiadó gondozásában megjelenõ so-
rozat a mûvek eredeti, hiteles változatát állítja helyre. Az életmû-
sorozatról Palkovics Tibor, Szakács Gábor és Bekõ Borbála, a ki-
adó munkatársai és szerkesztõi beszélgetnek. 

14.30 ÍRÓK ÉS ALKOTÓK A NAGY HÁBORÚRÓL
Gyóni Géza, Balázs Béla, Szép Ernõ, Sík Sándor, és Tersánszky
Józsi Jenõ fronton töltött napjait, ott készült írásait, Molnár
Ferenc és Móricz Zsigmond „szépíró-haditudósításait”  ismerhet-
jük meg az I. világháború centenáriumára megjelent kiadvány-
ból, amelyet Réger Ádám szerkesztõ ajánl az olvasóknak. 

15.30 CZAKÓ GÁBOR ÚJ 
KÖTETEI  

A Kossuth-díjas író két új kötetét is el-
hozza a Budai Várba. A Hitemrõl címû
hit-könyvecske önvallomás: fölbukkan-
nak hajdani, néven nevezett barátok,
szellemi társak és persze a család. 

A másik kötet, Az országút szélén a
világ egyetlen, immár 17. éve létezõ tv-
esszéjének, a Duna tévés Beavatás írott
szövegeinek újabb kicsi kötete. 

16.00 KATONADALOK – A SZÉLKIÁLTÓ 
EGYÜTTES KONCERTJE

„Mire lehullanak a falevelek, hazajönnek a katonák…” – ígérte II.
Vilmos német császár. Ma már tudjuk, hogy a Nagy Háborúból
sokan sohasem tértek haza: a történelmi Magyarország területé-
rõl 3,4 millióan vettek részt az elsõ világháborúban. Több, mint
félmillióan meghaltak, 833 ezren fogságba estek és másfél millió-
an megsebesültek. Nekünk az egykori katonák, valamikori déd-
apáink dalai maradtak meg, amelyek a katonaélet minden állo-
mását megéneklik, a sorozástól a berukkoláson át a hadba vonu-
lásig – szomorú-férfiasan, katartikusan. 

17.00 SZENTEK ÉS VÉRTANÚK AZ I. 
VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN

Az I. világháborúban résztvevõ magyar és európai vértanúkat és
szenteket mutatja be az Etalon Kiadó összeállítása. 

18.00 BEMUTATKOZIK A BÁNFFY SZALON
„Nincs más haza, csak az anyanyelv” – írta naplójába Márai
Sándor. Akár ez is lehetne a mottója a Bánffy György Kulturális
Szalonnak, amelyet 2012-ben mûvészek, kulturális szervezõk, új-
ságírók alapítottak. A Szalon célja, hogy lakhelytõl és anyagi hely-
zettõl függetlenül mindenki számára biztosítson kulturális prog-
ramokat, ahol letisztult gondolatok, míves magyar nyelv, a szó leg-
jobb értelmében vett emelkedett hangulat várja az irodalom ked-
velõit. A Könyvünnepre az I. világháború centenáriumához kö-
tõdõ mûsorral készülnek. 

20.00 A DRESCH QUARTET KONCERTJE
A gépipari tanulmányokat folytató Dresch Mihály tizenhét éves
volt, amikor Johnny Griffin hatására a jazz felé fordult. A konzer-
vatórium jazz tanszakának elvégzése után a magyarországi
mainstream jazz élvonalához kötõdött, s noha azóta megterem-
tette önálló világát, a „hagyományos” jazztõl sem távolodott el
végérvényesen. 

1984-ben alakította meg elsõ saját zenekarát, a Dresch
Quartet-et, amely szinte valamennyi nemzetközi jazz fesztiválon
fellépett már. A Könyvünnep zárókoncertjén a budavári közön-
séget varázsolják el.   

A BELÉPÉS MINDEN PROGRAMRA INGYENES!

:-)

SZENTMISE ÉS JÓTÉKONYSÁGI 
KONCERT A MÁTYÁS-TEMPLOMBAN

Pénteken 18.00 órakor a Mátyás-templomban Majnek Antal
munkácsi püspök celebrál szentmisét az I. világháború áldoza-
tainak emlékére. A szentmisét követõen, 19.00 órától a temp-
lomban a munkácsi Bravis ukrán kamarakórus ad jótékony-
sági koncertet, mûsorukon egyházzenei mûvek szerepelnek.

A Brevis együttest Bilécsko Jaroszláv (basszus) alakította fe-
leségével Magdalénával (szoprán) Munkács városában.
Hozzájuk csatlakozott Fógel Volodimir (bariton), Boburszki
Andrij (tenor), Vihivsyki Nelli (szoprán), Tokar Junona (alt),
Krecskovszki Okszána (alt). Gazdag repertoárjukban egyházi
mûvek, ukrán népdalok, kortárs ukrán popslágerek és külföl-
di világslágerek szerepelnek. A mûvek többségét a capella stí-
lusban vagy ütõs hangszerek kíséretében adják elõ. A zenekar
aktívan részt vesz a város életében koncerteken és más esemé-
nyeken is fellépnek. Sikeresen szerepeltek Ukrajna egyik leg-
nagyobb zenei vetélkedõjén a „Kórusok harcában” az 1+1
TV csatornán.

A Bravis együttes mûsorát szeptember 7-én, vasárnap
délelõtt 10 órakor is meghallgathatják a Mátyás-templom-
ban, ugyancsak jótékonysági koncert keretében.

:-)
:-)

:-)
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IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa
IInnggaattllaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoo--
llyyaammaattoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-
KIADÓ LAKÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::
221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--
mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

BBuuddaaii  Várban a Táncsics Mihály utcában reprezenta-
tív mûemlékházban lévõ 2 szintes, 2 generációs, 2 für-
dõszobával kialakított 110 m2-es, cirkófûtéses önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy ki-
sebb budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 31,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddáánn az Attila úton magas emeleti, egyedi körpano-
rámás, nagy teraszos, 70 m2-es 2,5 szoba hallos, káp-
rázatos kilátású, azonnal beköltözhetõ öröklakás eladó.
Irányár: 27,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

ÚÚrrii  utcában reprezentatív 3 lakásos mûemlékház tel-
jes elsõ emeletén lévõ 105 m2-es, nagypolgári jellegû,
összkomfortos önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti
joga nagy télikerttel átadó. Csereirányár: 26,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

II..  BBuuddaaii  Vár közvetlen közelében a hangulatos Sza-
lag utcában reprezentatív, felújított mûemlékházban lé-
võ egyedi gázfûtéses 41 m2-es önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó vagy nagyobb méretû bu-
dai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 8,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

IIII..  BBuuddáánn a Pitypang utcában belsõ kertes társasház-
ban lévõ I. emeleti 53 m2-es 1.5 szobás, erkélyes, egye-
di fûtésû, alacsony rezsiköltségû, azonnal beköltözhetõ
öröklakás eladó. Irányár: 19,9 M Ft + garázs 1,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Duna-part közelében a
Batthyány téren felújított mûemlékházban 41 m2-es
1,5 szobás, felújított, 90 m2-es 2,5 szoba hallos, erké-
lyes felújítandó és 150 m2-es, erkélyes, igényesen fel-
újított önkormányzati lakások örökölhetõ bérleti joga
átadó vagy hasonló csereértékû budai öröklakásra cse-
rélhetõ. Csereirányár: 9,3 M Ft, 14,5 és 23,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBeemm rakparton reprezentatív mûemlékházban káp-
rázatos dunai panorámájú 128 m2-es 2 szintes, igénye-
sen felújított önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti jo-
ga átadó. Csereirányár: 31,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933. 

NNaapphheeggyyeenn  az Aladár utcában Bauhaus–társasház-
ban lévõ 42 m2-es erkélyes, panorámás, alacsony rezsi-
költségû, egyedi gázfûtéses,  öröklakás eladó.. Irányár:
16 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933. 

IIII..  kkeerrüülleett  Trombitás utcában a Városmajor parkjának
közelében reprezentatív, klasszikus bauhaus-jellegû
társasházban lévõ 100 m2-es, 2 erkélyes 3 szoba hallos
öröklakás gépkocsibeállóval, tárolóval eladó. Irányár:
34,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
2203.  

BBuuddaaii Várban az Úri utcában patinás mûemlékház-
ban lévõ belsõ átriumos  54 m2-es felújított stúdióla-
kás határozott idejû bérleti joga átadó vagy nagyobb
alapterületû vári lakásra cserélhetõ. Csereirányár: 20 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii    Várban, saját részre önkormányzati lakást ke-
resek. Telefon: 202-2505, 06-30-251-380000

AA  BBuuddaappeessttii  Ingatlanközvetítõ Kft. eladó és kiadó la-
kásokat, házakat, telkeket, üzlethelységeket, irodákat
keres! Telefon: 351-9578, 06-70-383-5004.

eellttaarrttááss

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne szakképzett ápolónõi
végzettséggel. Aradi lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-
30-991-8719.

aaddááss--vvéétteell

AAllmmáássii  KKaattaalliinn  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeesstt--
mméénnyyeekkeett,,  óórráákkaatt,,  ddíísszzttáárrggyyaakkaatt,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  sszzoobb--
rrookkaatt,,  ccssiilllláárrtt,,  kköönnyyvveekkeett,,  ccssiippkkéétt,,  bbiizzssuutt,,  sszzõõrrmméétt,,  bboo--
rroossttyyáánntt,,  kkiittüünntteettéésstt,,  hhaaggyyaattéékkoott,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall!!
TTeelleeffoonn::  0066--3300--330088--99114488..

AARRAANNYY--EEZZÜÜSSTT  vvéétteellee  aa  lleeggjjoobbbb  nnaappii  áárroonn!!
HHeerreennddii  ppoorrcceelláánntt,,  hhaaggyyaattéékkoott  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáá--

rroollookk..  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--5533..  TTeelleeffoonn::  331166--33665511..
KKéérreemm  tteekkiinnttssee  mmeegg  hhoonnllaappuunnkkaatt,,  

lluuiissggaalleerriiaa..hhuu  ––  vvaaggyy  jjööjjjjöönn  eell  hhoozzzzáánnkk..

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

JJoozzeeff  AAnnttiikkvviittááss..  MMoosszzkkvvaa  ttéérr  33..  sszzáámm  aallaattttii  üüzzlleetteemm--
bbee  lleeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroollookk  bbúúttoorroo--
kkaatt,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  áállllóó--aasszzttaallii--ffaallii--kkaarr  óórráákkaatt,,  aannttiikk

llaakkbbeerreennddeezzééssii  ttáárrggyyaakkaatt,,  mmáárrvváánnyy--bbrroonnzz--óónn--ppoorrccee--
lláánn  ddíísszzttáárrggyyaakkaatt,,  eeuuzziinn  mmáázzaass  ZZssoollnnaayytt,,  KKoovvááccss

MMaarrggiitt,,  GGoorrkkaa  kkeerráámmiiáákkaatt,,  HHeerreennddii  nniippeekkeett,,  eeüüssttöökkeett,,
ccssiilllláárrookkaatt  ééss  tteelljjeess  hhaaggyyaattéékkoott..  AA  kkiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann..

TTeelleeffoonn::  0066--2200--332244--22770033..

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

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállás-
sal, értékbecsléssel, Pintér Nikoletta (festmény, porce-
lán, alpacca, réz- bronztárgy, hibás is, képeslap, bizsu)
Telefon: 466-8321, 06-30-973-4949.

áállllááss

AA  BBuuddaappeessttii Ingatlanközvetítõ Kft. munkatársakat
keres! Érdeklõdni: 06-70-383-5004. A fényképes ön-
életrajzát az ibp@ibp.hu e-mailre várjuk!

sszzoollggáállttaattááss

MMûûbbúúttoorraasszzttaallooss,,  kkáárrppiittooss - nádazás, gyékényezés
munkával, szállítással. Kiss Gábor, I. ker.Budapest,
Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-8384, 06-
20-345-9963.

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2200  éévvee  vváállllaalloomm  iiggéénnyyeesseenn,,  bbeeccssüülleetteesseenn  ffaa  ééss  mmûû--
aannyyaagg  aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccssee--
rrééjjéétt,,  ffeessttéésséétt,,  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!
FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--
555500--00226699..oo

KKöözzééppkkoorrúú, középvégzettségû, jól fõzõ (diétás) nem
dohányzó hölgy, rendezett családi háttérrel háztartásve-
zetést, idõs- vagy gyermekfelügyeletet vállal. Telefon: 06-
30-892-6355.

GGYYOORRSSSSZZOOLLGGÁÁLLAATT
DDuugguulláásseellhháárrííttááss,,  vvíízz,,  vviillllaannyy,,  ffûûttéésssszzeerreellééss  ééss
tteelljjeesskköörrûû  mmáárrkkaaffüüggggeettlleenn  ggáázzkkéésszzüüllééssjjaavvííttááss..

AAnnyyaaggbbeesszzeerrzzéésssseell,,  ggaarraanncciiáávvaall  00--2244--iigg..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--99332244--004433..

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

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalá-
sa is. Gipszkartonozás, kõmûves javítások. Gyors kez-
dés, rövid határidõ. Kovács Gergely 06-30-5686-255.

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL  HHEELLYYSSZZÍÍNNEENN  ggaarraanncciiáávvaall!!  
((OOrriioonn,,  VViiddeeoottoonn,,  IITTTT--NNookkiiaa,,  NNoorrddmmeennddee,,  GGrruunnddiigg,,

SSaammssuunngg,,  LLGG,,  PPaannaassoonniicc,,  SScchhnneeiiddeerr;;  DDuuaall))  
DDiiggiittáálliiss  ááttáállllááss!!  MMiinnddiigg--TTVV  ddeekkóóddeerr  bbeeüüzzeemmeellééss!!  

TTeelleeffoonn::  0066--2200--441100--66339933..

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

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

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelé-
se. Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 1 3754-194oo

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS.. TTeelljjeesskköörrûû  ééppüülleettüüvveeggeezzééss..  
RRééggii  ggeerréébbttookkooss  aabbllaakkookk  ááttaallaakkííttáássaa  tthheerrmmoo  üüvveegg--
hheezz..    CCíímm::  AAvvaarr  uu..  2255..,,  tteelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988..

bbuuddaaiiuuvveeggeess..hhuu  00

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess
ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviillllaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..
TTeelleeffoonn::  00662200--99334444--666644,,  224466--99002211..  EEllmmûû  áállttaall
mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oo

RREEDDÕÕNNYYÖÖSS  mmuunnkkáákk
KKéésszzííttééss--jjaavvííttááss..SSzzúúnnyyoogghháállóókk,,  rreelluuxxaa,,  

sszzaallaaggffüüggggöönnyy,,  gguurrttnnii  ccsseerree..MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  
eellffooggaaddhhaattóó  áárr..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199..

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyhák felújítása, átalakítása! csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbeszer-
zéssel, garanciával! Vízóraszerelés ügyintézéssel! Tele-
fon: 06-20-961-6153. www.mesterur.hu.

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.

VVíízz--ffûûttééss--sszzeellllõõzzéésssszzeerreellééss, fürdõszoba átépítés, ki-
alakítás, közvetlenül a Várfok utcából.
Telefon: 06-20-441-86-16.

RRáásszzoorruullóó  nagycsaládok részére folyamatosan gyûj-
tünk használható holmikat (ruhát, bútort, konyhai esz-
közt, elektromos és gázkészüléket stb.) amelyekért ér-
te megyünk és elvisszük Nógrád megyébe. Telefon: 06-
30-942-0979.

eeggéésszzsséégg

GERINCBETEGSÉGRE Persolvo Gyógyszalon 
Gerincerõsítés, nyújtás, fájdalomcsillapítás,

masszázs.  Cím: Krisztina krt. 2., Széll Kálmán
térnél. Telefon: 06-30-357-2798. 

www.gerinc.net. Ingyenes próbakezelés!

SSZZEEMMÉÉLLYYII  EEDDZZÉÉSS,,  ffiittttssééggii  eeggéésszzssééggüüggyyii  áállllaappoottffeell--
mméérrééss,,  éélleettmmóódd  ttaannááccssaaddááss  nnõõkknneekk,,  kkiissggyyeerrmmeekkeess

aannyyuukkáákknnaakk,,  üüzzlleetteemmbbeerreekknneekk,,  iiddõõsseekknneekk  aa
BBoouuttiiqquuee  FFiittnneessss  MMoozzggááss  SSttúúddiióóbbaann..

VVáárroomm  ÖÖnntt  //  RRééppáássii  EEddiinnaa  sszzeemmééllyyii  eeddzzõõ
II..kkeerr..  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  3388..  TT::  0066--2200--997722--99004466

wwwwww..bbqqffiitt..hhuu ffaacceebbooookk..ccoomm//bboouuttiiqquueeffiittnneessss..hhuu

IIzzoommlleettaappaaddáássrraa, fej-, nyak-, hátfájdalmak kezelése,
teljes testmasszázs. Szakrendelõben, Csengery u. 25.
vagy a 3. kerület Vörösvári út 88-96. vagy az ön ottho-
nában. Csipak Zoltán gyógymasszõr, telefon: 06-20-
595-3057.

MMeeggbbíízzhhaattóó  ggyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss  hháázzhhoozz  mmeeggyy!!
FFáájjóóss  lláábbaatt,,  bbeennõõtttt  kköörrmmöött  sszzaakksszzeerrûûeenn  ááppoollookk..

TTeelleeffoonn::  0066--2200--777766--44665566..

JJÖÖJJJJÖÖNN!!  EEllmmúúllnnaakk  aa  ffáájjddaallmmaakk!!  
KKöönnnnyyeebbbbeenn  ffoogg  mmoozzooggnnii,,  ééss  mméégg  llaazzííttaannii  iiss  

mmeeggttaannuull..  SSzzeepptteemmbbeerr  1111  --ttõõll  ccssüüttöörrttöökköönnkkéénntt,,
eessttee  66  óórrááttóóll  aa  TToollddyy  FFeerreenncc  GGiimmnnáázziiuummbbaann..

FFEELLDDEENNKKRRAAIISS®®  MMOOZZGGÁÁSSÓÓRRÁÁKK::
wwwwww..ffeellddeennkkrraaiiss--ttaannffoollyyaamm..hhuu  

++3366  2200 552222  22772211..

ookkttaattááss

FFeejjlleesszzttééss::  20 éves gyakorlattal rendelkezõ gyógype-
dagógus tanulási- és részképességzavaros gyerekek
felmérését és fejlesztését vállalom. Hívjon bizalommal!
Telefon: 06-20-363-5053, fejlesztokucko.uw.hu

MMaatteemmaattiikkaa, fizika tanítás. Emeltszintû és középszin-
tû érettségire, egyetemi, fõiskolai tanulmányokra felké-
szítés. Több mint húszéves gyakorlat. Telefon: 06-1-
213-7747, 06-20-518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa  szaktanár oktatást vállal referencia-
munkákkal valamennyi korosztály számára. Felkészítés
középiskolai és egyetemi felvételi vizsgára. Évközi fel-
zárkóztatás minden iskolatípus esetében. Telefon: +36-
30-290-7925.

Ingatlan

Oktatás

Adás-vétel

Eltartás

Egészség
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Ismét megnyílt a BÜFÉ a Városháza aulájában! 
Friss szendvicsek, üdítõk, sütemények, saláták, 

finom pékáru, kávé. 
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket! 

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

EENNEERRGGIIAA--SSTTOOPP  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

Szolgáltatás

RREEDDÕÕNNYY
RREELLUUXXAA

NNAAPPEELLLLEENNZZÕÕ
SSZZÚÚNNYYOOGGHHÁÁLLÓÓ
GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL

LLEEGGOOLLCCSSÓÓBBBBAANN!!
0066--7700--334411--99448899

Állás

Új terjesztõ a Várnegyed újságnál
Teelleeffoonnsszzáámm::  0066--11--333366--0044--3355      

EE--mmaaiill::  uuggyyffeellsszzoollggaallaatt@@pprreesssslloogg..hhuu
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