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„Szia, Picur! Megvárhatlak?”

Megnyílt a Pom Pom játszótér
Újabb tematikus játszótérrel gazdagodott a
kerület. A magyar rajzfilmhõsök falával dí-
szített Franklin, a Rumini, a bátor kisegér
kalandjait felidézõ Mária téri, valamint a
gellérthegyi Vuk játszótér után, a Naphegy
téren kialakított Pom Pom játszóteret is bir-
tokba vehették a gyerekek. 

Vidám ünnepség keretében nyitotta meg kapuit
a Naphegy téren kialakított Pom Pom játszótér,
ahol mesék, lufik, málnaszörp, no meg - gondol-
va Csukás István Pom Pom meséinek kedvelt fi-
gurájára, a csokoládéval fogyókúrázó Gombóc
Artúrra - egy kis édesség várta a gyerekeket. 

Elsõként Kútvölgyi Erzsébet – Pom Pom leg-
jobb barátja, Picur hangja – szólt a gyerekekhez, a
színmûvésznõ természetesen mesével szórakoz-

tatta a hálás közönséget. A játszóteret hivatalosan
megnyitó dr. Nagy Gábor Tamás mindenekelõtt
a helyszín múltjáról beszélt. A polgármester el-
mondta, korábban egy egyszerû, ám rendezett ját-
szótér várta a Naphegy téren az apróságokat, ezt
alakította most át a tematikus játszótér program
keretében az önkormányzat. Az alapgondolat
még 2007-bõl származik, akkor kerültek fel a
Franklin lépcsõ melletti játszótér tûzfalára a ma-
gyar rajzfilmek mesehõseit ábrázoló rajzok.
Három évvel késõbb, 2010-ben adták át a Vuk ját-
szótér átalakításának elsõ ütemét a Gellért-
hegyen, majd idén tavasszal a Mária téren elké-
szült a Rumini játszótér is. Ezt követte a naphegyi
Pom Pom játszótér, amelynek létrehozásában ko-
moly szerepet kapott a két évvel ezelõtt Kányádi
Sándor javaslatára Magyarországon elsõként a
kerületben létrehozott Mesemúzem - sorolta az
utóbbi évek fejlesztéseit a polgármester.

„Kedves hagyomány, hogy a Mesemúzeum
minden évben egy meseíróra bízza az intézmény
kulcsait. Idén Csukás István kapta a nemes fel-
adatot, aki Kányádi Sándortól vette át a tisztsé-
get. Ekkor jött az ötlet, hogy legyen egy Pom Pom
játszótér a Naphegyen, hiszen ez Csukás István
egyik legkedveltebb mesesorozata” - emlékezte-
tett dr. Nagy Gábor Tamás, külön is kiemelve a fi-
gurákat filmre álmodó Sajdik Ferenc szerepét,
akinek egyedi, kifejezetten a kerületnek szánt raj-
zai díszítik a játszótér kerítését. A Pom Pom törté-
neteit felidézõ alkotásokhoz Csukás István írt
idézeteket.  Mint a polgármester rámutatott, a
mesék egyik legfontosabb erénye a tanítás: segíte-
nek abban, hogy a gyerekek hasznos tagjai legye-
nek a közösségnek és egészséges lelkületû felnõtt
váljék belõlük. „Jó példa erre a Pom Pom sorozat,
amelyben a kisebb-nagyobb problémákat, nehéz-

ségeket mindig együtt oldják meg a szereplõk” -
hangsúlyozta Budavár polgármestere.

Mesehõsökbõl pedig a Naphegy téren sincsen
hiány, hiszen Pom Pom valamennyi barátját meg
lehet találni a játszótéren. Külön házat kapott
Madárvédõ Golyókapkodó, Festéktüsszentõ
Hapci Benõ és persze Gombóc Artúr, aki látha-
tóan továbbra sem fogyott le, hiába kúrálja ma-
gát kizárólag csokoládéval. Nem hiányozhat
Pom Pom sem, aki a játszótér egyik bejáratánál a
padon ülõ Picurral fogadja a vendégeket. A fõ-
szereplõk mellett többek között a mesékben

visszatérõen megjelenõ hirdetõoszloppal - a tejé-
re szerelt óra a pontos idõt mutatja - az
Órarugógerincû Felpattanót és Radirpókot fel-
idézõ játékokkal, valamint a Gombóc Artúr afri-
kai útjára emlékeztetõ hajóval és vonattal is talál-
kozhatnak a gyerekek, akik a Szomorú Szamo-
várt mintázó ivókútból csillapíthatják szomju-
kat. A homokozó a játszótér árnyékos oldalára
került, a kicsik biztonságát még tovább erõsíti a
játszóeszközök alatt, illetve körülöttük elhelye-
zett háromszáz négyzetméternyi öntött gumibur-
kolat.                                                                                   K.

Jankovics kiállításra készül a Várnegyed Galéria

Madách 150
Madách 150 – Az ember tragédiája képekben mesélve címmel,
szeptember 2-án Jankovics Marcell grafikáiból nyílik kiállítás a
Várnegyed Galériában. A Kossuth- és Balázs Béla-díjasneves
filmrendezõvel, mûvelõdéstörténésszel filmrõl és festészetrõl tele-
fonon beszélgettünk.

s A magyar rajzfilmgyártás történe-
tében aligha volt nagyobb vállalkozás
az Ember tragédiájánál. Mit lehet eb-
bõl megmutatni egy kiállító terem-
ben? 
- Az anyagi nehézségek miatt kö-
zel negyedszázadon keresztül ké-
szült film papírra nyomtatott,
válogatott kockái valójában sok-
szorosított grafikák. Madách
Imre halálának százötvenedik
évfordulója alkalmából huszon-
két képet láthat majd a közön-

ség. Az évtizedek során természetesen megváltoztak a technikai eljárá-
sok, de ez az alkotás kétharmada kézzel készült rajzokból áll. Éles sze-
mû nézõ azért észlelheti is a különbséget egyes jelenetek képkockái-
nak felbontása között. A számítógépes effektek ugyanakkor nem kap-
tak túlzott hangsúlyt. A kifestéshez használtunk ugyan számítógépet,
ám ebben az esetben is – az egységes látásmód miatt – magam válasz-
tottam a színeket. Az egész estés rajzfilm végül két változatban készült
el, az egyiket filmre, a másikat digitálisan rögzítettük. Nem titok, hogy
a technikai eltérések mellett képi változtatás is történt, sõt a történet
vége is eltér egymástól. Aki ismer, tudja, hogy a Sisyphus és a Mélyvíz
címû munkám is kétféle változatban létezik.
s Találkozunk önnel a kiállítás megnyitóján is?

-Jelenleg kórházban vagyok és 73 évesen már nem vagánykodom, tehát
hallgatok a kezelõorvosom tanácsára. Ha lehet, eljövök, de biztos va-
gyok benne, hogy a kiállítást megnyitó Szemadám György barátom,
Munkácsy Mihály-díjas festõmûvész, mûvészeti író és filmrendezõ, a
rajzfilm ötletadója mindent tud a képekrõl. A közelmúltban jelent meg
könyve Madách-csal való kapcsolatáról. A kötethez én készítettem az il-
lusztrációkat.

A tárlat október 2-án 18 órakor nyílik a Várnegyed Galériában, meg-
nyitja Szemadám György, közremûködik: Usztics Mátyás színmûvész.

Szeptember 5. és 7. között immár 12.
alkalommal rendezték meg a Ma-
gyar Nyelv és a Magyar Könyv Ün-
nepét a Szentháromság téren. A
Budavári Önkormányzat idei ren-
dezvényének díszvendége Kárpátal-
ja, és Budavár legújabb testvérváro-
sa, Munkács volt.

A rendezvény megnyitóján Szente Vajk
színmûvész, a második világháború utá-
ni kárpátaljai magyar irodalom egyik leg-
jelentõsebb költõjének: Kovács Vilmos-
nak, Verecke címû versét szavalta el.

Köszöntõjében dr. Nagy Gábor Ta-
más polgármester megfogalmazta, hogy
milyen érzés 12. alkalommal találkozót
kínálni az olvasóknak, az érdeklõdõk-
nek, a könyvkiadóknak és a rendezvény
vendégeinek. Úgy vélte, „ez már a teljes-
ség egyfajta megnyilvánulása. Jézusról
12 éves korában derült ki, hogy milyen
hivatottsággal jött közénk és 12 apos-
tolt választott maga köré. A 12 jó
ómen” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a
könyvünnep helyszínének rendezése
valójában csak jövõre, a 13-dik alkalom-
ra lesz kész. A valós építkezés mellett a

Budai Várban lelki és nemzeti építke-
zés zajlik – folytatta a gondolatot –, hi-
szen a testvérvárosok sora minden év-
ben egy-egy határon túli településsel
gyarapodik.  Pozsony óvárosa, Lendva,
Zenta és Székelyudvarhely mellett
Kárpátalja eddig fehér folt volt. A
Budavári Önkormányzat Munkáccsal
idén május 17-én kötött testvérvárosi
megállapodást. A polgármester el-
mondta, szeretnék, ha ezentúl több fi-
gyelem jutna a kárpátaljai magyarokra.
Elárulta, hogy eredetileg Bayer Mihály,
Magyarország kijevi nagykövete javasol-
ta a kapcsolatfelvételt Munkáccsal, de
már a Lengyel Zoltán polgármester úr-
ral történt elsõ személyes találkozón ki-
derült,  „erre vártunk, hogy két ilyen sû-
rû múltú történelmi város, mint Buda
és Munkács összekapaszkodjon megint,
kezet nyújtson egymásnak és erõsítse a
nemzeti összetartozás eszméjét” – emlé-
kezett dr. Nagy Gábor Tamás. 

Budavár polgármestere a továbbiak-
ban kijelentette, nem véletlen, hogy ti-
zenkét évvel ezelõtt itt a várban rendez-
ték meg az elsõ Magyar Nyelv és Könyv
Ünnepét. Az 1470-es évektõl itt mûkö-
dött ugyanis Hess András nyomdája és
ebben a nyomdában készült az elsõ ma-
gyar õsnyomtatvány. „Hiszünk a Guten-
berg Galaxisban és abban, hogy az olvas-
mányélményt a könyv adja meg. A nyelv
az az erõ, amely megtart bennünket ma-
gyarnak.” 

(Könyvheti összeállításunk a 4-5. oldalon olvasható)

Buda és Munkács együtt 
a könyvünnepen

2 éves a Mesemúzeum!
A születésnap alkalmából október 4-én,
szombaton 13 órától kézmûves foglalkozás-
sal, színházi elõadással és koncerttel várják a
gyerekeket és szüleiket a felújított Virág
Benedek házban. ((RRéésszzlleetteess  pprrooggrraamm  aa  66..  oollddaalloonn))
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AA  ppáállyyáázzaattoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  ffeellttéétteelleeii::
Támogatás annak a társasháznak nyújtható, amely
a) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként be-
jegyzésre került, (ennek hiányában a társasház alapí-
tó okiratát a Földhivatalhoz benyújtották), és
b) nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztarto-
zással, a Budavári Önkormányzatot megilletõ egyéb
lejárt tartozással vagy a társasházközösség által fel-
vett hitel-tartozással, és
c) építéshatósági engedélyköteles munkálatok eseté-
ben rendelkezik az építéshatóság építési engedélyé-
vel, és
d) közgyûlési határozata alapján
felújítási alapot képez és a közgyûlés döntött – a
pénzintézettõl igényelt kölcsön visszafizetéséhez
megfelelõ mértékû fedezetet nyújtó – a felújítási alap
javára történõ befizetési kötelezettségrõl, avagy a
megemelt közös költség fizetésének kötelezettségét
vállalta.

AA  ttáámmooggaattááss  kkiizzáárróóllaagg  aazz  aalláábbbbii  mméégg  eell  nneemm  vvééggzzeetttt
ffeellúújjííttáássii  ééss  kkoorrsszzeerrûûssííttééssii  mmuunnkkáállaattookkhhoozz  vveehheettõõ
iiggéénnyybbee::
(1)(a) az épület fõ tartószerkezeti elemeinek felújítá-
sa, alap megerõsítése, talajvíz elleni védelem,
(b) tetõ, tetõszerkezet, födémek, kémények teljes
vagy részleges felújítása;
(c) függõfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek fel-
újítása;
(d) lift felújítása,
(e) lépcsõház, egyéb közös használatra szolgáló helyi-
ségek teljes vagy részleges felújítása;
(f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévõ
épületgépészeti berendezések és vezetékhálózatok-

különös tekintettel a gázvezeték rendszer- teljes vagy
részleges felújítására, korszerûsítésére (a központi
antenna, a kaputelefon és a kábel tv berendezéseinek
és vezetékhálózatának kivételével),
(g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha az
együtt jár az épület hõszigetelésének javítását vagy a
baleset megelõzést célzó munkálatokkal,
(h) felszíni csapadékvíz elvezetése,
(i) villámvédelem.
(2) A támogatás kizárólag az (1) bekezdésben megha-
tározott munkálatok elengedhetetlenül szükséges
mértéket meg nem haladó kivitelezési és bonyolítási
költségeinek fedezésére nyújtható

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

AA  ttáámmooggaattááss  iiddõõttaarrttaammaa  ((ffuuttaammiiddeejjee))  lleeggffeelljjeebbbb  1100
éévv..
(A vállalt idõtartamot a társasház maga határozza
meg.)

AA  ppáállyyáázzaattoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  mmóóddjjaa::
A pályázat benyújtásának módja: az erre a célra rend-
szeresített nyomtatványon, a szükséges mellékleteket
csatolva.

AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  hheellyyee::
Budapest Fõváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Iroda
(1014 Budapest I. Kapisztrán tér 1.)

AA  ppáállyyáázzaattookkaatt  ffoollyyaammaattoossaann,,  22001144..  ookkttóóbbeerr  2277..
((hhééttffõõ))  1122..0000  óórrááiigg  lleehheett  bbeennyyúújjttaannii..

AA  ppáállyyáázzaattookk  eellbbíírráálláássáánnaakk  sszzaabbáállyyaaii::
A formailag és tartalmilag megfelelõ pályázatokat az
Önkormányzat 45 napon belül bírálja el, melyrõl írás-
ban értesíti a társasházakat.
A pályázatok elbírálása során - a rendelkezésre álló
pénzösszeg erejéig - a pályázatokat az alábbi sor-
rendben kell figyelembe venni:
- a volt állami, illetve önkormányzati tulajdonú laká-
sok privatizációja során alakult társasházak
- egyéb társasházak és lakásszövetkezetek.
A pályázati kiírás a helyben szokásos módon kerül
közzétételre.
A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyomtatvány
Ügyfélszolgálati Irodáinkon (Bp. I., Kapisztrán tér 1.)
beszerezhetõ, valamint a www.budavar.hu honla-
punkról is letölthetõ. A pályázattal kapcsolatos egyéb
információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Vagyoni
Irodájánál. (Zakhar Péter, Tel: 458-3061)

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Pályázat
Közmeghallgatás és német 
filmklub
A Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat sszzeepptteemmbbeerr  2222--éénn,,
hhééttffõõnn,,  1177..3300--ttóóll  közmeghallgatást tart a Budavári Mûvelõdési
Ház(I. kerület, Bem rakpart 6.) elsõ emeleti Andrássy-termében.
Német filmklub rendezvényükre ezt követõen, 18.00 órától kerül
sor. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak! 
Információ: Schweighoffer Krisztina, chsch@t-online.hu telefon:
06-30/733-5403

Ingyenes jogsegélyszolgálat 
az Asszonyházban
A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége székházában mûködõ
ingyenes jogsegélyszolgálat mmiinnddeenn  hhóónnaapp  mmáássooddiikk  hhééttffõõjjéénn,,
1188--2200  óórraa  kköözzöötttt  várja a jogi tanácsot kérõ polgárokat(nem csak
a budaváriakat). A jogsegélyszolgálatot a Gortvay, Horváth,
Molnár és Társai Ügyvédi Iroda látja el, Dr. Gortvay István veze-
tésével. Cím: 1011 Budapest, Hunyadi János utca 9. (bejárat a
Jégverem utca felõl)

Lelkes csapat a focitornán
Kerületünk önkor-
mányzati foci csa-
pata szigorúan be-
tartotta az olimpia
atyja Coubertin
báró jelmondatát:
Nem a gyõzelem
hanem a részvé-
tel a fontos! Ugya-
nis a Budapesti Kerületek VI. Foci Tornáján a rendkívül erõs me-
zõny második felében végeztek. Az esõs idõ és a kemény ellenfe-
lek sem riasztották el a csapatot, s helytálltak a Vasas Fáy utcai pá-
lyáján. A torna gyõztese Kispest csapata lett. A jól szervezett tor-
nán a mérkõzésen kívül egyebek mellett bográcsos fõzõverseny
és gyerekeknek szóló ügyességi versenyek és kézmûves progra-
mok is voltak, így a foci torna igazi családi nappá bõvült.

Röviden

Sok éves hagyomány, hogy szeptember 2-án,
Buda várának a törököktõl való visszavétel-
ének napján, a Budavári Önkormányzat
ünnepség keretében nyújtja át a Budavárért
Emlékérmet. Így történt az idei 328-dik év-
fordulón is, amikor a Városháza aulájában
hárman vehették át a kitüntetést. 

Incze Ildikó, az önkormányzat rendezvényi refe-
rense köszöntötte a vendégeket, majd összefog-
lalta Buda egyik jeles napjának történetét, ami-
kor 145 év után lekerült a török zászló Buda fala-
iról és 1686. szeptember 2-án a Szent Liga szövet-
séges csapatai hõsies küzdelemben visszafoglal-
ták a Várat a töröktõl. 

A 17. századi hangulatot Kónya István lantmû-
vész egy korabeli szerzõ, Jacques de Saint-Luc D-
moll szonátájával idézte fel.

A Budavárért Emlékérmek átadása elõtt dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester külön köszön-
tötte a közönség soraiban helyet foglaló korábbi
kitüntetetteket. Beszédében arra utalt, hogy az
egykori budai események indították el azt a had-

járatot, amelynek során tíz évvel késõbb, a zentai
gyõztes csatában végleg kiverték a török serege-
ket Magyarországról. 1686-ban indult útjára a
keresztény magyar államról szóló nagy álom:
Zrínyi, Pázmány és Bethlen álma. 

A budai vár falai alatt a pápa seregeivel vállvet-
ve tizenötezer hajdú küzdött – folytatta a szónok.
A vár északi lejtõjén meredek utca viseli Fiáth
János nevét. Angyalföldön Petneházy Dávidról
neveztek el utcát. A fõváros így rótta le tiszteletét
azok elõtt, akik Budavár 1686-i visszafoglalása-
kor – több nemzedék meggyõzõdése szerint – el-
sõként jutottak be az ostromlott várba. De a ha-
gyomány nemcsak az õ nevüket õrizte meg, mint
„elsõkét”, hanem Ramocsaházy Endréét is. A
polgármester számos késõbbi esemény, sorsfor-
dító csata, háború és merénylet felsorolásával il-
lusztrálta szeptember 2-dika történelmi jelentõ-
ségét. 

A vezérfonal, amely az idei kitüntetetteket
összeköti egymással nem más, mint az a tény,
hogy mindhármuk életében szerepet játszott a
háború: Bíró Éva 17 éves lányként élte át az ost-

romot. Szeme elõtt zajlott a királyi palota pusztu-
lása. Melocco Miklós édesapja 1945-tõl az Új
Ember segédszerkesztõje volt, 1951-ben koncep-
ciós perben halálra ítélték és kivégezték.

Sutarski Konrád családját deportálták, édes-
apját besorozták, majd eltûnt a Szovjetunió-
ban. Egész életében õrzi a lengyel–magyar össze-
tartozás élményét, hordozza a katyni mészárlás
emlékét.

- A Budavárért Emlékérem idei díjazottjai a bé-
ke katonái. Olyan emberek, akik alkotó munká-
val békét teremtenek, közösségükben morális,
szellemi zsinórmértéket jelentenek – zárta beszé-
dét dr. Nagy Gábor Tamás, majd elsõként gratu-
lált a kitüntetetteknek.

A polgármesteri köszöntõ után Dragonits
Tamás építész Bíró Éva vári bõrdíszmûvest mél-
tatta. A laudációban elhangzott, hogy Bíró Éva,
aki gyerekkorától kitûnõ kézügyességgel rendel-
kezett, a mestervizsga letétele után nyitotta meg a
Dísz tér 16. szám alatti boltját, „amelynek kiraka-
tai jellegzetes színfoltjai a Várnegyednek”.

A következõ kitüntetettet, Melocco Miklós

Kossuth-díjas szobrászmûvészt barátja, Kányá-
di Sándor Nádszál címû versével köszöntötte.
Személyes hangú üdvözlõbeszédében úgy fo-
galmazott, hogy saját generációját nagyon sze-
rencsésnek tartja, mert a „nagy öregekkel”
Koós Károllyal, Tamási Áronnal, Márton
Áronnal és Illyés Gyulával élhetett együtt.
Melocco Miklósban megtalálta azt a mûvészt,
akirõl azt hitte, hogy hasonlóval már nem talál-
kozhat. „Miklós az emberi szenvedés fölmuta-
tója és ábrázolója”. 

Az idei harmadik kitüntetettet, Sutarski
Konrád költõt, mûfordítót Roman Kowalski,
Lengyelország budapesti nagykövete magyar
nyelven, régi ismerõsként méltatta. Derûsen úgy
fogalmazott: „Sutarski Konrad  egy átlagos len-
gyel: nagyon jóképû, és egyben romantikus lélek.
Élete mutatja, milyen volt a lengyel sors és mi-
lyen a lengyel–magyar barátság.”

A méltató szavak után dr. Nagy Gábor Tamás
átnyújtotta a Budavárért Emlékérmeket, majd a
díjazottak  beírták gondolataikat a városrész em-
lékkönyvébe.

„A Budavárért Emlékérem díjazottjai a béke katonái”

A városrész lakói bizonyára jól ismerik
Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászmû-
vész kútjait, szobrait, hiszen ezek közül több is
található a kerületben. Az idõs mestert szep-
tember 2-án Budavárét Emlékéremmel tün-
tette ki az önkormányzat. A mûvésszel vári
és krisztinavárosi emlékeirõl beszélgettünk.

- Bár több mint harminc éve Zsámbékon lakom,
ma is budapesti embernek tartom magam és szo-
ros a kerülethez való kötõdésem. 1956 után egy
ideig az Attila utcában laktunk. A barátaimmal
gyakran feljártunk a Várba, persze nem azért,
hogy történelmi levegõt szívjunk…
s A Mészáros és Pálya utca sarkán lévõ Kilus-kút és
a Fátyol parkban elhelyezett Elek apó kútja egyaránt
az ön alkotása, és van két szobra is a Várban...

-A Falon átrepülõ apáca 1977-ben került az
Országház utca sarkára. A védett utcanevû terü-
letre a kerület vezetése szeretett volna egy afféle
„védett utcatáblát” helyezni. Olyan alkotást ren-
deltek, amely jelzi az arra járóknak, hogy egykor
a klarisszák kolostorában ülésezett az országgyû-
lés.  Az utca mai elnevezése a XVIII. század végé-
re vezethetõ vissza, amikor a ferences rend nõi
ágának tagjai nagyszabású kolostorépítésbe kezd-
tek az utca északi részén. Ám alig készült el az apá-
cák háza, amikor 1782-ben II. József feloszlatta a
rendet, és az így megüresedett épületbe az ural-
kodó a magyar rendi országgyûlést és a Királyi
Kúriát költöztette.

s Távolabbról szemlélve úgy tûnik, mintha a nõalak
átrepülne a különleges homlokzatú épületen...

-A festett kõfigura akár angyal is lehetne. A turis-
ták gyakran rácsodálkoznak, hogy: „milyen szép
barokk emlék”, de a stílusa inkább a rokokóra
emlékeztet. Igyekeztem a környezetet tisztelve,
azzal harmóniát teremtve dolgozni, hogy a lát-
ványt ne rontsam el. Azt hiszem, annak idején
szándékosan nem egy kõfaragótól, hanem egy
szobrásztól rendelték meg az emlékmûvet, mert
szerették volna, hogy az  „szoborból” legyen. Arra
a kérdésre pedig, hogy miért repül át a falon, íme
a válasz: azért, mert az emlékezés szellemének a
becsukott kapu sem jelent akadályt. 
s A másik szobrot 2007-ben avatták fel a Szabó
Ilonka utcában. Az alkotás az 1956 után kivégzett
Mansfeld Péter emlékére készült.

-Az az igazság, hogy Mansfeldet nem Moszkva pa-
rancsára végezték ki. Moszkva nem tudott róla.
Õ épp úgy mártír volt, mint Tóth Ilonka, aki
agyoninjekciózva elismerte mindazt, amit el sem
követett. Mansfeld Péter a forradalom alatt kellõ
idõben kellõ helyen volt. A fiú mintha arra lett
volna teremtve, hogy rövid fénylõ pályát fusson
be, amelynek csakis erõszakos halál lehet a vége.
15 évesen csatlakozott a Széna téri felkelõkhöz.
A forradalom leverését követõen elõször élet-
fogytig tartó szabadságvesztésre ítélték, majd az
ítéletet halálbüntetésre változtatták és röviddel
18. születésnapja után, 1959. március 21-én ki-
végezték. 

A dombormû a fogva tartóitól
megszökött és magát a mélybe vetõ
alakot örökíti meg, azt az egyetlen
másodpercet, amikor szabadnak
érezhette magát. Mansfeld Péter
ugyanis egy helyszínelés alkalmával
a négy méteres mélységbe ugorva kí-
sérelt meg szökést.
s A szobor a Hullócsillag címet kapta...

-A szobor címének engedélyezése
nehezen született, mert a tizenöt
döntéshozó közül egy – ma is aktív
– történész, akadémikus nem já-
rult hozzá a Hullócsillag elnevezés-
hez. Döntését azzal indokolta,
hogy Mansfeld „köztörvényes” bû-
nözõ volt. Hogy valóban köztörvé-
nyesként  ítélték el, abban kiren-
delt védõügyvédjének volt szerepe.  Annak ide-
jén a politikai elitéltekre ugyanis biztos halálos
ítélet várt, ezért minõsíttette át a vádat. Az emlí-
tett történész miatt  nem lehetett Hullócsillag a
szobor címe de lévén, hogy Magyarországon
szólás szabadság van, az avatás után rávéstem az
eredeti címet. A szobornak egyébként különös
sors jutott: idõnként valaki letöri a jobb kezé-
nek három ujját. A balt még soha nem bántot-
ták, mindig csak a jobbat. Természetesen újra
kijavítom és most sem rögzítem fém csapokkal.
Aki letöri, láthatja, hogy Mansfeld keze újra és
újra sértetlen. 

s A Budavárért Emlékérem átvételekor miért volt
feltûnõen szerény és visszafogott?

-Az ember – hogy ne kelljen szégyenkeznie – utó-
lag megnézi, mit is csinált. Ha visszanézek a pá-
lyámra, azt látom, hogy a Várnegyednél jobban
már nem juthattam volna az ország szívébe. Az
ünnepségen meghatva vettem át az emlékérmet
a polgármester úrtól, mert érzem, hogy a Vár a
két szobrot komolyan vette. A falon átrepülõ
apácát szeretik, Mansfeld Péterrõl pedig lassan
megtudják, hogy ki is volt valójában. 
(A másik két díjazottal készült interjút a következõ
számunkban közöljük)                                        Rojkó A.
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A szobroknak különös sorsa van

Melocco Miklós szobrászmûvész dr. Nagy Gábor Tamás polgármestertõl
vette át a Budavárért Emlékérmet
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Idõsek Napja a Budavári
Mûvelõdési Házban
Az Idõsek Világnapja alkalmából Budavári Mûvelõdési
Ház különleges színházi produkcióval köszönti a kerü-
letben élõ idõseket.
OOkkttóóbbeerr  22--áánn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1111..0000  óórrááttóóll a Budavári
Mûvelõdési Házban mutatják be az Elindult egy lány -
Tolnay Klári 100 címû színdarabot. Párkány László
könyve alapján készült színdarabban a legendás szí-
nésznõ életét Kara Tünde és Kautzky Armand meséli el.
A színészpáros nyolc éve játssza nagy sikerrel a kama-
radarabot, amelyet már játszottak a Madách Színház-
ban, de bemutatták Mohorán, a színésznõ falujában,
Békéscsabán, sõt, még Oslóban is.
A színházi elõadásra a belépés díjtalan, szeretettel vár-
nak mindenkit!

Lakossági fórum a szelektív 
hulladékgyûjtésrõl
Megkezdte a szelektív hulladékgyûjtõk kihelyezését a
kerületben a Fõvárosi Közterület-fenntartó Nonprofit
Zrt. A kék fedelû tartályba a papír-, a sárga fedelû tar-
tályba a mûanyag-hulladékot kell gyûjteni. A lakók kö-
zül többen is jelezték, hogy a tartályokról hiányzik az a
felirat, amely jelzi, melyikbe milyen hulladékot kell elhe-
lyezni. Az Önkormányzat a problémát már jelezte az
FKF Zrt. részére.   
A szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatban az FKF  a
Fõvárosi Önkormányzattal közösen sszzeepptteemmbbeerr  2244--éénn,,
sszzeerrddáánn  1188  óórraakkoorr  llaakkoossssáággii  ffóórruummoott  ttaarrtt  aa  VVáárroosshháázzáánn..
(I., Kapisztrán tér 1.).

Elférnek a buszok
A sajtóban megjelentek olyan hírek, hogy a Lánchíd ut-
cában nem férnek el a buszok. Ezzel kapcsolatban a
BKK azt a tájékoztatást adta, hogy az úttal megegyezõ
teherbírású vízelvezetõ mélyedés kis mélysége az eset-
leg szembetalálkozó szélesebb jármûvek kitérését nem
akadályozza, az engedélyezett 30 km/órás sebesség
betartása forgalombiztonsági kockázatot nem jelent.
Hasonló szélességû sávokon zajlik buszforgalom a város
több pontján, pl. Kossuth Lajos utcában, illetve a
Szilágyi Erzsébet fasorban - tartalmazza a BKK közle-
ménye. Az utcában jelenleg a mûszaki átadás-átvétel
folyamata és a hibák javítása zajlik. A kivitelezõ függet-
len szakértõt kért fel, aki egységes minõsítési rendszert
dolgoz ki az elkészült burkolatok minõsítésére. Ez alap-
ján döntik el, hogy mely szakaszokon szükségesek to-
vábbi kisebb vagy nagyobb javítások. Emiatt a forga-
lomba helyezés idõpontja egyeztetés alatt van, folya-
matosan zajlanak a tárgyalások a BKK-val és a kivitele-
zõvel. 

Röviden

Az önkormányzat ingyen 
hívható zöld száma közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275

Új helyiségeket kapott a nevelési tanácsadó Mediterrán kert 
a Vízivárosban
Lezajlott az Önkormányzat által életre hívott
Kertszépítési Program felmérése, a közel 150
kert bejárása során igazi gyöngyszemekre is
akadtak a szakemberek. A mind szakmai, mind
esztétikai szempontból is egyedülálló kerteket
„amatõr” kertészek hozták létre, bizonyítva,
hogy gondos odafigyeléssel, a növények szerete-
tével és tenni akarással egy egész lakóközösség
számára barátságos környezet teremthetõ.
Fotónk a Ponty utca 10-es szám alatti társasház-
ban készült, ahol Sándor Krisztián jukkákkal,
örökzöld nagyvirágú liliomfával, kínai kender-
pálmákkal, európai ciprusokkal és golgotavi-
rággal teremtett mediterrán hangulatot saját és
lakótársai örömére. Igazi kuriózum a szabad-

földbe kiültetett, több termõkorú nemes olaj-
fa, a gazdagon virágzó babérrózsa és kínai
enyvesmag. Az Önkormányzat a Kertszépítési
Program keretén belül marokkói borostyán-
nal, görögtekerccsel, mulccsal, tápanyag után-
pótlással támogatja a kert további ékesítését.

A példaértékû kerteket részletesen bemutat-
juk az önkormányzat facebook oldalán.  

Szöveg és fotó: Kerényi-Nagy Viktor, okl. kertészmérnök

Jelentõs fejlesztést hajtott végre az önkor-
mányzat a Fõvárosi Pedagógiai Szakszolgá-
lat I. kerületi tagintézményének Logodi utcai
épületében. A tetõtérben kialakított új helyi-
ségeknek köszönhetõen, az eddiginél is jobb
körülmények várják az intézménybe járó gye-
rekeket.

A tetõtér beépítésével egy csoportszobát, négy
fejlesztõ, terápiás helyiséget, valamint egy alkal-
mazotti irodát alakított ki az önkormányzat.
Mint a hivatalos átadás alkalmából megtartott
ünnepségen Tüske Ágnes rámutatott, az intéz-
mény valamennyi dolgozója számára nagy jelen-
tõségû a fejlesztés, amely hozzájárul ahhoz, hogy
még jobb ellátást nyújtsanak. „Valamennyi mun-
katársam arra törekszik, hogy minél komplexebb
terápiás, pedagógiai és pszichológiai támogatást
biztosítsunk a hozzánk fordulóknak. Ebben a
munkában Erich Fromm szociálpszichológus
gondolatát követjük, aki azt mondta: Foglalkoz-
zunk meleg, sugárzó szeretettel a gyerekekkel, és
akkor õk csodákra képesek” – hangsúlyozta   az
intézményvezetõ. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester beszédé-
ben az intézmény közel ötven éves történetét ele-
venítette fel. Elmondta, hogy 1967-ben Buda-
pesten az elsõk között a kerületben alakult meg a
nevelési tanácsadó. Késõbb, sok helyütt megkér-
dõjelezõdött a létjogosultsága a hasonló intézmé-
nyeknek, azonban az I. kerületi önkormányzat
másként gondolkodott: ekkor, a kilencvenes
évek második felében vadonatúj, akadálymente-
sített épületbe költöztette a nevelési tanácsadót. 

„Az önkormányzatnak nem csak azért kell a
mûködési feltételeket biztosítania, mert a tör-
vény ezt elõírja. Azt szeretnénk, hogy az intéz-
ményben folyó munka a legmagasabb színvonalú
legyen, mert ezáltal még több kisgyermek élete le-
het teljesebb” - hangsúlyozta dr. Nagy Gábor
Tamás. 

Az elmúlt években jelentõsen átalakult a szak-
szolgálati ellátás, létrejött a Fõvárosi Pedagógiai
Szakszolgálat, a volt nevelési tanácsadó és logopé-

diai intézet ezen intézmény tagintézményévé
vált. A mûködtetés a Budavári Önkormányzat,
míg a fenntartás a KLIK hatáskörébe került.

Fontos feladatuk a nevelési tanácsadás és a lo-
gopédiai gondozás. Tevékenységi körük 2013.
szeptemberétõl 7 új feladattal bõvült: gyógytest-
nevelés szervezése az I. kerületi oktatási intéz-
ményekben, korai fejlesztés- és gondozás, kon-
duktív pedagógiai ellátás, óvoda és iskolapszi-
chológiai feladatok-, és tehetséggondozási fel-
adatok szervezése. A szakértõi bizottsági felada-
tok keretében iskolaérettségi vizsgálatokat vé-
geznek, illetve szakértõi vizsgálatot folytatnak

annak eldöntése céljából, hogy a gyermek küzd-
e valamilyen beilleszkedési, magatartási vagy ta-
nulási nehézséggel. Az I. kerületi szakszolgálat
specialitása a különféle fejlesztõ, terápiás cso-
portok, mint a pszichodráma, stresszoldó,
kommunikáció-fejlesztõ, figyelemfejlesztõ,
mozgásfejlesztõ csoportok szervezése, mûköd-
tetése. 

Újdonságnak számítanak az elsõ-másodikos,
ötödik-hatodikos tehetséges diákok számára
meghirdetett önismereti foglalkozások. Éves
szinten kb. 1500-1600 tanuló gondozását végzik.
Az utóbbi években egyre súlyosabb és komple-
xebb problémákkal találkoznak, esetenként egy-
egy gyermeket többféle gondozási formában is ré-
szesítenek. 

„A többletfeladatok ellátásához kapcsolódó bõ-
vítésnek köszönhetõen a szakember létszám kö-
zel megduplázódott, ezért már nem volt elegendõ
hely a fejlesztõ, terápiás foglalkozások megtartá-
sára. A tetõtér beépítésével sikerült megnyugtató-
an rendezni a helyhiányt. Megújult a berendezés
is, kellemes légkörben, korszerû körülmények
között fogadhatjuk a hozzánk forduló gyerekeket
és szüleiket”- hangsúlyozta Tüske Ágnes.           -pp-

Befejezõdött a Szilágyi Dezsõ téri reformá-
tus templom felújítása, ez alkalomból a
Nemzeti Örökség Intézete történelmi emlék-
hellyé nyilvánította a mûemléképületet, va-
lamint egy sztélét is felavattak a fõbejárat
mellett. Az avatáson a kerület nevében
Nagy Gábor Tamás polgármester szólalt fel,
az ezt követõ hálaadó istentiszteleten Balog
Zoltán miniszter és Szabó István püspök is
beszédet mondott.

„Egyetlen templom története sem áll önmagá-
ban, mert minden templom múltja, jelene és jö-
võje a közösségé is egyben. A közösségé, amely
egykor a templomot világának középpontjába
helyezte, azé a közösségé, amely a fundamentu-
mokkal együtt saját jövõjének is alapot vetett” –
idézte a kerület polgármestere Mircae Eliade író
és vallástörténész gondolatát a Szilágyi Dezsõ té-

ri templom megújítása és történelmi emlék-
hellyé nyilvánítása kapcsán.

A Szilágyi Dezsõ téren felavatott emlékoszlop
– amit a templom történelmi emlékhellyé nyil-
vánítása alkalmából állítottak – Nagy Gábor
Tamás szerint mostantól arra figyelmeztet ben-
nünket, hogy a budaváriak közössége a múltra, a
történelemre nem úgy tekint, mint egy porlado-
zó, kidobásra ítélt romhalmazra. „A nemzetet a
mi felfogásunk szerint nem csupán a most élõk
alkotják, hanem a valaha éltek és a majdan meg-
születõk is. Így a múlt, a jelen és a jövõ egyszerre
van jelen bennünk: gondolatainkban, tetteink-
ben, indítékainkban és céljainkban” – hangsú-
lyozta a polgármester.

A sztéléavatást követõen a felújított Szilágyi
Dezsõ téri református templomban hálaadó is-
tentiszteletet tartottak, melyen az Emberi
Erõforrások Minisztériumának vezetõje mon-
dott köszöntõt. Balog Zoltán beszédében kiemel-
te: a magyar kereszténységnek az a feladata, hogy

inspirálja a közéleti szereplõket. Magyarázata sze-
rint ez az inspiráció azt jelenti, hogy az „életünk-
kel, munkánkkal mindig szolgálunk valami ma-
gasabb rendût”, de ez – tette hozzá – nem csak a
politikusokra igaz, hanem mindnyájunkra. 

A miniszter elmondta, személyesen is fontos-
nak tartotta és figyelemmel kísérte a templom
évek óta zajló felújítását, ami most, a templom-
torony helyreállításával fejezõdött be. Beszélt ar-
ról is, hogy a Parlament egyik ablakából úgy le-
het látni a Szilágyi Dezsõ téri templom tornyát,
hogy az egy vonalban van a Mátyás-templom tor-
nyával. Ezzel kapcsolatban felidézett egy legen-
dát, amely szerint az 1896-ban felszentelt temp-
lom a felekezeti békesség és egyenlõség szimbó-
luma is akart lenni, hiszen Magyarországon –
Európában az elsõk között – 1895-ben mondta
ki a magyar Országgyûlés a négy történelmi fele-
kezet egyenlõségét.

Szabó István, a Dunamelléki Református
Egyházkerület püspöke igehirdetésében arra
emlékeztetett, hogy 120 évvel ezelõtt épült fel a
budai reformátusok elsõ temploma a Szilágyi
Dezsõ téren, amely nemcsak templom volt, ha-
nem „bölcsõ” is, mert a budai gyülekezetbõl szü-
letett meg a pasaréti, a budahegyvidéki, a kelen-
földi és a gazdagréti egyházkerület. A püspök
hangsúlyozta: miközben minden református
büszke arra, hogy nemzeti emlékhellyé lett a
templom, a budai reformátusok mégsem emlék-
hely akarnak lenni, hanem továbbra is „bölcsõ-
hely”, egy olyan közösség, ahonnan újra és újra
megszületik az élet az „élõ hitre, az üdvösségre és
a reményre”. A püspök reményét fejezte ki, hogy
ez a nemzeti emlékhely egyúttal a nemzeti jövõ-
nek is a helye.                                                                 -d-

Történelmi emlékhely lett a Szilágyi Dezsõ 
téri templom

A történelmi emlékhelyet jelölõ sztélé avatásán Radnainé Fogarasi
Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke elmondta, hogy a tör-
ténelmi emlékhelyek szimbolikus jelentõségû helyek a magyar nemzet
számára – olyan fontos építészeti alkotások, melyek elsõsorban a tör-
ténelemben betöltött szerepük miatt válhattak emlékhellyé. Mint meg-
tudhattuk, országszerte jelenleg 13 nemzeti és 47 történelmi emlékhe-
lyet tartanak nyilván, megjelölésük egységesen egy sztélével, azaz kõosz-
loppal történik, amelyet Zsigmond Attila tervezett. Ezeken az oszlopo-
kon az emlékhellyel kapcsolatos legfontosabb információk szerepelnek:
a Szilágyi Dezsõ téren felállított sztélén többek között arról olvasha-
tunk, hogy az 1896-ban felavatatott neogótikus stílusú templomot Pecz
Samu, a protestáns templomépítészet kiemelkedõ alakja tervezte, s
1915-ben itt kötött házasságot Ady Endre és múzsája, Csinszka.
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(Folytatás az 1. oldalról) 
Kiemelte: az elsõ világháború kitörésének 100.
évfordulóján érdemes mindenkit emlékeztetni
arra, hogy a diktatúra sötét évtizedeiben az elsza-
kított nemzetrészek csak a nyelvükben maradhat-
tak magyarok és mindenféle hátrányos megkü-
lönböztetést kellett elszenvedniük azoknak, akik
magyarok tudtak maradni és vállalták a szüleik-
tõl kapott hagyományt.

Dr. Nagy Gábor Tamás végül annak a kezdemé-
nyezésének adott hangot, hogy nyíljon személyes
tárgyakkal berendezett emlékkiállítás Munkács
várának abban a cellájában, ahol egykor Kazinczy
Ferenc raboskodott. „A nyelv nem az enyém,
nem a tiéd, hanem az édes mienk” – vallotta a re-
formkor nyelvújítója, s ez a nyelv köt minket össze
ma is – zárta beszédét a polgármester. 

A kormány képviseletében Potápi Árpád
János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért fe-

lelõs államtitkára nyitotta
meg a rendezvényt. A 150
ezer magyar lakost számlá-
ló Kárpátalja helytállásá-
nak példájaként Gulácsy
Lajos nyugalmazott kár-
pátaljai református püs-
pök életpályáját említette,
aki két és fél éven át mun-
katáborban raboskodott.
Egyetlen vigasza a Biblia
volt. Amikor hazatért, újra
építeni kezdte a gyülekeze-
tet. Felesége segítségével
összegyûjtötte és restaurál-
ta a még fellelhetõ Bibliá-
kat. A politikus elmondta,
hogy a nemzetpolitikáért
felelõs államtitkárság ta-
valy elindította a Mikes
Kelemen-programot ,
amelynek célja, a diaszpó-
ra területein fellelhetõ, a
megsemmisülés, elkalló-
dás által fenyegetett könyv-

tári hagyaték összegyûjtése. Mint mondta, a kö-
zeljövõben több tízezer ilyen kötet érkezik majd
az Országos Széchényi Könyvtárba feldolgozásra,
amelyeket az OSZK-ban, Kárpát-medencei ma-
gyar iskolákban és könyvtárakban szeretnének el-
helyezni. 

Végezetül példaértékûnek nevezte a kárpátal-
jai ruszin–magyar együttélést, és együttérzéssel je-
lentette ki, hogy tisztában vagyunk vele, a térség-
ben napjainkban a béke a leginkább várva vá-
gyott kincs.                                                                   R. A.

Buda és Munkács együtt 
a könyvünnepen

Hogyan lehet egy szabadtéri színpadon, kivetítõ
és háttérképek nélkül, egyetlen mikrofon segítsé-
gével lebilincselõ elõadást tartani száznál is több
embernek Munkácsról? Ha szeptember 5-én a
Várban lemaradtak róla, legközelebb feltétlenül
hallgassák meg személyesen a Magyar Örökség-
díjjal és a Magyar Érdemkereszttel kitüntetett
Popovics Béla helytörténész elõadását!

A kárpátaljai magyar tanár, helytörténész beve-
zetõben azt az érzést tolmácsolta hallgatóinak,
hogy milyen fantasztikus élmény munkácsiként
a Mátyás-templom és a  Szent István szobor mel-
lett szülõvárosáról beszélni, majd rögtön hozzá-
tette, hogy a Halászbástyát építõ Schulek Frigyes
Munkácson is dolgozott, õ tervezte a Szent József
kápolnát. 

A történelmi településrõl megtudtuk, hogy
Munkács Szent Márton városa, püspöki szék-
hely, amelyet Anonymus említett elõször a
Gesta Hungarorumban. A krónika szerint a
honfoglaló törzsek három nap alatt érték el a te-
lepülést, amelynek neve a munka szóból ered.

Kárpátalja, mint földrajzi tájegység, korábban
soha nem létezett. Ez a vidék hajdan az
Osztrák–Magyar Monarchiához tartozott, majd
Csehszlovákia része lett, késõbb Magyarország-
hoz került, 1944-tõl a Szovjetunió, ma pedig
Ukrajna része. Amíg a Monarchiához tartozott,
addig Északkelet-Magyarországként tartották
számon, négy (Ung, Bereg, Ugocsa és Márama-
ros) vármegyével. A Kárpátalja elnevezés abból a
„csehszlovák idõbõl” származik, akkor így hív-
ták az ország negyedik vármegyéjét. Hetven év
alatt azonban kialakult a kárpátaljai magyar
identitás. 

Kevesen tudják – mondta a helytörténész –,
hogy 1896-ban, a Millennium hét rendezvény-
helyszíne közül, az elsõ Munkács volt. Önálló
szervezõbizottság jött létre a városban lévõ ren-
dezvények lebonyolítására. Az elõkészületek
már 1889-ben megkezdõdtek. Munkács városa a
millenniumi ünnepség lázában égett: az asszo-

nyok zászlót hímeztek, a helyi iskolákban és a
görögkatolikus templom udvarán fákat ültettek,
melyeket a hét vezérrõl és a magyar történelem
jeles személyeirõl neveztek el. Az egyházi és álla-
mi iskolákban sorra követték egymást a megem-
lékezések; munkácsi mesterek munkái szerepel-
tek a budapesti kiállításokon. A helyi rendez-
vénysorozat központi ünnepélyét 1896. július
18-a és 20-a között tartották. 

Ugyanebben az idõben a Latorca-parti város la-
kói gyûjtést rendeztek a helyi Nemzeti Színház
felépítésére. Állami segítséggel 1899-ben nyílt
meg az épület, ahol egykor a kárpátaljai születésû
Uray Tivadar, Csortos Gyula és Salamon Béla is
játszott. A 20. század elején eldöntötték, hogy
Árpád vezér szobra álljon a fõtéren. A szobrot ifj.
Vastagh György tervezte, de felállítására az elsõ
világháború miatt nem került sor.

Popovits Béla végül Kárpátaljáról, mint a ma-
gyar irodalmi nyelv bölcsõjérõl beszélt, hiszen a
nyelvújításkor Kazinczy Ferenc – akinek a közeli
Széphalmon volt birtoka és rabságának utolsó
évét a munkácsi várban töltötte – az északkeleti
nyelvjárást választotta az irodalom számára – zár-
ta a szülõföldjének mûvelõdéstörténeti bemuta-
tását Popovics Béla.                                                     -a-

Írók és alkotók 
a Nagy Háborúról

Egy nemrégiben alapított tematikus ismeretter-
jesztõ kiadvány, az Irodalmi Magazin is bemu-
tatkozott a könyvünnep színpadán. Az Írott
Szó Alapítvány, a Magyar Napló Kiadó, vala-
mint az Országos Széchényi Könyvtár közös ki-
adásában, a Márai Sándor Kulturális Köz-
alapítvány támogatásával megjelenõ folyóirat
legutóbbi, „Írók és alkotók a Nagy Háborúról”
címû számáról a felelõs szerkesztõ, Réger Ádám
és Lukács Bea mûsorvezetõ folytatott pódium-
beszélgetést.

Mint megtudhattuk, az elsõ három tematikus
számban Illyés Gyula, Márai Sándor és
Gárdonyi Géza munkásságát járták körül, ezút-
tal pedig az I. világháború korszakára fókuszál-
tak. Ebben a kiadványban bemutatják, hogyan
élték meg haditudósítóként vagy éppen kato-
naként íróink és alkotóink a háborút (többek
között Móricz Zsigmond, Molnár Ferenc, Szép
Ernõ, Tersánszky Józsi Jenõ, valamint Med-
nyánszky László, Vaszary János, Lajtha László),
de a hátországban élõ mûvészek (Ady Endre,
Kosztolányi Dezsõ, Babits Mihály, Ambrus
Zoltán, Lovik Károly és mások) munkásságára
is ráirányítják a figyelmet. A külföldi irodalom-
ból is kapunk néhány példát a Kitekintõ rovat-
ban, ahol egyebek mellett az angol háborús köl-
tõ, Wilfred Owen szonettjeirõl, Hermann
Hesse háborúellenes írásairól, valamint az
Isonzót megjárt Giuseppe Ungaretti újító köl-
tészetérõl olvashatunk. 

Az Irodalmi Magazin mostani számában, a
korábbiakhoz hasonlóan olyan szöveggel is ta-
lálkozhatunk, amelyet korábban még sohasem
adtak ki kötetben: ezúttal Tersánszky Józsi Jenõ
„Az utolsó kívánság…” címû novellája a kiad-
vány egyik kuriózuma. Az illusztrációként meg-
jelenõ korabeli fotók, mûalkotások, dokumen-
tumok szintén különlegességszámba mennek –
ezek felkutatásához az Országos Széchényi
Könyvtár és a Magyar Nemzeti Galéria nyújtott
segítséget.

Réger Ádám elmondása szerint az I. világhá-
ború irodalmát bemutató kiadvány még nem
készült Magyarországon – sem szakirodalom,
sem pedig a mostanihoz hasonló közérthetõ, is-
meretterjesztõ összeállítás. A szerkesztõ jelezte,
hogy már készülnek a folyóirat újabb tematikus
számai: õsszel Krúdy Gyuláról, télen pedig
Zrínyi Miklósról jelenne meg egy-egy kiadvány,
jövõre pedig a Balatonnak, illetve a Balaton kö-
rül élõ szerzõknek szentelnének egy számot. Az
Irodalmi Magazin az Írók Boltjában, a Libri
könyvesboltokban, valamint a nagyobb újság-
árusoknál kapható.

Rákóczi földje: Munkács 

„„TTiisszzaa  ppaarrttjjáánn  mmaanndduullaaffaa  vviirráággzziikk””
A megnyitó délutánján kárpátaljáról érkezett  kórusok és népzenészek mutatkoztak be az érdeklõdõ közönségnek. A
munkácsi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium diákjai a tájegység népdalaiból adtak elõ egy csokorra valót, majd az ukrán
Bravis kamarakórus mûsora következett. A nemzeti viseletben éneklõ fiatalok két évvel ezelõtt megnyerték a kijevi
közszolgálati televízióban rendezett „Kórusok csatája” címû versenyt. A népzenei összeállítást az aknaszlatinai
Rusznak zenekar zárta. (Képünkön a Bravis kamarakórus)

Popovics Béla helytörténész érdekfeszítõ elõadást tartott
Munkácsról

Lengyel Zoltán, Munkács polgármestere úgy fogalmazott,
hogy örömmel jöttek Budára, szeretnék megmutatni a kár-
pátaljai hagyományokat, kiadványokat és kultúrájuk szá-
mos sajátosságát. Egyben a helyiek meghívását is tolmácsol-
ta és elmondta, egy munkácsi kirándulás sok olyan értékes is-
meretet kínál a látogatóknak, amit nem tanítanak az iskolá-
ban. Röviden bemutatta 85 ezer lakosú városát, beszélt a
9%-nyi magyar kisebbségrõl, a magyar anyanyelvû óvodák-
ról és iskolákról. Végül bejelentette, hogy a budai könyvünnep
mintájára, jövõre Munkácson szerveznek könyvfesztivált.  

Ez a vidék Rákóczi földje, itt indult el és itt ért vé-
get a Rákóczi-szabadságharc és ugyanez a föld a
tolerancia vidéke is. A kárpátaljai ruszinok egy
emberként álltak ki Rákóczi és a magyarok mel-
lett. A ruszinoknál hagyománynak számított,
hogy nagyobb ünnepeken egy üres széket hagy-
tak a megterített asztalnál, melyet a fejedelem
számára tartottak fönn, mivel azt ígérte, vissza-
tér majd hûséges népéhez. Popovics Béla – nép-
rajzosokra hivatkozva – elmondta, hogy ez a tra-
díció még az 1960-as évek elején is létezett.

Az 1848-49-es szabadságharc végén, a világo-
si fegyverletétel után, Munkács nem akarta
megadni magát, csak két olyan város volt, ahol
még a munkácsiaknál is tovább harcoltak. A
munkácsi Õrhegy alján lévõ Podheringnél, há-
romszáz nemzetõr négyezer osztrákot állított
meg.
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Lorand Gaspart méltatták
a könyvfesztiválon 

A Magyar Nyelv és Könyv Ünnepén kerül sor a
Budavári Tóth Árpád Mûfordítói Díj átadására
is. Idén Lorand Gasparnak ítélte oda a kitünte-
tést az Önkormányzat, a Mester azonban idõs
korára tekintettel nem tudott részt venni az ün-
nepségen 

Az elismerést hat évvel ezelõtt – Kányádi Sándor
Kossuth-díjas költõ, mûfordító, Budavár díszpol-
gára ötletét felkarolva – a Budavári Önkormány-
zat alapította. A kitüntetést azon mûfordítóknak
ítélik oda, akik tevékenységükkel gazdagították a
magyar kultúrát, illetve hozzájárultak a magyar
kultúra nemzetközi szintû megismertetéséhez.
Az elismerést évente váltakozva kaphatják a kül-
földi szerzõket magyarra fordítók, illetve a ma-
gyar irodalmat idegen nyelvre tolmácsolók. 

Az idei könyvünnepen Kányádi Sándor és
Nagy Gábor Tamás polgármester közösen eleve-
nítették fel, hogyan is született meg a Budavári
Tóth Árpád Mûfordítói Díj. Kányádi Sándor úgy
fogalmazott, hogy a mûfordítás a legnagyobb
nemzeti érték, hiszen a költõ csak saját nemzete
nyelvén dolgozik. Frappáns mottóként a mûfor-
dítást „a legtisztességesebb imperializmusnak”
nevezte, amely „úgy hódít, hogy közben semmit
el nem foglal”. A magyar költõk elé a protestáns
zsoltárokat fordító Szenczi Molnár Albertet állí-
totta mércének, aki kilenc hónap alatt százötven
zsoltárt fordított. 

Mint ismert, az idei évben a Párizsban élõ
Lorand Gaspar mûfordítónak ítélte oda a díjat az
Önkormányzat, idõs kora miatt azonban a
Mester nem tudott Budapestre utazni a díj átvé-
telére. A. Szabó Magda, a Nemzeti Színház straté-
giai igazgatója egykori kulturális újságíróként, és
a párizsi Magyar Intézet korábbi vezetõjeként

azonban számos érdekességet osztott meg a kö-
zönséggel Lorand Gasparról, azaz Gáspár Ló-
rándról.  Felidézte személyes találkozásukat, ami-
kor a Duna Televízió portréfilmet készített az író-
ról. – Gaspar nem csupán költõ, hanem orvos és
fotográfus is, a legkiválóbb azok közül, akiket
messzire sodort a történelem – mondta A. Szabó
Magda, majd felvázolta Gáspár Lóránd életútját. 

Az 1980-as évek elején Gaspar
Roland Franciaország képviseletében
Budapestre érkezett egy kongresszusra.
Ekkor találkozott magyar kortársaival, s a
személyes kapcsolatfelvétel nyomán kezd-
te a hazai kötõk – Illyés Gyula, Vas István,
Somlyó György, Weöres Sándor és
Nemes Nagy Ágnes – verseit franciára for-
dítani. Elsõként Pilinszky János költemé-
nyeit ültette át franciára; 1982 óta négy
Pilinszky kötete jelent meg. Lorand
Gaspar azóta felfedezte magának és a vers-
barát közönségnek napjaink költõit is,
többek között Lackfi János, Tóth Kriszti-
na és Varga Mátyás verseit fordította fran-

ciára – zárta a bemutatást A. Szabó Magda.
Õexcellenciája Roland Galharague, Francia-

ország budapesti nagykövete is köszöntõt mon-
dott Lorand Gaspar tiszteletére. A nagykövet ma-
gyar nyelven szólt a közönséghez és rögtön egy
szójátékkal kezdte beszédét: - Nem igaz, hogy a
fordítás ferdítés – jelentette ki, hozzátéve, hogy a
fordítás értéket közvetít. A kultúrában nincse-
nek kis nyelvek és nincsenek kis kultúrák, hiszen
mindegyik egyaránt elérhetõ és fontos. Francia-
országban kiemelt figyelem irányul a frankofon
(francia anyanyelvû) országokra, de minden ott
élõ kisebbség saját kultúrája megõrzésével és ápo-
lásával õrizheti meg identitását. Roland
Galharague úgy vélte, a fordító a kultúrák közöt-
ti közvetítõ szerepét tölti be. Franciaország sze-
rencsésnek mondhatja magát, hiszen sok olyan
írót befogadott, akik francia írókká váltak.
Gáspár Lóránd egyik kiemelkedõ példája a több
kultúrához való tartozásnak, hiszen írói munkás-
sága egyaránt szolgálja a magyar és francia kultú-
rát. Érdemeit 1967-ben Apollianere-díjjal ismer-
ték el – zárta beszédét a francia nagykövet.

Az ünnepség után Dóczy Péter és Varga Kata
színmûvészek magyar és francia nyelven adtak
mûsort Lorand Gaspar mûveibõl. 

Szeptember 4-én Hollós Ádám festõmûvész kiál-
lításával megnyitotta õszi szezonját a Várnegyed
Galéria. A napjaink társadalmi problémáival
szembesítõ képek azonnal elárulják érzékeny
gondolatvilágú fiatal alkotójuk különlegesen
érett stílusát.

Pláza, rockszínpad, kamionterminál, közösségi
helyszínek: játszótér és – a kiállítás címadó ké-
pén látható – Fórum alkotják a terek többségét,
ahol a mobiltelefonok, márkás fényképezõgé-
pek, hangfalak, mikrofonok és médialejátszók
jelentik az emberi kommunikáció elsõdleges esz-
közeit. A modern városi környezetben többnyi-
re magányos figurák mennek el egymás mellett. 

Vajon miért néz ki a képbõl a Fórum madon-
naarcú lányalakja, amikor mellette egy pár ép-
pen a gyorsétterembõl érkezik? Vajon a Primer
címû festmény óriáskerekének ablakain vissza-
tükrözõdõ fákon túl, mit láthat az utas, hiszen fal
és lepusztult terep veszi körül? Vajon az Inverz cí-
mû alkotáson kik azok az arc nélküli emberek,
akik a szinte üres önkiszolgáló étteremben hajol-
nak a tányérjuk fölé? Mit üzen számunkra az ép-
pen „szelfizõ” (önmagát fényképezõ), jó módú
páros, akik mögött a fotón nem látszanak majd a
sorban álló hajléktalanok? És miért borul a kor-
mányra az éppen érkezõ sofõr a kamionparkoló-

ban a sötét tónusú Chromophobia címû képen?
A válaszokat minden látogatható maga adhatja
meg.

A kiállítás megnyitóján Incze Ildikó, a galéria
háziasszonya Kosztolányi Dezsõ: Ének a fiatalok-
ról címû versével köszöntötte a mûvészt. 
Bevezetõjében arra hívta fel a figyelmet, hogy
Szalóky Károly Budavárért Emlékéremmel ki-
tüntetett kultúraszervezõ, galériatulajdonos se-
gítségével a Várfok utca ma már kedvelt találko-
zóhelye a kortárs képzõmûvészet híveinek.
Hollós Ádám kiállítása a Várfok és a Várnegyed
Galéria együttmûködésével jött létre.
Kovács Krisztina mûvészettörténész is utalt a jó
kapcsolatra, hiszen Regensburgban – Budavár
egyik testvérvárosában – közösen szerveztek tár-
latot, majd az elmúlt évben a Várnegyed Galéria
közremûködött Rozsda Endre retrospektív kiál-
lításában. 

A szakember elmondta, hogy a „Fórum”
Hollós Ádám eddigi legnagyobb kiállítása,
amely kiváló alkalmat kínál a mûvész pályájá-
nak bemutatására. A 29 éves festõ 2011-ben
végzett a Képzõmûvészeti Egyetemen és azonnal
bekerült a Várfok Galéria mûvészei közé. Már
akkoriban rátalált arra a hangra és technikára,
amiben-amivel ma is alkot. Hollós Ádám – akár
a középkori mûvészek – nagy alázattal és tiszte-

lettel készíti képeit. A festmények súlyos bükk-
fatáblákra készülnek. A lealapozott táblákra az
egyes rétegek külön kerülnek fel, bizonyos rész-
leteket az alkotó „kimaszkol”, s a végén összeáll
a háromdimenziós valóság. E sûrített valóságél-
mény adja a képek monumentalitását. Hollós
Ádám festményein a szabadság és önkorlátozás
ellentéte jelenik meg; soha nem a képzelete irá-
nyítja, mindig hétköznapi jelenetek sora adja a

témát. A mûvész a fiatalok problémáira, az em-
beri kapcsolatok hiányára hívja fel a figyelmet,
mintha egy film egy-egy kockáját látnánk – zárta
megnyitóját a mûvészettörténész, majd a közön-
ség gyûrûjében néhány alkotás részleteire külön
is felhívta a figyelmet.

A kiállítás szeptember 27-ig, keddtõl szomba-
tig 11-tõl 18 óráig tekinthetõ meg a Batthyány
utca 67. szám alatti Várnegyed Galériában.

Bemutatkozott 
a Bánffy Szalon 
„Nincs más haza, csak az anyanyelv” – írta nap-
lójába Márai Sándor. Akár ez is lehetne a mot-
tója a Bánffy György Kulturális Szalonnak,
amit 2012-ben mûvészek, kulturális szervezõk,
újságírók alapítottak azzal a céllal, hogy Bánffy
György színmûvész emlékét ápolják, továbbá
lakhelytõl és anyagi helyzettõl függetlenül min-
den korosztály számára igényes kulturális prog-
ramokat biztosítsanak.

„Az elmúlt két évben bebizonyosodott, hogy
a programjainkra van igény” – jelezte a Bánffy
Szalon vezetõje a könyvünnepen rendezett be-
szélgetésen. Molnár Adrienn elmondta: jelen-
leg két jelentõs projekt megvalósításában vesz-
nek részt. Az egyik a Versünnep Fesztivál elne-
vezésû versmondó verseny, ami már nem csak a
színmûvészeket célozza meg, ez évtõl ugyanis is-
kolák, civil közösségek is csatlakozhatnak a fesz-
tiválhoz saját versmondó versenyekkel, melyek-
re a Bánffy Szalon zsûritagokat delegál. A má-
sik, új projektjük egy magyar zeneünnep szerve-
zése a Vigadóban. Ennek fõ témája a verbun-
kos, amit szeretnének hungarikummá nyilvá-
níttatni.

A Szalon vezetõjével és tagjaival folytatott
kerekasztal-beszélgetést követõen Rubold
Ödön színmûvész és Takács Bence Ervin elõ-
adómûvész az I. világháború centenáriumához
kötõdõ mûsort adtak elõ. Részletek hangzottak
el többek között a Molnár Ferenc haditudósítói
élményei alapján született, Fehér felhõ címû el-
felejtett darabból, amit Vidnyánszky Attila ren-
dezésében visznek újra színre ez év õszén a
Nemzeti Színházban.

Hollós András festõmûvész kiállítása

„Fórum” a galériában

Idén Lorand Gaspar munkásságát ismerték el a
Tóth Árpád Mûfordítói Díjjal

Roland Galharague, Franciaország budapesti nagykövete Kányádi Sándor íróval is megismerkedett a könyvünnepen

A marosvásárhelyi születésû író, apja kívánságára hat
éves korától angolul és franciául tanult. 1943-ban a
Budapesti Mûszaki Egyetemre jelentkezett, de tanulmá-
nyait meg kellett szakítania, mert behívták a
román–orosz keleti frontra. A Horthy-kiugrás miatt
csapatát „átképzésre” egy munkatáborba Németor-
szágba vitték. Gáspár Lóránd 1945 tavaszán a francia
csapatokhoz csatlakozott és menedékjogot kért. 1946-
ban Párizsban, egy barátjánál lakott, szeptembertõl pedig
megkezdte tanulmányait az orvosi egyetemen, emellett fi-
lozófiát hallgatott. Elsõ versei 1949-ben, egy barátaival
közösen szerkesztett diáklapban jelentek meg. Orvosi dip-
lomája átvételét követõen a jeruzsálemi, majd a betlehe-
mi kórház sebész fõorvosaként dolgozott. Kezdettõl elbû-
völte a sivatag, ahol rengeteg fotót készített. Az 1967-es
háború után saját felvételeivel illusztrált könyvet adott ki,
Történetek Palesztinából címmel. Ezt követõen a tuniszi
egyetem klinikai sebészorvosaként dolgozott. Fiatalkori
publikációit tíz év hallgatás követte, majd 1966-ban nap-
világot látott Az anyag negyedik halmazállapota címû
kötet. (Magyarul Tóth Krisztina fordításában jelent
meg.) E könyv megjelenése után kapta meg az
Apollianere-díjat. Gaspart ma már a legnagyobb költõk
között tartják számon Franciaországban. Francia nyel-
ven közel húsz könyve jelent meg, versein kívül négy kötet-
ben prózai mûveit, esszéit, feljegyzéseit is publikálta. 1995-
ben a Nemzeti Költõi Nagydíjjal jutalmazták. 

A budavári könyvünnep a Dresch Quartet nagy sikerû
koncertjével zárult.

Hollós Ádám festményeinek témái mindig hétköznapi jelenetek
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

AA  NNeemmzzeettii  TTáánnccsszzíínnhháázz  úújj  jjááttsszzóóhheellyyee  aa  MMiilllleennáárriiss
TTeeááttrruumm  lleesszz..  AA  11001144//1155--ööss  éévvaadd  zzaavvaarrttaallaann  lleeffoollyyttaattáá--
ssaa  éérrddeekkéébbeenn  aa  kkoorrmmáánnyy  229933  mmiilllliióó  ffoorriinntt  ttööbbbblleettffoorrrráásstt
bbiizzttoossíítt  aa  NNeemmzzeettii  TTáánnccsszzíínnhháázz  rréésszzéérree..  AA  MMiilllleennáárriiss
TTeeááttrruumm  ááttééppííttéésséénneekk  iiddeejjee  aallaatttt  aazz  eellõõaaddáássookk  aa
MMûûvvéésszzeetteekk  PPaalloottáájjaa  FFeesszzttiivvááll  SSzzíínnhháázzaa    mmeelllleetttt  aalltteerr--
nnaattíívv  hheellyysszzíínneekkeenn,,  ííggyy  aa  MMOOMM  KKuullttuurráálliiss  KKöözzppoonnttbbaann,,  aa
HHaaggyyoommáánnyyookk  HHáázzáábbaann,,  aa  VVáárrkkeerrtt  BBaazzáárrbbaann  ééss  aa
MMaarrcczzii  KKöözzöössssééggii  TTéérrbbeenn  kkeerrüüllnneekk  mmeeggrreennddeezzééssrree..

HHaaggyyoommáánnyyookk  HHáázzaa
Szeptember 24. szerda, 10.30 és 15.00 óra:
János Vitéz - Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes.
27. szombat, 19.00 óra: Sakk - Botafogo Táncegyüttes.
MMOOMM  KKuullttuurráálliiss  KKöözzppoonntt
Szeptember 20. szombat, 19.00 óra: Fail Better, Uri
Shafir (IL) Asphalt, Nadar Rosano (IL)
We love Arabs, Hillel Kogen (IL) L1danceFest 2014.
VVáárrkkeerrtt  BBaazzáárr
Szeptember 25. csütörtök, 19.00 óra: Állomás - PR-
Evolution Dance Company.
26. péntek: Bolero / Tavaszi áldozat - Bozsik Yvette
Társulat.
28. vasárnap: Mur mur de la Mediterranée / Bolero -
Budapest Táncszínház.
MMûûvvéésszzeetteekk  PPaalloottáájjaa
Szeptember 20. szombat, 15.00 óra: Vuk. Inversedance
– Fodor Zoltán Társulata.
21. vasárnap, 10.30 és 15.00 óra: Vuk. Inversedance –
Fodor Zoltán Társulata.
22. hétfõ, 19.00 óra: Mimikri / Tavaszi áldozat - Szegedi
Kortárs Balett.
23. kedd, 19.00 óra: Carmina Burana - Szegedi Kortárs
Balett.

24. szerda, 19.00 óra: Szar-
vasének, táncvers. Magyar Ál-
lami Népi Együttes - Hagyo-
mányok Háza.
26. péntek, 19.00 óra:
Napszédítõ / Páva-variációk.
Magyar Nemzeti Táncegyüttes
– Budapest. (A Honvéd
Táncszínház és a Budapest
Táncegyüttes jogutóda)

27. szombat, 19.00 óra: Virágom, világom… Varga
Zoltán koreográfus portrémûsora.
28. vasárnap, 15.00 óra: A Tenkes kapitánya. Magyar
Nemzeti Táncegyüttes – Budapest.
30. kedd, 19.00 óra: Naplegenda - Magyar Állami Népi
Együttes.

Szeptemberi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 22001144..  sszzeepptteemmbbeerr
3300--áánn  1177  óórraakkoorr az I. kerület rendezvény termében. (I.,
Úri u. 58.) Téma: MMûûggyyûûjjttõõ  tteenniisszzeeddzzõõ  ––  tteenniisszzeezzõõ  sszzíí--
nnéésszz.. Különösen a teniszt szerettem meg, mikor elmúl-
tam negyvenéves; ez az egyetlen humanista sport; em-
ber megy ember ellen, minden erõvel, de örökké távol-
ság marad a küzdõ felek között, nem érintik egymást.
Mint ahogy Luther nem látta soha Erasmust, akivel egy
életen át párbajozott. Márai Sándor, 1943.
Vendégek: Bencsik Gábor történész, a Magyar Krónika
fõszerkesztõje, Balikó Tamás színész, rendezõ, Gáspár
Balázs teniszedzõ, mûgyûjtõ, Kovács Kálmán a Szent
Donát Pince tulajdonosa és Kovács Tamás borász.
Házigazda: Szigethy Gábor.

Táncbemutató a Bem6-ban 
PPaarraasszzttbbaarrookkkk  aa  MMiisszzttrrááll  kklluubbnnaappoonn

A kimagasló vokális képességû, számos akusztikus
hangszert megszólaltató Misztrál együttes havonta tart
klubnapot a Budavári Mûvelõdési Házban, amelynek ke-
retében rendszeresen kiváló együtteseket látnak vendé-
gül. SSzzeepptteemmbbeerr  2288--áánn,,  vvaassáárrnnaapp  1199  óórraakkoorr a Paraszt-
barokk címû lemez zenei anyagára készített új, eredeti
táncprodukció lesz látható. A lemez a barokk zene kifeje-
zésformáinak, díszítésmódjainak, hangszerkezelési gya-
korlatainak, sõt, esetenként dallamainak hagyományo-
zódása révén fennmaradt értékekre épít. Anyaga a ma-
gyar népzenén, azon belül a gyimesi csángók népzenéjé-
nek autentikus megszólalásán alapul, azt variálja szám-
talan módon, szabadon improvizálva.
VVeennddééggeekk::  LLõõrriinnsszzkkyy  AAttttiillaa  nnaaggyybbõõggõõmmûûvvéésszz  ééss  FFaarrkkaass
ZZoollttáánn  ÉÉrrddeemmeess  MMûûvvéésszz,,  HHaarraannggoozzóó--ddííjjaass  ttáánnccmmûûvvéésszz,,
kkoorreeooggrrááffuuss..  BBeellééppõõ::  11000000  FFtt..

Vízivárosi klub
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..2266..))
Hétfõn 10.00-12.00 óráig: „A játék lendületbe hoz!”
Kedden 16.00-17.00 óráig: Preventív gerinctorna
Szerdán 9.30-tól: Baba-mama jóga.
Csütörtökön 14.00-17.00 óráig: Bridzs klub (indulása
létszám függvényében)
17.00-18.00 óráig: Meridián torna.
Szeptember 19-én, pénteken 17.00 órától: 
Alkotómûhely. Készítsd el és vidd haza! A programokra
jelentkezni személyesen a klub recepcióján vagy e-
mailben az info@vizivárosiklub.hu címen lehet! 

Szenior Akadémia
((XXII..  VViilllláánnyyii  úútt  1111--1133..))
22001144..  sszzeepptteemmbbeerr  2222--éénn,,  hhééttffõõnn  1177  óórraakkoorr dr. Mikola
István volt egészségügyi miniszter, jelenleg biztonságpo-
litikai és nemzetközi együttmûködésért felelõs államtit-
kár nyitja meg hivatalosan a Szenior Akadémia második
évét, melyet az elsõ elõadás követ. Elõadó: Kowacsics
Rita, a Szenior Akadémia alapító tagja, geronto-
andragógus. Az elõadás címe: MMii  ddoollgguunnkk  aa  vviilláággoonn  5500  ffee--
lleetttt??  Helyszín: Villányi úti Konferenciaközpont, XI. ker.,
Villányi út 11-13. Az elõadások nyilvánosak és ingyene-
sek! Szeretettel várnak minden kedves érdeklõdõt. 
e-mail: szenior.akademia@gmail.com

Várfok Galéria
((II..,,  VVáárrffookk  uu..  1111..))
aaaattootthh  ffrraannyyoo ––  TTáájjkkéépp  ffuullddookkllóó  fféérrffiivveell……vvaaggyy  mmaajjddnneemm
ccíímmûû  kkiiáállllííttáássaa október 11-ig tekinthetõ meg. A mûvész
hatvanadik születésnapját a Várfok Galéria egy nagysza-
bású kiállítással ünnepli. A tárlat az elmúlt év munkáiból
áll össze, melynek meghatározó mûfaja a tájkép. A kiállí-
táson számos médium – festmény, installáció, ready-
made  objekt – is helyet kap, hogy teljességében mutas-
sa be aatoth mûvészi világát. 

VVáárrffookk  PPrroojjeecctt  RRoooomm  ((II..,,  VVáárrffookk  uu..  1144..))
Czigány Ákos: Genezis címû kiállítása látható október 11-
ig. Idén szeptembertõl új taggal bõvült a Várfok Galéria
állandó mûvészköre, Czigány Ákos személyével tovább

erõsödött a fotográfia jelenléte a galériában. Az õszi éva-
dot  az õ bemutatkozásával indítják a Várfok Project
Room terében. Mindkét kiállítás keddtõl szombatig 11 és
18 óra között tekinthetõ meg.

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..,,  II..  eemmeelleett))
SSzzeepptteemmbbeerr  3300..((kkeedddd))1188..0000  óórraa::  „„AA  mmeeggbbéékkééllééss  kkuullccssaa::
aazz  iiggaazzmmoonnddááss”” (Trianon „békéje” - s annak felfoghatat-
lansága) - KKooccssiiss  IIssttvváánn  íírróó,,  ttöörrttéénnéésszz  eellõõaaddáássaa.. A nagy
háború katona-emlékeinél Lengyelországban és Itá-
liában - a tagság rövid vetített elõadása. Közremû-
ködnek: a jászberényi Gróf Apponyi Albert Általános is-
kola diákjai.

Koller Galéria
((II..,,  TTáánnccssiiccss  MM..  uu..  55..))
OOrroosszz  IIssttvváánn  ééss  GGuunnttaarrss
SSiieettiinnss  ––  RReeaalliittááss,,  bbûûvvöö--
lleett,,  iillllúúzziióó  ccíímmûû  kkiiáállllííttáássaa
látható a Koller Galériá-
ban. A tárlat a magyar és
a lett grafika mesterei-
nek különleges alkotása-
it mutatja be. A kiállítás
október 5-ig tekinthetõ
meg minden nap 10-18
óráig. 

Elõadás a Lánchíd Körben
((II..,,  CCoorrvviinn  ttéérr  88..))
A Lánchíd Kör legközelebbi összejövetelét 2014. október
2-án, csütörtökön 17 órakor tartja a Budai Vigadó föld-
szinti stúdiójában. Téma: Hungaria Nova megrajzolója –
Mikoviny Sámuel. Elõadó: Fejér László mérnök, a Magyar
Hidrológiai Társaság tagja, címzetes fõiskolai docens.
Honlap: www.lanchidkor.hu

Újdonságok a PingPongHázban
((II..,,  KKoosscciiuusszzkkóó  TT..  uu..33..,,  LLIIAA  IIsskkoollaa))
Az idei tanévtõl kezdve több újdonságot is kínál a
PingPongHáz. Minden hónap elsõ szombatján 9 és 14 óra
között várják a sportolni szeretõ családokat mindössze
800Ft/óra/asztal áron. Másik új lehetõség az „„éébbrreesszzttõõ””
ppiinngg--ppoonngg,, azaz hétköznap reggel 7-9 óra között ked-
vezményes (400Ft/fõ/óra)sportolási lehetõséget bizto-
sítanak a munka vagy tanítás elõtt mozogni vágyóknak.
Igény szerint ütõ és labda is rendelkezésre áll. Minden
esetben bejelentkezés szükséges. További információ
megtekinthetõ a honlapon:www.pingponghaz.hu.

Programok

((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..99..))

OOkkttóóbbeerr  44..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll::
AAmmeerrrree  aa  hhoorrddóó  ddoobb  --  hhaannggsszzeerrbbee--
mmuuttaattóó..
Ágoston Béla „nagy utazása” a

Kárpátoktól a Karib-tengerig. Ehhez segítenek a külön-
leges hangszerek, az azokhoz kapcsolódó zenék és me-
sék: havasi kürt, fujara, tilinkó, duda, ütõgardon, szaxo-
fon, steel drum. Közremûködik: Ágoston Béla – zenekö-
zelítõ, Mizsei Zoltán – ének. Ajánlott korosztály: 4-10
éves korig, 45 perc.

OOkkttóóbbeerr  44..,,  sszzoommbbaatt,,  1133  óórrááttóóll::  KKéétt  éévveess  aa  MMeesseemmúúzzeeuumm..  
AA  pprrooggrraammookkaatt  aa  ffeellúújjííttootttt  VViirráágg  BBeenneeddeekk  hháázzbbaann  ttaarrtt--
jjuukk..  13 órától aanniimmáácciióó  kkéésszzííttéésssseell, kézmûves foglal-
kozással és sok-sok meglepetéssel várunk minden ér-
deklõdõt! 14 órakor és 15.30-kor a Te történeted – a
KKoommppáánniiaa  SSzzíínnhháázzii  TTáárrssuullaatt  PPllaayy--bbaacckk  sszzíínnhháázzaa..  A
Kompánia Színházi Társulat improvizált elõadásának
középpontjában a nézõk által elmesélt történetek áll-
nak. Ha van egy jó történeted, vagy egy érdekes ál-
mod, amit szívesen megosztanál másokkal mi (színé-
szek és zenészek közremûködésével) színpadra állít-
juk és elõadjuk neked. - Te lehetsz a mesélõ, mi pedig
játszunk neked!
17 órakor RRuuttkkaaii  BBoorrii  BBaannddaa::  SSáárrkkáánnyy  jjáárrggáánnyy  kkoonncceerrtt..
A Rutkai Bori Banda új dalaival és Sárkányjárgányukkal
világ körüli útra indulunk! Kalandos utazásunk a nyárból
a télbe visz, és még a mesevárba is ellátogatunk... A
humorral teli, sziporkázó dalszövegekhez az egész csa-
ládot megtáncoltató vidám zenék társulnak, melyeknek

hõseit Bori horgolt mesebábjaival kelti életre a koncer-
ten. A részvétel ingyenes. Ajánlott korosztály: 4-99
éves korig, 300 perc.

OOkkttóóbbeerr  1100..,,  ppéénntteekk  1199  óórrááttóóll  TTaannáárrookk  ÉÉjjsszzaakkáájjaa::  KKaapp--
ccssoollóóddáássii  ppoonnttookk  ––  AA  mmeessee  öösssszzeekköött.. Ezen az estén óvo-
dapedagógusokkal, általános iskolai tanítókkal és taná-
rokkal közösen szeretnénk újabb kapcsolódási pontokat,
együttmûködési lehetõségeket találni. Az este elsõ felé-
ben múzeumpedagógusainkkal bejárjuk a Mesemú-
zeumot, majd megbeszéljük az eddigi megvalósult jó
gyakorlatokat és együtt gondolkodunk új lehetõségekrõl.
Az este második felében Boldizsár Ildikó mesekutatóval
és meseterapeutával beszélgetünk a mese rendkívül
sokféle alkalmazási módjáról. 
Elõzetes regisztráció a muzeumped@pim.hu e-mail cí-
men a választott helyszín – Mesemúzeum - megjelölé-
sével. A részvétel ingyenes. 180 perc.

OOkkttóóbbeerr  1111..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll  MMeesseettáánncc  --  TTáánnccooss--mmee--
ssééss  ffooggllaallkkoozzááss..
Ez alkalommal a színes Indiába utazunk a mese szár-
nyán. A vadmacskáról, a varjúról és az igaz barátságról
hallgatunk meg egy történetet, amit szavak nélkül, sok
mozgással és tánccal el is játszunk. A foglalkozást Götz
Andrea táncpedagógus vezeti. Ajánlott korosztály: 3-8
éves korig, 45 perc.

OOkkttóóbbeerr  1188..,,  sszzoommbbaatt,,  1111  óórrááttóóll  kköözzööss  ttáárrssaassjjááttéékkoozzááss..
Vajon megtalálod a labirintusból kivezetõ utat? Tudsz
egymás után kétszer hatost dobni? Menni fog a póker-
arc? Gyere, próbáld ki! Ajánlott korosztály: 4-12 éves ko-
rig, 120 perc.

Mesemúzeum
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E-mail: varnegyed@budavar.hu Várnegyed

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

MMááttyyááss templom közelében a Szentháromság utcá-
ban reprezentatív mûemlékház I. emeletén lévõ belsõ
kert felé nyíló 30 m2-es + galéria, gázfûtéses önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 9,5 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 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

BBuuddaaii várban egyedülálló adottságú több generáci-
ós, igényesen felújított, gépesített 255 m2-es, teraszos,
3 fürdõszobás önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti
joga átadó vagy vári kisebb lakásra cserélhetõ. Csere-
irányár: 63 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

II..  Budai 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 budai öröklakásra
cserélhetõ. Csereirányár: 8,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.  

IIII..  Budán 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: 18,9 M Ft + garázs 1,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

BBuuddaaii vár közvetlen közelében a Donáti utcában
azonnal beköltözhetõ 41 m2-es egyedi gázfûtéses, ala-
csony rezsiköltségû öröklakás eladó. Irányár: 14,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203. 

BBaatttthhyyáánnyy  téren 122 m2-es, 2 szintes, 2 generációs
dunai panorámás önkormányzati lakás (2 konyha, 2
fürdõszoba) örökölhetõ bérleti joga átadó vagy budai ki-
sebb öröklakásra cserélhetõ csereérték egyeztetéssel.
Csereirányár: 19,7 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. 

VVéérrmmeezzõõ  közelében a Kosciuszkó Tádé utcában 60
m2-es, 2 szoba összkomfortos, cirkófûtéses, felújított,
részben alagsori öröklakás alkalmi áron eladó. Irányár:
7,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
2203.  

TTáánnccssiiccss utcában reprezentatív mûemlékház I. eme-
letén lévõ felújított, cirkófûtéses, 46 m2-es, 1 szobás +
10 m2 galériával kialakított önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga vári nagyobb alapterületû lakásra cse-
rélhetõ. Csereirányár: 16 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.

LLaakkáássccsseerree:: 54 m2-es teljesen felújított 8. kerületi
(4. metró, 4-6 villamos) 2 szobás, 1. emeleti (van lift),
erkélyes, saját tulajdonú lakás cserélhetõ 1., 2., 5., 6., 7.,
9., 11., 13. kerületi, akár teljesen felújítandó erkélyes
lakásra. Elérhetõség: 06-70/2897890.
BBaakkoossLLAAKK Ingatlan keres eladó ingatlanokat (lakásokat,
házakat, üzlethelységeket, garázst) folyamatosan bõvülõm
ügyfélköre részére. BakosLAK, Batthyány u. 32. Telefon:
326-0618, 06-20-9740-571.

DDiipplloommaattaa ügyfeleink részére igényes kiadó lakást, há-
zat keresünk. BakosLAK, telefon: 326-0618, 06-20-
9740-571.

eellttaarrttááss

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

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii  vagy eltartási szerzõdést kötne megbíz-
ható, családos, kertészkedõ fiatalember lakásért, házért
vagy telekért. Telefon: 06-20-629-0916.

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.

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  ffoollyyaammaattoossaann  vváássáárrooll  rrééggii  ééss  úújj
kköönnyyvveekkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  DDVVDD--kkeett,,  hhaannggllee--

mmeezzeekkeett,,  kkééppeessllaappookkaatt,,  ffoottóókkaatt,,  ppllaakkááttookkaatt..  
TTeelleeffoonn::  0066--2200--99337788--559922,,  0066--11--778899--22440011

TTookkaajjiitt,, régit, palackosat méltányos áron venne
gyûjtõ. 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

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL  HHEELLYYSSZZÍÍNNEENN!!
DDiiggiittáálliiss  ááttáállllááss!!  MMiinnddiigg--TTVV  ddeekkóóddeerr..  BBeeüüzzeemmeellééss!!

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

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyhák felújítása, átalakítása! csem-
peburkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbe-
szerzéssel, garanciával! Telefon: 06-20-961-6153.
www. mesterur.hu.

TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSS,,  GGOONNDDNNOOKKSSÁÁGG!!  
1100  éévvee  mmûûkkööddõõ  II..  kkeerrüülleettii  ccéégg  ttaakkaarrííttáásstt,,  ggoonnddnnookkssáá--

ggoott  vváállllaall  ttáárrssaasshháázzaakk,,  iirrooddáákk,,  kköözzüülleetteekk  rréésszzéérree..
RReeffeerreenncciiáávvaall  rreennddllkkeezzüünnkk..  HHíívvlloonn  bbiizzaalloommmmaall!!

TTeelleeffoonn::  0066--3300--667700--00225588..

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

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

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::  229922--11999900,,  0066--2200--333344--33443388

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

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

VVíízz--ffûûttééss--sszzeellllõõzzéésssszzeerreellééss,,  ffüürrddõõsszzoobbaa  ááttééppííttééss,,
kkiiaallaakkííttááss,,  kköözzvveettlleennüüll  aa  VVáárrffookk  uuttccáábbóóll..  

TTeelleeffoonn::  0066--2200--444411--8866--1166..
MMiinnõõssééggii  vasalást, takarítást, ügyintézést, orvoshoz -
programokra kísérést vállal diplomás nõ. Telefon: 06-
20-596-3394.

GGyyeerrmmeekksszzeerreettõõ,, I. kerületi, leinformálható, erdélyi
nõ, kertészmérnöki diplomával gyermekfelügyeletet,
valamint alsósok korrepetálását és kísérését vállalja.
Telefon: 06-30-492-0315, 202-2785.

CCssaallááddii  nnaappkköözzii!!  Gyöngyöcskék családi napközi vár-
ja szeretettel a kicsinyeket óvodás korig fél napos ellá-
tásra. Cím: I. ker. Logodi u. 74-76. Kontakt: Muraközi
Zsuzsa, 06-20-912-8718.

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..SSzzúúnnyyoogghháállóókk,,  rreelluuxxaa,,  

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

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!

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.

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrr,,  manikûr, kozmetika (szempilla-,
szemöldök festés, arcmasszázs, gyantázás) otthoná-
ban. Hétvégén is. Telefon: 06-30-206-4801.

JJÖÖJJJJÖÖNN!!  EEllmmúúllnnaakk  aa  ffáájjddaallmmaakk!!  
KKöönnnnyyeebbbbeenn  ffoogg  mmoozzooggnnii,,  ééss  mméégg  llaazzííttaannii  iiss  
mmeeggttaannuull..  CCssüüttöörrttöökköönnkkéénntt,,  eessttee  66  óórrááttóóll  

aa  TToollddyy  FFeerreenncc  GGiimmnnáázziiuummbbaann..
FFEELLDDEENNKKRRAAIISS®®  MMOOZZGGÁÁSSÓÓRRÁÁKK::
wwwwww..ffeellddeennkkrraaiiss--ttaannffoollyyaamm..hhuu  

++3366--2200--55222222--772211..

ookkttaattááss

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.

HHuummbboollddtt  Egyetemen végzett, gyakorlattal rendel-
kezõ nyelvész német nyelvtanitást, nyelvvizsga elõ-
készitést vállal (iskolákban is). Telefonszám: 06 -20-
513-9935.

EEggyyüütttt  aa  ssiikkeerréérrtt!!  Magyar, történelem tanítás az
Attila úton. Érettségire, felvételire elõkészítés. Alsóbb
évfolyamokon korrepetálást vállalok. Telefon: 06-20-
373-2702.

NNÉÉMMEETT nyelv tanítását vállalom diákoknak, felnõt-
teknek, kezdõknek, haladóknak, nyelvvizsgára, érett-
ségire készülõknek. Üzleti nyelvet is tanítok. 2500
Ft/60perc. Tel.: 30 360 3787, mjeva@t-online.hu

GGyyeerrmmeekkffeellüüggyyeelleetteett vállal 52 éves családanya. (Dip-
loma, jogosítvány, nyelvvizsga van.) Telefon: 06-30-
3603-787, mjeva@t-online.hu

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

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

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275, a (06-1) 336-0435-ös telefonszámon vagy 
az ugyfelszolgalat@presslog.hu e-mailen címen. Nyomás: PR-Innovation Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.VÁRNEGYED

Apróhirdetés-felvétel minden kedden és szerdán, 10-tõl 15 óráig a szerkesztõségben.

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
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

NNyyiittootttt  TTeemmpplloomm  NNaappjjaa  aazz  AAllssóóvviizziivváárroossbbaann  
sszzeepptteemmbbeerr  2200--áánn
Árpádházi Szent Erzsébet Plébánia (I., Fõ utca 32.)
18.00 szentmise
19.00 vesperás
19.30 Dr. Halabuk József történész docens elõadása:
Röss Bertalan és Frey Jácint atyák szerepérõl a II. világ-
háborút követõ idõkben
20.00 ökumenikus imádság
20.30 Ádám Jenõ zenekar hangversenye

NNyyiittootttt  TTeemmpplloommookk  NNaappjjaa
a Szilágyi Dezsõ téri Református Templomban 
(I., Szilágyi D. tér 3.)
Szeptember 20-án 19.00 órától Barangolás zenei mû-
fajok, ételek és élet(mûv)eket között. 
- Pelsõczy László és Buzogány Márta Márai Füveskönyv
válogatása 
- Romano Glaszo, Nemadomfel együttes, Praetórius kó-
rus, Tabulatúra együttes
- Lelki táplálékként áldások hangzanak el.

MMiinnddeennüütttt  mmeeggttaalláállllaakk--FFaarrkkaass  PPéétteerr  ffoottóókkiiáállllííttáássaa
Mátyás-templom Plébánia, közösségi terem 
(I., Országház utca 14.)

UUttaakk  aa  ttrraannsszzcceennddeennss  ffeelléé --  KKoonnookk  TTaammááss  kkiiáállllííttáássaa
Magdolna torony (I., Kapisztrán tér 6.)
Szeptember 20-28-ig. Nyitva: 10.00 – 18.00 óráig.
Szeptember 22-én 18.00 órakor a Budavári Önkor-
mányzat aulájában Fabiny Tamás evangélikus püspök
beszélget a mûvésszel.

VVeennddééggvváárróó  nnyyíílltt  nnaapp  aa  SSiimmoonn  AAnnddrrááss  MMûûtteerreemmggaalléérriiáá--
bbaann  (I., Várfok utca 12.II/8.) szeptember 25-én. 
Nyitva: 10.00 – 22.00 óráig.

HHuulllláámmookk  22001144  --  BBuuddaaii  HHoolllláánn  IIssttvváánn  kkiiáállllííttáássaa  aa
Budavári Evangélikus Templomban (I., Táncsics utca 28.)
Szeptember 21. 12.30: Kiállítás megnyitó.
Szeptember 22-26-ig nyitva: 9.00 – 18.00 óráig.
Szeptember 27-én nyitva: 9.00 – 14.00, szeptember

28-án nyitva: 12.30 – 18.00 óráig.

AA  TTáábboorrii  LLeellkkéésszzii  SSzzoollggáállaatt  ttöörrttéénneettee  --  kkiiáállllííttááss
A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 
(I., Kapisztrán tér 2-4.)
Szeptember 20-28-ig nyitva: 10.00 – 18.00 órig, hétfõ
kivételével.

FFeellééppüüllééss --  GGáábbrriieell  AAjjnnaa  ffeessttõõmmûûvvéésszz  ééss  aa  FFooTTooNNooIIrree
ttaaggjjaaiinnaakk  kkiiáállllííttáássaa  aa  KKiisskkéépp  GGaalléérriiáábbaann  
(I., Országház utca 15.)
Fiatal felnõttek nem mindennapi küzdelméhez kerülhe-
tünk közel a festészet és a fotográfia segítségével.
Szeptember 20-28-ig nyitva: 10.00–18.00 óráig.
Szeptember 20-án 19.00 órakor: Megnyitó.

TTrraannsszzvvíízziióó--kkiiáállllííttááss aa
Szent Mihály-kápolnában (I., Szentháromság tér)
Mayer Éva Munkácsy-díjas grafikus és Majoros Áron
Zsolt Príma Junior díjas szobrászmûvész kiállítása.
Szeptember 20-28-ig nyitva: 10.00 – 18.00 óráig.

SSzzaakkrráálliiss  ssééttáákk  aa  BBuuddaaii  VVáárrbbaann
Várszínház (I., Színház utca 1-3.)
Dr. Végh András muzeológus vezetésével végigjárjuk a
Várnegyed szakrális emlékeit, megismerhetjük a
Mátyás-templom történetét. Szeptember 25-én és 27-
én 17.00 órakor.

SSzzaakkrráálliiss  ssééttáákk  aa  VVíízziivváárroossbbaann
Árpád-házi Szent Erzsébet plébánia (I., Fõ utca 32.)
Dr. Végh András muzeológus vezetésével végigjárjuk az
egykori kolostorok, templomok, dzsámik helyszíneit.
Szeptember 26-án és 28-án 18.00 órakor.

EEllttûûnntt  kköözzééppkkoorrii  tteemmpplloommookk  hhíírrmmoonnddóóii
Budapesti Történeti Múzeum (I., Szent György tér 2.)
Tárlatvezetés Dr. Végh András régésszel: középkori kõ-
faragványok a BTM Vármúzeum kõtárából.  Szeptember
26-án 15.00 órakor.

KKöözzééppkkoorrii  sszzaakkrráálliiss  mmûûvvéésszzeett  aa  FFeellvviiddéékkeenn
Magyar Nemzeti Galéria (I., Szent György tér 2.)
Tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Galéria gótikus gyûjte-
ményében. A tárlatvezetésen való részvétel regisztráció-
hoz kötött! Szeptember 27-én 11.00 órakor.

KKöözzééppkkoorrii  sszzaakkrráálliiss  mmûûvvéésszzeett  EErrddééllyybbeenn
Magyar Nemzeti Galéria (I., Szent György tér 2.) 
Tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Galéria gótikus gyûjte-
ményében. Elõzetes regisztráció szükséges! Szeptember
28-án 11.00 órakor.

MMááttyyááss--tteemmpplloomm  aa  hhiitt  sszzeemméévveell  --  ttáárrllaattvveezzeettééss
Mátyás-templom (I., Szentháromság tér 2.)
Ingyenes vezetés hétköznapokon 10.00 és 16.00, szom-
baton 10.00, vasárnap 16.00 órakor. Elõzetes regisztrá-
ció: turizmus@matyas-templom.hu vagy 06-20-959-
4419. 

AA  ffeellúújjííttootttt  MMááttyyááss--tteemmpplloommrróóll  mmeeggjjeelleenntt  kkééppeesskköönnyyvv
bbeemmuuttaattóójjaa
Budavári Fõplébánia, nagyterem (I., Országház utca 14.)
Szeptember 23-án 10.00 órakor.

AA  kkeerreesszzttéénnyy  mmûûvvéésszzeetteekk  jjááttéékkaaii  --  eellõõaaddááss
a Mátyás-templom Plébánia 1. emeleti nagytermében
(I., Országház u. 14.)
Pálffy László, a Budavári Beszélgetések házigazdája, és
Hoch Bertalan orgonamûvész és a szintén Hoch Bertalan
édesapa, szobrász és családja, a játékról, a keresztény
mûvészetrõl beszélgetnek szeptember 26-án 19.00
órakor.

A programok ingyenesek!


