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Hajókirándulás az Idõsek
Világnapján

A Budapest I. kerület Budavári Ön kor -
mány  zat szeretet tel várja az I. kerületi idõs
polgárok jelentkezé sét az Idõsek Világnapja
alkalmá ból szervezendõ hajókirándulásra.

A hajókirándulás idõpontja: 
2016. október 1. (szombat)
Program:
• 07.30 órakor gyülekezés a Batthyány téren
• Indulás a Batthyány téri hajókikötõbõl
08.00 órakor
• Útvonal: Budapest – Visegrád –Budapest
• Ebéd a hajón 
• Érkezés a Batthyány térre várhatóan 15.00
órakor
Jelentkezési határidõ:
2016. szeptember 26-29. között 9.00-16.00
óráig, valamint 2016. szeptember 30-án 9.00-
12.00 óra között.

Jelentkezni csak személyesen lehet az alábbi
címen: Budapest I. kerület Budavári Ön -
kormány zat Gondozási Központ
1013 Budapest, Attila út 8., Tel: 356-6584
A jelentkezés szükséges okmányok: személyi
igazolvány, lakcímkártya, nyugdíj szel vény
A jelentkezés feltétele: az öregségi vagy
rokkantsági nyugdíj havi összege ne haladja
meg a 156.750 forintot. 

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese aljegyzõ

Szeptember 2-án este Bartók: Levél az ottho -
niakhoz címû kórusmûvével köszön tötte a
Városházán megjelent vendégeket a Kodály
Zoltán Magyar Kórusiskola Jubilate leány -
kara és karnagyuk, Sapszon Ferenc. A
Budavári Önkormányzat határozata értel -
mében, minden esztendõben ezen a napon,
Buda 1686-ban történt töröktõl való vissza -
vívásának emléknapján nyújtják át a
Budavárért Emlékérmeket.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester ünnepi
beszédének bevezetõjében arra a három törté -
nelmi emléknapra utalt, amelyek különbözõ
korokban meghatározták a város sorsát. Mind -
három évforduló véres küzdelmek utáni felsza -
badulást hozott Budára. 1849. május 21. a
tavaszi hadjárat dicsõ napja, amikor Görgey
Artúr felszabadította Budát. A másik két csata
–1686. szeptember 2-án, majd 1945. február 13-
án – rokon abban, hogy két gyûlölt megszálló
hatalmat sikerült kiûzni, de mindkettõ után
újabb megszállás következett.

Az ünnepség szónoka ezt követõen felidézte a
330 éve történt eseményeket, majd a mának
szóló gondolatokkal folytatta beszédét. Felhívta a
figyelmet a reneszánsz hittudós és humanista,
Rotterdami Erasmus 500 évvel ezelõtt meg -
jelent, A keresztény fejedelem neveltetése címû
kötetére. Erasmus e mûvében Krisztust helyezte
középpontba és arra figyelmeztetett, hogy ideje
visszatérni a keresztény gyökerekhez és összefo -

gásra szólított. Úgy vélte, hogy soha nem lehet cél
és eszköz az önfeladás. Szavait XI. Ince pápa
fogadta meg. A filozófus, aki közel félezer európai
személyiséggel állt levelezésben, a török biro -
dalom hódítása kapcsán, 1530-ban levélben
szólította fel az Augsburgban tanácskozókat,
leírva, hogy „két gyökeresen különbözõ civilizá -
ció került szembe egymással”. 

Magyarország megkímélte Európát a hódí -
tóktól – folytatta dr. Nagy Gábor Tamás, hozzá -
téve, hogy mi már akkor is Európához tartoz -
tunk. Végül e szavakkal zárta beszédét: -A ma itt
ünnepelt mûvész, tudós és lelkész közös dol -
gainkért fáradoztak. Szeretnénk köszönetet
mondani azért, hogy hozzásegítik Magyaror -
szágot a megmaradáshoz.             (Folytatás a 3. oldalon)

Szobrász, tudós, lelkész kapott 
Budavárért Emlékérmet

Dr. Nagy Gábor Tamás nyújtotta át a kitüntetéseket Dr. Eősze László zenetudősnak, Csikai Márta szobrászművésznek és
Pásztor Bazil görögkatolikus papnak

A XIV.  Magyar Nyelv és Könyv Ünnepének,
hagyományosan a Szent három  ság téren tartott
megnyitóján, a házigazda, dr. Nagy Gábor Tamás
polgár mester, köszöntõjében kiemelte: számos
olyan kötetet találhat meg itt az érdeklõdõ,
amelyekre máshol nem bukkanhat rá.

– Idén elõször nem a határon túlról hívtunk
meg egy régiót, hogy bemutatkozhasson, hanem
itthonról. így idei díszvendégünk a Hajdúság –
jelentette be a polgármester, majd Rotterdami
Erasmus ötszáz esztendõvel ezelõtt megjelent
könyvébõl idézett: „Azok által, akik háborúkat
viselnek, könnyen megtörténhet, hogy hama -
rább lesüllyedünk a török színvonalára, mint õk
keresztényekké válnak. Elsõ teendõnk tehát a
következõ: legyünk igaz keresztények, ha aztán
úgy látjuk jónak, támadjuk meg a törö köt.”
Erasmus, korabeli európai belvillongá sokkal
kapcsolatos írásának máig nyúló tapasztalatáról

így beszélt Nagy Gábor Tamás: – Szeretném, ha
Európa azt a kultúrát, azt a hagyományt, azt a
keresztény mûveltséget megõrizné, amelyet elõ -
deink megteremtettek.

Kiss Attila, Hajdúböszörmény polgármestere
ígéretet tett, hogy a Hajdúság kultúrájának be -
muta tásakor nem hagyják el a slambucot, a pör -
költet, vagy a pálinkát.

Megnyitójában Czakó Gábor, Kossuth-díjas
író szomorúan állapítot ta meg: sokan temetik a
köny vet, sõt állítják, nem soká ra megszûnik,
helyét, az iskolákban az e-könyvek veszik át.
– A nyomtatott könyv él ményt nyújt –
fogalmazott az író. – Az él -
mény szó gyöke az él. Azon -
ban az információs társa -
dalom állandó informá ciós
robbanásban él. Az informá -
ció sajátja pedig, hogy amint

kelet kezett, már el is avult. Az élmény ellenben
holtig tartó benyo más.
Czakó Gábor a továbbiakban kifejtette: a
múzsák csókja adta át a mûvészeknek az égi
üzenetet, ami megvilágosította õket. Az így
keletkezett több ezer esztendõs alkotások azóta
sem mentek ki a divatból. Ma azonban a piac
irányítja a mûvészeket, a könyvkiadást.

– Ezért szorult ide, a Szentháromság térre sok
kiadó, amely nem tud labdába rúgni a több száz
bolttal rendelkezõ nagyok mellett – fogal -
mazott a Kossuth-díjas alkotó, hangsú lyozva: a
náluk publikáló szerzõ ket nem viszi el a piac

minden féle ideig-óráig létezõ
izmusok felé.

Az idõtálló mûvekkel kap cso -
latban kifejtette: a katarzis által
megtisztult lélek kép telen kon -
zum idiótává, ma gyarul fogyasz -
tói hülyévé válni. A mûvelt lelkû
em berek nem veszik meg azt a sok
mindent, amire semmi szüksé -
gük sincs.

– Nem az irodalom szenved a
mostani világban, hanem maga
az ember – szögezte le, majd
figyelmeztetett: a tét, hogy helyre -

állítsuk magunkat a jelenkor szórakoz tató
világában.

Mint elmagyarázta: a szó gyöke a szór, azaz
a szétszór.

– Ha valaki sok szórakoztató mûvet olvas,
akkor szétszóródik a semmiben – sommázta
Czakó Gábor, aki megnyitója végén kiemel te:
a múzsák csókjából erõt meríthetünk, nincs
más dolgunk, mint megnyitni a szívünket.

A tizennegyedik könyvünnep ünne pélyes
nyitányát Berecz András mesékbõl és
dalokból szõtt, ízes nyelven elõadott mûsora
követte, este pedig hamisítatlan cigányzene
csendült fel a Halászbástya elõtti színpadon,
Berki Péter és zenekara értõ tolmácso lá -
sában.                                     (Tudósítások a 4-5. oldalon)

A nyomtatott könyv élménye

A CSODACSATÁR
című 1956-ban készült magyar vígjátékot 

vetítik, Puskás Öcsi főszereplésével.

A filmvetítés után Dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester Novotny Zoltán
sportújságíróval beszélget a filmről.

A belépés díjtalan, ingyenes jegyek a
Tabán mozi pénztárában igényelhetők.
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Napirenden a villamos
teherelosztó épület sorsa

A pályázaton való részvétel feltételei:
Támogatás annak a társasháznak nyújtható,
amely
a) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként
bejegy zésre került, (ennek hiányában a tár -
sasház alapító okiratát a Földhivatalhoz be -
nyújtották), és
b) nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köz -
tarto zással, a Budavári Önkormányzatot megille tõ
egyéb lejárt tartozással vagy a társas házközösség
által felvett hitel-tartozással, és
c) építéshatósági engedélyköteles munkálatok
esetében rendelkezik az építéshatóság építési
engedélyével, és
d) közgyûlési határozata alapján
felújítási alapot képez és a közgyûlés döntött – a
pénzintézettõl igényelt kölcsön visszafize téséhez
megfelelõ mértékû fedezetet nyújtó – a felújítási
alap javára történõ befizetési köte lezett ségrõl,
avagy a megemelt közös költség fizetésének
kötelezettségét vállalta.
A támogatás kizárólag az alábbi még el nem vég -
zett felújítási és korszerûsítési munkálatok hoz
vehetõ igénybe:
(1) (a) az épület fõ tartószerkezeti elemeinek
felújítása, alap megerõsítése, talajvíz elleni véde -
lem,
(b) tetõ, tetõszerkezet, födémek, kémények teljes
vagy részleges felújítása;
(c) függõfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek
felújítá sa;
(d) lift felújítása,
(e) lépcsõház, egyéb közös használatra szolgáló
helyiségek teljes vagy részleges felújítása;
(f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévõ
épületgépészeti berendezések és vezeték hálóza -
tok-különös tekintettel a gázvezeték rendszer-
teljes vagy részleges felújítására, korsze rûsíté -
sére (a központi antenna, a kaputelefon és a kábel
tv berendezéseinek és vezetékhálózatának kivé -
te lével),
(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
meghatá rozott munkálatok elengedhetetlenül
szükséges mérté ket meg nem haladó kivite lezési
és bonyolítási költségei nek fedezésére nyújtható

A támogatás mértéke és feltételei:
(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatás

mértéke 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
alkalommal kaphat támogatást.
(3) A társasház a Rendelet alapján újabb támo -
gatást csak azt követõen kaphat, amennyiben a
pénzintézettõl korábban felvett kölcsönét már
teljes egészében visszafizette.
A támogatás idõtartama (futamideje) legfeljebb
10 év. (A vállalt idõtartamot a társasház maga
határozza meg.)
A pályázaton való részvétel módja:
A pályázat benyújtásának módja: az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon, a szükséges
mellék leteket csatolva. 
A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Fõváros I. kerület, Budavári Polgár -
mes teri Hivatal, Ügyfélszolgálati Iroda
(1014 Budapest I. Kapisztrán tér 1.)
A pályázatokat folyamatosan, 2016. október 12.
(szerda) 16.00 óráig lehet benyújtani.

A pályázatok elbírálásának szabályai:
A formailag és tartalmilag megfelelõ pályá zatokat
az Önkormányzat 2016. november 30-ig bírálja
el, melyrõl írásban értesíti a társas házakat. A
pályázatok elbírálása során - a ren delkezésre álló
pénzösszeg erejéig - a pá lyá  zatokat az alábbi
sorrendben kell figyelembe venni:
- a volt állami, illetve önkormányzati tulajdonú
lakások privatizációja során alakult társasházak
- egyéb társasházak és lakásszövetkezetek.
Egyéb információk:
A pályázati kiírás a helyben szokásos módon kerül
közzétételre.
A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyom -
tatvány Ügyfélszolgálati Irodáinkon (Bp. I.
Kapisztrán tér 1.) beszerezhetõ, valamint a
www.budavar.hu honlapunkról is letölthetõ.
A banki feltételek változása esetén, az önkor -
mányzat fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázatot részben vagy egészben visszavonja,
illetve eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információ
kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Vagyoni Irodájá -
nál. (Barna Julianna, Tel: 458-3061)

dr. Nagy Gábor Tamás 
polgármester

1294/2016. (VI. 13.) számú kormányhatáro zat
intéz kedik az Országos Villamos Teherelosztó épü -
letének lebontásáról. A Magyar Nemzeti Levéltár
falához támasz kodó épületet sokáig arc nélküli ház
névvel illet ték. A Széchenyi – egykori Roosevelt –
téren álló, mára átépített „spenót” házhoz hason -
lóan a teherelosztó is igyekezett látha tatlanná válni
történelmi környezeté ben.

Hogy ez sikerült-e, ki-ki döntse el maga. Mindenesetre a
Virág Csaba tervezte házat november 15-ig kell le -
bontatnia a nemzeti fejlesztési miniszternek. Lapunk
kérdésére, miszerint miért nyilvánította a kormány
június 13-i ülésén kiemelt jelentõségûvé az épület
mielõbbi elbontását, a Miniszterelnökségi Sajtóiroda a
következõ választ adta:

A Nemzeti Hauszmann Terv célja a budai Várnegyed
védelme, megõrzése és méltó bemutatása a Palota -
negyed és a Polgárváros átfogó rekonstrukciója által. A
Polgárváros rekonstrukciója körében megvalósuló
bontási beruházás kiemelt jelentõségének indoka a
Bécsi kapu tér központi területének forgalom szervezési,
reprezentatív, kulturális és turisztikai funkcióinak
mielõbbi erõsítése, összefüggésben a Polgárvárosban
mûemléki rekonstrukcióval megvalósítani szándé -
kozott Nemzetgazdasági Minisztérium és Belügy -
minisztérium új székhelyeinek kialakításával, melyek
nemzetgaz da sági szempontból szintén kiemelt jelen -
tõségû beruházások. A fenntarthatóan már nem hasz -
nosítható, nagy mennyiségû egészségká rosító anyagot
tartalmazó, és összképi látványt csúfító épület bontá -
sával megvalósul a mûem léki jelentõségû terület
egységesebb tér és utcaképi rendszere, mellyel örök -
ségvédelmi követelmények jutnak érvényre.

A Miniszterelnökségi Sajtóiroda hozzáfûzte: az
intézkedés jogalapját a nemzetgazdasági szem pontból
kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerûsí tésérõl szóló 2006. évi LIII.
törvény 1. § h) pontjában foglaltak adják.

Több szakmai szervezet ellenzi a kormány döntését. A
Magyar Építõmûvészek Szövetsége (MÉSZ) szerint: A
Virág Csaba által tervezett, évek óta elhanyagoltan álló
épület építésének idején, 1978-ban bátran vállalta
korának „nemzetközi szellemiségét”. Mint közlemé -
nyük ben áll: „Nem vitatjuk, hogy az épület megosztó,
sok nem építész és néhány építész honfitársunk sem
érti, mi ebben a jó, mi ebben a szép, mi ebben az
építészeti teljesítmény”. Ezért társadalmi vitát látnának
indokoltnak.

A MÉSZ-hez kapcsolódik az ICOMOS Magyar
Nemzeti Bizottsága – az UNESCO mûemlékvédelmi
világszervezete tagszervezete –, amely hangsúlyozta: a
budavári Országos Villamos Teherelosztó épület az

egyik, kétségtelenül a megoldási lehetõségek határait
feszegetõ építészeti alkotás, és mint ilyen, korának
fontos és értékes dokumentuma. Budapest Világ -
örökségéért Alapítvány egyetért a fenti két szervezet
állásfoglalásaival, s az épület megõrzését és új
közfunkcióval való életre keltését kéri a magyar politikai
vezetéstõl. Ami tény: a teherelosztó kerítése lezárja a
levéltár melletti, az Anjou bástyára vivõ sétányt. Az
arctalan ház lényege pedig a föld alatt rejtõzik.

A jelenlegi épület helyén két lakóház állt, amelynek
egyikét 1923-ban, míg másikukat, háborús sérülései
miatt 1951-ben bontották le. Rá egy esztendõre
kezdõdött meg a terület régészeti feltárása. A villamos
teherelosztó ekkortájt az Úri utca 72. szám alatti
labirintusrendszerben székelt. E földalatti bunker -
rendszert a háború alatt a Nemzeti Bank számára
alakították át, a szóbeszéd szerint az ország arany -
tartalékának és a Szent Korona õrzésének céljaira. A
trezortermeket ’51-ben, a hidegháborúra hivatkozva, az
ÁVH igyekezett megkaparintani, amelyre az Erõsáramú
Ipari Központ is igényt formált. Ugyan a teherelosztó
költözhetett be, azonban az épület felügyeletét az
Államvédelmi Hatóság kapta meg.

1956 novemberében a szovjet csapatok mozgásáról a
villamos teherelosztó titkos telefonvonalán keresztül
informálták a kormányt. A minisztert a „Sanyi bácsit
kérem” jelszóval lehetett közvetlenül elérni.

A hetvenes évekre a teherelosztó kinõtte földalatti
otthonát, a Magyar Villamos Mûvek (MVM) a Nádor
utca 5-7. foghíj telkét találta alkalmasnak, hogy
felépüljön a Magyar Villamosenergia-ipari Átvételi
Rendszerirányító Zrt. (MAVIR) új teherelosztója. A
szájhagyo mány úgy tartja, akkortájt az Úri utcai régi
bunkerbõl átjárás nyílt a leendõ új épület szomszéd -
ságában álló Állami Nyomda – ma az Önkormányzat –
alatti óvóhelyekre. 

A MAVIR 2007-ben átköltözött a Római Fürdõ
melletti Anikó utcába, az 1979-ben átadott épületnek
azóta az enyészet viselte gondját.                                 Ditzendy

Augusztus 28-án igazi nyári hangulatban
zajlott a Budavári Önkormányzat Nyár -
búcsúz tató rendezvénye a Czakó utcai
Sport- és Szabadidõközpontban. Az idén
minden együtt volt a sikerhez: gyerekek,
kutyák, napsütés, büfé, humor, tánczene és
tûzijáték. Az est háziasszonya – a korábbi
esztendõkhöz hasonlóan – a közszolgálati
televízió népszerû szerkesztõ-riportere,
Kalocsai Andrea volt.

A Nyárbúcsúztatóra való felkészülést, azaz a
sminkelést nem lehet elég korán elkezdeni! A
gyerekek arcfestése természetesen nem rúzzsal és
szemceruzával, hanem bõrbarát festékkel és
ecsettel történt. A rengeteg ötlettel és kreativi -
tással megáldott maszkmesterek türelmes
munkája nyomán, a délután során egyre több
tigris, hercegnõ, pókember és cica lepte el a
táncparkettet.

A sportpályán felállított alkalmi öko játszótér
minden eleme a környezetvédelemre utalt. A
gyerekek horgászbottal tisztították meg a
mesterséges tavat a veszélyes hulladékoktól,
kiemelve belõle a használt elemet, az eldobott
mobil telefont, a vegyszeres üveget stb. Más
helyszíneken mágnessel szortírozták a hulladék -
fajtákat, vagy válaszoltak a szerencsekeréken
elhelyezett komoposztálást firtató kérdésekre. 

A NEO Segítõkutya Egyesület aktivistái – a
kutyák és gazdáik – látványos közös bemutatón
bizonyították, hogy egymás hûséges és empa tikus
társai. Bilbó, Rudi, Sheldon, a mesekönyv ben
megörökített Kuku és a többi kutya az alap -
feladatokon túl a hétköznapokban olyan
különleges feladatokat is képesek megol dani,
mint a csöngetés jelzése a hallássérült gazdinak, a
leesett aprópénz fölvétele és átadása a mozgás -
sérült embertársnak vagy a váratlan utcai aka dály
felbukkanásának érzékeltetése a látás sérült
ember elõtt. A bemutató után a gyerekek köz -

vetlenül is megismerkedhettek az alkalmi „kutya -
tárral”, azaz a segítõkutyákkal, akiket kiképzõik
sohasem származásuk vagy fajtájuk, hanem
egyedi alkalmasságuk alapján választa nak ki.

A környezetvédelemnek nemcsak az öko
játszótéren jutott központi szerep, hanem a
gyerekeknek szóló mese elõadásban is. A Lim-
lom mesét a Mesebatyu Társulat két tagja, Koltai
Eszter és Schönfeld Mátyás játszotta, zenélte,
énekelte, bábozta végig. Az erdõben felejtett vagy
eldobott hulladékok megtalálásában és
eltávolításában a jelen lévõ gyerekek is segítettek.
A sikeres játékos produkció nyomán a
felnövekvõ környezettudatos generáció talán az
igazi természetet is megóvja majd.

Bõven akadnak még akik különös képessége
nyomán „jódlikirály”-ként ismerik Forgách
Gábort. A Szeszélyes évszakok villámtréfáinak
állan dó szereplõje mostanában a divatosabb
stand up mûfajára váltott. Pestiesen szólva
folyamatosan „nyomta a sódert”, miközben gyak -
ran villantotta fel a sokak által kedvelt részeges
figurát, majd dalra fakadt és paródiákat adott elõ.

Az elegáns öltözetben, profi mozdulatokkal
parkettre lépõ táncosok igazi bálhoz méltó
hangulatot teremtettek. A Táncláz Tánciskola
mesterei elõbb standard táncokat (angol,
valamint bécsi keringõ, slowfox) és vérpezsdítõ
latin táncokat (rumba, szamba, cha-cha-cha)
mutattak be, majd a közönség vállalkozó szellemû
tagjait tanították néhány alaplépésre. A tánc nem
korfüggõ – vallja Mizsér Tamás, a tánc iskola
vezetõje – juniorok, szeniorok, egyének, párok és
csoportok egyaránt örömüket lelik benne.

A Nyárbúcsúztató esti programja elõtt dr.
Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere
köszöntötte a sportközpont vendégeit. Rövid
üdvözlõbeszédében összefoglalta az idei nyár
különleges eseményeit, utalt a számunkra is
sikeres labdarúgó Európa-bajnokságra, a riói
olimpiára, a kánikulai forró napokra és a vihart

hozó frontokra. Emlékeztetett arra, hogy a nyár
utolsó hétvégéjét a kerületben élõ családok,
barátok, ismerõsök egy része immár hagyomá -
nyosan közösen tölti el (az idén még egy
születésnapot ünneplõ társaság is piknikezett az
esti koncert elõtt), mert elõre tudni lehet, hogy a
„Czakón” mindig jó buli várható.

Aligha van szebb látvány egy augusztusi éjsza -
kán, mint a kivilágított Budavári Palota fölött
felvillanó tûzijáték. Az égen kinyíló színes
szikrák az idei nyár ünnepélyes lezárását
jelezték. A Nyárbúcsúztató közönsége az R-GO
koncert után, feldobott hangulatban követte a
színes kaleidoszkópot, amelyben az ezüst

pálmaágak között zöld, piros és kék virágok
borították be az eget.

Ezen a kellemes nyári estén sokan döntöttek
úgy, hogy folytatják a bulit. Számukra a Rock
Outlet zenekar „húzta” a talpalávalót. Az
öttagú együttes a legnagyobb külföldi nagy -
ágyúk, többek között a Bee Gees, a Beatles,
Elvis, a Queen vagy a magyar elõadók közül az
Omega, az Illés, vagy a Bon-Bon dalait
játszotta. A 2005-ben alakult csapat tagjai
egyetemistaként alapították a zenekarukat,
amely azóta is létezik, és szívesen gondoskodik
a remek „outlet” hangulatról, azaz a nosztalg iá -
ról.                                                                              roj

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

„Micsoda buli!”

Este nyolc óra elõtt rajongók százai töltötték meg a színpad elõtti gyepszõnyeget. Az R-GO koncert
hírére ezúttal nem csupán zenét hallgatni, hanem táncolni, szórakozni gyûlt össze a közönség.
Szikora Róbert kiváló formában volt és több mint másfél órán keresztül a maga teremtette csikidám
stílust és „szafari hangulatot” varázsolt a Tabánba, folyamatosan énekelt és együtt táncolt a
vokalista lányokkal, a „gidákkal”. Igazi profiként az est során négyszer öltözött át, a légiós viselettõl
a jampecig variálta a trendeket és öltözete természetesen a zenei blokkhoz igazodott.

TÁRSASHÁZ ÁLTAL IGÉNYELHETÕ FELÚ JÍ TÁSI HITELFELVÉTEL 
TÁMOGATÁSÁ HOZ 
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(Folytatás az 1. oldalról)
A polgármesteri köszöntõ után Incze Ildikó,
a rendezvény mûsorvezetõje beje lentette,
hogy a Budavári Önkor mányzat Budavárért
Emlék éremmel tüntette ki Csikai Márta
szobrász mûvészt. A Munkácsy-díjas alkotót
Pál Mihály szobrász mûvész, egykori isko la -
társ és barát méltatta. A mind végig szemé -
lyes hangú laudációban elhangzott, hogy
Csikai Márta szülõvárosából, Nagykõ rösrõl
indult el „Budavár meghó dítására”. A kép -
zõ mûvé szeti szak gimná ziumba járt, majd
1957-ben került a Képzõ mûvészeti Fõisko -
lára, ahol Somogyi József, Pátzay Pál és
Mikus Sándor voltak a mesterei. A mû -
vésztárs plaszti kusan mutatta be Csikai
Márta egyedi stílusát és elmondta, hogy
országszerte több mint harminc, harmóniát
sugárzó szobra lát ható. Témaválasz tásai mellett
a viaszveszej téses bronzöntés újra fölfedezésével
egészen egyedi mûveket alkotott. Pál Mihály
külön felhívta a figyelmet a lebegõ mozgású
Táncosnõ sorozat darabjaira, valamint Szent
Mihály szobrára a Pálvölgyi barlang elõtt.

A méltatást követõen dr. Nagy Gábor Tamás,
Csikai Márta szobrászmûvésznek átnyújtotta az
önkormányzat díját, a Budavárért Emlékérmet.

Az ünnepség újabb elismerés átadásával foly -
tatódott. Budavári Emlékéremben részesült
Dr. Eösze László Széchényi-díjas zenetudós,
zon goramûvész. A neves szakembert Sapszon
Ferenc Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas karnagy, a
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola alapítója
köszön tötte. A méltatás végigvezette a hall -
gatóságot a 20. század egyik kiemelkedõ tudó -
sának pályáján, aki nyolc évesen kezdte zenei

tanulmányait, majd 1941-tõl a Pázmány Péter
Tudományegyetemen elvégezte a német, olasz,
esztétika szakot, és ezzel párhuzamosan foly -
tatott felsõfokú zenei tanulmányokat. Sapszon
Ferenc három önálló területet emelt ki Dr.
Eösze László életútjából: másfél évtizeden
keresztül dolgozott Kodály Zoltánnal és õ
írhatta meg az életrajzát; elõbb lektorként,
majd szerkesztõként, irodalmi vezetõként dol -
gozott, végül mûvészeti vezetõ ként õ irá -
nyította a Zenemûkiadót, valamint több mint
két évtize dig volt a Kodály Társaság ügyvezetõ
titkára. 

Sapszon Ferenc végül e szavakkal zárta köszön -
tõjét: „Laci bácsi derûs, humánus, szeretetre
méltó és tiszta ember. Isten éltesse Eösze doktort,
Isten áldja Laci bácsit!”

A laudációt követõn Dr. Eösze László zenetu -

dós, zongoraművész Budavár polgár meste rétõl
átvette a Budavárért Emlék érmet.

Az idei harmadik díjazottat, Pásztor Bazil
görögkatolikus papot Makláry Ákos, a Budai
Görögkatolikus Egyházközség parókusa méltat ta.
Úgy fogalmazott, hogy elõdje nem csupán a ne -
vében Pásztor, az Úr ötven éve, 1966. július 31-én
fogadta pásztorává, akkor szentelték pappá. 1993
és 2005 között szolgált Budán, ahol jó humorral
közösséget teremtett és számos ünnepséget szer -
vezett. Nemcsak a nyájára, az „akoljára” is ügyelt,
hiszen ittléte idején újították fel a Szent Flórián
templomot. 2005-ben Pásztor Bazil Hajdú dorog -
ra került, de nyugállományba vonulása után
visszatért és azóta a közösség szolgálattevõje.

A Budavár 1686. szeptember 2-i vissza fogla lásának
330. évfordulóján rendezett díj átadó ünnepség
Kodály Zoltán: Esti dal címû kórusmûvével zárult.

Szobrász, tudós, lelkész kapott 
Budavárért Emlékérmet

Kiállítást szerveznek a
forradalom 60. évfor dulóján

56-os tárgyakat, 
dokumentu mo kat
várnak

A Várnegyed Galéria az 1956-os forradalom 60-ik
évfordulója tiszteletére kiállítást szervez, melyre várják
a kerület lakóinak dokumentumait, tárgyi emlékeit,
képeket, leveleket. A beküldött tárgyakból októberben
rendeznek tárlatot.
Jelentkezni szeptember 1. és október 1. között lehet a
Várnegyed Galériában (I., Batthyány u. 67.) és a 214-
4450-es telefonszámon.

Képzõmûvészeti foglalkozások 
több generáció részére
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ II. számú Idõsek Klubjában a Népjóléti
Közalapítvány Pályázatának keretében 3 alkalommal
képzõmûvészeti foglalkozást tartunk, több generáció
számára. A foglalkozásokat Szabó Péter nyugdíjas
tanár vezeti, aki maga is fest.

Elsõ alkalommal 2016.szeptember 21-én szerdán
13.30-tól kerületi nyugdíjas polgárokat és a Nyárs utcai
óvódásokat várjuk. A foglalkozáson mindenki kedvére
alkothat, festhet. Különbözõ festési technikákat
próbálhatnak ki majd a jelenlévõk. Az alkotásokból a
programsorozat végén kiállítást rendezünk.

A második foglakozáson 2016. október 20-án
csütörtökön 13.30-tól az intézményben mûködõ
Búgócsiga klub tagjai festenek majd a nyugdíjasokkal.
A harmadik alkalommal, 2016. november 24-én
csütörtökön 14.00 órától pedig iskolás gyerekek és
idõsek alkotnak együtt.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, és biztatunk
arra, hogy próbálják ki magukat.
Helyszín: Budavári Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ. II. sz. Idõsek Klubja, 1013
Budapest, Roham u. 7.
Érdeklõdni lehet: a 375-9486-os telefonszámon,
Bokodi Ferencné klubvezetõnél

Zárva tart az Attila úti
ügyfélszolgálati iroda
A Budavári Polgármesteri Hivatal Attila út 65. szám
alatti ügyfélszolgálati irodája elõreláthatóan 2016.
szeptember 1-tõl - 2016. november közepéig zárva
tart. Helyére Budapest Fõváros I. kerületi okmány -
irodája költözik. 
A fenti idõszak alatt a védett övezeten kívüli parkolási
engedélyekkel és a talált tárgyakkal kapcsolatos
ügyintézést a Kapisztrán tér 1. szám alatti ügyfélszol -
gálati iroda látja el.
A Kapisztrán tér 1. szám alatti ügyfélszolgálati iroda
elérhetõségei: Telefon: 458-3030/458-3025, email:
ugyfelszolgalat@budavar.hu

Mozogjunk együtt „kortalanul”
Családi -és sportnap a Czakón
2016. szeptember 17-én, szombaton 10 és 14 óra
között ismét Családi -és sportnapot szervez a Budavári
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
együttmûködésben a Czakó utcai Sport- és Szabad -
idõközpont munkatársaival, Mozogjunk együtt -
„kortalanul”! címmel.
A generációk találkozása céljából megrendezésre
kerülõ Családi- és sportnapot az idei évben a hagyo -
mányok ápolása és a környezettudatosság jegyében
szervezik meg. A Czakó utcai pályán változatos
programokkal várják a gyerekeket-fiatalokat, a
szülõket, az idõseket, a családokat és az egyedülállókat,
vagyis minden 0 és 100 év közötti I. kerületi lakost.
A programon a részvétel ingyenes. A Családi-és
sportnapra a szervezõk minden I. kerületi lakost
szeretettel várnak!

Röviden

A kitüntetetteket méltatták: Pál Mihály szobrászművész, Sapszon Ferenc Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas karnagy és Makláry
Ákos görögkatolikus parókus

Borsos Miklóst, a 20. század egyik leg na -
gyobb szobrászmûvészét három tele pülés
is magáénak vallja: Gyõr, ahol ifjú éveiben
élt, Tihany, ahol a nyarakat töltötte és
Buda vár, ahová élete alkonyán költözött.
A Várnegyed Galéria, születésének 110.
év fordulója alkalmából emlékkiállítást
rende zett a mester mûveibõl.

A szeptember 1-jén megnyílt tárlat rendhagyó
mozzanataként két olyan zenész – Geiger György
Kossuth- és Liszt-díjas trombitamûvész és felesége,
Maros Éva Liszt-díjas hárfamûvész – muzsikált a
közönségnek, akik Borsos Miklós személyes
ismerõsei közé tartoztak, s akiknek portréja a
kiállításon látható grafikák között szerepel.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester kö -
szön  tõjében úgy fogalmazott, hogy maga is
Borsos Miklós híve és rajongója. Elsõsorban
írásain keresztül kötõdik hozzá, de mûvein és
könyvein túl több barátjával találkozott, akik
sokat meséltek róla. Sütõ András szavaival a
mûvészt „pisztráng természetûként” jellemezte,
aki mindig az árral szemben úszott és a tiszta
forrást kereste. A polgármester Borsos Miklós
Visszanéztem félutamról címû, önéletrajzi
mûvébõl merítve több történetet is felidézett,
amelyekkel a koragyermekkori nagyszebeni
élményeire emlékezett a mester. Ezek az
élmények – amelyek között az angyal által
hozott karácsonyfában való gyermeki hit, vagy
Bartók Béla erdélyi nagyszebeni koncertje is
szerepel – életre szóló lelki tartást és szellemi
értéket jelentettek számára. 

Dr. Nagy Gábor Tamás végül örömének
adott hangot, hogy e kiállítással ma is megi -
dézhetõ az ember, a barát, az alkotó, akinek
életmûve nyomán remélhetõen a következõ
nemzedék is fogékony lesz arra az egyszerû, de
fontos üzenetre, amit Borsos Miklós hagyott
ránk.

Fertõszögi Péter mûvészettörténész, a Kovács
Gábor Mûvészeti Alapítvány kuratóriumának

elnöke elárulta, hogy hivatásának utolsó huszon -
öt éve Borsos Miklós szellemében telt. A
szobrászmûvészt a magyar mûvészettörténet
utolsó reneszánsz mesterének nevezte.

A Borsos család 1916-ban a román betörés elõl
költözött Gyõrbe. Miklóst elõször a festészet
érdekelte, de nem végezte el a fõiskolát, inkább
tanulmányútra ment Itáliába, ahol a reneszánsz
mesterek, Firenze hangulata és a toszkán táj
hatottak rá. Az 1930-as években még kiállított a
Nemzeti Szalonban, de 1934-ben letette az ecsetet
és szobrokat készített. 1941-ben már sikeres
szobrászmûvésznek számított és eladott mûvei -
nek árából Tihanyban házat vásárol hatott. A
kertet felesége, Buba varázsolta toszkán stílusúvá.
Az 1950-es évektõl – egyfajta mene külésként –
tihanyi barátaival: Németh Lászlóval, Illyés
Gyulával és Vass Elemérrel gyakran szórakoztat -
ták egymást szellemi játékokkal. 

A mûvészettörténész ezt követõen sorra vette
azokat a stílusirányzatokat és alkotókat, amelyek,
illetve akik megérintették a képzõmûvészt. Az
antik görögök és a nagy reneszánsz mûvészek
mellett elsõsorban Rodin, Henry Moore, a
magyar festõk közül Mednyánszky, Gulácsy és
Derkovits hatottak rá. 1946-tól 70-ig tanított az
Iparmûvészeti Fõiskolán, hallgatóit elsõsorban
az alkotó munka bemutatásával varázsolta el.
Úgy dolgozott, mint a legnagyobbak, „kibon -
totta, kiszabadította” a szobrot a márványból.
Fát és követ egyaránt faragott, európai
színvonalú rézdomborításain felvonulnak a
görög mitológia alakjai. Pályája során közel
négyszáz érmet készített, ezzel ugyancsak iskolát
teremtett a hazai mûvészetben. 

A Várnegyed Galériában látható Borsos
Miklós emlékkiállítás a mûvész valamennyi
korszakát és mûvészi eszközét bemutatja az
érdeklõdõknek. A tárlat október 8-ig, keddtõl
szombatig 11-tõl 18 óráig látogatható.

Az utolsó reneszánsz mester

Borsos, 
a magánember
Mintha visszautaztunk volna
az 1970-es, ’80-as évekbe –
legalábbis sokan így érezték
azok közül, akik szeptember
4-én a könyvünnepen részesei
voltak a Borsos Miklós születési évfordulója alkal -
má ból megrendezett beszélgetésnek. Bevezetõben
Hosszú Enikõ, az Úri utcai Borsos Emlék -
múzeum vezetõje köszöntötte a megjelenteket és
felhívta a figyelmet arra a programsorozatra,
amely ezen az õszön az emléklakás otthonos
környezetében szobrászmûvész alakját idézi fel.
Sediánszky János szerkesztõ, Budavár Díszpolgá -
ra, valamint Czigány György költõ – mindketten a
Magyar Rádió és Televízió „nagy generációjának”
tagjai – jó barátjukként emlékeztek a Kossuth-
díjas mûvészre. Az alkotói pályán túl felidézték a
közös társaságban töltött estéket és a tihanyi
nyaraló különleges világát. Sediánszky János
elárulta többek között, hogy a Jó reggelt Európa!
címû elsõ könyvének, Borsos Miklós tervezte a
borítóját, Czigány György pedig arra emlékezett,
hogy magántársaságban Borsos gyakran hegedült,
ezért korábbi lakhelyét, a Rómer Flóris utcai lakást
a barátai tréfásan úgy nevezték: I Musici di Rómer.
A szobrászmûvészrõl szóló beszélgetést Gyõrffy
Gergely hegedûmûvész játéka keretezte.
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Az elsõ honi nyomdász,
Hess András

Noha Andrásként õrzi az emlékezet, a feltehetõen
német származású nyomdász valójában az Andreas
Hess nevet viselte. Az elsõ magyarországi könyv, az
1473-ban kinyomtatott Chronica Hungarorum,
avagy a Budai Krónika alkotójának, a hazai
nyomdászat megteremtõjének emléktáblát állítottak a
Magyar Nyelv és Könyv Ünnepén.

– Nem vagyok híve az emléktábla dömpingnek,
mert egy idõ múltán elértéktelenedik, ha mindennek
és mindenkinek táblát állítunk – hívta fel a jelenlévõk
figyelmét dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, aki a
Hess András téren körbemutatva, megismertette
hallgatóságát az eddig ott állított emléktáblák törté -
neté vel. Kezdve a bautzeni Mátyás emlék másolatával.
Ez az egykori Dominikánus Szent Miklós templom
megmaradt tornyát ékesíti. A Mátyás emlék alatt,
1868-ban kihelyezett tábla igazít el, arról, hogy az
igazságos király e helyütt állíttatta fel, 1477-ben
tudományos egyetemét.

A Vörös Sün Ház, a fõváros legrégebbi épülete
falán emléktábla mesél a ház történetérõl, míg a Hess
András tér Fortuna utca felõli oldalán, tábla hirdeti,
hogy egykor a tér Szent Miklós nevét viselte.

– Hess András 1471-ben érkezett Rómából Budára,
hogy kinyomtassa az elsõ magyar nyomtat ványt.
Néhány hónappal késõbb Janus Pannonius és
nagybátyja, a Hesst Magyarországra hívó Vitéz János
fellázadtak Mátyás király ellen, s a Vitéz bíboros
prímásra házi õrizetet róttak – mesélt Hess András
kezdeti nehézségeirõl Farkas Gábor könyvtörténész,
az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Régi Nyom -
tatványok Tárának osztályvezetõje, Hess András-
kutató.

Mi más, mint e könyv ihlette az emléktábla alko -
tóját, Rieger Tibor szobrászmûvészt. Õ és Budavár
polgármestere, a beszédeket követõen leleplezték a
Hess András tér 4-es számú ház falát díszítõ
mûalkotást.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és Rieger Tibor szobrász -
művész leplezte le az emléktáblát

Történelmi séta Budán

1686. szeptember 2-án, 140 évnyi török
hódoltságot követõen felszabadult a Budai Vár.
330 évvel késõbb, a Magyar Nyelv és Könyv
Ünnepének elsõ napján történelmi séta indult
az 1686-os emlékparkból, útba ejtve Buda
visszavívásának emlékeit.  A megemlé ke zésen
részt vettek a Könyvünnep díszvendégei, a
Hajdúság képvi selõi. No és a hagyományõrzõk:
muskétá sok, lovasok személyében, természe -
tesen korhû egyenruhában, fegyverzetben.

– Háromszázharminc évvel ezelõtt, miként az
emlékmû is õrzi – mutatott Dr. Nagy Gábor
Tamás az 1686-os emlékpark kõ monolitjára
–, a hajdúk élen jártak vitézségben.

– Kardot és szablyát most nem hoztunk, de
látom, hogy akad itt – célzott a  hagyomány -
õrzõ egyenruhásokra Kiss Attila, Hajdúböször -
mény polgármestere, aki köszöntõjében
kifejtette: hajdú leszármazottként számára
óriási örömöt jelent, hogy ellátogathatott a
budavári  emlékmûhöz.

Horváth Lajos, a Magyar Huszár és Katonai
Hagyományõrzõ Szövetség egykori elnöke
felidézte a 330 esztendõvel ezelõtti ütközet
kiemelkedõ történelmi szerepét. Mint
mondta: XI. Ince pápa életre hívta a Szent
Ligát, megelõzve az Osz mán Biro dalom

további tér nyeré -
sét, az elfog lalt
európai régió vég -
sõ bekebele zé sét. A
ligá ban Len gyel  or -
szág, a Habsburg Biro -
da lom, és a Velencei
Köztársa ság szövet keztek
a pápai állammal.

A sikerest, öt sikertelen
ostrom elõzte meg. Utoljára 1684-ben
kísérelték meg Buda megvívását, ám a harc
kudarccal végzõdött, amelynek 25 ezer
szövetséges katona esett áldozatául. Ezzel
megerõsödött a janicsárok õrizte, bevehetetlen
vár mítosza. Két évvel a sikertelen ostrom után,
tanulva akkori hibáikból, mielõtt gyûrût
vontak a Várhegy köré, az egyesített keresztény
hadak elfoglalták a teljes Buda városát. Ebben a
magyar könnyûlovasság élenjáró szerepet
vállalt.

– Könnyûlovassággal nem lehet falat
mászni, de úgy sem, ha mászás közben hátulról
lövik az embert – emelte ki Horváth Lajos. – A
portyázó törököket mind a mi huszárjaink
intézték el – fûzte hozzá.

A 70 ezer fõs ostromló seregbõl 15 ezernyi
magyar gyalogos harcolt a falakon. Közülük, a

három és fél hónapos küzdelmet követõen egy
hajdúkapitány, ötven katonájával tûzhette ki
elsõként zászlaját Buda várára. Így kezdõdött
Magyarország török uralom alóli felszaba -
dítása.

– Emlékeztessen ez minket arra, milyen
fontos a keresztény szolidaritás, az összefogás.
Hogy az Európán belüli hegemónia harc
helyett odafigyeljünk a másképp harcoló,
másképpen élõ hadakra, amelyek nem
kegyelmeznek nekünk – figyelmeztetett a
jelenkor kihívásaira Horváth Lajos.

Az ünnepi beszédeket koszorúzás követte,
majd a hagyományõrzõ egyenruhások díszsor -
tüze.

– Puskát porozz, kanócot izzíts,
serpenyõt nyiss – végül pedig: –

Adj tüzet! – hangzottak a
vezényszók, és levéltár falai

visszhangozták a lövése -
ket. Hogy mennyire
lehettek hatásosak,
ezek a megle hetõs
lassúsággal meg tölt -
hetõ mordályok, azt
tudakolják a had -
törté  nészektõl, de
hogy öblös, messze -
hangzó dörre nésük -

tõl minden arra té -
vedõ turista összerez -

zent, azt magam tapasz -
taltam.

Egy török és egy magyar
lovas vezetésével vágott neki a

menet, a Bécsi kapun keresztül az
Anjou-bástyához vezetõ útnak. Itt tûzték ki a
hajdúk 1686. júniusában zászlajukat, amely
elsõként hirdette az egyesített keresztény
hadak gyõzelmét az oszmánok felett. A hõs
katonák emlékére ismét felhangzottak a
vezényszavak: puskát pofához, adj tüzet, s
eldördültek a díszlövések. A lovak meg sem
rezzentek, bizonyságot szolgáltatva igazi
csataló mivol tukról. A hagyományõrzõ ka -
tonák lantkíséret mellett felvonták a nem -
zeti színû lobogót.

A megemlékezés befejezõ állomásaként az
utolsó budai pasa, a várvédõ Abdurrahmán
Abdi Arnaut emlékkövét vette körül a mind
több turistával kibõvült történelmi emlékme -
net. Az ég felé irányított díszlövéseket koszo -
rúzás követte.                                                             D.A.

A Magyar Nyelv és Könyv ünnepének megnyi -
tóját megelõzõen, XI. Ince pápa emlék -
mûvének lábánál folytatódtak a történelmi
emléknap eseményei. Fejes Csaba, a Mátyás-
templom káplánjának hálaimája vezette be a
Szent Ligát 1684. március 5-én életre hívó,
1956-ban boldoggá avatott, 240. római pápa
szobra körüli ceremóniát.

– Hálát adunk mindazokért az emberekért,
hõsökért, akik áldozatos szeretettel munkál -
kodtak a keresztény Magyarország felszaba -
dításán és újjáépítésén –  mondta Csaba atya,
majd az ünneplõ sokadalom elimádkozta a
Miatyánkot.

– Egy olyan nagy pápa emlékmûvének koszo -
rúzására gyûltünk össze, akinek múlhatatlan
érdemei vannak Európa keresztény öntuda -
tának felrázásában – kezdte ünnepi beszédét
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, nem -
zet politikáért felelõs miniszter, aki a foly -
tatásban kitért arra, miként kerültünk olyan
helyzetbe, hogy 150 esztendõ elteltével vissza
kellett foglalnunk fõvárosunkat.

Mint fogalmazott: a történelmi megemlé -
kezések értelme, hogy levonjuk a jelenre
vonatkozó tanulságokat.

– Ez a tanulság négy mozzanatban ragadható
meg – mondta a miniszterelnök-helyettes.
Elsõként az 1456-os nándorfehérvári diadalt
említette, annak sikerét az egységes nemzettel
indokolta. Az 1526-os mohácsi csatavesztés fõ
okát a Nándorfehérvárnál meglévõ egység
hiányával magyarázta. Buda 1541-es elvesztésé -
vel kapcsolatban Semjén Zsolt felidézte:
Hódító Szulejmán képtelen volt bevenni a
várost, ezért ebédre hívta a magyar urakat, amíg
õk lakomáztak, a törökök városnézõként
szivárogtak be, s foglalták el a Várat.

– Az oszmánok népünk felét kiirtották, az
országot romba döntötték. Hogy egyáltalán
megmaradtunk, köszönhetõ az iszlám hódítás
megállításának, a magyar fõváros visszafogla -
lásának, valamint Ince pápának, aki ki merte
mondani: a keresztény Magyarország külde tése,
ellenállni az iszlám hódításnak – hangsúlyozta a
miniszterelnök-helyettes, majd ezzel zárta ünne -

pi beszédét: – Adja Isten, hogy a pápa üzenete
meghall gatásra találjon itthon és Európában.

Semjén Zsolt felszólalását koszorúzás
követte. A Mátyás-templom alkalmi kóru -
sának énekétõl kísérve, a Budavári Önkor -
mányzat és a Miniszterelnökség képviselõi
helyezték el a hála koszorúit XI. Ince pápa
Hess András téri szobránál.                        Ditzendy

A Szent Liga atyjának tisztelete

XI. Ince pápa emlékművénél Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes mondott ünnepi beszédet

Történelmi sétán járták végig Buda
visszavívásának emlékhelyeit

A hős katonák tiszteletére
díszsortűz dördült el

Nincs még egy olyan nemzet, amelynek a nyomdász-
történelme egy történeti mû kiadásával kezdõdött
volna. Másutt apróbb nyomtatványokkal, naptárak -
kal, kegyes olvasmányokkal kezdtek a nyom dászok.
Hess András ajánlásában úgy fogal mazott: azért adja
ki Pannonia történelmét, mivel úgy látja, a
magyarokat érdekli a régi történetekre való büszke
emlékezés, s rosszakból való okulás. A körülbelül kettõ -
százötvenbõl mára mindössze tíz példány maradt fenn
világszerte a Budai Krónikából, az egyik kötetet
másnap,  minden érdeklõdõ megnézhette az Országos
Széchényi Könyvtár ban.
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Számtalan kiváló szerzõt adott a magyar iroda -
lomnak a Hajdúság. Közülük is kiemelkedik
Szabó Magda, akirõl Egri Kati színmûvésznõ
osztotta meg emlékeit a Magyar Nyelv  és Könyv
Ünnepének közönségével.  

„Kiskamaszként ismerkedtem meg Szabó Mag dá -
val, akit színházi rendezõ édesapám éppen akkor
kért fel, hogy dramaturgként frissítse fel Kármán
József „Fanni hagyományai” címû darabjának
nyelvezetét. Ettõl kezdve sokszor találkoztunk a
színházban” – idézte fel Szabó Magdával kap -
csolatos elsõ élményeit Egri Kati, hozzátéve, hogy
színdarabokat és verseket is író Szabó Magda
rendszeresen járt a bemutatók ra, ahová férjét,
Szobotka Tibort is magával vitte. „Különleges volt
a megjelenésük, a magas, angol gentleman
külsejû férfi, oldalán a törékeny nõvel, igazán szép
párt alkotott” – emlékezett a színész nõ, aki több
Szabó Magda darabban is játszhatott. Az ajtó
címû regény adaptációjában Emerenc szerepét
kapta. Szabó Magdáék egykori házvezetõnõje
hosszú ideig szinte szimbiózisban élt az íróval, sõt,
a környék pótolhatatlan figurájává vált. 

Egri Kati az Abigél megfilmesített változatában
is játszott, itt ismét gyakran találkozott a
forgatásokra kijáró Szabó Magdával. Az írónõ jó
viszonyban volt Zsurzs Évával, az Abigél
rendezõjével, Básti Lajossal, Schubert Évával, így
nyugodtan megtehette az észrevételeit, de nem
szólt bele közvetlenül a munkába. Egy rövid
idõre kicsit visszavedlett matulás diákká,
ahogyan a színészek is minduntalan felelevení -
tették saját iskolás éveiket: tulajdonképpen egy
osztályt alkottak.

Hajdúböszörmény irodalmi életével, illetve a
Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör tevékeny -
ségével Pap Für János, valamint a kortárs verseket
megzenésítõ Másik oldal zenekar segítségével
ismerkedhettek meg a könyvünnep látogatói.
Mint Pap Für János elmondta, a közeli
Debrecennek nagy a felszívó ereje, ezért fontos az
a megtartó munka, amelyet az irodalmi kör
elvégez. Kertész László fiatalon vesztette életét, õ
volt az elsõ Hajdúböször ményben, aki tanérként
irodalmi színpadot alapított. Halála után sokáig
szinte megbénult az irodalmi élet, mígnem
Székelyhidi Ágoston tanár úr 2009-ben úgy
döntött, hogy megalapítja a Kertész László nevét
felvevõ irodalmi kört. Írótáboruk ma már a
legnépszerûbb az országban, idén közel százötven

ifjú irodalmárt fogadtak, a Mezsgye címû havi
rendezvényükön kezdõ és már ismert írók
számára biztosítanak bemutatkozási lehetõséget.
Nagy sikerû a rendhagyó zenés irodalmi órájuk,
amelyet értelmileg akadályozott gyermekeknek
állítottak össze, ma már oktató segédanyagként
hasznosítják a pedagógusok.

Bor és irodalom a
Márai Szalonban

Több éves hagyomány, hogy a Márai Szalon a
könyvünnep szabadtéri színpadán tartja
évadnyitó délutánját. Ilyenkor mindig
könnyed, nyári témákról esik szó, az alkalmi és
a törzsközönség egyaránt élvezetet talál a
beszélgetésben.

Szigethy Gábor irodalomtörténész, a szalon
házigazdája megosztotta hallgatóságával, hogy
az elmúlt hetekben a Balatonfüred-csopaki
borvidéken barangolt és nemcsak a helyi
borokkal, hanem borászokkal és a szõlészek
fogalomtárával is megismerkedett. Ilyen új
fogalom volt számára a látópohár, amelynek
tartalma alapján annak idején a falu borbírója
döntötte el, hogy ki lehet-e vinni a faluból a
bort. Nem maradt titokban az sem, hogy
„Szigethy tanár úr” a csopaki Csonka torony
tövében hogyan adott leckét az ott tanyázó
fiataloknak borkultú rából.

Mi sem természetesebb, mint hogy ezúttal a
Márai Szalon irodalmi programjában is a jó
borokról, a házias ételekrõl és a gasztro nó -
miáról szóló írásmûvek kaptak helyet. A
közönség láthatóan élvezettel itta Pápai Erika
és Trokán Péter színmûvészek szavait.

Tollas Tibor költõt – aki az 1950-es években
börtönben ült, majd emigrált – érthetõen
megihlették a magyaros ízek. A verseibõl
készített összeállítás a házi kenyérsütéstõl a
zsíros pirítóson és krumplinudlin keresztül az
aranygaluskáig vezette a hallgatókat. A Marlene
Dietrich által írt ABC címû könyv néhány
címszava a színésznõk otthonába és világába
kínált betekintést. Ugyancsak derût fakasztott
Galsai Pongrác újságíró, színi kritikus egyik
írása (Ajánlat a heti étrend megalkotására).
Szindbád többször is szóba került, és vele együtt
természetesen Krúdy Gyula is, sõt, mint
megtudtuk, egyszer még maga Szigethy Gábor
is Szindbád „bõrébe bújt”. Karinthy Frigyes egy
humoreszkjével került föl a képzeletbeli étlapra,
amelyen villámtréfák jelentették a desszertet. 

Különleges francia „ízt” jelentett Gabrielle
Colett francia írónõ novellája az „igazi”
borfogyasztásról, majd mindezt megkoronázta
néhány adalék a több mint tíz évvel ezelõtt
rendezett gasztronómiai gála neves magyar
színészeinek felidézésével.

A kellemes délutánt Pap Tíme hárfa- és
Kovács Miron csellómûvész játéka fûszerezte.

Kerületünk díszpolgára, Kányádi Sándor,
Kossuth-díjas költõ kezdeményezésére, 2011-ben
alapította a Tóth Árpád Mûfordítói Díjat a
Budavári Önkormányzat. Az elismerést idén az
Egyesült Államokban élõ Sohár Pál (Paul Sohar)
vehette át. 

Budavári hagyomány, hogy a Magyar Nyelv és
Könyv  Ünnepén kerül sor a Tóth Árpád
Mûfordítói Díj átadására. Az elõzményekrõl
szólva dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
elmondta, hogy 2011-ben határozta el a díj
alapítását a Budavári Önkormányzat, amely ezzel
Kányádi Sándor ötletét valósította meg. A
Kossuth-díjas költõ ugyanis azt javasolta, hogy a
legönzetlenebb irodalmi tevékenységet ûzõket
érdemes lenne jutalmazni és elismerni
munkásságukat. Névadónak Tóth Árpádot
választották, aki ezer szállal kötõdik a Budai
Várhoz. Az elsõ díjazott Tandori Dezsõ, a költõ
születésének 125. évfordulója alkalmából
vehette át az elismerést.

Azóta felváltva azok közül kerül ki a díjazott,
akik magyarra fordítanak idegen nyelvekrõl,
illetve más nyelvekre ültetik át a magyar
szépirodalmi alkotásokat – emlékeztetett dr. Nagy
Gábor Tamás, aki bejelentette, hogy az idei évben
az Egyesült Államokban élõ Sohár Pál (Paul
Sohar) érdemelte ki az elismerést. A díjjal együtt
jár egy díszes oklevél és egy plakett, amely a
mûfordítás folyamatát, az inverziót mintázza meg. 

Sohár Pál elmondta, hogy kémiai tanulmányai
mellé azért vette fel a humán tárgyakat az
egyetemen, mert az irodalom, a filozófia a ter -
mészettudományos gondolkodás során is jó

szolgálatot tehet. Irodalmárként eleinte fordítá -
sokkal foglalkozott, Kányádi Sándor mûveinek
fordításával és „A megmaradás” címû kötettel

szép sikereket ért el,
majd egyre több írása
jelent meg nyomta tás -
ban is. 

Ma már több mint
70 alkalommal szerepel -
tek írásai neves amerikai
folyóiratokban, ami na -
gyon fontos ahhoz, hogy
íróként és fordítóként
elismerést szerezhessen.
Közben saját verseibõl is
megjelentek kötetei, va -
lamint egy Faludy kötet.
Faludy egy magánleve -
lében õt nevezte a leg -
jobb angol fordítójá nak,
amire különösen büsz -
ke, ahogyan báró Eötvös
Józsefrõl írt munkáját is
életmûve fontos részé -
nek tartja. 

Zárszavában Sohár
Pál annak a reményének
adott hangot, hogy a
Tóth Árpád Mûfordítói

Díj birtokában még több magyar, angol és
amerikai író, költõ  munkáját ültetheti át a másik
nemzet nyelvére.                                                        K.Á.

Átadták a Tóth Árpád mûfordítói díjat 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester adta át a Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díjat
Sohár Pál költő, műfordítónak

Trokán Péter és Pápai Erika színművészek voltak a
szabadtéri Márai Szalon vendégei

Vasárnap délután a Szent István szobor melletti színpadon egymást érték az irodalmi
programok. A Csûrös Csilla szerkesztõ-riporter vezette beszélgetésben az írók családtagjai,
barátai és mûvésztársai – születésének 80. és halálának 10. évfordulóján – Lázár Ervinre, valamint
a 85 éve született Gyurkovics Tiborra emlékezetek.

Lázár Ervinre és Gyurkovics
Tiborra emlékeztek

Pillanatképek a  Hajdúságból

A Magyarság Házában hajdúsági művészek képeiből nyílt kiállítás

Sohár Pál 1956-ban vándorolt ki az USA-ba,
ahol civil foglalkozása mellett – kémikusként egy
gyógyszergyártó cégnél dolgozott – fordítóként és
költõként is tevékenykedik. Számos magyar író,
többek között Szabó Lõrinc, Ady Endre, Csokonai
Vitéz Mihály, József Attila, Kányádi Sándor és
Tóth Árpád mûveit fordította angolra, de külföldi
szerzõk mûveit is megismertette a magyar
közönséggel. Saját írásaiban szívesen kísérletezik a
kötött forma modern használatával, amely
meglehe tõsen ritka az amerikai irodalomban. 

A gyerekprogramok közül
kiemelkedett a találkozás a
gyerekek körében hihetet lenül
népszerű Rumini könyvek
szerzőjével, Berg Judittal. A
dedikálás előtt a veszprémi
Kabóca Bábszín ház, Rumini és
a négy jogar című előadását
tekinthették meg a kicsik. A
több mint egyórás „író-olvasó”
találko zón a legifjabb olvasók
mindent megtudhattak ked -
venc mesehősükről. 
Az idei könyvünnep szám -
talan színvonalas program mal
várta a családokat, a gyerme -
keket.

A friss házi kőtt túrós, a böszörményi
parasztkifli és a káposztás pogácsa semmihez
nem hasonlítható illata csalogatta a Szent -
háromság térre látogatókat. A hajdúböször -
ményi Civilek a Lakóhelyért Egyesület HÍR
védjegyes házi süteményeit szép számmal
ámulták és kóstolták. A hagyományos, házi
jellegű tészták népszerűségének titka az
elkészítésük egyszerűségében, az ízek gazdag -
ságában, a kiváló helyi alapanyagokban rejlik –
fogalmazott dr. Nagy Imre egyesületi elnök.
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Nyitott Templomok Napja

Árpád-házi Szent Erzsébet-templom
1011 Budapest, Fõ utca 32., 09.17. 18:00 óra

Felsõvízivárosi Szent Anna-templom látogatása
Felsõvízivárosi Szent Anna-templom
1011 Budapest, Batthyány tér 7., 
09.17. szombat 17.30-20.30, 09.18. vasárnap 7.30-12- ig

Kor-társ(aság)
Szilágyi Dezsõ téri Református Templom
1011 Budapest, Szilágyi Dezsõ tér 3.
Street food - Feel good! 20. Náray Erika godspell
koncertje 21. Zétényi Tamás (cselló) Kékkovács Mara J. S.
Bach, Kodály Zoltán mûvei Ady Endre versei 22. Kéringer
László (ének) Rákóczy Anna (fuvola) korai egy és
kétszólamú énekek, kortárs szerzõk mûvei A szünetben
étel és ének kóstoló. 09.17. 20:00 óra

Ária- és dalest
Budavári Evangélikus Templom
1014 Budapest, Táncsis Mihály utca 28.
Lakatos Diána - ének, Miczinger Ilona - zongora és
Lakatos Jenõ - trombita közös estje. 09.17. 19:30 óra

J. S. Bach orgonamûvészete - Balasi Barnabás, a
Szent Anna-templom orgonistájának hangversenye
Felsõvízivárosi Szent Anna-templom
1011 Budapest, Batthyány tér 7., 09.17. 19:30 óra

Kapisztrán János seregének nyomában,
tárlatvezetés.
Hadtörténeti Múzeum, 1014 Budapest, Tóth Árpád
sétány 40.
Egy elõadás keretében az érdeklõdõk megismerhetik
Kapisztrán Szent János életútját.
09.17, 18., 20. 10:00 óra
09.21., 22., 23., 24., 25. 12:00 óra

Tárlatvezetés a Budavári Mikvében
Budavári Mikve 1014 Budapest, Palota út 1.
09.17. 14:00 – 16:00 óra. 09.18. 14:00 – 16:00 óra

Tárlatvezetés a Mátyás-templomban
Mátyás-templom 1014 Budapes, Szentháromság tér 2.
Ingyenes templomi tárlatvezetések max. 25 fõs
csoportok részére. A látogatáshoz elõzetes regisztráció
szükséges: turizmus@matyas-templom.hu

A kétkedõ orvos és a csodálatos gyógyulás. 
A. Carrel Nobel-díjas orvos lourdes-i élményei
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 
1013 Budapest, Apród utca 1-3.
Szeptember 17-25. Hétfõ kivételével 10.00-18:00

…„ ez a mai egy szép nap lesz„... Kacsóh Cecília
textilmûvész kiállítása. Kiskép Galéria 1014 Budapest,
Országház utca 8. Szeptember 17-25. 10:00-18:00. 
Megnyitó 17-én 16:00

pons – hidak / 2016 Ars Sacra 
Budai Hollán István kiállítása. Budavári Evangélikus
Templom 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 28.
Szeptember 17-25. 12:00-18:00

Szarka Miklósné Darvas Gyopár kiállítása
Litea Könyvszalon 1014 Budapest, Hess András tér 4.
Szeptember 17-25. 10:00-18:00
Megnyitó: szeptember 15. 18:00

300 éves az Alsóvízivárosi Árpád-házi Szent
Erzsébet Plébánia
1011 Budapest, Fõ utca 32. Szeptember 18. 11:30
Ünnepélyes szentmise a templom felszentelésének 300
éves jubileumán. A szentmise fõcelebránsa Dr. Erdõ
Péter bíboros, prímás, érsek atya.

Énekkaros szentmise - 
Halmos László:  Hálamise. Felsõvízivárosi Szent Anna-
templom 1011 Budapest, Batthyány tér 7.
Szeptember 18. 11:00

Tárlatvezetések
Magyar Nemzeti Galéria, I. ker., Szent György tér 2.
Szeptember 20. 15:00 A remény nyomában
Szeptember 21. 15:00. Ha a csend beszélni tudna
Szeptember 22. 15:00 Vallás és mûvészet a reformáció
korában, valamint azt megelõzõen
Szeptember 23. 15:00 Biblia Pauperum – Oltárok mint
az Írástudatlanok Bibliája
Szeptember 24. 15:00 Segítõ szentek. 

Szakrális séta a Budai Várban Végh András
muzeo lógussal.  Találkozó a Szt. György téren, a
Buda vári Sikló felsõ állomása elõtt. 
Szeptember 20, 21. 17:00

Bor és szakralitás
Mátyás-templom plébániája, 1. emeleti nagyterem
1014 Budapest, Országház utca 14.
Szepsy Istvánnal (Szepsy Pincészet) és Dr. Lõrincz
Györggyel (St. Andrea) Pálffy László beszélget.
Szeptember 21. 19:00

A Geneamus Ensemble (Wien-Budapest) inter -
ak tív hangversenye
MTA Zenetudományi Intézet 1014 Budapest, Táncsics
Mihály utca 7. Szeptember 22. 19:00

Esti beszélgetõs kirándulás a Várnegyedben
Találkozó a templom tornyának az aljánál.
Szeptember 22., 23., 24, 25. 18:30-20:00 

Szakrális séta a Vízivárosban Végh András
muzeológussal.
Találkozó Corvin téren a templom melletti téren.
Szeptember 23., 24. 17:00

Az Áldott Orvos közelében. A gyógyítás
szakralitásának változása térben és idõben. 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum I., Apród utca 1-3.
Szeptember 24. 16:00

Bõvebb információ: www.ars-sacra.hu

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275

VÍZIVÁROSI KLUB
ÁLLANDÓ PROGRAMOK 
Hétfõ: 
10:00-12:00 „Örömforrás” játék klub örökifjú felnõt -
teknek. Vidám társaságunk VIDÁMÍTÓ programokat
ajánl minden erre vágyó nyugdíjas társunknak ! 
Közös megegyezés szerinti társasjátékok, kártya, vidám
beszélgetések, éneklés, kirándulás és egyéb örömteli
programok jelentik szórakozásunkat. 
Jöjj közénk ! Hozd Te is vidámító ötleteidet ! 
15.00-17.00 óráig „ KIKÖTÕ” – lélektámogató és
lélekemelõ, egyéni, kötetlen beszélgetés Bori-Szabó
Orsolya szakemberrel, idõsebb korosztály részére. 
Ha egyedül érzi magát… Ha úgy érzi, nincs kihez
fordulnia… Ha szívesen mesélne történeteket az
életébõl… Elõzetes bejelentkezés szükséges !
16.00-17.00 ingyenes, önszervezõdõ angol társalgókör 
16.30-17.30 ingyenes jogi tanácsadás. Bejelentkezés:
drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhetõségein.
19:00-20:00 labdás gerinctorna 1200 Ft/alkalom 4000
Ft/ 4 alkalom (szept. 19-tõl)
Kedd: 
8:00-9:00 senior gerinctorna 600 Ft/alkalom
9:00-10:00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok
részére
Szerda:
9.00-12.00ÖbÖl.Kulturális programunk olyan anyukák -
nak szól, akikben a városias életforma közepette
felmerül az igény a közösségi létforma ápolására, az élet
valamennyi területén szerzett tapasztalati tudás
egymással való megosztására, a közös játékra. Mindezt
egy helyen kínáljuk, méghozzá úgy, hogy a csemeték
kedvükre játszhatnak az anyukák mellett, akik eközben a
róluk szóló és az újdonsült családi léthez kapcsolódó
tematikus elõadásokból és beszélgetésekbõl meríthet -
nek inspirációt és erõt az elkövetkezendõ idõkre.
9:15-9:45 Hangolódó: énekes-zenés foglalkozás ölbeli
játékokkal.
10.00-11.00 Katamarán: beszélgetés Kõvári Kata
vezeté sével. Témák: Falu a városban - Mire hivatott a
Vízivárosi Klub és az ÖbÖl? Gyermekfelügyelet otthon és
másutt - ki hogyan boldogul?
11.00-12.00 MindenMamiCseveg - babás kávézó.
Hozzájárulás: 700 Ft, amely magában foglalja egy kávé
vagy tea árát.

15.00-16.00 „Aranycipõ”- senior tánctanfolyam, I.
kerületi lakosoknak ingyenes. Folyamatos csatlakozási
lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, 06 30 479 93 28.
Csütörtök:
8:00-9:00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok
részére
9:00-10:00 senior gerinctorna 600ft/alk.
10.30-12.00 HUNGARIAN FOR FOREIGNERS 
Magyar mint idegen nyelv óra - 1500 Ft/ fõ, az elsõ
alkalom ingyenes. Gyerekkel is lehet jönni! Információ:
Gégöl Csenge, csengikee@gmail.com, 0670 770 9130. 
14.00-17.00 bridzs klub 
16.00-17.00 ingyenes, önszervezõdõ orosz társalgókör
17.00-18.00 meridián torna 
Péntek:
8:00-9:00 senior gerinctorna 600 Ft/alkalom
9:00-10:00 gerinctorna minden korosztálynak 600
Ft/alkalom
10.00-11.00 „Aranycipõ” senior tánctanfolyam. Rész vé -
teli díj 500Ft. Folyamatos csatlakozási lehetõség!
Érdeklõdés: Füleki Réka, 06 30 479 93 28. 
A gerinctornák szeptember 20-tól kezdõdnek. Bejelent -
kezés szükséges a ritustorna@gmail.com címen!
Vasárnap: Különleges születésnap (kalandtúrával,
vetélkedõvel, alkotómûhellyel) Érdeklõdés: Körmendi
Csilla, 0630 531 55 77, bolcsbagoly@index.hu
Nyitva tartás: H-CS 9.00-12.00 és 14.00-17.00, P:
9.00-12.00 óráig. A Klub programokhoz, foglalkozások -
hoz terembérlési lehetõséget biztosít. Cím: 1015 Bp.
Batthyány u. 26., Tel.: +36-1-780-7660
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com

SZEPTEMBERI PROGRAMOK
13-án, kedden 18.30-tól Bolyky Zoltán „Titokzatos
opera” c. elõadássorozatának következõ része, Wagner:
Lohengrin.
15-én, csütörtökön 18.00 órától: Másképpen a
mozgásról! Szokások, amelyek hasznosak, de vannak
más lehetõségek is?! Perényi Csilla Feldenkrais tanár
interaktív, mozgásos estje. Részvétel: 500 Ft.
20-án, kedden 17.30-tól a Cinema’64 Amatõrfilm
Stúdió mutatja be játék-és dokumentumfilmjeit az
érdeklõdõknek.
23-án, pénteken 16.30-tól 17.30-ig „MESÉL a
KÉPzeleted „- felnõtt mesedélután 10 év felettieknek. A
mesélést Kiss Ágnes vezeti (Meseszó Egyesület).

Várbarátok Köre a Litea
Könyvszalonban 
(I., Hess András tér 4.)
Szeptember 12. hétfõ 17.00 óra: Gróf Széchenyi István
A Hitel – mai magyar nyelven. Buday Miklós elõadása.

Sportolj velünk!
Az Egészség- és Családvédõ Országos Egyesü -
let szervezésében
Folytatjuk az egészséges életmód népszerûsítése
érdekében indított tömegsport mozgalmunkat. Minden -
kit szeretettel hívunk az alábbi ingyenes programjaink ra.
KONDICIONÁLÓ TORNA minden hétfõn és szerdán,
20:00-21:00 óra között. (Elsõ alkalom: szept. 12.)
Helyszín: Testnevelési Egyetem, barakk épület, 
XII. ker. Alkotás u. 44. Az órákat gyógytornászok tartják. 
NORDIC WALKING OKTATÁS 2016.09.17 és
2016.10.01 (szombat), 11:30-13:30 óra között, a
Bozsik Sífutóiskola oktatóinak vezetésével.  Találkozás:
XII. ker. Normafa, Büfé (réteses). A résztvevõk számára
sporteszközt térítésmentesen biztosítunk. 
TORNA A SZABADBAN 2016.09.06-tól, keddenként
17:00-18:00 óra között. Helyszín: I. ker. Vérmezõ 70-
72. Vagon Étterem (mozdony) mögötti rész (Déli
pályaudvartól 2 percre).  www.ecsosz.hu

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület 
(I., Országház utca 14.)
Szeptember 20. (kedd) 18.00 óra: „A nemzet
napszámosa”. Széchenyi István élõ gondolatai és
emlékei nyomában, születésének 225. évfordulóján. A
MEVE tagságának közös elõadása. Köszöntõt mond: dr.
Körösi Mária a Széchenyi Társaság elnökségi tagja.
Közremûködnek a Széchenyi István Gimnázium
diákjai.(Mátyás-templom plébániájának díszterme)

Mesemúzeum
(I., Döbrentei u.15.)
Szeptember 17., szombat, 11 órától Közös

társasjátékozás. Vajon megtalálod a labirintusból
kivezetõ utat? Tudsz egymás után kétszer hatost dobni?
Menni fog a pókerarc? Gyere, próbáld ki! Ajánlott
korosztály: 6-12 éves korig, 120 perc.
Szeptember 24., szombat, 11 órától Kincskeresõ.
Kézmûves foglalkozás. Saját készítésû kincses
térképeddel, kalózhajóddal térhetsz haza, miután meg -
találtad az ehhez szükséges eszközöket a Múzeumban
elrejtve. Izgalmas foglalkozás gyerekek nek, nagyszü -
lõknek, szülõknek, kicsiknek, nagyoknak Farkas Réka
iparmûvésszel. 

LEGYEN NAPRAKÉSZEN TÁJÉKOZOTT! 
Látogassa a Budavári Önkormányzat által működtetett Facebook
oldalakat!

Friss hírek, programok, információk! Rendezvények, tudósítások, videók!

Budavári Önkormányzat • Budavári Könyvünnep • Beethoven Budán

Bogányi Gergely zongoramûvész szabadtéri
koncertje
Budai Vár,  Szent háromság tér.
Rossz idõ esetén a koncert a Mátyás-templomban lesz.
A templomba való belépéshez regisztráció szükséges a
www.ars-sacra.hu honlapon. 09.17. 19:00 óra

„Ablakanapra” - Dr. Fábry Kornél atya fotókiállítása
Magdolna-torony 1014 Budapest, Kapisztrán tér
Szeptember 18-25. 10:00-18:00
Kiállítás megnyitó: szeptember 18. 16:00

„Hantjával sem takar” 
Esterházy János felvidéki magyar politikus tisztele -
tének állít emléket elõadásával Boráros Imre, Kossuth-
díjas, felvidéki színmûvész. Budavári Önkormányzat
Polgár mes teri Hivatal aulája 1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1.  Szeptember 23. 19:00

„In memoriam ́ 56” Hangverseny az 1956-os
forradalom 60. évfordulójának tiszteletére
Várkert Bazár 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.
Szeptember 19. 19:00
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XII. Költõ utcában 2 szintes 110 m2-es 1 nappali hallal + 3
hálószobás összkomfortos, felújítandó önkormányzati lakás
bérleti joga kisebb alapterületû budai öröklakásra cserélhetõ.
Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

Budai várban a Dísz téren reprezentatív épületben lévõ 60
m2-es dongaboltozatos, utca felé nyíló, földszinti, teljes
felújításra szoruló önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

Budai Várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló 76 m2-es
reprezentatív adottságú, panorámás, napfényes, felújítandó
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár:
24,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

Budai várban az Úri utcában I. emeleti 65 m2-es jó állapotú,
2 külön bejáratú szobával, étkezõs konyhával, kamrával
kialakított, összkomfortos, cirkófûtéses, csendes belsõ udvar
felé nyíló önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó.
Csereirányár: 24 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/
488-1933. 

Újlipótvárosban a Vígszínház közelében a Radnóti utcában 40
m2-es 1 szoba összkomfortos, IV. emeleti, felújított, cirkófûtéses
önkormányzati lakás bérleti joga budavári önkormányzati
bérlakásra vagy budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 9 M
Ft.  Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

I. kerület Naphegy alján a Czakó Pálya közelében a Hegyalja
úton III. legfelsõ emeleti (lift nincs) 70 m2-es + 4 m2 erkély,
reprezentatív, igényesen felújított, gépesített, újszerû állapotú,
modern kialakítású, cirkófûtéses öröklakás eladó. Irányár: 40 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665.

I. Krisztinavárosban a Horváth-kerttel szemben azonnal
beköltözhetõ 30 m2-es galériázott, jó állapotú, csendes belsõ
udvar felé nyíló összkomfortos öröklakás eladó. Irányár: 16,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665. 

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

Budai vár közelében a Donáti utcában reprezentatív épület
II. emeletén lévõ 42 mv-es, nagy belmagasságú, galériázható,
felújítandó önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó
vagy budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 12,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

Buda II. kerületének Pálvölgyi részén 4 szintes, 650 m2-es
szuperpanorámás, 3 nagy teraszos lakással (3 x 150 m2) és
teremgarázsokkal kialakított modern építésû, hívóliftes villaház
1230 m2 összközmûves telekkel eladó. Irányár: 350 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/ 488-1933 

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

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

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

Tulajdonostól eladó a Donáti utcában 91 m2-es 2,5 szobás
félemelet magasságában lévõ lakás a Mária térnél. Üzleti célnak,
befektetetésnek is megfelel. Beköltözhetõ. Ingatla nosok nem.
Telefon: +36-20-534-1152.

II. Szeréna útnál felújított 1,5 emeleti 3 szobás loggiás 75 nm-
es lakás 44,9 millió Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618,
06 20 974 0571.

I. Batthyány tér közelében központi elhelyezkedéssel
klasszikus polgári épület magasföldszintjén 110 nm-es 5 szobás
lakás 38,3 millió Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.

II. Lövõház utca sétáló részén klasszikus polgári liftes ház elsõ
emeletén 65 nm-es 2 szobás szép állapotú lakás 30,9 millió Ft-
ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571

XII. Kissvábhegyen 10 éve épült 4 lakásos liftes társasházban,
200 nm-es belsõ 2 szintes nappali + 6 szobás, 6 teraszos + 60
nm-es panorámateraszos, 2 garázzsal, saját kertrésszel 170
millió forintos irányáron eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.

II. Klasszikus Rózsadombon igényesen felújított 9 szobás villa
650 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.

XII. Varázs utcában csendes zöldövezetben, klasszikus
társasház 3. emeletén 115 nm + 30 nm teraszos, igényesen és
teljeskörûen felújított nappali + 2 hálószobás duplakomfortos
lakás 79,4 millió Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618,06
20 974 0571.

BakosLak Ingatlan Kp-es ügyfelei részére keres eladó és
igényes kiadó ingatlanokat azonnali fizetéssel. BakosLak
Ingatlan, I. Batthyány utca 32. Tel. 326 0618, 06 20 974
0571.

I. kerület Mészáros utcában eladó 46 nm-es II. emeleti
öröklakás tulajdonostól 21 MFt. Ingatlanosok nem. Telefon: 06-
20-9821-913.

életjáradék

Életjáradéki vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondo zást
vállalnék szakképzett ápolónõi végzettséggel. Aradi Lászlóné.
Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.00

Megbízható hölgy eltartási vagy gondozási szerzõdést kötne
idõs úr vagy hölgy személyével bõvebb ismeretség után. Janovics
Ottília, Telefon: 06-30-712-7784.

Fiatal, gyermektelen, értelmiségi pár (mérnök, böl csész)
életjáradék vagy eltartási szerzõdést kötne. Lovas Zsolt, telefon:
06-30-487-6169.

NYUGDÍJÁT EGÉSZÍTSE KI ÉLETJÁRADÉKI SZERZÕDÉSSEL!
Szerzõdéskötéskor készpénz, havonta nyugdíjkiegészítõ
járandóság. Éljen gondtalanul, kényelmesen, saját
megszokott otthonában és költekezzen kedve szerint.
Feltétel: per- és tehermentes 1/1 tulajdonú ingatlan, betöltött
75. életév. Pintér Judit. Telefon: 406-5699, mobil: 06-30-
9212-418.

Biztos anyagi háttérrel rendelkezõ 43 éves nõ eltartási vagy
életjáradéki szerzõdést kötne ingatlanra. Kérem hívjon
bizalommal ha kevés a nyugdíj, ha nincs segítség, ha egyedül
érzi magát. Telefon: 06-20-2290-986

adás-vétel

Papírt és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papír régiséget,
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy út
16. 266-4154, H-SZ: 10-17, Cs. 10-19.00

Antikváriumunk készpénzért vásárol könyveket, könyvtárakat,
aprónyomtatványt (képeslap, metszet, térkép, stb.)
hanglemezt, DVD-t. Díjtalan kiszállás. Telefon: 332-0243, 06-
20-9220-00100

Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, érték -
becsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpacca-, réz-
, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is, bizsut, borostyánt),
híradástechnikát, bakelit hangle mezt, képeslapot, kitüntetést,
ezüst tárgyakat - ékszere ket, CD-DVD lemezt, könyvet  -
készpénzért! Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-30-973-
4949.00

ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ 
AZONNALI KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL VÁSÁROL! 

Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat, órákat (kar,
dísz, fali), szõnyegeket (kopottan, hibásan is), kitünte -
téseket, érméket, bizsukat – borostyánt, ezüs töket, csip -
kéket, könyveket, bundákat, minden féle régi séget, hibásat
is. Hívjon bizalommal a hét minden napján, díjtalan
kiszállással. Telefon: 06-70-600-1727.

szol gál ta tás

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

22 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók javítását,
illesztését, zárak cseréjét, festését, hõszigetelõ üvege -
zését és szigetelését 1 év garanciával! Fel mérés díjtalan!
Horváth Ákos, telefon: 06-70-550-0269.oo

Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagy takarítását
vállalom, közületeknek és magán szemé lyeknek. Telefon: 202-
2505, 06-30-251-3800.

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZO BA FES TÉS, MÁ ZO LÁS, TA PÉ TÁ ZÁS, 

PARKETTALERAKÁS, -JA VÍ TÁS, -CSISZOLÁS,  
VÍZSZERELÉS, CSEM PÉ ZÉS, VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS

ABLAKCSERE, ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁK, TAKARÍTÁS, GA RAN CI Á VAL. 

TE LE FON: 202-2505, 0630-251-3800.

VÍZ-GÁZ-FÛTÉS SZERELÉS
Lakások komplett víz,gáz,fûtés kivitelezése. Kondenzációs és

Mika-6 kazánok szerelése rövid  határidõvel,  garanciális
beüzemeléssel, garancián túli karbantartással. Solarexpert Bt

0620/529-5517, info@solarexpert.hu

Villanyszerelés azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József 

villanyszerelõ mester. Telefon: 06-20-9344-664, 
246-9021. Elmû által minõsített vállal ko zás.oo

REDÕNYÖS MUNKÁK
Készítés-javítás. Gurtni csere.  Szúnyoghálók, reluxák,
szalagfüggöny, roletta. Megbízhatóság, elfogadható ár. 

Telefon: 06-30-212-9919.

OPTIKA PAP SÁNDOR Ostrom u. 6.
Elegáns kereteinkhez francia, német, japán gyárak kiváló
lencséit kínáljuk, vevõbarát árakon. Komputeres, díjtalan

szemvizsgálat. Barátságos, nyugodt kiszolgálás. 
Telefon: 213-5368.

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

Oktatás

Kísérleti angoltanfolyamokat indítunk szeptembertől folya -
ma tosan csak 7000-9000 Ft-ért! Órák naponta 9-11:30-ig.
Beiratkozás: IH Nyelviskola. Bp. I. Vérmező út 4. www.ih.hu T: 212
4010 E-mail: info@ih.hu

Matematika, fizika tanítása általános és középiskolások
számára. Emelt szintû és középszintû érettségire, egyetemi,
fõiskolai tanulmányokra való intenzív felkészítés. Több mint
húszéves gyakorlat, hatékony módszerek. Telefon: 06-1-213-
7747, 06-20-518-2808.

TUDATOS MOZGÁS, HARMONIKUS TESTHASZNÁLAT.
MINÕSÉGI ÉLET. Keddenként 18 órakor a Toldy Ferenc

Gimnázium ban. www.feldenkrais-tanfolyam.hu, 
+36-20-522-2721.

A Magyar Vöröskereszt SZOCIÁLIS RUHAVÁSÁRT szervez a
rászoruló lakosok számára. Az akció során kedvezményes áron
vásárolhatnak használt ruhaneműt, gyermek, női, férfi
ruházatot és játékokat. Az akció helye: 1024 Budapest, Széll
Kálmán tér 3. II. emelet. Az akció ideje: 2016. szeptember 19.
(hétfő) 08.00-16.00-ig.Telefon: 212-2783, 212-2811. A
szociális vásárra elsősorban gyermeküket egyedül nevelő
szülőket, kisnyugdíjasokat és kiskeresetű lakosokat várunk.

In gat lan

Adás-vétel

VÁRNEGYED
A Budapest I. kerület Bu da vá ri Ön kor mány zat lap ja. Meg je le nik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Bu da vá ri Ön kor mány zat Polgármesteri Hivatal. Fõ szer kesz tõ: Sár vá ri Pap Git ta. Fotó: Czagány Balázs. 

Le vél cím: 1014 Bu da pest, I. Országház u. 15. Te le fon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@gmail.com A ter jesz tés sel kap cso la tos ész re vé te le i ket be je lent he tik az in gye nes zöld szá mon (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 ren delt kéz ira to kat, fo tó kat nem õr zünk meg és nem kül dünk vis  sza! ISSN 2060-6303.VÁRNEGYED

Oktatás

Szolgáltatás

Életjáradék

Teljeskörû lakásfelújítás
energiatanúsítvánnyal!

Pályázatírással is. 

cseréje, redõnnyel és 
szúnyoghálóval!

7 év garanciával, kõmûves munkával
ENERGIA-STOP KFT.

2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.
Telefon: 06-26/365-969,

06-26/376-031, 06-30/655-655-2

Épületek hõszigetelése 
a legkorszerûbb 

anyagokkal, korrekt áron!

Mûanyag és fa nyílászárók 

A kerületben közel 20 éve mûködõ 

WÁGNER ÉS TÁRSA 
INGAT LANIRODA

Attila út 12. (okmányiroda mellett) 
folyamatosan keres ügyfelei számára 

ELADÓ-KIADÓ LA KÁSO KAT, családi há za kat. 
Telefon: 212-1261, 212-2136, 

www.in gat lan wag ner.hu, 
e-mail: wag ner a1 @chello.hu.oo

ARANY-EZÜST 
FELVÁSÁRLÁS, 

II. kerület, Fillér u. 1-ben. 

Arany: 7.500-12.000 Ft-ig,
valamint készpénzért

vásárolunk: 
festményeket, bútorokat,

porcelánt, bronz tárgyakat, 
teljes hagyatékot. 

Aranyvásárlás esetén ez a
hirdetés 6.000 Ft-ot ér Önnek.

Telefon: 06-20-229-0986.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu


