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A magyarság összetartozását ünnepelték

Fennmaradásunk záloga 
az anyanyelvünk és a kultúránk

Múzeumok 
Éjszakája
Szent Iván éjjelén, június 24-én az év legrö -
videbb éjszakáját ünnepeljük, bár a nyári nap-
forduló valójában június 21. A különbség oka
az idõszámítási mód sajátosságában, a tény -
leges naptári évek közti különbségben, illetve
az egykori naptárreformokban rejlik. A népha -
gyomány szerint a nyári napforduló és az év
legrövidebb éjszakája különleges ünnepnap,
amelyen örömtüzeket gyújtottak a megtisz-
tulásért, az egészség megõrzéséért. A tûz körül
álló asszonyok különféle illatos füveket, virá-
gokat füstöltek, s ezeket késõbb fürdõk készí -
téséhez használták fel. Gyógyító hatást tulaj-
donítottak a tûzbe vetett almának is, mondván,
aki abból eszik, nem betegszik meg. És ter-
mészetesen nem maradhattak el a sze re lem mel,
termékenységgel kapcsolatos praktikák sem: a
Szent Iván napi szertartásos tûzugrásnak
lényeges része volt a szerelemvarázslás: a tûz
átugrása közben párosító-, kiházasító dalokat
énekeltek.
   1999 óta Szent Iván éjszakájához kapcsolód-
va tartják meg a Múzeumok Éjszakáját, a fran-
cia kezdeményezéshez 2003-ban csatlakoztak a
magyar intézmények, amelyek különleges pro-
gramokkal, tárlatvezetésekkel várják a láto-
gatókat. A Múzeumok Éjszakájának külön-
legessége, hogy egy belépõjegy megvásárlásával
az összes, a programban részt vevõ intézmény
látogatható.
   Összeállításunkban a kerületi intézmények
programjait mutatjuk be.

(Részletek a 8 -9. oldalon)

A Nemzeti Összetartozás Napján színes
programok várták a látogatókat a
Magyarság Házában és a Szentháromság
téren, ahol június 4-én 12.00 órakor piros,
fehér és zöld léggömbök elengedésével em-
lékeztettek mindenkit arra, hogy összetar-
tozunk. A Budavári Önkormányzat a
hagyományokhoz híven a Clark Ádám
téren, az Országcímernél tartotta koszorú -
zással egybekötött megemlékezését.  

– Egyetlen reményünk a múlt, mert azt
nem vehetik el tõlünk – ezzel köszöntötte a
déli forróság ellenére is népes számban
össze gyûlt emlékezõket Szigethy Gábor ren-
dezõ, színháztörténész a Clark Ádám téren,
az Országcímernél tartott megemlékezé sen.
A rendezõ ezzel arra is utalt, miért fontos
minden évben megemlékezni a tria noni
békediktátum aláírásának évfordu lójáról,
amelyet 2010-ben az Országgyûlés a
Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvání-
tott. Szigethy Gábor idézetekkel átszõtt em -
lékezésében rámutatott, hogy az 1920. jú -
nius 4-én aláírt békeszerzõdés sokkolta a
ma gyarságot, amelyet íróink, költõink örö -
kítettek meg. A II. világháború után kiadott
verseskötetekben azonban nyomát sem
találjuk ezeknek az írásoknak – tette hozzá. 
   – A politikai határokat a politikusok játsz-
va tologathatják, de ezek csak ideig-óráig
maradnak fent. Mert a politikai határoknál
sokkal mélyebb a nyelvi határ, azaz az anya -
nyel vünk és még ennél is mélyebb az életforma-
határ: a közös kultúránk, hõseink, nemzeti
emléke zetünk – mondta Szigethy Gábor. Kiemel -
te, hogy a jelenkor nagy fenyegetése, hogy nem
hisszük és õrizzük nyelvi és kulturális határain -
kat, vagyis a fennmaradásunk zálogait.  – Ezért a
Nemzeti Összetartozás Napján azt kell megerõ -
síte nünk, hogy megõrizzük anyanyelvünket, nem -

ze ti kultúránkat, hogy a politikusok ne tologat -
has sák a határokat – mutatott rá az ünnep jelen-
tõségére. 
   A megemlékezésen Sediánszky János egykori
alpolgármester és Dankházi Tibor önkormányza-
ti képviselõ helyezte el az emlékezés piros, fehér
és zöld virágokból összeállított koszorúját. Incze
Ildikó, a rendezvény házigazdája elmondta, hogy
a Budavári Önkormányzat delegációja Nagy

Gábor Tamás polgármester vezetésével Székely -
udvarhelyen ünnepelt, ahol részt vettek a testvér -
város által rendezett Udvarhelyi Napok rendez -
vénysorozaton és a csíksomlyói búcsún is.
  A Magyarság Házában egész hétvégén színes
programok várták a látogatókat a nemzeti össze-
tartozás jegyében: anyaországi és határon túli elõ -
adók mutatkoztak be a Szentháromság téren. 

(A Magyarság Háza igazgatójával készült interjú a 4. oldalon)

Nyáron is termelõi piac
Zamatos idény-gyümölcsökkel, friss zöldségekkel, füstölt árukkal, sajtokkal, szörpökkel és sok
más finomsággal várják nyáron is a vásárlókat a vasadi gazdák a kerületi termelõi piacokon.  A
Vízivárosban, a Batthyány utca 26. szám elõtti téren péntekenként 08.00 – 15.00 óra között, a
Krisztinavárosban, a Krisztinavárosi templom melletti téren pedig szombaton délelõttönként
tart nyitva a piac. A termelõk szívesen adnak tanácsot abban is, hogy hogyan készítsünk igazi ro-
pogós, friss kovászos uborkát, finom lecsót vagy más nyári finomságot. 

Fotókiállítás 
a Galériában

Lapunk megjelenésével egy időben nyílt meg a
Várnegyed Galéria 1956-os emlékművek
Buda pesten című kiállítása, amely július 8-ig
látogatható.  Az 1956 hőseinek és áldozatainak
emléket állító köztéri képzőművészeti alkotá-
sokat Ludmann Mihály fotói alapján ismerheti
meg a közönség. A kiállítás jelentőségéről és
üzenetéről Wittner Máriát kérdeztük.  

(Bővebben az 5. oldalon)

Újra 
a helyiségek
bérbeadásáról

Elsõsorban a tavalyi évhez kapcsolódó beszá-
molókat, jelentéseket tárgyalt meg májusi
ülésén a Képviselõ-testület. Többek között elfo-
gadták a költségvetési zárszámadást, az önkor-
mányzati cégek mérlegbeszámolóját, és áttekin-
tették a gyermekvédelem helyzetét. Módo sí -
tották a helyiségek bérbeadásáról szóló önkor-
mányzati rendeletet. A katasztrófavédelmi
beszámolóból pedig megtudhattuk, hogy tavaly
a Budavári Katasztrófavédelmi Õrsöt 208
eset ben riasztották a kerületben. 

A Képviselõ-testület májusi ülésén megtár-
gyalták és módosították az önkormányzat tulaj -
donában álló lakások és nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek bérbeadásáról szóló ön kor -
mány zati rendeletet, valamint a nem lakás cél -
jára szolgáló helyiségek bérleti díjára vonat kozó
határozati javaslatot. Mint ismert, februárban
elfogadták a bérbeadás feltételeirõl szóló ren-
deletet, márciusban pedig már tárgyaltak
azokról a szabályozási keretekrõl, amelyek
alapján a helyiségek bérleti díját meghatároz-
zák. (A lakástörvény értelmében a bérleti
díjakat nem lehet rendeleti szinten szabályozni,
hiszen az a bérlõ és bérbeadó megegyezése.) 

(Folytatás a 3. oldalon)

Június 4-én délben piros, fehér és zöld léggömbök elengedésével emlékeztettek mindenkit arra, hogy a több állam fennhatósá-
ga alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek
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Bizonyára sokan emlékeznek még rá, hogy a vári
útfelújításkor – gondolva a késõbbi fejlesztési
lehetõségekre – optikai kábelt is lefektettek a
Budai Várban. A száz százalékban magyar tulaj-
donú  EuroCable Magyarország Kft. a már
meglévõ hálózat fejlesztésével a lakossági in-
fokommunikációs szolgáltatások lehetõségét
kívánja növelni a Várban, ahol még manapság is
sok esetben gondot okoz az internet-elérhetõség és
a jó minõség televíziós adás biztosítása.   

Az útpálya alatt lévõ gerinchálózat és a
lakóépületek összekötését már megkezdte a cég.
Az elõzetes felmérések és engedélyezések után
valamennyi érintett lakóépületbe behúzzák az
optikai kábelt – tudtuk meg Henke Norberttõl,
az EuroCable Magyarország  Kft. ügyvezetõjétõl.
A hatósági engedélyeztetések után pedig vala-
mennyi lakáshoz eljuttatják a kábelt, és ter-
mészetesen igény szerint a lakásokba is bevezetik
azokat. A tervek szerint a nyár folyamán a lakóhá -
zakba, majd az év végig valamennyi lakáshoz
kiépítik a szolgáltatást biztosító kábeleket. Pataki
Tamás, a cég kereskedelmi és marketing igaz-
gatója hozzátette, hogy két utcában, a Táncsics
Mihály és az Úri utcában nincs lefektetve a ger-
inchálózat, itt megkezdték a tárgyalásokat az
önkormányzattal az esetleges fejlesztési lehe -
tõségekrõl. 
   A mûszaki felmérésekkel párhuzamosan a cég
megkezdte a lakosság igényeinek a felmérést is. –
Valamennyi vári háztartásba eljuttatjuk a kér -
dõíveinket, hogy felmérjük a vári lakók távközlési
szokásait és igényeit, hogy ez alapján minél széle-
sebb palettán tudjunk szolgáltatást nyújtani
részükre – mondta Pataki Tamás. A kérdõíveket
az budavariktv@1266.hu  e-mail címre lehet
vissza küldeni, vagy bedobhatók a Városháza
Ügyfélszolgálatán elhelyezett gyûjtõládába is. 

   A cég kábelen keresztül nagy sebességû (akár
1.000Mbit/sec) internetet, telefonszolgáltatást
és 130 televíziós csatornát kínál az elõfizetõinek
Hello Cable néven, amelyben alap-, családi és
extra-csomagok vannak. A televíziós csatornákat
akár HD-minõségben és mobil-tv szolgáltatással
is tudják biztosítani. Henke Norbert elmondta,
hogy az elõfizetõknek – igény szerint – tematikus
csatornák, mozicsatornák, ezek mobil változata,
valamint valamennyi magyar nyelvû sportcsator-
na is rendelkezésükre áll. Kiemelte, hogy a csator-
nakiosztásukban szerepel a Hegyvidék Televízió,
amely az I. kerületi eseményekrõl is rendszeresen
beszámol mûsorában. Mint mondta, arra törek-
szenek, hogy egyszerû és személyre szabott szol-
gáltatásokat kínáljanak az itt élõknek. A szol gálta -
tás árával kapcsolatban Henke Norbert elmond-
ta, hogy azt versenyképes árakon biztosítják, és az
I. Kerületkártyával rendelkezõk pedig kedvez -
ményeket is igénybe tudnak majd venni ná luk.  
   Az EuroCable Magyország Kft. 2016-ban
átvette a Hello Digital szolgáltatást is, amely nem
ismeretlen a vári lakók elõtt, hiszen jelenleg is
sok száz vári elõfizetõje van. Ennek magyarázata,
hogy a Várban az 1990-es években kiépítették az
AM-Mikró szolgáltatást, amelyen keresztül a
kábeltelevízió eljutott a vári háztartásokba. Az
AM-Mikrót, késõbb Antenna Mikrót majd
Antenna Digitalt, azaz a  vezeték nélküli kábel té -

vé szolgáltatást 2016-tól a Hello Digital váltotta
fel. Az adást az Óbudai FÕTÁV kéményén, a
Széchenyi-hegyi adótoronyban és a Hármashatár-
hegyi adótoronyban elhelyezett átjátszó-állomá-
sok segítségével közvetítik a háztetõkön, erké-
lyeken elhelyezett „tányérokra”. Pataki Tamás
elmondta, hogy természetesen ez a szolgáltatás is
megmarad, de a 30 évvel ezelõtt kiépített rend-
szer már nem tud lépést tartani a fejlõdéssel és az
internet-szolgáltatás valamint a telefon ezzel a
mûszaki megoldással nem biztosítható.  Mint
mondta, az optikai kábelen nem pusztán jobb,
akár HD-minõségû televízióadás van, de az inter-
net- és a telefon-szolgáltatás is elérhetõ. Hoz-
zátette: azokban a házakban, lakásokban, ahol az
egykori AM-Mikro szolgáltatást kiváltják kábeles
megoldással, ott a cég vállalja a vevõberende -
zések, azaz a „tányér-antennák” szakszerû lesze -
relését.                                                                B.L.

Infokommunikációs fejlesztéseket terveznek a Várban 

Halló, itt a Hello Cable!
    Az Euro Cable Magyarország Kft. innovatív mûszaki
megoldásokat is kínál, igazodva a megváltozott
televízió zási szokásokhoz.  Az ITT/OTT TV (ott: over-the-
top) szolgáltatás keretében, „okos eszközökkel”
hazánkban bárhol elérhetõ az internet alapú, 55
csatornát felölelõ szolgáltatás, amely 2014-ben elnyerte
a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség Média
Platform kiállításán a „2014 leginnovatívabb mûszaki
megoldása” elismerést.
    Az IPTV Hungary pedig egy olyan új, „világjáró”
televíziós szolgáltatás, amelynek segítségével 14 mû-
sorszolgáltató magyar nyelvû adása az országhatárokon
túl fogható. Európa országaiban kötöttségek nélkül, míg
más kontinenseken ennél valamivel korlátozottabban
nézhetik legálisan PC-n, laptopon, táblagépen vagy akár
okos telefonon is a csatornák adásait.

Az EuroCable Magyarország Kft. ügyvezetõje ezúton is
felhívja az itt élõk figyelmét arra, hogy a cég munkatár-
sai nyakba akasztható azonosító-kártyával ren-
delkeznek és nincs felhatalmazásuk arra, hogy bárkitõl
készpénzt vegyenek át. Segítség a társaság munkatár-
sainak munkáját, küldjék vissza a kérdõíveket és egyéb
igényeiket jelezzék a megadott elérhetõségen.

Dankházi Tibor, Fidesz-KDNP
1. számú egyéni választókerület
Minden hónap utolsó keddjén 17.00 - 18.00 óra között
a Polgármesteri Hivatal Képviselõi irodájában. 
Telefon: +36-20-354-03-04
E-mail: dankhazi.tibor@budavar.hu

Marschall Máté,  Fidesz-KDNP
2. számú egyéni választókerület
Telefonos egyeztetés alapján. 
Telefon:+36-20-354-10-46
E-mail: marschall.mate@budavar.hu

Tímár Gyula,  Fidesz-KDNP
3. számú egyéni választókerület
Telefonos egyeztetés alapján. 
Telefon: +36-20-353-7100
E-mail: timar.gyula@budavar.hu

Tóth Gábor, KDNP-Fidesz
4. számú egyéni választókerület
Telefonos egyeztetés alapján. 
Telefon: +36-20-353-48-84
E-mail: toth.gabor@budavar.hu

dr. Jeney Jánosné,  Fidesz-KDNP
5. számú egyéni választókerület
Telefonos egyeztetés alapján. 
Telefon: +36-20-353-72-72
E-mail: jeney.janosne@budavar.hu

Horváth Csilla, Fidesz-KDNP
6. számú egyéni választókerület
Telefonos egyeztetés alapján. 
Telefon: +36-20-354-06-66
E-mail: horvath.csilla@budavar.hu

dr. Patthy Szabolcs,  KDNP-Fidesz
7. számú egyéni választókerület
Telefonos egyeztetés alapján. 
Telefon: +36-30-456-79-67
E-mail: patthy.szabolcs@budavar.hu

Varga Antal, Fidesz-KDNP
8. számú egyéni választókerület
Telefonos egyeztetés alapján. 
Telefon: +36-20-354-03-55
E-mail: varga.antal@budavar.hu

Vecsey András, Fidesz-KDNP
9. számú egyéni választókerület
Telefonos egyeztetés alapján. 
Telefonszám: +36-20-914-82-89 vagy +36-1-355-
92-51.
E-mail: vecsey.andras@budavar.hu

Orczy Antal, Fidesz-KDNP
10. számú egyéni választókerület
Minden hónap elsõ hétfõjén, 18.00 – 19.00 óráig az
Uránia Csillagvizsgálóban (Sánc u. 3/b.).
Telefon: +36-20-353-53-57
E-mail:orczy.antal@budavar.hu

Remenyik Ildikó, MSZP-MLP
Telefonos egyeztetés alapján a Krisztina krt. 73. szám
alatt. Telefonszám: +36-20-535-14-00.
E-mail: remenyik.ildiko@budavar.hu

dr. Gallowich Margit, LMP
Telefonos egyeztetés alapján a Hattyú utcai Idõsek
klubjában (Hattyú u. 16.).
Telefon: +36-30-463-45-31
E-mail: gallowich.margit@budavar.hu

Váradiné Naszályi Márta, PM
Minden hónap harmadik péntekén, a Zöldike klubban,
egyéni egyeztetés alapján.
Telefonszám: +36-20-353-79-73
E-mail: varadine@budavar.hu

Veres Dávid Olivér, független
Minden hónap harmadik szerdáján a Polgármesteri
Hivatalban, telefonos egyeztetés alapján.
Telefon: +36-20-353-67-27
E-mail: veres.david@budavar.hu

Önkormányzati
képviselõk 
fogadóórái

a nyári időszakban

Kezdõdik 
a mûemlékházak
karbantartása

Az önkormányzat évrõl-évre jelentõs összegeket fordít
a mûemléklakóházak felújítására, karbantartására,
hiszen a folyamatos állagmegóvási munkák nélkül az
épületek állapota gyorsan romlana.  Idén az elsõ ütem-
ben a Táncsics Mihály utca 17. és az Úri u. 8. számú
épületek utcai homlokzatán, és a Szalag utca 12. számú
ház tetõszer kezetén végeznek jelentõs karbantartási
mun kála tokat. A tervek szerint a nyáron újabb épü -
leteken – az Úri utcában, az Országház utcában és a
Fortuna utcában – végeznek részleges felújításokat a
GAMESZ megbízásából.

Tervezik az Európa liget felújítását
Várhatóan az idén megkezdõdik a Vár
tö vében lévõ Európa liget felújítása, az
ön kormányzat városüzemeltetési és be -
ruházási irodája már elkészítette a terve -

ket, jelenleg a közbeszerzési eljárás elõ -
készítése zajlik. A tervek szerint a meglévõ
sportpályát teljesen megújítják: a töre-
dezett beton helyett gumiszõ nyeggel

fedik le a területet és világítást is
építenek majd. Emellett további
sportolási lehetõséget biztosíta -
nak egy kültéri fitnesz-pálya
kialakításával. Ilyen pályák van-
nak a Vérmezõn, a Naphegyen és
a Czakó utcai sportpályán is, a
látogatók nagy örömmel használ -
ják az eszkö zö ket. Az Európa liget
felújítása so rán új burkolatot kap-
nak a sétá nyok is.

A Várnegyed következő száma három hét múlva, június 29-én jelenik meg
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Közmeghallgatás 
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2017. június 19-én, hétfõn 17.00
órai kezdettel a Budapesti Kereskedelmi és Ipark a -
mara székházában (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
VII. em. Széchenyi terem) tartja éves közmeghall-
gatását.
Az írásban feltett kérdéseket, javaslatokat személye-
sen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
(Budapest, I., Kapisztrán tér 1.) lehet leadni, illetve e-
mailen a kozmeghallgatas@budavar.hu címre elkül -
deni 2017. június 14-én, szerdán 16.00 óráig.

Egyelőre nem zárják le 
a Lánchídat
Lapunkban már többször is beszámoltunk a Lánchíd és
az Alagút felújításáról, amely a nyáron kezdõdik meg.
Tarlós István fõpolgármester egy korábbi tájékoztatóján
elmondta, hogy júniusban még nem a kivitele zés kezdõ -
dik meg, hanem az engedélyeztetés és egyéb kapcso -
lódó munkálatok. A felújítás során a hídon újjáépítik a
közúti pályalemezeket, a két oldali gyalogos járdakon-
zolokat, a megmaradó acélszerke zeteket kijavítják és
szükség esetén elvégzik a Duna medrének a rendezését
is. Pótolnak olyan elemeket is, amelyek a II. világháború
utáni újjáépítéskor nem kerültek vissza. Az Alagútban a
téglaboltozatot részlegesen vissza bont ják és új, te -
herbíró vasbeton falazatot építenek és teljesen lecseré-
lik a szellõzõ- és légtechnikai, valamint a tûzvé delmi
rendszereket, korszerûsítik a közvilá gítást. A felújítási
munka érinti a Clark Ádám teret is, ahol a körforgalom
mérete csökken, a gyalogosterek viszont bõvülnek és új
díszburkolatot kapnak. Új gyalogátkelõ hely létesül a
Hunyadi utcai torkolathoz is. A felújítás munkálatok ide-
jén a hidat és az Alagutat is lezárják, a tömegköz -
lekedést várhatóan az Erzsébet hídra irá nyítják. 

Nyári hétvégék a Szabadság-hídon
Négy nyári hétvégén – június 17-18-án, 24-25-én, va -
lamint augusztus 5-6-án és 12-13-án – ismét vissza-
adják a gyalogosoknak a Szabadság hidat – jelentette
be Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán fõpol-
gármester-helyettes. Emlékeztetett rá, hogy a tavaly
kényszerûségbõl lezárt híd népszerû helyszínné vált,
ezért döntött a fõváros az újbóli lezárás mellett, meg -
vizsgálva, hogy az miként illeszkedik a vizes vb elõké -
születeihez és más nyári fõvárosi programokhoz. A négy
érintett hétvégén az átkelõt szombat hajnali 04 órától
vasárnap éjfélig fogják lezárni. A biztonság elsõdleges
szempont, így a híd fõtartójának felsõ ívéhez tilos
felmászni. „Amennyiben ez megtör ténik, a fõpol-
gármester visszavonja a lezárásról szóló döntését” –
figyelmeztetett a fõpolgármester-he lyettes. 

Vízvezeték rekonstrukció 
a Hunyadi János úton
Megkezdõdik a Hunyadi János út vízvezeték rekon-
strukciója. A munkálatokat több ütemben végzik, és a
Hunyadi János út teljes szakaszát érinti a Clark Ádám
tértõl a Dísz térig. Az I. ütemben a Clark Ádám tér -
Jégverem utca között valamint a Hunyadi út felsõ sza-
kaszán, a Jezsuita lépcsõtõl a Dísz térig végzik a
munkálatokat. Az I. ütem várható befejezése: június
közepe. A munkaterület mellett megállási tilalom lép
életbe. A forgalmat egy forgalmi sáv biztosításával
fenntartják. A munkálatok során a térségében a víz -
szol gáltatást idõszakosan szüneteltethetik, amelyrõl a
Vízmûvek elõzetesen tájékoztatja az érintett lakókat.

Röviden
Eredményesen működtek az önkormányzati cégek

Újra a helyiségek bérbeadásáról
(Folytatás az 1. oldalról) 
Ekkor került sor a nem lakás céljára szolgáló
helyi ségek tekintetében az alap bérleti díjakat
csök kentõ és növelõ (övezeti besorolás, elhe-
lyezkedés, tevékenység) tényezõk meghatáro zásá -
ra. Az öve zeti besorolás azonban további pon-
tosítást és aktualizálást igényelt, ezért a Képviselõ-
testület a Pénzügyi, Tulajdonosi, és Jogi Bizottsá-
got hatalmazta fel e feladat elvégzé sére. 
   A felülvizsgálat során módosították az öveze -
teket és ezt határozatban rögzítette a testület. A
rendeletmódosítás során pedig egyértelmûsítet-
ték, hogy a szociális és a költségelvû lakbér mérté -
ké nek meghatározása a KSH által közzétett elõzõ
évi fogyasztói árindex (infláció) mérté kének ala-
pul vételével történhet, amennyiben a Képviselõ-
testület lakbéremelésrõl dönt. A lakás piaci ala -
pon történõ bérbeadása esetén a szerzõdésben
meg határozott piaci lakbér összege minden év -
ben a tárgyév január 1-jén érvényes jegybanki
alapkamat mértékével emelkedik, és ezt már a
pályázati felhívásban és a bérleti szerzõdésben is
rögzíteni kell. A módosítás másik eleme az
önkor mányzat és az ingatlankezelõ GAMESZ
közötti feladatmegosztás meghatározása. Ez alap -
ján a GAMESZ köti meg és szükség esetén mó -
dosítja a lakásbérleti szerzõdéseket, míg a helyi -
ségbérleti szerzõdések az önkormányzathoz tar-
toznak.
   Számot adott a tavalyi évi tevékenységérõl a
Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-
budai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége. Gyõre
Attila tûzoltószázados, a Budavári Ka tasztró fa -
védelmi Õrs parancsnoka elmondta, hogy 2016-
ban összesen 654 esetben kaptak riasztást, ebbõl
208 esetben az I. kerületben: 101 tûzesethez és
107 mûszaki mentéshez hívták õket.  Mindez azt
jelenti, hogy 2015-höz képet kis mértékben, de
emelkedett a tûzesetek száma, amelyek elsõsor-
ban magánlakásokban kelet keztek.  
   A tavalyi évet érinti az önkormányzat zárszá-
madási rendelete is, amelynek részleteit Nagy
András, a gazdasági iroda vezetõje ismertette. A
tárgyévi költségvetési bevételek 6,327 milliárd
forintban, a kiadások 1,493 milliárd forintban
realizálódtak, így az önkormányzat 1,45 mil-
liárd forinttal növelte a tartalékot. Az összeget

a Magyar Államkincstár nál kam-
atozó kincstár-jegyben kötötte le
a ke rület. Váradiné Naszályi Már-
ta (PM) erre úgy reagált, hogy az
önkormányzat tõzsdei tevé keny -
séget folytat, holott inkább a szo-
ciális területre kellene költeni.
Nagy András válaszában leszö -
gezte, hogy szó sincs tõzsdézésrõl,
az önkormány zat állampapírokat
vá sárolt. Judák Barnabásné dr.
Varga-Kovács Emese aljegyzõ
pedig arra hívta fel a képviselõ
figyelmét, hogy a szociális kiadá-
sok évrõl évre emelkednek, az
önkormányzat számos feladatot
önként vállal és teljesít ezen a
területen. Kiemelte többek között
a védõoltási-programot és a 80
éven felüliek támogatását.  
   Napirendre tûzte a testület a Pol-
gármesteri Hivatal tavalyi évi
tevékenységérõl szóló beszámolót
valamint az önkormányzat belsõ ellenõr zéséről
szóló jelentését is. Dr. Nagy Teodóra jegyzõ
kiemel te, hogy a belsõ ellenõrzés során rendszer-
szintû feltárást végeztek, hogy az adott tevé -
kenység szabályos vitele mellett a gazdaságossá-
got, a hatékonyságot és az eredményességet is
vizsgálják. Az ellenõrzések kisebb hiányosságokat
tártak fel, amelyeket javítottak, illetve a belsõ
ellenõr célszerûségi javaslatokat fogalmazott meg
egy-egy területhez kapcsolódva.   
   Sor került a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
rendszer átfogó értékelése is. A Budavári Önkor -
mányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központja részletesen bemutatta az I. kerület
gyermekvédelmi rendszerét, a helyi sajátossá-
gokhoz igazodó gyermekjóléti tevékenységet és
ennek megfelelõen kialakított preventív és ke -
zelõ stratégiákat. A helyi rend szer sajátossága,
hogy minden gyermek számára gondoskodást
nyújt, ugyanakkor fokozott vé delemben részesíti
az arra rászorulókat. A gyermekjóléti alapellátá-
sok, gyermekvédelmi szakellátások és hatósági
intézkedések mellett a kerületi családok részére
az önkormányzat rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményt, rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatást, otthonteremtési támogatást, kiegészítõ
gyermekvédelmi támogatást, iskolakezdési támo-
gatást, szociális tanul má nyi ösztöndíjat, születési
támogatást, oltási támogatást és mosható nadrág-
pelenka támogatást is biztosít.  
   Megtárgyalták és elfogadták az önkormányzati
cégek 2016. évi mérlegbeszámolóját. A Házgond-
noksági Kft.-nél tavaly júliusban ügyvezetõváltás
történt. A kezelt társasházak száma 112 volt, a
cég megbízási díja átlagosan 2000 Ft/hó/albetét,
amely összeg messze alatta van a piaci áraknak.
Az önkormányzat célja továbbra sem a profitszer -
zés, hanem az, hogy megbízható és megfizethetõ
szolgáltatást biztosítson a társasházaknak. A
Budavári Kapu Kft. gazdálko dá sa a 2016. év
folyamán kedvezõen, az üzleti tervhez képest
jelentõs megtakarítással alakult. Az eredmény -
kimutatás szerint a társaság adózott eredménye
nõtt, a ráfordítások összege pedig csökkent és
jóval a tervezett alatt maradt. A Budavári Ját-
szótér Üzemeltetõ Kft. tavaly nyáron alakult és
két fõvel kezdte meg mûködését.  A játszóterek
javítására, karbantartására 8,3 millió forintot, az
Attila úti iroda kialakítására és az informatikai
fejlesztésekre 2,9 millió fordított a cég. Ado -
mányból negyven millió forint folyt be a Kft.
számlájára, amelyet a tabáni, mûvészeti játszó -
térre kíván fordítani. Dr. Nagy Teodóra jegyzõ
az ülésen kiemelte, hogy az idei évtõl a cég saját
karbantartóval és saját takarító-személyzettel
végzi el a játszótereken a kisebb javításokat és a
napi takarítást.
   Az önkormányzati tulajdonban lévõ gazdasági
társaságok felügyelõbizottsági tagjainak díjazásá -
ról is döntöttek a képviselõk. Ennek értelmében
valamennyi önkormányzati cégnél a felügyelõbi-
zottság elnöke havi bruttó hetvenezer forint, a
felügyelõbizottsági tag havi bruttó negyvenezer
forint díjazásban részesül. 
   Döntés született az Iskola utca 28. szám alatt
található ingatlan hasznosításáról is, amelyet a
jövõben az önkormányzat működtet majd kö -
zös ségi és kulturális célokra.                             B.L.

A játszótereken rendszeres az ellenőrzés és a takarítás

Megújult 
a zamárdi 
üdülő 
A nyári szezonra elkészült az
önkormányzat  Zamárdi üdü -
lő  jének felújítása. A kerüle ti ek
körében népszerű nyara lóhely
kibővült, miután az ön kor -
mányzat egy szomszédos te -
leksávot megvásárolt. Ezt a
partszéli szakaszt a GAMESZ
megtisztította, füve sítette.
Tel jesen megújult a vizes-
blokk: a külső-belső szi getelés
után újracsempéz ték a helyi -
ségeket, kicserélték a szani -
tereket és a belső nyí lászárókat
is. A faházak közti területet
leburkolták, így egy-egy eső
után már nem alakulnak ki
sáros területek a nehezen
száradó, árnyékos ré szeken.  A
nagyobb karbantartási mun -
kálatokkal a Horányi Ifjúsági
Táborban is végeztek, jelenleg
a tábor berendezése, a szük-
séges felszerelések beszerzése,
beszerelése zajlik. 

Járdaépítés a Gellérthegyen
A gyalogosok biztonságosabb közlekedése érdekében a Budavári Önkormányzat beruházásában
új járdaszakasz épült a Szirtes úton a Számadó utca közelében. A beruházás során egy új fahelyet
is kialakítottak, amelybe az õszi fásítási program keretében ültetnek majd facsemetét a parkfenn -
tartók.

A Budavári Katasztrófavédelmi Őrs a Kosciuszkó Tádé utcában



Várnegyed4 XXII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM, 2017. JÚNIUS 8. CSÜTÖRTÖK

E-mail: varnegyed@gmail.com

Lapunk megjelenését követõen még egy hétig
látható a Mi, magyarok címû kiállítás a
Magyarság Házában. A látogatóközpont és az in-
tézmény is elköszön a Szentháromság tértõl, s bár
még nincs döntés az új székházukról, a magyar
nyelvterületen élõk hagyományápoló és érték-
teremtõ tevékenységét továbbra is segítik. Az ed-
digi tapasztalatokról és a tervekrõl Csibi Krisztina
igazgatóval beszélgettünk. 

t Talán még az épületben többször megforduló
váriak számára sem egészen ismert, hogy milyen
sokszínû tevékenység otthona a Magyarság Háza.
Kérem, mutassa be az itt folyó munkát.

– A Magyarság Háza alapítása óta a magyar-
magyar kapcsolatokat erõsítõ programokat
szervez: olyan kiállításokat, képzéseket, rendez -
vényeket, amelyeken a magyarországi közönség a
külhoni produkciókkal, szereplõkkel találkoz -
hat. A határon túli magyarok szempontjából
nagyon kedveltek azok a események, ahol a
résztvevõk a más régiókból érkezõ külhoni tár-
saikkal tudnak tapasztalatokat cserélni, kapcso-
latokat építeni. Ilyen régiós találkozókat tartot-
tunk a gasztronómia, vagy egy-egy ünnep, kul-
turális bemutató kapcsán, illetve pedagóguskép -
zések formájában. A visszajelzések szerint ez az
egyik legsikeresebb kezdeményezésünk. E szerve -
zõmunkát szeretnénk folytatni a jövõben is,
hiszen az ilyen típusú programjainkat a Kárpát-
medencében vagy a diaszpóra közösségeiben
bárhol meg tudjuk valósítani. Természetesen
mindez nagyobb szervezést igényel, mintha mi
adnánk otthont a rendezvényeknek, de a
Magyar ság Háza már eddig is hozott létre olyan
produkciókat, kiállításokat – ilyen volt többek
között a Márton Áron- és a Gulág-kiállítás –,
amelyeket azután különbözõ helyszíneken bemu-
tattunk, azaz vándoroltattunk. A Magyarság
Háza elképzelése ugyanis csak úgy juthat el
például egy kis felvidéki faluba, ha legalább egy-
szer oda viszünk egy kiállítást vagy kulturális
mûsort. Az ott élõk nagyon hálásak és nagy
örömmel fogadnak minket. Úgy érzem, hogy ez
az anyaországi gesztus az életüknek újabb
lendületet ad. A külhoni magyarokkal való
találkozás számunkra is mindig különleges
élményeket jelent, és erõt nyújt a további
munkánkhoz. Az idén a Teleki Alapítvánnyal
közösen járjuk be a Megújuló épített örökség
címû kiállítás közel 40 helyszínét, besegítünk a
Szent László-kiállítás vándorol tatásába, és

Diószegi Lászlóval, a Teleki Alapít vány igaz-
gatójával közösen készítjük elõ a követ kezõ ván-
dorkiállítást, amely a közelmúltban felú jított
mûemlékeket mutatja be. Célunk, hogy a ki -
költözésünk után tovább folytassuk, sõt megsok-
szorozzuk azokat a rendezvényeket, amelyek a
külhoni magyar területeket érintik. Ezekben a
napokban készül egy tervezet arról, hogy a Mi,
magyarok kiállítást a következõ egy évben tíz kül-
honi településre juttatjuk el idõszaki tárlat for-
májában.
t Az alig tucatnyi fõállású munkatársával a Magyar -
ság Háza hogyan képes ilyen sikeres programok
lebonyolítására?

– 2014 második félévétõl újfajta koncepciót dol-
goztunk ki, amelynek lényege, hogy minél több
szervezetet, intézményt, önkormányzatot nyer-
jünk meg, és dolgozzunk velük együttmûködés-
ben. Ez a partnerség jellemzi az elmúlt néhány év
munkáját, de el kell mondanom, hogy a legsi -
kere sebb programjaink azok, amikor civil szerve -
zetekkel dolgozhatunk együtt. Az õ lelkesedésük,
szakmai tudásuk és helyismeretük segítségével
válhatnak sikeressé a rendezvényeink. 

t Hogyan köszönnek el a jelenlegi székházuktól?
– A fiataloknak készült Mi, magyarok kiállítás
június 15-ig még megtekinthetõ, ezt követõen
rö vid idõre becsomagoljuk a kiállítást, elszállítjuk
és bízunk benne, hogy minél hamarabb felfris-
sítve, megújítva, még gazdagabb formában tud -
juk bemutatni. 
   Nyáron több helyszínen is lesz nek progra mok
a Szent László év keretében, amelyet 2017-ben
a Nemzetpolitikai Államtitkárság hirdetett
meg. Június 27-tõl, azaz Szent László napjától
koraközépkori díszle tekkel, gyermek játékokkal
és egy erõdítménnyel szeret nénk megtölteni a
Szentháromság teret. Felé pít jük Szent László
udvarát, és itt helyeznénk el a róla szóló két
kiállítás anyagát. Vendégünk lesz a Székelyföldi
Legendárium csapata, amelynek vezetõje, Faza-
kas Szabolcs elkészítette a Szent László legen -
dáiról szóló kötetet. A Legendárium saját rajz-
filmjével, mesekönyvével, társas játékával és
egyéb produkcióikkal gazdagítja az udvart. Ter-
veink szerint Szent László udvara szeptember
elsõ hétvégéjéig várja az érdeklõdõket.             R.A.

Szent László udvarral búcsúzik 
a Magyarság Háza

HELYESBÍTÉS
Lapunk május 25-i számában „Akinek a bete -
gei voltak a legfontosabbak” címmel dr. Seib-
riger Andrásról, a Sziklakórház egykori orvosá -
ról közöltünk cikket. Seibriger András a II.
világ háború idején dolgozott a Szikla kórház -
ban, majd a háború után õ látta el a vári és kör -
nyékbeli lakosok egészségügyi szolgálatát akkor
is, amikor sziklakórházi tevékeny sége miatt
nem engedték hivatalosan praktizálni.  
   Sajnálatos módon a cikkhez közölt fényké -
pen nem dr. Seibriger András, hanem dr.
Steinert Gyula szerepelt, aki a második világ -
háború idején ugyancsak a Sziklakórház ban
volt orvos. Lánya tájékoztatása szerint a cikk -
ben szereplõ Born féle menlevelet is  õ kapta.
   A tévedésért minden érintettõl elnézést ké -
rünk! 

Felhívás

Buda ostroma
’44-45 
A Budavári Önkormányzat Buda 1944-45-ös
ostromát bemutató tematikus helytörténeti
kötetet készít az év végéig. A készülõ kötetben
szakértõk mutatják be a közel két hónapos
városostrom új, lokális és személyes aspektu-
sait. 
   Kérjük Önöket, ha a második világháborús
ostromról vannak emlékeik, visszaemlékezé-
seik, naplóik, fényképeik, amit szívesen me g -
osz   tanának másokkal, kérjük jelentkezzenek a
lenti elérhetõségek egyikén. Az eredeti doku-
mentumokról a szerkesztõk másolatot készíte -
nének. Segítségüket köszönjük!

Tóth Gábor 
Telefon: +36-20-353-4884

E-mail: toth.gabor@budavar.hu

Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója

Szeretethíd élõ
virágokból
Május végén kerületünk egyik kiemelt helyszí -
nén, a Szilágyi Dezsõ téren tartottunk kerület-
szépítõ akciót. A Budai Református Egyházköz -
ség szervezésében, a Református Szeretetszol-
gálat Szeretethíd elnevezésû önkéntes pro-
gramjának keretében felnõttek és gyerekek
együtt ültettek ki közel 700 tõ virágot a refor-
mátus templom elõtti rézsûre. A piros és fehér
begóniákból a JÓ AZ ÚR! feliratot „ültették
ki” önkénteseink. A palántákat a gyülekezet, a
termõföldet, munkaeszközöket a Budavári
Önkormányzat biztosított a kerület szépítésé -
hez. Az egész nap fáradozókat a budai reformá-
tus gyülekezet bográcsban készült ebédre hívta
meg.                     Csenki Zsuzsanna diakóniai gondnok

Így nevettünk egykor... júniusban is

Ereszd el a szakállamat
A nyári szünet előtti utolsó vetítésen, június 15-én
18.00 órától Bacsó Péter: Ereszd el a szakállamat
című vígjátékát nézhetik meg az érdeklődők az Így
nevettünk egykor… programsorozat részeként a
Tabán artmoziban. 
   Az Elhajlásvizsgáló Hivatal fiatal mérnöke a vona-
tok kanyarban történő elhajlásának kompenzálásán
dolgozik, főnökei azonban folytonosan akadályoz-
zák találmánya megvalósításában. A helyzet akkor
fordul igazán komolyra, amikor a mérnök egy sze -
re lmes éjszaka után elhatározza, hogy szakállt
növeszt.

Főbb szerepekben: Helyey László, Kállai Ferenc,
Major Tamás, Bánsági Ildikó, Temessy Hédi, Őze
Lajos, Garas Dezső, Szilvássy Annamária, Sinkó
László, Hernádi Judit, Vörös Eszter, Körtvélyessy
Zsolt és Moór Marianna.
   Az 1975-ben készült film forgatókönyvét Bacsó
Péter írta, zenéjét Vukán György szerezte. 

Az ingyenes jegyek a Tabán artmozi jegypénz -
tárában igényelhetőek  (1016 Budapest, Krisztina
körút 87-89.).

A kutya az ember legjobb barátja – tartja a mondás. De a
barátsághoz szükség van arra is, hogy ismerjük a felelõs állat-
tartás szabályait és a kutyák viselkedésének legfontosabb jelzé-
seit. Éppen ezért a ka taszt rófavédelem munkatársai szemlé -
letformáló program keretében, terápiás kutyákkal mutatták
be az óvodásoknak az alap vetõ kutyás tudnivalókat, például
azt, hogy az állat hogyan jelzi, ha fél, vagy ha támadni akar. 
   A nyári szünet előtt érdemes újra felhívni a gyermekek
figyelmét a legfontosabb szabályokra, hogy elkerüljük az eset -
leges támadásokat. Kutyát csak akkor szabad megsimogatni,
ha azt a gazdája megengedte. Gazdátlan ebet tilos simogatni
a gyermekeknek, mert  elképzelhető, hogy támad, harap.
Hívjuk fel a gyermek figyelmét, hogy ismeretlen kutyával ne
kiabáljon, ne hadonásszon felé, mert azt esetleg támadásként
érzé keli az állat. A kerítésen ne nyúljon be megsimogatni az
állatot. 
   Kérjük, hogy a vakáció ideje alatt a kutyatartók is legye nek
figyelmesebbek az állatokkal. A legfontosabb szabály, hogy a
gazdák a kutyaürüléket minden esetben takarítsák össze, és
póráz nélkül csak az engedélyezett helyeken sétáltassák az ebet.

Terápiás kutyákkal ismerkedtek az óvodások

dr. Seibriger András dr. Steinert Gyula
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Idén januárban adtuk hírül olvasóinknak, hogy
a Reformáció Emlékévben új orgona épül a Bécsi
kapu téri evangélikus templomban. Az elmúlt
hónapokban történt látványos változásokról
bárki meggyõzõdhet, aki betér a templom épü -
letbe. A hangszercsere kapcsán végzett felújítási
munkákról, az orgonaszentelésrõl és az azt
követõ fesztiválról Bence Imre igazgató lelkésszel
beszélgettünk.

t A korábbi orgona bontásának napján találkoz-
tunk utoljára. Mi történt azóta?

– Szinte magam sem tudom felsorolni, hogy mi
minden történt, mert néhány hónap alatt az
egész templom megváltozott. Január 9-én kez dõ -
dött a bontás, Varga László orgonaépítõ mester
nagyon szakszerûen és gyorsan bontotta el a régi
orgonát. Ez a hangszer az angyalföldi gyülekezet -
hez került, úgy tudjuk, hogy ott állítják majd fel.
Ahogy elkészültek az orgona szétszerelésével, a
közbeszerzési pályázaton nyertes építési vál-
lalkozó – nagyon figyelve arra, hogy a gyülekezet
élete ne szenvedjen csorbát – elkezdte a má sodik
emeleti karzat bontását. E karzat nem volt ere-
deti elem, csak a háború után épült be a temp -
lomba és szinte csak az orgonista használta. Az
orgonaépítés egyik szomorú pontja volt, hogy
január 30-án a vezetõ elnöktársam, a gyülekezet
felügyelõje, dr. Põcze Tibor ügyvéd elhunyt. Az
átalakítási munkák során õ tartotta kézben a
közbeszerzési tárgyalásokat és a tervezési folya -
ma tokat. Hiánya nagy veszteség.
   A bontási munkálatok közben feltûnt, hogy a
templom falai – mint ahogy a vári épületek több-
sége – nagyon nedvesek. Az egyik falrészt szigetel-
tettük és a templom egészének festésérõl dön-
töttünk. Gyönyörûen megújult a belsõ és kitá -
gult a tér, igaz, hogy az új orgona elsõ emeleti
karzatra építésével a korábbihoz képest némileg
csökkent a férõhelyek száma.
   Az új orgona készítését már tavaly õsszel
megkezdték a Pécsi Orgonaépítõ Manufaktúra
munkatársai, majd amikor a templomban véget
ért a festés, elkészült a karzatfelújítás és újra
megfelelõ lett a páratartalom, megkezdõdött a
hangszer helyszíni beépítése. Ma már látjuk,
hogy a pécsiek gyönyörû munkát végeztek, precí -
zen, jól szervezetten dolgoztak, mindent megtet-
tek azért, hogy gördülékeny legyen az együtt -
mun kálkodás a gyülekezet liturgikus élete és az
építkezõk között.

t Miben különbözik az új orgona az elõdjétõl?
– Az elõzetes regisztrációs terveket két orgona -
építõ szakember, Kormos Gyula, országos egy-
házunk mûemlékorgona referense és mun -
katársa, Homolya Dávid orgonista véglegesí -
tette. A Homolya – Kormos páros Németország
számos templomában tanulmányozta az úgyne -
vezett Silbermann-orgonákat. Johann Sebastian
Bach ilyen jellegû orgonákon játszott, és a sza-
kemberek szerették volna, ha a templomban
felépülõ új hangszer mind hangzásában, mind
kinézetében visszaadja a barokk kort. A gyüle -
kezet ragaszkodott ahhoz, hogy ne egy kópia-
hangszer épüljön, azaz ne tökéletes másolata a
18. századi orgonának, mert az orgona elsõsor-
ban arra hivatott, hogy az istentiszteleti életet
gazdagítsa, a gyüle kezet liturgikus szolgálatát, az
énekek kíséretét kiszolgálja. Úgy fogalmaztunk,
hogy barokk stílus hang szert szeretnénk, amely
nem másolja, ha nem visszaadja a korabeli hang -
zást, ám annál szélesebb igényt is képes kie -
légíteni.

tHogyan avatják fel az új hang szert?
– Az orgona szentelése június 18-án 11.00
órakor, istentisztelet keretében történik. A litur-
giai rend egyik érdekessége, hogy a szentelés pil-
lanatáig a hangszer nem szólalhat meg.  Az isten-
tisztelet elején a gyülekezet orgonakíséret nélkül
énekel, majd a szentelés után az orgonán föl -
csen dül az örvendezõ dallam. Az a reményünk,
hogy a Reformáció Emlékévében épült Bach
korabeli orgonával mûvészeket is meg tudunk
szólítani. Június 18. és 23. között megrendezzük
az 1. Budavári Bach Fesztivált, amelynek fõvéd-
nöke dr. Fabiny Tamás püspök. 18-án 18.00
órakor Bán István ad orgonakoncertet Bach
mûveibõl. 20-án 19.00 órától Bach két kantátája
csendül fel a Musica Vivax Wien kamarazene -
kar, Kõvári Péter orgonamûvész és négy énekes
szólista elõadásában, 21-én 19.00 órakor Homo -
lya Dávid orgonaestjét élvezheti a közönség. A
hangversenyek között nyilvános fõpróbát és szak -
mai napokat tatunk, amelyeken az orgona fölé -
pítését tanulmányoz hatják az érdeklõdõk.       R.A.

A Várnegyed Galériában lapunk megjelenésével
egy idõben nyílik az 1956-os emlékmûvek
Budapesten címû fotókiállítás, amelynek képa-
nyagát a tárlat rendezõi a Látóhatár Kiadó
közeljövõben megjelenõ albumából válogatták. A
megnyitó közönségét Wittner Mária, a for-
radalom halálra ítélt harcosa köszönti. Lapunk
arra kérte az egykori politikust, korábbi ország-
gyûlési képviselõt – aki a megnyitó másnapján,
június 9-én tölti be a nyolcvanadik életévét –,
hogy ossza meg olvasóinkkal, számára mit üzen-
nek a kõbe vésett, fából faragott vagy fémbe ön-
tött mûvészi alkotások.  

– Az utóbbi években úton-útfélen szóvá tettem,
hogy valaki végre vehetné a fáradtságot és
lefotózhatná a forradalomnak emléket állító
alkotásokat. Bevallom, nagyon meglepõdtem,
amikor a kiállítás szervezõi felhívtak telefonon és
elmondták, hogy az emlékmûvekrõl készült
felvételekbõl összeállítanak egy kiállítást. Ter-
mészetesen rendkívül örülök a felkérésnek és
örömmel vállaltam, hogy e képek között megosz-
tom a gondolataimat az érdeklõdõkkel.
   – Nekünk ’56-osoknak hûnek kell maradnunk
elõdeinkhez, a ’48-asokhoz. Amikor a börtönben
megtudtam, hogy a halálos ítéletemet a bíróság
másodfokon életfogytiglanra módosította és élet-
ben maradok, megesküdtem, hogy nem fogom
cserbenhagyni ’56-ot. Minden sorstársamra igaz,
hogy ha emlékezünk, a forradalom tisztaságát

kell visszaadnunk. Egyszer minden igazságnak
napvilágra kell kerülnie, mert a pesti srácok har-
ca a nemzeti önbecsülésrõl szólt.
   Örülök, hogy elindult a gondolat és össze-
gyûjtik az emlékhelyeket. Bár visszavonultan
élek, figyelem a politikát és érdekel az ország sor-
sa. Jut idõm az emberekkel való személyes talál -
kozásra, rendben vagyok, rendben van a lelkem.
Ahogy járom az országot csodás emlékmûvekkel
találkozom. Szegeden Tóbiás Klára Magyar Piéta
címû szobrán egy szomorú nõalak, a Szûz Anya
tartja kezében a lyukas nemzeti zászlót. Az alkotás
üzenete egyértelmû, Magyarországot is keresztre
feszítették és a lyukas zászló lehet Krisztus sebe és
lehet golyó lyuggatta seb is. Fertõdön egy másik
bibliai motívum, Veronika kendõje tûnik fel,
Csornán pedig egy fényes gömb az emlékmû
alakja, gránitkockák utalnak a pesti barikádokra.
A börtönrácsból kinyúló kezek tisztító tüzet for-
mázva a forradalom hõsi halottaira emlékeztet-
nek. Remélem, hogy a budapesti alkotások után
egy késõbbi albumban a vidéki szobrok és emlék-
mûvek is helyet kapnak.
   – Az emlékmûvek elindítanak egy gondolat-
sort. 1956 hõseit kivégezték, de az igazságot nem
lehet fölakasztani, mert az igazság a lelkünkben
él. Bennünk él mindazokkal együtt, akiknek e
szobrokat állították. Mindannyian egy nemzet -
bõl származunk, egy nyelvet beszélünk, meg kel-
lene becsülni a történelmünket – mondta
lapunknak Wittner Mária.

   A fotókiállítás július 8-ig tekinthetõ meg a
Várnegyed Galériában (Batthyány utca 67.),
kedd tõl szombatig 11.00 és 18.00 óra között. A
belépés ingyenes.                                                r.a.

1956 emlékezete budapesti emlékmûveken

„Egy nemzetbõl származunk, 
egy nyelvet beszélünk”

MÁRAI SZALON
(1014 Budapest, Úri utca 58.)
Június 27-én 17.00 órától évadzáró Márai Szalon a
Budavári Önkormányzat Dísztermében. Vendégek: Gál
Lajos egri borász, Jakabffy László gasztronómus és
Csankó Zoltán színművész. Házigazda: Szigethy Gábor.

VÁRBARÁTOK KÖRE
(Litea Könyvszalon, Hess András tér 4.)
Június 12-én, hétfõn 17.00 órától Tatay Sándor a
Várban címmel az író lánya, Tatay Ágota tart elõadást. 

SZILÁGYI DEZSÕ TÉRI 
REFORMÁTUS TEMPLOM 
(Szilágyi Dezsõ tér)
Június 12-én, hétfõn 19.00 órakor jótékony sági
koncertet tartanak a Szilágyi Dezsõ téri református
templomban a Tabulatúra régizene együttes és vendé -
gei közremûködésével a Bácsfeketehegyen mûködõ
Vajdasági Gyermekmisszió javára. A koncertre min-
denkit szeretettel várnak!

ZENEI SZALON
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
Június 13-án, kedden 17.00 órától Zenei Szalon
Szilasi Alex vezetésével. A belépés ingyenes.

MAGYAR EMLÉKEKÉRT
A VILÁGBAN EGYESÜLET 
(Magyarság Háza, Szentháromság tér 6.)
Június 20-án, kedden 18.00 órától Árpád-házi lo-
vagkirály uralkodóink szerepe a keresztes hadjáratok-
ban címmel tartanak elõadást. Szent László királyunk és
az elsõ keresztes hadjárat; 800 éve történt: Magyar
király a Szentföldön, II. András 1217. évi hadjárata.
Terplán Zoltán történész elõadása és könyvének bemu-
tatása, a szerzõ és az Egyesületi tagság felvételeivel.

Programok

Orgonaszentelés után
Budavári Bach Fesztivál

Wittner Mária                                                                (fotó: archív)

500 évvel ezelõtt, 1517-ben Luther Márton kitûzte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapu-
jára és ezzel reformok sorozatát indította el. A fél évezredes évforduló alkalmából
meghirdet ték a Reformáció 500 emlékévet. A Várnegyed Újságban rendszeresen hírt adunk
az emlékévhez kapcso lódó helyi eseményekrõl, kezdeménye zésekrõl. 

Orgonaavató 
a Szent Anna 
templomban is
Megújult a Szent Anna templom méltán orszá-
gos hírû Jehmlich orgonája. Ebbõl az alkalom-
ból koncertekkel, orgona-nyílt nappal várja a
templom a látogatókat. 

A Szent Anna templom kiváló akusztikájú szak -
rális terében álló, méltán országos hírû Jehm-
lich orgonáját 1985 óta számos világhírû
mûvész szólaltatta meg. A 3 manuálos 37 regisz -
teres hangszert a Jehmlich Orgonaüzem építet -
te Drezdában, tervezõje  Baróti István, Gergely
Ferenc és Kárpáti József orgonamûvészek vol -
tak. A páratlan szépségû barokk stílusú orgo -
na  szekrény rekonstrukciója Tóth Tamás épí -
tész terve alapján készült. 
   Az orgonát 2006 után most 2017-ben is meg -
újították, többek között generáljavítást, állag -
megõrzést, karbantartást végeztek rajta a BKM
üzem orgonaépítõi, Békés Balázs orgona  építõ-
mester vezetésével. A Szent Anna Plébánia ré -
szérõl a munkák mûvészeti részét Balasi Barna -
bás orgonamûvész, karnagy, a Szent Anna temp -
lom zeneigazgatója irányította. 
   A megújult orgonát június 18-án, vasárnap
20.00 órától orgonaavató koncerttel köszöntik,
amelyen közremûködik Christopher Weaver,
a northamptoni katedrális orgonistája. Mû -
sorá ban Gabriel Pierne, Beethoven, Bach,
Clerambault, Alan Ridout mûvei szólalnak
meg. Jegyek a helyszínen, egy órával a hang-
verseny elõtt válthatók, 2000 Ft-os áron.
   Június 24-én, szombaton 10.00-12.00 óra
között orgona-nyíltnapra várják a látogatókat.
Az orgonakarzaton lehetõség lesz kipróbálni a
hangszert.  A belépés díjtalan. Június 25-én, va -
sár nap 19.00 órától a Szent Anna templom
orgonistáinak hangversenye lesz Almásy László
Attila, Balasi Barnabás, Horváth Márton
Leven te közremûködésével. 
Mûsoron: Antalffy-Zsiross, Buxtehude, Kodály,
Hidas, Horváth, Langlais, Saint-Saens mûvei
és im pro vizációk. A belépés díjtalan.

További koncertek:
Július 28. péntek 20.00 – Ulrich Böhme, a
lipcse i Tamás-templom orgonistájának hang-
versenye. Mûsoron: Johann Sebastian Bach
mûvei. Jegyek a jegy.hu oldalon válthatók.

Augusztus 25. péntek 20.00 – Balasi Barna -
bás, a Szent Anna templom orgonistájának
hangversenye. Mûsoron: Buxtehude, Bach,
Saint-Saens, Franck mûvei és improvizációk.
Jegyek a jegy.hu oldalon július 1-tõl elõvételben
válthatók.
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Vecsey András önkormányzati képviselõ és
Fehér Ferenc, a Czakó utcai sportközpont igaz-
gatójának köszöntõjével, Szõke István, egykori
válogatott jobbszélsõ kezdõrúgásával és egy
sajnálatos balesettel kezdõdött az I. kerületi egy-
házak 24. labdarúgó bajnoksága. A Budavári
Mátyás templom csapatának egyik játékosa
bemelegítés közben kettõs csuklótörést szen -
vedett, a mentõk a helyszínen ellátták, majd a
kórházba szállították a fiatal focistát.  
   A tornát a Szent Anna Plébánia II. csapata

nyerte a május 27-én megrendezett I. Kerületi
Egyházak 24. Labdarúgó – bajnokságán. Nem
véletlen, hogy a gólkirály, Ivanics Attila és a
legjobb mezõny játékos, Kalmár Domonkos is
ebbõl a csapatból került ki. A bajnokság
legjobb kapusa Marosi Ákos volt, a Tabáni
Szent Sasok csapatából, a legfiatalabb játékos
pedig a nyolc éves  Nézõ Ádám a Bécsi kapu
téri evangélikus templom II. csapatából. A
közönségdíjat a Szent Flórián görög katolikus
templom csapata nyerte el. 

Csak a sporttörténészek a megmondhatói, hogy
milyen tényezõk együttállása esetén tûnnek fel a
hazai sportéletben fiatal tehetségek. A családi
háttér, az edzõ motiváló személyisége elenged-
hetetlen a sikerhez, de egy közelmúltban zajlott
személyes találkozó nyomán úgy tûnik, hogy az
iskola támogatása is szerepet játszhat a diák-
sportolók kiemelkedõ eredményeiben. 

Természetesen komoly helyzeti elõnyt jelent, ha
az iskola egyik testnevelõ tanára egykor maga is
válogatott versenyzõ volt. Szijártó Kornél kenus -
ként készült a Los Angeles-i olimpiára, amelyen
politikai döntés miatt végül nem indulhattak a
szocialista országok versenyzõi. Késõbb élsporto -
lóként kosárlabdázott, majd edzõskö dött. Há -
rom évtizede dolgozik testnevelõ tanár ként,
ebbõl több mint negyedszázada a Szilágyiban,
ahol sítáborokat, kerékpártúrákat és vízitúrákat
is vezet. „Kornél bá”-t hatalmas empátiával
áldotta meg a sors, kiválóan ismeri a sportoló
diákok lelkét, követi az eredményeiket és támo-
gatja õket. 

   „Sporttörténelmet írt a magyar fiú” – ezzel a
címmel fogadta a magyar sajtó, amikor Széni
András (10.a osztály) paraúszó a válogatott tag-
jaként 2015-ben 100 méteres hátúszásban, 50
méteres gyorsúszásban és 50 méteres pillangó -
úszásban aranyérmet nyert a nottinghami CPIS-
RA Világjátékokon. A Testnevelési Egyetem
sportklubjának tagjaként 2009 óta õ az országos
bajnok, jelenleg a szeptemberi mexikói világba-
jnokságra készül, de az igazi cél a tokiói para -
limpia. Andrásnak az edzések mellett a tanulással
sincs gondja, Kornél bá’ elárulta, hogy amikor
egy alkalommal amerikai sportolók jöttek az
iskolába, Andris úgy fordított a tantestületnek,
mint egy igazi tolmács.
   Kéri Gréta (5.a) 4 éves kora óta sportol, a rit-
mikus gimnasztikát cserélte fel az atlétikára. Har-
madik éve nyeri a MAFC színeiben a korosztá-
lyos gerelyhajító versenyeket. Országos bajnok,
de a legutóbbi Budapest Bajnokságon 29 mé -
teres eredményével még ezt a csúcsát is megdön-
tötte. A határozott elképzelésekkel rendelkezõ
kislány elmondta, hogy a testnevelés a kedvenc

tantárgya, de az éneket is nagyon szereti. Az isko-
la és a sport mellett fuvolát is tanul.
   Csuta Dorottya (6.a.) középtávfutó a Pegazus
egyesület versenyzõje. 600 és 2000 méteres sík-
futóként és 3000 méteres mezei futóként
egyaránt országos bajnok. Az iskolában a matek
a kedvenc tárgya, de edzõje, Gedeon Zsolt blog-
bejegyzései szerint Dorónak a futás a mindene.
A 2016-os diákolimpiai 600 méteres döntõrõl ez
olvasható: „Az elmúlt héten Csuta Dorottya a
diákolimpián futott 600 m-es eredményével
megrengette a hazai atlétika világát. Új nemzeti
rekordot állított fel, és félelmetesen közel futott
a korosztályos világcsúcshoz!” 
   Zempléni Lilla (8.a) országos tájfutó bajnok
Monspart Sarolta nyomdokain halad, aki
ugyan  csak a Szilágyi diákja volt. Lilla úgy meséli,
hogy „beleszületett” a tájfutásba, hiszen e
sportot a féltestvére fedezte fel és késõbb a
szülõk is csatlakoztak hozzá. A további profi
edzések után legköze lebb a jövõ évi szlovákiai
ifjúsági Európa-bajnokságon szeretne minél
jobb eredményt elérni. Lilláról késõbb Kornél
bá’ árulta el, a BEAC ver seny zõjeként sakkban
is országos baj nok.
   Varga Máté (6. b) reggelente háromnegyed 5-

kor kel, hogy egy órával késõbb már kint legyen
az uszodában. Az UTE versenyzõje a délutánt is
a Tüske csarnokban tölti. 100 háton, 200 háton
és 200 m-es vegyes úszásban ért el bajnoki címet.
Mindemellett aktívan részt vesz az osztály
életében és hálás a társainak, akik távolléte esetén
átküldik számára a házi feladatokat. 
   Székely Ágnes (11.b) 9 éves korától kézilab-
dázik. Két évvel ezelõtt kapott lehetõséget arra,
hogy a Multichem Szentendre csapatában megis-
merkedjen a strandkézilabdával. A kíváncsiság
maradásra késztette és a kemény edzések nyo -
mán a magyar bajnokságban ezüstérmet nyertek.
Ági az utánpótlás válogatott tagjaként kiutazha-
tott a portugáliai Európa-bajnokságra, ahol a
csapattal az elõdöntõig jutott. 
   Györke Léna (8.a) óvodás korában ismer ke -
dett meg a ritmikus gimnasztikával. A Hegyvidék
SE versenyzõjeként, csapatban eljutott az orszá-
gos bajnoki címig és szeretne felnõttként is minél
jobb eredményeket elérni. Élvezettel mesélt a
balett, a torna és a tánc keverékébõl létrejött
sportágról, és a hozzá tartozó kéziszerekrõl. El -
árulta azt is, hogy a labdagyakorlathoz õ válasz-
totta a zenét. Ehhez különösen jó érzéke lehet,
hiszen 6 éve zongorázik.                              Rojkó A.

A tanulmányi versenyeken jó eredményt elért diákokat valamint a sportban kimagasló eredményeket (országos baj -
nokság, nemzetközi versenyeken való helytállás) elért tanulókat köszöntötte a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Varga
Antal alpolgármester és Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató. Varga Antal a felkészítõ pedagógusok munkáját is
méltatta az ünnepségen.  

Egyházi foci a Czakón

Gólok, méterek, másodpercek

Élsportolók a Szilágyiban

Felső sorban balról: Varga Máté, Szijártó Kornél, Székely Ágnes, Széni András. 
Alsó sorban balról: Csuta Dorottya, Zempléni Lilla, Györke Léna és Kéri Gréta
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A VÍZIVÁROSI KLUB PROGRAMJAI

Mesemúzeum
(I., Döbrentei u. 15.)

JÚNIUSI PROGRAMOK

Június 10., szombat 11.00 órától
Kisasszonyos
mesék – 
diafilmvetítés.
Amit vetítünk: Szélike
királykisasszony,
Világszép nádszál-
kisasszony,
Borsószem hercegkis -
asszony.
Ajánlott korosztály: 4-8
éves korig. 45 perc.

Június 17.,
szombat 11.00
órától
Közös társas -
játékozás 
Vajon megtalálod a labirintusból kivezetõ utat? Tudsz
egymás után kétszer hatost dobni? Menni fog a póker-
arc? Gyere, próbáld ki!  Ajánlott korosztály: 6-12 éves
korig. 120 perc

Földet érõ

Kiss Viktor kiállítása

Május 23-án este a hatalmas felhõszakadás ellenére is népes mûvészetkedvelõ társaság jelent
meg Kiss Viktor festõmûvész kiállításának megnyitóján a Vízivárosi Klubban.
Kiss Viktor, aki a „Napút Mûvészeti Akadémia” festõcsoport tagja, a festészeten kívül
zenészként is bemutatkozott a vernisszázson, ahol saját mûvét adta elõ Patocskai Kati
színésznõ közremûködésével. A mûvész szuggesztív, megkapó színei és alakjai erõs hatást
gyakoroltak a nézõkre, néhány vendégnek még könnyeket is csaltak a szemébe.
Kiss Viktor Földet érõ címû kiállítását június végéig tekinthetik meg a Vízivárosi Klubban, a
nyitvatartási idõben. A belépés díjtalan. 

Vidám gyermeknap a kerületben
Május utolsó vasárnapján ismét a gyermekeké
volt a Kapisztrán tér, ahol a kicsiket és nagyob-
bakat zene, tánc, móka és kacagás várta. Nagy
sikere volt a Csizmás kandúr bábelõadásnak és
a Katáng együttes zenés mûsorának is, mint
ahogyan a budavári gyereknap elmaradhatat-
lan vendégeinek, a Csillagszemûek Tánccso-
portjának és a Madách Musical Tánciskolának.
A téren és a Városházán kézmûves-foglalkozá-
sok, állatsimogató és óriás buborék is szórakoz-
tatta a gyerekeket.   

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 
Hétfõ: 
16.00-17.00 ingyenes, önszervezõdõ angol társalgókör.
Nyári szünet elõtti utolsó alkalom: június 12.
16.30-17.30 ingyenes jogi tanácsadás. Bejelentkezés : dr-
boross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhetõségein.
19.00-20.00 labdás gerinctorna. Részvételi díj: 1200
Ft/alkalom, 4000 Ft/ 4 alkalom. Bejelentkezés szükséges a
ritustorna@gmail.com címen.

Kedd: 
8.00-9.00 senior gerinctorna. Részvételi díj: 600Ft/alka-
lom. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@gmail.com cí-
men.
9.00-10.00 ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok
részére. Bejelentkezés szükséges a ritustorna@gmail.com
címen.

Szerda:
9.30-12.00 ÖbÖl - anyukák és babáik részére. Falu a város
szívében, ahol ápolhatjuk a közösségi létformát, tapaszta-
latainkról eszmét cserélhetünk, közösen játszhatunk.
Hozzájárulás: 700 Ft, amely magában foglalja egy kávé
vagy tea árát. Meghívott elõadó esetén további 500 Ft.
Nyári szünet elõtti utolsó alkalom: június 14.

15.00-16.00 „Aranycipõ”- senior tánctanfolyam, I. kerü -
leti lakosoknak ingyenes. Folyamatos csatlakozási
lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, +36-30-479-93-28.
Nyári szünet elõtti utolsó alkalom: június 13.

Csütörtök:
8.00-9.00 ingyenes gerinc-
torna I. kerületi nyugdíjasok
részére. Bejelentkezés szük-
séges a ritustorna@gmail.
com címen.
9.00-10.00 senior gerinc-
torna. Részvételi díj: 600Ft/
alkalom. Bejelentkezés szük   -
sé ges a ritustorna@gmail.
com címen.
11.00-12.30 Hungarian for foreigners – magyar, mint ide-
gen nyelv óra. Részvételi díj: 1500 Ft/ fõ, az elsõ alkalom
ingyenes. Gyerekkel is lehet jönni. Információ: Bakos Ildikó,
ibakos@freemail.hu, +36-30-497-3600. Nyári szünet
elõtti utolsó alkalom: június 15.
14.00-17.00 bridzs klub. Nyári szünet elõtti utolsó alkalom:
június 15.
16.00-17.00 ingyenes, önszervezõdõ orosz társalgókör.
Nyári szünet elõtti utolsó alkalom: június 15.
17.00-18.00 meridián torna. Nyári szünet elõtti utolsó al-
kalom: június 15.

Péntek:
8.00-9.00 senior gerinctorna. Részvételi díj: 600 Ft/alkalom.
Bejelentkezés szükséges a ritustorna@gmail.com címen.
9.00-10.00 gerinctorna minden korosztálynak. Részvételi
díj: 600Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a ritustor-
na@gmail.com címen.
10.00-11.00 „Aranycipõ” senior tánctanfolyam. Részvételi
díj 500Ft. Folyamatos csatlakozási lehetõség!  Érdeklõdés:
Füleki Réka, +36-30- 479-93-28. Nyári szünet elõtti utol-
só alkalom: június 16.

Vasárnap: 
17.30-19.30 kezdõ Tai Chi Chuan edzés. Egészségme -
gõrzés lágy harcmûvészettel. Érdeklõdés Bódi Gergelynél,
+36-70-285-2965. 

Cím:1015 Bp. Batthyány u. 26.
Tel.: +36-1-780-7660
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com

A Mesemúzeum által 
a Múzeumok Éjszakáján rendezendő 
programok a 9. oldalon találhatók.

A gyermekeket köszön-
tötték a Nyárs utcai
óvodában is. A Roham
utcai Idõsek Klubjának
tagjai – viszonozva a gyer-
mekek Anyák Napja
alkalmából tett látoga -
tását – saját készítésû
ceru zatartókkal és Zelk
Zoltán: Új mese a négy
vándorról címû törté -
netével köszöntötték a
kicsiket. A gyermekek
sem maradtak adósak,
hiszen õk egy vidám dal-
lal készültek az idõ -
seknek. Az idõs és a leg-
fiatalabb generációk kö -
zös ünneplése kellemes
uzsonnával zárult az
óvodában. 
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„Más csak levelenként kapja a borostyánt…” –
Arany János-kiállítás speciális tárlatvezetésekkel:
18.00 Szörényi László irodalomtörténész, 19.00
Rózsafalvi Zsuzsanna kurátor, 20.00 Boka Lás-
zló irodalomtörténész, 21.00 Rózsafalvi Zsuzsan-
na kurátor, 22.00 Molnár Krisztina Rita, 24.00
Gryllus Dániel. 
18.00 órától 19.30-ig és 21.30-tól 23.00 óráig
„Aranydiafilmek” – Rózsa és Ibolya, Toldi, stb.
Bíró Ferenc gyûjteménye régi vetítõkön.
Helyszín: 5. szint, 516. terem
20.00 „Földi ember kevéssel beéri,/ vágyait ha
kevesebbre méri” – Arany Stróbl Alajos szemé-
vel – Stróbl Mátyás vetített elõadása az 5. szint
516. termében. 
Élõ jelmezfantázia – Molnár Dániel dizájner és
szentivánéji hajsza Shakespeare hõsei után –
játék 
A magyar hangosfilm aranykora – plakátkiál-
lítás speciális tárlatvezetésekkel: 18.30 Fekete
Dávid kurátor, 19.30 Kurutz Márton filmeszté-
ta, 20.30  Kopcsay Ágnes társkurátor
23.15 Hot Jazz Band-koncert – zenés ízelítõ a
Karády-, a Kabos- és a Jávor-filmek hangulából a
6. szinten a Díszteremben. 
19.00 és 22.00 Nyílik a trezor – árverés megle -
petésekkel a 6. szinten. 
19.00 és 22.00 Egy kozmográfiai atlasz külön-
legességei 6. – Németalföld aranykora. Flamand
és holland térképek, atlaszok. Tárlatvezetés a 6.
szinten, a Térképtárban.
Csillagászattörténeti kin cse ink – bemutató a

gyûjte ménybõl, és rövid
elõadás a csillagképek
történetérõl, földgömbra-
gasztás, kvízjá ték. Vezetés:
18.30, 20.00, 21.30 és
23.00 órakor a 6. szinten,
a Térképtárban. 
18.00 Pom Pom, Mirr-
Murr és a többiek – Pethõ
Zsolt komponálta dalla-
mok. Új kincsek és a film -
zeneírás mûhelytitkai a 6. szinten, a  Zenemûtár-
ban.
18.00 Egy lappangó Ady-kézirat – Egy éjsza kás
minikiállítás. Az értékes lelet kézirattári átvétele
21.30-kor a 7. szinten. 
Tompa Mihály 200 – „Nincs talán még
elfeledve a dal” kiállítás. Tárlatvezetések: 21.30,
22.30 és 00.30 órakor a 7. szinten.
A bõség zavara – 183 kincs a négymillióból, a
Plakát és Kisnyomtatványtárból. Vezetés: 21.30
és 22.30 órakor az 5. szinten.
18.00 órától éjfélig Alkoss, játssz velünk! –
Arany-minikönyv és fûzött füzetke, corvina-
motívumos kirakó az 5. szinten.
A polctól a felhõig – ki õrzi meg a digitális vilá-
got? – Különleges digitalizáló eszközök mûködés
közben és az Internetrõl már eltûnt dokumen-
tumok gyûjteménye (7. szint). 
18.00-tól 01.00-ig órán ként kalandtúra a sötét
raktárakban – barangolás zseblámpával! 20 fõs
csoportok részére az 5. szinten. 

18.30-tól 00.30-ig óránként sétáljon velünk az
épületben! (5. szint)
A Múzeumok Éjszakáján az OSZK 50 százalékos
kedvezményt biztosít az éves könyvtár használati
díjból!  
A programok mellett fragola-fagyi és fröccs -
terasz is várja a látogatókat.

DE LA MOTTE-BEER-PALOTA 
1014 Budapest, Dísz tér 15.

17.00 – 22.00 óráig Csokoládés édességek
bemutatója modern köntösben: glutén-, tej-,
cukormentes sütemé nyek és bonbonok.
Barokk stílusjegyek modern kézmûves ékszere -
ken –Baboon Ékszer; Gotz-Czvikovszky And -
rea bemutatója 

19.00 és 20.00 órakor koncertek, közremûkö -
dik Fejérvári János csellómûvész és Simon
Dorottya zongoramûvész

Strucctojáskiállitás – porcelánfestõk remek-
mûvei 332 strucctojáson.

Tudta? 
A múzeum szó az egyiptomi görög fõvárosban, Alexandriában felépített Muszeion nevû
könyvtár nevébõl ered. A Muszeion a múzsáknak, a mûvészeteket és a tudományokat
megtestesítõ istennõknek szentelt tér volt, amely egyszerre adott helyet egy hatalmas
könyvgyûjteménynek, valamint a mûvészet és a tudomány mûvelõinek. A Muszeiont
ugyan pap vezette, de tudósok is dolgoztak és tanítottak benne, a parkjában pedig már
afféle, kiállításnak is tekinthetõ portré-szobor-gyûjtemény állt. 

16.00 – 18.30 Fessük ki! – családi óriásszínezõ
a Barokk csarnokban.
16.00 – 18.30 Megelevenedik a kiállítás –
múzeum pedagógia foglalkozás.
Regisztráció szükséges: kapcsolat@mail.btm.hu.
16.00 – 18.30 Kézmûves foglalkozás a Barokk
csarnokban.
16.00 – 18.30 Mit csinál a régész? – Ásatásokról
elõkerült eredeti mûtárgyak, állatcsontok test -

közelbõl. Helyszín: A Barokk csarnok hátsó
bejáratán át megközelíthetõ gyermekfoglalkoz-
tató helyiség. Regisztráció szükséges: kapcso-
lat@mail.btm.hu.
19.00 – 20.00 A Minimyst Együttes koncertje
a Barokk csarnokban.
22.00 Élet a palotában – Az újkori palota
történetét bemutató, A királyi palota – a kultúra
vára címû kiállítással kapcsolatos vetített-képes
elõadás a Gótikus teremben.
22.00 – 23.00 Mogyoró Kornél koncertje:
Idõutazás – zenei kalandozás a régmúltban.
24.00 – 01.00 Titkos kilátás – éjszakai látogatás
a fõigazgató irodájában. 
Regisztráció szükséges: kapcsolat@mail.btm.hu.

TÁRLATVEZETÉSEK:

17.00 Mûvészet a palotában – Az újkori palota
történetét bemutató, A királyi palota – a kultúra
vára címû kiállításon rendhagyó tárlatvezetés.
Gyülekezõ: I. emelet 

20.00 „Dr. Csont a múzeumban” – A régészeti
antropológia titkai – Rendhagyó, antropológiai
szempontú tárlatvezetés a Kincsek a város alatt
címû idõszaki kiállításban. Gyülekezõ: Föld-
szint.
20.00 Ups and Downs – Lights in the Night –
angol nyelvû tárlatvezetés a Budapest történetét
bemutató, Fény és árnyék címû állandó kiállítás-
ban. Gyülekezõ: Palotaszint, lépcsõ alján.
21.00 Budapest Fény és árnyék – Hogyan látja
az újságíró? 
Rendhagyó tárlatvezetés a Budapest 1000 éves
történetét bemutató kiállításban
23.00 Kincsek a város
alatt – Budapest régé szeti
örökségének feltá rása. 
   24.00 Sárkányok a
mélybõl – rendhagyó tár-
latvezetés a középkori
királyi palota állandó kiál-
lításában. Gyülekezõ: földszint, Mária Teré zia
festmény elõtt.

HAGYOMÁNYOK HÁZA  

MAGYAR NÉPI
IPARMÛVÉSZETI
MÚZEUM, 
HAGYOMÁNYOK
HÁZA NYITOTT
MÛHELYE
1011 Budapest, Fõ utca 6.

14.00 – 16.00 Iván napi szerelmi ajándékok
készítése – kézmûves foglalkozás Ament Éva
bútorfestõvel.
15.30 – 17.00 Hagyomány és kreativitás –
divatbemutatók.  A Magyar Állami Népi
Együttes jelmezeinek bemutatása Szûcs Edit
jelmeztervezõvel. Hogyan lehet ötvözni az
auten tikus népi hagyományt, és a mai formai
ízlést? Divatbemutató Petrovics Nikolett népi
vászonszövõ ruháiból. Nyitott mûhely- válo-
gatás a Nyitott Mûhelyes Alkotók öltözékeibõl.
Moderátor: Farkas Réka
17:00-18.00 Könyvbemutató: A habánok
kerámiamûvészete. Pölös Andrea beszélget
Vörösváry Ferenc sorozatszerkesztõvel.
16.00 – 16.30 Pillants be a kulisszák mögé!
Raktárbejárás – vezetett túra a múzeum raktá -
rában.

18.00 – 19.00
„Vándorjelek –
így csináltuk
mi...” Beszélgetés
a Táncházmozga-
lomról, „Énekel -
jünk együtt a 70
éves Sebõ Ferenc -
cel” 
19.00 – 20.00 „In
memoriam Kodá-
ly Zoltán”. Iván
napi szokások a
Kárpát-medencé -
ben – Vetített
képes elõadás sok

muzsikával, közös énekléssel
Tiszta Forrás Zenekar (Juhász Katalin-Fábián
Éva, Havasréti Pál)
20.30 – 21.30 „Szombaton Moldvában
mindig kisüt a nap…” – a Somos Zenekar
beszélgetõs moldvai koncertje.
21.30 – 22.30 Alkalmazott színházi zenérõl
egy kicsit másként. Beszélgetés Benkõ Róbert
nagybõgõssel.

BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM 
1014, Budapest Szent György tér 2. e-mail: btm@mail.btm.hu

2017. június 24., szombat

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI
KÖNYVTÁR
1014 Budapest, Szent György tér 4–5–6. 
e-mail: pr@oszk.hu

17.00 Kodály és a magyar kórusirodalom – a
Honvéd Férfikar koncertje, vezényel Strausz
Kálmán. Helyszín: udvar.
18.00 Lajtha-szobor avatás a Lépcsõházban.
18.30 Lajtha-emlékszoba: Lajtha-emlékérem
kibocsátása, az emlékszoba bemutatása és hang-
verseny Ozsvárt Viktória, Farkas Katalin és
Szabó Ferenc János közremûködésével.
19.00 A zongorista Bartók – tárlatvezetés. 
19.30 Bartók-terem: Dohnányi és Bartók, kon-
cert és elõadás Szilágyi Szabolcs, Borbély László,
Kusz Veronika közremûködésével.
20.30 Bartókné Pásztory Ditta hagyatéka – tár-
latvezetés 

21.00 Zongo-
ramûhely és
hang sze rek Ma -
gyar orszá gon –
tárlat ve zetés
21.30
Dohnányi
Amerikában – a kiállítás bemutatása. 
22.00 Bartók-terem: Kodály és Lajtha zongo-
ramûvei – Balog József közremûködésével.
23.00 A Bartók és kortársai kiállítás bemu-
tatása. 
23.30 Táncház magyar népi muzsikával, tánc-
tanító mûvészekkel.

Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum  
1013 Bp., Apród u. 1-3.

18.00-18.30: Könnyû és gömbölyû, színjátszó
az átlátszó. Buborék-bemutató Máthé Danival. 
19.00-20.00: Nõk a görög-római orvoslásban –
Dr. Németh György ókortörténész elõadása. 
20.00-21.00: Tárlatvezetés az Alkotó elmék,
gyógyító orvosok – Innovatív medicina 1876 –
1945 címû új idõszaki kiállításon dr. Szabó
Katalin kurátor vezetésével. 
21.00-21.45: Gyógyítás ürülékkel – dr. Magyar
László András orvostörténész elõadása. 
21.45-22.45: Közkívánatra! Domján Lajos tár-
latvezetése a Képek a gyógyítás múltjából címû
állandó kiállításon.  
23.00-24.00: Kis esti kerti koncert – Szeiler
Bálint a húrok közé csap.

Arany Sas Patikamúzeum
1014 Bp., Tárnok u. 18.

A Mátyás-templom közelében lévõ kis gyöngy -
szem, az Arany Sas Patikamúzeum egész este
nyitva áll a látogatók elõtt, két alkalommal
pedig tárlatvezetést is tartanak!
18.00 és 20.00 Alkímia és gyógyszerészet -
történet – Dr. Jancsikity Erzsébet tárlatvezetése.

ZENETÖRTÉNETI MÚZEUM
1014 Budapest Táncsics u. 7.
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Belépés: Múzeumok Éjszakája karszalaggal
16.00-tól, mind az „A” (Hunyadi udvar),
mind a „C” épület (Savoyai terasz) jegy -
pénztára felõl lehetséges. A múzeum nyitva
tartása a kiállítóterek telítettsége esetén bizton-
sági okokból módosulhat. A programokon –
mûtár gyvédelmi követelmények miatt – csak
korlátozott létszámban, érkezési sorrendben
lehet részt venni. Az utolsó belépés várható ide-
je (karszalaggal rendelkezõk számára is): éjjel 1
óra. Javasoljuk, hogy látogatása tervezésekor
látogasson el weboldalra (www.mng.hu). A
programváltozás jogát fenn tartják!

A rendezvény mottója: 
RE[MIX] Régi mûfajok új megközelítés-
ben

16.00 Képtári történetek – a Galéria által ki -
írt középiskolai irodalmi pályázat eredmény -
hirde tése és díjátadó eseménye. Helyszín: C
épület, I. emelet, Kupolacsarnok

RECITATIVO | 
Nagyszínpadi programok 
Helyszín: C épület, I. emelet, Kupolacsarnok

17.00 Spirita Társulat – Lépésváltás 
A színészgárda (egy része) ikonikus világirodalmi
monológokat ad elõ, új értelmezésben - és arra
keresi a választ, mit is jelenthet a színházmûvé -
szetben a “lépésváltás”. 
18.00 Népzene – Új megközelítésben: Kodály
Spicy Jazz
A 20. század elején Kodály Zoltán újra népsze -
rûvé tette a népdalokat, most pedig az õ mûveit
igyekszik a szélesebb, fiatal közönség számára új
megközelítésben eljuttatni a Kodály Spicy Jazz
nevû zenei projekt. 
20.00 Anna Mur
Szlávics Anna budapesti énekes-gitáros-dalszerzõ
zenei utazó-cirkuszával hét év alatt bejárta Euró-
pa majd’ minden szegletét. A kalandozásokból
készült a képzeletbeli road-movie, zenéjét 2016-
tól új zenekara, az Anna Mur játssza. Anna dalai
személyes történetek, játékos vallomások finom
és kidolgozott popzenei környezetben, keserû-
édes humorral, és a rá jellemzõ egyéni hanggal
fûszerezve. 
22.00 Barabás Lõrinc Live Act
A mûvész billentyûkön, trombitán és laptopon
egyedül szólaltatja meg dalait, feldolgozásait. A
groove-os, ritmusos tánczenétõl a komolyzenei
utalásokig a hangszínek és stílusok egyvelege, a
ritmikus témák, arpeggiok egy sokoldalú zenei
elõadássá állnak össze. Mindez egy jazz-zenész
kíváncsi szûrõjén keresztül. 

RELAX | Gótikus chill-out zone  
21.00 és 22.30 Játék a hanggal – Pável Norbert
hangpan-koncertje 
A „Hang” elnevezésû hangszer elsõ példánya
2000-ben látta meg a napvilágot a svájci Bern-
ben. A Hang az acél rezgésén alapuló hangszer,
melyet leginkább 8 templomi harang össze-
hangolt játékához lehet hasonlítani. Külön-
legessége abban áll, hogy éteri dallamai meg-
pendítenek az emberekben valami nagyon
mély és transzcendens húrt.  Helyszín: C
épület, I. emelet, Késõ Gótikus Szárnyas -
oltárok.

RESPIRÁCIÓ – Kortárs meditáció 
a Baselitz kiállításban (4x25’)
18.00; 19.00; 20.00; 21.00 Kivonnád magad
egy kis idõre az este forgatagából? Bújj ki a
cipõdbõl és ülj le hozzánk egy jógaszõnyegre
Baselitz Zero Mobil címet viselõ monumentális
installációjával szemben és lélegezz! Az elmé-
lyülésben szakképzett jógaoktató segít. Hely-
foglalás érkezési sorrendben! Helyszín: A épület,
I. emelet.

16.00-24.00 RETHINK|
LEGO© alkotások és foglalkozások 
a tekerd! csoporttal 
Látványos, LEGO kockákból épült képekkel és
kreatív közösségi programokkal épül be a
Múzeumok Éjszakájába a nyíregyházi tekerd!
csoport. A látogatók közösen összerakhatják
majd LEGO kockákból a Nemzeti Galéria egy
fontos alkotását. Helyszín: B épület, I. emelet,
Bálterem

REPEAT | Elõadások
17.30 A restaurátor feladatok tartományának
tágulása a kor haladtával – Gippert László, a
Restaurátor Fõosztály vezetõjének elõadása.
Helyszín: D épület, Barokk gyûjtemény.
19.00 Átdolgozások, átértelmezések, stílus-
paródiák a festészetben – Bellák Gábor mûvé -
szet történész elõadása. Helyszín: D épület,
Barokk gyûjtemény.

REPLAY | Tárlatvezetések
17.00 Festõi reflexek, fényhatások és tükrözõ -
dések a klasszikus mûvészetben – Tárlatvezetés
a „Remekmûvek a Szépmûvészeti Múzeumból”
címû kiállításon. 
17.30  Reminiszcenciák – Tárlatvezetés a 19.
szá za di gyûjteményben. 
18.00  Gótika újratöltve – Tárlatvezetés a
Gótikus gyûjteményben. 
18.30  Újratervezés a mûvészetben a XX.
század elején – Tárlatvezetés a „Modern idõk”
címû kiállításban.
18.30  Redukció és revízió Georg Baselitz
mûvészetében – Tárlatvezetés a „Baselitz – Újra-
játszott múlt” címû kiállításon. 
19.00 RE-peat, please! RE-thinking moder -
nism – a fresh look on hundred years old paint-
ings – Guided tour in the permanent collec-
tions.

19.30 REjtély és REndületlenül – Tárlatve -
ze tés az állandó gyûjteményben.  
20.00 Újratervezés a mûvészetben a XX.
század elején – Tárlatvezetés a „Modern idõk”
című kiállításon. 
20.30 A reformáció századának festészete –
Tárlatvezetés a „Remekmûvek a Szépmûvészeti
Múzeumból” címû kiállításon. 
21.00 Reminiszcenciák – Tárlatvezetés a 19.
századi gyûjteményben. 
21.30 Re-visiting Art History – Guided tour in
the „Baselitz – Preview with Review” exhibition.
21.30 Gótika újratöltve – Tárlatvezetés a
Gótikus gyûjteményben. 
22.00 Mutasd az arcod, megmondom ki vagy!
–Tárlatvezetés az állandó gyûjteményben. 
22.30 A bukfenc is mozgás, ráadásul jó móka
is – Tárlatvezetés a „Baselitz – Újrajátszott múlt”
címû kiállításon. 
Gyûjteménytörténeti séták – A Magyar
Nemzeti Galéria önkéntesei által tartott 30
perces bemutatók egy-egy kiállítási egységben:
19.00 – Munkácsy és a századvég realizmusa;
20.00 – Barokk gyûjtemény; 21.00 – Jelenkori
gyûjtemény

Workshop 
19.00 - 22.00 Baselitz workshop - Upside down
– nézõpontváltó gyakorlatok. Cser Judit és László
Zsófi workshopja. Helyszín: A épület, I. emelet
18.00 – 21.00 Remix, retro, repertoár. Pogány
Krisztina workshopja az állandó gyûjtemény
mûvei alapján. Helyszín: C épület, II. emelet
Ön/Képek – önismereti játék
A Magyar Nemzeti Galéria, a Szépmûvészeti
Múzeum, a Vasarely Múzeum és a Hopp Ferenc
Ázsiai Mûvészeti Múzeum gyûjteménye inspirál-
ta közös önismereti játék. Barangolj a fest-
mények között, keresd az saját utadat, járd végig
az állomásokat, dönts lelkialkatod és ízlésed
szerint, míg meg nem találod saját festmény-
alteregódat.  Helyszín: c épület, III. emelet,
Kupola csarnok
Éjszakai panoráma a Kupolából 
Ismét megnyílik és egész éjen át várja a láto-
gatókat a Budavári Palota kupolája! Feljárat a C
épület, III. emeletrõl.

REFRESH | Fröccsterasz pesti panorá -
mával 
Helyszín: C épület, I. emelet

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA
Budavári Palota, 1014 Bp., Szent György tér 2. | Tel.: +36 1 201 9082 | www.mng.hu | info@mng.hu| 
Információs pult: +36 20 439 7331  

MNL ORSZÁGOS LEVÉLTÁRA
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4.

Épületfelfedezõ séta 15.00 órától óránként, az
utolsó csoport 22.00 órakor indul. Fedezze fel
Pecz Samu építész tervei alapján a múlt század
’20-as éveiben épített épületet, a Dudits Andor
festõmûvész belsõ falfestményeivel és Róth Mik-
sa színes címeres üvegablakaival díszített levéltári
palotát, amely sétán megismerheti a magyar
történelem kiemelkedõ eseményeit és alakjait. 
15.00 – 20.00 óráig történelmi kézmûves va -
rázs gyermekeknek. A kézmûves foglalkozá-
sokon történelmi ihletésû kirakók, társasjá -
tékok várják a gyermekeket, emellett kézmû ves
foglalkozásokon kiskönyv, pénztárca, legyezõ
stb. készíthetnek az érdeklõdõk.
15.00 órától óránként eredeti iratok bemu-
tatása a levéltár raktáraiban – Karnyújtásnyira
a történelem. A raktárak korlátozott létszám-
mal látogathatók. Jelentkezés a helyszínen.
18.00 – 20.00 KépMÁS – Másképp! Öltözzön
korhû jelmezbe és készíttesse el portréját udvari
fotográfusunkkal! A levéltári palota díszes bel-
sõ tere kitûnõ hátteret biztosítanak majd egy
történelmi idõutazáshoz. 
Kiállítások: 
Hét évszázad aláírásai egy kiállításon! Tekintse
meg eredetiben Mátyás király, Dobó István,
Mária Terézia vagy Einstein aláírását levéltári
iratokon! Neves történelmi személyek egyéni -
ségérõl is árulkodó kézírása, eredeti források és
rövidfilmek várják a látogatókat.
Kiegyezés 150! A kamarakiállítás a kiegyezés
150. évfordulójára emlékezik. 18.00 órakor Az
utolsó párbaj címmel kiállítás megnyitó. 
Az osztrák-magyar „közös piac” és az alapítások
kora. A kamarakiállítás célja az osztrák-ma gyar
gazdasági kiegyezés, valamint a kiegye zést köve -
tõ gyors iparososodás és gazdasági moder ni záció
bemutatása levéltári forrásokon keresztül. 

A Magyar Nemzeti Galéria jóvoltából, fotó: Makrai Péter

KISKÉP GALÉRIA
1014 Budapest, Országház u. 8.  

16.00 – 22.00 Pató Károly, Kéri Imre és Decsi
Ilona Luca képzõmûvészek várják a látogatókat
és megismertetik a nagyközönséggel, hogy
hogyan készül a rézkarc, rézmetszet, mezzotin-
to, linometszet, fametszet, akvatinta és még sok
izgalmas dolgot lehet tõlük megtudni.

16.00-21.00: Mesehõsök 7 próbája a Mesemúzeumban
16.00-17.30: Arany ösvény – tabáni kalandpálya a Kompánia Színházi
Társulattal
17.00-20.00: Képzõmûvészeti Mûhely
Fényfestés – fénytörés: Arany János szivárványai
Napórák és alföldi dûlõutakból inspirált képek festése a napfény napján. 
Izgalmas festészeti technikák – akvarellrétegek és páctechnika –
kipróbálása 
17.30-18.30: Versfaragó Szabó T. Annával
19.00-20.00: Családi kör – Play-back színházi elõadás. A Kompánia
Színházi Társulat improvizációs elõadásának középpontjában a nézõk
által elmesélt történetek állnak. Ha van egy jó történeted, vagy egy
érdekes álmod, amit szívesen megosztanál másokkal mi (színészek és
zenészek közremûködésével) színpadra állítjuk és elõadjuk neked. – Te
lehetsz a mesélõ, mi pedig játszunk neked!

20.00–21.00: Kerekégenjáró – interaktív családi koncert. A zenés inter-
aktív program során a jól ismert énekes-táncos népi játékok és dalok az
égitestszabadító tündérmese fonalán, a hõs Napvitéz vándorútja men-
tén rendezõdnek a szimbólumok kapcsolódásával egysé ges egésszé. 
Közremûködik: Korzenszky Klára – ének, Eredics Dávid – szaxofon,
kaval, klarinét, tilinkó, furulya, tambura, Porteleki Áron – brácsa, der-
buka, tapan, Buzás Attila – koboz, saz, csellótambura. Ajánlott korosztá-
ly: 4-99 éves korig. 300 perc.

MESEMÚZEUM ÉS MESEMŰHELY
I., Döbrentei u. 15.

Testõrpalota
18:00-22:00 Játék-Kert:  „Hejj vára,
vára...”
Ügyességi játékok, kézmûves foglalkozá-
sok kicsiknek és nagyobbacskáknak a
Játékkiállításon Környei Alice vezetésé-
vel. 
18.00, 20.00 és 22.00 órakor rendhagyó
tárlatvezetés a Kondor Béla kiállításon.

Déli paloták
18.00, 20.00 és 22.00 órakor rendhagyó
tárlatvezetések az Új világ született és a
Háború urai címû kiállításon.

14:00-24:00
Hangszert a kézbe – Könnyûzenei játék-
tér és ismeretterjesztõ sorozat. Interak-
tív hangszerkiállítás elismert szakem-
berek közremûködésével, kézbe vehetõ
és kipróbálható eszközökkel és mini
stúdiók 350 négyzetméteren. Több,
mint 100 hangszer csak arra vár, hogy a
látogatók megszólaltassák! 

Neoreneszánsz kert 
A 18.00, 19.30 és 21.00 órakor kez -
dõdõ tematikus idegenvezetéseken a
Várkert Bazár legszebb kincsibe nyer-
hetnek bepillantást.

Öntõház udvar és Szárazárok színpad
15.30-22.00 A Cseh Tamás program
nyertes zenekarainak koncertje

Fellépõk: Hoodoo Offenders, Synema,
Window, Passed, NB, Mary Popkids,
Massza, Flatband, Deep Glaze, Anton
Vezuv, Muriel, Junkie Jack Flash

A tárlat- és idegenvezetésekre a
muzej.hu oldalon várják a regisztrációt.

VÁRKERT BAZÁR
1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.
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    I. Országház utcában Mátyás templom közelében 63 m2-es,
földszinti, jó állapotú, cirkófûtéses önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 21,9  M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    Budai várban szuperpanorámás 95 m2-es + 16 m2 terasz, 2,5
szobás, 2 fürdõszobás, felújított, cirkófûtéses önkormányzati
lakás örökölhetõ bérleti joga elcserélhetõ. Csereirányár: 72,5 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    XII. Költõ utcában 110 m2-es, 3,5 szobás 2 szintes, 2 generá-
ciós cirkófûtéses, felújítandó önkormányzati lakás kisebb budai
öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  
    I. Attila úton a Horváth-kerttel szemben felújított társasház I.
emeletén lévõ 73 m2-es 1,5 szoba hallos, étkezõkonyhás,
cirkófûtéses, önkormányzati lakás bérleti joga átadó vagy ha-
sonló csereértékû budai vagy Buda környéki öröklakásra cserél-
hetõ. Csereirányár: 21,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 
    I. Lánchíd közelében a Fõ utcában 60 m2-es 2 szoba összkom-
fortos, cirkófûtéses, belsõ terasszal kialakított, földszinti, galériá-
zott, felújított  önkormányzati  lakás örökölhetõ bérleti joga I.
kerületi önkormányzati bérlakásra vagy budai öröklakásra
cserélhetõ. Csereirányár: 19,9 M Ft.  Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 
    XII. Farkasrét közelében a Kempelen Farkas utcában nettó
90 m2-es 2 szintes 3 szobás, erkélyes, összkomfortos öröklakás
gépkocsi beállóval eladó.  Irányár: 46,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.
    Budai várban az Úri utcában I. emeleti 80 m2-es, reprezen-
tatív módon felújított, galériázott, összkomfortos, gépesített és
felszerelt nagy étkezõ konyhával kialakított önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 35 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 
    II. Kuruclesi úton 6 lakásos kertes társasházban lévõ 105 m2-
es, 3 külön bejáratú szobás, nagy étkezõkonyhás, loggiás, dupla
garázsos, tárolós, cirkófûtéses, azonnal beköltözhetõ öröklakás
eladó. Irányár: 50 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 0630/488-
1933. 
    I. Logodi utcában hangulatos belsõ kertes házban 100 m2-es,
I. emeleti, 3,5 szoba összkomfortos, cirkófûtés, napfényes dél-
nyugati fekvésû, felújítandó, polgári belméretû öröklakás azon-
nal beköltözhetõen eladó.  
    Teremgarázs lehetõség a közelben. Irányár: 53,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.  
    Naphegy alján 70 m2-es reprezentatív módon felújított 2 szo-
ba összkomfortos, erkélyes, legfelsõ emeleti, felújított, gépe -
sített konyhával, függönyökkel, lámpákkal felszerelt, bútorozott
öröklakás eladó. Irányár: 33,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/ 509-26-65.
    Eladó 47m2-es öröklakás a Tabánnal szemben, az Attila úton.
Ablakai csendes belsõ udvarokra néznek. Földszinti, száraz, de
felújítandó állapotú. Irányár: 26 millió. Tel: +36-30/7304746
    Tihanyi örökpanorámás, 160 m2-es, nappali + 4+1/2 szobás,
duplakomfortos nyaralót cserélnék nagypolgári, magas emeleti,
öröklakásra. víziváros előnyben. Telefon: 06-30-9515-003.
    XII. Orbánhegyen 2009-ben épült liftes társasházban 165
nm-es elsõ emeleti 4 szobás + 2 fürdõszobás nagyteraszos lakás
2 garázzsal 170 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326
0618, 06 20 974 0571
    II/A Máriaremetezöldövezetében luxusvillában 200 nm-es bel-
sõ kétszintes nappali + 4 hálószobás lakás duplagarázzsal 89 millió
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
    I. Batthyány utcában Széll Kálmán tér közelében elegánsan
felújított liftes társasházban 3. emeleti 47 nm-es 2 szobás felújí-
tott, csendes, napfényes lakás 28 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
    I. Váralján Bécsi Kapu és Széll Kálmán tér között 3. emeleti
napfényes, világos, csendes, 60 nm-es 2 külön nyíló szobás, 2
erkélyes lakás 39,5 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326
0618, 06 20 974 0571
    II. Rómer Flóris utcában 3. emeleti körpanorámás, napfényes,
nappali + 3 hálószoba, hallos 105 nm-es klasszikus polgári lakás
2 erkéllyel 63 millió forintért eladó. 2 beállós garázs megvásárol-
ható hozzá. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
    II. Pasaréten zöldövezetben eredeti Bauhaus épület 2.
emeletén panorámás 110 nm-es nappali + 2 hálószobás nagy
teraszos lakás 2 teremgarázshellyel 99 millió forintért 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.

    Budán a Batthyány tér mellett 2. emeleti, rendben tartott,
biztonságos, különbejáratú 1,5 szobás apartman, lift, cirkófûtés,
zuhanyfülke, internet irodahelységnek augusztustól KIADÓ.
Telefon: 06-70-505-4525.
    Keresek 2-3 szobás öröklakást a budai Várban, vároldalban
készpénzzel rendelkezõ fogorvos ügyfelem részére. Minden
megoldás érdekel! Telefon: 06-30-58-59-450. Bavana Ingatlan.
    I. Tabánnal szemben 47 m2-es öröklakás eladó az Attila úton.
Ablakai csendes belsõ udvarokra néznek. Földszinti, száraz, de
felújítandó állapotú. Irányár: 26 millió. Tel: +36-30/730-4746.
    Saját részre keresek Naphegy tér és közvetlen környékén, 2,5
szobás 82 négyzetméteres, kizárólag legfelsõ szinti lakást nagy
terasszal vételre, de szívesebben adnám cserébe Naphegy alján,
ugyanazon emeleten lévõ, egy vagy két 1,5 szobás, kiváló
adottságokkal rendelkezõ lakásaimat, (szétköltözésre, kiadásra
stb.) a többit telefonon: 06-30-459-3706.
    Tésen a Bakonyban tehermentes parasztház, felújított korhû
belsõvel, új fürdõszobával, 800 négyszögöl telken, (összköz -
mûves) teljes berendezéssel, azonnal költözhetõ en eladó. Tele-
fon: 06-20-221-7429.

ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ 
AZONNALI KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL VÁSÁROL! 

Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat, Herendit, Zsol-
nayt és stb., órákat (kar, dísz, fali), szõnyegeket (kopottan,
hibásan is), kitünte téseket, érmé ket, bizsu kat – boros tyánt,
ezüs töket, csip kéket, könyveket, bun   dákat, minden féle régi -
séget, hibásat is. Hívjon bizalommal a hét minden napján, díj-
talan kiszállással. Telefon: 06-70-600-1727.

Eladó lakást keresünk melyet akár bruttó 2.5% jutalékért
értékesítünk! Nincs ideje kiadó lakásával foglalkozni? Bízza
ránk és vegye igénybe minőségi szolgáltatásunkat! Várjuk

megtisztelő jelentkezését! 4HOUSE INGATLAN -
WWW.4HOUSE.HU 

Tel: +36(20)254-3796

    életjáradék
    
    Életjáradéki vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondo zást vál-
lalnék szakképzett ápolónõi végzett séggel. Aradi Lászlóné.
Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.00

    Jól keresõ, nagy gyakorlattal és felsõfokú végzettséggel ren-
delkezõ fiatal pár életjáradéki szerzõdést kötne egye dül álló, idõs
személlyel. Méltó, megbecsült, nyugodt életet biztosítunk.
20/443 0015.
    Életjáradéki szerződést kötnék, ottlakás nélkül, egye dül álló
idős hölggyel vagy úrral, felsőfokú végzettséggel rendelkező fi-
atalember. Telefon: +36-70-338-6755. Hívjon bizalommal!

Leinformálható polgári család életjáradéki szerzõdést kötne
idõs személlyel. Telefon: 212-1355, 06-20-946-0678.

adás-vétel
    

Hagyatékot, festményeket és egyébb  régiségeket
vásá rolok magyas áron üzlettel, telephellyel ren -
del ke  zem!! Ingeyenes kiszállítás. Érd.: 70/324-

3961.00

    KÖNYV! Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk! Krisztina
Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket, könyvtárakat,
régi térképeket, kéziratokat, képes-levele zõlapokat, plakátokat,
fényképeket, egyéb papírrégisége ket. Díjtalan kiszállás,
készpénzfizetés. Tel./fax: 212-8909, e-mail: kriszt.ant@gmail.
com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.00

        Papír és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégi séget,
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy út
16. 266-4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19.00

VEZÉR ANTIK. XIV., Vezér út 148-150.
Készpénzért vásárolunk antik és modern festményeket,

porcelán és kerámia tárgyakat, katonai kitüntetéseket és
ruhákat, kardokat. Ezüst és bronz tárgyakat, keleti tár-

gyakat. Teljes hagyaték felvásárlás! 
Régi bizsuk, borostyán, régi papírok, képeslapok. Könyvek!

Telefon: 06-70-398-88-51, 06-20-807-29-06.

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

+5000 FT-OT FIZETEK AZ ÚJSÁG 
FELMUTATÁSAKOR VÁSÁRLÁS ESETÉN!

Régiség felvásárlás készpénzért! 19. és 20. századi antik és
modern festményt, régi bútorokat, fali-, aszta li és álló órát,
lakberendezési tárgyakat, asztali díszeket, ezüst gyertya -

tartót, cukordobozt, hibásat is, hagyatékot! 
Kiszállás díjtalan! A hét minden napján hívható. 

Telefon: 06-70-6000-323, Markó István, 
e-mail: marko.antik01@gmail.com.

    
GÁBOR ESZMERALDA
BECSÜS-MÛGYÛJTÕ

(Elsõként legmagasabb áron) készpénzért vásárol judai kát,
tovább antik és modern festményeket, bronztárgyakat,

bútorokat(figurális elõnyben), ezüsttárgyakat,
aranyékeszreket, porcelánokat, herendit, meissenit, zsol-
nait, Kovács Margit, Gorka Géza alkotásait. Egyebeket, ál-
ló-, asztali-, faliórákat, teljes hagyatékot. Kiszállás, érték-
becslés díjtalan vidékre is. Életjáradéki szerzõdést is köt-
nék. Üzletünk: Fõ u. 67. Telefon: 06-1-789-1693, 06-30-

382-7020.

szol gál ta tás

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

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

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

    Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csa pok,
szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, ja ví  tá   sa. Mosó-,
moso gatógépek bekötése. Anyag beszer zéssel is. Telefon: 06-
30-447-3603.

ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK. 
Erkélyek, kirakatok üvegezése. Régi keretek átalakítása

hõszigetelõ üveg befogadására. 
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós! 

Telefon: 06-20-9777-150.00

    Lakatos, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak sze relése.
Nyílás zárók szigetelése. Rácsok készítése. Garan ciával. Telefon:
06-20-945-0316, 06-30-450-3308.00

    ROBERTÓ Társasházak Takarítása 25 éves gya kor lat,
heti-havi rendszerességgel, kukák-szelektív edé nyek ki-be
húzása - hólapátolás. Teremgarázsmosás, fû nyírás-sövény -
nyírás. Nagy Róbert: 06-309-39-20-39.00

    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.

Társasházak megbízható képviseletét vállaljuk 
szakképzett mûszaki, könyvelõi háttérrel, 
referenciákkal! Tel: +36-30/432-5919. 

E-mail: hazcoop.nk@gmail.com
    
     Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalási is. Gipsz -
 kartonozás, kőműves-javítások, burkolás. Gyors kez dés, rövid
határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30-5686-255.
    

ÜVE GE ZÉS, TÜ KÖR VÁ GÁS, ÜVEG CSI SZO LÁS
A ke rü let ben és kör nyé kén ház hoz me gyünk.  

Mû hely: I. Sza bó Ilon ka u. 8. Telefon: 214-3616; 
06-20-929-0897.oo

Villanyszerelés azonnal! 
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József vil lany  szerelõ

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

    
    REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ stb. szere lé se,
javí tá   sa garanciával. Kerületi redőnyos. AJÁNDÉK SZÚ -
NYOG HÁLÓ MINDEN MEGRENDELÉSHEZ!. Telefon: 06-
70-341-94-89.

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

LERAKÁS, -JA VÍ TÁS, -CSISZOLÁS,  VÍZSZERELÉS, CSEM -
PÉ ZÉS, VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS ABLAK CSERE,

ILLESZ TÉS, KÕMÛVES ÉS ASZTALOS MUNKÁK,
TAKARÍTÁS, GA RAN CI Á VAL. HALÁSZ TIBOR. 

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

A Gyöngyöcskék napközi szeretettel várja a nyári idõszak-
ban is a kisgyermekeket és a testvéreket közös játszásra,

gyermekfelügyeletre. 
Érdeklődni lehet: Muraközy Zsuzsa 06 20 9 128 718.

Állás

    A Statek Kft. Budapesten keres kérdezõbiztos munkatársakat
azonnali kezdéssel, részmunkaidõre, rugalmas idõbeosztással.
Feladata: kérdõívek felvétele. Elvárások: önállóság, jó kommu-
nikáció, IT jártasság. További infó:www.statek.hu/allas Jelent -
kezés: önéletrajzzal - hr@statek.hu, 06-1-345-6627.

In gat lan

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.

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig a szerkesztőségben (Országház utca 15.)
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Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és 

szúnyoghálóval!
7 év granciával

Teljeskörû 
LAKÁSFELÚJÍTÁS

energiatanúsítvánnyal,
Pályázatírással is!

Kőműves munkával, 
a kibontott anyagok 

elszállításával. 
ENERGIA-STOP KFT.

2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.
Telefon: 06-26/376-031, 

06-30/655-655-2

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, fényképezőgé peket,

objektíveket -  készpénzért! 
Teljes lakáskiürítést vállalok. 

Pintér Nikoletta 
Telefon: 466-8321, 
06-30-973-4949.

Szolgáltatás

Adás-vétel

Életjáradék

Állás

A Magyar Vöröskereszt

SZOCIÁLIS RUHAVÁSÁRT 
szervez 

a rászoruló lakosok számára. Az akció során 
kedvezményes áron vásárolhatnak használt ruhaneműt, gy-
ermek, női, férfi ruházatot és játékokat. Az akció helye: 1024

Budapest, Széll Kálmán tér 3. II. emelet. 
Az akció ideje: 2017. június 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.
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E-mail: varnegyed@gmail.com


