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Világhírû volt, a kor
kultúrpolitikája mégsem
ismerte el

Réti József
emlékezete
A negyvennégy esztendeje elhunyt kiváló operaénekes, Liszt Ferenc-díjas, Érdemes mûvész
Réti József tiszteletére avattak emléktáblát, a
mûvész egykori lakhelyén, a Naphegy utcában,
halálának évfordulóján, november 5-én.
(Tudósítás a 4. oldalon)
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A Vízivárosban is megújulnak épületek

Újabb mûemlékházak
születnek újjá a kerületben
A mûemlék épületek karbantartása, felújítása az
önkormányzat egyik kiemelt feladata, évrõl évre
több százmillió forintot költenek erre a programra.
Egy-egy épületre, a munkálatok volumenétõl függõen 20-60 millió forintot fordítanak. Idén több,
mint tíz épületen végeztek, illetve végeznek nagyobb munkálatokat: több helyen megújult a külsõ
vagy a belsõ homlokzat, és kicseréltek a tetõzetet.

Tavasztól késõ õszig tart a mûemlék épületek
felújítása a kerületben. Az idei „szezonban” már
hét épület elkészült, a további házak munkálataival novemberben, illetve december elején végeznek a szakemberek.
A Fortuna utca 8. szám alatti épületben felújították a tetõt és az udvari homlokzatot, a lépcsőházban még zajló munkálatokkal ebben a hónapban készülnek el. A kétemeletes copf lakóház eredeti formájában középkori maradványok felhasználásával épült a 18. század elején. Az épület egyik
érdekessége, hogy a helyén állt középkori ház maga is kétemeletes volt, egyike a Budán azonosítható kevés ilyen épületnek. A házban a Magyar
Országház utca 19. – Új tetőt kap a saroképület

Fotó: Fürjes Viktória

Úri utca 8. – Valódi ékszerdoboz

Adventi koncertek
a Városházán

Királyi Államrendõrség I.
kerületi kapitánysága mûködött 1944-ig.
Szintén elkészült az Országház utca 5. számú épületben
a tetõ felújítása, a Táncsics
Mihály utca 17-ben pedig az
utcai homlokzat újult meg.
Befejezõdtek a munkálatok
az Úri utca 8-ban, és az Úri
utca 27-ben, ahol az utcai és
udvari homlokzatot is felújították. Október végén készült el az Úri utca 43. szám
alatti épületben a tetõ és az
udvari homlokzat. Mint ar-

ról már beszámoltunk, az épület felújítása során
a lakók és a felújítás végzõ szakemberek különös
gonddal óvták az épület kertjében található,
közel száz éves szõlõtõkét. Az itt élők bíznak
benne, hogy a növény tavasszal ismét kihajt, és
termést hoz a közösség örömére.
A mûemlék épületek felújítására a Váron kívül
is kiemelt figyelmet fordít az önkormányzat, a
Vízivárosban a Szalag utca 12-ben a tetõzetet
cserélték ki idén.
Még folyamatban van a Fõ utca 15., a Hunyadi utca 9., a Tárnok utca 6., az Országház utca
10. és 19. valamint az Úri utca 32., 33. és 35.
szám alatti épületek felújítása, ezen munkálatokkal novemberben vagy december elején
készülnek el.
(Folytatás a 3. oldalon)

November közepén már
járható a Halász utca

A Budavári Önkormányzat az idei évben
is megrendezi a közös adventi gyertyagyújtást és adventi koncertsorozatát a
Városházán.
Az idei esztendõben advent, a várakozás idõszaka december 3-án kezdõdik, és
advent negyedik vasárnapja december 24én, Szentestén lesz. Ezért az idei hangversenysorozat elsõ koncertje az örök élet
vasárnapján, november 26-án 16.00 órakor lesz. Robert Ray amerikai zeneszerzõ
Gospel mise címû mûve hangzik fel
Malek Andrea énekes-színésznõ, Schwartz
Dávid énekes, az Octovoice Énekegyüttes
és az Ott Rezsõ Band közremûködésével.
További koncertek és idõpontok:
• December 3-án, advent elsõ vasárnapján, 16.00 órától az Orfeo Zenekar koncertje
• December 10-én, advent 2. vasárnapján, 16.00 órától az Istvánffy Kamarakórus hangversenye
• December 17-én, advent 3. vasárnapján 16.00 órától Ránki Fülöp zongoramûvész koncertje
(A november 26-i koncertrõl részletek az 5. oldalon,
az adventi koncertek részletes programját a következõ lapszámokban közöljük.)

Megkezdõdött a Halász utca és a Ponty utca aszfaltozása, a tervek szerint november második
felében a Halász utcát visszaadják a forgalomnak. Mint arról már többször is beszámoltunk,
az önkormányzat beruházásában a rossz állapotú nagykockakõ burkolatú útpályáját mindkét

utcában korszerû, hengerelt aszfaltburkolattal
építik újjá. A Ponty utcában a járda új, vágott
kockakõ burkolatot kapott, ez már el is készült.
A Halász utcában aszfaltjárdát alakítanak ki. A
két utca teljes felújításával várhatóan december
elejére készülnek el.
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Várnegyed

Sikeres az önkormányzat Őszi Környezettudatossági programja

November 20-tól újra zöldhulladék-gyűjtés
Október végén megkezdõdött a Budavári
Önkormányzat Õszi Környezettudatossági programja. A kertekben összegyûlt zöldhulladékot,
õszi lombot, gallyakat, vastagabb ágakat – a mellékelt ütemterv szerint – térítésmentesen elszállítatja az önkormányzat. Figyelem: Az avar égetése
tilos!
A december közepéig tartó program során az
önkormányzat által megbízott cég elõre meghatározott idõpontokban szállítja el egy-egy
területrõl az ingatlanok elé kihelyezett fanyesedéket, ágakat, gallyakat, és a zsákokba (papír
vagy szemeteszsák) összegyûjtött avart és más
zöldhulladékot. Nincs szükség tehát elõzetes
regisztrációra vagy bejelentkezésre, elegendõ csak
kikészíteni a megjelölt idõpontra a zöldhulladékot, amelyet térítésmentesen elszállítanak. A
cég munkatársai igény szerint a helyszínen hagynak zsákot, így a következõ idõpontban már
azokban készíthetõ össze az avar.
Amennyiben a zöldhulladékos zsákokban háztartási hulladékot, vagy egyéb, nem odavaló
anyagot találnak, a zsákot nem szállítják el.

Gondoljunk
a madarakra is!
A nálunk telelõ madarak táplálkozását nem
pusztán madáretetõkkel segíthetjük, a hullott
lomb és a gyep madárbarát kezelésével sok állat
életét tudjuk megkönnyíteni. A lehullott avarból a bokrok alján, szélmentes területeken, a
kerítés tövében érdemes meghagyni kisebb
kupacokat, mert a madarak ezekben is tudnak
maguknak táplálékot találni. Érdemes arra is
odafigyelni, hogy az összegyûjtött lombkupacba nem vermelte-e el magát sündisznó téli
álomra. Ha ilyen lombkupacot találunk, hagyjuk meg a süninek.

Figyelem!
A zöldhulladékot a mellékelt táblázatban feltüntetett, a lakókörzetükre érvényes elszállítási napon legkésõbb reggel 5 óráig, vagy a szállítást megelõzõ napon helyezzék ki.
Ügyeljenek arra, hogy a zsákba kizárólag zöldhulladék (avar, fa- és bokornyesedék, nyírt fû, gyom) kerüljön. A vastagabb faágakat nem kell zsákba helyezni, de kérjük, azokat
úgy helyezzék ki az ingatlanok elé, hogy ne zavarja a közlekedést. A program térítésmentes, nincs szükség elõzetes regisztrációra vagy bejelentkezésre.
Együttmûködésüket köszönjük!
KIKÉSZÍTÉS IDÕPONTJA

ELSZÁLLÍTÁS DÁTUMA

HELYSZÍN

November 19-én vagy november 20-án
reggel 05.00 óráig

November 20. Hétfõ (2. ütem)

Lovas út, Logodi utca, Várfok utca, Mátray utca,
Fiáth János utca, Hattyú utca, Batthyány utca

November 20-án vagy november 21-én
reggel 05.00 óráig

November 21. Kedd (2. ütem)

Attila út, Mikó utca ,Pauler utca, Tábor utca,
Szabó Ilonka utca, Donáti utca

November 21-én vagy november 22-én
reggel 05.00 óráig

November 22. Szerda (2. ütem)

Feszty Árpád utca, Kosciuszkó Tádé utca,
Kuny Domokos utca, Márvány utca, Roham utca

November 22-én vagy november 23-án
reggel 05.00 óráig

November 23. Csütörtök (2. ütem)

Ág utca, Aladár utca, Mészáros utca, Nyárs utca,
Pálya utca, Tigris utca, Zsolt utca, Gyõzõ utca, Róka utca

November 23-án vagy november 24-én
reggel 05.00 óráig

November 24. Péntek (2. ütem)

Gellérthegy utca, Váralja utca, Fenyõ utca,
Lisznyai utca, Naphegy tér, Naphegy utca, Orvos utca,

November 26-án vagy november 27-én
reggel 05.00 óráig

November 27. Hétfõ (2. ütem)

Czakó utca, Derék utca, Fém utca, Apród utca,
Döbrentei utca, Hadnagy utca, Kereszt utca

November 27-én vagy november 28-án
reggel 05.00 óráig

November 28. Kedd (2. ütem)

Alsóhegy utca, Avar utca, Csap utca, Piroska utca,
Galeotti utca, Harkály utca

November 28-án vagy november 29-én
reggel 05.00 óráig

November 29. Szerda (2. ütem)

Bérc utca, Gyula utca, Kocsány utca, Mihály utca,
Orom utca, Sánc utca, Szirtes út, Szirom utca, Számadó utca

December 3-án vagy december 4-én
reggel 05.00 óráig

December 4. Hétfõ (3. ütem)

Lovas út, Logodi utca, Várfok utca, Mátray utca,
Fiáth János utca, Hattyú utca, Batthyány utca

December 4-én vagy december 5-én
reggel 05.00 óráig

December 5. Kedd (3. ütem)

Attila út, Mikó utca ,Pauler utca, Tábor utca,
Szabó Ilonka utca, Donáti utca

December 5-én vagy december 6-án
reggel 05.00 óráig

December 6. Szerda (3. ütem)

Feszty Árpád utca, Kosciuszkó Tádé utca,
Kuny Domokos utca, Márvány utca, Roham utca

December 6-án vagy december 7-én
reggel 05.00 óráig

December 7. Csütörtök (3. ütem)

Ág utca, Aladár utca, Mészáros utca, Nyárs utca,
Pálya utca, Tigris utca, Zsolt utca, Gyõzõ utca, Róka utca

December 7-én vagy december 8-án
reggel 05.00 óráig

December 8. Péntek (3. ütem)

Gellérthegy utca, Váralja utca, Fenyõ utca, Lisznyai utca,
Naphegy tér, Naphegy utca, Orvos utca

December 10-én vagy december 11-én
reggel 05.00 óráig

December 11. Hétfõ (3. ütem)

Czakó utca, Derék utca, Fém utca, Apród utca,
Döbrentei utca, Hadnagy utca, Kereszt utca

December 11-én vagy december 12-én
reggel 05.00 óráig

December 12. Kedd (3. ütem)

Alsóhegy utca, Avar utca, Csap utca, Piroska utca,
Galeotti utca, Harkály utca

December 12-én vagy december 13-án
reggel 05.00 óráig

December 13. Szerda (3. ütem)

Bérc utca, Gyula utca, Kocsány utca, Mihály utca,
Orom utca, Sánc utca, Szirtes út, Szirom utca, Számadó utca

Kiépítik a kábeleket a Táncsics és az Úri utcában is

Infokommunikációs
fejlesztések a Várban
Az õsszel a száz százalékban magyar tulajdonú
EuroCable Magyarország Kft. megkezdte a vári
épületeken belül az optikai (GPON) hálózat
kiépítését, amelyet valamennyi ingatlanhoz eljuttatnak. A fejlesztések eredményeként jelentõsen javul a Váron belül az internet-elérhetõség.
Korábban már beszámoltunk róla, hogy az
EuroCable Magyarország Kft. a nyáron megkezdte a Várban az útpálya alatt lévõ optikaigerinchálózat és a lakóépületek összekötését.
Szeptemberben pedig megkezdõdött az épületek bekábelezése, az optikai (GPON) hálózat
kiépítése, a tervek szerint év végig minden
házhoz eljutnak. A GPON a jelenlegi legmodernebb hálózat, az optikai fényvezetõ kábelt
egészen az elõfizetõk lakásáig vezetik be, ahol
egy átalakító berendezéssel teszik lehetõvé a szolgáltatások elérését extra minõségben, nagy
sebességgel és megbízható módon. Pataki
Tamás, a cég kereskedelmi és marketing igazgatója elmondta: eddig már közel 200 lakásba
eljuttatták a vezetékeket. Hangsúlyozta, hogy a
hálózatot minden ingatlanba bekötik, így az ott
élõk akár a késõbbiekben is dönthetnek úgy,
hogy igénybe veszik a szolgáltatást.
Pataki Tamás elmondta azt is, hogy két
területen, az Úri utcában és a Táncsics Mihály
utcában eddig egyáltalán nem volt lefektetve
gerinchálózat, így itt a munkálatok elsõ lépéseként lefektetik a távközlési hálózat csöveit és
úgynevezett beállásokat alakítanak ki az épületekbe a Táncsics Mihály utcán, az Úri utcán és
a Tóth Árpád sétányon keresztül. – Sajnos, ez
a munka némi kényelmetlenséggel jár az itt

lakóknak, hiszen a burkolat bontása és a kivitelezés akadályozhatja a parkolást vagy a közlekedést. Ezért elõre is elnézést kérünk a kellemetlenségért az itt lakóktól – hívta fel a figyelmet az igazgató.
Azokban az ingatlanokban, ahová már eljuttatták az optikai kábelt, már megkezdõdtek az
„élesztési” munkálatok. Pataki Tamás ezzel
kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy néhány
épületben teszt jelleggel már ebben a hónapban
elérhetõvé teszik a szolgáltatásokat. – Mindez
azt jelenti, hogy akár 1.000Mbit/s sebességû
internet, több mint 130 televíziós csatorna (SD
és HD minõségben) válik elérhetõvé az elõfizetõknek. Gondoltunk azokra is, akiknek még
hagyományos tévékészülékük van, számukra
néhány tévé-csatorna analóg formában is elérhetõ marad. Mindezek mellett telefont és
mobilTV-t is biztosítunk – emelte ki. Hozzátette: kábeltévés csomagjukban elérhetõ lesz a
Hegyvidék TV mûsora, amely az I. kerületi
eseményekrõl is rendszeresen beszámol mûsoraiban; a HelloDigital szolgáltatásban már most
is fogható a Hegyvidék TV mûsora. A szolgáltatás elõnyeirõl szólva hangsúlyozta azt is, hogy
a cégüknél a Digitális Jólét Alapcsomag is
elérhetõ.
A szolgáltatásokról, az elõfizetési lehetõségekrõl a cég a Várnegyed Újságban és szórólapokon is tájékoztatja az itt élõket, akiket a cég
üzletkötõi is felkeresnek majd. Telefonos ügyfélszolgálaton is érdeklõdhetnek a 1266-os számon
hétköznap 08.00 -20.00 óráig.
További információ: www.eurocable.hu.
Cím: 1119 Budapest, Andor utca 47-49.

Következetes fellépéssel
a graffiti ellen
A kerület épület-állományának megõrzése, a
rendezett, szép utcakép megteremtése érdekében
a Budavári Önkormányzat évek óta következetesen fellép a graffitik ellen. Mára már szinte
teljesen számûzték a nagyobb falfirkákat a
kerületi fenntartású intézményekrõl, helyiségekrõl, társasházakról.
Ma már talán nem is emlékszünk rá, hogy hogyan nézett ki néhány évvel ezelõtt az Attila út:
a hatalmas graffitik beborították a házfalakat, az
üzletek kirakatát. A Budavári Önkormányzat
erõteljes fellépése azonban gátat szabott a mindet elborító falfirkáknak, és sikerült megtisztítani a kerületet a nagyobb „mûalkotásoktól”. A
recept, mondhatni, igen egyszerû: amint megjelent egy-egy falfirka, azt az önkormányzat által
megbízott cég szinte azonnal eltávolította.

A falfirka elleni harc másik pillére, hogy Nagy
Gábor Tamás polgármester kezdeményezésére
a graffitizés 2011 óta büntethetõ: a közterület
szándékos elcsúfítói akár börtönbüntetést is
kaphatnak a Btk. szerint.
Bár mára már sikerült visszaszorítani a nagyobb falfirkákat, a munka itt nem áll meg. Az
önkormányzat a közelmúltban újabb 3 éves
szerzõdést kötött a graffiti-mentesítõ céggel, az
Ifotech Kft.-vel. Az itt élõket pedig továbbra is
arra kéri a kerület vezetése, hogy legyenek partnerek a falfirka elleni küzdelemben. A házfalakon megjelenõ graffitikrõl haladéktalanul tájékoztassák a Polgármesteri Hivatalt, a károkozásról pedig tegyenek bejelentést a kerületi rendõrkapitányságon.
Önkormányzati „zöld szám”: +36-80-204-275
(ingyenesen hívható).

Ma már csak emlék... – egykoron mindennapos látvány volt a graffiti az Attila úton
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A Képviselõ-testület ülésén történt
Az október végén megtartott Képviselõ-testületi
ülésen megválasztották az önkormányzat új
könyvvizsgálóját, jóváhagyták a köznevelési megállapodás megkötését sajátos nevelési igényû gyermekek ellátására és döntés született emléktáblák
elhelyezésérõl is.
A sajátos nevelési igényû (SNI) gyermekek ellátására vonatkozóan köznevelési megállapodást köt
az önkormányzat a Közép-Budai Tankerülettel.
Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese aljegyzõ elmondta, hogy jelenleg 12 fõ óvodáskorú,
sajátos nevelési igényû gyermek igényel speciális
fejlesztést a szakértõi bizottság által kiadott szakvélemények alapján, mindösszesen 52 órában. A
sajátos nevelési igényû gyermekek fejlesztését az
önkormányzat eddig is biztosította, a jövõben
pedig utazó gyógypedagógusi hálózat keretében
látják el a gyermekeket. Hozzátette: az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése és mûködtetése
az állami intézményfenntartó központ feladata,
ezért szükséges a megállapodás megkötése, amelyet a Képviselõ-testület jóvá is hagyott.
Az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak
ellátására új szakembert választottak, miután az
eddigi könyvvizsgáló megbízatása lejárt. A meghirdetett nyílt pályázatra két ajánlat érkezett,
amelyek közöl Cseke László egyéni vállalkozó
pályázata volt teljeskörû, és õ biztosította a legkedvezõbb vállalási árat. A képviselõk döntöttek
arról is, hogy hozzájárulnak dr. Bodnár Endre
felnõtt háziorvos dr. Szarka Zsuzsanna részére
értékesítse praxisjogát. Mindezek alapján januártól az 5. számú körzetben a felnõtt háziorvosi
alapellátást dr. Szarka Zsuzsanna látja el.

Emléktáblát állítanak az utca névadójának, Markovits Ivánnak

Több emléktábla állításának kérdését is megtárgyalta a Képviselõ-testület. A döntés értelmében a Markovits Iván u. 2. számú épületen
emléktábla hívja fel majd a figyelmet az utca névadójára. Talán csak kevesen tudják, hogy
Markovits Iván (1838-1893) volt a magyar gyorsírási rendszert megalkotója, a Donáti u. 5. szám
alatti irodájából szervezte, igazgatta az ország
összes gyorsíró tanfolyamát. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) javaslata alapján

A Vízivárosban is megújulnak épületek

Újabb mûemlékházak
születnek újjá a kerületben
(Folytatás az 1. oldalról)

Vas Hunor, a Gamesz igazgatója elmondta, a
munkálatok során arra törekednek, hogy megõrizzék az épületek egyediségét, hiszen ezek nagyban hozzájárulnak a kerület különleges atmoszférájához. Éppen ezért a felújítások megkezdése elõtt történelmi kutatást végeznek, s az
ezzel kiegészített terveket nyújtják be a mûemlék-

védelmi hatóságnak, az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalnak. A homlokzatok eredeti
színét falkutatások, korabeli leírások alapján
rekonstruálják. Ha a kutatás nem hoz eredményt, akkor a mûemlékvédelmi hatóság a
környezetbe leginkább illõ árnyalatot választja.
Novemberben fejezõdik be a Toldy Ferenc
Gimnázium tetõszerkezetének felújítása. Mint
ismert, a nagynevû iskola tetõszerkezetének
felújítását az önkormányzat több ütemben végezte. Elõször az épület középsõ részét újították
fel, ekkor építették vissza az 1970-es években
lerombolt huszártornyot is. Két éve a déli épületszárny tetõzetét cserélték ki, idén pedig az északi
részt újították fel. A mostani munkálatokra
mintegy száz millió forintot fordított a kerület.
Bár januártól az oktatási intézmények fenntartói
a tankerületek lettek, így a fenntartási, karbantartási kötelezettségek is rájuk hárulnak, az önkormányzat mégis úgy döntött: saját költségvetésébõl finanszírozza a tetõ-felújítás befejezõ szakaszát. A munkálatok során itt is arra törekedtek,
hogy megõrizzék az épület egyediségét, ezért a
fedést nem utángyártott mûpalával, hanem
természetes hasított palával végezték el, hogy az
látványával és anyaghasználatával egyaránt a régi
kort idézze. A kiemelkedõ oromcsúcsok burkolata pedig egyedi gyártású, kézzel készített, égetett
kerámialap.
D. A.
Folytatódik a kapuzatok felújítása is, ezt a
programot szintén néhány évvel ezelőtt kezdte
meg az önkormányzat. A kapuk tisztítása,
javítása és mázolása során ugyancsak műemléki gondossággal járnak el a szakemberek.

bronz mellszobrot állítanak Valero Antal selyemgyárosnak, aki az 1850-ben megalakult Kereskedelmi és Iparkamara elsõ elnöke volt. A szobrot
a BKIK Krisztina körúti székháza mellett állítják
majd fel.
Bodnár István újságíró, Pethõ Zsolt zeneszerzõ,
dr. Bogyai Mária pszichológus, Reviczky Imre
katona és Körmendi Vilmos karmester emléktáblájának, szobrának felállítását a képviselõk
nem támogatták.
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Köszönet
a Farkas Edith
Szeretetotthon
lakóitól
Lapzártánk után érkezett az a köszönõlevél,
amelyet a Farkas Edith Szeretetotthon lakói
írtak. Az idõs emberek ezúton is köszönetüket
fejezik ki a Katasztrófavédelem minden dolgozójának, akik október 2-án, a bombariadó
alkalmával a Farkas Edith Szeretetotthont
„kiürítették”. Mint arról már beszámoltunk,
október 2-án a Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium felújítása során
II. világháborús bombát találtak a Krisztina
téren, a plébánia kertjében. A rendõrség lezárta
a területet, 41 épületbõl, többek között iskolákból, lakóházakból és a Farkas Edith Szeretetotthonból kellett védett területre kísérni az
embereket. A lakónak és a szeretetotthon idõs
gondozottjainak a Budavári Önkormányzat
fûtött buszokat, valamint a közeli Petõfi Gimnáziumban szállást és ellátást biztosított.
A szeretetotthon lakói azt írták, hogy a kiürítésben résztvevõk „olyan figyelemmel és
szeretettel irányítottak, segítettek, támogattak
bennünket, hogy még a legidegesebb lakótársunk
is megnyugodott. Köszönjük nyugalmat árasztó,
gondoskodó szeretetüket, és a véges-végig kitartó
türelmüket!”

Novemberben nyugdíjemelés
és prémium

Az Idősek Tanácsa ülésén jelentette be a kormányfő a nyugdíjprémiumot

Elõször Magyarország történetében nyugdíjprémiumot fizet a kormány novemberben. Az
Idõsek Tanácsa ülésén a kormányfõ elmondta,
hogy a nyugdíjprémium kiszámításának alapja
a 4,1 százalékra tervezett gazdasági növekedés.
A háttere pedig az, hogy ha a gazdaság jól teljesít
– 3,5 százalék fölött –, akkor abból az egész
országnak többlete keletkezik, amibõl a nyugdíjasoknak is részesülniük kell, hiszen az õ
munkájuk hozzájárult a most aktívak sikeréhez.
A nyugdíjprémiumra azok az öregségi nyugdíjasok jogosultak, akik tavaly már betöltötték a
nyugdíjkorhatárukat és 2016 legalább egy napján már öregségi nyugdíjasok voltak, továbbá
most novemberben is kapják a nyugdíjukat. A

nyugdíjprémiumot nem kell külön igényelni,
összegét 12.000 forintban maximálták.
Emellett novemberben 2,7 millió nyugdíjas
és egyéb ellátott számíthat a januári 1,6 százalékos nyugdíjemelés 1 százalékos kiigazítására,
miután a 2017. évi infláció elsõ nyolchavi tényleges mértéke a KSH hivatalos jelentése szerint
2,6 százalékos volt.
Jövõ januárban pedig a 2018-ra becsült infláció
mértékével, 3 százalékkal tovább nõnek a nyugdíjak és a hasonló ellátások. Fontos tudnivaló,
hogy a mostani 1 százalékos pótlólagos nyugdíjemelés havi mértéke beépül a nyugdíj összegébe,
így 2018 januárjában már ez az emelt összeg lesz
a jövõ évi 3 százalékos nyugdíjemelés alapja.

Pályázati felhívás – Gondolatmegálló

„Ha van egy jó gondolatod…”
Van egy kedvenc idézeted, amit szívesen megosztanál másokkal? Most megteheted, a legjobbakat pedig viszontláthatod a kerület új Gondolatmegállójában!
A tervek szerint 2018. április 11-én, a Költészet
Napja alkalmából különleges buszmegálló várja
majd az utasokat a Horváth-kert és az Attila út
sarkán. A „Gondolatmegálló” falait kerületi
írók, költõk, mûvészek Krisztinavárosról írt
idézetei díszítik majd.
Az idézetek kiválasztásához várjuk a kerület
felsõ tagozatos diákjainak ötleteit.

A legjobb idézetek – lehet vers, vagy próza –
Pályázók köre: kerületi felsõ tagozatos diákok
felkerülnek az új megálló falára, a kiválasztott (5-12. évfolyam). (Nevet, osztályt és iskolát mingondolatok beküldõi pedig nyereményben ré- denképpen kérünk feltüntetni!)
szesülnek.
Pályamű: pályázni magyar, vagy külföldi, a
A pályázatok benyújtásának határideje:
Krisztinaváros történelméhez kapcsolható vers,
2017. december 10.
vagy próza-idézettel lehet, megjelölve annak író(Elbírálás és kiértesítés: 2018. január 15.)
ját, forrását.

A beküldött idézet hossza 200-350 karakter
lehet, szóközökkel. Egy pályázó több idézetet is
beküldhet.
A pályázatokat a gondolat@budavar.hu e-mail
címre várjuk. A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni szintén ezen az e-mail címen lehet.
További információ: www.budavar.hu
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Így nevettünk egykor…

Filmvetítés
a Tabán moziban
Szomjas György Falfúró címû filmjének fõszereplõje egy fiatal gyári munkás családapa, aki,
megérezve a változó idõk szelét, kisebb magánvállalkozásba kezd. A magyarországi roskatag
gazdasági rendszer ugyanis engedélyezi, mi
több, még támogatja is az egyéni boldogulást.
Megjelennek tehát az államilag ellenõrzött
magánvállalkozók, a kisiparosok. Géza (Bán
János) kiváltja az ipart, és egy üzleti rés betömésére vállalkozik: ütvefúrót vásárol és falfúró
vállalkozásba kezd.
A filmet az Így nevettünk egykor… filmklubban
vetítik, november 16-án 18.00 órától.
Meghívott vendég: Bán János színművész, a
film fõszereplõje.
A belépés díjtalan, ingyenes jegyek csak
személyesen a Tabán artmozi pénztárában
igényelhetõk. Cím: Krisztina krt. 87-89.
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Világhírû volt, a kor kultúrpolitikája mégsem ismerte el

Réti József emlékezete
Réti József Liszt Ferenc-díjas operaénekes,
Érdemes mûvész,tiszteletére avattak emléktáblát
a mûvész egykori lakhelyén. A XX. század belcanto tenorjaként ismert operaénekes a Naphegy
utca 27. számú házban élt és tanított. Az ünnepségre az énekes családja mellett pályatársai, barátai, tisztelői is eljöttek a szép, késő őszi időben.
– Réti Józsefet tizenhárom évesen hallottam egy
zeneakadémiai áriaesten. Nagy autogram gyûjtõként hátramentem az öltözõkhöz, ahol a mûsorfüzetembe rótta aláírását – elevenítette fel az
eseményt a polgármester, felidézve azt is: sokáig
õrizgette komoly gyûjteményét, amelyben olyanok autogramja szerepelt, mint Szvjatoszlav
Richter, vagy Yehudi Menuhin, mígnem egy
lakástûz emésztette el a relikviákat. Hozzátette,
szerencsére az a rengeteg lemezfelvétel, ami a
világhírû tenortól ránk maradt, nem lett – gyûjteményéhez hasonlóan – a múlté.
– A felvételeken is átsüt az a kisugárzás, ami
õt jellemezte. Ezt a lelki kisugárzást ragadta meg
az emléktáblán Farkas Ádám, Kossuth- és
Munkácsy-díjas szobrászmûvész is – fogalmazott
Nagy Gábor Tamás. – Réti József megmutatta,
miként tör utat magának a tehetség, még akkor
is, ha egy politikai hatalom nem támogatja,
nem ismeri el kellõképpen. Csodálatos hangja
ennek ellenére eljutott az emberek szívéig.
Mindig a tiszta forrásból merített. Nem véletlen, hogy egyik leghíresebb fõszerepe Bartók
Cantata Profanájának tenor szólama volt –
mondta Nagy Gábor Tamás.
Imre Gabriella, Réti József egykori tanítványa
visszaemlékezésében úgy fogalmazott: az életben
számos olyan találkozásnak vagyunk részesei,
amelyeket nem tudunk az adott pillanatban oly
módon értékelni, mint késõbb, csak a varázsát
érezzük meg.
– Befogadott, családtagnak érezhettem magam,
amint beléptem a lakásába – idézte fel az énekesnõ. – Kérve követelte a pontosságot, a szövegmondást, a természetes hangadást. Mozart
szeretetéhez mutatott utat, mert, mint mondta:

Fotók: Fürjes Viktória
Imre Gabriella, Réti József egykori tanítványa

aki Mozartot tud énekelni, az halad a tökéletesség felé.
– Komolysága és könnyedsége egyben jelentette õt. Szerette a társaságot, mindig oldott
légkör vette körül. Szeretett nevetni, de tudott
morcos is lenni. Fegyelmezett és komoly mûvész
volt, nem ismert pardont – elevenítette meg az
énekes alakját László Margit, Liszt Ferenc-díjas,
Kiváló és Érdemes mûvész, Réti József állandó
partnere.
A mûvésznõ szomorúan jegyezte meg, hogy
Réti Józsefet, Dudit, „nem találták meg az õt
megilletõ kitüntetések”. Felsorolta a rengeteg közös produkciójukat Cimarosa Titkos házasságától, Mozart Cosi fan tutte-jén, és Varázsfuvoláján át, Rossini Sevillai borbélyáig, majd megemlítette a számos oratóriumot, s mint mondta:
olyan evangélista, mint õ, nem nagyon akadt.

Ismét hallható a Graf fortepiano kópia

Budavári Dalestek

ZENEI SZALON
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
November 14-én 17.00 órától Zenei Szalon az
opera jegyében. Házigazda Szilasi Alex zongoramûvész.
(Figyelem! Új helyszín! Jókai Anna Szalon Iskola utca 28.)
November 13-án, hétfõn 17.00 órától a Máltai lovagok a Budavári Nagyboldogasszony-templomban
címmel Wettstein János, a Magyar Máltai Lovagok kancellárja tart vetített képes elõadást.

HAGYOMÁNYOK HÁZA –
NYITOTT MÛHELY

SZILÁGYI DEZSÕ TÉRI
REFORMÁTUS TEMPLOM

HAGYOMÁNYOK HÁZA –
KÖZÖSSÉGI TEREM

A hangszer különlegessége, hogy Beethoven
és kortársai a leghitelesebben szólalnak meg rajta, hiszen eredetileg ilyen, vagy ehhez hasonló
hangszerre íródtak műveik.
A Budavári Önkormányzat 2015-ben vásárolt egy Graf fortepiano kópiát, a Graf opus
318 másolata Paul McNulty csehországi mûhelyébõl származik. Elsõ alkalommal 2016-ban
a Beethoven Budán koncertsorozat nyitóelõadásán hallhatta a közönség, akkor Malcolm
Bilson játszott a hangszeren.
Az Orfeo Zenei Alapítvány jóvoltából újabb
koncerteken csendül fel a fortepiano. November 12-én vasárnap 19.00 órától Berecz Mihály
szólaltatja meg a hangszert, a koncerten közremûködik Szutrély Katalin (ének).

Conrad Graf a leghíresebb hangszerkészítõ volt
Bécsben 1810 és 1840 között. Nem véletlen,
hogy 1824-tõl a „császári és királyi udvari fortepiano készítõ” címet tudhatta magáénak. De Graf
nemcsak a császári udvar számára szállított
hangszereket, hanem 1825-ben Ludwig van
Beethoven számára is készített egy fortepianot,
A hangversenyre a belépés ingyenes.
ez volt a zeneszerzõ utolsó hangszere.

SEMMELWEIS
ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM
(1013 Budapest, Apród utca 1-3.)
November 11-én 16.00 órától Harry Potter igaz
története. A tematikus tárlatvezetésen Harry Potter
világáról rántják le a leplet: feltárják a Bölcsek köve mitológiai és tudományos hátterét. Az elõadás helyszíne:
Arany Sas Patikamúzeum (1014 Budapest, Tárnok utca
18.). Regisztráció: sajto.semmelweis @gmail.com
Gyõrffy László: Privát biológia. Már csak november 12ig látogatható kortárs képzõmûvészeti tárlat! Nyitva
tartás: K-P 10.00-16.00; Sz-V 10.00-18.00.

(1011 Budapest, Fõ utca 6.)
November 15-én, szerdán 16.30-18.00 óra között
Ízes hagyomány: Az új bor ünnepe - Szüreti étkek
gazdagsága dr. Nagy-Pölös Zoltán néprajzos muzeológussal. Kárpát-medence magyarsága és az itt élõ nemzetiségek mit is ettek valójában az õszi betakarítást lezáró
ünnepen, a szõlõben társas formában elfogyasztott ebéden, vagy akár az azt követõ mulatságon? Belépõdíj: felnõtt: 900 Ft/fõ; nyugdíjas,gyerek: 600 Ft/fõ.

November 12-én, vasárnap 19.00 órakor Budavári Dalestek címmel rendezik meg Szutrély
Katalin (ének) és Berecz Mihály (Graf fortepiano) közös koncertjét a Városháza aulájában
(Kapisztrán tér 1.). A koncert egyik különlegessége, hogy ismét hallható lesz az Graf
fortepiano kópia, amelyet az önkormányzat
hiánypótló szándékkal készíttetett, hiszen
Magyarországon nincs még egy ilyen hangszer.

Elmondta azt is, hogy amikor kevés autó volt
még fogalomban, egymást szállították az ország
különbözõ pontjaira a turnékra. Ezek közül felelevenített egy súlyos téli balesetet, ahol a jeges
úton felboruló autóban Réti József aléltan feküdt
a sofõr melletti ülésen. – Állítom, abban hogy
Dudi ilyen fiatalon meghalt, komoly szerepe volt
ennek a balesetnek – sommázta László Margit,
majd így folytatta: – A Karácsonyi Oratóriumra
készültünk, a próba végeztével bejelentette, nem
jön a másnap délelõttire. Tudtuk, hogy valami
nem stimmel: rosszkedvû, sápadt volt. Akkor láttuk utoljára.
A világhírû énekes lánya, Réti Ágnes, a meghatottságtól elfúló hangon mondott köszönetet,
amiért végre emléktábla kerülhetett édesapja
egykori lakóhelyének falára.
D. A.

Programok

VÁRBARÁTOK KÖRE

Malcolm Bilson koncertje a Graf fortepianon 2016-ban

László Margit, Liszt Ferenc-díjas, Kiváló és Érdemes
mûvész , Réti József állandó partnere

(1011 Budapest, Apor Péter utca 2-4.)
November 10-én, 17-én és 24-én 17.00 és 18.30
között Aprók tánca – Gyermektáncház. Novemberben
Szent András havi vígassággal, Márton napi tollasbállal,
Katalin napi fonóval, adventi készülõdéssel, valamint az
ezekhez a jeles napokhoz kapcsolódó népszokásokkal,
táncokkal, zenével kézmûves foglalkozással várják a
gyerekeket. Elõzetes bejelentkezés nem szükséges.

URÁNIA CSILLAGVIZSGÁLÓ
(1016 Budapest, Sánc u. 3/b;
telefon: +36-1-386-9233 ; +36-1-209-9193)
3D filmvetítés novemberben keddenként és csütörtökönként 16.00 és 17.00 órától. Távcsöves bemutatók
novemberben 18.00 -20.00 óra között - derült idõ esetén. A belépõjegy ára (egységesen): 500.- Ft/fõ.

MAGYAR MEZÕGAZDASÁGI
KÖNYVTÁR
(1012 Budapest, Attila út 93.)
November 14-én, kedden 14.00 órától a Magyar
természetfilmesek alkotásaiból címû, Urai Róbert
vezetésével mûködõ filmklub mûsorán: Tér a Holnapért.
Rendezõ: Széll Antal. A részvétel ingyenes.

(Szilágyi Dezsõ tér)
Ábrám Noémi, több gyerekes erdélyi református hívõ
édesanya és feleség egyedül gyalogolt végig a Máriacelltõl Csíksomlyóig húzódó 1400 km-es zarándokúton.
Élményeirõl könyvet jelentetett meg Máriazelltõl
Csíksomlyóig - Találkozás Istennel és emberekkel címmel. Férjénk, Ábrám Zoltánnak Az ige testté lett címmel
jelent meg könyve. A házaspár közös könyvbemutatójára november 19-én, vasárnap a Budai Református Egyházközségben kerül sor. Mindkét alkotó
személyesen is jelen lesz és elhozzák magukkal Ábrám
Zoltán: Az erdélyi református élet jelképei címû fotókiállításukat is. Mindenkit várnak kb. 11.30 órakor a
Szilágyi Dezsõ tér 3-ban lévõ nagyterembe.
November 20-án, hétfõn, 19.00 órakor Tabulatúra régizene klub. Vendég: dr. Szabados György történész, Árpádkor-kutató, aki Szent László lovag királyról
tart vetítéses elõadást a Budai Református Egyházközség gyülekezeti nagytermében. A Tabulatúra régizene együttes zenei szolgálatával színesíti az alkalmat.

FELSÕVÍZIVÁROSI SZENT
ANNA TEMPLOM
(1011 Budapest, Batthyány tér 7.)
A templomban „Budapest Orgonistái” címmel szerveznek koncerteket, a hiánypótló sorozatban a budapesti templomokban szolgálatot teljesítõ orgona–
mûvészeket mutatják be. További információ: www.
szentannazene.hu.
A sorozat következõ hangversenye: November 24.
péntek 19.00 - Almásy László Attila, a Szent Anna
templom orgonistájának jubileumi hangversenye „30
év az orgonamûvészetben” címmel.
Mûsoron: Sweelinck, Frescobaldi, Bach, Reger,
Antalffy, Langlais, Liszt mûvei. A hangversenyen az
elõadó vetítéssel látható!
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Koncert adventre hangolódva

Gospel mise a Városházán
Az örök élet vasárnapján, november 26-án délután 4 órakor a Városháza aulájában egy különleges hangzású zenedarab, Robert Ray amerikai
zeneszerzõ Gospel Mass címû mûve hangzik fel
Malek Andrea énekes-színésznõ, Schwartz
Dávid énekes, az Octovoice Énekegyüttes és az
Ott Rezsõ Band közremûködésével. A formabontó mûsorról Geiger Györggyel, az Octovoice
vezetõjével beszélgettünk.

Malek Andrea ismert zenész dinasztia tagja,
többszörös EMeRTon- és Artisjus-díjas színésznõ-énekesnõ. Pályája kezdetén magyar és
külföldi színpadokon eljátszhatta a nagy musical fõszerepeket (Evita, Nyomorultak, Sakk, a
Muzsika Hangja, Jézus Krisztus Szupersztár,
Macskák), de számos lemeze jelent meg pop,
jazz, sanzon, és a világzene jegyében. Klasszikus
képzettségének köszönhetõen otthon van a
zene különbözõ mûfajaiban. Szimfonikus zenekarok élén énekel a bécsi Konzerthausban, a
Musikverein patinás színpadán és Magyar
Virtuózok Kamarazenekar szólistájaként a
Mátyás-templomban is.
t Elõadásuk – a keresztény hagyomány szerint –

„az örök élet vasárnapján” lesz. Ez a nap a halál és
élet feletti elmélkedésé, a számvetés, és az elõre
tekintés ideje. Mit üzennek a gospelek a mai közönségnek?
– A gospel, zenei mûfajként, a szakszerû meghatározás szerint: az evangéliumi tanítások és
történetek érzelemtõl átfûtött formában történõ
elõadása. Ezek az afroamerikai gyökerekkel rendelkezõ muzsikák azonos célt szolgálnak: gyógy-

Az Octovoice – ahogy a neve is üzeni – nyolctagú énekegyüttes. Tagjai: Geiger Kinga, Sapszon Orsolya (szoprán), Bódis Anikó, Pintér
Mónika (alt), Gaál Attila, Geiger György (tenor), Selmeczi János, Pintér Dömötör (basszus).
Az együttes közel húsz évvel ezelõtt azért jött
létre, hogy megmutassa az emberi hang csodáját, nagyon fontos számukra a közönséggel
való kapcsolat, azaz, hogy egy-egy koncerten
mûködjön a „kémia”.
írt, felüdülést, megnyugvást, harmóniát a léleknek. Nagy divat, hogy karácsonykor néhány
napra mindenki igyekszik egy kicsit jobb ember
lenni. Véleményem szerint – mivel a gospelek
bármikor énekelhetõk – éppen azt üzenik, hogy
ne csak egy évben egyszer, hanem az év minden
napján igyekezzünk jó emberré válni. Legyünk
hálásak azért, amik vagyunk, és jól sáfárkodjunk
a kapott talentumokkal. Ebben segít ez a különleges zene, és a sok ismétléssel, fokozással eléri,
hogy a hallgatóság egy picit magába szálljon, és
rátaláljon a saját belsõ hangjára. Ha ez megtörténik, akkor reménykedjünk abban, hogy e
belsõ hangra valóban hallgatnak az emberek…és
R.A.
akkor hátha jobb lesz a világ.

Ízelítő Finnországból a Várnegyed Galériában

A tengerpart, napfény, kikötõk

ÜNNEPVÁRÓ VÁSÁR
November 24-én, délután 14.00 órától,
november 25-én pedig már 11.00 órától
este 19.00 óráig kézmûves vásárral és
foglalkozásokkal, interaktív gyerekprogramokkal, hangszerbemutatókkal, koncertekkel várnak minden érdeklõdõt –
kicsiket és nagyokat egyaránt. Helyszín:
Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum – Fõ
utca 6.
ADVENTI VASÁRNAPOK
December 3-án, 10-én és 17-én adventi
programokkal várják az érdeklõdõket.
Délelõtt 11.00 órától gyerekprogramok,
kézmûves foglalkozások és vásár,
13.00 órától pedig ünnepi ételkészítés.
15.00 órától a látogatók a nap háziasszonyának vezetésével elmélyedhetnek az adventi készülõdésben, karácsonyi dalokat
tanulhatnak, megismerkedhetnek az ehhez
az idõszakhoz kapcsolódó jeles napi szokásokkal. 18.00 órától hangulatos koncert,
ahol a nap háziasszonya és barátaik zenélnek.
Háziasszonyok: december 3-án Herczku
Ágnes, december 10-én Lakatos Mónika,
december 17-én Bognár Szilvia.
Helyszín: Magyar Népi Iparmûvészeti
Múzeum – Fõ utca 6.

„Yhdessä –
Együtt”
Finnország függetlenségének centenáriumi
évét köszönti a Várnegyed Galéria legújabb
kiállítása. A tárlat megnyitóján megjelent õexcellenciája Petri Tuomi-Nikula, Finnország
budapesti nagykövete, aki a finn és a magyar
nemzet különleges kapcsolatáról beszélt.

Két finnországi akvarellfestõ kiállításával köszönti a Budavári Önkormányzat Finnország
függetlenségének századik évfordulóját. Mikola
Nándor magyar, Carl Wargh finnországi svéd
gyökerekkel rendelkezik, mindketten Vaasa
városához kötõdnek. Az Északi tájak magyar és
finn ecsettel címû kiállítást november 2-án nyitották meg a Várnegyed Galériában.
Vaasa Finnország tengerparti települése, amelyet
nagyon sok kis sziget vesz körül. Az országban itt
a legmagasabb a napsütéses órák száma. A vizek
szabdalta kisváros lakói többnyire kerékpárral
közlekednek. Több múzeum és két egyetem is
élénkíti az életet, e különleges hangulat és élhetõ
környezet miatt Vaasa a képzõmûvészek kedvelt
lakóhelye.
A Budapesten született Mikola Nándor könyvnyomdász apja mellett tanult, majd az Iparmûvészeti Iskola litográfus osztályának és a Bécsi
Grafikai Intézetnek volt növendéke. A budapesti
Mûvészeti Szabad Akadémián Rudnay Gyula festõmûvész volt a mestere. Ezt követõen a helsinki
Központi Iparmûvészeti Iskolában tanult, majd
1936-ban, 25 éves korában költözött Vaasaba.
Két évvel késõbb már reklámgrafikusként dolgozott. 1944-ben rendezte elsõ kiállítását, a magyar
és a finn fõváros mellett különbözõ múzeumok
õrzik alkotásait New Yorkban, Tamperében és
Turkuban. Képeinek többsége akvarell technikával készült. Pályája során 1951-ben Párizsban, a
Lhote Akadémián folytatott tanulmányokat. Ezt
követõen Rómában és Firenzében járt tanulmányúton. Grafikai és festészeti alkotások mellett mûvészi dokumentumfilmek készítõje, több
skandináv televíziós társaságnak is dolgozott. A
mûvész 2006-ban, 95 esztendõs korában hunyt
el.
Carl Wargh 1938-ban született Vaasában,
ahol jelenleg is él. Tanulmányait 1960-ban a
Finn Mûvészeti Akadémián, majd az Iparmûvészeti Tanszéken végezte. Ezt követõen Salzburgban Oskar Kokoschka volt a mestere, és a leningrádi Repin Intézetben is tanult. Évtizedeken keresztül tanított, és aktív szerepet vállalt képzõmûvészeti szervezetekben. Mûveit több

Ünnepváró

A Hagyományok Háza Magyar Népi
Iparmûvészeti Múzeum ünnepváró vásárral
és bensõséges hangulatú adventi vasárnapokkal vár kicsiket és nagyokat.

t Az Octovoice Énekegyüttest legtöbben a kíséret

nélküli (a capella) jazz és swing világából ismerik. A
budavári koncertre most egész más mûsorral készülnek. A Gospel mise mennyire illeszkedik a repertoárjukba?
– Teljesen a magunkénak érezzük ezt a stílust,
különlegességet inkább az jelent, hogy ezen a koncerten egy remek trió, az Ott Rezsõ Band lesz a
partnerünk. A vidámság, a jókedv, a harmóniák
egészen a mi világunk. Repertoárunkban ez az a
mûsor, amely elõadása közben nem könnyû
eldönteni, hogy a produkciót a közönség, vagy az
elõadók élvezik-e jobban. A Gospel misére valóban igaz, hogy 1-tõl 99 éves korig mindenkinek jó
szívvel ajánljuk a meghallgatását. Bevallom, nagyon várjuk november utolsó vasárnapját, mert a
helyszín csodálatos, a mûvek egyediek, és két fantasztikus szólistánk – Malek Andrea többszörös
Artisjus-díjas és EMeRTon-díjas énekes-színésznõ, valamint Schwartz Dávid, a Voice címû
televíziós tehetségkutató felfedezettje – személyisége, hangja felteszi a koronát erre a koncerte.
t Az Octovoice találta meg a szólistákat vagy fordítva
történt?
– Néhány évvel ezelõtt Malek Andrea hallotta
egy hangversenyünket, és fél évvel késõbb meghívott, hogy énekeljünk vele egy karácsonyi koncerten. A közös program annyira jól sikerült,
hogy a mostani hangverseny már ennek a találkozásnak a gyümölcse. Másfél éve azzal küldte el
Robert Ray mûvének a kottáját, hogy szerinte ezt
a darabot közösen kellene elõadnunk. Nem
tévedett, hiszen én is úgy érzem, hogy remekül
illik hozzánk ez a mû. Mivel a mise nem túl
hosszú, jól kiegészítik a mûsort további gospelek,
mint például Greatful, vagy az I give myself away.
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Anni Kallioniemi csellista, Nagy Gábor Tamás polgármester, õexellenciája Petri Tuomi-Nikula nagykövet és Eero
Heinäluoma finn parlamenti képviselõ a megnyitón

tucat múzeum gyûjteménye õrzi Finnország- és
Svédország-szerte. Az akvarell technika mellett
elsõsorban grafikusként alkot.
A Várnegyed Galériába látogatók elsõsorban
a tengerrõl és a szigetvilágról, a folyópartokról és
a növényzetrõl kapnak „pillanatfelvételeket”
(Délnyugati szél, Naplemente, Hullám, Szökõár
stb.). Carl Wargh világos és légies színvilágát jól
ellenpontozzák Mikola Nándor határozott, sötét
árnyalatú képei.
A tárlat megnyitóján dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester elmondta, hogy ebben az évben ez
a negyedik alkalom, hogy I. kerületi kulturális
rendezvényen köszöntheti õexellenciája Petri
Tuomi-Nikulát, Finnország budapesti nagykövetét, valamint Cita-Högnabba Lumikerót, a
FinnAgora Intézet igazgatóját, Finnország kulturális attaséját. Reményét fejezte ki, hogy a
következõ néhány hónapban Budavár testvérvárosi kapcsolatot létesíthet a kelet-közép finn-

országi Savonlinnával, s ezzel megkoronázhatják
a jubileumi ünnepi évet.
Eero Heinäluoma, finn parlamenti képviselõ
– aki korábban a képviselõház elnöki tisztét is
betöltötte –, bevezetõjében hazánkhoz fûzõdõ
személyes emlékeit idézte. A tárlatot méltatva a
két festõ lelkületét vetette össze. – A finnországi
svédek életigenlése és magyar temperamentum
jellegzetessége jól megfigyelhetõ a festményeken
is – hangsúlyozta. A kiállítást abban reményben
nyitotta meg, hogy az nem csupán a kerület
lakóinak, hanem minden magyar érdeklõdõnek
felkelti a figyelmét. A megnyitó ünnepségen
Anni Kallioniemi, a budapesti Zeneakadémia
csellista hallgatója finn zenemûveket játszott.
A kiállítás anyaga a Balassi Intézet Helsinki
Magyar Kulturális és Tudományos Központja és
a FinnAgora Intézet együttmûködésével jött
létre. A tárlat december 2-ig tekinthetõ meg a
Batthyány u. 67. szám alatt. A belépés díjtalan. r.a.

t Mit jelent a finneknek a jubileumi év?
– Finnország idén ünnepli függetlenségének
100. évfordulóját. A centenáriumi év nemzetünk legjelentõsebb ünnepi eseménye, amelynek csúcspontja a függetlenség napja lesz
december 6-án. 1917-ben ezen a napon kiáltották ki Finnország elszakadását Oroszországtól. Finnország 1154 óta svéd uralom alatt állt,
majd 1809-tõl a függetlenség kikiáltásáig a cári
Oroszország önálló Finn nagyhercegsége volt.
t Magyarország is önökkel ünnepel, hiszen a
magyarokat és a finnek számtalan szálon kötõdnek egymáshoz.
– Finnország Magyarországot kiemelten kezeli,
hiszen a két nyelv rokonsága fontos tényezõ
volt a finn nemzeti identitás kialakításában.
Errõl a tudományos tényrõl nagyjából kétszáz
éve tudunk, és fontos, hogy a történelem viharai sem tépázták meg a két nép kapcsolatát.
Országaink kulturális köteléke rendkívül élénken és sokoldalúan alakult. Magyarországra különösen illik ünnepi évünk mottója: „Yhdessä
–Együtt”. A centenáriumot mi, finnek elsõsorban egymás között ünnepeljük, tágabb körben
azonban szomszédainkkal és barátainkkal.
Magyarország ez utóbbi körbe tartozik, hiszen
a nyelvrokonság olyan szoros kapcsolat, amit
nem lehet elégszer hangsúlyozni. A kulturális
kötõdésen kívül napjainkban gazdasági, ipari
és egyéb területek is összekötnek minket. A
centenárium különleges ajándéka számunkra,
hogy a magyarok – a sportversenyektõl az irodalmi esteken keresztül a hangversenyekig –
több mint kétszáz eseménnyel ünneplik
Finnország századik születésnapját. A Várnegyed Galéria most megnyílt kiállítása szintén
ebbe sorba tartozik, köszönet érte a polgármester úrnak és a Budavári Önkormányzatnak, valamint a Galériának.
r.a.
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Filmvetítés a Jókai Anna Szalonban – Az 1956-os forradalomra emlékeztek

A néma tüntetés
Programok
Fotó: Sopronyi Gyula

SÁRKÖZI MÁTYÁS KÖSZÖNTÉSE
November 9-én, csütörtökön 18.00 órától
Sárközy Mátyás író, mûfordító köszöntése 80.
születésnapján a Litea Könyvesbolt és a
Kortárs Kiadó szervezésében. Az esten mutatják be Sárközi Mátyás: Mi erõsebb: a dal
vagy az orkán? – Sárközi György életpályája
címû legújabb könyvét. Az ünnepelt szerzõvel
beszélget és a könyvet bemutatja: Fehér Charlotte, a kötet szerkesztõje. Közremûködik:
Kisfalusi Lehel színmûvész.
MAGYARORSZÁG NÉPEK KRISZTUSA
November 17-én, pénteken 18.00 órától
„Magyarország népek Krisztusa” címmel
Szeleczky Zita 1956-ban a világ asszonyaihoz
intézett rádióbeszéde kapcsán a Szeleczky Zita
Alapítvány tart megemlékezést. Az esten kiderül az is, Szeleczky Zitának milyen kötõdése
van a kerülethez.

1957. október 23-án, a forradalom egyéves évfordulóján egy fõvárosi iskola diákjai, dacolva az
országos félelemmel, egyértelmû tiltakozással
foglaltak állást 1956 eszméi mellett. A Toldy
Gimnáziumban történt néma tüntetés az ellenállás példátlan megnyilatkozása volt. Október
20-án a Jókai Anna Szalonban emlékeztek a néma tüntetés 60. évfordulójára, ahol jelen voltak
az egykori tüntetés résztvevõi és a diákok egykori
osztályfõnökének, Antall József miniszterelnöknek az özvegye is, akik az érdeklõdõkkel együtt
nézték meg a tüntetésrõl készült filmet.

Nyakas Szilárd, egykori toldys diák mutatta be a
– mint fogalmazott – „bátrakat”, az egykori
Antall-osztály élõ, s megjelent öregdiákjait, felhívva a figyelmet arra, hogy a néma tüntetés résztvevõi akkor mindössze másodikos fiatalemberek
voltak. Lelkes taps fogadta Antall Józsefné Fülepp
Klára asszonyt, a miniszterelnök özvegyét, s az
egykori diákokat: Borbelitz Pált, Széchenyi-díjas
római katolikus papot, filozófust, egyetemi tanárt, a Szent István Akadémia elnökét; Buzinkay
Géza történészt, a Várbarátok Köre elnökét,
Jeszenszky Géza történészt, az Antall-kormány
külügyminiszterét, Papp Péter Gábor közgazdászt; Kapronczay Károly történészt, levéltárost,
az MTA doktorát, aki a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum címzetes fõigazgatójaként Antall
József utóda; Szarka Miklós református lelkészt,
klinikai lelkigondozót; Malina Lajos Németországban élõ pszichológust, Vizi István, közgazdászt, akit a tüntetésen való részvétele miatt kirúgtak a gimnáziumból, valamint Porogi Andrást, a
Toldy Ferenc Gimnázium jelenlegi igazgatóját,
aki a film forgatókönyvírója, s a filmen az egyik
tanár megszemélyesítõje.
Bakó Annamária, Budavár díszpolgára, a Várbarátok Köre tagja köszöntõjében elmondta:
Buzinkay Gézával régóta beszélgettek arról, hogy
e kevéssé ismert eseménynek kellõ nyilvánosságot kellene kapnia. – Talán az egykori osztályfõnök, odafent örül annak, ami most itt történik –
fogalmazott Bakó Annamária, s virágcsokrot
nyújtott át Klára asszonynak.
Antall József özvegye ígéretet tett, hogy egyik
felét elviszi a temetõbe, a miniszterelnök sírjához.
– Öröm emlékezni azokra az évekre, amikor Jóska
osztályfõnöke volt ezeknek a derék fiúknak –
mutatott a bátrakra Fülepp Klára. – Ne nevessenek ki, de én mindig szoktam a temetõben
némán beszélni hozzá, és el fogom mondani,
hogy találkoztam a fiúkkal, akik jól vannak, és

majdnem huszonnégy évvel a
halála után, még mindig szeretettel emlékeznek rá.
A filmvetítés elõtt Kapronczay
Károly foglalta össze a néma tüntetés történetét: – A tüntetésre
váratlanul, a nagyszünetben került sor. Hogy ki szervezte, a mai
napig nem ismert. A kihallgatási
jegyzõkönyveket átolvasva kiderült számomra, hogy az eljárás
alatt mindvégig bizonytalanságban voltak a tettes kilétével kapcsolatban. Cihika Mihály orosztanár szervezte az eljárást. Az igazgató, Virág János, rendkívül gyáva
ember volt, az elõzõ direktor,
Korenchy Lajos, akit leváltottak,
biztosan sarokba szorította volna
Cihikát, akár a saját kárán is. Próbáltak ránk ijeszteni, de sikertelenül. Késõbb utóvizsgálatot folytattak, amit hirtelen leállítottak.
Hogy miért, csak feltételezem.
Osztálytársunk volt Olti András,
Olti Vilmos vérbíró (többek között a Pócspetri, az Actio Chatolica, a Mindszenthy, a Grõsz koncepciós perek népbírája – a szerk.) Részletek a film forgatásáról. A forgatókönyvet Porogi András és Pajer
Fotó: Szabó Adrienn
gyermeke, s egyéni karrierjét ve- Róbert írta; rendező Pajer Róbert.
szélyben látva, leállíttatta az eljárást. Egy hónap- ták. Ugyanekkor, szintén büntetésül, Antall
pal késõbb tizenhármunkkal szemben fegyelmi Józsefet az Eötvös Gimnáziumból áthelyezték a
eljárást folytattak. Antall József a tanáriban Toldyba. Cihika Mihály lett az új igazgatóhelyetvelünk szemben ült, lezseren hátat fordítva, de tes, õ persze nem büntetésbõl. Századosi munszemvillanásokkal irányította az eseményeket. kásõr egyenruhában foglalta el új beosztását.
Azt senki sem mondta nekünk, hogy Benke 1957. október 23-án a nagyszünetben a diákok
Valéria, mûvelõdésügyi miniszter (1956-ig a csendben felsorakoztak a folyosón. Ez volt a
Rádió elnöke – a szerk.) ötvenegyünket eltiltott néma tüntetés. Cihika a hangszórókon keresztül
a továbbtanulástól. Engem 1959-ben utasítottak akart rendet teremteni, azonban azok vezetékét
el. Felvettek, majd amikor indultam volna beirat- elvágták. Kevéssel rá nyomozók érkeztek, megkozni, értesítettek, hogy a felvételit megsemmi- kezdõdött a diákok kihallgatása. Mivel senki
sítették. Az 1963-as amnesztiakor, Antall Jóska sem vallott diáktársai ellen, kizárólag Halász
tanácsára, apám beadta az ügyemet, akkor vissza- Mihályra, a késõbbi legendás operatõrre tudták
rábizonyítani, õ vágta el a hangszórókábeleket.
vettek.
A néma tüntetés címû film alapja Buzinkay Ezért az ország valamennyi középiskolájából
Géza Toldy Gimnáziumról szóló könyve. Abban kizárták. A mérsékelt sikert hozó eljárást kövebukkant rá a rendezõ, Pajer Róbert a történetre. tõen Cihika 1958. június 26-án, a tanévzáró
A diákok 1956. október 23-án délután, Cihika értekezleten nyílt támadást intézett a politikusi
Mihály buzdítására vonulnak a Bem térre, hogy családból származó Antall József ellen, akinek
csatlakozzanak a tüntetõkhöz. Az orosztanár édesapja kisgazda képviselõ és kormánybiztos
fennhangon követelte, szüntessék meg a köte- volt. Az igazgatóhelyettesnek végül 1959.
lezõ orosztanítást. A következõ esztendõben október 23-án sikerült eltávolítani állásából a
D. A.
Korenchy Lajos igazgatót, büntetésbõl leváltot- késõbbi miniszterelnököt.

Erasmus+ mobilitási projekt a Hunfalvyban

Tanárként
Európában
Szeleczky Zita

„IRODALMI LEGENDÁK, LEGENDÁS
IRODALOM”
November 22-én, szerdán 17.00 órától a
Berzsenyi Társaság könyvbemutatója: Albert
Zsuzsa – „Irodalmi legendák, legendás irodalom” címmel. A Pro Pannonia Kiadó gondozásában megjelent kötetben beszélgetések
szólnak 1956 elõzményeirõl, a forradalmat
kiváltó okokról, következményeirõl, az író
saját élményeirõl, azokról az áldozatokról,
akiket ismert, akit agyonlõttek, aki öngyilkos
lett, aki fiatalon meghalt. Beszélgetõpartnere:
dr. Szirtes Gábor, a Pro Pannónia Kiadói
Alapítvány vezetõje
HITELES HIVATÁS
November 23-án, csütörtökön 17.30 órától
Fekete Ágnesnek, a „Református félóra” címû
rádiómûsor fõszerkesztõjének a „Hiteles hivatás” címû könyvét mutatják be.
A programokon való részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a jokaiannaszalon@
budavar.hu címen lehet.
Jókai Anna Szalon
I. Iskola utca 28.
Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig:
16.00 – 20.00 óráig
Telefonszám:+36-20-363-0577
További információ:
www.jokaiannaszalon.hu
E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu

A BGSZC Hunfalvy János Két
Tanítási Nyelvû Közgazdasági és
Kereskedelmi Szakgimnáziuma
„Módszertani és nyelvi megújulás a
Hunfalvyban” címmel európai
uniós Erasmus+ KA1-es mobilitási
projektet valósít meg 2017-ben. Az
1884-ben alapított és több mint
120 éve a Ponty utcában mûködõ
iskola a hagyományok ápolása mellett keresi a folyamatos pedagógiai
megújulás lehetõségeit, és támogatja a tanárok szakmai fejlõdését.
Az idei projekt keretében 19 kolléga – nyelvtanárok és közgazdászok
mellett matematika és informatika
szakosok, valamint testnevelõ – vett
részt pályázati támogatással összesen
20, egy vagy két hetes továbbképzésen Angliában, Ausztriában, Franciaországban, Írországban, Máltán
és Németországban.
A kurzusok egy része nyelvtanfolyam volt, melyek a nem nyelvszakos tanárok idegen nyelvi és interkulturális ismereteit bõvítették. A
módszertani továbbképzések a korszerû nyelvtanítás, illetve a tanári
IKT kompetenciák témaköréhez
kapcsolódtak. A projekt súlypontjai
jól illeszkednek az intézmény spe-

cialitásaihoz: a Hunfalvy erõssége a
nyelvoktatás, ezen belül a két tanítási nyelvû oktatás angol, német és
francia célnyelvvel; az iskola igyekszik élen járni a pedagógiai innovációk terén, nyitott az új tanulási-tanítási módszerek, IKT eszközök
megismerésére és alkalmazására. A
külföldi továbbképzések lehetõséget nyújtottak az intézmény nemzetközi kapcsolatainak bõvítésére.
A projektben résztvevõ tanárok
szeptember 27-én számoltak be
külföldön szerzett tapasztalataikról
a tantestület tagjainak, október 24én pedig a Budapesti Gazdasági
Szakképzési Centrum Pedagógiai
Napjainak keretében a budapesti
gazdasági szakgimnáziumokban
tanító kollégákkal osztották meg új
ismereteiket.
Novemberben a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ rendezvényein és az iskola nyílt óráin
minden érdeklõdõ kolléga, diák és
szülõ megnézheti, hogyan mûködnek a továbbképzéseken elsajátított módszerek az iskolai gyakorlatban, a tanórákon.
További részletek a Hunfalvy
honlapján: www.hunfalvy-szki.hu.

Bemutatkoztak
a kínai iskolák

A pekingi felsõoktatási intézmények mutatkoztak be az október végén a
Mercure Budapest Buda hotelben megtartott Kínai Oktatási Vásáron.
A rendezvényen többek között segítséget kívántak nyújtani abban, hogy
milyen lehetõségek várnak a diákokra a pekingi fõiskolákon és egyetemeken, illetve mi minden szükséges a tanulmányok megkezdéséhez. Varga Antal, Budavár alpolgármestere köszöntõjében úgy fogalmazott, hogy
az oktatás és a fiatalok támogatása hosszútávon megtérülõ befektetés.
Személyes élményeirõl szólva elmondta, hogy matematika-fizika szakos
pedagógusként gyakran kíséri tanítványait diákolimpiára, ahol a diákok
szellemi szinten küzdenek meg. Mint mondta, tapasztalatai alapján
matematikából a kínai gyermekek magas szinten képzettek.
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E-mail: varnegyed@gmail.com

A VÍZIVÁROSI KLUB PROGRAMJAI
November 14. kedd 18.00

November 15. szerda 18.00

TESTEDZÉSBEN GAZDAGABB
MINDENNAPOK

FAÉKSZEREK
Szepesi Zsuzsa faékszer készítõ kiállításának megnyitója.
A Szentendrén élõ Szepesi Zsuzsa egyedi ékszereket,
ajándéktárgyakat készít - fából. Célja, hogy a már-már
feledésbe merülõ, páratlanul gazdag díszítõhagyományunk
kincsestárából sok motívum, díszítõelem újra visszakerülhessen mindennapi életünkbe.
A kiállítást megnyitja: Juhász Réka népdalénekes,
ruhatervezõ.

Monspart Sarolta tájfutó világbajnok, egészségnevelõ elõadása.
Részvételi díj: 800 Ft, I. Kerületkártyával 400 Ft.
A program szakmai felelõse a BFKH II. Kerületi Hivatala
Népegészségügyi Osztálya.
Monspart Saroltával készült interjúnk Gyaloglás, lépcsõjárás és tánc! címmel lent olvasható.

19.00-20.00 Labdás gerinctorna. Részvételi díj: CSÜTÖRTÖK:
1400 Ft/alkalom; 4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés 8.00-9.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíszükséges a mozduljtudatosan@gmail.com címen.
jasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozduljHÉTFÕ:
tudatosan@gmail.com címen.
09.00-10.00 Baba-mama torna. Érdeklõdés,
jelentkezés: Metzing Katalin, kmetzing@gmail.com.
9.00-10.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ajánlott életkor 2 hónapostól 3 éves korig. Részvételi díj
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtuda1200 Ft/alkalom.
tosan @gmail.com címen.
10.30-12.00 „Ablaknyitogató”- számítógépes
14.00-17.00 Bridzs klub. Azt hallotta, hogy kiváló
klubfoglalkozás saját laptoppal rendelkezõ I. kerületi
matektudás, vagy hatalmas nagy memória kell ehhez a
nyugdíjasok részére. Részvételi díj: 500 Ft/alkalom.
világszerte ismert és kedvelt kártyajátékhoz? Tévedés!
Laptopot minden alkalommal hozni kell. Részvételi
Elég hozzá egy joker nélküli francia kártyapakli, és négy
szándékát kérjük jelezze telefonon, vagy e-mailben! Tel.:
lelkes ember! Ha nem hiszi, jöjjön el a bridzs klubba és
+36-1-780-7660, +36- 20-232-9018. E-mail: info.
próbálja ki!
vizivarosi.klub@gmail.com.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

KEDD:
8.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan@gmail.com címen.

KÜLÖNLEGES SZÜLETÉSNAP (igény szerint kalandtúrával, vetélkedõvel, alkotómûhellyel).
16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ orosz társal- Érdeklõdés: Körmendi Csilla, +36-30-531-55-77,
bolcsbagoly@index.hu
gókör.
17.00-18.00 Meridián torna. A torna lényege az
akupresszúrás pontok stimulálása. A módszer egyszerû,
bármilyen életkorban el lehet sajátítani, és aki elkezdi, az Cím: 1015 Bp. Batthyány u. 26.
biztosan nem fogja abbahagyni, mert jótékony hatásai Tel.: +36-1-780-7660, 06 20 232 9018.
szinte azonnal érzékelhetõek.
E-mail: info.vizivarosi.klub@gmail.com

Gyaloglás, lépcsõjárás és tánc!

t Gyerekkora óta a Krisztinaváros peremén lakik,

és alma materével, a Szilágyi Gimnáziummal ma is
tartja a kapcsolatot.
– 1944-ben az Olasz fasorba születtem, majd
hosszú ideig Malinovszkij fasornak írtam a
lakcímem, s most már több évtizede a Szilágyi
Erzsébet fasorban élek; 73 éve ugyanabban a
házban. Alig múlt el nap az életembõl, hogy ne
lépkedtem volna a Várnegyed Észak- északnyugati sarkán. Régi a kötõdésem az I. kerülethez,
hiszen 1958 és ’62 között a Szilágyi Erzsébet
leánygimnáziumba jártam. Jó iskola volt, sokat
kaptam a négy év alatt, s ez segített abban is,
hogy matematika–fizika szakra jelentkeztem az
ELTE-re. Tanár lettem, tanítottam, míg az
élsport el nem szakított a tanítványoktól.
Legutóbb 2016-ban, egykori „szilágyis”-ként
köszöntõt mondtam az iskola 135 éves fennállásának megnyitó ünnepségén.
t A táj- és sífutás utáni élete a szabadidõsportról
szól. Mostanában mivel foglalkozik?
– Három kerületben évek óta gyalogló klubot
vezetek nyugdíjasoknak. Az Idõsek Tanácsa tagjaként egy országos gyalogló nyugdíjas klubhálózat megteremtésében veszek részt. Rengeteg
településrõl jelentkeztek már, hamarosan megtartjuk a kelet-, illetve nyugat-magyarországi megnyitót is. Segédanyagot adunk a klubvezetõknek, és elmondjuk a korosztályra vonatkozó
információkat. Ezek közül fontos például, hogy
a találkozóhely mindig ugyanott legyen és állandó idõpontban, hiszen ha valaki esetleg nem ér
rá – mert unokára vigyáz, vagy várja a nyugdíját

Monspart Sarolta

–, akkor tudja, hogy a csapat a következõ héten
is ugyanott találkozik. A másik lényeges szempont – ami a fiatalabb szervezõknek újdonság
lehet –, hogy mellékhelyiség legyen a találkozó
helyszínén.
t Mire helyezi majd a hangsúlyt a Vízivárosi Klubban tartandó elõadásában?
– Tapasztalataim szerint a közönség soraiban a
hölgyek lesznek többségben, valószínûleg õk
maguk is tudják, hogy a családban az egészséges
életmód karmestere a nõ. A család azt eszi, amit
mi fõzünk, olyan egészségesen, ahogy mi fõzzük,
és a hétvégi program az, amit mi vezénylünk
(még akkor is, ha a párunk esetleg azt hiszi, hogy
õ találta ki). A nagymamák gyakran kapnak

10.00-11.00
„Aranycipõ” senior
tánctanfolyam.
Részvételi díj 500 Ft.
Folyamatos csatlakozási lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka,
+36-30-479-9328.

VASÁRNAP:
17.30-19.30 Kezdõ Tai Chi Chuan edzés. Egészségmegõrzés lágy harcmûvészettel. Érdeklõdés Bódi
Gergelynél, +36-70-2852-965.

Monspart Sarolta elõadása a Vízivárosi Klubban

A rendszeres testmozgás jótékony szerepérõl tart
elõadást Monspart Sarolta tájfutó világbajnok
november 14-én 18 órakor a Vízivárosi Klubban.
A Budavári Önkormányzat és a II. Kerületi
Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály közös
szervezésû elõadássorozatának vendége lapunknak azt is elárulta, hogy a gyaloglás nemcsak
egészséges, hanem közösségi program is.

9.00-10.00 Gerinctorna minden korosztálynak.
Részvételi díj: 600 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges
a mozduljtudatosan@gmail.com címen.

8.00-15.00 Termelõi piac a klub elõtti téren. Friss
zöldség és gyümölcs, házi szörpök, termelõi méz, sajtok,
savanyúság, füstölt áru.

9.00-10.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan@gmail.com címen.
16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ angol társal- SZERDA:
10.30-11.10 Össze-Hangoló kisgyermekes szülõkgókör.
nek. Interaktív népzenés foglalkozás, amely zenete16.30-17.30 Ingyenes jogi tanácsadás. Bejelent- rápiás szemlélettel átitatva fókuszál az anya-gyermek
kezés: drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhe- kapcsolatra. Foglalkozásvezetõ: Paár Julianna zeneterapeuta (paarjulcsa@gmail. com). Részvételi díj: 1000
tõségein.
Ft/alkalom.
17.30-18.30 „Színkópé” - színjátszókör 6-10
éveseknek Patocskai Katalin színésznõ, drámapedagó- 15.00-16.00 „Aranycipõ”- senior tánctanfolyam, I.
gus vezetésével. Részvételi díj 4000Ft/hó (4 alkalom). kerületi lakosoknak ingyenes. Folyamatos csatlakozási
Érdeklõdés: +36-20-770-8679, szinkope@gmail.com. lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, +36- 30-479-9328.

PÉNTEK:
8.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 600
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan@gmail.com címen.

feladatot a családtól, a gyerekfelügyelettõl a
pogácsasütésig számos kérést teljesítenek, de
nem szabad hagyni, hogy mindössze ennyi
legyen a dolguk, és a család, a társadalom leírja
õket. A rendszeres mozgás sokat segít, hogy jól
érezzük magunkat a saját bõrünkben. A sportos
életmód bármely életkorban elkezdhetõ. Fokozatosan terhelve lehet például hetente háromszor egy-egy órát gyalogolni, nordic walkingozni,
kerékpározni, úszni, lépcsõn járni vagy akár táncolni is.
A gyaloglóklubban az idõs korosztály tagjai
olyan közösségre találnak, ahol a mozgás mellett
beszélgetésre is nyílik lehetõség. Kérem, gondolják végig! Ha testileg, fizikailag frissebb, edzettebb vagyok, sokkal több dologra válok nyitottá,
rugalmasabbá, nõ a teljesítõképességem, kreatívabb leszek és nagyobb lesz az önbizalmam. Az I.
kerületiek figyelmébe ajánlom, hogy az irodalmi
szalon, a zenei szalon és a képzõmûvészeti kiállítás mellett a testkultúra is a kultúra egészéhez
tartozik. Teremtsék meg a lehetõségeket és éljenek vele, mert például gyalogolni mindenhol
lehet. Akár az otthonunk környékén, akár
távolabb, ha elutazunk pár napra valahová.
Reggel az ember megiszik egy üdítõt vagy kávét,
utána elindul és látja az ébredõ utcát, a Balatonpartot vagy akár Miskolcot. Indulás után húsz
perccel visszafordulunk, de láttuk a virágost, a
péket, a tejest, a kutyásokat. Érdekes a látvány,
mozogtunk egy kicsit, és emiatt akár a reggeli is
Rojkó A.
lehet bõségesebb.

November 14. kedd 18.00
TESTEDZÉSBEN GAZDAGABB
MINDENNAPOK
Monspart Sarolta tájfutó világbajnok, egészségnevelõ
elõadása.
Részvételi díj: 800 Ft, I. Kerületkártyával 400 Ft.

Színészlegendák
A Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ által szervezett programsorozat
utolsó elõadásán, november 20-án, hétfõn
14.00 órakor Garas Dezsõt ismerhetik meg az
érdeklõdõk Szebényi Ágnes, a Színháztörténeti
Intézet munkatársának segítségével.

A rendezvény helyszíne: Budavári Mûvelõdési Ház Nagyterem (Bem rakpart 6.).
Az elõadás ingyenesen látogatható, de az
ülõhelyek korlátozottsága miatt elõzetes jelentkezés szükséges az alábbi elérhetõségen: 3. sz.
Idõsek Klubja, Tel: +36-1-201-4053.
A program a Népjóléti Közalapítvány támogatásával valósul meg.

Ünnepi koncert
a Fő utcában
A Budai Ének- és Zeneakadémia 150 éve
alakult meg – Liszt Ferenc közreműködésével
– a Budai Kapucinusoknál.
A jeles alkalomra több kórus részvételével
emlékkoncerttel emlékeznek november 30-án
19.00 órától a Budai Kapucinus templomban (Fő utca 32.).
Bevezetőt mond: Eckhardt Mária, a Liszt
Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont
egykori tudományos igazgatója.
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Hahó, itt a Czakó!
A Sportközpont programajánlata
CSALÁDI DÉLUTÁN A CZAKÓ
UTCAI SPORTKÖZPONTBAN
Minden hónap utolsó péntekjén 16.00 – 17.30
között várják az I. kerületi kisgyermekes családokat
szülõknek, bölcsis, ovis és kisiskolás gyerekeknek
szóló programokkal.
November 24-én 16.00 órától retro diafilmvetítés. A részvétel ingyenes.
17.00 órától: Gyermekruha garázsvásár.

MOZDULJ TUDATOSAN
ZSÍRÉGETÕ TRÉNINGGEL!

XXII. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM, 2017. NOVEMBER 9. CSÜTÖRTÖK
E-mail: varnegyed@gmail.com

Mi is az a senior tánc?

Tánc idõsebbeknek
A tánc a testmozgás egyik legélvezetesebb formája, de nem csupán fizikai állapotunkra hat
jótékonyan, hanem a zene segítségével szellemileg
és mentálisan is erõsít. A senior táncot kifejezetten idõsebbek számára fejlesztették ki: kíméletes mozgásforma, amely még az agyat is megmozgatja.
Ahhoz, hogy megõrizzük frissességünket, szükségünk van rendszeres testmozgásra, még idõs
korban is. Erre az egyik legalkalmasabb mozgásforma a tánc, az idõsebb korosztály számára kifejlesztett seniortánc vagy örömtánc – mondja
Kéray Bernscherer Éva, aki Czakó Utcai Sport- és
Szabadidõközpontba tart senior tánc foglalkozást.
A senior tánc ötlete Ilse Tutt német tánctanárnõ nevéhez fûzõdik, aki nyugdíjba vonulása után
dolgozta ki a senior táncot, amely mára világszerte egyre nagyobb népszerûségnek örvend. A
megalkotott tánclépések kíméletesek az izmok,
ízületek számára, és figyelembe veszik ennek a

korosztálynak a teherbírását. Nincsenek hirtelen lépések, vagy forgások,
amelyek megterhelõek lehetnek.
A senior táncot
bári elkezdheti,
nincs szükség elõzetes tánctudásra
vagy táncpartnerre. A táncosok egyegy foglalkozáson
rövid táncokat tanulnak, fejlesztve Fotónk illusztráció
ezzel a memóriát,
az emlékezõképességet. A mozgásforma emellett
javítja az egyensúlyérzéket, erõsíti a szívet és a
tüdõt. A közösségben eltöltött idõ, a zene, a jó
hangulat pedig jótékonyan hat a mentális
állapotra.

Érdemes kipróbálni keddenként 11.00 órától a Czakó Utcai Sport- és Szabadidõközpont
közösségi helyiségében! Mindenkit szeretettel
várnak.
További információ: +36-1-375 0336.

December - Karácsony hava

Csütörtökönként 17.00
órától intenzív, zsírégetõ intervall- és erõsítõ edzések a
Czakó Utcai Sport és Szabadidõközpontban. Oktató: Birkus
Rita sportterapeuta. Részvételi
díj I. Kerületkártyával és kerületi lakosoknak: 1000 Ft/alkalom, 3200 Ft/4 alkalom. Kerületen kívüli résztvevõknek
1400 Ft/alkalom, 4800 Ft/4
alkalom. Információ és elõzetes regisztráció:
mozduljtudatosan@gmail. com. Telefon: +36-1-375 0336.

Rajzpályázat
óvodásoknak
és iskolásoknak
A Hagyományok Háza December - Karácsony
hava címmel rajzpályázatot hirdet gyermekek
számára három korcsoportban.
Nézz és olvass utána, és válassz egy számodra
kedves szokást és készíts róla rajzot! Akár a karácsonyi asztal is lehet pályamunkád témája! A
legszebb alkotásokat kiállítják, a zsûri által kihirdetett nyerteseket értékes díjakkal jutalmazzák.

JÓGA
Hétfõn 18.00-19.30 óra és szerdán 18.00 –
19.30 óra között jóga a Czakó Utcai a Sport- és
Szabadidõközpont Közösségi helyiségében. Külön felszerelés nem szükséges, polifoam matracot tudnak
biztosítani. Részvételi díj: I. kerületi lakosoknak, I.
Kerületkártyával rendelkezõknek 1000 Ft/alkalom,
kerületen kívüli érdeklõdõknek 1500 Ft/alkalom.
További információ: +36-1-375-0336, Horváth
Cintia: +36-30-3960-323

A pályamunkák leadási határideje:
2017. november 24. (péntek) 12.00 óra
Korcsoportok:
1. kategória: óvodások
2. kategória: általános iskola 1-4. évfolyamai
3. kategória: általános iskola 5-8. évfolyamai
Az A4-es méretben, tetszõleges technikával
készített alkotásokat névvel, e-mail címmel, telefonszámmal és a készítõ nevével, életkorával
ellátva várják az alábbi címre:
Hagyományok Háza
Nagy Dóra
Szervezési és Kommunikációs Fõosztály
1251 Budapest, Pf. 23
A pályamunkák személyesen is leadhatók a
Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeum jegypénztárában (1011 Budapest, Fõ u. 6.) hétfõtõl szombatig 10.00 és 18.00 óra között.

FUN DANCE - TÁNC ÓVÓDÁSOKNAK, KISISKOLÁSOKNAK
Keddenként 16.30 -17.30 óra között a Sport- és
Szabadidõközpont Közösségi helyiségében. Egyedi
táncóra, ahol a balettõl a hip-hop stílusig mindent
kipróbálhatnak a gyerekek. Jelentkezhetnek kicsiknagyok, fiúk-lányok! További információ: +36-70637-9684

Eredményhirdetéssel és díjátadóval egybekötött
kiállításmegnyitó a Magyar Népi Iparmûvészeti
Múzeumban:
2017. december 10. (vasárnap) 12.00 óra
További információ: Nagy Viktória
nagy.viktoria@hagyomanyokhaza.hu
(+36 1) 225 6008

TENISZOKTATÁS
GYEREKEKNEK
Csoportos edzések szakoktatók irányításával 6-14
éves gyerekek részére. Igény szerint kezdõ, középhaladó és haladó szinten. I. kerületieknek kedvezményes részvételi lehetõség. További információ:
+36-30-789-3728.

NOVEMBERI PROGRAMOK

NORDIC WALKING KLUB

Keddenként 11.00 órától a Sportközpont közösségi helyiségében senior tánc. Érdeklõdni a Sportközpontban lehet:+36-1-375 0336. (A senior táncról lásd
cikkünket Tánc idősebbeknek címmel.)

Czakó Utcai Sport
és Szabadidõközpont
I. Czakó utca 2-4.
Nyitva tartás:
Hétfõ-péntek: 07.00 – 20.00
Szombat: 08.00 – 20.00
Vasárnap: 08.00 – 18.00

(I., Döbrentei u. 15., Telefon: +36 1 202 4020)

EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TÁNC
IDÕSKORÚAKNAK

November 11.,
szombat 11 órától

MESEMÚZEUM

Szombatonként 09.00-10.00 óra között I.
kerületi Nordic Walking Klub. A rendszeres összejövetelekre, a közös mozgásra szeretettel várják az
érdeklõdõket. A résztvevõk megismerhetik a sportág
alapjait, majd kisebb túrákat és igény esetén nagyobb
kirándulásokat is szerveznek a Czakó Utcai a Sport- és
Szabadidõközpontban. További információ: +36-1375-0336

ÁLLATOS MESÉK – DIAFILMVETÍTÉS
Amit vetítünk: A három kismalac, A tücsök és a
hangya, A török és a tehenek, A rút kiskacsa,
Frakk és a lusta macskák. Ajánlott korosztály:
4-8 éves korig. 45 perc.

November 18.,
szombat 11 órától
MESEBELI LÉNYEK:
UNIKORNISOK ÉS SÁRKÁNYOK
Már javában tart az õsz, az éjszakák hosszabbodnak. Ekkor jön el a rejtélyes mesebeli
lények ideje. Gyere el hozzánk, építsd meg
saját szörnyedet, sárkányodat, unikornisodat.
meríts inspirációt Harry Potter vagy Narnia
világából. Kreatív foglalkozás Farkas Réka
iparmûvésszel. Ajánlott korosztály: 5-11 éves
korig. 90 perc

November 25.,
szombat 11 órától

November 26.,
vasárnap 10.30-tól

VILÁGVÉGE ALSÓ
Utaztál már vonattal az Üveghegyen túlra?
Hallgasd meg, milyenek lennének ma a népmesék, mesélj együtt mai írókkal, és szerezd
meg a gyémánt félkrajcárt a törökcsászártól.
Várnak a Világvége alsó címû könyv mesélõi:
Nyulász Péter, Gimesi Dóra, Egri Mónika, Varró
Zsuzsa, Elekes Dóra, Tamás Zsuzsa, Mészöly
Ágnes, Kertész Edina. Ajánlott korosztály: 6-10
éves korig. 60 perc
KISCSOPORT KONCERT
Kinderground zene nagycsoportosoknak, kisiskolásoknak. Az együttes tagjai: Czingráber
Eszter – ének, Kisgyörgy Ilka - ének, Gazda
Bence – basszusgitár, Jelinek Balázs – gitár,
Pálhegyi Máté – fuvola, Pálvölgyi Balázs –
gitár. Ajánlott korosztály: 3-10 éves korig.
60 perc.
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Ismerjük meg
építészeinket!
Schulek Frigyes és Lechner Ödön: két építész,
két fogalom, számtalan lenyûgözõ alkotás.
Ismerje meg a két neves építészt és munkájukat!

Schulek Frigyes

A Holnap Kiadó régi hagyományát folytatja,
és várostörténeti sétával mutatja be Schulek
Frigyes építészrõl szóló, újonnan megjelent
kötet alapján a Budai Vár épületeit. Nevéhez
fûzõdik többek között a Mátyás-templom rekonstrukciója és a Halászbástya megépítése. Az
épületek érdekességeit, jellemzõit várostörténeti sétán tárják az érdeklõdõk elé november
15-én és november 22-én. Találkozás a Bécsi
kapunál 16.00 órakor. A program ingyenes.

Lechner Ödön

„Nélküle nincs magyar építészet, személye,
mûvészete és hatása megkerülhetetlen a századforduló világában, nemzetközi mércével mérve
is ragos életmûve ma is igazodási pont. A magyar formanyelvet, a nemzeti stílust szerette volna megteremteni formai újításaival, népmûvészeti motívumok alkalmazásával és a Zsolnay-kerámiák használatával, létrehozva a szecesszió magyaros, népies irányzatát”– olvasható
a Látóhatár Kiadó gondozásában megjelent
Lechner összes címû 328 oldalas, nagyméretû
képes album hátsó borítóján.
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Közlekedésbiztonsági tájékoztató – Ideje téli gumira váltani

Idõszerû a jármûvek õszi - téli felkészítése
Õsszel a közlekedési balesetek jellemzõ oka, hogy
a gépjármûvezetõk nem az idõjárási-, látási- és
útviszonyoknak megfelelõen vezetik jármûveiket.
Ebben az évszakban a legtöbb problémát a
csúszós út és a romló látási viszonyok okozzák,
ezért lényeges, hogy minden jármûvezetõ megfelelõen felkészítse jármûvét – és természetesen
saját magát – ezekre a körülményekre.
A jármûvek õszi - téli felkészítése idõszerû. A
gépjármûveket ajánlatos már október, november
hónapban alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok,
a világítás és a fékrendszer ellenõrzése. Az õszi téli közlekedés kapcsán ezek mellett a gépkocsival történõ közlekedés fontos kelléke lehet a jól
mûködõ ablaktörlõ, a jégkaparó, a jégoldó spray,
a megfelelõ ablakmosó folyadék vagy a páramentesítõ. Õsszel és télen gyakori a szélvédõ és
az ablakok bepárásodása. Ezt ablaknyitással,
megfelelõ fûtéssel és száraz törlõruhák használatával együtt megszüntethetjük.
A köd, a szitáló esõ, a nyálkás utak mindennapossá válnak. Szinte egész nap, de fõleg éjszaka és
a hajnali órákban jellemzõ a fagypont körüli
hõmérséklet. A száraz és vizes utak hirtelen válthatják egymást, mely különös óvatosságot és
figyelmet kíván. Nagyobb követési távolságot
tartva lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, rossz manõverezés esetén pedig a hibák könnyebben korrigálhatóak.
A mûszaki biztonság egyik alapkövetelménye a
futómû és a gumik kifogástalan állapota. A megfelelõen megválasztott téli autógumikkal vészfékezés esetén jelentõsen lerövidül a féktávolság,
mely fõleg az autópályákon nagy sebességgel való
közlekedés esetén akár életet is menthet. A téli
gumik használata a csapadék kellõ elvezetésével
és a biztonságosabb úttartással a zord körülmények közötti egyenletes haladást biztosítja.
Minden jármûre csak olyan méretû gumiabroncsot szabad felszerelni, amilyet a jármûgyártó cég
meghatározott. A nyári gumi 7 C° fok alatt már
nem teljesíti feladatát.
Utazást megelõzõen tájékozódjunk, hogy az
érintett, és a célállomás szerinti országban vezettek-e be olyan jellegû korlátozást, amely pl. a

téli gumik, vagy éppen a hólánc kötelezõ használatára irányul. Ha igen, akkor a szükséges felszerelések nélkül ne induljunk útnak, mert ezek
meglétét akár az adott ország területére való
belépésnek is a feltételévé tehetik.
Az izzók fényereje sokévi használat után akár a
felére is csökkenhet, szennyezõdés, sár és vízpermet ugyancsak jelentõsen ronthatja a fényerõt,
ezért rendszeresen ellenõrizzük és tartsuk karban
azokat.
A lengéscsillapítók állapotát mûszeres méréssel ellenõriztessük, mert az autó úttartását, a stabilitást, a fékút hosszát jelentõsen befolyásolja. A
fékhatást is méréssel kell ellenõrizni.
A pára, a köd erõsen rontja a távolságbecslõ
képességet, ezért a tárgyakat a valóságosnál távolibbnak látjuk.
Esõs, latyakos idõben, amikor a járda mellett
széles sávban áll, vagy folyik a víz, nehéz az úttesten átkelni. A gyalogos ilyenkor jellemzõen arra
figyel, hogy ne lépjen a tócsába. Az autósnak
számítania kell arra, hogy a járda szélén leszegett

fejjel álló gyalogos a következõ pillanatban az úttestre, a jármû elé kerülhet.
Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzunk az úttest mellett haladó gyalogosokra,
kiemelten a kijelölt gyalogos-átkelõhelyek, iskolák, buszmegállók környékén.
A kezdõ jármûvezetõknek és azoknak, akik a
tavaszi, nyári hónapokban tanultak vezetni,
érdemes gyakorolni egy kicsit forgalommentes
úton. Vezetéstechnikai pályákon azonban biztonságosabb körülmények között tudnak gyakorolni, szakképzett oktatók segítségével.
Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, melegebb ruhadarabokra, vontatókötélre,
fagymentesítõ zárolajozóra, elegendõ mennyiségû élelmiszerre és italra is. Érdemes tájékozódni az Útinformnál az út- és idõjárási viszonyokról. Elõfordulhatnak olyan helyzetek is,
amikor nem érdemes kockáztatni, és biztonságosabb, ha más közlekedési eszközzel (pl. vonattal) indulunk útnak.
Forrás: BRFK

Programok
KAMARAI ELÕADÁSOK,
KÉRDEZZ-FELELEK!

MAGYAR EMLÉKEKÉRT
A VILÁGBAN EGYESÜLET

(BKIK székház, Krisztina krt. 99. VII. em.)
November 14-én, kedden 17.00 órakor A klímaváltozás és következményei a Földön és hazánkban; Aktuális kérdések; Meddig huzigálhatjuk a Föld
bajuszát? Hol a határ? címmel tartanak elõadást.
Elõadó: dr. Takács-Sánta András, habil. Eötvös
Lóránd Tudományegyetem egyetemi docens, humánökológia szakigazgató. Az elõadás díjmentes, de
regisztráció szükséges. Regisztrálni lehet a koordinacio@bkik.hu e-mail címen vagy a +36-1-488-2116os telefonszámon.

(Figyelem! Új helyszín! Mátyás-templom Plébániahivatal, 1014 Budapest, Országház u. 14.)
November 21-én, kedden 18.00 órától Jeles
magyar alkotók, feltalálók emlékezete (VI. rész) - A
Ganz-öntödétõl a transzformátorig… A 150 éve elhunyt Ganz Ábrahám, a 125 éve elhunyt Baross Gábor
és a 75 éve elhunyt Zipernowsky Károly emlékezete.
Elõadók: Dr. Horváth Sándor c. egyetemi tanár és dr.
Körösi Mária egyetemi docens, egyesületi tagok.

ZENETUDOMÁNYI INTÉZET
(1014 Budapest, Táncsics M. u. 7.)
November 15-én, szerdán 18.00 órától Kodály és
Lajtha zongoramûvei - Balog József hangversenye.
Belépõ: felnõtteknek 600 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak, pedagógusoknak 300 Ft. Támogató: NKA, EMMI.

Balog József

November 21-én, kedden 18.00 órától Magyar
klasszikusok II. Közremûködik: Hlavacsek Tihamér zongora,Wiedemann Bernadett – ének. Mûsoron
Kodály, Lajtha, Dohnányi és Liszt dalai, Kurtág: Játékok
(válogatás), Kodály: Székely keserves, Bartók: Kilenc
kis zongoradarab (válogatás), 14 bagatell; Liszt: Ave
Maria, Legenda no.2. A Zenetörténeti Múzeum kiállításait 17 órakor Gombos László zenetörténész mutatja
be. Támogató: EMMI.

VÁRKERT BAZÁR
(1013 Ybl Miklós tér)
A Mûvészeti Filmklub vetítésében: Bosch - A Gyönyörök
Kertje. A zavarba ejtõen részletgazdag festményt „virtuális tárlatvezetés” keretében, látványos közeli felvételekkel tárja a nézõk elé, miközben neves mûvészettörténészek, filozófusok, írók, zenészek, mûvészek
osztják meg gondolataikat a mûrõl és titokzatos alkotójáról. Vetítés: november 15. szerda 18.00,
november 25. szombat 16.00; december 13. szerda 18.00.
A Mûvészeti Filmklub vetítésében: Firenze és az Uffizi
Képtár. Utazás az itáliai reneszánsz bölcsõjébe, a korszak legjellemzõbb mûremekeinek megismerésén
keresztül. A közel húsz helyszínen forgatott film bejárja
a város leghíresebb épületeit és tereit, a Medicipalotától kezdve a Szépmûvészeti Akadémián át a
Ponte Vecchio-ig, majd Firenze leghíresebb galériája, az
Uffizi-képtár kincseit, Michelangelo, Raffaello,
Leonardo, Botticelli, Tiziano és további mûvészóriások
alkotásait tárja a nézõk elé. Vetítési idõpontok:
november 18. szombat 16.00; december 06.
szerda 18.00.
A Mûvészeti Filmklub vetítésében: Forradalom: az
orosz avantgarde születése. A film Oroszország
történelmének és mûvészettörténetének egy rövid, ám
annál jelentõségteljesebb szegmensét, az 1917-es
orosz forradalom és az orosz avantgárd korszakát mutatja be, ritkán látható archív felvételek, mûelemzések
és szakértõi interjúk segítségével. Vetítési idõpontok: november 22. szerda 18.00; december 2.
szombat 16.00; december 16. szombat 16.00.
A vetítések helyszíne: Várkert Bazár, Vetítõterem –
Testõrpalota; bejárat a Clark Ádám tér felõl! Jegyárak:
Teljes árú: 1600 Ft, diák / nyugdíjas: 800 Ft. A jegyek
megvásárolhatóak jegypénztárainknál, illetve online.
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Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10.00-15.00 óráig a szerkesztőségben (I. ker., Országház utca 15.)
Ingatlan
A kerületben közel 20 éve mûködõ

WÁGNER ÉS TÁRSA INGATLANIRODA
Attila út 12. (okmányiroda mellett)
folyamatosan keres ügyfelei számára
ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT, családi házakat.
Telefon: 212-1261, 212-2136, www.ingatlanwagner.hu,
e-mail: wagnera1@chello.hu.
Budai Várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló panorámás,
emeleti 106 m2-es 3,5 szobás, étkezõkonyhás reprezentatív
beltéri adottságú önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga
átadó. Csereirányár: 69 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.
Budai várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló 50 m2-es,
földszinti, cirkófûtéses, jó állapotú önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 29,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
Budai várban az Úri utcában csendes belsõ udvar felé nyíló
földszinti 44 m2-es, felújítandó önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933
I. Lánchíd közelében a Fõ utcában 60 m2-es 2 szoba összkomfortos, cirkófûtéses, belsõ terasszal kialakított, földszinti,
galériázott, felújított önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga I. kerületi önkormányzati bérlakásra vagy budai öröklakásra
cserélhetõ. Csereirányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 2121261, 0630/488-1933.
Budai várban az Országház utcában 6 lakásos házban hangulatos, felújított, dongaboltozatos, utcai és közvetlen kertkapcsolatos, alacsony rezsiköltségû 25 m2-es garzonlakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 15,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.
Budai várban a Fortuna utcában I. emeleti 56 m2-es csendes
belsõ udvar felé nyíló dongaboltozatos, felújítandó önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 21,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
Budai várban az Országház utcában a Mátyás templom
közelében csendes belsõ udvar felé nyíló I. emeleti 54 m2-es 1,5
szobás, jó állapotú, cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.
Budai várban a Dísz téren reprezentatív épület I. emeletén
lévõ 90 m2-es 2,5 szoba hallos, nagypolgári jellegû, felújítandó
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár:
44,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/ 488-1933.
I. Fõ utcában 78 m2-es csendes belsõ udvar felé nyíló, polgári
belméretû, 2,5 szobás erkélyes önkormányzati lakás I. kerületi
40-50 m2-es 1,5 szobás, utcai, erkélyes önkormányzati lakásra
cserélhetõ. Csereirányár: 21,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 2121261, 0630/488-1933.
II. Rózsadombon a Tövis utcában 3 lakásos bauhaus villaházban I. emeleti 163 m2-es öröklakás (tetõtérbeépítési
lehetõséggel) közel 500 m2 kizárólagos használatú telekrésszel
azonnal beköltözhetõen eladó. Irányár: 120 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
XIII. Pannónia utcában, Újlipótváros legnívósabb utcájában
körút közeli, klasszikus liftes társasházban 77 nm-es 4. emeleti
rendkívül világos és csendes 2 + 1 félszobás + hallos lakás 39,5
millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974
0571.
I. Batthyány utcában liftes, zárt lépcsõházas társasház elsõ
emeletén 76 nm-es csendes, nappali, hall + 2 hálószobás, erkélyes, duplakomfortos lakás 50 millió forintért eladó. BakosLak
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
II. Pasaréten csendes utcában 3 lakásos teraszházban 140
nm-es világos, magasföldszinti nagy teraszos és kertkapcsolatos, kandallós nappali + 3 hálószobás duplakomfortos lakás
127 millió + a 2 beállós garázs 6 millió forintért eladó. 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.
II. Kapás utcában újszerú elegáns liftes társaház 4. emeletén
világos csendes 150 nm-es nappali + 3 hálószobás erkélyes, duplakomfortos lakás egy teremgarázshellyel 150 + 5 (garázs)
millió forintos irányáron eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.

ZSIGMOND MIHÁLY HAGYATÉK FELVÁSÁRLÓ
AZONNALI KÉSZPÉNZ FIZETÉSSEL VÁSÁROL!
Antik bútorokat, festményeket, porcelánokat, Herendit, Zsolnayt és stb., órákat (kar, dísz, fali), szõnyegeket (kopottan, hibásan is), kitüntetéseket, érméket, bizsukat – borostyánt, ezüstöket, csipkéket,
könyveket, bundákat, mindenféle régiséget, hibásat
is. Hívjon bizalommal a hét minden napján, díjtalan
kiszállással. Telefon: 06-70-600-1727.
II. Bem József utcában 100 nm-es 6. emeleti körpanorámás
penthouse lakás 100 nm-es terasszal 65 millió forintos irányáron
eladó. Nappali + 3 hálószoba, panoráma a Dunára, Várra, Parlamentre és Rózsadombra. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
II. Vérhalom csendes utcában 320 nm-es 4 szintes
panorámás, akadálymentesített, liftes 2 generációs családi villa
2 autós garázzsal, 320 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571.
II. Tárogatón gyönyörû õsfás telken 3 lakásos, 3 szintes többgenerációs 400 nm-es családi villa garázzsal és udvari beállókkal 210 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618,
06 20 974 0571.
XI. Bartók Béla úton Kosztolányi térnél liftes házban 2.
emeleti, erkélyes, világos 100 nm-es 2+2 fél szobás, hallos lakás
52 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
XI. Gellérthegy oldalában Móricz Zsigmond körtér mellett Ménesi úton szépen felújított villaépület magasföldszintjén
napfényes, csendes 2+2 félszobás 80 nm-es lakás 1 kerti beállóval 53,9 millió forintos irányáron eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571.
II. Szilágyi Erzsébet fasoron a Városmajornál klasszikus polgári liftes társasház elsõ emeletén 105 nm-es nappali, étkezõ +
4 hálószobás világos felújított lakás 66,9 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS
RÉGI BÚTOROK
FESTMÉNYEK
PORCELÁNOK - ÓRÁK
CSILLÁROK - SZÕNYEGEK
EZÜST TÁRGYAK
ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY
ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700
I. KERÜLETI ÁLLATORVOSI
RENDELŐ
1015 Budapest, Batthyány u. 48.

BakosLak Ingatlan Kp-es ügyfelei részére keres
eladó és igényes kiadó ingatlanokat azonnali fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I. Batthyány utca 32. Tel.
326 0618, 06 20 974 057.
Keresek eladó vagy minimum egy évre bérelhetõ lakást. Telefon: 06-30-729-7546.

Életjáradék
életjáradék
Szeretné biztosítani nyugdíjas éveit?
Kössön életjáradékot, jogi tanácsadás mellett!
Gondozás, ápolás, takarítás, okleveles referencia.
Hívjon bizalommal! Telefon: 06-70-6000-323.
Markó István. A hét minden napján hívható.
Életjáradéki vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondozást vállalnék szakképzett ápolónõi végzettséggel. Aradi Lászlóné.
Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.00
Középkorú, fiatalos, leinformálható diplomás házaspár eltartási/életjáradéki szerződést kötne egyedülálló, idős személlyel. Kiegyensúlyozott, nyugodt, méltó időskort biztosítunk. telefon: 06-20-315-2868.
Megbízható hölgy eltartási vagy gondozási szerzõdést kötne
idõs úr vagy hölgy személyével bõvebb ismeretség után. Jankovics Ottilia. Telefon: 06-30-589-61-12.
adás-vétel
Adás-vétel
Hagyatékot, festményeket és egyébb régiségeket
vásárolok magyas áron üzlettel, telephellyel rendelkezem!! Ingyenes 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-levelezõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégiségeket. 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, papírrégiséget,
régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy út
16. 266-4154 Nyitva: H-SZ: 10-17, Cs: 10-19.00

• DIGITÁLIS RÖNTGENTECHNIKA
• DOPPLERES VÉRNYOMÁSMÉRÉS
• DIÉTÁS TÁPOK
• FELSZERELÉSI CIKKEK
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

Rendelés:
10-12-ig 16-18-ig
10-12-ig 17-19-ig
10-12-ig 17-19-ig
10-12-ig 17-19-ig
10-12-ig 16-18-ig
10-12-ig

Telefon: 213-6874
06-30-933-1025
Mindennemû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, értékbecsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpacca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is, bizsut,
borostyánt), híradástechnikát, bakelit hanglemezt, képeslapot,
kitüntetést, ezüst tárgyakat - ékszereket, CD-DVD lemezt,
könyvet, fényképezőgépeket, objektíveket - készpénzért! Teljes lakáskiürítést vállalok. Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321,
06-30-973-4949.00
szolgáltatás
Szolgáltatás
ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU
22 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók javítását,
illesztését, zárak cseréjét, festését, hõszigetelõ üvegezését és
szigetelését 1 év garanciával! Felmérés díjtalan! Horváth
Ákos, telefon: 06-70-550-0269.
Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csapok,
szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása. Mosó-,
mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 0630-447-3603.
Lakatos, ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Telefon:
06-20-945-0316, 06-30-450-3308.00

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
Kárpitos és asztalos munkák, nádazás, gyékényezés munkával, szállítással. Kiss Gábor, I. kerület, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-8384, 06-20-345-9963.
ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK.
Erkélyek, kirakatok üvegezése. Régi keretek átalakítása
hõszigetelõ üveg befogadására. Gyorsan, tisztán, pontosan!
Nagy Miklós! Telefon: 06-20-9777-150.00
Irodák. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagytakarítását vállalom, közületeknek és magánszemélyeknek. Halász Tibor. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.
Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalási is. Gipszkartonozás, kőműves-javítások, burkolás. Gyors kezdés, rövid
határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30-5686-255.
Szabó Balázs vállalja kémények belsõ marását, bélelését teljes körû ügyintézéssel. 06-20-264-7752.
Villanyszerelés azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig. Petrás József villanyszerelõ mester. Telefon: 06-20-9344-664, 2469021. Elmû által minõsített és ajánlott vállalkozás.oo
REDŐNY, RELUXA, SZÚNYOGHÁLÓ , NAPELLENZŐ
stb. szerelése, javítása garanciával. Kerületi redőnyos.
AJÁNDÉK SZÚNYOGHÁLÓ MINDEN MEGRENDELÉSHEZ!. Telefon: 06-70-341-94-89.
ÜVEGEZÉS, TÜKÖRVÁGÁS, ÜVEGCSISZOLÁS
A kerületben és környékén házhoz megyünk.
Mûhely: I. Szabó Ilonka u. 8.
Telefon: 214-3616; 06-20-929-0897.oo
LAKÁSFELÚJÍTÁS!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS, VÍZSZERELÉS,
CSEMPÉZÉS, VILLANYSZERELÉS, AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE, ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS ASZTALOSMUNKÁK,
TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR.
TELEFON: 202-2505, 0630-251-3800.
ROBERTÓ Társasházak Takarítása 25 éves gyakorlat,
heti-havi rendszerességgel, kukák-szelektív edények ki-be húzása - hólapátolás. Teremgarázsmosás, fûnyírás-sövénynyírás.
Nagy Róbert: 06-309-39-20-39.00
Oktatás
Oktatás
Matematika, fizika tanítás, korrepetálás. Emeltszintû és
középszintû érettségire, egyetemi, fõiskolai tanulmányokra
felkészítés. Több mint huszonötéves gyakorlat. Telefon: 06-1213-7747, 06-20-518-2808, e-mail: szakallk@freemail.hu.
Angol és olasz nyelv tanítását, korrepetálását több éves
gyakorlattal vállalom, kérésre házhoz megyek. Telefon: +3620-9545-012.

A Magyar Vöröskereszt SZOCIÁLIS RUHAVÁSÁRT szervez a rászoruló lakosok számára.
Az akció során kedvezményes áron vásárolhatnak használt ruhaneműt, gyermek, női, férfi ruházatot és játékokat.
Az akció helye: 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. II. emelet.
Az akció ideje: 2017. november 13. (hétfő) 08.00-16.00-ig. Telefon: 212-2783, 212-2811.
A szociális vásárra elsősorban gyermeküket egyedül nevelő szülőket, kisnyugdíjasokat és kiskeresetű lakosokat várunk.

VÁRNEGYED
SZERKESZTŐSÉG
E-mail:
varnegyed@
gmail.com

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma közérdekü ügyekben:

Telefon:
(06-1) 355-0139

06-80-204-275

VÁRNEGYED

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Fõszerkesztõ: Blázsovics Lívia. Fotó: Balax Kft.
Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@gmail.com. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275, a (06-1) 336-0435-ös telefonszámon vagy
az ugyfelszolgalat@presslog.hu e-mailen címen. Nyomás: PR-Innovation Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.

12

Várnegyed

XXII. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM, 2017. NOVEMBER 9. CSÜTÖRTÖK
E-mail: varnegyed@gmail.com

