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Ünnepi kenyérszentelés a Szent István szobornál

In memoriam
Kányádi Sándor
Augusztus 31.– szeptember 2. között gazdag
programkínálattal vár mindenkit a 16. Budavári Könyvünnep a Szentháromság téren. Az
idei rendezvény díszvendége Székelyudvarhely,
amely kulturális programjai mellett számos
meglepetéssel is készül.
Délelõttönként színvonalas gyermekmûsorok, mások mellett Marék Veronika, Fabók
Mancsi bábszínháza, a Figurina együttes, a Görömbõ Kompánia szórakoztatja a legkisebbeket. Délután irodalmi mûsorok, író-olvasótalálkozók, könyvbemutatók váltogatják egymást a
színpadon. S természetesen idén is lesz Márai
Szalon a szabadban… Szigethy Gábor és vendégei Régi zenék, régi szövegek címû irodalmi
összeállítással várják a látogatókat.
Esténként kiváló koncertek zárják a napot.
Pénteken a Jazzical Trio kínál feledhetetlen pillanatokat, szombaton a magyar népzene különleges virtózitását Pál István Szalonna és bandája
varázsolja a Budai Várba. Vasárnap este önálló
mûsorával Für Anikó lép színpadra.
Az idei Könyvünnep a júniusban elhunyt
Kányádi Sándor Kossuth- és Herder-díjas
költõ, író, mûfordító emléke elõtt tiszteleg. A
Virág Benedek Házban augusztus 31-én emlékkiállítás nyílik, a Jókai Anna Szalonban szeptember 1-jén irodalmi estet tartanak, a Kaláka
együttes pedig koncerttel tiszteleg a költõ
emléke elõtt szeptember 2-án.
(Részletes program az 5-7. oldalon)

Böjte Csaba: Kárpát-medence tündérkert

Szent István ünnepén Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója és Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere
a Szent Istváni-örökség fontosságára és maradandóságára hívta fel a figyelmet.
(Részletes tudósítás a 3. oldalon)

Folytatódik
a Tabáni Filmklub
A nyári szünet után szeptember 13-án,
csütörtökön 18.00 órától folytatódik „A
lelkiismeret ösvényén – Fábri Zoltán életmûsorozata” címû önkormányzati filmklub a Tabán Moziban. Az õszi évad elsõ
filmje A Pál utcai fiúk, amely Fábri Zoltán
egyik legnépszerûbb rendezése. Az elõadás után beszélgetés a meghívott alkotókkal, vendégekkel.
A filmvetítésre a belépés díjtalan, ingyenes jegyek csak személyesen a Tabán mozi
pénztárában igényelhetõk. Cím: Krisztina krt. 87- 89.

Engedelmes rockerek Arizónából

Fergeteges hangulat
a Nyárbúcsúztatón

Fábri Zoltán rendezõ és Anthony Kemp, a
Nemecseket alakító gyerekszínész A Pál utcai fiúk
címû film forgatásán 1968-ban.
MTI Fotó: Patkó Klári

Szeptember 15-én családi- és sportnap a Czakón

Mozogjunk együtt „kortalanul”
Több éves hagyományt
követve 2018. szeptember 15-én, szombaton
10 és 14 óra között
Családi -és Sportnapot
szervez a Budavári
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ, együttmûködésben a Czakó utcai
Sport- és Szabadidõközpont munkatársaival, az Oxygen Wellness Sportegyesület
közremûködésével és a
Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsõdéjével.
(Részletes program a 2. oldalon)

Augusztus utolsó szombatján a Czakó utcai
Sport- és Szabadidõközpontban búcsúztatták el
a nyarat a résztvevõk. Délután gyermek- és családi programok várták a látogatókat: az arcfestés
mellett idén a trambulin volt az egyik legnépszerûbb programelem. A felelõs állattartás jegyében bemutatkozott a Kutyasuli, és az általuk
kifejlesztett tükör-módszer. A Baross Imre
Artistaképzõ Intézet növendékei lélegzetelállító

mutatványokkal idézték meg a cirkusz világát, a
Pepita Táncegyesület swing-bemutatója pedig
a ’30-as évek világát varázsolta elénk.
Az est sztárfellépõje a Mogollon Band volt,
akik egyenesen Arizónából érkeztek a Nyárbúcsúztató Bálra, hogy egyedi country-rock koncertjükkel felejthetetlenné tegyék az idei nyár
utolsó szombatját.
(Képriportunk a 8. oldalon)
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Gombnyomásra
azonnali segítség
A Budavári Önkormányzat jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás szolgáltatása évek óta sikerrel mûködik. A szolgáltatás segélyhívó készülékkel segíti az idõsek, rászorulók életét például
rosszullét vagy baleset esetén. A krízishelyzetben elegendõ megnyomni a készülék gombját, az az azonnal riaszt.
A készülékeket nem csak az idõsek, de a 65
évnél fiatalabb, egészségi állapuk miatt rászoruló kerületi lakosok is igénybe vehetik. A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, amelynek
mértékét az önkormányzat határozza meg. A
legmagasabb térítési díj jelenleg 80 Ft/nap.
További részletes felvilágosítás a Gondozási
Központban (1013 Budapest, Attila út. 8.).
Vezetõ gondozó: Krieser Andrea
Jelzõrendszeres koordinátorok:
Kenessey Zoltánné, Farkas László
Telefon.: +36-1-356–65-84

Népegészségügyi
felmérés

Otthonápolási tanfolyam a Szent Ferenc
Kórházban
A Szent Ferenc Kórház ismét megszervezi a
népszerû otthonápolási tanfolyamot. Az ingyenes
képzést szeptember 20-án, csütörtökön 15.00 –
18.00 óra között tartják meg. Jelentkezni Fábiánné Kiss Szilvia ápolási igazgatónál lehet
munkaidõben a +36-20-310-4404-es telefonszámon vagy e-mail-ben az apolig@szentferenckorhaz.hu címen.
A Budavári Önkormányzat és a Budapesti Szent
Ferenc Kórház az év elején írta alá azt az együttmûködési megállapodást, amelynek részeként az
I. kerületben élõk számára is biztosít a kórház
kardiológiai és belgyógyászati-diabetológiai ellátást. Emellett olyan otthonápolási képzéseket is
tartanak, amelyek keretében az intézmény szakemberei otthon elvégezhetõ ápolási technikákat
tanítanak a résztvevõknek.
A kórház dolgozói nap, mint nap találkoznak
azzal, hogy a kórtermekbe olyan betegek kerülnek elhelyezésre, akiknek ellátása minimális tárgyi tudással és szeretõ családi háttérrel otthonukban komfortosabban megoldható lenne.
Gyakran látják a betegek és családtagok vágyát is,
hogy ez így történhessen, de az elsõ lépéshez szükséges gyakorlati tudnivalók hiányoznak. Éppen
ezért a fõváros önkormányzataival együttmûködve a Budapest Szent Ferenc Kórház a Budán
élõ családoknak segítõ, támogató, rehabilitációs
célokkal új egészségügyi programot indított.
Ennek célja, hogy a családtagok számára praktikus és gyakorlati tanácsokat adjanak a házi
betegápoláshoz.

A tanfolyam helyszíne a Szent Ferenc Kórház

A következõ oktatásra szeptember 20-án, csütörtökön 15.00 – 18.00 óra között kerül sor. Az
oktatás tematikája: betegemelés technikái, technikai eszközök bemutatása, pelenkázás, toalett
segédeszközök használata.
Az oktatás helyszíne a Budapesti Szent Ferenc
Kórház (1021 Budapest, Széher út 73.), amely
megközelíthetõ gépkocsival a Hûvösvölgyi útról
a Szerb Antal utca felõl, vagy a Széher úton át,

illetve autóbusszal a Széll Kálmán térrõl induló
BKK 129-es járatával a Széher úti végállomásáig,
onnan néhány perc séta felfelé a kórházig.
Jelentkezni Fábiánné Kiss Szilvia ápolási igazgatónál lehet munkaidõben a +36-20-310-4404es telefonszámon vagy e-mail-ben az apolig@
szentferenckorhaz.hu címen. Az érdeklõdõket
korlátozott számban, elõzetes jelentkezés alapján
tudják fogadni.

Budapest – Európa sportfővárosa

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet „Komplex egészségvédelem és szemléletfejlesztés a táplálkozás és
gyógyszerfogyasztás területén” címû projekt
keretében lakossági felmérést szervez a 18 éven
felüliek körében. A felmérésre 2018. szeptember 1. és december 15. között kerül sor országszerte 149 településen, többek között az I.
kerületben.
A kormány az elmúlt években több, az
egészséges táplálkozást ösztönzõ intézkedést
hozott. Ilyen volt a chipsadó bevezetése, a
közétkeztetést megújító rendelet megalkotása
vagy az iskolabüfék termékkínálatának szabályozása. Ahhoz, hogy a szakemberek valós képet
kapjanak ezek hatásáról és a lakosság egészségi
állapotáról, rendszeres vizsgálatokra van szükség. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet ezért átfogó népegészségügyi felmérést végez, amelynek során több I.
kerületi lakost is felkeresnek. A felmérésbe
bekerült felnõtt lakosok részére elõzetesen
felkérõ levelet küldenek, amelyben tájékoztatják õket a felmérés céljáról és részleteirõl.
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet biztosítja, hogy a kérdésekre adott válaszok alapján senki nem lesz beazonosítható, minden információt titkosan, a
hatályos jogszabályoknak megfelelõen kezelnek. A kutatás eredményeinek publikációja
2019 tavaszától várható.

Fejlesztések
a Czakón

A városi sportolást népszerűsítő falfestés a Krisztina körúton. A képet a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Színes Város Csoport készítette
abból az alkalomból, hogy 2019-ben Budapest lesz Európa sportfővárosa.
MTI Fotó: Mohai Balázs

Szeptember 15-én családi- és sportnap a Czakón

Mozogjunk együtt „kortalanul”
A nyár folyamán számos fejlesztés és felújítás
történt a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpontban. Az egyik leglátványosabb újdonság,
hogy az eddigi beton kézilabdapályájára új
rekortán borítás kerül. Felújították a lelátó melletti rézsût is, és elkészült a büfé épülete a pálya
mellett.
(A sportközpont programjairól részletek a 8. oldalon.)

Több éves hagyományt követve 2018. szeptember 15-én, szombaton 10.00 és 14.00 óra között
ismét családi- és sportnapot szervez a Budavári
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
a Czakó utcai Sport- és Szabadidõ központ
munkatársaival és az Oxygen Sportegyesület
közremûködésével „Mozogjunk együtt „kortalanul”! címmel. Mindenkit szeretettel várnak 0tól 100 éves korig, valamennyi program ingyenes.

A Czakó sportpályán változatos programokkal
várják a gyermekeket-fiatalokat, a szülõket, az
idõseket, a családokat és az egyedülállókat, vagyis
minden 0 és 100 év közötti I. kerületi lakost. A
színpadon fellép az Ulwiva és a Drockstore
együttes, a kerületi óvodások és tánc csoportok,
de lesz bábelõadás és szeniortánc bemutató is.
A civil utcában a kerületi szervezetek és intézmények munkatársaival lehet találkozni.
Az érdeklõdõket a vitaminporta, zöldség –
gyümölcs – bemutató és kóstoló is várja. A
A generációk találkozása céljából megtartott kerületi totó, és a sportversenyek mellett az
Családi- és Sportnapot az idei évben a „Csa- idõsek számára ülõ tornát, minden korosztály
számára meridián tornát is szerveznek.
ládok éve” jegyében szervezik meg.

Akik intenzívebb tornára vágynak, idén is
csatlakozhatnak Simon Szimonetta fitnesz
világkupa gyõztes és mesteredzõhöz, aki az általa
kifejlesztett alakformáló tornából ad ízelítõt.
A gyerekek élvezhetik az ugráló várat, a csillámtetkót, mindenki kipróbálhatja az óriásbuborék fújást, de lesz kézmûves foglalkozás is
és gyereksarok is. A szervezõk a résztvevõket
paprikáskrumpli ebéddel látják vendégül.
A Mozogjunk együtt „kortalanul” családi- és
sportnapot értékes fõ díjjal a tombola zárja,
melynek bevételét a szervezõk az idei évben a
Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsõdéi
számára ajánlják fel.
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Böjte Csaba: Kárpát-medence tündérkert
Szent István ünnepén Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány
alapítója és Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere a Szent Istváni-örökség fontosságára
és maradandóságára hívta fel a figyelmet az ünnepi kenyérszentelésen.
– Az idei ünnepen – tekintettel a Családok
Évére – Szent Istvánt ne csupán erõskezû uralkodóként, jövõbe látó államférfiként, hanem
családapaként lássuk. A róla készült, máig
egyetlen hitelesnek tartott ábrázoláson, a koronázási paláston ugyanis nem egyedül, hanem
felesége, Gizella és fia, Imre herceg társaságában
szerepel – fogalmazott Budavár polgármestere.
Elsõ szent királyunk családi életérõl szinte semmit sem tudunk, annyit azonban igen, milyen
környezetben nevelkedett István és Gizella. –
Látszólag egy egész világ választotta el õket
egymástól. István a vadszagú Kelet szülötte,
Gizella a magyarok nyilaitól rettegõ Nyugaté;
Istvánt uralkodni tanították, Gizellát szolgálni;
egyiküket királynak nevelték, másikukat apácának. Van mégis valami, ami e két embert a Géza
és Henrik megkötötte dinasztikus alku fölé
emelte: mély Krisztus-hitük és a szeretet-vallásból
fakadó alázatuk – mondta a polgármester.
Felhívta arra is a figyelmet, hogy a Szent István-i
örökség, a magyarság megmaradását biztosító
államalapítás nem apostoli királyunk egyszemélyes alkotása. – Ebben szerepet játszott hitvese,
Gizella, aki sokszor elkísérte férjét nehéz útjaira,
és kiemelkedõ szerepe lehetett abban is, hogy
István keresztény hit melletti elkötelezettsége egy
pillanatra sem ingott meg – hangsúlyozta.

Nagy Gábor Tamás beszédében három különleges történelmi évfordulóra is felhívta a hallgatóság figyelmét, amelyek mindegyike a Szent
István-i életmû maradandóságát bizonyítja.
1918-ban, éppen 100 esztendõvel ezelõtt, az I.
világháború végén bomlott fel az ezeréves Szent
István-i állam. – Testén négy másik állam osztozott, ami pedig nekünk, magyaroknak maradt, a
Kárpátok karéjától megfosztott, ásványkincseibõl, erdõibõl, nagy búzatermõ vidékeibõl kiforgatott csonka Magyarország, a megmaradot-

Nagy Gábor Tamás: Mi ma is itt élünk, magyarul beszélünk, és a magyar állam születésnapját ünnepeljük

takkal együtt halálra volt ítélve. A trianoni békediktátummal a nagyhatalmak már ki is állították
róluk a halotti anya-könyvet. De mi ma is itt
élünk, magyarul beszélünk, és a magyar állam
születésnapját ünnepeljük – mondta.
A második történelmi évforduló, hogy 50
évvel ezelõtt, 1968-ban éppen ezen a napon indítottak inváziót a Varsói Szerzõdés tagállamai –
köztük a kádári Magyarország is – az „emberarcú
szocializmus” illúzióját keresõ Csehszlovákia
ellen. A kölcsönös bizalmon és szolidaritáson, az
évezredes együttmûködésen alapuló Szent
István-i Közép-Európa ellen volt ez újabb csapás,
amely a mi magyar tragédiánkat is tovább súlyosbította. Hiszen a kommunista tábor érdekeinek
védelmére hivatkozó bevonulásunkkal magyar
fordult magyar ellen.
– Fél évszázad távlatából azonban elmondhatjuk, hogy a nagyhatalmi logika, az „oszd meg
és uralkodj” politikája kudarcot vallott. Együttmûködésünket, a bizalmat és a szolidaritást nem
sikerült szétverni: a Visegrádi Négyek ma erõsebbek, mint valaha – emelte ki Nagy Gábor Tamás.
Végül, de nem utolsó sorban a harmadik
évforduló, hogy negyven évvel ezelõtt, 1978-ban
32 év és 9 hónap után tértek vissza Magyarországra a második világháború végnapjaiban
Nyugatra hurcolt, majd az Amerikai Egyesült
Államokba szállított koronázási ékszerek: a
Szent Korona, a kard és a koronázási palást. –
Velünk is megtörtént a csoda, mint történelmünk válságos pillanataiban mindig. Hiába
rejtették hordóba, ásták el fa gyökerei közé,
veszítették el szekérrõl, adták-vették, hiába
mondtak rá átkot, hiába rabolták el fondorlatos
módon, hiába zárták egy jóvátételként egy távoli
páncélszekrénybe, a Szent Korona elõbb-utóbb,
kisebb vagy nagyobb távollét után mindig visszatért hazájába, a Kárpát-medencébe, és életben
tartotta és tartja bennünk, magyarokban Szent
István emlékét, mûve maradandóságát – monda
a szónok.
– Ez pedig táplálja bennünk a reményt, hogy
amíg leszünk magyarok, akik Szent István nevében összegyûlünk, amíg leszünk magyarok, akik
a magukénak valljuk a magyar szent család példáját és lelkületét, addig lesz hazánk is itt, ebben a
csodálatos Kárpát-medencében – zárta ünnepi
gondolatait Nagy Gábor Tamás.

Fókuszban a szolidaritás
A rendezvényre Zenta testvérvárosai kaptak
meghívást, akik arra vállalkoztak, hogy bemutassák a szociális feladatok során szerzett tapasztalataikat, és játékos formában adják elõ a bevált
gyakorlatokat. A célcsoportok a gyermekekkel,
ifjúsággal és a nyugdíjasokkal, idõsekkel, valamint a fogyatékkal élõkkel foglalkozó szervezetek voltak. Öt országból összesen hét város
vett részt a programban: Magyarországról
Budavár és Tiszafüred, Szlovákiából Dunaszerdahely, Romániából Székelykeresztúr, Szlovéniából Kranj, Szerbiából Nis és a házigazda Zenta. A meghívott szervezetek lehetõséget kaptak a
bemutatkozásra a város fõterén, ahol a vendégek

Segítség az
iskolakezdéshez
A Budavári Önkormányzat által biztosított
iskolakezdési támogatást szeptember 15-ig, a
szociális tanulmányi ösztöndíjat pedig szeptember 30-ig igényelhetik a családok.

Testvérvárosi találkozó Zentán

Europe For Citizens – Közös szolidaritás címmel
augusztus 10-12. között partnervárosi találkozót
rendeztek Zentán. Az eseményen a Család- és
Gyermekjóléti Központ csapata, valamint a
kerületi Idõsek Klubjának tagjai is részt vettek.
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és Zenta város polgárai csatlakozhattak a
játékos feladatokhoz.
A budavári II. és III. számú Idõsek Klubjának tagjai memóriajavító tornát, szenior
táncot és „memóriakarbantartó” játékot
mutattak be Bokodi Zsuzsanna vezetésével.
A fiatalabb generáció pedig az élménypedagógia módszerét ismertette. A diákok
Tarján Magda segítségével saját élményeiken és játékaikon keresztül adtak ízelítõt a
kortárs problémák felismerésérõl, a mások
iránti érzékenységrõl, a közösségépítésrõl.
A civil szervezeteket Csorba Katalin
képviselte a Budavári Kézfogás Testvérvárosi Egyesülettõl.
A jó hangulatú rendezvényt plenáris
ülés zárta a városháza dísztermében, ahol
összegezték a tapasztalatokat, és videón
mutatták be a három nap emlékezetes
mozzanatait.

Ezt követően Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója osztotta meg gondolatait a jelenlévõkkel.
– Összes nemzeti ünnepünk közül számomra
augusztus 20. a legszentebb, mivel ezen a napon
nem a törökkel, tatárral, osztrákkal, orosszal való
csatározásokra emlékezünk, hanem hogy Szent
István az itt élõkkel otthont, hazát teremteni
szövetkezett – mondta Csaba testvér, hozzátéve:
István mindenkit befogadott ebbe a közösségbe.
Böjte atya kifejtette: e közösség úgy döntött, a
Kárpát-medencét, a mi közös hazánkat tündérkertté teszi, a mi Urunk, Jézus Krisztus akarata
szerint.
– Kétezer évvel ezelõtt, amikor Jézus elkezdte
nyilvános mûködését, nem egy Európai Uniónak írt pályázattal indított, pénzt kérve a világ
megváltásához – magyarázta jól ismert, közvetlen
modorában az atya. – Elsõ munkanapján,
miután Szent János megkeresztelte, az ott álldogáló két fiatalembert, Andrást és Jánost elhívta, nézzék meg, hol lakik. A Jordán folyótól
Názáretig gyalog megtett ötven kilométeres út
után hazaérve szólt édesanyjának, Máriának,
nézze meg a két fiatalembert, akik mellé
szegõdtek megváltani a világot és készítsen már
nekik tojásrántottát. Mária sertepertélni kezdett
a konyhában, Jézus pedig hozott egy korsó bort,
majd így szólt a két tanítványhoz: elmegyünk
mindenkihez és elmondjuk, jobb békében, szeretetben, testvéri egységben élni, mint háborúzni. Megmagyarázzuk az embereknek a szeretet
parancsát, ennyi az egész. És elindult világ megváltása.
Böjte Csaba hangsúlyozta: Szent Istvánnak
éppen az a nagysága, hogy egy asztalhoz tudta
ültetni az akkor itt élõ embereket. Az Árpád-házi
királyok idején, miközben a környezõ országok
háborúztak egymással, Magyarország békében
fejlõdött. Trianon ezt a Szent István-i államot
törte össze.
– Ezen a szép napon azért kell imádkoznunk,
hogy valamilyen módon vissza tudjuk hozni
Szent István szellemét, mert a Kárpát-medencét
külön-külön nem tudjuk tündérkertté tenni,
csak közösen. Ezért kérek áldást nem csak a
kenyérre, hanem az azt készítõ kezekre, a
pékekre, a szántó-vetõ emberekre – fejezte be
D. A.
beszédét Csaba testvér.

Hamarosan kezdõdik a tanév. A Budavári
Önkormányzat, ahogy korábban, úgy az idei
évben is különbözõ támogatásokkal segíti a
családokat, az iskolakezdést. Szeptember 15-ig
igényelhetõ az iskolakezdési támogatás, amelynek összege gyermekenként 10.000 forint. A
támogatást Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány
formájában nyújtja az önkormányzat. A támogatásra jogosult az az I. kerületben lakcímmel
rendelkezõ általános, vagy – a 19. életévét még
be nem töltött – nappali tagozatos középiskolás
gyermeket nevelõ család vagy egyedülálló szülõ,
akinek családjában az egy fõre esõ jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 százalékát,
amely 2018-ban 99.750 forint. Egyedülálló
szülõ esetében az összeghatár az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400
százaléka, azaz 114.000 forint.
A szociális tanulmányi ösztöndíj iránti
kérelem szeptember 30-ig nyújtható be. Az
ösztöndíj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40 százaléka,
2018-ban 11.400 forint. A támogatásra jogosult az általános iskola második osztályát
elvégzett tanuló, valamint a középiskola nappali tagozatán tanulmányit folytató tanuló –
legfeljebb 22. életévének betöltéséig – akinek
az elõzõ tanév tantárgyi átlaga 4,5 vagy a fölött
van, és a családjában az egy fõre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 százalékát, azaz 2018-ban 71.250 forintot.
További információ a Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálatán vagy a Népjóléti
Csoporttól kérhetõ.
Telefon: +36 1-458-3028
E-mail: nepjolet@budavar.hu

* * *

A kormányzati intézkedéseknek köszönhetõen
az idei tanévkezdéskor több tízezer forinttal
több maradhat a családoknál, hiszen a gyerekek
1-9. évfolyamig ingyen megkapják a tankönyveket, és a rászorulóknak biztosítják az iskolában
az ingyenes étkezést. Utóbbira jövõre csaknem
10 százalékkal több forrást biztosít a kormány.
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Eckhardt Gábor sorozata folytatódik a Jókai Anna Szalonban

Szeptembertõl újra Vízizene
A tavaly megnyílt Jókai Anna Szalonban új
zenetörténeti sorozat indult a muzsika barátainak. A program játékos kedvû gazdája, a
városrész neve nyomán nevezte el így: Vízizene –
Mindentudás Egyeteme a Vízivárosban. Az elsõ
évad tapasztalatairól és a folytatásról Echardt
Gábor zongoramûvésszel beszélgettünk.
t Mennyire érezi magát otthonosan a Jókai Anna

„FELESÉGEK FELESÉGE”
Szeptember 4-én, kedden 18.00 órától a
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Mûvészeti Társaság programja a 190 éve született és 150 éve
elhunyt Szendrey Júlia emlékére.
A jelmezes, színházi megformálásra törekvõ
összeállítás gerincét a nagy magyar múzsa naplórészletei és versei adják Tallián Mariann
elõadásában (Három rózsabimbó, Gondolatim,
érzeményim, Élni vagy meghalni), amelyre reflektálnak a férj, Petõfi Sándor Úti Napló részletei
és Júliához írt versei Lázár Balázs színmûvész
tolmácsolásában.
Ezt színesítik, egészítik ki a kortársak feljegyzései, korabeli újságcikkek, kordokumentumok. A mûsorban elhangoznak még Szendrey
Júlia saját, egykorú dallamokra írt népies mûdalai, Petõfi énekelt versei (többek között
Arany János megzenésítésében), illetve néhány
hangszeres dallam az 1840-es évek magyar társasági zenéjébõl Csörsz Rumen István régizenész énekhangján, gitárkíséretében.
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a jokaiannaszalon.hu weboldalon
vagy a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail
címen lehet a program megjelölésével.

Szalonban? Kialakult a Mindentudás Zeneszalonjának törzsközönsége?
– Már az elsõ alkalommal érezhetõ volt a helyszínnek és a várbeli közönségnek a varázsa. Szinte
azonnal egymásra találtunk. A szalon mérete
ideális a házimuzsikálásra, a drapéria színvilága
kifejezetten megnyugtató és jól illeszkedik a
mûfajhoz. A hangszer gazdag lehetõségeket kínál
az elõadóknak, a terem akusztikája igen kellemes.
És mindez könnyen elérhetõ helyen. Ha még az
elõadó is megüti ezt a mércét, akkor tulajdonképpen egy sikertörténetrõl beszélhetünk! A közön-

ENIGMA-VARIÁCIÓK
Szeptember 12-én, szerdán 18.30 órától folytatódik a Vizizene, ezúttal Enigma-variációk:
rejtélyek, rejtvények... – avagy a megfejthetetlen
kód címmel nyomozás a romantikus angol
zeneszerzõ, Edward Elgar mûveiben.
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a jokaiannaszalon.hu weboldalon
vagy a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail
címen lehet a program megjelölésével.
1011 Budapest, Iskola utca 28.
Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig:
16.00 – 20.00 óráig
A látogatás idõpontjával kapcsolatban
ajánlott elõzetesen egyeztetni.
Telefon: +36-20-363-0577
E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu
www.jokaiannaszalon.hu,
facebook.com/jokaiannaszalon

Programok
MAGYAR EMLÉKEKÉRT
A VILÁGBAN EGYESÜLET

(Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. székházának
elõadóterme, 1016 Budapest, Gellérthegy u. 3032.)
Szeptember 11-én, kedden 18.00 órától Nemzeti
értékeink, a Hungarikumok (VII. rész): a magyar víz és
gyógyvíz híre a világban. A magyar környezetvédelem
szerepe a nemzet és a Föld sorsának alakulásában.
Elõadó: Dr. Bardocz Zsuzsa egyetemi tanár, környezetvédõ. Köszöntõt mond: Terplán Zoltán, az esztergomi
Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum fõmunkatársa, történész-muzeológus. Közremûködnek:
az óbudai Than Károly Ökoiskola Gimnázium és
Szakközépiskola diákjai.

VÁRKERT BAZÁR

(1013 Ybl Miklós tér)
Szeptember 9-ig látogatható a Magyarország
Kincsei – Épített örökségünk címû fotókiállítás a rendezvényteremben. A Magyar Építõmûvészek Szövetsége elsõdleges feladatának tekinti, hogy egy hiánypótló kiállítás keretében bemutassa megújult mûemlékeinket, történelmi épületeinket, tereinket. Kiemelt
célként fogalmazták meg, hogy a fõváros nevezetességei mellett a vidéki Magyarország mûemlékeire is
ráirányítsák a szakma és az érdeklõdõk figyelmét.
A Magyarország Kincsei – Épített örökségünk címû
kiállítás reprezentatív válogatás kiemelkedõ építészettörténeti emlékeinkbõl.

HAGYOMÁNYOK HÁZA –
KÖZÖSSÉGI TEREM

(1011 Budapest, Apor Péter utca 2-4.)
Szeptember 14-tõl újra Aprók tánca - Gyermektáncház a Hagyományok Házában péntekenként
17.00-18.30-ig. A belépõdíj: 500 Ft/fõ (2 éves kor
felett, gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt). Elõzetes
bejelentkezés nem szükséges.

séggel kialakult egy közvetlen, már-már baráti viszony. Az elõadások vége többnyire beszélgetésekbe torkollik és a mûsor kialakításában is
szeretnék egyre inkább rájuk támaszkodni. Ha
rövid választ szeretne a második kérdésre, akkor:
igen! Van már nagyon igényes, nyitott törzsközönsége a sorozatnak.
t„Zenekíváncsiaknak” szóló sorozatában minden
alkalommal szinte a közönség személyes ismerõsévé
teszi a bemutatni kívánt zeneszerzõt. Az ön számára
mennyi kutatómunkát jelent egy-egy elõadás elõkészítése?
– Hála Istennek nincs szükségem sok alvásra, így
az éjszakák kiváló kutatási lehetõséget biztosítanak a felkészüléshez. Valójában a szabadidõm
legnagyobb részét felemészti az információk
utáni kutakodás. Azért is, mert – félreértéseket
elkerülendõ – én nem vagyok hivatásos zenetudós! Nekem ez a hobbim – a zongorázás és a
tanítás mellett. Gyerekkorom óta érdekel a
zenetörténet, már az általános iskolában is tartottam elõadást, vetélkedõt osztálytársaimnak. Nos, hogy mi
szükséges egy ilyen elõadáshoz?
A mûsorok tematikájának kitalálása, a hozzávaló ismeretek
gyûjtése, szortírozása, a képanyagok letöltése, a felhangzó
mûsorszámok betanulása vagy a
megfelelõ közremûködõk fellelése, felkérése (ezzel egyben a
felelõsség magamra vállalása) és
természetesen a határidõk betartása…ez így mind, egyben jelenti
az elõkészületeket.
t Érezhetõen sokféle módon,
többek között diavetítéssel, hangfelvételekkel és videó-bejátszásokkal
is fenntartja az érdeklõdõk figyelmét. Tanári tapasztalata vagy a technikai érdeklõdése miatt választja ezt
a módszert?
– Azt hiszem, a technika színvonala, a kommunikációs eszközök beépülése a hétköznapi
életünk szinte minden sejtjébe,
megköveteli ezt a fajta formát is.
Elsõsorban ez vezérel a vizuális
eszközök alkalmazásában. De
ha az ifjúságra gondolok, akkor
azt is szeretném ezzel üzenni,
hogy igenis azokat az elektronikus eszközöket, amelyeket használnak, lehet a zene, ne adj’
Isten, a klasszikus zene szolgálatába is állítani. Egyik legkedve-

sebb emlékem egy évtizeddel ezelõtti. Egy
Budapest-közeli, jó nevû gimnáziumban tartott
barokk zenei elõadásom után a folyosón elhelyezett internet állványhoz támaszkodva két fiú
éppen a Händel név betûit ütögette be, ahogy
dolgom végezetten elhaladtam mellettük. Kell-e
ennél jobb visszaigazolás?
t Közismert, hogy ön a kortárszene nagy barátja.
Zongoramûvészként, zenei elõadások vezetõjeként
és pedagógusként milyen tapasztalatokat szerzett a
kortárs zene elfogadtatásában?
– Valóban, életem egy szakaszában, bõ húsz éven
át ápoltam és tevékenykedtem kortárs zeneszerzõtársaim mûveinek bemutatásában, sikerre
vitelében. Ebben egyrészt érdeklõdésem az új
iránt, valamint számos komponista barátom
inspirált. Egyfajta tisztább, tradícióktól nem
szennyezett látásmódot tanultam, a kottakép
feltétlen tiszteletét, a hangok precíz megszólaltatását és az együttmuzsikálásnak kimeríthetetlen
változatosságát, hiszen egy nagyobb létszámú
kamaraegyüttesnek is tagja voltam. Nyilvánvaló,
hogy az itt felhalmozott tapasztalatokat szívesen
átadtam tanítványaimnak is.
Másik oldalról nézve viszont azt tapasztaltam,
hogy az érdeklõdés elenyészõ, a közönség fél az
idegen hangzástól. Az elõadásaimban gyakran
hivatkozom a zenei disszonanciára, párhuzamot
vonva korábbi, bevett stílusok „csúnyaságai” és a
mai zene fülünknek kedvezõ irányzatainak
„kellemességei” között. Szeretném, ha a közönségem egyre nyitottabbá válna ilyen fajta zenék
befogadására. Ebben a „stílusban” szinte kötelezõ fogódzkodókat adni a zene befogadásához.
t Az õszi évadra is készen áll a tervekkel?
– Õsszel még maradok a zeneszerzõ portréknál,
Haydn, Schubert, Schumann hívogat. Aztán
meglátjuk, hogy milyen tematikát találunk ki a
közönséggel együtt. Egyébként – ahogy idén – a
tervek szerint jövõre is egy gálakoncerttel zárjuk
a sorozatot. És ne feledjük, hogy a résztvevõ
muzsikusok mind egytõl egyig kiváló tehetségek,
akik tudatosan készülnek a zenei pályára. Már
csak ezért is érdemes ellátogatni a Mindentudás
Zeneszalonba!
Rojkó Annamária

Szeptember 12-én, szerdán 18.30 órától folytatódik a Vízizene, ezúttal Enigma-variációk:
rejtélyek, rejtvények... – avagy a megfejthetetlen kód címmel nyomozás a romantikus
angol zeneszerzõ, Edward Elgar mûveiben.
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a jokaiannaszalon.hu weboldalon
vagy a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail címen lehet a program megjelölésével.

Szûz Mária országa
Tárogató hangja visszhangzott
a Kapisztrán téren, a Mária
Magdolna-templom romjai felett. A toronyban Vesztergám
Miklós fújta õsi dallamainkat.
A torony lábánál ragyogó Fénykorona szolgált a Nagyboldogasszony napi megemlékezés hátteréül. A szervezõk annak állítottak emléket, hogy a 980 éve,
1038. augusztus 15-én elhunyt I.
Szent István király, a keresztény
ma-gyar állam megalapítója, a
halála elõtti napon felajánlotta
a Szent Koronát és Magyarországot Szûz Máriának.
Köszöntõjében Csabai János
színész, az elõadás szerkesztõje
kiemelte: soha nem látott fontossága van a történelmi emlékeinkhez, legendáinkhoz való
ragaszkodásunknak, azok frissen
tartásának. Történelmünk százszor szép és viharos idõszakai
egyaránt bennünk élnek, génjeinkben hordjuk, s adjuk tovább az arra méltó utódoknak.
Amit az akkori idõk tanúinak
hiteles, igazmondó elbeszéléseibõl meghallottunk, úgy érezzük, az utókornak
hagyományozni méltó feladat.
– Így történik ez most is, amikor megemlékezünk elsõ szent királyunkról, aki felvette az
akkori modern keresztény vallást, ezzel biztosítva
a magyarság megmaradásának esélyeit – fogalmazott a színmûvész. – Egyben emlékezetünkbe idézzük eleink õsi patrónájához, Babba Máriához, a
napba öltözött asszonyhoz, vagyis Nagyboldog-

asszonyhoz fûzõdõ kötõdését. István király 980
évvel ezelõtt, halálos ágyán a Szent Korona, az
ország, a benne élõ nép felajánlásával égi védelmet kért a magyarságra, Magyarországra.
A bevezetõt követõen Bodnár Diána tolmácsolta Juhászné Bérces Anikó: Fohász Szent
István királyhoz címû költeményét.
A továbbiakban, az elõadás gerincéül szolgáló,
Imre herceghez írt Szent istváni intelmekbõl

idéztek a fellépõk: a toronyból leérkezõ Vesztergám Miklós elõadómûvész, Benkõ Péter Bodnár
Diána és Csabai János színmûvészek, valamint
a drámai hangulat fokozásáról sámándobjával
gondoskodó Sinkovits-Vitay András.
Az intelmek mellett elhangzott Ratkó József:
Szent István király imája, Rozványi Dávid: Békési
Szent István, Pete László Miklós: A néhai Szent
DIA
István címû verse.
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Augusztus 30. 18.00 óra

Nagymesterek a Várnegyed Galériában
A Budavári Könyvünnep elõestéjén, a Mátyás
Emlékév programjaihoz kapcsolódva, augusztus
30-án megnyitja kapuját a reneszánsz és barokk
festõmûvészek arcképcsarnoka. Árkossy István
festõmûvész különleges, egyedi kiállítása a
Várnegyed Galériában tekinthetõ meg. A
Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett mûvésszel a korszakról és a válogatás szempontjairól is beszélgettünk.

Díszvendégünk
Székelyudvarhely
A Könyvünnep díszvendége Székelyföld kulturális központja, Székelyudvarhely. A látogatók a fesztivál három napja alatt közelebbrõl
is megismerkedhetnek a város méltán híres kulturális életével, az udvarhelyszéki és kalotaszegi
táncokkal, viseletekkel, és természetesen erdélyi
írókkal is. Székelyudvarhely és Budavár immár
tizenkét esztendeje testvérvárosok.

t A Könyvünnep kapcsán Budavárban újra a figye-

lem középpontjába kerül a reneszánsz mûvészet.
Ön félszáz korabeli alkotó portréját festette meg – a
sorozat ma már a KOGART Mûvészeti Alapítvány
tulajdona. Az arcképek készítésekor hogyan állt
össze az ötvenes lista?
– Ha egy virágos rétrõl kell az ötven legszebb szál
virágot kiválasztani, az bizony senkinek nem
könnyû feladat. Valami hasonló áll fenn jelen
példánknál is, hiszen a mûvészetek évszázados
története bámulatos gazdagságával határtalan
lehetõségeket kínál egy ilyen impozáns csokor
összeállítására. Természetesen léteznek olyan
nagymesterek, akik fenntartások nélkül helyet
követeltek maguknak ebben a sorozatban, aztán
ahogy bõvült a kör, mások már az életmûhöz
való személyes kapcsolódásom, vagy a stílusbéli
sajátosságok iránti vonzalmam és szimpátiám
révén jutottak fel a listára. Éppen ezért ez a ciklus
állhatna akár kevesebb, vagy akár több képbõl is,
de az ötvenes kerek számnál azért is állapodtam
meg, mert egy ekkora anyag önálló kiállítás
megrendezésére is tökéletesen megfelel. A munka kezdetén fõként az itáliai festészet nagyjaira
gondoltam, de egyszerûen nem tudtam ellenállni
a fokozódó kísértésnek, hogy a flamandok és
németek közül is ne válasszak ki bár néhány mellõzhetetlen klasszikust is. Mert Rembrandt,
Rubens, Holbein például hogyan maradhatott
volna ki az ünnepeltek közül?!
t Milyen módszerrel tanulmányozta az elõdök életútját és arcvonásait?
– A kötõdésem nem friss eredetû, már igen régóta vonzódtam e remek stílustörténeti korszakokhoz, hiszen köztudott, hogy a reneszánsz és
barokk kor ragyogó példái mindmáig utolérhetetlenek. Ahogy fokozódott érdeklõdésem, úgy
erõsödött bennem a szándék is: mennyire jó volna, ha vásznaimon is maradna ennek az ihletettségnek valamiféle érzékelhetõ nyoma. S mivel
múzeumi látogatásaim alkalmával feltûnt, mekkora utakat kell bejárni ahhoz, hogy egy-egy korabeli jeles mester arcképével vagy önarcképével a
világhírû múzeumokban szemtõl szembe kerül-
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hessünk, elhatároztam: lehetõleg saját mûveik
alapján megfestek egy olyan ciklust, ahol együtt
szerepelhetnek mindahányan közös kiállító térben. Erre eddig még nem volt példa. Természetesen minden mester életútját végigböngésztem a
legkülönfélébb dokumentumok felhasználásával, ez pedig egy nem remélt, magával ragadó
idõutazás extatikus élményével ajándékozott
meg. Önarcképeik alapján – vagy ha netán ilyen
nem készült, akkor a leghitelesebb dokumentum
felhasználásával – minden képnél a legvalószerûbb ábrázolás hûségére törekedtem. Éppen az
idézett személy iránti tiszteletbõl.
t A festmények képi világa, a színek és az ábrázolásmód a reneszánsz és barokk világát idézi.
Hogyan érhetõ tetten a festményeken a 21. század?
– A sorozat szemlélése közben a huszonegyedik
század prizmáján keresztül tekintünk vissza az
idõben ma már távoli eseményekre. Közben a
szemléletkülönbség felfedezése önmagunk jellemzésére is kiváló lehetõséget nyújt, hiszen érzékelhetõen átjön a képeken, hogy miben vagyunk mi
mások, mint õk voltak. De az is szembetûnõ, hogy
miben érdemes akár még ma is azonosulni velük,
mit érdemes tanulni tõlük, hiszen a valódi
mûvészi értékek örökéletûek, maradandóak, nem
lehet „divatjamúltként” tekinteni rájuk. Jómagam
egyfajta képszerkesztési fogással, az elemek
összekapcsolásának változatos grafikusi megoldásaival szándékoztam némi mai „ízt” belevinni a
megjelenítés munkafolyamatába.
t Kérem, árulja el, hogy a Várnegyed Galériában
kiállított festõmûvészek közül kik a személyes kedvencei és miért éppen õk?
– Ennél nehezebbet talán nem is kérdezhetett

volna. S ha már a felvetés nem könnyû, válaszolni sem túlságosan egyszerû rá. Amikor még nem
sejtettem, hogy ötven darabból álló sorozat lesz a
végeredmény, elsõre csupán négy-öt kedvencem
arcképét szándékoztam megfesteni. Aztán az
idõutazás magával ragadó élménye és a nézõk
állásfoglalása egyértelmûen arra sarkalt, hogy ne
álljak itt le, hanem egy átgondolt, kibõvített lista
alapján lépjek tovább a legnevesebb mesterek
megidézésével. És akkorra már körvonalazódott
egy kötet lehetõsége is olyan formán, hogy minden képhez egy egész oldalas esszét írjak. Ez 2010
és 2013 között megvalósult, az album a kiállítás
helyszínén is elérhetõ lesz. Visszatérve kérdésére:
eszerint az elsõ öt kép volt az, ami valóban annyira kedves volt számomra, hogy akár meg is
állapodhattam volna azoknál. Név szerint: Dürer, Michelangelo, Leonardo, Raffaello és Tizian.
A szóban forgó festmények, noha megjárták
Prágát, Kolozsvárt is, mindig, minden rendezvény alkalmával – miként ezúttal a Várnegyed
Galériában is –, egymás mellett függnek ugyanabban a sorrendben, ahogy születésük után a legelsõ kiállítás alkalmával közönség elé kerültek.
A kiállítás megnyitóját augusztus 30-án 18.00
órakor tartják a Várnegyed Galériában. Köszöntõt mond dr. Földváry Gábor miniszteri biztos,
a tárlatot Marosvölgyi Gábor mûvészettörténész,
a Kovács Gábor Mûvészeti Alapítvány munkatársa nyitja meg. Közremûködik Árkossy Ilona színmûvész és Gál Márta zongoramûvész. A kiállítás
szeptember 29-ig tekinthetõ meg a Batthyány u.
67. szám alatt. Mindenkit szeretettel várnak, a
belépés ingyenes.
Rojkó A.

– A testvérvárosi kapcsolat
elsõsorban kulturális célokat
szolgál. Arra törekedtünk az
elmúlt években, hogy ne
csak a városve–
zetõk, hanem a
városaink lakói
is találkozhassanak egymással. Hisszük, Gálfi Árpád, Székelyudvarhely
hogy kulturális, polgármestere
hagyományõrzõ alkotásainkkal hozzá tudunk
járulni a budavári rendezvények sokszínûségéhez – mondta el lapunknak Gálfi Árpád,
Székelyudvarhely polgármestere. Kifejtette: az
erdélyi származású tehetséges íróink ma már
nem székelyföldi kiadóknál kopogtatnak,
hanem a közismert magyarországi kiadóknál.
Az irodalomról szólva a polgármester elárulta: kedvence Tamási Áron Ábel trilógiája.
– Mostanság Böjte Csaba testvér gondolatait
olvasom, amelyek „Út a végtelenbe” címmel
jelentek meg. De Kányádi Sándor géniuszunk
élete, munkássága és halála is hatással volt rám,
így valahányszor alkalmam akadt az elmúlt
hetekben, mindig elolvastam egy-egy verset, idézetet a mi „Sándor bátyánktól”. (Kányádi Sándor Székelyudvarhely díszpolgára is volt – a szerk.)
Erõsen belevéste emlékezetembe kitartását
egy idézettel, amely szerint én is élek: „Megalázkodni vénen se szeretnék, ha eddig kibírtam.”
Azt hiszem, lehet megalázkodva is élni, de nem
érdemes. Sokkal több gyümölcsöt terem az
egyenesség, a becsület, a kitartás. Akkor is, ha
csak hosszútávon térül meg az elvetett magja az
egyenességnek – fogalmazott Gálfi Árpád a
nagyszerû költõnkkel kapcsolatban, akinek
emléket állít a 16. Budavári Könyvünnep.
DIA

Augusztus 31. 18.00 óra

Kiállítás Kányádi Sándor emlékére a Virág Benedek Házban
A Döbrentei téren álló hargitai mészkõszikla –
Elek apó kútja – ma már nem csupán az erdélyi
mesemondóra, Benedek Elekre, hanem a kút
ötletgazdájára, Budavár díszpolgárára, a június
20-án elhunyt Kányádi Sándorra is emlékeztet.
A Kossuth- és Herder-díjas költõ, író, mûfordító
személyes tárgyaiból, emléktárgyakból, a családi
fotóalbum különleges képeibõl és a kortársak
visszaemlékezéseibõl augusztus 31-én, a Budavári Könyvünnep keretében nyílik kiállítás e
mesekút közelében, a Virág Benedek Házban.

Az egykori fotókat, személyes tárgyakat Kányádi Sándor felesége, Tichy Magdolna bocsátotta
rendelkezésre. Magdi néni hatvan esztendõn
keresztül volt hû társa és szerkesztõi pályáján
munkatársa férjének.
A Találkozások címû kiállítást augusztus 31én 18.00 órakor Szakolczay Lajos Széchenyi-díjas
magyar irodalomtörténész, irodalom- és mûvészetkritikus nyitja meg a Döbrentei utca 9. szám
alatt. Közreműködik: Pál Eszter énekes.
Az elképzelések szerint a tárlat szeptember
végéig látogatható, a szervezõk hetente különKányádi Sándort a gondviselés hosszú élettel leges, személyes tárlatvezetésekkel is készülnek
r.a.
áldotta meg, nemzedékek sora szólította „Sanyi majd. A belépés ingyenes.
bácsiként”. Bár hófehér hajával és sétabotjával
* * *
az utóbbi esztendõkben valóban az idõs Mester
alakját mutatta, ám amikor verset mondott, A Budavári Könyvünnep több programjával is
interjút adott vagy elõadást tartott, minden alka- megemlékezik az idén nyáron elhunyt Kossuthlommal rácáfolt az életkorára. Aki találkozott díjas költõrõl, Budavár díszpolgáráról.
Sándor bácsival, azt rögtön magával ragadta
derûje, életszeretete és modern gondolkodása. Szeptember 1-jén, szombaton 18.00 órától
A Találkozások címû kiállítás fotókkal, szemé- Kányádi Sándor emlékest a Jókai Anna Szalonlyes tárgyakkal, filmvetítésekkel és természetesen ban. Közremûködik: Incze Ildikó, Lázár Anna,
versekkel idézi meg alakját. A kiállítótermekben Takács Bence. A program elõzetes regisztráa látogatók maguk is tanúi lehetnek Kányádi cióhoz kötött! Regisztráció: jokaiannaszalon@
Sándor egyedi sorsának és találkozásainak az budavar.hu
anyanyelvvel, a mûfordítással, a kisebbségi léttel,
a pályatársakkal, barátokkal és természetesen a Szeptember 2-án 18.00 órától a Szentháromság
gyerekekkel. A Virág Benedek Ház termeiben téren Vannak vidékek… címmel a Kaláka
nemcsak a tabáni otthon hangulatát idézik fel együttes tiszteleg Kányádi Sándor emléke elõtt.
személyes tárgyakkal, hanem a kolozsvári lakásá- Közremûködik: Becze Gábor, Gryllus Dániel,
Gryllus Vilmos, Radványi Balázs.
nak milliõjébõl is ízelítõt kaphatunk.
Nagy Gábor Tamás és Pécsi Györgyi, a Kányádi-monográfia szerzője a kiállítás előkészítésén
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A BUDAVÁRI KÖNYVÜNNEP
AUGUSZTUS 31. PÉNTEK

SZEPTEMBER 1. SZOMBAT

15:30 Udvarhelyszéki és kalotaszegi táncok a székely- 10:00 Szépenszóló Fütyöri – az Álomzug Társulás
udvarhelyi Boróka Néptáncegyüttes elõadásában.
elõadása gyerekeknek.
16:00 Ünnepélyes megnyitó
A 16. Budavári Könyvünnepet Nagy Gábor Tamás,
Budavár polgármestere, Gálfi Árpád, Székelyudvarhely
polgármestere és Bencsik Gábor, a Magyar Mercurius
Könyvkiadó igazgatója, a Magyar Krónika fõszerkesztõje nyitja meg.

10:40 Marék Veronika dedikál
A kockásfülû nyúl, a Boribon és Annipanni, a Kippkopp mesék népszerû szerzõje várja a kicsiket és nagyokat a Könyvünnepen.
11:30 A Figurina Bábszínház elõadása:
Grim/m/aszok

17:00 Berecz András mesél az igazság- és egészségkeresõ Mátyás királyról.
12:15 Bemutatkozik Székelyudvarhely
Farkas Wellmann Éva: Parancsolatok címû kötetének
bemutatója a székelyföldi Evilági zenekar kíséretében.
13:30 Segítség nehéz idõkben – levélválogatás Thallóczy Lajos hagyatékából. Az Országos Széchényi
Könyvtár könyvbemutatója.
13:50 A Holdtündér fátyla
Gál Mária és Szalai Szonja gyermekkönyve a Muravidék
Baráti Kör Kulturális Egyesület gondozásában jelent meg.
14:10 Az Anima Könyvesbolt és a Püski Kiadó
könyvbemutatója
Dr. Gecse Géza: Nemzetpolitika – szorítóban. Aspektus – határok nélkül 2002-2017.
14:50 Udvarhelyszéki és kalotaszegi táncok a székelyudvarhelyi Boróka Néptáncegyüttes elõadásában.
17:00 Vásáry Tamás: A zenén túl …
Vásáry Tamás zongoramûvész és karmester, a kortárs
15:00 Egy asszony két vétkecskéje
zenei élet világszerte elismert és meghatározó jelenKóka Rozália könyve bukovinai székely, gyimesi- és tõségû személyiségének 1996-1997-ben, illetve 2013moldvai csángó népi szerelmes történetekkel, mesék- 2015-ben a Zeneakadémián tartott elõadás-sorozatának
kel, mondákkal és legendákkal.
az anyagát tartalmazza ez a könyv. A kötetet a bemutató
után Vásáry Tamás dedikálja a Nap Kiadó pavilonjánál.
15:20 Hopp hajnalig – lemezbemutató
A fiatal és aktív csapat évek óta foglalkozik Bukovina 17:40 Budapest ostroma 1944-45, A Várnegyed ostro18:00 Magyar Szemle
hangszeres népzenéjével. Ennek alapjául Kodály Zoltán ma 1944-45. A két kötet a sorsdöntõ heteket az ott élõ
Szabados szabadság – Granasztói György válogatott írá- 1914-es helyszíni gyûjtését vették, de a késõbbi, Magyar- emberek szemszögébõl mutatja be.
sai és Kodolányi Gyula világa – Tanulmányok és mél- országra áttelepült bukovinai székelyekkel készült
tatások 1982-2017 címû könyvek bemutatója.
gyûjtéseket is alaposan tanulmányozták.
18:30 Mivel foglalkozik egy térképtörténész? – Az 15:45 Báger Gusztáv 80 – Írók Alapítványa Széphalom
Országos Széchényi Könyvtár bemutatója.
Könyvmûhely. Báger Gusztáv 80. születésnapjára megjelent Napharang címû, összegyûjtött és új verseinek
19:20 A Kortárs Kiadó bemutatkozása
kötetérõl beszélget a szerzõvel Mezey Katalin kiadóvezetõ.
20:30 A Jazzical Trió koncertje
Káel Norbert zongorista triója ismert klasszikus zenei 16:00 A Budavári Tóth Árpád Mûfordító Díj átadása
darabok jazzes átiratait mutatja be a közönségnek. A Az idei év díjazottja Tatjana Voronkina orosz mûforKönyvünnepen Beethoven-mûsoruk is elhangzik.
dító.

18:15 Sárközi Mátyás: Ládafia-történelem
A kötetrõl a szerzõvel Farkas Charlotte szerkesztõ
beszélget.
18:45 A Magyar Nemzet Aranykönyve
Kisvarga Gábor könyve a Pytheas Kiadónál jelent meg.
19:15 Helynévrégészet
Faragó Imre könyvének bemutatója a színpadon.

Klasszikus és jazz: Jazzical Trió

20:30 Népzene a Kárpát-medencébõl – Szalonna és
Bandája koncertje
A Szentháromság téren a Kárpát-medence leggyönyörûbb zenéi szólalnak meg Szalonna és bandája
elõadásában. Többek között kalotaszegi, nógrádi, galgamenti muzsikával teremtik meg a tõlük megszokott,
fergeteges hangulatot.
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PROGRAMJAI
SZEPTEMBER 2., VASÁRNAP
10:00 A székely menyecske meg az ördög – Fabók
Mancsi bábszínháza gyerekeknek.

Buda Eliberata

11:30 Csintekerintõ – Bognár Szilvia és zenekara
koncertje gyerekeknek.

12: 45 Kõbálvány visszanéz
Pécsi Sándor könyvének bemutatója.
13:00 Udvarhelyszéki és kalotaszegi táncok a székelyudvarhelyi Boróka Néptáncegyüttes elõadásában.
13:30 Bemutatkozik Székelyudvarhely
Nagy Koppány Zsolt íróval és mûveivel is megismerkedhetnek a látogatók.
14:00 A Magyar Napló Kiadó könyvbemutatói
14:40 A Hungarovox kiadó könyvbemutatói
15:20 Czakó Gábor mutatja be új kötetét
Czakó Gábor: Nyelvünk aranyága – esszék és tanulmányok a magyar nyelvrõl címû könyv bemutatója.
16:00 Régi zenék, régi szövegek – Márai Szalon a
Budavári Könyvünnepen. Középkori magyar bordalok, szerelmes énekek és ételreceptek hangzanak el.
Házigazda Szigethy Gábor író, rendezõ.
17:00 A Püski Kiadó könyvbemutatói
Döbrentei Kornél: A harapófogó öblében, Mikó
Lajos: Menekülés Saigonból, Kégl Ildikó: Életszag,
Cey-Bert Róbert: A szabadságharcos címû kötetének
bemutatója.
18:00 Vannak vidékek … – a Kaláka együttes koncertje
A koncerten Kányádi Sándor verseié a fõszerep.
20:30 Kitalált világ – Für Anikó koncertje
Für Anikót, a Jászai Mari-díjas, érdemes mûvészt egy új
oldaláról ismerheti meg a közönség, A személyes hangvételû anekdotákkal fûszerezett est az irodalom, a zene
és a színház esszenciája. Bereményi Géza gondolatiságát
és Hrutka Róbert egyedi zenéjét Für Anikó tehetsége,
érzékenysége, kisugárzása teszi igazán varázslatossá.

1686. szeptember 2. Buda történelmének egyik jeles
napja. 332 esztendõvel ezelõtt ezen a napon a XI. Ince
pápa által életre hívott Szent Liga szövetséges csapatai
hõsies küzdelemben visszafoglalták a Budai Várat a
töröktõl. Buda Eliberata! – Azaz: Buda felszabadítva!
Buda felszabadítását egész Európa ünnepelte: a tûzijátékok, misék, himnuszok, versek örökítették meg ezt a
dicsõ tettet.
1686-ban Lotharingiai Károly herceg és Miksa bajor
választófejedelem vezetése alatt mintegy 65.000 fõnyi
sereg, soraiban 15.000 magyar vitéz gyûlt össze. A vár
lövetése június 18-án kezdõdött, s június 24-én a
keresztény csapatok bevették a Vízivárost. Július 13-án
indult meg az elsõ roham a vár északi frontján, 16-án
pedig a déli rondellát támadták az ostromlók. A védõk

Abdurrahman pasa vezetésével szívósan és eredményesen védekeztek, s elszántságukat az sem csökkentette,
hogy július 22-én egy becsapódó ágyúgolyó a levegõbe
repítette a vár lõporraktárát.
Hosszú hetekig tartó kitartó ostrom után szeptember 2-án indult meg a keresztény sereg döntõ rohama.
A falra elsõként felhatolók között volt Fiáth János.
Egyes források szerint õ tûzte az elsõ magyar zászlót a
vár falaira, a mai Anjou bástya magasságában.
A hetvenöt napig tartó, óriási véráldozatot követelõ
ostromban húszezer hõsi halott maradt a csatamezõn.
Hõsiességükre és Buda török uralom alóli felszabadítására koszorúzással emlékezik a Budavári Önkormányzat szeptember 2-án 15.00 órakor a Bécsi kapu
téren; hagyományõrzõk kíséretében megkoszorúzzák a
téren található, angyalt ábrázoló emlékmûvet.

A MÁTYÁS EMLÉKÉV
A KÖNYVÜNNEPEN
HAGYOMÁNYÕRZÕ TÁBOR
A SZENTHÁROMSÁG TÉREN
Mátyás-korabeli keresztény tábor és török tábor a
végvári idõkbõl. A Könyvünnep ideje alatt az érdeklõdõk megtekinthetik a XV. századi zsoldos kompánia
táborát, ruházatát, valamint fegyverzetét és nem utolsó
sorban táncait, amelyek a tábori mulatságok szerves
részét képezték.

MÁTYÁS-TEMPLOM
Szeptember 2-án 16.30 órától Mátyás-templomi séta
Berg Judit: A holló gyûrûje címû könyv alapján. A program elõzetes regisztrációhoz kötött! Regisztráció:
konyvunnep@budavar.hu

MÁTYÁS KIRÁLY JÁTSZÓTÉR
Szeptember 1-jén, szombaton 11.40 órától Mesés
várséta Mátyás király nyomában a Görömbő Kompániával.
Szombaton és vasárnap 15.00-19.00 óra között középkori hangulatú kézmûves játszóház: reneszánsz fejdísz
készítés és könyvkötés, valamint kötélverés és papírmerítés.
KARSZALAG-KEDVEZMÉNY
Aki a Budavári Könyvünnepen könyvet vásárol, karszalagot kap,
amellyel kedvezményesen látogathatja az együttmûködõ intézmények programjait, kiállításait.
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Engedelmes rockerek Arizónából

HAHÓ, ITT
A CZAKÓ!

Fergeteges hangulat a Nyárbúcsúztatón

Programok
a Sportközpontban

A Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont
szeptembertõl is várja sport és családi programjaival a látogatókat.
JÓGA
Szeptember 3-tól hétfõn és szerdán 18.00 –
19.30 között jóga a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont Közösségi helyiségében. Külön felszerelés nem szükséges, jóga matracot és kiegészítõ eszközöket biztosítanak. Részvételi díj: I. kerületi
lakosoknak, I. Kerületkártyával rendelkezõknek 1000
Ft /alkalom, kerületen kívüli érdeklõdõknek 1500 Ft /
alkalom. További információ: Horváth Cintia: +3630-3960-323; szintikeee@gmail.com
EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ SZENIOR TÁNC
Keddenként 11.00 órától a Sport- és Szabadidõközpont Közösségi helyiségében Egészségmegõrzõ Senior Tánc. Javítja a memóriát, a testtartást, az egyensúlyt. Erõsíti az izmokat, a tüdõt és
a szívet. Nem kell hozzá partner, sem elõzetes tánctudás. A részvétel a kerületi lakosoknak ingyenes.
További információ: +36-1-375 0336.
FUN DANCE - TÁNC ÓVODÁSOKNAK,
KISISKOLÁSOKNAK
A tanfolyammal kapcsolatos elsõ megbeszélést
szeptember 25-én, kedden 16.30 órakor a
Czakó Utcai Sport Központ Közösségi Termében tartja Németh Zsuzsanna oktató. Korosztály: 3-13 éves
korig, fiúknak és lányoknak egyaránt.
További információ: Németh Zsuzsanna +36-70637-9684
MOZDULJ TUDATOSAN ZSÍRÉGETÕ
TRÉNINGGEL!
Szeptember 13-án, csütörtökön 17.00 órától
újra alakformáló, zsírégetõ torna a Sportközpont
Közösségi helyiségében. Részvételi díj: kerületi
lakosoknak 1200 Ft/alkalom, 4000 Ft/4 alkalmas
bérlet; kerületen kívülieknek 1400 Ft/alkalom,
4800.- Ft/4 alkalmas bérlet. Polifoamot biztosítanak.
Elõzetes regisztráció szükséges: mozduljtudatosan
@gmail.com. Facebook elérhetõség: @mozduljtudatosan
KERÜLETI NORDIC WALKING KLUB
A nyári szünet utáni elsõ alkalom szeptember 10.,
hétfõ 09.00 óra. Találkozó új helyszínen: Vérmezõ,
a Széll Kálmán tér felõli részen lévõ fitneszeszközöknél
(régi játszótér). A részvétel a kerületi lakosoknak
ingyenes. Igény szerint felszerelést is tudnak biztosítani.
További információ: +36-1/375 0336
TENISZOKTATÁS A CZAKÓN
Szeptember 3-tól csoportos és egyéni oktatás
szakoktatók irányításával.
További információ: +36- 30-789-3728.

NYITVA TARTÁS:
Hétfõ-péntek: 07.00 – 20.00
Szombat: 08.00 – 20.00
Vasárnap: 08.00 – 18.00

Augusztus utolsó hétvégéjén Nyárbúcsúztató Bált rendezett az önkormányzat a Czakó utcai Sport- és
Szabadidõközpontban. Mondhatnánk, hogy a buli olyan jól sikerült,
hogy másnapra szinte beköszöntött
az õsz, az addig 35 fokos kánikulából hirtelen 20 fokos hûvös idõ
lett. Egy biztos, az idõjárás szeszélyeirõl nem a Nyárbúcsúztató sztárvendége, az arizónai Mogollon
Band tehet, hiszen õk fergeteges
hangulatot varázsoltak a színpadra.
A banda a Mogollon nevet a
Mogollon Rim miatt választotta,
ami Arizona egyik 320 kilométeres
hegyvonulata, lévén az együttes
Észak-kelet arizonai. A Mogollon
Band 1979-ben indult. Akkor,

amikor a new wave és a metál zene
tarolt, õk mégis a country rock mellett tették le voksukat. Duane
Moore, a zenekar alapítója, vezetõje
középiskolás barátaival hozta össze
az elsõ Mogollont. Mivel a lányok
rajongtak a rock and rollért, így természetesen megtanulták a klasszikusokat. Ugyanakkor szívesen toltak
volna keményebb rockot, de szüleik
kizárólag úgy járultak hozzá pályaválasztásukhoz, ha countryt játszanak. A rock lázadó muzsika, a
lázadó zenészi alapállásnak némileg
ellent mond a szülõi akarat teljesítése. E problémát azzal oldották
fel, hogy nem kizárólag country, de
megannyi rock szerzemény szerepelt
és szerepel máig repertoárjukon.
A banda jelentõs arizónai rajongótáborral dicsekedhet, de állandó
közönség fogadja õket Kaliforniában, Oregonban, Mexikóban. Sõt,
Németországban is, ahol rendszeresen megfordulnak különbözõ nagy
fesztiválokon. Egyik állandó fellépõ
helyük Regensburg, Budavár testvérvárosa. Innen a budavári ismeretség
is. A Mogollon Band olyannyira
kedvelt a dél-német városban, hogy

számos rajongójuk elutazott utánuk
a Czakó utcába is. A Nyárbúcsúztatón adott koncertjükön a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium tanárai
és diákjai is közremûködtek (képünkön, fent.)
A koncert elõtt délután családiés gyermekprogramok, kutyás bemutató, swing tánctanítás szórakoztatta a látogatókat a Nyárbúcsúztató
DIA
Bálon.
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PROGRAMOK
HÉTFÕ:
ÚJ! 9:30-11:30
Buboca Baba Klub és Tanoda –kisgyermekes családok részére (0-3 éves kor) rendszeres és személyre szabott, csoportos tanácsadás, beszélgetõ kör.
Elsõ alkalommal, szeptember 10-én, dr. Sényi Katalin
gyermekszemész lesz a vendég. Részvételi díj: 2400
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a bubocababa@
gmail.com címen. További információ, érdeklõdés:
Hamar-Szelényi Éva, www.buboca.hu.

CSÜTÖRTÖK:
08.00-9.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan@gmail.com címen.
09.00-10.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj:
700 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan @gmail.com címen.

14.00-17.00 Bridzs klub. Új érdeklõdõk jelentkezését is fogadják, de a játékszabályok ismerete szük16.30-17.30 Ingyenes jogi tanácsadás. Bejelent- séges.
kezés: drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhe- 16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ orosz társaltõségein.
gókör. Orosz anyanyelvû tanár segítségével töké17.00-18.00 Ingyenes, önszervezõdõ angol társal- letesítheti nyelvtudását.
gókör.
17.00-18.00 Meridián torna. A torna ingyenes,
folyamatosan lehet csatlakozni a csoporthoz.
KEDD:
08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 700 19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális tréning.
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj- Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom, 4600 Ft/4 alkalom.
tudatosan@gmail.com címen.
Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok,
09.00-10.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi 60 év alatti korosztály részére. Bejelentkezés szükséges a
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a moz- mozduljtudatosan@gmail.com címen.
duljtudatosan @gmail.com címen.

PÉNTEK:
10.30-11.30 Ingyenes gerinctorna I. kerületi 08.00-15.00 Termelõi piac a klub elõtti téren.
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a moz08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 700
duljtudatosan@gmail.com címen.
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális tréning. A tudatosan @gmail.com címen.
gerincet átmozgató, nyújtó és mobilizációs gyakorlatok 09.00-10.00 Gerinctorna minden korosztálynak.
fellazítják a környéki izmokat Részvételi díj: 1400 Ft/al- Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges
kalom; 4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés szükséges a a mozduljtudatosan @gmail.com címen.
mozduljtudatosan@gmail.com címen.
10.00-11.00 „Aranycipõ” senior társastánc tanSZERDA:
folyam. Részvételi díj: 500 Ft. Folyamatos csatlakozási
10.30-11.10 Össze-Hangoló kisgyermekes szülõk- lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, +36-30-479-93-28.
nek interaktív népzenés foglalkozás. Foglalkozásvezetõ:
Paár Julianna zeneterapeuta (paarjulcsa@gmail.com). VASÁRNAP:
Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom. Elsõ alkalom: szeptem- Különleges születésnap
ber 19.
Igazán emlékezetessé teheti gyermeke születésnapját a
15.30-16.30 „Aranycipõ”- senior társastánc tan- Vízivárosi Klubban. Igény szerint kalandtúrát, vetélkefolyam, I. kerületi nyugdíjasoknak ingyenes. Folyamatos dõt, alkotómûhelyt is szerveznek a mulatságra. További
csatlakozási lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, +36- információ: Körmendi Csilla, +36-30-531-5577, bolcsbagoly@index.hu
30-479-93-28.
Cím:1015 Bp. Batthyány u. 26. Tel:: 06 20 232 9018,+36-1-780-7660
E-mail: vizivarosiklub@budavar.hu
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Madách Táncmûvészeti Stúdió Budán
„Az iskolákban ugyanolyan nagy szerepet kellene kapnia a táncnak,
mint a matematikának
vagy az idegen nyelveknek – mondja Sir Ken
Robinson, brit oktatási
tanácsadó. Ennek szellemiségében tanítják a
gyermekeket a Madách
Táncmûvészeti Stúdióban is. A létesítmény a
XII. kerületi Beethoven
utcában található.
A tánciskola alapítója Sárközi Gyula, a Magyar
Állami Operaház volt magántáncosa és balettmestere, a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola
egykori docense. A Madách Színház tánckarának
25 éven keresztül volt mûvészeti vezetõje és 2001ben alapította az iskolát a pesti oldalon, Budán
2016-tól várják a táncolni vágyó gyerekeket.
Az iskola szakmai célja a musical táncoktatás
kifejlesztése és az iskolai kereteinek kiépítése
volt. – 1990-ben mutatták be az Olivér címû
musicalt gyermekszereplõkkel. Képzés híján
nehéz volt válogatni – ez volt tehát az elsõ lökés
és ennek köszönhetõ, hogy a Madách Színház
egykori vezetõségének támogatásával nyitottunk egy iskolát – emlékezett az alapító táncos
a kezdeti idõszakra. – Annak ellenére, hogy a
tánciskola független a Madách Színháztól, a
gyerek szereplõket a mai napig innen válogatja
az ország egyik vezetõ musical színháza – mondta Sárközi Gyula.
Ezt támasztja alá, hogy a növendékek olyan
mûvészekkel játszottak együtt, mint Gyabronka
József, Balla Eszter és Láng Annamária a
Madách Színház Stúdiószínpadán a Vackor
nyomában címû színdarabban, de állandó
szereplõi a Madách Színház Macskák jubileumi
elõadásainak, valamint a József és a színes,
szélesvásznú álomkabát darabnak is.
Újdonságként megemlíthetõ, hogy a növendékek láthatóak lesznek a Sportarénában
október 12-én megrendezésre kerülõ Webber
70! gálában is. De nem csak a Madách Színházban láthatóak a növendékek, hanem fellépnek a Magyar Állami Operaház Billy Elliot, a

Magyar Színház Muzsika hangja, Valahol
Európában, az Operett Színház Ének az esõben
címû darabjaiban és vidéken a Komáromi Jókai
Színház Dzsungel könyve és a Made in Hungaria
elõadásban is.
Sárközi Gyula ezt tekinti szakmailag a legnagyobb elismerésnek, hogy a színházak az õ tánciskolájával dolgoznak együtt.
A Budai Stúdió 500 négyzetméternyi helyiségeit 60 millió forint értékben újított fel maga
a tánciskola, hogy európai színvonalú környezetben tartsák meg az órákat. A stúdióban
ugyanazok a magasan képzett tanárok tanítanak, mint az anyaközpontban. Jelenleg hetente kétszer 90 percben balettet, modern táncot
és musicalt tanítanak és szeptemberben indul
az amerikai sztepptánc képzés is, ami a gyerekek
kérése volt.
Elsõsorban hat éves kortól várják a gyerekeket
18 éves korosztályig, és õsztõl már óvodásokkal
is foglalkoznak majd itt a budai oldalon is.
A közhiedelemmel ellentétben itt nem kell
azonnal magas fokon ismerni a táncokat,
hanem – egy nyelviskolához hasonlóan – szintfelmérõ után dõl el, hogy ki melyik szintû csoportba kerül, az életkor és tudásszintjének
megfelelõen. A szintfelmérõre az interneten
letölthetõ lapon lehet jelentkezni szeptemberig.
Az iskolát számos díjjal kitüntették, a többi
között MOL Tehetséggondozásért Díjjal,
valamit EuroPAS-díjjal, és három bajnoki címmel büszkélkednek a gyermekek musical és
koreográfia kategóriában ESDU World Dance
Masters versenyen.
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„Fõtámogatónk a Szentlélek”
Szeptember 15-23. között ingyenes kulturális
programokkal várja az érdeklõdõket az Ars Sacra
Fesztivál. Az idén 10. születésnapját ünneplõ Ars
Sacra Alapítványról és a fesztivál történetérõl, a
tervekrõl Dragonits Márta építészt, belsõépítészt,
a kuratórium elnökét kérdeztük.

t Felidézné a kezdeteket, amikor elõször nyíltak

meg a templomok és múzeumok kapui a szakrális
kultúra iránt fogékony látogatók elõtt?
– Egy nemzetközi kezdeményezés nyomán 2007ben Városmissziót rendeztek Budapesten. Az
esemény plakátja – amelynek felirata: Nézz fel! –
ma is itt függ az irodám ajtaja fölött. Emlékszem,
elõször nem akartam ebben részt venni, mert
nem szeretem a direkt módon történõ agitációt,
de nem hagyott békén, hogy a hit örömét át kell
adnom másoknak is. A Mátyás-templom altemplomának tervezõjeként jól ismertem Fenyõ
Róbertet, az Incoronata igazgatóját. Kértem tõle
egy megbízólevelet, amelynek birtokában a legnagyobb budapesti múzeumok fõigazgatóit kerestük fel barátaimmal. Az Iparmûvészeti Múzeumtól kezdve a Nemzeti Múzeumig minden nagy
intézmény segített, és szakrális kincseik kiállításával csatlakoztak a Városmisszióhoz. A Néprajzi
Múzeum „Együtt élõ egyházak” címû kiállításának megnyitóján a Magyar Rádió Gyermekkórusa énekelt, akik Toroczkay Ilona barátnõm
szavára örömmel jöttek. Nagyon sok pozitív
visszajelzést kaptunk. Barátságok szövõdtek,
hidak épültek, falak omlottak, úgyhogy azt mondtuk a barátnõimmel: – Lányok, ezt muszáj folytatnunk! 2008-ban Toroczkay Ilonával és a Kolek
Ildikóval létrehoztuk az Ars Sacra Alapítványt,
amelyben azóta is önkéntesen dolgozunk.

t Milyen céllal és háttérrel mûködik az alapítvány?
– Az európai kultúra alapvetően a zsidó-keresztény kultúrához köthetõ, amelynek mélyén
ott nyugszik a szakralitás, ezt szeretnénk felszínre
hozni. Reméljük, hogy a színes mûvészeti programok kinyitják a szívünket úgy, hogy ha belehullik Isten szava, kinõ belõle a hit. A személyes
istenkapcsolatból nõ ki a fáradhatatlan tenni
akarás másokért.
Alapelvünk, hogy a résztvevõk számára minden programunk ingyenes, és szabadon látogatható, de néhány eseményre regisztrációt kérünk.
Az év során folyamatosan pályázunk, hogy biztosítani tudjuk a programok ingyenességét. A
bíboros úrtól is kapunk támogatást, de stabil
anyagi háttérrel nem rendelkezünk. Készítettünk is egy nagy molinót, hogy „Fõtámogatónk
a Szentlélek”.
t Az idei rendezvények jó néhány helyszíne, illetve
számos közremûködõje köthetõ az I. kerülethez…
– Nem titok, itt nõttem fel, és a személyes kapcsolatok mûködnek a legjobban. Nagyon hálás
vagyok a közremûködõk segítségéért. Dr. Végh
András, a BTM igazgatója például évek óta sétákat vezet a vári és a vízivárosi szakrális helyeken.
Sebestyén Márta Kossuth- és Liszt-díjas énekesnõnk, Budavár díszpolgára a Terézvárosban és
Csillaghegyen ad templomi koncertet, Sass
Sylvia Kossuth-díjas operaénekesnõ növendékeivel énekel a Városházán, de ez csupán néhány
példa. A Tabán Mozi a III. Ars Sacra Filmfesztivál helyszíne. (Ingyenes jegyeket szeptember 6tól lehet igényelni a Tabán Moziban.)
A Budavári Önkormányzat is támogatja a fesztivált, térítésmentesen biztosít helyiségeket.
Segítségükkel rendezhetünk ismét kiállítást a
Magdolna-toronyban. Ezúttal 10 éve Ars Sacra
címmel fesztiválunk történetének több száz
eseményébõl mutatunk be fotóválogatást.
Ugyancsak az önkormányzat támogatásával
tarthatunk könyvbemutatót a Jókai Anna Szalonban, és ugyanott rendezzük meg Bálint Márta
Kossuth-díjas színésznõ versszínházi estjét.
t Van-e földrajzi határa az Ars Sacra Fesztiválnak?
– Szeretnénk jövõre több európai országban is
jelen lenni ezzel a magyar gyökerû kezdeményezéssel, amely a nemzetközi zsûritõl második
alkalommal nyerte el EFFE Label minõsítést, és
logója egész Európában védett.

I. KERÜLETI
PROGRAMOK
Szeptember 15-23. között a Magdolna-toronyban
látogatható az a különleges kiállítás, amely az Ars Sacra
Fesztivál tíz évét mutatja be.
Szeptember 15-23. között látogatható „Tekints az
égre, és lásd meg !” (Jób 35,5) címmel Budai Hollán István
kiállítása a Budavári Evangélikus templomban (Bécsi kapu tér).
Szeptember 15-23. között tárlatvezetésekkel várják
a látogatókat a Mátyás-templomban. A részvételhez
elõzetes bejelentkezés szükséges! Itt jelentkezhet be:
hauser.gabor@matyas-templom.hu.

Szeptember 15-én, szombaton 18.00 órakor a
Bibliai Lelkivezetés címû könyvsorozat bemutatója a
Jókai Anna Szalonban (Iskola utca 28.). A részvételhez
elõzetes bejelentkezés szükséges, további információ:
Gergely Cecília, cecilia.gergely@gmail.com.
Szeptember 20-23. között este 18.30 órától esti
beszélgetõs vári történelmi séta. Találkozó a MátyásSzeptember 15-én, szombaton 19.00 órától „Áldjad templom fõbejárata elõtt. A részvételhez elõzetes bejelelkem az Urat!” címmel összeállítás a magyar protestáns lentkezés szükséges!
költõk költeményeibõl a Budavári Evangélikus templom- Itt jelentkezhet be: hauser.gabor@matyas-templom.hu
ban (Bécsi kapu tér). Az est különleges atmoszféráját a régizene-együttes zenei aláfestése adja meg.
Szeptember 20-23. között 20.30 órától esti szakmai idegenvezetés a Mátyás-templomban Farbakyné
Szeptember 16-23. között „Templomok és üvegeik - Deklava Lilla mûvészettörténész és Kisvarga Gábor
kortárs szemmel” címmel látogatható a Kiskép Galéria történész kalauzolásával. A részvételhez elõzetes bejekiállítása (Országház utca 8.).
lentkezés szükséges! Itt jelentkezhet be: hauser.gabor@matyas-templom.hu.
Szeptember 16-án, vasárnap 11.00 órától énekkaros szentmise a Felsõvízivárosi Szent Anna templomban Szeptember 21-én, pénteken, és szeptember 22(Batthyány tér). Elhangzik: J.Haydn: Nikolaimesse.
én, szombaton 17.00 órától szakrális séta a Vízivárosban dr. Végh Andrással, a Budapesti Történeti
Szeptember 18-án, kedden 14.00 órakor „Fény és Múzeum Vármúzeum igazgatójával. Találkozó a Corvin
árnyék” címmel vezetés a BTM Vármúzeumában (Buda- téren, a templom melletti Lajos kútjánál.
vári Palota E épület, I. emelet). Az alkalom ingyenes, de
regisztrációhoz kötött. Bejelentkezni a kapcsolat@mail. Szeptember 21-én, pénteken 19.00 órától „Mester
btm.hu e-mail címen lehet.
és tanítványa” koncert Magyarország egyik legkiválóbb
orgonáján a Felsõvízivárosi Szent Anna templomban
Rojkó A. Szeptember 18-án, kedden és 19-én, szerdán (Batthyány tér). Közremûködik: Laczó Brigitta és Kály17.00 órától szakrális séta a Budai Várban dr. Végh Kullai Rita.
Andrással, a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum
igazgatójával. Találkozó a Budavári Sikló felsõ állomása Szeptember 21-én, szombaton 20.00 órától franelõtt, a Szent György téren.
cia est a szakrális zene védõszentjével a Mátyás-templomban. Elhangzik Charles Gounod: Szent Cecília-mise
Szeptember 18-án, kedden 18.00 órakor „Bocsáss címû mûve. Közremûködik: a Magyar Örökség-díjas
meg” címmel Takáts Eszter szólókoncertje a Budavári Budapesti Kórus. Vezényel: Uzsaly Bence.
Evangélikus templomban (Bécsi kapu tér).
Szeptember 22-én, szombaton 18.00 órától
Szeptember 18-án, kedden 19.00 órától Imával „Árva Bethlen Kata” címmel Meister Éva színmûvésznõ
körülölelve - Sass Sylvia ária és dalestje a Városháza elõadása a Budai Református Egyházközség Nagyteraulájában (Kapisztrán tér 1.). Az operairodalom legszebb mében (Szilágyi Dezsõ tér). A monodráma az újrakezdõ,
imái hangoznak el Sass Sylvia és növendékei tolmácso- korában nagy mûveltséggel rendelkezõ elsõ önéletírólásában. Zongorán közremûködik: Harazdy Miklós zon- nõnkrõl, gróf Bethlen Katáról szól, aki példát mutat
goramûvész.
századokon át, hogyan kell egyenes gerinccel megállni,
még ha „farkasok” között is.
Szeptember 19-én, szerdán 18.00 órától Thurzó
Zoltán zongoramûvész koncertje a Zenetudományi Szeptember 22-én, szombaton 19.00 órától TóthIntézetben (Táncsics Mihály utca 7.).
Vajna Zsombor orgonakoncertje a Felsõvízivárosi Szent
Anna templomban (Batthyány tér). A koncerten 150 év
Szeptember 19-én, szerdán 19.00 órától „Egye- angol szerzõinek mûvei hangzanak fel Magyarország
dül: Székely János 677 sora” címmel Bálint Márta elõ- egyik legkiválóbb orgonáján.
adóestje a Jókai Anna Szalonban. A részvételhez elõzetes
bejelentkezés szükséges! Itt jelentkezhet be: jokaian- Szeptember 23-án, vasárnap 19.00 órakor Bacsó
naszalon@budavar.hu.
Mátyás koncertje az Alexandriai Szent Katalin templomban (Attila út 11.). Bacsó Mátyás, az Egyesült KirályságSzeptember 20-án, csütörtökön 10.30 órától az ban élõ magyar, díjnyertes zongorista, zeneszerzõ.
Irkakör Versszínház versmûsora a Budavári Mûvelõdési Elgondolkodtató, meditatív kompozíciói a lélek mélyséHázban (Bem rakpart 6.). Mûsor: Dsida Jenõ élete és geibe kalauzolják a hallgatót. A koncerten fõleg a legúköltészete, versekben és zenével.
jabb lemezén megjelent darabokból válogat.

NYITOTT TEMPLOMOK NAPJA SZEPTEMBER 15-ÉN
13.00 órakor
A Mária Magdolna Torony története
Schmidt Péter történész, mûvészettörténész mutatja
be a Mária Magdolna Tornyot és a templom történetét.
Találkozás a Torony romkert felöli fõbejáratánál. A
résztvevõk száma max. 35 fõ (érkezési sorrendben).

18.00 órától
Hangfürdõ habbal a Szilágyi Dezsõ téri református templomban
A program elsõ felében templomséta Róka Zsuzsa idegenvezetõ segítségével, majd óránként koncertek.

19.00 óra a Budapest Show Kórus koncertje,
16.00 órától Nyitott Templomok Napja az Alsóvízivárosi Árpádházi Szent Erzsébet Plébánia- 20.00 óra a Romano Glaszo mûsora,
templomban (Fõ utca 32.). Az orgonazenés köszöntõ
után bemutatják a templom történetét, amely 21.00 óra Gulyás Csilla hárfamûvész és tanítványa,
szeptember 20-án ünnepli felszentelésének 302. év- Mikus Adrienn koncertje,
fordulóját.
22.00 óra Kéringer László (ének) és Tóth Orsika
19.00 órától Almásy László Attila orgonahang- (gitár-ének) koncertje.
versenye a Felsõvízivárosi Szent Anna templomban (Batthyány tér). Mûsoron: Brahms, A félórás koncertek szüneteiben vendégül látják a pubMendelssohn, Kodály, Antalffy-Zsiross, Liszt mûvei.
likumot a fellépõk kedvenc ételeivel, italaival.
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E-mail: varnegyed@gmail.com

Hirdetésfelvétel minden kedden és szerdán 10.00-15.00 óráig a szerkesztőségben (Országház u. 15.)
Ingatlan
A kerületben közel 22 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.
I. Budai várban az Úri utcában egymás felett lévő 80
m2-es földszinti teraszos, kertkapcsolatos lakás és I.
emeleti, 56 m2-es, 2 szobás felújítandó önkormányzati
lakások örökölhető bérleti joga együtt vagy külön átadó.
Csereirányár: 39,9 M Ft. és 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/509-2665.
Budai várban reprezentatív palotaházban a Tóth Árpád sétány felé nyíló egymás felett lévő 100 m2-es, földszinti, dongaboltozatos és I. emeleti 80 m2-es 2 szoba hallos önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó.
Csereirányár: 52,9 M és 39,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/509-2665.
I. Fő utcában Duna part közelében reprezentatív
műemlékház I. emeletén lévő 42 m2-es jó állapotú,
összkomfortos önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 16,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 2121261, 0630/509-2665.
Budai várban az Úri utcában II. emeleti 42 m2-es, 1,5
szobás, erkélyes, igényesen felújított, bútorozott, csendes
belső kert felé nyíló napfényes nyugati fekvésű önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/
488-1933.
Budai várban az Országház utcában hangulatos,
felújított, dongaboltozatos, 63 m2-es összkomfortos önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 24,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.
I. Naphegy alján a Mészáros utcában 37 m2-es + 8
2
m galéria, egyedi gázfűtéses, földszinti, napfényes önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 16,9 M Ft Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/509-2665.
Budai várban az Országház utcában 36 m2-es hangulatos belső kert felé nyíló közvetlen kertkapcsolatos,
felújítandó önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga
átadó. Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 2121261, 0630/509-2665.
Budai várban reprezentatív palotaház I. emeletén a
Tóth Árpád sétány felé nyíló 80 m2-es 2 szoba hallos,
összkomfortos, antik kályhával kialakított önkormányzati
lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 39,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665.
I. Budai várban az Országház utcában 100 m2-es, 2
generáció számára is alkalmas 2 bejáratú, igényesen
felújított, dongaboltozatos, 2 fürdőszobával, új beépített,
gépesített konyhával kialakított önkormányzati lakás
örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 44,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665.
VI. kiemelt részén az Andrássy úton II. emeleti 111
m2-es 3 szobás, étkezőkonyhás, nagy belmagasságú, polgári jellegű összkomfortos önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 24,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933
V. Lipótvárosban 87 m2-es 2,5 szobás, 1. emeleti,
elegáns polgári lakás eladó. Gyönyörű zöld, forgalommentes utcára néz, jó közlekedés. Irodának, orvosi
rendelőnek kitűnő. Ára: 88 millió Ft. Király & Tsa Kft. telefon: 06-20-380-8072.
Szeretne ön 1920-as milliőben élni? Budapesttől 65
km-re jegyzett nemesi kúria, 240 nm, 6+3 szobás, korhű
berendezéssel, költözhetően, magánszemélytől eladó, esetleg I. kerületi cserelakás beszámításával. Telefon: 0620-2865-135.
XII., Városmajorban 119 nm-es, igényesen felújított,
kettõ- és félszoba hallos, étkezõkonyhás, kertre nézõ, elsõ
emeleti lakás 98 millió. Telefon: 06-209-675-691.
II., Aranykéz utcában dunai panorámás, 61 nm-es,
kettõ szobás, erkélyes lakás 74,9 millió. Telefon: 06-209675-691.
I., Aladár utcában 71 nm-es, kettõ- és félszoba hallos, III. emeleti erkélyes lakás, rendezett épületben. 49,9
millió. Telefon: 06-209-675-691.
I., Donáti utcában, vár aljában tulajdonostól eladó 78
nm-es, 4 szobás, utcára és gondozott zöld kertre is néző,
felújítandó kellemes, világos, emeleti öröklakás, részleges
panorámával a Parlamentre. Kiváló lokáció, csendes,
mégis mindenhez közel. irányár: 61,8 M. Telefon: 06-309515-003.
KERESÜNK I. és II. kerületben minimum 6 hálószobás
kiadó házat vagy villát. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
KERESÜNK I. II. és XII. kerületben eladó és kiadó 4 -5
hálószobás igényes házat és 3 hálószobás igényes lakást.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
I. Váralján Toldy Ferenc utcában csendes, liftes
Bauhaus jellegû társasházban elsõ emeleti 83 nm-es nappali, hall, 2 hálószoba, erkély, valamint külön, exkluzív kis
kertkapcsolattal rendelkezõ polgáris stílusú felújítandó
lakás 69,9 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326
0618, 06 20 974 0571.

VÁRNEGYED

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.
XII. Kikelet utcában zöldövezeti 4 lakásos liftes társasház 2. emeletén eladó PANORÁMÁS 105 nm-es impozáns lakás. 2 nappali, 2 hálószoba, 2 erkély, 2 beállós
garázs. Ára 108 millió Ft. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
III. Mátyáshegyen Folyóka utcában 100 nm-es felújítandó ház 900 nm-es telken 3 garázzsal 98 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
II. Vérhalom térnél csendes utcában 2010-ben épült
4 lakásos liftes társasház elsõ emeletén egyszintes 121
nm-es, panorámás nappali + 2 hálószobás, 2 fürdõszobás
nagy teraszos lakás 1 garázzsal 110 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
II. Bem rakparton a Batthyány tér és a Margit híd
közötti szakaszon, Duna mellett, magasföldszinti 50 nm +
10 nm galériás, klasszikus elegáns, felújított, nappali +1
hálószobás lakás 38 millió forintért eladó. BakosLak
Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
II. Káplár utcában gondosan karbantartott liftes társasház 6. emeletén tetõtéri panorámás 90 nm-es nappali
+ 3 hálószobás lakás kis erkéllyel 65 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571
II. Pasarét déli lejtõjén csendes utcában 3 lakásos
teraszházban 140 nm-es világos, magasföldszinti nagy
teraszos és kertkapcsolatos, kandallós nappali + 4 hálószobás duplakomfortos lakás 129 millió + a 2 beállós garázs
4 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
I. Iskola utcában Batthyány tér közvetlen közelében,
nagy gyalogos és turista forgalom mellett, akár bérlõvel
együtt eladó utcafrontos, bejáratott 68 nm-es 2 helyiségbõl álló üzlet. Irányár: 68 millió forint. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571 .
II. Kapás utcában újszerú elegáns liftes társaház 4.
emeletén világos csendes 148 nm-es nappali + 3 hálószobás erkélyes, duplakomfortos lakás egy teremgarázshellyel 135 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571
II. Retek utcában gyönyörû liftes lépcsõház 6.
emeletén eladó 2 panorámás tetõtéri lakás ami egybe is
nyitható. Az egyik nettó 90 nm-es nappali + 3 hálószobás,
a másik nettó 80 nm-es nappali +1 hálószobás. A két
lakás ára egyben 130 millió forint. BakosLak Ingatlan 326
0618, 06 20 974 0571
BakosLak Ingatlan Kp-es ügyfelei részére
keres eladó és igényes kiadó ingatlanokat
azonnali fizetéssel. BakosLak Ingatlan,
I. Batthyány utca 32.
Tel. 326 0618, 06 20 974 0571.

adás-vétel
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EGÉSZ ÉVBEN SZÁMÍTHAT RÁNK!
Louis Galériát tekintse meg az interneten.
(35 éves gyakorlat.) Készpénzért vásárolok:
tört- és fazonaranyat, ezüstöt, brilles
ékszereket, kar- és zsebórákat, borostyánt,
herendi porcelánt, festményt, antik bútort,
hagyatékot. Kérem jöjjön el hozzánk vagy
hívjon bizalommal! Margit krt. 51-53.
Üzlet telefon: 316-3651, 06-30-944-7935.
Gyûjtõk gyûjteményét vásárolom.
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
Arany - Ezüst - Borostyán - Brilles ékszer Régiség és teljes hagyaték felvásárlás azonnal, készpénzben! Kérem jöjjön el hozzánk vagy érdeklõdjön
bõvebben telefonon: 06-70-884-40-84, 06-1-3504308. Cím: XIII. kerület, Hollán ernõ u. 4.
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
GÁBOR ESZMERALDA-becsûs, mûgyûjtõnõ múzeumok számára is- készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evõeszközöket, aranyakat, szobrokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan:
06/1/789-1693, 30/898-5720.
szolgáltatás

Szolgáltatás

KÉMÉNYBÉLELÉS, kondenzációs kazánok bekötése,
szerelt kémény építése, szakvélemény ügyintézés, kémény felújítás, tetõjárda kiépítése. Hívjon bizalommal.
Telefon: 06-30-680-6814.
Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes
ügyintézéssel. Szabó Balázs, telefon: 06-20-264-7752.
Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalási is. Gipszkartonozás, kőműves-javítások, burkolás.
Gyors kezdés, rövid határidő. Kovács Gergely, telefon:
06-30-5686-255.
ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU
24 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók
javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hõszigetelõ üvegezését és szigetelését 1 év garanciával!
Felmérés díjtalan! Horváth Ákos, telefon: 06-70550-0269.00

Mûanyag és fa nyílászárók
cseréje, redõnnyel és
szúnyoghálóval!
Kőműves munkával,
a kibontott anyagok
elszállításával,
7 év granciával!
HOMLOKZAT SZIGETELÉS
energiatanúsítvánnyal,
a legkorszerűbb anyagokkal.
Kőműves munkával,
a kibontott anyagok
elszállításával.
ENERGIA-STOP KFT.
2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 119.
Telefon: 06-26/376-031,
06-30/655-655-2
ÜVEGEZÉS, TÜKÖRVÁGÁS, ÜVEGCSISZOLÁS
A kerületben és környékén házhoz megyünk.
Mûhely: I. Szabó Ilonka u. 8.
Telefon: 214-3616; 06-20-929-0897.oo
ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK,
erkélyek, kirakatok üvegezése. Régi keretek
átalakítása hõszigetelõ üveg befogadására.
Gyorsan, tisztán, pontosan! Nagy Miklós!
Telefon: 06-20-9777-150.00
Villanyszerelés azonnal!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester.
Telefon: 06-20-9344-664, 246-9021.
Elmû által minõsített és ajánlott vállalkozás.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.

Vízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
Irodák, lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagycsapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, jata
ka
rítását vállalom, közületeknek és magánszemélyeknek.
vítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. AnyagbeszerHalász
Tibor. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.
zéssel is. Telefon: 06-30-447-3603.

Életjáradék
Életjáradék
Szeretné biztosítani nyugdíjas éveit?
Kössön életjáradékot, jogi tanácsadás mellett! Gondozás, ápolás, takarítás, okleveles
referencia. Hívjon bizalommal telefon:
06-20-327-3122. Markó István.
A hét minden napján hívható.
Megfelelõ anyagi háttérrel rendelkezõ, kulturált,
egyedülálló fiatalember életjáradékot kötne hosszú távra,
befektetés céljából, esetleg gondozását is vállalom. 0670/492-6678.
Szeretné anyagi biztonságban élni nyugdíjas
éveit? Kössön velem életjáradéki szerzõdést, és az egyszeri, nagyobb összeg mellett, akár havi 150 ezer forintos
életjáradék összeget is fizetek Önnek úgy, hogy Ön lakása
kizárólagos használója és haszonélvezõje marad. Érd.:
20/614-2808, Dr. Balázsi Bence
Idõs emberek hétköznapi gondjaiban segítünk.
Bevásárlás, befizetések, gépkocsival való szállítás,
ebédeltetés, megbeszélés alapján gondozás, fürdetés.
Referenciával rendelkezem. Telefon: +36-20-565-7700.
Biztonság, gondoskodás. Együttes szimpátia esetén
életjáradékkal, eltartási szerződéssel garantálom nyugodt
jövőjét. referencia, megbízhatóság. Kapcsolat, érdeklődés,
beszélgetés. Telefon: 06-20-956-9055.
Életjáradékot fizetnék idős személy részére budapesti vagy 30 km távolságra lévő lakásért, házért,
garázsért, telekért vagy szántóért. Kérem 16.00 óra után
hívjon. Telefon: 06-20-629-0916.

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma:

Festmény

VÁRNEGYED SZERKESZTŐSÉG:

19-20. századi magyar és külföldi mûvészek festményeit keressük megvételre készpénzért gyûjtõk, befektetõk részére. Nemes Galéria 1024. Szilágyi Erzsébet fasor 3. Tel.: 302-8696 Mobil: 06-30-949-29-00. Email: nemes.gyula@ nemesgaleria.hu.

E-mail: varnegyed@gmail.com
Telefon: (+36-1) 355-0139

Festmény

(+36-80) 204-275
Az önkormányzat központi telefonszáma:

(+36-1) 458-3000

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139, e-mail:
varnegyed@gmail.com.Fõszerkesztõ: Blázsovics Lívia. Fotó: Fürjes Viktória. Nyomás: Resatec Kft. Terjesztés: Jetpressz Kft. 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.. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.
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E-mail: varnegyed@gmail.com

I. kerület, Döbrentei u. 15., Tel.: +36 1 202 4020

PROGRAMOK
Szeptember 1., szombat 11 órától

Szeptember 8., szombat 11 órától

„LEGYÉL MENŐ A SULIBAN" FÜZETDEKORÁLÁS
Vigyázz, kész, csomagolj! Készítsd el Farkas Réka
iparművésszel a legegyedibb füzetborítókat!
Próbáld ki a márványozást, és különféle scrapbook technikákat. Óvodásokat is várunk, ők sem fognak unatkozni. Ajánlott korosztály: 6-10 éves korig. 120 perc.

BOHÓC A FÖLD KÖRÜL
A Bohóc csomagot vár. Sajnos valaki más csomagját
kapja meg. Készségesen elviszi hozzá. Innen indulnak a
kalandok! Utazós, interaktív bohóc játék. Ajánlott korosztály: 6-99 éves korig. 60 perc.

Szeptember 15., szombat 11 órától
MESÉK KIRÁLYOKRÓL ÉS KIRÁLYFIKRÓL DIAFILMVETÍTÉS
Amit vetítünk: A didergő király, Történetek Mátyás királyról, Békakirályfi, Többsincs királyfi. Ajánlott korosztály:
5-9 éves korig. 30 perc.

SZOCIÁLIS RUHAVÁSÁR
A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a rászoruló lakosok számára. Az akció során
kedvezményes áron vásárolhatnak használt ruhanemût, gyermek, nõi, férfi ruházatot és játékokat.
Az akció helye: 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. II. emelet.
Az akció ideje: 2018. szeptember 17. (hétfõ) 08.00-16.00-ig.
Telefon: 212-2783, 212-2811.
A szociális vásárra elsõsorban gyermeküket egyedül nevelõ szülõket, kisnyugdíjasokat és kiskeresetû lakosokat várunk.

TÁJÉKOZTATÓ
Projekt megvalósulásról
Befejeződtek a Széchenyi 2020 program keretén belül az Innovációs és Technológiai Minisztérium (korábban Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium) közreműködésével a KEHOP-5.2.3-16-2016-00030 kódszámú „A Szociális Missziótársulat épület energetikai felújítása”
nevű projekt kivitelezési munkálatai, melyet 100%-os támogatási arányban az Európai Unió Kohéziós alapjából támogatva,
260.000.000 Ft-, azaz kétszázhatvanmillió forint támogatási összeggel kerültek megvalósításra.
A projekt által érintett helyszínek:
• 1013 Budapest, Krisztina körút 61/A (Fő megvalósítási helyszín, Anyaház épület)
• 1013 Budapest, Krisztina körút 59/B (Iskolaépület)
• 3800 Szikszó, Bethánia köz 6. (Bethánia Szeretetotthon)
Mindhárom intézmény esetében jelentős energetikai korszerűsítés valósult meg, mely a nagy
volumenű hőszigetelési, nyílászárócsere munkálatokban, valamint napelem telepítésben nyilvánul meg, melynek köszönhetően az idős lakók sokkal korszerűbb otthont kaptak, az iskolában
tanuló diákok rendezett és környezettudatos körülmények között folytathatják tanulmányaikat.

