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Tér-Kép Galéria a Krisztinavárosban – Fábri Zoltán kiállítása december 8-ig látogatható

Genius loci: közösség és kultúra

Tér-Kép Galéria néven új közösségi és kulturális tér nyílt a
Krisztinavárosban, a Krisztina körút 83-85. szám alatt. A Budavári
Önkormányzat által létrehozott modern kiállítótermet a városrész
legendás kulturális hagyományai és a genius loci ihlette. – A
geniusz loci itt van velünk a Krisztinaváros szívében, de eddig
hiányzott hozzá a méltó közösségi helyszín – mondta a megnyitón
Nagy Gábor Tamás polgármester.

A galéria elnevezése – Tér-Kép – is arra utal, hogy itt nem
csupán a képeknek van helye; több, mint kiállítóterem. A polgármester ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: azt szeretnék, hogy
a Tér-Kép olyan hely legyen, amelynek saját karaktere, arca és
géniusza van. A Tér-Kép Galéria ezentúl kortárs kiállításoknak ad
majd helyet, de közösségi programokat, tárlatvezetéseket és beszélgetéseket is szerveznek majd ide.

Karácsonyi kiállítás és adventi
programok a Virág Benedek Házban

A Tér-Kép Galéria elsõ kiállításán Fábri Zoltán filmrendezõ
szuggesztív hatású festményeivel találkozhatnak az érdeklõdõk, az
Ez is ember mûve címû tárlatot András Ferenc Kossuth- és Balázs
Béla-díjas filmrendezõ nyitotta meg. Fábri filmjei a szabadság
hiányáról, tagadásáról, lábbal tiprásáról szólnak, és festményeivel
ugyanezt az üzenetet közvetíti. A tárlat december 8-ig tekinthetõ
(Részletek az 5. oldalon)
meg.

Tovább lobog a tûz

Szombatonként adventi programokkal, a karácsony hagyományait megjelenítõ fotókiállítással várják az érdeklõdõket a Virág Benedek Házban. A programokra a belépés ingyenes
December 1., szombat 16.00 – „Hol a fényes
palota...” a karácsonyi ünnepkör hagyományai archív fotográfiákon címû kiállítás. Utána
Korzenszky Klára és a Klárisok zenekar mesekoncertje és a Csíki Család Kézmûves Mûhelye.

December 15., szombat 16.00
Ünnepváró
A Magyar Népmese Színház Karácsonyi bábos
betlehemes címû elõadása. A Csíki Család Kézmûves Mûhelye karácsonyi ajándékötletekkel
várja a családokat.

December 8., szombat 16.00
Adventre hangolva
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
Gulyás László vándormuzsikus elõadása: Luca,
Luca, kitty-kotty – Mesék, mókák, varázsok; Csíki Helyszín: Virág Benedek Ház,
Család Kézmûves Mûhelye.
Döbrentei utca 9.

Emléktáblát állított a tíz éve elhunyt Gyurkovics Tibor Kossuth- és József Attila-díjas, Magyar Örökség-díjjal és
Magyar Mûvészetért Díjjal elismert költõ, író, Budavár díszpolgára emlékére egykori lakóházának falán a Budavári Önkormányzat. A Mészáros utca 10. számú épület homlokzatán elhelyezett emléktáblát, Farkas Ádám szobrászmûvész alkotását, Nagy Gábor Tamás polgármester és Gyurkovics Györgyi, a költő özvegye leplezte le.
(Részletek a 4. oldalon)
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Költészet,
muzsika,
emlékezés
Tóth Árpád és Erkel Ferenc emlékére tartottak
sétát a Várban. A kultúrakedvelõ polgárok a
költõ és a zeneszerzõ egykori lakóházainál elhelyezett emléktábláknál fejezeték ki tiszteletüket.
90 éve, 1928. november 7-én hunyt el Tóth
Árpád, a XX. század legnagyobb magyar elégiaköltõje, mûfordító, aki élete utolsó évtizedében a Táncsics Mihály (akkor Verbõczi ) utca
13. szám alatti ház egyik lakásában élt családjával. Nagy Gábor Tamás a Táncsics Mihály utcai Tóth Árpád emléktáblánál erre is felhívta a
résztvevõk figyelmét.

Tóth Árpád egykori lakóháza előtt

– Tóth Árpád itt élt közöttünk, és számos versében ezt meg is örökítette. Ezért a budai polgárok közössége számára fontos, hogy emlékezzünk rá – mondta a polgármester. Hozzátette:
tíz évvel ezelõtt, amikor az önkormányzat megkezdte a Táncsics utca felújítását, a költõ egykori
lakóháza volt az elsõ épület, amit rendbe hoztak.
– Mûfordítói munkássága elõtt tisztelegve
neveztük el róla a Budavári Mûfordítói Díjat –
fogalmazott Nagy Gábor Tamás, hozzáfûzve:
egyszer Babitsot megkérdezték, melyik a
legszebb magyar vers? A mester rövid tûnõdés
után így válaszolt: Shelley: Óda a nyugati szélhez, Tóth Árpád fordításában.
Megemlékezésében Budavár polgármestere
kiemelte: Tóth Árpád tudatosan készült rövid
életre, fiatalon elkapta a tüdõbajt, ezért hihetetlen erővel vetette bele magát az alkotómunkába. – Úgy tartják, amikor szanatóriumi szobájában meghalt, a folyosón égve maradt villany
kialudt, az ágya melletti óra pedig megállt –
idézte fel Budavár polgármestere. Az emlékezés
végén az önkormányzat koszorút helyezett el
Tóth Árpád emléktáblájánál.
Az eseményt követõen az emlékezõk sétája
elindult az Úri utca felé, Erkel Ferenc egykori
lakóházához. A zeneszerzõ 1810. november 7én született, s ezen a napon ünneplik a Magyar
Opera Napját. A Mátyás-templom karnagyának leányát, Ádler Adelinát vette feleségül, s
1851-tõl 1860-ig apósa házában laktak, az Úri
utca 24. számban.
Az itt elhelyezett emléktábla elõtt Budavár
polgármestere felvázolta a Himnusz szerzõjének életútját: Gyulán született, Pozsony és
Kolozsvár után költözött PestBudára, 1835ben a Várszínházban mutatkozott be karmesterként. 1844-ben mutatták be a Hunyadi
László címû operáját, amely a nemzeti mozgalmak kulcsfontosságú produkciója lett. Szintén
1844-ben nyújtotta be a Himnusz megzenésítésének pályamunkáját.

Pályázati támogatást nyert a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és a Lisznyai Utcai Általános Iskola

Digitális iskola - versenyképes tudás
A Közép-Budai Tankerületi Központ intézményei összesen 110 millió forint támogatást
nyertek a Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program (VEKOP) Digitális iskola –
versenyképes tudás pályázatán. A kerületi
iskolák közül a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és a
Lisznyai Utcai Általános Iskola pályázata nyert.
A Szilágyi Erzsébet Gimnázium minden évben
külön iskolanappal és gálamûsorral ünnepli az
Erzsébet-napot, emlékezve az intézmény névadójára. Az idei évben az Erzsébet-napi programokra
idõzítették a Digitális iskola - versenyképes tudás
elnevezésû pályázat projektindító napját. A megnyitón Hajnissné Anda Éva tankerületi igazgató
elmondta, hogy a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében
elnyert támogatás részeként a pedagógusok
olyan szakmai továbbképzéseken vesznek részt,
amely a digitális oktatást segíti. – Az a célunk,
hogy a diákoknak megtanítsuk, hogy a digitális
eszközök nem pusztán szórakozásra használhatók, de a tanulást, a tudás megszerzését is támogatják – emelte ki.
A programban résztvevõ pedagógusok a továbbképzés után új tananyagokat készítenek el, amelyek már kifejezetten alkalmazzák az internet és a
technikai eszközök biztosította elõnyöket. A kész
programokat feltöltik egy megosztó-portálra, hogy
azokat más iskolák oktatói is használni tudják a
mindennapokban. A pályázat 2021-ben zárul.
Hajnissné Anda Éva arról is szólt, hogy a tankerületben összesen 4 intézmény – három
középiskola és egy általános iskola – nyert támogatást, ebbõl két intézmény az I. kerületben van.
A program keretében negyven pedagógus
továbbképzése kezdõdik meg és 400 tanuló
szinte már azonnal részese lehet az eredményeknek, hiszen a pedagógusok a tanultakat akár

azonnal be is építhetik az egyes tantárgyak
oktatásába. A tankerületi igazgató a megnyitón
köszönetet mondott az intézmény vezetésének
és a pedagógusoknak, akik „önkéntes munkában” vállalják a hétvégi továbbképzéseken való
részvételt.
A projektindító napon a gyerekek és a tanárok
már testközelbõl is megismerkedhettek a digitális oktatással: részt vehettek geomatech-órán,
ízelítõt kaptak abból, hogy a 3D technológia
hogyan alkalmazható az iskolában, és megnézhettek egy lego-robot bemutatót is.

Bajkó Judit, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium
igazgatója lapunknak elmondta, nagy örömmel fogadták a lehetõséget, mert az iskola
mindig is keresi a különbözõ fejlesztési, elõrelépési lehetõségeket, hogy a gyermekek számára használható tudást adjanak. Nógrádi Zsolt,
az iskolaszék elnöke úgy fogalmazott, szülõi
oldalról is támogatják a programot, hiszen
fontos, hogy a gyermekek iránymutatást kapjanak arra vonatkozóan, hogyan használják
okosan az okos eszközöket.
R.A.

Kásás Tamásról nevezték el a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium tornatermét

Bajnoki névadó

Kásás Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóról, az iskola egykori diákjáról nevezték el
a Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezsõ
Gimnázium tornatermét, amely a magyar tulajdonú Poli-Farbe festékgyár pályázatán kétmillió
forintos támogatást nyert el. Az összegbõl 680
négyzetméternyi falfelületet javítottak, festettek
ki a szakemberek, a tornaterem mellett megszépült a szertár is.
– A Bánk bán a mai napig tartó sikertörténet, hiszen a napokban már másodszor került színpadra New Yorkban – hívta fel a figyelmet Nagy Gábor Tamás.
A séta utolsó állomásánál, a Tóth Árpád
sétány emléktáblája elõtt Incze Ildikó színmûvész elõadta A láng és Az esti sugárkoszorú
címû költeményeket.
DIA

Geomatech óra a Szilágyi Gimnáziumban

Talán csak kevesen tudják, hogy Kásás Tamás
háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó egykoron a Kosztolányi Dezsõ Gimnázium akkor még
létezõ alsó tagozatának diákja volt, és elsõ
osztályfõnöki intõjét éppen a tornateremben
kapta. Majd három évtizeddel késõbb az ominózus tornatermet Kásás Tamásról nevezték el.
No, nem az intõ, hanem az egykori diák legendás sportteljesítménye miatt.

A névadási ünnepségen elhangzott, hogy a
Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Diáksport Szövetség és a Poli-Farbe festékgyár
2014-ben indította el a Mi iskolánk bajnoka
címû közös jótékonysági programot, amelynek keretében vállalják egy-egy iskolai tornaterem kifestését.
Kásás Tamás az ünnepségen – a gyermek
sportriporterek kérdéseire válaszolva – nem csak
az iskolai emlékeirõl mesélt, hanem arról is, mi
mindent jelent számára a sport. – Kívánom az
iskola valamennyi diákjának, hogy legyenek
kitartóak és találják meg azt, amit olyan szenvedéllyel tudnak ûzni az iskolai évek után is, mint
én a vízilabdát sok évtizeden át – mondta.
Bodor Eszter intézményvezetõ elmondta,
hogy bár a Kosztolányi nem klasszikus sportiskola, mégis nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges
életmódra és a sport szeretetére.

Errõl az ünnepség résztvevõi is meggyõzõdhettek az iskola tanulói által tartott sportbemutatókon. Nerpel Gergely felnõtt magyar bajnok
és többszörös Európa Kupa 1. helyezett, valamint Potzner Frigyes, a junior magyar bajnokság
2. helyezettje judo-bemutatót, Mérõ Bálint
korosztályos válogatott, stílus Európa-bajnok és
világbajnok karate-bemutatót tartott. Gál Patrícia, aki a diákolimpián elsõ helyezést ért el, ritmikus sportgimnasztika gyakorlattal ejtette
ámulatba a közönséget, és bemutatkoztak a
Welldance Angels többszörös országos bajnok
és 2017-ben Európa-bajnok majorett-csoport
tagjai: Kádár Zsófi, Csikós Anna, Kis Viktória.
Az esemény zárásaként a Face Team Youngsters freestyle kosárlabda-bemutató tartott, a
csapat az U 18-as korosztályban elsõ helyezést
ért el az országos versenyen.
FSZ
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A szén-monoxid-érzékelõ életet menthet
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Kerületi
nagycsaládosok
karácsonya
A Budavári Önkormányzat az idei évben is
karácsonyi mûsorral és természetesen ajándékokkal várja a rászoruló kerületi családokat és
a nagycsaládosokat 2018. december 22-én
11.00 órai kezdettel a Várkert Bazárban
(1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.).
Jelentkezni csak személyesen lehet 2018.
november 26. és 2018. december 1. között
(hétfõ- csütörtök: 09.00-17.00, péntek-szombat: 09.00-13.00) a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központban (1012
Budapest, Attila út 89.).
Érdeklõdni a +36-1-356-8363-as telefonszámon lehet.

Fûtési szezonban sajnos sokan áldozatul esnek a
szén-monoxid-mérgezésnek. A veszélyes gáz a
tökéletlen égéskor keletkezik, és jelenlétét érzékszerveinkkel nem is vesszük észre, hiszen színtelen
és szagtalan. A balesetek megelõzése érdekében a
Budavári Önkormányzat a kerületi önkormányzati lakások bérlõinek tavaly szén-monoxidriasztót vásárolt és helyezett ki. A készülékekkel
nincs tennivaló, nem kell bennük elemet cserélni.
Magyarországon évente átlagosan 400 esetben
riasztják a katasztrófavédelem tûzoltóegységeit
szén-monoxid-mérgezéssel összefüggõ esethez,
Budapestrõl nagyságrendileg 200 riasztás érkezik éves szinten. A „néma gyilkosnak” nevezett
gáz égés során keletkezik. Szabályosan szerelt
fûtõberendezések esetében a gáz a kéményen
keresztül távozik, a kinti levegõvel keveredve felhígul, és veszélytelenné válik. Ha a gázkészülék
meghibásodik, akkor a szén-monoxid visszaáramlik a helyiségbe. Elõfordul, hogy a kémény
eldugulása miatt kerül szén-monoxid a lakótér-

be, de sokszor az erõs szél fújja vissza. Ez utóbbi
szinte kivédhetetlen, mert a visszaáramlásban
jelentõs szerepe van annak, pontosan milyen
szögbõl fúj a szél. Éppen ezért szükséges a szénmonoxid-érzékelõk beszerelése.
A Budavári Önkormányzat a tragédiák megelõzése érdekében a kerületi önkormányzati lakások bérlõinek tavaly a katasztrófavédelmi elõírásoknak megfelelõ szén-monoxid-riasztót vásárolt
és szerelt be. Vas Hunor, a Gamesz igazgatója
lapunk kérdésére elmondta, hogy közel 1300
készüléket helyeztek ki, és azok meglétét, elhelyezését a bérleményellenõrzés során meg is vizsgálják.
– A lakóknak nincs tennivalójuk ezekkel a
készülékekkel, nem kell bennük például elemet
cserélni vagy akkumulátort tölteni, hiszen a
készülékek hét évig mûködnek – emelte ki az
igazgató. Felhívta arra is a figyelmet, hogy a
GAMESZ által kihelyezett készülékeket nem
ajánlott máshová tenni, azokat abban a helyiségben és abban a magasságban kell hagyni, ahová

a szakemberek elhelyezték. – A vészjelzõ elhelyezése kritikus fontosságú. Figyelembe vettük
többek között, hogy magasabban legyenek az
ablaknál – ha van a helyiségben – és az ajtó felsõ
élénél, de a legalább 15 cm-rel a mennyezet alatt
legyenek. Ennek oka, hogy a szén-monoxid
felfelé száll. A másik szempont az volt, hogy a
vészjelzõ riasztásának hangját olyan hangerõvel
lehessen hallani, hogy arra felébredjenek éjjel a
lakók – emelete ki Vas Hunor. Hozzátette: a
Budavári Önkormányzat által beszerelt vészjelzõk már több esetben is életet mentettek, a
tavalyi fûtési idõszakban összesen három alkalommal jeleztek és ezzel magakadályozták az
esetleges tragédiát.
A készülék hangos jelzéssel figyelmeztet a veszélyre. Ha meghalljuk a jelzést, azonnal hagyjuk
el a lakást és a 112-es telefonszámon értesítsük a
katasztrófavédelem munkatársait. Õk két percen
belül indulnak a helyszínre és megteszik a szükséges intézkedéseket, többek között a Gázmûveket is értesítik.
FSZ

Lezárul a Környezettudatossági Program

November végén újra gyûjtik a zöldhulladékot
A Budavári Önkormányzat által meghirdetett
Környezettudatossági Program keretében november 26. – december 5. között ismét összegyûjtik a kertekben keletkezett zöldhulladékot,
avart, vastagabb ágakat, bokrokról lenyírt
gallyakat. A programban a részvétel ingyenes,
elegendõ csak kikészíteni a táblázatban megjelölt
idõszakban a zöldhulladékot.
Október eleje óta zajlik a Budavári Önkormányzat által meghirdetett Õszi Környezettudatossági
Program, amelynek keretében a kertekben
összegyûlt zöldhulladékot, avart, gallyakat, vastagabb ágakat, bokrokról lenyírt gallyakat térítés-

mentesen elszállíttatják és együttesen komposztálják. Az önkormányzat által megbízott cég
elõre meghatározott idõpontokban szállítja el
egy-egy területrõl az ingatlanok elé kihelyezett
fanyesedéket, ágakat, és a zsákokba (papír- vagy
szemeteszsák) összegyûjtött avart és más zöldhulladékot. A kihelyezés és az elszállítás idõpontját lásd a mellékelt táblázatban. Fontos, hogy a
zöldhulladékot az elszállítás elõtti napon vagy
legkésõbb a szállítás napján reggel 05.00 óráig
helyezzék ki.
A programban való részvételhez nincs szükség
elõzetes regisztrációra vagy bejelentkezésre, elegendõ csak kikészíteni a megjelölt idõpontra a

zöldhulladékot, amelyet térítésmentesen elszállítanak. Bármilyen zsákban kihelyezhetõ a hulladék, nem szükséges erre a célra külön lebomló
zsákot vagy úgynevezett FKF-zsákot, zöld-zsákot
vásárolni. A cég szakemberei a felhasználás elõtt
kiürítik a zsákokat, így azok nem kerülnek bele a
komposztba.
A vastagabb faágakat nem kell zsákba helyezni,
de kérjük, azokat úgy helyezzék ki az ingatlanok
elé, hogy ne zavarják a közlekedést.
Az elszállítani kívánt zöldhulladék közé ne
keverjenek háztartási hulladékot vagy más hulladékot, mert akkor a zsákot nem szállítják el.

Ajándékok várják a gyerekeket

Karácsonyi zenés
mûsor idõseknek
és egyedülállóknak
A Budavári Önkormányzat az idei évben is
karácsonyi mûsorral, közös ünnepléssel várja
a kerületben élõ idõseket és egyedülálló polgárokat 2018. december 22-én 16.00 órai
kezdettel a Várkert Bazárban (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.).
A karácsonyi estre 2018. december 17. és
2018. december 20. között (hétfõ-csütörtök:
9.00-12.00 és 13.00-16.00) személyesen lehet
jelentkezni a Gondozási Központban (1013
Budapest, Attila út 8.), valamint az I. sz.
Idõsek Klubjában (1015 Budapest, Hattyú
utca 16.).
További információ: a +36-1- 356-6584-es
telefonszámon (Gondozási Központ).

Figyelem!
A zöldhulladékot az elszállítás elõtti napon, de legkésõbb a szállítás napján reggel 05.00 óráig helyezzék ki.
Az elszállítani kívánt zöldhulladék közé ne keverjenek háztartási hulladékot vagy más hulladékot, mert akkor a zsákot nem szállítják el.
KIKÉSZÍTÉS IDÕPONTJA

ELSZÁLLÍTÁS DÁTUMA

HELYSZÍN

November 25-én délután vagy november
26-án reggel 05.00 óráig

November 26. hétfő (3. ütem)

Lovas út, Logodi utca, Várfok utca, Mátray utca, Fiáth János utca, Hattyú utca,
Batthyány utca, Fő utca, Vám utca, Szőnyeg utca, Hunyadi János út

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

November 27. kedd (3. ütem)

Attila út, Mikó utca, Pauler utca, Tábor utca,
Szabó Ilonka utca, Donáti utca, Hunfalvy utca, Tárnok utca, Úri utca,
Tóth Árpád sétány, Táncsics Mihály utca, Országház utca

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

November 28. szerda (3. ütem)

Feszty Árpád utca, Kosciuszkó Tádé utca, Kuny Domokos utca,
Márvány utca, Roham utca, Hegyalja út, Toldy Ferenc utca

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

November 29. csütörtök (3. ütem)

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

November 29-én délután vagy november
30-án reggel 05.00 óráig

November 30., péntek (3. ütem)

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

December 2-án délután vagy december 3-án
reggel 05.00 óráig

December 3., hétfő (3. ütem)

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

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

December 4., kedd (3. ütem)

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

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

December 5., szerda (3. ütem)

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

Meglepetés a kerületi időseknek

Nemzetiségi
közmeghallgatások
A Budavári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
november 26-án, hétfõn, 14.00 órától közmeghallgatást tart a Budavári Polgármesteri Hivatalban (I., Kapisztrán tér 1.) III. emelet 319/B.
A Budavári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat november 29-én, csütörtökön, 11.00
órától tart közmeghallgatást a Budavári Polgármesteri Hivatal (I., Kapisztrán tér 1.) III.
emelet 319/B. irodájában.
A Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat november 29-én, csütörtökön, 13.00
órától közmeghallgatást tart a Budavári Polgármesteri Hivatal (I., Kapisztrán tér 1.) III.
emelet 319/B. irodájában.
További Információ: +36-1-458-3068.
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Várnegyed

Átugrott Bécsbõl
és nagyszerû
koncertet adott
A régi zene nemzetközi hírû muzsikusa,
Malcolm Bilson 83 évesen is koncertezik,
mesterkutzusokat tart, részt vesz a zenei életben
és szeret meglepetést okozni a közönségének.
November 11-én este az amerikai zongoramûvész azon a Graf fortepiano kópián adott
hangversenyt, amelyet néhány évvel ezelõtt a
Budavári Önkormányzat készíttetett.
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Sajdik Ferenc kiállítása a Várnegyed Galériában

Életszeretet derûvel és humorral
November 8-án úgy szólt a swing és a dixie a
Várnegyed Galériában, mint az 1930-as évek
közepén, egy New York-i jazzklubban. Sajdik
Ferenc kiállítás-megnyitóján – a grafikusmûvész
személyes kívánságára – a Brass On Brass
Dixieland Együttes muzsikált. A zenei aláfestés és
a tárlat hatására csupa mosolygós, derûs arcú
érdeklõdõvel találkoztunk.
A galériába lépve azonnal a Sajdik-univerzumba
csöppenünk. Minden kép, minden grafika elvarázsolja a nézelõdõt. Akadnak színes mesevárosok, álomszerû utcák, tájak és karakterek. Ezeken
a festett színtereken is százféle esemény zajlik,
tucatnyi ismeretlen ismerõs tûnik fel és egy-egy
apró részlet önállóan is elgondolkoztat vagy
mosolyra fakaszt. Külön részt alkotnak a képregények, valamint a háromdimenziós portrék, amelyeken a karikatúrát a Mester még megtoldja egy
képbõl kiemelkedõ tárggyal is. Balassi Bálintét
például a kép üvegét áttörõ ágyúgolyóval, Zelk
Zoltánét két egyforma, feliratozott kis csomaggal.
Az egyiken ez olvasható: „11 év börtön”, a mási-

A városháza aulájában Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte a közönséget és elárulta
a koncert apropóját, amely nem más, mint az
a tény, hogy Malcolm Bilson éppen Európában
járt. – Prágába utazott egy hangszer rekonstrukciója ügyében, majd megállt Bécsben, és ha
már ezen a fertályon volt dolga, akkor arra gondolt, hogy eljön Budapestre – mondta. Felidézte, hogy a korabeli fortepianóval mindenben
megegyezõ új gyártású hangszert annak idején
Malcolm Bilson javaslatára és Vashegyi György
karmester ajánlására rendelte meg a Budavári
Önkormányzat. – E Magyarországon egyedülálló hangszerrel a magas színvonalú historikus
zenei elõadásokat kívánja támogatni az önkormányzat. Amikor néhány éve elkészült a zongora, fölajánlottuk Malcolm Bilsonnak, hogy
bármikor játszhat rajta. Nos, ezúttal élt a
lehetõséggel és úgy döntött, Bécsibõl átugrik
Budavárra és kipróbálja a Graf kópiát.
A hangverseny valódi örömzeneként töltötte
r.a.
be a városháza teltházas auláját.

Csukás István, Kernács Gabriella, Incze Ildikó és Sajdik Ferenc

A „Varázsló” az új albummal

kon pedig ez: „1 Kossuth-díj”. A paraszt figurákról
író Tömörkény István képkeretébe bugylibicska
került, a „titokzatos” Csokonai Lili elõtt pedig
Eszterházy Péter ücsörög bábu alakjában. Sajdik
Ferenc önportréja több képen is elõbukkan, hol
kommentál, hol maga is szereplõ.
Csukás István Kossuth-díjas író és költõ szerint
Sajdik Ferenc igazi varázsló. Isten áldotta tehetség, aki újrateremti a létezõ világot, amely rögtön
érdekesebb lesz. Mûfajokat von össze és bátran
közlekedik a mûfaji korlátokon át is, fölényesen
alkot és teljesen eredeti. Merészen keveri a valóságot a csodával, rajzain csodák történnek és ez teljesen természetes. Az író szerint Sajdik talán még
a tragédiát is úgy ábrázolná, hogy elmosolyodjanak rajta.
Kernács Gabriella mûvészettörténész elárulta,
hogy Sajdik nemcsak a rajzi, hanem a verbális
humor mestere is. Sajdik ahhoz a nagy nemzedékhez tartozik, amely a Ludas Matyinál vált
ismertté. – Ezen belül Sajdik attól különleges,

hogy a csetlõ-botló kisembert rajzolta meg derûs
életszeretettel. Rajzaiból a megbocsátó, összekacsintó szeretet árad, hogy mi emberek, mindnyájan ilyenek vagyunk – emelte ki.
A Kossuth-díjas grafikusmûvész nem elõször
állít ki a Várnegyed Galériában. A 2006-ban
megrendezett budavári kiállítása nyomán Sajdik
Ferenc és az önkormányzat között több közös
projekt is született. Elsõként a Franklin játszótéren megfestett Sajdik stílusú tûzfal, a magyar
mesehõsök fala, majd a Pom Pom játszótér, amelyet 2014-ben avattak fel.
A tárlat megnyitóján mutatták be a Sajdik
Ferenc alkotásaiból összeállított A varázsló felemeli ceruzáját címû frissen megjelent albumot.
A kötet címadó tanulmányát Csukás István írta,
az albumot Kernács Gabriella szerkesztette. R. A.
A kiállítás december 8-ig, keddtõl szombatig
11.00 és 18.00 óra között tekinthetõ meg a
Batthyány utca 67. szám alatt.

Tovább lobog a tûz
A tíz éve elhunyt Gyurkovics Tibor Kossuth- és József Attiladíjas, Magyar Örökség-díjjal és Magyar Mûvészetért Díjjal
elismert költõre, íróra, Budavár díszpolgára emlékezett a
Budavári Önkormányzat november 16-án. Egykori krisztinavárosi lakóháza falán, a Mészáros utca 10. számú épületen
emléktáblát avattak tiszteletére.
Barátok, pályatársak, egykori szomszédok, a szeretett Krisztinaváros polgárai gyûltek össze november 16-án a Mészáros
utcában, hogy együtt emlékezzenek Gyurkovics Tiborra.
– Költészete, személyisége, mágikus erejû lírája, szenvedélyessége, megnyilvánulásai, rendkívüli tehetsége, humora,
mûveltsége, vitát provokáló elõadásai mindenkit bûvkörébe
vontak. Mindig az a tûz lobogott benne, ami a verseiben –
így emlékezett a költõre barátja, Szakonyi Károly Kossuth- és
József Attila-díjas író. Mint mondta, Gyurkovics Tibornak
a költészet volt igazi terrénuma, de írt novellát, tárcát,
regényt, drámát, gyerekeknek szóló verseket, könyveket,
színészi képességeit pedig saját darabjában, a színpadon is
megcsillantotta. – Gyilkos humorú, okos, a közéletrõl, a

szervezõdõ politikai életrõl a napilapokban közölt tárcái, a
rádióban elhangzott jegyzetei kirobbanó erejû írások, a kor
örök lenyomatai. Gyurkovics Tibor eredeti tehetségével a
kor legjelentõsebb költõi sorába tartozik – emelte ki a pályatárs.
– Szeretett élni ebben az istenverte, istenáldotta Kárpátmedencében, Magyarországon és azon belül itt Budán, a
Krisztinavárosban. Õszintén hitte, hogy Magyarország ki van
szemelve arra, hogy megmaradjon – így emlékezett
Gyurkovics Tiborra Nagy Gábor Tamás, aki felidézte, hogy
a Budavári Önkormányzat 2005-ben választotta díszpolgárává a költõt. – Boldogan fogadta az oklevelet és gyûrût, de
tudom, hogy nem a címek és a rangok voltak neki fontosak,
hanem a barátok, a pályatársak, az emberek, a közösség, amely
szeretettel vette körül – hangsúlyozta a polgármester. Mint
fogalmazott, hiányzik fanyar humora, derûje, bölcsessége,
hiányoznak a meg nem született versek, írások, a beszélgetések, a mûsorai, az õszinte indulatok, a féltõ, lelkesítõ
gesztusok. – De ha olvassuk verseit, akkor mintha itt lenne
velünk, ha emlékszünk rá, akkor nem ment el – mondta.

Gyurkovics Györgyi, Kubik Anna és Szakonyi Károly

Barátok, pályatársak, egykori szomszédok, a szeretett Krisztinaváros polgárai emlékeztek Gyurkovics Tiborra

– „Az ércnél is maradandóbb, ha valakinek a gondolatait versein
keresztül kincsként õrzi meg az utókor” – idézte a költõvel kapcsolatban
Horatiust a polgármester.
A megemlékezésen Kubik Anna Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmûvész tolmácsolásában szólaltak meg Gyurkovics Tibor versei. Az
emléktáblát, amely Farkas Ádám Kossuth-és Munkácsy-díjas szobrászmûvész alkotása, a polgármester leplezte le Gyurkovics Györgyi, az író
özvegye társaságában. Az emléktábla avatása után a Tabán moziban
levetítették az Irodalmi séta Gyurkovics Tiborral címû riportfilm Krisztinavárosi részét.
B.L.

Várnegyed
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Tér-Kép Galéria a Krisztinavárosban – Fábri Zoltán kiállítása december 8-ig látogatható

Genius loci: közösség és kultúra
Hatalmas érdeklõdés övezte a Tér-Kép Galéria
megnyitóját, az új közösségi és kulturális tér zsúfolásig megtelt a látogatókkal. A jelenlévõket
Szirtes Edina Mókus sajátos hangulatú elõadása
vezette át a mûvészet világába.
– Újabb kulturális helyszínnel gazdagodik a
kerület – mondta a galéria megnyitón Nagy
Gábor Tamás polgármester, aki felidézte, hogy
az önkormányzat tulajdonában lévõ helyiséget
többször is meghirdették, de nem talált gazdára,
a pályázatokra nem jelentkezett senki. Ugyanakkor az önkormányzat már régóta tervezte,
hogy a Krisztinavárosban is létrehoz közösségi
és kulturális teret, amely illeszkedik a városrész
hallatlanul gazdag kulturális és irodalmi hagyományaihoz. – A geniusz loci itt van velünk a
Krisztinaváros szívében, de hiányzott hozzá az a
méltó közösségi helyszín, ahol újabb mûvészeti
vagy kulturális élményekkel gazdagodhatunk –
mondta a polgármester. Elmondta, hogy elõször
éppen ezt, a Krisztinaváros hagyományait
akarták bemutatni a nyitó-tárlaton, ám a szomszédos Tabán moziban nagy sikerrel vetített
Fábri Zoltán életmûsorozat (lásd keretes írásunkat) kapcsán inkább arra gondolt az önkormányzat, hogy bemutatja a filmrendezõ egy
másik arcát is. A második világháború után
sokan úgy fogalmaztak, Fábri a Körhintával
visszahelyezte a magyar filmmûvészetet a világ
filmmûvészetének térképére. – Ez adta az ötletet
a galéria elnevezéséhez is: Tér-Kép. Nem csupán
teret adunk a képeknek, de azt is üzenni akarjuk
vele, hogy nem pusztán a Várban, a Vízivárosban, a Tabánban, de itt, a Krisztinavárosban is
ment el az Oscar-gálára sem, Illés György operatõrt delegálta maga helyett. Amikor végre eljött a
sóvárgott rendszerváltás, nyugdíjba küldték. –
Akkoriban mindent privatizáltak, például az általam vezetett Dialóg Stúdiót, ami szellemi mûhely
volt. Anyagiak híján alig készültek filmek. Megszüntették a mûvészeti kitüntetésekkel járó pénzt.
Fábri Zoli bácsi lakását szintén privatizálták, így
kis híján földönfutó lett belõle – tudtuk meg a
tanítványtól.

* * *
Fábri Zoltánról kevesen tudják, hogy festõmûvészként is alkotott, filmrendezõi pályafutása
elõtt ugyanis festõmûvésznek készült. Élete utolsó évtizedében nyúlt újra az ecsethez. Fábri filmjei a szabadság hiányáról, tagadásáról, lábbal
tiprásáról szólnak. Festményeivel ugyanezt az
üzenetet akarta közvetíteni. Fel is tették neki a
kérdést: mindig ugyanarról kell beszélni? Igen,
válaszolta, mert ezek a lét legfontosabb kérdései:
meddig maradhatunk meg embernek, milyen a
viszonya hatalomnak és polgárnak, hogyan viszonyulhatunk a szabadsághoz?
A tárlat megvalósításában segítséget nyújtott
Fábri Péter, Fábri Zoltán unokája is, akinek a
most kiállított képek a tulajdonát képezik. A kiállítás december 8-ig tekinthetõ meg.

András Ferenc filmrendező és Nagy Gábor Tamás polgármester a megnyitón

Krisztina körút 83-85.
Nyitva: keddtõl szombatig
12.00 – 18.00 óra között

A mester idõs koráról András Ferenc elmesélvan már kulturális-közösségi tér – fogalmazott
Budavár polgármestere. – Kívánom, hogy a Tér- te, hogy semmi sem érdekelte a munkáján kívül,
Kép ne kizárólag tér legyen, hanem hely, ahogy még az elkészült filmek további sorsa sem. Nem
az Öt géniuszban ír errõl Hamvas Béla: „A helyet
nem szabad összetéveszteni a térrel. A tér és a hely
között az a különbség, hogy a térnek száma, a
helynek arca van... A tér mindig geometriai ábra.
A hely mindig festmény és rajz, és nincs belõle
több, mint ez az egy. A térnek képlete, a helynek
géniusza van.”
Az új galéria elsõ kiállítását, Fábri Zoltán: Ez is
ember mûve címû tárlatát András Ferenc Kossuthdíjas és Balázs Béla-díjas filmrendezõ nyitotta
meg. – Fábri Zoltán tanítványa voltam, vagyok, s
leszek mindig is – hangsúlyozta.
– Tévés asszisztensként lóti-futi voltam, amikor
egy napra kölcsönadtak a filmgyárba kisegítõ
asszisztensnek, így kerültem Fábri Zoltán mellé –
idézte fel munkakapcsolatuk kezdetét András
Ferenc. – Az egy napból öt év lett, dolgozhattam
vele az Utószezonban, A Pál utcai fiúkban. Még az
ünnepeket és a hétvégéket is együtt töltöttük.
Látásmódot, igazságkeresést, becsületet, a humanizmus melletti örök kitartást tanultam tõle. Felvettek a fõiskolára, másodévben osztályfõnökünk, Herskó János emigrált, helyébe Fábrit
nevezték ki professzornak. Szembetalálkoztunk
a kapuban, „Mi van növendék?” – kérdezte.
„Sajnálom professzor úr, hogy másik tanárhoz
kerültem” – válaszoltam. „Nem, nekem te vagy a
tanítványom” – nyugtatott meg.
Szirtes Edina Mókus szívet-lelket melengetõ produkciója a Tér-Kép Galériában

Nemtelen
áskálódások
Fábri Zoltán ellen
Fábri Zoltán A Pál utcai fiúk mellett másik,
Oscar-díjra jelölt alkotását, a Magyarokat
vetítették a Tabán moziban, a rendezõ életmûvébõl keresztmetszetet kínáló, az önkormányzat szervezte sorozat legutóbbi estjén. A
polgármester beszélgetõtársa ezúttal András
Ferenc filmrendezõ volt.
– Nem tudom, ma ezt a filmet jelölnék-e
Oscar-díjra? Egy ilyen jellegû film manapság el
sem juthatna odáig– mondta Nagy Gábor
Tamás, majd hozzáfûzte: ez az alkotás a félremagyarázások áldozata. – A filmet a Karlovy
Vary Filmfesztiválon mutatták be 1978-ban,
hihetetlen gyér közönség elõtt, akik végigröhögték a vetítést. Negatív reklámjával felcukkolta a nézõket a magyar küldöttség színejava – emlékeztetett András Ferenc. A rendezõ
elmesélte: az Utószezon címû mûve után kezdtek áskálódni Fábri Zoltán ellen. Susan Sontag
például azt írta: Fábri a fasiszta Páger Antallal
fasisztát játszatott. A Magyarokat megelõzõ
filmjét, Az ötödik pecsétet meghívták a moszkvai filmfesztiválra. A rendezõ meghallotta,
ahogyan a magyar delegáció tagjai pocskondiázták mûvét. A film elnyerte a nagydíjat, de
itthon azt híresztelték: csak azért, mert infarktust kapott a rendező, s úgy hitték, meghal.
– Fábri teljes joggal kiborult az aljasságokon
– sommázta András Ferenc, hozzáfûzve: ilyen
aljasságok folynak manapság is.
Szóba került a vetítéssorozat következõ, egyben befejezõ darabja, a Fábián Bálint találkozása Istennel címû film, amely tulajdonképpen a Magyarok elõzményeit idézi meg.
Megszületésérõl András Ferenc elárulta: a
Magyarokban megjelenõ emlékek alapján
született. – Fábri kitûnõen dolgozott Koncz
Gáborral, innen jött az ötlet a következõ
munkára, amely a Magyarok elõzményeirõl
mesél. Felkérték Balázs Józsefet, aki a Magyarokat írta, illetve a Koportost – amelybõl
Gyarmathy Lívia rendezett filmet –, a Fábián
Bálint megírására.
A Fábri-sorozat Fábián Bálint találkozása
Istennel címû filmmel ér véget. Az év utolsó
önkormányzati filmklubja december 6-án
18.00-kor lesz a Tabán moziban.
A filmvetítésre a belépés díjtalan, ingyenes
jegyek csak személyesen a Tabán mozi pénztárában igényelhetõk.
Cím: Krisztina krt. 87- 89.
Az összeállítást készítette: Ditzendy Attila
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A Jókai Anna Szalon programjai

Születésnap, könyvbemutató, koncert
Ismét számos izgalmas és különleges program várja az
érdeklõdõket a Jókai Anna Szalonban. A Vízivárosi
Csillagok sorozat vendége ezúttal Kásás Zoltán vízilabdázó lesz. Dévény Anna születésének évfordulójára pedig
koncerttel emlékeznek mûvészbarátai.

A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAROK
KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕ
EGYESÜLET ESTJE
November 29-én, csütörtökön 18.00 órától a KMKE
elõadómûvészeti tagozatának rendezvénye. Közremûködõk: Dévai Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas érdemes
mûvész; Lukácsy Katalin Béres Ferenc-díjas színmûvész;
Fõdi Tibor és Meister Éva, Magyar Mûvészetért-díjas
színmûvészek. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz
kötött. Regisztrálni a jokaiannaszalon.hu weboldalon
vagy a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail címen lehet
a program megjelölésével.

PROVENCE – COTE D’AZUR
November 23-án, pénteken 18.00 órakor Provence –
Cote d’Azur Sárközi Mátyás soraival – Kaiser Ottó képeivel
címû kötet bemutatója. Közremûködik: Fehérváry Lilla
elõadómûvész. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz
kötött. Regisztrálni a jokaiannaszalon.hu weboldalon
vagy a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail címen lehet
VIZIVÁROSI CSILLAGOK
a program megjelölésével.
November 30-án, pénteken 18.00 órától a Vizivárosi
Csillagok sorozat vendége Kásás Zoltán olimpiai
KÖNYVBEMUTATÓ
November 27-én, kedden 18.00 órától a Magyar Baráti ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, edzõ. A
Közösség, a Fekete Sas Kiadó és a Litea Könyvesbolt belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a
bemutatja Cseh Gábor Anna (Nusi): Emlékeim, életem… jokaiannaszalon.hu weboldalon vagy a jokaiannaszacímû kötetet és Cseh Tibor: Csernátontól a Reménység lon@budavar.hu e-mail címen lehet a program megtaváig címû könyvét. Közremûködik: Kiss Eszter szín- jelölésével.
mûvész. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a jokaiannaszalon.hu weboldalon vagy a DÉVÉNY ANNA SZÜLETÉSNAPI
jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail címen lehet a prog- KONCERT ÉS EMLÉKEST
December 4-én, kedden 19.00 órakor Dévény Annára,
ram megjelölésével.
Budavár díszpolgárára, a DSGM módszer létrehozójára,
a mozgásrehabilitáció megújítójára emlékeznek mûvészSÁRKÁNYOK MAGYAR KIRÁLYA
November 28-án, szerdán 18.00 órakor báró felsõszil- barátai. A belépés díjtalan, de a koncert után a Dévény
vási Nopcsa Ferenc kalandos életû magyar paleontoló- Anna Baráti Köre adományokat elfogad. Regisztrálni a
gus, geológus, albanológus, hírszerzõ, albán trónaspiráns jokaiannaszalon.hu weboldalon vagy a jokaiannaszaemlékirataiból készült könyv bemutatóját tartják. Gyur- lon@budavar.hu e-mail címen lehet a program megkovics Györgyi író, szerkesztõvel beszélget Kovács Attila jelölésével.
Zoltán irodalomtörténész. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a jokaiannaszalon.hu CSORDÁS KLÁRA ÉS AZ ART BUDAPEST
weboldalon vagy a jokaiannaszalon@ budavar.hu e-mail December 6-án, csütörtökön 18.00 órától Csordás
Klára mezzoszoprán operaénekes és az Art Budapest
címen lehet a program megjelölésével.
vonónégyes koncertje. Közremûködõk: G. Horváth
László, Bartók Tamás, Stoll Péter, Vajda Barnabás.
A koncert támogatója: NKA Zenemûvészeti Kollégiuma,
9s mûhely.
Belépõjegy: 3000 Ft; diák, nyugdíjas belépõjegy: 1000 Ft.
Jegyek elõvételben a www.jegymester.hu oldalon, valamint a koncert napján a helyszínen is válthatók.

JÓKAI ANNA SZÜLETÉSNAPJA
A Nemzet Mûvésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és József Attiladíjas író- és költõnõ születésének évfordulójára emlékeznek a róla elnevezett
szalonban, november 24-én, szombaton 17.00 órától.

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

Közremûködik: Császár Angéla Jászai Mari-díjas színmûvész, érdemes
mûvész; Mezey Katalin Kossuth-díjas prózaíró, költõ, mûfordító; Pállay József
festõmûvész; R. Törley Mária szobrászmûvész; Szakács Imre festõmûvész,
Vinczellér Imre festõmûvész.
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a jokaiannaszalon.
hu weboldalon vagy a jokaiannaszalon@budavar.hu e-mail címen lehet.

Finisszázs

Kaiser Ottó kiállítása Székelyudvarhelyen

November 26-án, hétfõn 18.00
órától tartják a Virág Benedek
Házban a Találkozások címû
Kányádi kiállítás záróeseményét, amelynek keretében a 135
éve született Babits Mihályra is
emlékeznek.
Közremûködik a Misztrál
együttes.
Helyszín: Virág Benedek Ház,
Döbrentei utca 9.
A belépés díjtalan

Programok
MÁRAI SZALON
(Budavári Önkormányzat Díszterem, I. Úri u. 58.)
November 27-én 17.00 órakor Hírünk a világban Hír a hazában címmel tartják meg a Márai Szalon
novemberi délutánját. Vendég: Siklósi Beatrix, az MTV
csatornaigazgatója, aki nemrégiben az M5 csatorna mûsorát, szerkezetét és szellemiségét újította és újítja meg.
Vesztergombi József szekszárdi borász és a La Fiesta
Party Service gondoskodik arról, hogy a szellemünk mellett egy jóízû falat s egy pohár bor is táplálja a szalon látogatóit. Házigazda: Szigethy Gábor

SZILÁGYI DEZSÕ TÉRI
REFORMÁTUS TEMPLOM
(Szilágyi Dezsõ tér)
November 26-án, hétfõn este 19.00 órakor a
Tabulatúra régizene klub vendége a Canlar Együttes,
akik Sudár Balázs vezetésével a török régizenével ismertetik meg a résztvevõket. Mindenkit szeretettel
várnak a Szilágyi Dezsõ tér 3-ban lévõ Nagyterembe.

VÁRFOK GALÉRIA

(1012 Budapest, Várfok u. 11.)
Január 12-iglátogatható Ujházi Péter Labirint címû kiálMAGYAR EMLÉKEKÉRT
lítása. A Várfok Galéria legrégebbi mûvészének a most
A VILÁGBAN EGYESÜLET
nyílt tárlata Ujházi Péter pályaindulását, emblematikus
(Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. székházának korszakait és sokrétû anyaghasználatát mutatja be.
elõadóterme, 1016 Budapest, Gellérthegy u. 3032.)
KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
December 4-én, kedden 18.00 órakor Az Orient- (Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
expresszel Európában (II. rész) - 135 éve indult el egy Könyvtára 1016 Krisztina krt. 87-91.)
Európát átszelõ vonat. A luxusvonat története magyar November végéig „Budapesti pillanatok” címmel Karvonatkozásokkal, magyar érdekességek az „utazás” el- dos Ildikó fotográfiái tekinthetõk meg a könyvtárban,
sõ állomásain. Meghívott vendégek: Iain Lindsay, az nyitvatartási idõben; hétfõn, szerdán és pénteken
Egyesült Királyság nagykövete és a Vasúttörténeti park 13.00-19.00 óráig, kedden és csütörtökön 10.00-16.00
vezetõsége.
óráig.

Kiállításmegnyitó Székelyudvarhelyen

A Budavári Önkormányzat és Székelyudvarhely
testvérvárosi kapcsolatának köszönhetõen újabb
eseménnyel gazdagodik Székelyudvarhely kulturális élete. Kaiser Ottó fotómûvész különleges
tárlata két hónapon át várja a látogatókat a Haáz
Rezsõ Múzeumban.
A kiállítás Kaiser Ottó fotómûvész több mint
egy évtizedes munkáját mutatja be, amely során
a fotómûvész folyamatosan gyûjtötte a magyarországi és határain túli magyar kulturális élet
eseményeit, résztvevõit, a tárgyi kultúra és épített
örökség megmaradt morzsáit. A kilenc országban
készült képek témájukban, karakterükben
eltérõek. A negyvenöt képbõl készült válogatás

Fotó: Lőrincz Csaba - Székelyudvarhely

fekete-fehérben mutatja be Kárpát-medence
látványosságait, hangulatát és eseményeit.
Az összeállítás alapját hat terjedelmes kötet
(Határtalan Irodalom I. – II. – III., Magyarország 1000 csodája, Magyar népmûvészet 1000
csodája, Kárpát-medence 1000 csodája) fotóanyaga képezi. A kiállításon mutatták be a
sorozat legújabb kötetét, a Kárpát-medence
1000 csodája címû albumot.
A megnyitón Orbán Árpád, Székelyudvarhely
alpolgármestere és Varga Antal, a Budavári
Önkormányzat alpolgármestere mondott köszöntõt, a kiállítást Lõrincz Ildikó mûvészettörténész nyitotta meg.
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Tokióban szobrot emeltek az anyák megmentõjének

BLSZ elõadás: Semmelweis emlékezete
Ebben az esztendõben emlékezünk Semmelweis
Ignác születésének 200. évfordulójára. A Budavári Lakosok Szövetsége (BLSZ) egy különleges
elõadással adózott november 6-án „az anyák
megmentõjének” emléke elõtt. Az elõadót, dr.
Nagy Károlyt (képünkön lent), a Semmelweis
Egyetem professzorát, nem kellett bemutatni a
közönségnek, hiszen maga is a BLSZ tagja. Dr.
Nagy Károly elõadásában elsõsorban Semmelweis Ignác és a kerület kapcsolatát mutatta be.
Mint elmondta, Semmelweis 1818. július 1-jén
született a Meindl házban (mai Apród utca 1-3.).
1823-ban a család saját házba költözött, az
Apród utca 6-ba, ahol Semmelweis József továbbra is Fehér Elefánt nevû fûszerboltjából élt.
Tanulmányait is a kerületben kezdte meg, a várbeli római katolikus Egyetemi Gimnáziumban.
1857-ben a krisztinavárosi Havas Boldogasszony templomban kötött házasságot Weidehoffer Máriával. Ezt a templomban emléktábla
is hirdeti. Dr. Nagy Károly Vigassy Mihálynak, a
Havas Boldogasszony templom plébánosának
engedélyével elõadásában bemutatta Semmelweis eredeti házassági anyakönyvi kivonatát is.
Halála után hamvait egykori szülõházában –
amely ma az Orvostörténeti Múzeumnak ad
helyet az Apród u. 1-3. szám alatt – helyezték
végsõ nyugalomba.
Dr. Nagy Károly még egy érdekes kapcsolódásra hívta fel a hallgatóság figyelmét. A Rókus
kórház elõtt álló nagyszerû Semmelweis szobrot
1906-ban Stróbl Alajos készítette, akinek unokája, Stróbl Krisztina a Várnegyedben lakik és szintén a BLSZ tagja.
Semmelweis szobra Tokióban

Budapest Fõváros Kormányhivatala Népegészségügyi Fõosztálya idén novemberben is megrendezi az ingyenes mammográfiás szûrõvizsgálatot. Az I. kerületben lakó, 45-65 év közötti
asszonyok, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak
mammográfiás szûrõvizsgálatra. Kérjük, tegyen
eleget a meghívásnak, vegyen részt Ön is a
mammográfiás szûrõvizsgálaton, mert az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A vizsgálat helye: MaMMa Eü. Zrt.
1027 Budapest, Kapás u. 22.
tel.: +36 (1) 489-0695
A szûrõvizsgálat díjmentesen igénybe vehetõ!
A lehetõség adott! Éljen vele!

Az elõadó vázolta Semmelweis küzdelmét a megnemértéssel, irigységgel,
szakmai féltékenységgel szemben, ami
végezetül korai halálához vezetett.
Szólt arról is, hogy Semmelweis tragédiáját számos irodalmi mû, köztük
Német László Az írás ördöge (1969)
címû drámája is feldolgozta. Legújabban pedig amerikai szerzõk Semmelweis operáját mutatta be a Fõvárosi
Operett színház.
A Semmelweis Egyetem küldöttsége
– amelynek Dr. Nagy Károly is tagja –
2018. november 14-én Semmelweis

ADVENTI PROGRAMOK
November 30., péntek 18.00
„Karácsony van, száll az angyal…”
Markó Krisztina játékkészítõ, Szepesi Zsuzsa faékszerfestõ és
Szilágyi Ildikó üvegmûves közös kiállításának megnyitója.
December 1., szombat 14.00 óra
Közösségi betlehem állítás a klub elõtti téren
Részletek a klub facebook oldalán olvashatók!

Adventi ajándékkészítõ mûhely kicsiknek
és nagyoknak
December 8., szombat 16.00 óra
Babavarrás és kosárfonás Markó Krisztinával
8 éves kortól ajánlott. Részvételi díj 800 Ft/fõ.
Bejelentkezés a klub elérhetõségein.
December 15., szombat 16.00 óra
Üvegfestés Szilágyi Ildikóval
5 éves kortól ajánlott. Részvételi díj 800 Ft/fõ.
Bejelentkezés a klub elérhetõségein.

17.00-18.00 Meridián torna. A gyakorlatok mindennapos végzésével sokat tehetünk egészségünk javítá09.40-10.20 „Kökörcsin” babás játszó és tánc- sáért. A torna ingyenes, folyamatosan lehet csatlakozni a
ház. Mondókás, ölbéli játékos, éneklõs, valamint játé- csoporthoz.
kosan táncolni tanuló foglalkozás 1-3 éves korú gyermekek és szüleik részére. Információ: Márton Piroska 19.00-20.00 Stabilizáló funkcionális tréning.
táncos, óvodapedagógus, mozgásterapeuta; piroska. Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom, 4600 Ft/4 alkalom.
marton.tanc@gmail.com.
Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok a
testtudatos mozgásért, 60 év alatti korosztály részére.
10.30-12.00 Közép-budai baba-mama klub. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan@gmail.com
Várják az anyukákat babáikkal és intézménybe még nem címen.
járó gyermekeikkel tematikus beszélgetésekre, amelyek során lehetõség nyílik a kisgyermekes élet külön- Péntek:
bözõ területeinek szakértõitõl kérdezni. További információk a facebook-oldalon: Közép-budai baba-mama 08.00-15.00 Termelõi piac a klub elõtti téren. Friss
és hordozós klub, illetve az ollivander@freemail.hu zöldségek, gyümölcsök, mézek, sajtok, savanyúságok és
email címen.
más finomságok várják a vásárlókat.
15.30-16.30 „Aranycipõ”- senior társastánc tanfolyam, I. kerületi nyugdíjasoknak ingyenes. Az órákon
profi tánctanár segítségével tanulhatja meg, vagy
elevenítheti fel a chachacha, rumba, samba, az angol
keringõ, a slowfox és a tangó alaplépéseit. Folyamatos
csatlakozási lehetõség! Érdeklõdés: Füleki Réka, +3630-479-93-28.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Hétfõ:

08.00-9.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 700
Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan Csütörtök:
@gmail.com címen.
08.00-9.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi
09.00-10.00 Ingyenes gerinctorna I. kerületi nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozduljnyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozdulj- tudatosan @gmail.com címen.
tudatosan @gmail.com címen.
09.00-10.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj: 700
10.30-11.30 Ingyenes gerinctorna I. kerületi Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan
nyugdíjasok részére. Bejelentkezés szükséges a mozdulj- @gmail.com címen.
tudatosan@gmail.com címen.
14.00-17.00 Bridzs klub. Új érdeklõdõk jelentkezését
18.00-19.00 Stabilizáló funkcionális tréning. is fogadják, de a játékszabályok ismerete szükséges.
Mobilizációs, statikus és egyensúlyfejlesztõ gyakorlatok a
testtudatos mozgásért. Részvételi díj: 1400 Ft/alkalom; 16.00-17.00 Ingyenes, önszervezõdõ orosz tár4600 Ft/4 alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozdulj- salgókör. Orosz anyanyelvû tanár segítségével tökéletesítheti nyelvtudását.
tudatosan@gmail.com címen.

16.30-17.30 Ingyenes jogi tanácsadás. Bejelentkezés: drboross@borossiroda.hu, vagy a klub elérhetõségein.
17.00-18.00 Ingyenes, önszervezõdõ angol társalgókör. Remek lehetõség a gyakorlásra és a
kikapcsolódásra, a vidám társaság és a jó hangulat
garantált.

Tóthné dr. Z. Nagy Erzsébet
BLSZ elnök

Szerda:

Kedd:

09.30-11.30 Buboca Baba Klub és Tanoda.
09.30 Beszélõ Babakezek Babajelbeszéd alaptanfolyam. Érdeklõdés, jelentkezés: www.babakezek.
hu
10.30 Beszédindító játékos foglalkozás. Az elsõ alkalom ingyenes. Bejelentkezés: bubocababa@gmail.
com. További információ: Hamar-Szelényi Éva, www.
buboca.hu

szobrot avatott Tokióban a japán társegyetemmel közösen. A szobor avatásán
Horváth Ildikó, az Emmi egészségügyért felelõs államtitkára, valamint
Micsikó japán császárné is részt vett. A
Madarassy István által alkotott szobor
leleplezését Kobajasi Kenicsiró karmester erre az alkalomra komponált zenemûve kísérte.
A szobrot a japán fõváros egyik legfontosabb kórházában, a Japán Vöröskereszt
Egészségügyi Központban helyezték el.

08.00-09.00 Senior gerinctorna. Részvételi díj:
700 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a mozduljtudatosan@gmail.com címen.
09.00-10.00 Gerinctorna minden korosztálynak.
Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Bejelentkezés szükséges a
mozduljtudatosan@gmail.com címen.
10.15-11.15 „Aranycipõ” senior társastánc tanfolyam. Részvételi díj 500Ft. Érdeklõdés: Füleki Réka,
+36-30-479-93-28.
Vasárnap:
Különleges születésnap a Bagolyvár Birodalom
szervezésében.
Igazán emlékezetessé teheti gyermeke születésnapját a
Vízivárosi Klubban. Igény szerint kalandtúrát, vetélkedõt,
alkotómûhelyt is szerveznek a mulatságra. További információ: Körmendi Csilla, +36-30-531-5577, bolcsbagoly@index.hu.
VÍZIVÁROSI KLUB
Cím:1015 Bp. Batthyány u. 26.
Tel:: 06 20 232 9018,+36-1-780-7660
E-mail: vizivarosiklub@budavar.hu
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Ingyenes
FIT-BALL® órák
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma „Fitt,
Egészséges Nemzetért Tárt Kapus program” támogatásával több budai helyszínen ingyenes
Fit-Ball órákon vehetnek részt az érdeklõdõk a
magyarországi Fit-Ball Master Trainer, Antal
Miklós vezetésével.
A Fit-Ball Tréning igazán különleges mozgásforma, hiszen korosztálytól, nemtõl függetlenül
mindenkinek bátran ajánlható – mondta el
Antal Miklós oktató. Ízületkímélõ, tehermentesített helyzeteket biztosít a zenés-táncos vagy
atlétikus zsírégetõ, erõsítõ, nyújtó, relaxációs
gyakorlatok során egyaránt. – Így azok is járhatnak ezekre a foglalkozásokra, akiknek valamilyen oknál fogva (pl. ízületi bántalmak, túlsúly
vagy életkoruk miatt) más mozgásforma, vagy
akár a szabadtéri gyaloglás, futás fájdalmat okozna – tette hozzá. Antal Miklós arra is felhívta a
figyelmet, hogy a kíméletesség ellenére a mozgásforma nagyon jól edzi az izomzatot, jótékony
hatással van a keringésre és az egyén edzettségének megfelelõ optimális terhelést biztosít.
A Fit-Ball Tréning másik újdonsága, hogy az
érdeklõdõk maguk határozhatják meg, melyik
helyszínen, mikor, milyen óratípusok legyenek.
A http://fitball.hu weboldalon már foglalhatók helyek a november 12-tõl elindult
edzésekre, amelyeket a II. és a XII. kerületben
tartanak. Ha elég szavazat érkezik az I. kerületi
Lisznyai Iskolába tervezett órákra is, akkor 1-2
héten belül ott is elkezdõdnek a foglalkozások,
a többség kérésének megfelelõ óratípusokkal.
Szavazni a http://fitball.hu/szavazas-ingyenes-oratipusra oldalon lehet, további információk a Fit-Ball-Buda Facebook-csoportban.
Akiknek nincs Facebook fiókjuk, azok írjanak
e-mailt a fitball.buda@gmail.com e-mail címre,
vagy hívják a +36-70/370-0015-ös telefonszámot 09.00-18.00 között.
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HAHÓ, ITT A CZAKÓ!
Családi délután és bábelõadás

NORDIC WALKING KLUB
Hétfõnként 09.00 órától nordic walking. Találkozó a
Vérmezõ Széll Kálmán tér felõli részén lévõ fitnesz eszközöknél (régi játszótér). A részvétel a kerületi lakosoknak
ingyenes. Igény szerint felszerelést is tudnak biztosítani.További információ: +36-1-375-0336.

JÓGA
Hétfõnként 18.00 – 19.30 között jóga. Külön felszerelés
nem szükséges, jóga matracot és kiegészítõ eszközöket
biztosítanak. Részvételi díj: I. kerületi lakosoknak, I.
Kerületkártyával rendelkezõknek 1500 Ft/alkalom,
kerületen kívüli érdeklõdõknek 2000 Ft/alkalom.
További információ: Horváth Cintia: +36-1-375-0336
+36-30-3960-323; szintikeee89@gmail. com.

EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ
SZENIOR TÁNC
Keddenként 11.00 órától Egészségmegõrzõ Szenior Tánc.
Nem kell hozzá partner, sem elõzetes tánctudás. A részvétel a kerületi lakosoknak ingyenes. További információ:
+36-1-375-0336.

A MIKULÁS ZSÁKJA
November 30-án, pénteken 16.30 órakor újra Családi Délután a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpont
közösségi helyiségében. Az ünnepvárás jegyében a Meselátó Bábtársulat a Mikulás zsákja címû vidám bábelõadással MOZDULJ TUDATOSAN
kedveskedik a gyerekeknek. Mikulás zsákja már útra készen, teli ajándékokkal várja, hogy eljusson a gyerekekhez, ZSÍRÉGETÕ TRÉNINGGEL!
amikor három huncut ördög, Krimpi, Krampi és Krumpi megdézsmálják a csomagokat. Fuszekli, Télapó segítõ Csütörtökön 17.00 - 17.50 óra között alakformáló torna.
manója, és Tapsi, a kisnyúl segítségével azonban minden a helyére kerül, az ajándékok pedig még idõben eljutnak a Részvételi díj: kerületi lakosoknak 1200 Ft/alkalom,
gyerekekhez. A programon való részvétel a kerületi családoknak ingyenes.
4000 Ft/4 alkalmas bérlet; kerületen kívülieknek 1400
Ft/alkalom, 4800 Ft/4 alkalmas bérlet. Polifoamot biztosítanak. Elõzetes regisztráció szükséges: mozduljÚjra jégpálya
tudatosan@gmail.com. Facebook elérhetõség: @moza Czakón!
duljtudatosan
Már megkezdõdött a népszerû jégpálya elõkészítése
a Czakó utcai sportpályán,
az Oxygen Wellness Naphegy épületének tetején.
December 1-tõl, szombattól várják a korcsolyázni
vágyókat a fedett pályán. A
jó hangulat, a forralt bor, a
meleg tea remek családi
programot garantál.

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

MESEMÚZEUM
PROGRAMOK
November 24., szombat 11 órától
MESEBELI HÉT PRÓBA CSALÁDOKNAK
A programon való résztvevők száma korlátozott, jelentkezni 10 órától lehet a múzeumban.
Ajánlott korosztály: 5-99 éves korig. 60 perc.

December 1., szombat 11 órától
PAPÍRSZÍNHÁZ MESÉK
A Japánból eredő és igen népszerű Papírszínház, a
Kamishibai, a mesekönyveket mintegy színházzá alakítja. A fakeretben mozgatható nagyméretű lapok segítségével a mesélő, a gyerekekkel szembefordulva, a
lapok mozgatásával, az ebből eredő játékkal és ennek

December 8., szombat 11 órától
KULCSÁTADÓ CEREMÓNIA
Marék Veronika a Mesemúzeum
kulcsát Tóth Krisztinának adja át.
Beszélgessünk és játsszunk együtt!
Ajánlott korosztály: 5-99 éves korig.
60 perc.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:

drámai hatásával igazi színházi élménnyé változtatja a
hagyományos meseolvasást. Amit mesélünk: A császár
új ruhája, Három toll, Violetta és Rigoletto. Ajánlott korosztály: 5-10 éves korig. 30 perc.

ÚJ! GYEREKJÓGA
Péntekenként 14.00 -14.45 óra között gyerekjóga.
Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom, 4 alkalmas bérlet 3200 Ft.
A foglalkozásokat tartja: Ertler Anikó gerinc- és gyerekjóga
oktató. További információ: +36-20-346-8051;
anikoertler@gmail. com.
NYITVA TARTÁS:
Hétfõ-péntek: 07.00 – 20.00
Szombat: 08.00 – 20.00
Vasárnap: 08.00 – 18.00

Várnegyed
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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 80 m2-es földszinti teraszos, kertkapcsolatos és utca felé is nyíló, dongaboltozatos,
összkomfortos, felújítandó önkormányzati lakás örökölhető
bérleti joga átadó. Csereirányár: 35,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/509-2665.
Budai várban az Úri utcában 42 m2-es, 1,5 szobás, erkélyes, igényesen felújított, gépesített, felszerelt napfényes II.
emeleti önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó.
Csereirányár: 24,9 M. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/509-2665.
Budai várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló 100 m2-es
dongaboltozatos, felújítandó önkormányzati lakás örökölhető
bérleti joga átadó vagy kisebb budai várban lévő önkormányzati lakásra cserélhető. Csereirányár: 52,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.
I. Csalogány utcában II. emeleti 32 m2-es, 1,5 szobás,
felújított állapotú önkormányzati lakás örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 14 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 2121261, 0630/509-2665.
I. Attila úton 23 m2-es + 7 m2 galériával kialakított, földszinti, alacsony rezsiköltségű, remekül bérbe adható, felújítandó, tehermentes öröklakás tulajdonjoga eladó. Irányár:
16,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665.
VI. Világörökségi területen az Andrássy úton 111 m2es 3 szobás étkezőkonyhás önkormányzati lakás bérleti joga
átadó vagy kisebb I. kerületi önkormányzati lakásra cserélhető. Csereirányár: 23,9 M Ft Wágner Iroda, tel.: 2121261, 0630/509-2665.
Budai várban az Országház utcában 36 m2-es közvetlen
kertkapcsolatos gázfűtéses, felújítandó önkormányzati lakás
örökölhető bérleti joga átadó. Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665.
II. Rózsadombon a Tövis utcában 3 lakásos bauhaus
villaházban lévő I. emeleti 163 m2-es felújítandó öröklakás
közel 500 m2 kizárólagos használatú telekrésszel azonnal
beköltözhetően eladó. Irányár: 129 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/509-2665
I. Budai várban kiváló lehetőség! 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: 40 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665.
I. Budán a Tabán közelében jó állapotú, liftes társasház
legfelső V. emeletén lévő 93 m2 alapterületű + 2 m2 erkély,
polgári jellegű, jó állapotú, napfényes nyugati fekvésű, cirkófűtéses, Gellérthegy utcára nyíló öröklakás eladó. Irányár:
72,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665.
I. Tigris utcában 2 szobás, teljes mértékben felújított
60 nm-es öröklakás garázzsal eladó. Érdeklődni: owegmayr@gmail.com.
Várban Úri utcai 46 nm, kétszobás , kertre néző fszti,öröklakás 52,9 MFt ért eladó. Tel: 0670-237-9030.
II. kerület Lipthay u. 7. első emelet 102 m2-es polgári
lakás (3 szoba, előszoba, konyha, étkező, kamra, fürdőszoba,
külön WC ) tulajdonostól eladó 800.000 Ft/m2. Ingatlanosok
ne hívjanak. Telefon: 06-20-330-5288, 06-30-995-2447.
KERESÜNK I. és II. kerületben minimum 4 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
XIII. Balzac utcában Újlipótvárosban liftes társasház 5.
emeletén 68 nm-es 3 szobás teljesen felújítandó lakás 41,9
millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06
20 974 0571.
VI. Jókai utcában liftes társasház 2. emeletén 115 nmes 3 szoba hallos jó állapotú lakás 69 millió forintért eladó.
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.
XIII. Visegrádi utcában Vígszínháznál polgári liftes társasház elsõ emeletén világos, csendes, frissen és igényesen
felújított 100 m2-es, nappali + 2 hálószobás lakás 89,9 millió
forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974
0571.
XI. Hegyalja úton BAH csomópontnál frissen és igényesen felújított modern, magasföldszinti, 87 nm-es 3 szobás 2
erkélyes lakás 62,9 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan
326 0618, 06 20 974 0571.
BakosLak Ingatlan Kp-es ügyfelei részére keres
eladó és igényes kiadó ingatlanokat azonnali
fizetéssel. BakosLak Ingatlan, I. Batthyány utca
32. Tel. 326 0618, 06 20 974 0571.

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: 0670-600-1727.
Idős személyt segítenék élete nehézségeiben, módját
közösen döntenénk el. Telefon: +36-30-418-6663.

Adás-vétel
adás-vétel
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, 06-1-350-4308. 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.
Arany, ezüst felvásárlás! Készpénzért veszek festményeket, bútorokat, Herendi, Zsolnay és egyéb porcelánokat, ezüst-bronz tárgyakat, pénzeket, képeslapokat,
kitüntetéseket, borostyán ékszereket, órákat, teljes hagyatékot. IX., Vámház krt. 7. nyitva: H-P: 10-16 óráig. Tel.:
0670-620-3636.
Régi és új könyvek, teljes könyvtárak, zenei gyűjtemények (CD, hanglemez) papírrégiségek (plakát, képeslap)
felvásárlása készpénzért, ingyenes kiszállással. telefon: 0620-324-1847.
Svéd saga-nerc hosszú bunda, sötétbarna, használatlan, áron alul eladó. Méret 42-46. Tel.: 0630/240-2744.
KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ vásárolok bútorokat, festményeket, bronz tárgyakat, porcelánokat,
Kovács Margitot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hibásat
is), csillárt, 6-12 személyes ezüst étkészletet, tálcát stb.
Könyveket, régi katonai kitüntetések tárgyait és teljes hagyVízszerelés, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása,
Irodák, lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagytaatékot. Elsõ vevõként a legmagasabb áron. Üzlet telefon- csapok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javí- karítását vállalom, közületeknek és magánszemélyeknek.
szám: 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com.
tása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel Halász Tibor. Telefon: 202-2505, 06-30-251-3800.
is. Telefon: 06-30-447-3603.
szolgáltatás
Oktatás
Szolgáltatás
Oktatás
ÜVEGEZÉS, TÜKÖRVÁGÁS, ÜVEGCSISZOLÁS
Angol oktatása kerületben minden szinten. Telefon: 06A kerületben és környékén
KÉMÉNYBÉLELÉS, kondenzációs kazánok bekötése,
70-522-9494.
házhoz megyünk. Mûhely: I. Szabó Ilonka u. 8.
szerelt kémény építése, szakvélemény ügyintézés, kémény
Telefon: 214-3616; 06-20-929-0897.oo
felújítás, tetõjárda kiépítése. Hívjon bizalommal. Telefon: 06Egészség
Egészség
30-680-6814.
Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes
ÜVEGEZÉS! AJTÓK, ABLAKOK,
JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN
ügyintézéssel. Szabó Balázs, telefon: 06-20-264-7752.
erkélyek, kirakatok üvegezése.
Segít
a fizikai, szellemi, lelki egészség
Festés-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalása
Régi keretek átalakítása hõszigetelõ üveg befomegőrzésében. A test átmozgatása,
is. Gipszkartonozás, kőműves-javítások, burkolás. Gyors
gadására. Gyorsan, tisztán, pontosan!
lélegzőtechnikák, lazítás, feszültség feloldása.
kezdés, rövid határidő. Kovács Gergely, telefon: 06-30Nagy Miklós! Telefon: 06-20-9777-150.00
Hétfőn és szerdán 18.00-19.30-ig Budavári Ált. Isk., Tárnok
5686-255.
u. 9-11. Telefon: 06-30-402-4657.
Villanyszerelés azonnal!
REZSIMENTES ZÖLD JÖVÕ – MOST!
Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Családi házak rezsinullázása megújuló
Petrás József villanyszerelõ mester.
SVÉDMASSZÁZS A BUDAI VÁRBAN,
energiaforrással, napelemes megoldással, akár
Telefon: 06-20-9344-664, 246-9021.
az egészség és felfrissülés jegyében.
0 Ft önerõvel, Európai Uniós pályázati
Elmû által minõsített és ajánlott vállalkozás.oo
ötcsillagos színvonalon, elérhetõ árakkal várom
lehetõséggel, már 2 hónap alatt is. Ne maradjon
Önt a Hilton szállodában.
le róla, legyen az elsõk között! Tel: 06 20 368
Telefonos bejelentkezés szükséges:
7777, bakoslak.office@gmail.com
LAKÁSFELÚJÍTÁS!
06-30-433-6920. Kiss Máté.
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS,
PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS,
ABLAKJAVÍTÁS
VÍZSZERELÉS, CSEMPÉZÉS, VILLANYSZERELÉS,
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU
AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE, ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS
24 éve vállalom kedvezõ árakon ablakok, ajtók javítáASZTALOSMUNKÁK, TAKARÍTÁS,
sát, illesztését, zárak cseréjét, festését, hõszigetelõ
varnegyed@gmail.com
GARANCIÁVAL. HALÁSZ TIBOR.
üvegezését és szigetelését 1 év garanciával! Felmérés
TELEFON: 202-2505, 0630-251-3800.
díjtalan! Horváth Ákos, telefon: 06-70-550-0269.00

II. kerületi közös képviselet és társasházkezelés

Életjáradék
Életjáradék
Megfelelõ anyagi háttérrel rendelkezõ, kulturált,
egyedülálló fiatalember életjáradékot kötne hosszú távra,
befektetés céljából, esetleg gondozását is vállalom. 0670/492-6678.
Idõs emberek hétköznapi gondjaiban segítünk. Bevásárlás, befizetések, gépkocsival való szállítás, ebédeltetés,
megbeszélés alapján gondozás, fürdetés. Referenciával rendelkezem. Telefon: +36-20-565-7700.
Jól kereső, nagy gyakorlattal és felsőfokú végzettséggel
rendelkező fiatal pár életjáradéki szerződést kötne együdálló, idős személlyel. Méltó, megbecsült, nyugodt életet biztosítunk. telefon: 20/443-0015.
Diplomás házaspár idõs, egyedülálló személytõl lakást
vásárolna - teljeskörû haszonélvezet megtartása mellett.
Gondozásban is segíthetünk. 06 20 315-2868.
Özvegy, középkorú hölgy életjáradékot, gondozást,
takarítást vállal Budapesten. 06-70/209-2945.
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Szolgáltatásaink:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Közgyűlések összehívása és levezetése
Teljes körű könyvelés havi zárással
Hatékony kintlevőség-kezelés
Műszaki problémák kezelése
Társasház teljes körű üzemeltetése
Felújítási munkák előkészítése, lebonyolítása
Alapító okirat és SZMSZ elkészítése, lebonyolítása
Jogi problémák megoldása
24 órás vészhelyzeti elérhetőség
Gondnoki házfelügyelet

Elérhetőség: 06 30 382-9778

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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