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Budavári Diáknapok 
a reneszánsz jegyében
Az iskolaév vége felé járva idén is kétnapos rendez-
vénnyel kedveskedett diákjainak a Budavári Általános
Iskola. Az ötödik alkalommal meghirdetett Budavári
Diáknapok programjai ezúttal a reneszánsz köré szer-
vezõdtek.

Ötven éve táncolnak
Bár fél évszázad alatt tíznél is több nemzedék váltotta
egymást a Bartók Táncegyüttesben, a társulat ma is
töretlenül õrzi a Martin György és Tímár Sándor által
megteremtett néptánciskolai hagyományokat. Június
8-án az óvodásoktól a felnõttekig, négy korosztály
mutatta be mûsorát a Hagyományok Háza színház-
termében. Az elõadás után Teszáry Miklóssal, az
együttes vezetõjével beszélgettünk.

Egykor a kerületben tevékenykedõ és ma is itt
dolgozó pedagógusait, intézményvezetõit, a ta-
nári pályán ötven, hatvan vagy hetven évvel ez-
elõtt elinduló színes diplomás tanárait köszön-
tötte Budavár Önkormányzata. A Polgármesteri
Hivatal aulájában megtartott ünnepségen került
sor a legmagasabb kerületi pedagógus elismerés a
Virág Benedek-díjak átadására is. 

Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon
tanulni. Megismerje az alkotás izgalmát és megta-
lálja hivatását – idézte Szentgyörgyi Albert gon-
dolatait ünnepi köszöntõjében dr. Nagy Gábor
Tamás, majd rámutatott: éppen ezt jelenti a pe-
dagógus hivatás legfontosabb mozzanata, hogy
miközben munkaszeretetre nevel, felkeltse a gye-
rekben az érdeklõdés, a tudás vágyát. Ehhez azon-
ban nem elég a tárgyi tudás, szükség van az átadás
képességére és azokra a tanári erényekre, melyek
csak az igaz ember sajátjai. Hiszen a követendõ
példa mindig a pedagógus személyiségén keresz-
tül nyilvánul meg, ez az ami egy életen át mutat
követendõ irányt. Bár a technika az oktatás terén
is egyre fejlõdik, ezt a szellemiséget soha sem lesz
képes meghaladni. Különösen igaz ez ma, ami-
kor az élet sodrában hovatovább a személyiség
ereje jelenti az egyedüli kapaszkodót. Az ember
értékét a cél nagysága, a kötelesség kitartó teljes-
sége méri, nem csupán az eredmény – vallja
Szabó Dezsõ. Pedagógus napon különös figyelem
fordul azok felé, akik ötven, hatvan vagy akár het-
ven éve diplomáztak és töltöttek el évtizedeket a
tanári pályán. Rajtuk és a kerület két új Virág
Benedek-díjasán keresztül Budavár valamennyi
pedagógusát ünnepeljük – hangsúlyozta dr. Nagy
Gábor Tamás. 

Mert egyre nagyobb szükségünk van iskoláink
megtartó erejére, hogy falaik igazi Alma Materek
legyenek. A nevelés és tanítás, hogy felnõttként ki-
bõl mi lesz, milyen emberré válik, csapatmunka
eredménye. Hiszen hiába ülteti el valaki a tudás

fáját, ha nem gondozzák utána hosszú éveken át.
Így van ez az alkotással is, meg kell adni gyerekek-
nek az aktív részvétel örömét, a teremtés csodáját.
Sokak odaadó, szeretetteljes munkájára van szük-
ség a bölcsõdéstõl az egyetemig, hogy igaz embe-
rek sokasága gazdagítsa a nemzetet. De mindez
mit sem ér, ha nincsenek barátok és a támaszt
nyújtó családi háttér, ami menedéket nyújthat a
médiából áradó vizuális erõszak és az internet sza-
badosságba hajló szabadsága ellen. Ma már ott
tartunk, hogy vannak olyan iskolák, ahol veszé-
lyességi pótlékot kellene adni a tanároknak, mi-
közben bizottságok ülnek össze, hogy megoldást

találjanak az erõszak megfékezésére. Ilyen társa-
dalmi viszonyok mellett különös jelentõsséggel
bírnak ünnepeink. Mert minden ünnep akkor ér
célt, ha eligazítással szolgál a mindennapokban és
egymás mellé állítja az embereket. Így van ez a pe-
dagógusnapon is, hiszen mindannyiunk közös fe-
lelõssége milyen útravalóval látjuk el a jövõ nem-
zedékét, ahogyan Szabó Dezsõ írja: Minden ma-
gyar felelõs minden magyarért. Rajtunk áll tehát,
hogy a pedagógusok betölthessék hivatásukat és
képesek legyenek a nemzet ügyét elõrevivõ embe-
reket formálni – zárta beszédét dr. Nagy Gábor
Tamás. (Folytatás a 3. oldalon)
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Kozma Ferencné a Virág Benedek-díj egyik kitüntetettje veszi át az elismerést dr. Nagy Gábor Tamás polgármestertõl

4 Pedagógusokat köszöntöttek

Harcot hirdetett Budavár Önkormányzata a ke-
rület épületeit, közösségi tereit elcsúfító falfir-
kák ellen. A tervek szerint 2010. végéig szakaszo-
san tisztulna meg a kerületet a graffitiktõl, tag-ek-
tõl. Elsõ lépésben az Attila út 81–133. alatti épü-
letek graffitimentesítése és antigraffiti felületvé-
delmét végezte el a közbeszerzési eljáráson gyõz-
tes Ifotech Kft.

A több mint húsz épülettel alig kilenc nap
alatt végeztek a szakemberek. Mivel az érintett
épületeket korábban nem látták el antigraffiti
bevonattal, elõször egy speciális zselével kezelték
a firkákat. A száz százalékban környezetbarát és
teljesen lebomló anyag különlegessége, hogy ki-
zárólag a graffitivel felhordott festéket oldja fel, a
vakolatban vagy bármilyen más hordozófelület-
ben nem tesz kárt, sõt foltot sem hagy. Miután a

festék szerkezete meglazult, a firkákat nagynyo-
mású forró vizes technológiával egyszerûen le-
mosták. Bár az eltávolítás nem jelent drasztikus
beavatkozást, elõfordul, hogy a rossz állapotú, la-
za szerkezetû vakolat megsérül a mosás során. Ez
történt az Attila úti épületek egy részénél is, a ke-
letkezett hibákat a kivitelezõ szakszerûen kijaví-
totta, majd lefestette a homlokzatrészeket. A fir-
kák eltávolításával párhuzamosan a homlokza-
tok felületkezelését is elvégezték, a párkányma-
gasságig felvitt anti-graffiti bevonatnak köszön-
hetõen a jövõben felkerülõ firkák tiszta vízzel le-
moshatók ráadásul a vakolatot esetleg károsító
nagynyomású vízsugárra sincs szükség. Az épüle-
tek megtisztítása öt millió forintba került, a tár-
sasházak azonban nem fizettek hozzájárulást.
Cserébe a mentesítés elvégzése után a lakóközös-

ségek feladata, hogy újbóli graffitik megjelenése
esetén értesítsék az önkormányzatot, egyúttal a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen felje-
lentést tegyenek az illetékes rendõrhatóságnál.
Hasonló a helyzet a korábbi graffitimentesítésre
kiírt pályázaton nyertes társasházak esetében is.
Az újbóli mentesítésért nekik sem kell fizetniük,
azonban az önkormányzat csak a rendõrségi fel-
jelentést követõen tisztítja le az épületeket. Az
Attila úti akcióval a program korántsem fejezõ-
dik be. (Folytatás a  2. oldalon)

Gellérthegyi
fórum

Negyedik állomásához érkezett a Budavári Ön-
kormányzat által szervezett városrészi fórumso-
rozat. A Balassi Bálint Intézetben rendezett ösz-
szejövetelen a Gellérthegyet, a Naphegyet és a
Tabánt érintõ önkormányzati fejlesztésekrõl, il-
letve az érintett lakókat foglalkozató kérdésekrõl
esett szó.

A Gellérthegyen megtartott városrészi fórumon,
ahogy a korábbi alkalmakkor, most is megtekint-
hettek az érdeklõdõk egy fotókkal illusztrált pre-
zentációt az érintett területek helyzetérõl. A be-
mutatót dr. Nagy Gábor Tamás tartotta, aki elsõ-
ként a tabáni Duna-part állapotáról adott részle-
tes képet. 

A polgármester elmondta: a Budavári Palota
alatti terület legproblematikusabb része a Várkert
Bazár elhanyagolt épületegyüttese. Ismeretes,
hogy egy befektetõ, aki jelentkezett a mûemlék
hosszú távú hasznosítására, egy hatalmas, felszín
alatti bevásárlóközpontot és mélygarázst épített
volna – annak ellenére, hogy ezt a kerület építési
szabályzata nem teszi lehetõvé. Az önkormányzat
azt szeretné, ha az egyre romló állapotú, jelenleg
a Nemzeti Vagyonkezelõ által felügyelt Várbazár
állami szerepvállalással, uniós források felhaszná-
lásával újulna meg, s a beruházás során nem plá-
za, hanem egy kulturált pihenést szolgáló park,
kert épülne hangulatos kávézókkal, kitelepülé-
sekkel. 

Sajnos a Várbazáréhoz hasonló állapotok ural-
kodnak a fõvárosi kezelésû Duna-parton is –
hangzott el a tájékoztatón. A vetített képek alátá-
masztották: siralmas képet mutat a feltöredezett
burkolatú rakparti sétány, ahol ráadásul állandó
konfliktusforrást idéz elõ az elkülönítetlen gyalo-
gos és kerékpáros közlekedés. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Harc a falfirkák ellen  A közterületekrõl látható egyes felületek falfirkák elleni védel-
mét a Budavári Önkormányzat 23/2003.(X.1.) Kt. sz. rendele-
te szabályozza. Ennek célja a közösségi és magántulajdonban
lévõ építmények, mûtárgyak, közterületi berendezések, mûvé-
szeti alkotások védelme, a városképet rontó, közízlést sértõ
falfirkák, tag-ek elhelyezésének tiltása, megakadályozása. A
rendelet 30.000 forintig terjedõ pénzbírsággal sújtja, vala-
mint a falfirkák megszûntetésével kapcsolatos költségek vise-
lésére kötelezi a károkozókat.   
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(Folytatás az 1. oldalról)
A sétány menti fasor igencsak foghíjas, a baleset-
megelõzési céllal kivágott beteg fák helyére nem
ültettek újabbakat.

A kerületi önkormányzat legkiemelkedõbb ta-
báni fejlesztése a Virág Benedek-ház felújítása
volt a korábbi években. E mûemléképületben ta-
báni emlékmúzeum, étterem és irodák kaptak
helyet, illetve hamarosan ide költözhet az új kiál-
lítóhelyet keresõ Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeum is. A környéken több emlékhelyet
is kialakított az önkormányzat: ilyen az ’56-os
obeliszk, Antall József és Döbrentei Gábor szob-
ra, valamint Elek apó kútja, amit a nagy mese-
mondó, Benedek Elek tiszteletére, Kányádi
Sándor kezdeményezésére emeltek a Fátyol ut-
cában.

A polgármester beszámolt arról, hogy
elkészültek a tervváltozatok a Döbrentei
utcai átmenõ-forgalom elterelésére –
ezeket a helyszínen meg is tekinthették
az érdeklõdõk. Az útkiváltás az elképze-
lések szerint a Rác fürdõ fejlesztésével
összefüggõ forgalomtechnikai átalakítá-
sokkal együtt valósulhatna meg, a fürdõ
parkolójából kihajtó, észak felé tartó au-
tósoknak ugyanis egy visszakanyarodó
sávot kell majd kialakítani. A Rác fürdõ
felújítása és a gyógyszálló építése a jelek
szerint már a végéhez közeledik, s remél-
hetõen hamarosan megkezdõdik a be-
ruházáshoz kapcsolódó gellérthegyi sik-
ló kivitelezése is, melynek elkészültével
kitilthatóak lesznek majd a jelentõs kör-
nyezetterhelést okozó turistabuszok a
Gellérthegyrõl. A kerület kezdeménye-
zésére egyébként a fõváros már érvény-
be léptetett egy korlátozó-intézkedést a hegyen: az
itt élõk nyugalma érdekében télen 22-06, nyáron
23-06 óra között megtiltották a buszközlekedést. 

Nagy Gábor Tamás a Czakó utcai sportköz-
pont fejlesztési terveit is bemutatta látványtervek-
kel illusztrálva. Összefoglalójából kiderült, hogy a
terület egy részének hasznosítási jogát elnyerõ
Oxygen Wellness Központ egy kétszintes, felszín
alatti sportlétesítményt épít. Ebben lesz többek
között egy tanmedence, ahol az iskolásokat tanít-
hatják úszni, és egy 25 méteres medence is, amit
kedvezményesen használhatnak majd a kerület-
ben élõk. Az épület tetején télen mûjégpályát ala-
kítanak ki. A sportközpont területén, az Oxygen
Wellnes támogatásával már elkészült a felújított,
rekortán borítású futópálya, illetve új fákat is ül-
tettek a sportpályák mellett, mert több, balesetve-
szélyessé vált fát is ki kellett vágni.

A faültetéseket a környezõ közterületeken is
folyamatosan végzik – nemrégiben például a
Zsolt utcában ültettek új fasort. A parkok szebbé
tétele érdekében is zajlanak a fejlesztések: fiata-
lítják a növényállományt, a zöldterületek védel-
mében parkolás-gátló oszlopokat telepítenek, a
játszótereket korszerûsítik. Legutóbb a Naphegy
téri játszótéren helyeztek ki új játékokat és alakí-
tottak ki gumitégla-borítást a gyerekek biztonsá-
ga érdekében.

A fórumon elhangzottak a lakókat foglalkozta-
tó, általános problémák is: a felszólalók közül
többen is az építkezésekkel kapcsolatos anomáli-
ákat panaszolták. Egy Bérc utcai lakó arról szá-
molt be, hogy az utcában több új épületet is fel-
húztak, s ezek hiába tértek el az építési engedély-
tõl, fennmaradási engedélyt kaptak; ráadásul az

építkezésekre érkezõ teherautók tönkretették az
útburkolatot, „csatatérré” változtatták az utcát.
Másvalaki, szintén a Bérc utcából azt is megemlí-
tette, hogy amióta egy autóforgalmat generáló
cég ideköltözött, kaotikussá vált a parkolás – sze-
rinte erre a tarthatatlan helyzetre a fizetõparkolá-
si zóna kiterjesztése, vagy a telken belüli parkolás
kikényszerítése jelenthetne megoldást.

Dr. Nagy Gábor Tamás válaszában rámuta-
tott arra, hogy az építtetõk visszaélnek jogaikkal.
Az önkormányzat hiába próbál bírságolni, hiá-
ba szólítja fel õket a szabályok betartására, azok
fellebbeznek és más építési hatósághoz kerül át
az ügyük. A Bérc utcai építkezéseket elvileg meg
lehetett volna akadályozni az építési szabályok
korlátozásával, e döntéssel azonban tetemes ösz-
szegû kártérítést kellett volna fizetni a telektulaj-
donosoknak. A kártérítés összegét a kerület

nem tudta volna kigazdálkodni, míg a jóval na-
gyobb bevételekkel gazdálkodó fõváros mere-
ven elzárkózott ettõl a lehetõségtõl. A polgár-
mester elmondta, hogy a tönkretett útburkolat
helyreállítására felszólítják a beruházókat, akik
azonban nem mutatnak erre hajlandóságot.
Károkozás címén ugyan perelhetik az építtetõ-
ket – a károkozás tényét dokumentumokkal is
alá tudják támasztani -, a kártérítés kikényszerí-
tésének sikere azonban kétséges. A parkolási
gondok kapcsán Nagy Gábor Tamás jelezte:
minden építési engedély kiadásakor kötelezik a
tulajdonosokat a rendeletben elõírt mennyisé-
gû parkolóhely kialakítására. A fizetõ-parkolási
zóna kiterjesztése fõvárosi hatáskör, de a kerület
kezdeményezheti: az önkormányzat ilyen javas-
latot csak azután fog tenni, hogy mérlegelték az

elõnyöket és hátrányokat, továbbá meggyõzõd-
tek arról, hogy az érintett lakók többsége támo-
gatja az elképzelést.

Jávor Béla, a Naphegyi Res Publica Egyesület el-
nöke azt nehezményezte, hogy az Aladár utcai te-
niszpályákat annak tulajdonosa, a Gyetvai Fi-
vérek Zrt. évek óta rendeltetésellenesen – sittlera-
kó-helyként – használja, s ez ellen nem lép fel kel-
lõ eréllyel az önkormányzat. Megemlítette, hogy
2006-ban született az elsõ határozat a rendeltetés-
ellenes használat beszüntetésére, s azóta már a
Fõvárosi Bíróság is helybenhagyta a döntést, azaz
elutasította a tulajdonos fellebbezését. Szerinte az
önkormányzatnak most már lehetõsége lenne ar-
ra, hogy a rendeltetésszerû telekhasználat kikény-
szerítése érdekében akár minden nap újabb bír-
ságot szabjon ki. A polgármester válaszában
hangsúlyozta: egyetért a határozott fellépés szük-

ségességével, de be kell tartaniuk az eljárási határ-
idõket, elõírásokat. Eddig 900 ezer forint bírsá-
got szabtak ki a teniszpályák tulajdonosára, aki
fellebbezett; a bírság behajtása eddig még nem
történt meg. 

A Hegyalja út 30-ból és az Avar utca 6-ból egy-
egy lakó a MÁV-alagút okozta gondokat sorolta.
Mint mondták, korábban kevésbé voltak zavaró-
ak az alagútban közlekedõ vonatok, a forgalom
növekedésével és a mûszaki állapot romlásával
azonban a rezgés és a zajterhelés mostanra elvisel-
hetetlenné vált. Szerintük megoldást hozna, ha
rezgéscsillapító szigeteléssel látnák el az átjárót, il-
letve korszerûbb vagonokat vásárolnának, ám
amíg mindez nem valósul meg, csökkenteni kel-
lene a vonatok sebességét.

Nagy Gábor Tamás közölte, továbbítják a pa-
naszokat a vasúttársaságnak, egyúttal ajánlotta,
kérjenek a lakók zajmérést az önkormányzattól (a
kerület saját mérõberendezésével, elõre egyezte-
tett idõpontban el tudja végezni a vizsgálatot).

Javasolta azt is, hogy a fokozott zaj és vibráció által
érintett lakástulajdonosok indítsanak birtokvé-
delmi eljárást a MÁV-val szemben. Ha a panaszo-
soknak igazat ad a bíróság, a MÁV köteles lesz a
birtoksértõ magatartását korlátozni. 

A polgármester – miután választ adott a felszó-
lalók kérdéseire –, röviden összegezte a fórum ta-
nulságait. Mint fogalmazott, soha sem lesz olyan
állapot, amikor azt mondhatjuk, minden rend-
ben megy; mindig lesznek elintézésre váró
ügyek. Az önkormányzat azonban minden fel-
merülõ kérdésben igyekszik megoldást találni, il-
letve közvetítõszerepet játszani a problémák or-
voslásában. Ahhoz, hogy a legjobb megoldást
nyújtsák, alaposan meg kell ismerniük az érin-
tettek igényeit – ezért is tartják fontosnak, hogy
az egyes városrészek fórumain elmondhassák vé-
leményüket a lakók. - d - 

(Folytatás az 1. oldalról)
A tervek szerint ugyanis még ebben az évben több
különösen szennyezett útszakasz falfirka mente-
sítése valósulhat meg. Elõnyt élveznek a fõútvo-
nalak és turisztikailag frekventált területek, azon-
ban 2010-ig fokozatosan a kerület többi része is
megszabadul a graffitiktõl. A munkálatok meg-
kezdéséhez szükség van a társasházak hozzájárulá-
sához, ennek elmaradása esetén a tûrésre vonat-
kozóan, élve a törvény adta lehetõségekkel akár
kötelezést is kiadhat az önkormányzat.

Elsõ alkalommal még 2004. januárjában hirde-
tett pályázatot az önkormányzat lakóépületek fal-
firka mentesítésére és a megtisztított felületek
karbantartására. Az önkormányzat a pályázati fel-
tételek között vállalta, hogy az általa megbízott
szakcéggel a házak utcai homlokzatán lévõ falfir-
kákat megszünteti, és védõréteggel látja el a fala-
zatokat. Ennek fejében a sikeresen pályázó tizen-
négy lakóközösségnek vállalnia kellett, hogy a le-

tisztított és védelemmel ellátott falazatot öt éven
keresztül tisztán, falfirka-menetesen tartja. Az ön-
kormányzat ehhez teljes anyagi és technikai segít-
séget biztosított. Az akció a következõ két évben
is folytatódott, így további harminc társasház
graffiti mentesítését és felületkezelését végezték
el. Mindemellett folyamatosan zajlott és zajlik ma
is az önkormányzati intézmények, az önkor-
mányzat kezelésébe tartozó mûtárgyak, objektu-
mok megtisztítása. 2007-ben sikeres pályázatot
nyújtott be a kerület a Területfejlesztési és Ön-
kormányzati Minisztériumhoz a graffitikrõl szóló
iskolai felvilágosító elõadássorozat megtartásá-
nak támogatására, melyekre idén kerül majd sor.
Az önkormányzat kiemelten támogatja a lakossá-
gi kezdeményezéseket, kérésre biztosítja a szüksé-
ges eszközöket és szakmai segítséget nyújt. Az el-
múlt években a polgároknak és a kerületi iskolák-
nak köszönhetõen több játszótér, illetve parkrész-
let falfirka mentesítésére is sor kerülhetett.    - pp -

Harc a falfirkák ellen  

Lakossági fórum a Gellérthegyen

Az önkormányzat azt szeretné, ha az egyre romló állapotú Várbazár uniós források felhasználásával újulna meg

Az I. kerület területén történõ nagyobb út- 
és közmûfelújítások

s Folyamatban lévõ kivitelezések:
mMarkovits Iván utca (Fõ utca – Iskola utca között) –

csatornarekonstrukció. Tervezett befejezés: 2008. július
vége.

m Nyárs utca – Tigris utca 29/a – Fenyõ utcai cso-
mópont – gázvezeték rekonstrukció. Tervezett be-
fejezés: 2008. július közepe.

m Bécsi kapu tér – gázvezeték rekonstrukció. Terve-
zett befejezés: 2008. június közepe.

m Bécsi kapu tér, Fortuna utca – vízvezeték rekonst-
rukció. Tervezett befejezés: 2008. június közepe.

m Bécsi kapu tér – útépítés. Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat beruházásában. Tervezett be-
fejezés: 2008. július vége.

m Aladár utca (Mészáros utca – Hegyalja út között) –
csatornarekonstrukció. Tervezett befejezés: 2008. au-
gusztus közepe.

m Naphegy tér környéki T-Com hírközlési hálózat bõ-
vítése

- Orvos utca (Gellérthegy utca – Lisznyai utca között)
érintve a Naphegy utcát, Lisznyai utcát;

- Czakó utca 3-7. sz. elõtt, érintve a Lisznyai utcát;
- Czakó utca 15-13. sz. elõtt, átvágva a Czakó utcát.

Tervezett befejezés: 2008. június második fele
m Budai Duna-parti fõgyûjtõcsatorna építése. 2008.

június 2-tól a Budai alsó rakpart lezárásra került az
Erzsébet híd és a Petõfi híd között. Augusztus 1-tõl lezá-
rás lesz a Margit hídtól északra is és augusztus 20-a után
pedig a középsõ szakasz (Erzsébet híd – Margit híd kö-
zötti szakasz) is lezárásra kerül. Tervezett befejezés:
2009. április 30.

m Budai Duna-parti fõgyûjtõcsatorna építésével ösz-
szefüggõ Ördögárok megcsapoló vezeték építése (saj-
tolása) az Apród utca és a Szarvas tér környékén.
Tervezett befejezés: 2008. november 10.

m Budai alsó rakpart (Döbrentei tér – Halász utcai le-
hajtó között) – gázvezeték rekonstrukció (a Fõgyûjtõ-
csatorna építésével egyidejûleg).
s Várható útfelújítások:

mHunyadi János út (Clark Ádám tér – Dísz tér között).
Fõvárosi Önkormányzat beruházásában. Tervezett kez-
dés: 2008. július vége, átfutási idõ 2 hét.

m Aladár utca – Czakó utca – Dezsõ utca – Naphegy
tér (78-as busz útvonala). Fõvárosi Önkormányzat be-

ruházásában a közmûfelújítások után. Tervezett kezdés:
2008. õsszel.

m Iskola utca (Corvin tér - Gyorskocsi utca között).
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat beruházásá-
ban a közmûfelújítások után. Tervezett kezdés: 2008.
õsszel.

mMarkovits Iván utca (Fõ utca – Iskola utca között).
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat beruhá-

zásában a közmûfelújítások után. Tervezett kezdés:
2008 õsszel.

m Úri utca (Szentháromság utca – Dísz tér között).
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat beruházá-
sában. Tervezett kezdés: 2008. õsszel.
s Várható közmûfelújítások:

mSzentháromság tér (Tárnok utca és Szentháromság
tér között) – vízvezeték rekonstrukció.

mDezsõ utca (Fém utca – Czakó utca között) – vízve-
zeték rekonstrukció.

m Iskola utca (Batthyány utca – Vám utca között) –
vízvezeték rekonstrukció.

m Iskola utca (Batthyány utca – Corvin tér között) –
gázvezeték rekonstrukció.

m Mátray utca (Várfok utca – Logodi utca között) –
vízvezeték rekonstrukció.

m Mátray utca (Várfok utca – Logodi utca között) –
gázvezeték rekonstrukció.

m Ág utca (Mészáros utca – Tigris utca között) – csa-
tornarekonstrukció.

m Fenyõ utca (Lisznyai utca – Fenyõ utca 7. sz. között)
– csatornarekonstrukció.

m Csap utca (Hegyalja út – Aladár utca között) – csa-
tornarekonstrukció.

m Naphegy utca (Fém utca – Czakó utca között) –
gázvezeték rekonstrukció.

m Franklin utca (Iskola utca – Franklin utca 2. között)
– gázvezeték rekonstrukció.

m Ostrom utca (Széna tér – Batthyány utca között) –
gázvezeték rekonstrukció.

m Fortuna utca (Bécsi kapu tér – Hess András tér kö-
zött) – gázvezeték rekonstrukció.

m Donáti utca (Vám utca – Toldy Ferenc utca között)
– gázvezeték rekonstrukció.

mBérc utca 23. - Számadó u. 5. - optikai kábelfektetés.
m Iskola u. 20-2. – Corvin tér 10. – optikai kábelfek-

tetés. A kivitelezések ideje alatt kérjük a lakosság meg-
értését és türelmét.

Budavári Önkormányzat Építési Iroda

Út- és közmûfelújítások

Nyári szünet a könyvtárban
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár I. kerületi könyvtárai:
a Márai Sándor Könyvtár (I. Krisztina krt. 87-91.) és a
Vízivárosi Olvasóterem (I. Fõ u. 11-13.) nyári zárva tar-
tása augusztus 4-tõl augusztus 29-ig tart. Nyitás: szep-
tember 1-jén, hétfõn.

Honismereti szer
A Lánchíd kör honismereti szere június 30-án hétfõn 16
órakor kezdõdik a Magyar Kultúra Alapítvány székházá-
ban (I. Szentháromság tér 6.). Elõadást tart dr. Mojzes
Imre elnök. Téma:informatika, nanotechnika. Ezt köve-
tõen 17 órakor dr. Messik Miklós: A Hunyadi kor emlékei
Európában címû elõadását hallgathatják meg az érdek-
lõdõk. Július 2-án szerdán 16 órakor Pálosfalvi Tamás
történész: Mátyás és a reneszánsz, 17 órakor pedig dr.
Máthé Lajos néprajzkutató tart elõadást Hagyomá-
nyaink ma címmel. Mindenkit szeretettel várnak. Június
30-án 18 órakor a Budapesti kitelepítések története cí-
mû könyv bemutatóját tartják az MKA székházban.

Véradás az I. kerületben
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fõvárosi Szervezete
nyilvános véradást szervez június 24- én 9 órától 13 órá-
ig az Országos Széchenyi könyvtár, Budavári Palota ,,F”
épület, VI. emeleti elõadótermében. Ha Ön egészséges,
elmúlt már 18, de még nem töltötte be a 60. életévét és
úgy érzi, hogy segíteni tud a rászoruló betegeken, jöjjön
el a véradásra! Személyi igazolvány (lakcímkártya) és
TAJ kártya szükséges a véradáshoz!

Közvilágítási hibabejelentés
A fõváros világítását a Budapesti Dísz- és Közvilágítási
Kft. üzemelteti. A BDK Kft. szerelõi folyamatosan ellen-
õrzik az utcák világítását, a kandeláberek épségét, de a
gyorsabb javítás érdekében a lakosság bejelentésére is
szükségük van. A közvilágítási hibákat az Elektromos
Mûvek Nyrt. TeleCentrumában a 238-38-38, vagy a
289-40-70 (munkaidõben), illetve a 06-40/38-38-38
helyi tarifával hívható telefonszámon és a bdk@bdk.hu
email címen lehet jelezni.

Röviden



Ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a kerületi rendõrka-
pitány évértékelõ beszámolóját legutóbbi ülésén a képviselõ-testü-
let. Dr. Kesztyûs Rudolf ezredest az elmúlt év tapasztalatai mellett
az idei tervekrõl kérdeztük. 

s Rendõri szemmel hogyan jellemezné a kerületet?
Az I. kerület alig 3,4 km2-en terül el Buda szívében, lakosainak szá-
ma 26 ezer, ami azt jelenti, hogy miénk az egyik legkisebb budapes-
ti kerület. Történelmi múltja és földrajzi elhelyezkedése miatt
azonban méreteihez képest óriási terhelésnek van kitéve, ami kü-
lönleges feladatokat ró a rendõrségre. Úgy kell szavatolni a kerüle-
tiek nyugalmát, hogy közben megoldjuk az egyre növekvõ átmenõ
forgalomból adódó közlekedésbiztonsági feladatokat, illetve biz-
tonságos környezetet teremtsünk a turisták számára. Ezért is
öröm, hogy a kerületiek példamutató életmódot folytatnak, a ki-
sebb szabálysértésektõl eltekintve szinte alig kell a helyi lakossal
szemben eljárnunk.
s Mekkora terhet jelent a rendõrség számára az idegenforgalom?

A kerület az év 365 napján turisztikai célpont, ezért egyre kevésbé
beszélhetünk idegenforgalmi szezonról. Természetesen a jó idõ
beálltával a turisták száma is megnõ, ilyenkor fokozott rendõri je-
lenléttel próbáljuk meg elejét venni az ellenük irányuló bûncselek-
ményeknek. A legveszélyeztetettebb helyszínek a budai Vár és a gel-
lérthegyi körkilátó környéke, hiszen ezeken az idegenforgalom
szempontjából kulcsfontosságú pontokon éjjel nappal megfordul-
nak turisták. Szerencsére az állandó rendõri jelenlét megtette a ha-
tását, így a korábban sok fejtörést okozó tiltott szerencsejáték – az
itt a piros hol a piros – szinte teljesen eltûnt. E mellett büszkén
mondhatjuk, hogy 2007-ban külföldi sérelmére súlyos bûncselek-
ményt nem követtek el a kerületben. Jó szolgálatot tesz a nyári idõ-
szakban mûködõ Tárnok utcai Bûnmegelõzési Centrum, ahol di-
áktolmácsok segítik a rendõrök munkáját, ahogyan sikeresnek bi-
zonyult a Várban használt Smart rendõrautó is. A kis jármû termé-
szetesen nem alkalmas elfogásra, azonban a szûk vári utcákban
ideális a járõrfeladatok ellátására. Nagy örömünkre az autót meg-
vásárolta a kerületi Közbiztonsági Közalapítvány, így használatával
hosszú távon tervezhetünk. 
s Melyek a kerületi kapitányság legfontosabb feladatai?

Elsõrendû feladatunk a kerület közbiztonságának, illetve a közle-
kedés rendjének biztosítása mellett az állampolgárok relatív biz-
tonságérzetének növelése és a bûncselekmények, kihágások, sza-
bálysértések megelõzése. Ennek érdekében rendszeresen tartot-
tunk – ahogyan az idei évben is tartunk – bûnügyi, közbiztonsági
és közlekedési akciókat, melyekben a rendõrségi társszervek mel-
lett komoly segítséget kapunk a kerületi polgárõrségtõl. A külsõ tá-
mogatásra azért van szükség, mert a kapitányság jelenleg is létszám-
gondokkal küzd. Ennek oka, hogy vidékrõl érkezõ legjobb rend-
õreink egy idõ után visszatérnek szülõhelyükre, pótlásuk pedig
egyre nagyobb nehézséget jelent. Mindezek ellenére elmondható,
hogy különösen a vezetõi állomány tekintetében lassan kialakul
egy olyan csapat, ami méltó a megbecsülésre. Hiszem, hogy az új ve-
zetés erõfeszítései hamar eredményt hoznak, hiszen mára sikerült
egységbe, közösséggé kovácsolniuk a kapitányság állományát, ami
garancia a jó munkára.  
s Milyen eredményeket tudnak felmutatni?

A statisztikai adatok szerint az elmúlt öt évben, így tavaly is folya-
matos csökkenés tapasztalható a bûncselekmények számában, saj-
nos ez nem járt együtt a felderítési mutató javulásával. Ennek egyik
oka lehet az évközben tapasztalható fluktuáció, a tanulmányi sza-
badságok magas száma, valamint a hadra fogható állomány ala-
csony létszámából következõ állandó helyettesítések. Beszédes
adat, hogy a bûnügyi osztály létszáma 2007-ben négy fõvel csök-
kent, január 1-tõl a BRFK bûnügyi technikai osztály visszaállításá-

val hat státusz került el tõlünk, de a közrend-
védelmi osztály létszámhiánya is huszonhat
fõ. Nem segítette az operatív munkát, hogy
folyamatosan növekedtek az elmúlt évben a
közterületeken azok a kulturális, kegyeleti és
a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó ren-
dezvények is, ahol jelentõs biztosítási felada-
tokat kellett végrehajtani a bûnügyi és köz-
rendvédelmi állománynak. Tavaly 2273
esetben kezdeményeztünk büntetõ eljárást
a 2006-os 1838 esethez képest, az iktatott
bûnügyeink száma a 2006-os 1833-ról 1637-
ra csökkent. December végén a folyamatban
lévõ ügyek száma 206 darab volt. 2007-ben
sem emberölést, sem halált okozó testi sér-
tést nem követtek el a kerületben ez utóbbi
egyébként az elmúlt hat év alatt egyszer sem
fordult elõ. Jelentõsen 1383-ról 1213-ra
csökkent a vagyonelleni bûncselekmények
száma. Tíz százalékkal kevesebb lopást re-
gisztráltunk, 87-rõl 93-ra nõtt viszont a sze-
mélygépkocsi lopások száma és közel tíz szá-
zalékkal több bejelentés érkezett gépkocsi lopásról, gépkocsi feltö-
résrõl, gépjármûrõl leszerelésekrõl és jármû önkényes elvételérõl.
Örömteli, hogy jelentõsen, 124-rõl 83-ra esett vissza a betöréses lo-
pások száma. Összességében az ismertté vált közvádas bûncselek-
mények száma a tavalyi 2301-rõl 1742-re csökkent. Sajnos huszon-
hét esetben idõs, öt alkalommal gyermekkorú személyek váltak
bûncselekmények áldozatává. Nem büszkélkedhetünk ugyanak-
kor a felderítési mutatóinkkal, a kerületi kapitányságok között há-
rom kategóriában – a gépjármûvel kapcsolatos bûncselekmények,
az összes bûncselekmények és az összes bûncselekmény nyomozás
eredményességi mutatója alapján – az utolsó helyet foglaljuk el,
melyen mindenképpen változtatnunk kell. A felderítést és az elfo-
gásokat nehezíti, hogy a kerületben szinte kivétel nélkül „átutazó”
bûnözõk tevékenykednek, akik a terület méreteibõl adódóan a
bûncselekmény elkövetését követõen néhány percen belül elhagy-
ják a kerületet. Kiszûrésükhöz éppen ezért szükség van a lakosság
segítségére, hiszen a bûncselekmény azonnali jelzésekor hatványo-
zottan megnõ a felderítés esélye.  
s Mivel lehet javítani a felderítési mutatókon?

Mindenekelõtt sok munkával és a hatékonyság növelésével. En-
nek érdekében az elmúlt évben változások történtek a vezetõk sze-
mélyében mind a bûnügyi, mind a közrendvédelmi osztályon. A
vizsgálati alosztály vezetését Unger Imre õrnagy, a bûnüldözési al-
osztályét Morvai Árpád hadnagy vette át, míg a bûnügyi osztályt
kilenc hónapig Sarkadi István õrnagy, majd december 16-tól
Király Richárd alezredes irányítja. Bizakodásra ad okot, hogy az új
vezetõk munkamódszereinek köszönhetõen már néhány hónap
alatt érezhetõ javulás figyelhetõ meg a felderítés tekintetében.
Szükség van ugyanakkor a létszám feltöltésére, az ígéretek szerint
nyáron tizenöt végzett rendõr szakközépiskolás és fõiskolás jön a
kapitányságra. Addig is nagy segítséget jelent a Séllyei Gábor által
vezetett Készenléti Polgárõr Egyesület támogatása. A polgárõrök-
kel közös akciókban, illetve önálló szolgálatteljesítés formájában
is együttmûködünk. Szintén könnyebbség, hogy az elmúlt idõ-

szakban szorosabb együttmûködést alakí-
tottunk ki a Fõvárosi Közterület-felügyelet
munkatársaival. Ennek értelmében napon-
ta egy közterület-felügyelõ tizenkét órában
teljesít közös szolgálatot a kapitányság jár-
õrével. 
s Korábban sok panaszt érkezett a Déli pályaud-

var és a Batthyány tér közbiztonságára, azonban
az elmúlt évben mintha konszolidálódtak volna az
állapotok. Mi ennek az oka?
A vasúti közlekedés átszervezésének köszön-
hetõen szinte valamennyi nemzetközi vonat
a Keleti pályaudvarra fut be, így a kapcsoló-
dó bûnözõi körök is elhagyták a kerületet. A
pályaudvar biztonságának fenntartásában a
Budai Régió támogatásával jelentõs eredmé-
nyeket sikerült elérni és minimálisra csök-
kenteni a koldusok, hajléktalanok jelenlét-
ét, ezzel párhuzamosan az engedély nélküli
árusítást. Jóval kevesebb az alkalmi lopás és
jelentõsen javult a felderítés, amiben nagy
szerepe van az állandó helyszíni rendõri je-

lenlétnek. Ami a Batthyány teret illeti, a nagy utasforgalom sem
bûnügyi, sem közbiztonsági szempontból nem jelent különösebb
problémát, míg a hajléktalanokat sikerült kiszorítani a térrõl. A fe-
dél nélküliek egyébként is szívesen tanyáznak a kerületben, elsõ-
sorban a várfal tövében, lépcsõk és boltívek alatt húzzák meg ma-
gukat. A rendõrség nem tehet mást, mint felkéri õket a távozásra,
illetve együttmûködik az önkormányzattal és más társszervekkel,
civil kezdeményezésekkel a hajléktalanok elköltöztetésében. 
s Közlekedési szempontból neuralgikus pontnak számít a Vár. Milyen

elõrelépés várható az illegális behajtással kapcsolatban?
Végre elkészült a vári behajtást ellenõrzõ kamerarendszer, ami-
nek képe a rendõrségi kamerahálózat végpontján is látható.
Ennek köszönhetõen jelentõsen leegyszerûsödik a renitens autó-
sok kiszûrése, beazonosítása, majd felelõsségre vonása. Jó hír, bár
nem kizárólag a Várral kapcsolatos, hogy idén jelentõsen bõvül a
kerületi térfigyelõ hálózat. Ennek segítségével megnõ az esély a
bûncselekmények megelõzésére, valamint az esetleges elkövetõk
kézre kerítésére.  
s Milyen célkitûzésekkel vágott neki a kerületi kapitányság az idei év-

nek?
A hatékonyság növelése mellett tovább kell erõsíteni a lakosság
biztonságérzetét különösen a kiemelt bûncselekmények, a rablás,
betörés és a gépkocsikkal kapcsolatos elkövetések terén. Ebben
számítunk a polgárok segítségére is, szívesen vesszük észrevételei-
ket, bejelentéseiket. Mindent el kell követnünk az állomány meg-
tartása és az üres státuszok feltöltése érdekében, hiszen a létszám-
gondok alapvetõen meghatározzák a kapitányság mûködését. Az
idei évben még hangsúlyosabb szerepet kap a helyszíneken végzett
és az úgynevezett forrónyomós tevékenység színvonalának további
javítása, illetve a bûn- és baleset-megelõzési tevékenységek, melyek-
ben a Polgárõrség segítségét is igénybe vesszük. Fontosnak tartom,
hogy az állomány személyes példamutatással és határozott, de ud-
varias fellépéssel ösztönözze jogkövetõ magatartásra az állampolgá-
rokat. K. Á. 
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(Folytatás az 1. oldalról)
A képviselõ-testület döntése értel-
mében idén idén Kozma Ferencné
a Toldy Ferenc Gimnázium ma-
gyar-olasz szakos tanára és Jezsovics
Sarolta a Kodály Zoltán Magyar
Kórusiskola pedagógusa vehette át
az oktatás terén adományozható
legmagasabb kerületi elismerést.
Porogi András a Toldy gimnázium
igazgatója méltatásában kiemelte,
hogy Kozma Ferencné pályája kez-
dete óta, immár negyvenkét éve dol-
gozik az iskolában. Tanári feladatai
mellett 1982-ben vette át a könyvtár
irányítását, ami munkája nyomán
valódi agórává, információs bázissá
alakult. Megtanította használni a
könyvtárt, ahová ma már szívesen
járnak az iskola diákjai. 

Ennél is nagyobb siker, hogy pá-
lyafutása alatt gyerekek százaival sze-
rettette meg a magyar irodalmat és
az olasz nyelvet. Már akkoriban is
partnerként közeledett tanítványai-
hoz, amikor ez még korántsem volt
szokásban. Kiállítások, tanulmányi
versenyek sokasága fûzõdik a nevé-
hez neki köszönhetõen alakultak ki
gyümölcsözõ kapcsolatok az olasz-
országi testvériskolákkal. Több
mint négy évtizedes pályája szép pél-
dája a hûségnek iskolához, közös-
séghez és kultúrához. A díjat átvevõ
Kozma Ferencné köszönetnyilvání-
tásában pályájának legszebb mozza-
nataira emlékezett. A pedagógus
legnagyobb elismerése, ha diákjai
visszaigazolják munkáját és évekkel
késõbb is visszajárnak egykori taná-

rukhoz. Ilyenkor nyer értelmet a ta-
nítás, amikor látni mivé lettek az is-
kolapadból kikerülõ egykori tanít-
ványok.  

Jezsovics Sarolta „Sári néni” azon
kevesek egyike, akik tudatosan ké-
szültek a tanári pályára – derült ki
Sapszon Ferenc a kórusiskola alapí-
tójának laudációjából. Nagyon ha-
mar eljegyezte magát a tanítással, a
gyerekekkel, egy másokért tenni
akaró életformával. Középfokú ta-
nítóképzõbe járt, elvégezte a kon-
zervatóriumot majd a szegedi fõis-
kola ének szakát. Budatétényben
szerzett gyakorlatot, majd a Fehér-
vári úti iskolába került ahol ezrek-
kel szerettette meg a zenét. 1971-
ben került a Batthyány iskolába de
egy betegség megakadályozta az
éneklésben. A Kosciusko Általános
Iskolába már napközis nevelõként
tevékenykedett, mígnem 1978-ban
magára vállalta az iskolai kórusélet
szervezését. 1988-ban egyik motorja
volt a Kodály Zoltán Magyar Kó-
rusiskola életre hívásának, páratlan
tapasztalatait azóta e falak között ka-
matoztatja. Egyszemélyes intéz-
ményként viseli gondját az iskola öt
kórusának, mindent tud és min-
dent elintéz, miközben arra is van
ideje, hogy korrepetálja a segítségre
szorulókat. Van, akinek a munka
pénzkereset, másoknak hivatás, de
léteznek olyanok is, akiknek termé-
szetes életforma. Ilyen Sári néni, aki
idén ötvenkettedik tanévét kezdte a
gyerekek szolgálatában. 

Jezsovics Sarolta a díjátadást kö-

vetõen életútjának sorsszerûségét
emelte ki. Mint elmondta, egész éle-
tében sorsszerû irányítást kapott.
Ehhez azonban készen kellett állni
a döntések elõtti mérlegelésre és ar-

ra, hogy a képzeletbeli mérleg két
serpenyõje mindig vízszintesen ma-
radjon. Soha nem szabad önzõnek
lenni, mert abban a pillanatban fel-
borul egyensúly. 

A hagyományokhoz híven Bu-
davár Önkormányzata idén is meg-
emlékezett azon idõs pedagógusai-
ról, akik több évtizeden keresztül
szolgálták a magyar oktatás ügyét és
diplomájukat 50-60-65, illetve 70
éve szerezték.

Számukra dr. Nagy Gábor Tamás

polgármester nyújtotta át az elisme-
réseket. Arany díszoklevélben része-
sült ötven éves szolgálatának elisme-
réséül Noiret Péterné. Arany és gyé-
mánt díszoklevelet kapott Fáy Hil-

degard Julianna. Hat évtizedes
munkássága jutalmaképpen gyé-
mánt oklevelet vehetett át Bernhart
Tiborné, Hodován Hugóné, Kázs-
mér Istvánné és dr. Lovassy Tamás-
né. Lipcsey Elemér Bertalanné hat-
vanöt éven át tartó tanári munkáját
vas díszoklevéllel ismerték el. 

Szintén jutalomban részesültek a
kerületi közoktatási intézmények
vezetõi, egész éves munkájukért dr.
Nagy Gábor Tamás külön is köszö-
netet mondott.  -a-

Létszámhiánnyal küzd a rendõrség

Átutazó bûnözõk a kerületben

Pedagógusokat köszöntöttek
Nyári koncertek a zenepavilonban
A hagyományokhoz híven idén is lesz nyári térzene a
Várban, a Szentháromság téri zenepavilonban. 

Programelõzetes: július 5-én 11 órakor, Téka Együt-
tes (tradicionális magyar népzene).

Július 12-én 10 órakor: Tabulatúra Régizenei Együt-
tes (reneszánsz régizene). 

Július 19-én 11 órakor: a Szekérszínház Mátyás
Deák címû elõadása (zenés színdarab az igazságos
Mátyás Királyról). 

Július 26-án 11 órakor: Fakutya Együttes (gyer-
mektáncház csángó népzenére). 

A koncertek ingyenesek. Információ: Budavári Mû-
velõdési Ház, 1011 Budapest, Bem rakpart 6. E-mail:
bem6@bem6.hu, www.bem6.hu. Telefon: 2010-324.

Évadzáró Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt évadzáró délután-
jára 2008. június 24-én 17 órakor az I. ker. Házas-
ságkötõ Teremben (I. Úri u. 58.)

Téma: Kettõs szereposztás. Vendégek: Kis Gergely
Márton református tiszteletes, ének- és citeramûvész,
Mécs Károly színmûvész, borász és Trokán Péter szín-
mûvész, borász. Házigazda: Szigethy Gábor. Kiállított
tárgy: Latinovits Zoltán színmûvész, építészmérnök
tervrajzai.

Csoportos kiállítás 
a Várnegyed Galériában
A Budavári Önkormányzat Várnegyed Galériája tiszte-
lettel meghívja a kerület lakóit nyári elsõ csoportos ki-
állításának megnyitójára 2008. június 25-én 18 órára.

Köszöntõt mond: dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester. A kiállítást megnyitja: Szakolczay Lajos mûvé-
szeti író. 

A kiállítás megtekinthetõ 2008. június 26-tól július
31-ig. Várnegyed Galéria, 1015 Budapest, Batthyány
u. 67. Nyitva: kedd-szombat, 11.00-18.00. A kiállítá-
son résztvevõ mûvészek: Benkõ Cs. Gyula, Csóka
László, Dávid Attila, Vékás Magdolna. 

Röviden

Jezsovics Sarolta a kerület másik Virág Benedek-díjasa (képünkön balra) a városházi 
ünnepségen találkozott egykori tanítójával



Az iskolaév vége felé járva idén is kétnapos
rendezvénnyel kedveskedett diákjainak a Bu-
davári Általános Iskola. Az ötödik alkalom-
mal meghirdetett Budavári Diáknapok
programjai ezúttal a reneszánsz köré szerve-
zõdtek.

A hagyományoknak megfelelõen az iskola
diákjainak munkáiból összeállított kiállítás-
sal indult útjára az – idén újabb öt esztendõ-
re az iskola vezetõjének választott dr. Fejér
Lászlóné – igazgató kezdeményezésére élete
hívott rendezvény. A „Budavár reneszánsz
csillagai” címû tárlat képein a gyerekek sajá-
tos látásmódján keresztül olykor a nagy mes-
tereket is segítségül hívva elevenedett meg a
mûvészetek aranykora. Ezt követõen külön-
váltak az alsósok és a felsõsök, a kicsiknek
szóló délelõtti programok között a legna-
gyobb sikert az ügyességet is próbára tevõ kö-
zépkori vásári mulatság aratta, ahol a gyere-
keknek különbözõ feladatokat megoldva kel-
lett minél több aranyérmét összegyûjteniük.
A délelõtt további részében iskolai Legyen
Ön is Milliomos vetélkedõ, néptánc, csopor-

tos kézmûves foglalkozások és sportbajnok-
ságok színesítették a programot. A felsõsö-
ket a tanár-diák meccseket is magában fogla-
ló sportblokk mellett igazi lovagi torna és

mûveltségi vetélkedõ várta. Délután az isko-
la diákjainak a Nemzeti Galéria reneszánsz
kiállításain bemutatott rajzait tekintették
meg a gyerekek. Másnap közös karaoke
énekléssel, élményrajzok készítésével és film-
vetítéssel folytatódtak a diáknapok. A kétna-
pos rendezvényt a Thália színházban megtar-
tott nagyszabású gálaest zárta, ahol az iskola
növendékeinek bemutatója mellett a taná-
rok reneszánsz tánca szórakoztatta a nagyter-
met zsúfolásig megtöltõ közönséget. 
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Régiekre emlékezve

Budenz József nyelvész
Nagyon keveset beszélnek ma már róla, sokan a nevét
sem hallották. Nem csak róla, egyáltalán a nyelvészek-
rõl, nyelvmûvelõkrõl ma már nemigen esik szó.
Közbeszédünk, szép magyar nyelvünk pedig egyre rom-
lik, kopik, silányul. Ijesztõen nõ azon honfitársaink szá-
ma, akik sem szóban, sem írásban nem tudják szabato-
san kifejezni magukat, de nem is törekszenek erre.

Budenz József ízig-vérig magyar nyelvész volt, noha
németnek született és a magyar nyelvvel csak felnõtt ko-
rában ismerkedett meg. 1836. június 13-án született
Rasdorfban, egy kis német faluban. Édesapja tanító
volt. Gimnáziumba Fulda városkába járt, az egyetemet
Marburgban kezdte, majd a nagyhírû göttingai egyetem
hallgatója lett. A német nyelvészeten kívül filozófiát, ar-
cheológiát is hallgatott és különösen érdekelte a latin,
görög és szanszkrit nyelvészet is. Itt, Göttingában került
kapcsolatba a magyar nyelvvel és jegyezte el magát egy
életre az ezirányú kutatással. Ebben az idõben itt több
erdélyi unitárius magyar diák tanult, velük került bará-
ti viszonyba, õk keltették fel érdeklõdését nyelvünk
iránt. Az egyik barát, Nagy Lajos segített neki a nyelvta-
nulásban, megismertette történelmünkkel és rábeszél-
te, hogy jöjjön tanulmányútra Magyarországra. Budenz
József 1858-ban doktorált és még ezévben Pestre uta-
zott. Nagy Lajos beajánlotta õt a már tekintélyes nyelv-
tudós, Hunfalvy Pálhoz, aki aztán tanári állást szerzett
neki Debrecenben. Itt tudta tökéletesíteni magyar
nyelvtudását és érlelõdött meg benne az elhatározás,
hogy végleg letelepszik Magyarországon. Debrecen után
Székesfehérváron is tanított, majd 1860-ban Pestre jött.
Ezután évekig a Magyar Tudományos Akadémia
könyvtárosa volt. Kutatásai kiterjedtek a keleti nyelvek-
re, így a törökre is, valamint egyre behatóbban foglalko-
zott a magyar és finnugor nyelv rokonságával, összegyûj-
tötte a nyelvrokonság bizonyítékait, tisztázta e nyelvek
egymáshoz való viszonyát. 1868-tól a pesti egyetemen
kapott magántanári kinevezést az ural-altáji összehason-
lító nyelvtudományból. Ez volt az elsõ ilyen tanszék
Európában. Megjelentette Magyar-ugor összehasonlító
szótárát, majd Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana
címû munkáját. A Magyar Nyelvészet címû folyóirat-
ban rendszeresen publikált. Évtizedekig tartó barátság
kapcsolta Hunfalvy Pálhoz, a kor híres nyelvészéhez és
etnográfusához. Budenz és Hunfalvy éles vitákat folytat-
tak Vámbéry Árminnal, aki a magyar nyelv török erede-
tét igyekezett bebizonyítani.

1872-ben Budenz Józsefet kinevezték egyetemi tanár-
rá az altáji, vagyis a finnugor összehasonlító nyelvészet-
bõl. Budenz pedagógusnak is kiváló volt, tanítványait
lakásán is tanította, magánkönyvtárát messzemenõen a
rendelkezésünkre bocsátotta, önálló véleményalkotás-
ra nevelte õket. Tanítványa volt a késõbbi nyelvésznem-
zedékbõl Simonyi Zsigmond, Szinnyei József és Mun-
kácsi Bernát.

1880 körül pesti lakhelyét budaira cserélte. Eleinte a
Déli pályaudvar környékén lakott, a szerény és elég ki-
etlen Mozdony utcában. Ez az utcácska akkor az I. ke-
rülethez tartozott, ma már a XII.-hez és a Kiss János al-
tábornagy utca vasút felõli részét képezi. Akkoriban
újonnan létrejött közterület volt, tekintve, hogy a Déli
pályaudvar 1861-ben nyílt meg. Ezt a szerény lakhelyet
cserélte fel Budenz 1886-ban egy elegáns naphegyi vil-
lával. Késõn nõsült, közel az ötvenhez, szlovák házveze-
tõnõjét vette feleségül. Budai lakos korában a kriszti-
navárosi iskolaszék tagja volt és a szegény gyerekek se-
gélyezésében jelentõs érdemei voltak.

Néhány évig élvezhette csak szép új villáját és nyugal-
mas házasember voltát, a kilencvenes évek elején bete-
geskedni kezdett. Mélyen megrendítette barátja, Hun-
falvy Pál váratlan, hirtelen halála is. 1892. április 14-én
kertjében szívrohamot kapott és másnap, április 15-
én, nagypénteken este meghalt. Mindössze ötvenhat
éves volt.

A Németvölgyi úti temetõben helyezték örök nyuga-
lomra, de amikor ezt a temetõt felszámolták, 1961-
ben, átvitték a Kerepesi temetõbe. Nevét ma Budán ut-
ca és iskola õrzi és a róla elnevezett utcában egy kis
mellszobor. 

dr. Reisinger Frigyesné

Megújult 
a lépcsõház
Restaurálták a Magyar Kultúra Alapítvány épületé-
ben a díszlépcsõház kerengõ részét.  A csaknem négy
hónapig tartó felújítást a Nemzeti Kulturális Alap
Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégiuma és a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal támogatásával,
valamint saját erõforrások segítségével sikerült elvé-
gezni, Herling Zsuzsanna festõ-restaurátor mûvész
vezetésével. A második világháború óta elõször most
állították helyre az eredeti állapotot: a krémszínû fa-
lakon, a bordák mentén növényi ornamentikájú díszí-
tõ festés motívumai láthatók.

Az 1904-ben eredetileg pénzügyminisztériumnak
készült, neogót stílusú épület fennállása óta mindig
mozgalmas események színhelye volt. Az 1980-as éve-
kig, a mai díszteremben mûködött a Várklub, itt ját-
szott az Illés, az Echo, az Omega és a Nautilus zenekar.
Az alapítvány rendezvényeivel a régiók és kultúrák ta-
lálkozását, a személyes magyar-magyar párbeszédet
szolgálja. Ennek jegyében számos könyvbemutatót,
elõadói estet, hangversenyt, képzést és kiállítást szer-
veznek immár a felújított épületben.

2008 a kultúrák közötti párbeszéd éve. A Szilágyi Erzsébet Gimná-
ziumban két tanéven keresztül fut egy Comenius projekt, melynek cí-
me: Európai Interkulturális Fórum. Ez a program jól illeszkedik a kul-
túrák közötti párbeszéd évének célkitûzéseihez is. A gondosan megter-
vezett program 6 különbözõ országbeli iskola (francia, német, cseh, ro-
mán, görög, magyar) együttmûködése. Ennek keretében egymást meg-
látogatva, két évig folyamatosan együtt dolgozva, ismerik meg a résztve-
võk egymás képzõmûvészeti, irodalmi- és színházkultúráját. A kommu-
nikáció nyelve a német. Eddig azon túl, hogy mindenki a saját országá-
ban e-mail kapcsolatot tartva dolgozott a megadott, de folyamatosan
alakuló témákon, két alkalommal személyesen is találkozott tanulók és
tanárok egy-egy kis csoportja francia és cseh területen. Elsõ alkalommal
képzõmûvészet volt a téma, másodszorra az irodalom, azon belül is a
költészet. Az alábbiakban két résztvevõ tanuló: Gerse Márton és Zonda
Bence Csanád beszámolójából közlünk részleteket.

Elsõ találkozás: Franciaország-La Ville du Bois

Az ismerkedés városnézéssel indult. Párizs elbûvölt mindannyiunkat.
Ehhez hozzájárult a gyönyörû idõ is. Utána azonban szorgos munka
kezdõdött. Feladatunk saját képzõmûvészetünk, ezen belül is festésze-
tünk megismertetése volt. Magyarországot hatodik osztályos tanuló-
ink által Csontváry Kosztka Tivadar stílusában készített képekkel kép-
viseltük. A festõrõl már korábban küldtünk ismertetõt, most minden
képhez el kellett készíteni a tanulók által adott cím hatnyelvû fordítá-
sát. Minden nemzet lefordította német nyelvre saját képcímeit, ezután
a többi nemzet errõl készítette el anyanyelvi fordítását. Egy fotósorozat
is készült munkánkról, meg arról a kiállításról, ami országonként 6
képbõl állt. 

A tanárok bemutató órát tartottak különbözõ osztályokban nemze-
tükrõl, városukról a francia diákok számára. Február 23-án volt a
„Bemutatkozó elõadás”. Minden delegáció bemutatta saját országát,
városát, iskoláját egy számítógépes prezentáció segítségével. (Mi az is-
kolánkat egy filmmel mutattuk be.) Végül népdalokkal zártuk a bemu-
tatkozást. Ezután a kiállításon szereplõ rajzok versenyének eredmény-
hirdetése következett, melyen egy francia tanuló nyert. A hét folya-
mán végig családoknál laktunk. Barátságok is születtek ez idõ alatt és
nyelvgyakorlás céljából is nagyon hasznos volt a projekt adta lehetõ-
ség. Igazgatónõnk, Bajkó Judit kísért el minket utunkra, aki sokat segí-
tett a tájékozódásban és a szervezésben egyaránt. Magyar részrõl a prog-

ram fõszervezõje Schneider Istvánné, matematika-fizika szakos tanár
volt. Kommunikációnkat nagyban megkönnyítette, hogy némettaná-
runk Hornyák Zsófia francia nyelven is kiválóan szót értett a szervezõk-
kel, valamint a bemutató órán is tolmácsolt a diákok részére. A diák-
csapat résztvevõi, Máté Márta, Szkiba Tamás és e beszámoló szerzõje
Gerse Márton voltak.

Második találkozás: Csehország-Kraliky

Kraliky Prágától 180 km-re, keletre fekszik a lengyel határ közelében.
5000 lakosú kisváros, nagyon szép természeti környezetben. Télen sí-
paradicsom. 

Ami a cseheket illeti: udvariasak, családcentrikusak, mindig lehet
rájuk számítani, és látszólag kedvükre való volt a távoli országok diák-
jaival barátságot kötni, s nagy lelkesedéssel mutogatták nekünk végig
a nevezetességeket. Nagyszerûen megértettem magamat a cseh vendég-
látómmal Jan Nemeccel, és a családja is a szívesen fogadott. Egyébként
a csehek nyelvtudása nem a legjobb...

A Comenius azért tetszett nekem igazán, mert utólag rájöttem,
hogy a nemzetek közötti kapcsolatok fejlesztése mennyire a fiatalság
feladata. Valamint közelebb kerülhettek egymáshoz a különféle nem-
zetiségû tanárok és a diákok is.

Egyre jobban bekapcsolódtunk Kraliky életébe, elterjedt a hír, hogy
külföldi vendégek érkeztek. Együttmûködtünk a Csehországbeli rák-
ellenes liga helyi képviseletével, és egész délelõtt jótékonysági munkát
végeztünk. Délután a kellemes túrát követõen hangulatos tábortûzi
énekelés és kolbászsütés zárta a szerdai napot. Csütörtökön kezdõdött
csak el az igazi munka. A verseket már mindenki megtanulta és a kvíz
kérdéseket is megbeszéltük, de még hátra volt egy  prezentáció,
Budapestrõl és híres költõnkrõl, Petõfi Sándorról. Ennek az elkészíté-
sét Marci vállalta, amiért minden tiszteletet megérdemelt (õ dolgozott
közülünk a legkeményebben). Ez a találkozó ugyanis az irodalom köré
épült. Magyarországot Petõfi Sándor Füstbe ment terv címû versével
képviseltük, magyar nyelven Zonda Bence, német nyelven pedig
Gerse Márton tolmácsolásában. Diáktársunk Schuber Dóra Petõfi
életrajzával járult hozzá a programhoz, melyhez az említett prezentáci-
ót készítettük. Végül énekelve is elõadtuk Petõfi versét Tolcsvay László
feldolgozásában. A többi delegáció is hasonló produkciót adott elõ sa-
ját költõjüktõl. Minden delegáció bemutatta országát, városát és isko-
láját. Úgy hiszem, helytálltunk.

Comenius program a Szilágyiban

Budavári Diáknapok a reneszánsz jegyében

A Budavári Világörökség Iskola Alapítvány támogatásával nagyarányú udvarszépítésbe fogott a
Budavári Általános Iskola. Ennek elsõ jele, hogy a szülõk segítségével virágokkal ültették körbe az udva-
ron álló hatalmas gesztenyefát, virágokat futtatattak a szomszédos épület tûzfalára, ugróiskolát és tengó-
pályát festettek, illetve felújították a játszószereket és a padokat. A munka ezzel nem áll meg, a tervek sze-
rint õsszel tovább folytatódik az iskola csinosítása.   
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Bár fél évszázad alatt tíznél is több nemze-
dék váltotta egymást a Bartók Táncegyüt-
tesben, a társulat ma is töretlenül õrzi a
Martin György és Tímár Sándor által meg-
teremtett néptánciskolai hagyományokat.
Június 8-án az óvodásoktól a felnõttekig,
négy korosztály mutatta be mûsorát a
Hagyományok Háza színháztermében. Az
elõadás után Teszáry Miklóssal, az együttes
vezetõjével beszélgettünk.

s Az évadzáró gála alapján azt hihetnénk, hogy a
táncegyüttes kizárólag fiatalokból áll ... 
Megszoktuk, hogy ötévenként szinte rendsze-
resen generációváltás zajlik a felnõtt csoport-
ban. A táncosok többsége egyetemi, fõiskolai
hallgató korában a legaktívabb. Amikor eljön
a munkahelykeresés és családalapítás idõsza-

ka, annyira megváltozik az életük, hogy a
rendszeres próbákra már nem jut idõ. Leg-
utóbb tavaly cserélõdtek a tagok, ám szeren-
csére a 14 éven felüli fiatalokból álló utánpót-
lás-csoportunk tagjai sokan vannak, és na-
gyon lelkesek. 
s Amatõr együttesként hogyan tudtak ennyi

éven át fennmaradni?
A Bartók együttes mûködésének titka a civil
összefogás, hiszen tagjaink nem csupán tánc-
próbákon találkoznak egymással. Azonban a
lelkesedés mellett pénzre is szükség van.
Tagdíjakból, pályázati támogatásokból, mû-
soraink bevételeibõl és a személyi jövedelem-
adó 1%-ából fizetjük a bérleti díjakat és az
egyéb költségeket. (A táncegyüttes fenntartó-
ja, a Bartók Néptáncegyesület, ez év eleje óta
közhasznú szervezet.) A Nemzeti Kulturális
Alap és a Budavári Önkormányzat jelentõs

összeggel támogatja a „Bartókos” táncházat,
amelyet régi zenész és táncos barátaink tarta-
nak; és a Várból a nagydorogi nyári gyerektá-
borra is érkezik támogatás. A civil kurázsi ré-
sze, hogy koreográfusaink és oktatóink: Acsai
Katalin, Cseke-Marosi Eszter, Csizmazia
Csönge, Demeter Gitta, Farkas Gábor és
Szente János egész évben honorárium nélkül
vállalják a különbözõ csoportok tanítását.
Mindemellett a próbáknak helyszínt biztosí-
tó intézményeket: a Szent Bendek Gimná-
ziumot, a Hagyományok Házát és a Budavári
Mûvelõdési Házat is köszönet illeteti a ked-
vezményes bérleti díjakért. Három esztendeje
költöztünk az I. kerületbe, nagyon jól érezzük
itt magunkat, ezért az otthonunkat jelentõ
mûvelõdési házzal szeretnénk megteremteni
a sok évre szóló együttmûködést.   

s Az együttesen belül meddig terjed a baráti ösz-
szefogás?
A tánc egyben életforma és közösségi együtt-
lét. Ennek egyik példája, amikor a próbát sza-
bad téren, például a gellérthegyi víztározónál
tartják az utánpótlás csoport tagjai.
Komolyabb jel, hogy augusztusban mindenki
maga fizeti az útiköltséget Belgiumba, ahol
részt veszünk az Inzada Folklórfesztiválon.
Akad alternatív változat is, amikor egy tánco-
sunk – a klasszikus zenei házi koncertek min-
tájára – megfogadja a népi bandát és a lakásán
rendez táncházat. És a barátság jele a meg-
újult honlapunk is (www.bartoktancegyut-
tes.hu), amelyet egy lelkes tagunk folyamato-
san frissít.   
s Az érdeklõdõ szülõk és gyerekek személyesen

hol találkozhatnak önökkel? 
Hétfõn és csütörtökön a Budavári Mûvelõdé-

si Házban tartjuk a próbáinkat. Elsõsorban az
óvodásokat és az iskoláskorúakat várjuk, hi-
szen a táncot nem lehet elég korán elkezdeni.
Oktatóink személye elkötelezettséget, mun-
kájuk szakmai biztosítékot jelent, hiszen civil
hivatásuk mellett drámapedagógus, táncmû-
vészeti fõiskolás, népzenész stb., elõtanul-
mányok révén kötõdnek a táncoktatáshoz.  
s A mai Bartók Táncegyüttes mennyiben örökö-

se a félévszázaddal korábbinak?
Õsszel, az ötven éves megemlékezésen váloga-
tást mutatunk be az elmúlt évtizedek koreog-
ráfiáiból is. Amit annak idején Martin
György és Tímár Sándor kijelölt, az nem más,
mint az eredeti néptánc anyanyelvi szintû is-
merete. Ezt a vonalat folyamatosan megtart-
va, tovább kell éltetni. Eljutottunk az impro-
vizatív táncolásig. A mai együttes megteremti
a közösségi alkalmakat is. Biztos vagyok ben-
ne, hogy Magyarország hatalmas lépéselõny-
ben van a nyugati országokkal szemben: a
népzenei és néptánc gyûjtött anyag gazdag
hátteret biztosít a szakmailag hiteles néptán-
coktatáshoz. A fiataloknak ismerniük kell elõ-
deik dalait, szokásait. Arra törekszünk, hogy
gyerekeink ne passzív kultúrabefogadók, ha-
nem aktív kultúraápolók legyenek, hiszen a
lelki, kulturális szükségletek soha nem hal-
nak el.
s Mit gondol, az együttesnek lesz újabb ötven

éve? 
Szerintem ötven év múlva is akadnak zené-
szek, akik jól húzzák majd, és az unokáim
ugyanolyan jó érzéssel táncolnak, akár egykor
a nagyapjuk. r. a.

„Drága Margitka! Levelet írtam, táviratot küldtem, semmi választ
nem kaptam” – e szavakkal indul Latinovits Zoltán Dayka
Margithoz írt levele, amelyet bárki végigolvashatott, aki május 26-
án ellátogatott a Márai Szalonba. Az alkalmi kiállítás dokumen-
tumai – csakúgy, mint a meghívott vendégek valamennyien –
Krúdy Szindbádját idézték.

Az est során kiderült, hogy Szindbád sokféle alakban létezik, no-
vellákban épp úgy, mint filmen sõt néhány hete hangoskönyvben
is megjelent. A szalon házigazdája, Szigethy Gábor irodalomtörté-
nész, ezúttal három Szindbád-rajongót kért fel arra, hogy megidéz-
zék Krúdy legendás hõsét. Kovács Ákos zeneszerzõ, énekes, költõ,
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, országgyûlési képviselõ és
Tiffán Zsolt villányi borász személyes hangon vallottak a letûnt vi-
lág hõséhez fûzõdõ érzelmeikrõl. 

Bevezetõben rövid interjúrészlet és visszaemlékezés hangzott el
Huszárik Zoltán filmjével kapcsolatban. Az egyik történet Dayka
Margit legendás húslevesének titkát firtatta, majd arról szólt egy
adoma, hogy annak idején azért nem Vittorio De Sica kapta meg
Szindbád szerepét, mert az olasz filmes a magyar rendezõvel és a sa-
ját családjával Rómában elköltött ebéd számláját Huszárikkal fizet-
tette ki.

Kovács Ákos nemrégiben irodalmi hangoskönyvvel lepte meg
rajongóit; a lemezen Krúdy novellákat olvas fel. Az elsõsorban éne-
kesként ismert mûvész elárulta, hogy zenei pályája már a gimnázi-
umban párhuzamosan haladt a vers- és prózamondói szerepléssel.
Családtagjai és barátai gyakran tapasztalják „felolvasási mániáját”,
ami abból ered, hogy ha valami szépet olvas, szeretné azt másokkal
is megosztani. Innen származik a hangoskönyv ötlete, hiszen
szerette volna a Szindbád-élményt is továbbadni. Régóta
gyûjtögette és válogatta a novellákat, amelyek végül fölkerül-
tek a lemezre. 

Ákos azt is elárulta, hogy a filmet iskolai vetítésen látta elõ-
ször, és számára is különös, hogy egy elégikus hangulatú mo-
zifilm miatt Krúdy könyveinek rajongó olvasója lett.  

E vallomás után a közönség két, a fim forgatása közben ké-
szített amatõr hangfelvételt hallhatott, amelyeken Latinovits
Zoltán Seres Rezsõ dalait énekelte, majd Ákos elõadásában
a Józsefvárosi emlék címû novella hangzott el.

A jelenlévõk megtudhatták, hogy a film forgatásáról
Szindbád-album címmel fotóalbum is megjelent. A B.
Müller Magda fényképeibõl szerkesztett kötet kiadását évek-
kel ezelõtt a Budavári Önkormányzat támogatta. Dr. Nagy
Gábor Tamás elárulta, hogy az önkormányzat számos kultu-
rális program illetve kiadvány megvalósítását segíti. Ilyen
volt többek között az András Ferenc filmrendezõ életét be-

mutató kötet, és ilyen a Márai Szalon is. Egyben felaján-
lotta támogatását a Gyõri Mûhely címû folyóirat által
megjelentetett – a szalonban már bemutatott – faximi-
le Márai feljegyzések újrakiadásához.

A polgármester személyes hangon beszélt Huszárik
Zoltán Szindbádjáról, amely máig az egyik kedvenc
filmje. A közönség mosolyogva hallgatta, hogy a 16
éven aluliaknak nem ajánlott alkotást õ 15 évesen néz-
te meg elõször. Úgy fogalmazott: Szindbád olyan világ
férfimintája, amilyet a nagyszüleink még megélhettek.
Irigylésre méltó, ahogy a a fõhõs a vendéglõben a pin-
cérrel bánt, vagy ahogyan udvarolni tudott a nõknek.
Ebbõl a filmbõl megsejtettük, milyen lehetett az a világ,
ahol az emberek még tudtak élni. Betéve tudtuk a mo-
nológokat, és megértettük az olyan üzeneteket, mint
amit Szindbád mond egyhelyütt: „Azt mondják átme-
neti korban élünk. Én nem akarok átmeneti korban él-
ni.” A film és Latinovtis Ady-lemeze  ugyanabban az
idõben érte el a gimnazista diákot, és a két alkotás hatása felerõsí-
tette egymást.  

Visszaemlékezése végén dr. Nagy Gábor Tamás egy antikvár
Krúdy kötettel kedveskedett a 40. születésnapját ünneplõ Ákos-
nak. A Boldogult úrfi koromban címû kötetet egykor az
Atheneum adta ki.

A Márai Szalon harmadik vendége, Tiffán Zsolt saját bevallása
szerint olyan világból érkezett, ahol minden nap eljátszódik egy
Krúdy-novella. A villányi borvidéken egy-két pohárka hatására sze-
relmes csókok csattannak és régi barátok ülnek egy asztalhoz.
Ilyenkor a kockás abroszban, az itallapban, a fõúr mozdulataiban
is Krúdyt lehet olvasni. Ez az igazi magyar nosztalgia!

2005-ben egy erdélyi látogatást követõen, Kovács Ákossal közö-
sen úgy döntöttek, hogy Budapesten keresnek egy helyet, ahol
magyar borok, húsok és zöldségek mellett elkötelezetten bebizo-
nyíthatják, hogy a Kárpát-medence területén olyan ízek és illatok
teremnek, amelyeket elhallgatni bûn. A hely neve: Andante bor-
patika. 

Tiffán Zsolt gasztronómiát dicsérõ szavait követõen Ákos stílu-
sosan, A reggelizõ hölgy címû novellát olvasta fel. Egy különös ze-
nei élmény zárta az est elsõ részét. Szigethy Gábor Krúdy szellemé-
ben írt négyszólamú kantátája csendült fel a Színmûvészeti
Egyetem hallgatóinak tolmácsolásában.

A szünetben Tiffán Zsolt egy pohárka Régimódi Cuveé-re hivta
meg a szalon vendégeit, amely a villányi Ördögárok dûlõ szõlõinek
érdekes házasításából származik. A különleges vörösbor a portu-
gieser mellett, egy régen elfelejtett, de az elmúlt években újra mél-
tó helyére emelt szõlõfajtát a kadarkát tartalmazza. 

A program második részében az érdeklõdõk Szigethy Gábor
Latinovits Zoltánról készített filmjét tekintették meg. roj

Szindbádok a szalonban

Ötven éve táncolnakSzentségbe forrt profán 
a Magdolna toronyban
Õsi jelekbe formázott
szentség és misztikum
sajátos elegye kelt életre
néhány órára a
Mária-Magdolna to-
ronyban megtartott
rendhagyó kiállításon.
Horetzky tárlata több
szempontból is egyedül-
álló élményt kínált.
Különleges maga a
helyszín, hiszen a töre-
dezettségében is elemi
erejû szakralitást su-
gárzó, a háborúkat, el-
nyomatást túlélõ góti-
kus templomtorony egy-
szerre hirdeti a teremtõ
Isten és az alkotó ember
erejét. 

Nem véletlen, hogy a
kiállítás csak egyetlen
este és éppen itt tárult a közönség elé. Bár az alkalom nem egysze-
ri és megismételhetetlen, mégis csak adott helyen és idõben nyert ér-
telmet.  

Ahogy leszállt az est a természet megnyúló, spontánnak tûnõ
fényei a belsõ célzott megvilágítás szándékaival kiegészülve adták
meg a gondolkodás irányát. Egyszerre vezették a szemet az ég felé
és orientáltak a másik irányba, hogy így ösztönözzenek belsõnk
vizsgálatára.

A kiállított kisméretû bronz tárgyak a templombelsõ õsi regu-
lák szerint kialakított szögletein megtörõ, és értelmet nyerõ árny
és világosság kettõsségébõl táplálkozva kaptak újnak mutatkozó,
mégis eredendõen meglévõ üzenetet. 

Három Szindbád-rajongó: Kovács Ákos, Tiffán Zsolt és dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

A tárlóban Latinovits Zoltán Dayka Margithoz írt leveleit tekinthették meg a vendégek



A Reneszánsz Évhez kötõdõen a Szilágyi Er-
zsébet Gimnázium lovagi tornát tartott kerü-
leti iskolásoknak. Az intézmény az õsz folya-
mán tovább folytatja a Mátyás-kort idézõ
programjait.

A Szilágyi Erzsébet Gimnázium az idei sport-
napján, a Reneszánsz Év szellemében lovagi
tornát szervezett a Czakó utcai sportközpont-
ban, melyre más kerületi iskolák diákjai is
meghívást kaptak. A versenyre a Szilágyi mel-
lett a Kosztolányi Gimnázium és a Lisznyai ut-
cai Általános Iskola állított ki 5-8. évfolyamo-
sokból álló csapatokat. Az iskolák által dele-
gált alakulatokat a vetélkedõ kezdetén dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntöt-
te, aki beszédében kiemelte: a reneszánsz játé-
kok a bajtársiasság és a küzdeni akarás értékét
elevenítik fel. S valóban, szükség is volt a csa-
patmunkára és az elszántságra a „tájékozódás
labirintusban”, a „repül a nehéz kõ”, az „erõ-
próba”, valamint a „zászlófutás” címet viselõ
versenyszámokban, azaz a tájékozódási futás, a
medicinlabda-hajítás, a kötélhúzás és a váltó-
futás során. Az eredmények összesítését köve-
tõen az elsõ iskolaközi lovagi torna gyõztesé-
nek járó oklevelet a Szilágyi csapata vehette át,
a második díjat a Kosztolányi, a harmadikat
pedig a Lisznyai kapta – a kiváló helytállás ju-
talmaként azonban mindhárman átvehettek
egy-egy díszes tortát.

Bajkó Judit, a versenyt szervezõ gimnázium

igazgatója érdeklõdésünkre el-
mondta: a Szilágyi Erzsébet
Gimnázium, Hunyadi Mátyás
anyjának nevét viselõ intéz-
ményként kiemelt figyelmet
fordít a Reneszánsz Évére,
Mátyás király trónra kerülé-
sének 550. évfordulójára.
Februárban az önkormány-
zat támogatásával kerületi ta-
nulmányi pályázatokat hir-
dettek történelem, mûvészet-
történet, valamint fotó és
film kategóriákban, abból a
célból, hogy a diákok alapo-
san megismerjék a rene-
szánsz kort, s elemezzék, dol-
gozzák fel a megszerzett isme-
reteiket. Április 11-én, a köl-
tészet napján az I. kerületi di-
ákok számára szavalóversenyt
is rendeztek a Mátyás korát idézõ irodalmi
mûvekbõl, április 26-án pedig Reneszánsz
Kórus- és Hangszeres Találkozót tartottak a
Hadtörténeti Intézet dísztermében. 

A most záruló tanév utolsó nagyszabású ese-
ményeként került megrendezésre a Czakó ut-
cai sportnap, illetve ennek keretében a lovagi
torna – az emlékév programjai azonban a kö-
vetkezõ tanév elsõ felében tovább zajlanak.
Október 17-én történelem-tudományi konfe-
renciát tartanak, a februárban hirdetett tanul-

mányi pályázat díjai ekkor kerülnek majd ki-
osztásra. November 20-án és 21-én Mátyás-ku-
pa néven futball- és kosárlabda bajnokságot
rendeznek a Toldy Ferenc Gimnáziummal
közösen, melyre a Mátyás király életéhez kötõ-
dõ két történelmi város, Kolozsvár és Prága
egy-egy iskolájának csapatát is meghívják. Az
emlékév kerületi záróeseménye a tervek sze-
rint egy reneszánsz bál lesz, melyen több test-
vérvárosunk is képviseltetheti majd magát
résztvevõkkel. d. 
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Kapcsolati zûrzavarok
A történet úgy kezdõdött, hogy két évvel ez-
elõtt ügyvédi felkérésre segítettem közvetí-
teni egy válófélben lévõ anya, Edit és az apa,
Péter között egy pici, pár hónapos gyermek
láthatási vitájában. Megpróbáltam egyeztet-
ni a szülõk követeléseit, mivel nem tudtak
békésen megállapodni egymással. Sikerült
hosszú viták során az álláspontokat közelíte-
ni egymáshoz, majd a megállapodást írásban
rögzíteni, ezt az ügyvédnek a válókeresetük-
be beépíteni, és a láthatást legalább egy évre
szabályozni.  

Két év után megjelent Éva, az apa jelenle-
gi élettársa, (aki Péternek akkor már a barát-
nõje, és munkatársa is volt) és elmondta,
hogy valami nem stimmel a kapcsolatukban.
Pontosan ismerte a válás körüli herce-hur-
cát, és elmondása szerint õ azt akarta, hogy
hagyják abba a kapcsolatot, hiszen erkölcsi-
leg nem helyes, hogy egy családot tönkre te-
gyen, még akkor is, ha õ ezt az embert na-
gyon szereti. A kapcsolat végül is folytató-
dott, sõt a mai napig is tart.

Ám Péter mostanában kezd megváltozni.
Mivel Edit másik városba költözött a gyerek-
kel, Péter az utóbbi idõben egyre gyakrabban
utazik hozzájuk, és tölti a hétvégeket kisfiá-
val. Ez nem is volna olyan nagy baj, hiszen át-
éli, hogy nagyon lehet szeretni egy gyerme-
ket, különösen ebben az életkorban. A kisfiú
lassan 3 éves, most nyiladozik az értelme.
Edit viszont csak akkor engedi látni, ha õ is ott
van, és ha Péter marad egész hétvégén, ak-
kor ott is alszik, velük egy lakásban.

Éva megértõ, mert neki is van két – már
kamaszodó – gyermeke, akikhez Péter nem
tudott igazán érzelmileg közel kerülni, és így
itt is apróbb konfliktusok adódtak. Péterrel
való kapcsolata akkor alakult ki, amikor Edit
terhessége alatt kirekesztette férjét a házas-
életbõl, és állítólag nem törõdött vele, csak a
gyerekkel. Így indult a vonzalom a kedves és
csinos kolléganõ iránt. Egy hullámhosszon
gondolkodtak, érdeklõdési körük azonos,
szexuálisan is megértették egymást, és gaz-
daságilag sem függtek egymástól, kapcsola-
tuk idáig mûködött.

Most azonban egy új helyzet állt elõ és Éva -
Péter javaslatára - azért keresett meg, mert
annak idején sikeresen megoldottuk Péter
láthatási problémáját, így bízott benne, hogy
erre a helyzetre is találok megoldást.
Valamint azt is szerette volna megtudni, mi
játszódhat le most Péter lelkében. Újra sze-
reti-e a volt feleségét,  vele szeretne élni?!

Éva véletlenül tudta meg, - és ebbõl adó-
dik a zûrzavar - hogy el fognak utazni hár-
masban 10 napra, és egy szobában fognak
lakni. Pétert kérdõre vonta, aki azt állította,
hogy nem akarta elõre idegesíteni ezzel, de
az utazás elõtt meg mondta volna. Éva kér-
dése: „Egészséges dolog ez, hogy a volt fele-
séggel egy szobában aludjon 10 napig?”
Természetesen a saját válasza is az volt, hogy
„Nem”. 

Gyanítható, hogy Edit érzelmei már nem
lángolnak annyira Péter iránt, mint a racio-
nalitása. Már kapott Pétertõl egy lakást, de
még szeretne a megélhetéséhez más anyagi
elõnyöket is kicsikarni. Valóban szeretetre
utal ez?! Várhatók még konfliktusok, hiszen
Péter lelkileg meg van zavarva. Van egy
olyan ember, aki hozzá tartozik, de igazán,
saját bevallása szerint úgy érzi, hogy õt eddig
csak a kicsi gyereke és az édesanyja szereti
igazán.

Éva is úgy érzi, hogy Péter õt igazán soha
nem szerette úgy ahogy õ, - csak szeretgeti.
Nagyon jó az erotikus életük, jól megértik
egymást intellektuálisan, jól érzik magukat
együtt, gazdasági problémáik nincsenek. De
a valódi érzelem, amibõl 100% kellene, az
ebbõl a kapcsolatból hiányzik. A gyerek most
egy felmutatott (transzparens) nem valós jel-
kép, kompenzálja azt a meg nem beszélt hi-
ányt, ami miatt kapcsolatuk meggyengült.
Beszélgetésünk közben Éva fogalmazta
meg, hogy az õ kapcsolatuk megrendült,
amit a gyermekkel álcáz Péter. A volt feleség
pedig próbálja visszacsábítani racionális,
anyagi okokból õt. 

Véleményem szerint a volt feleséggel való
kapcsolat jobb, ha nem indul újra, mert,
ahogy szokták mondani csak a káposzta jó
felmelegítve. Nem szabad újra kezdeni el-

múlt, lezárt kapcsolatokat, mert az esetek
többségében csak rövid ideig szokott mû-
ködni, és egyik-másik embernek csak bizo-
nyos dolgok elérése, itt most az anyagi plusz
megszerzése a cél.

Fontos tényezõ még, hogy Edit már ter-
hessége idején tudott errõl a kapcsolatról,
mert Péter becsülettel elmondta, hogy ha te
nem engedsz magadhoz, akkor kénytelen
vagyok máshol keresni a hiányzó nõt. Edit-
ben ez a harag a gyûlölet és bosszú érzését
váltotta ki. Most két dolgot tud elérni a gyer-
mekkel, anyagi elõnyöket, és bosszút állni a
volt vetélytársnõn, holott nagyobb részt õ
okozta a kialakult helyzetet. Nagyon zûrzava-
rossá váltak itt a kapcsolatok.

A cél, hogy mindenki tudja mit csinál. Péter
azt, hogy jó viszonyban maradjon a volt fele-
ségével, de ne essen bele a csapdájába.  

Jó volna úgy befejezni a munkát, hogy
mindenki a legkisebb sérüléssel (mert sérü-
lés nélkül senki nem tud már ebbõl kijönni)
kerüljön ki a „kapcsolati káoszból”. Ha mind-
két hölggyel rendezõdik a viszony, talán
megmarad a gyerek szeretete és a kapcsola-
tok valódi, õszinte, emberi tartalma.

dr. Sebestyén Tamás pszichológus
PPáárrkkaappccssoollaattii  vváállssáággookk,,  ggyyeerrmmeekknneevveellééssii,,  sszzeexxuuááll--
ppsszziicchhoollóóggiiaaii  pprroobblléémmáákk  mmeeggoollddáássááhhoozz,,  ppáárrkkaappccssoollaattii
mmeeddiiáácciióóhhoozz  sseeggííttssééggeett  iiggéénnyyllõõkknneekk  iiddõõppoonntt  eeggyyeezzttee--
ttééss::  0066--2200--449944--66220000..  

Lélekgyógyász
Állatokat mérgeznek
Az utóbbi hónapokban rendszeresen talál-
nak állatokra veszélyes mérget a Vérmezõn.
A vélhetõen szándékosan kihelyezett vegyi
anyag eddig fõleg a varjakat tizedelte, de
néhány kutya is áldozatául esett. A veszély-
helyzet megszüntetése érdekében a rend-
õrség a lakosság segítségére is számít. A
polgárokat arra kérik, hogy aki szemtanúja
a méreg kihelyezésének, esetleg informáci-
ója van az elkövetõ kilétérõl, hívja a kapi-
tányságot az éjjel nappal elérhetõ 457-
5612 telefonszámon.

Elfutott a trükkös tolvaj
Az otthoniak lélekjelenlétének és erélyes
fellépésének köszönhetõen sikerült elriasz-
tani egy trükkös tolvajt az egyik kerületi tár-
sasházból. A magát vízszerelõnek kiadó bû-
nözõ a jól begyakorolt mesével próbált be-
jutni a kiszemelt lakásba, azonban terve ez-
úttal nem bizonyult sikeresnek, ugyanis a
háziak ragaszkodtak személyazonosságá-
nak hitelt érdemlõ igazolásához. Mivel erre
nem volt hajlandó közölték vele, hogy segít-
séget kérnek a rendõrségtõl, azonban erre
már nem volt szükség mert az álvízszerelõ
inkább a menekülést választotta. Dr. Kesz-
tyûs Rudolf ezredes, kapitányságvezetõ az
eset kapcsán arra kéri a lakosságot, hogy
mindenkitõl, aki be akar jutni otthonukba
kérjék el személyazonosításra alkalmas
igazolványát és a legkisebb gyanú esetén
hívják a rendõrséget.

Sikeres elfogás
Hat elfogatóparancs is érvényben volt elle-
ne, mégis nyugodtan rótta a kerület utcáit
az a férfi, akit a kapitányság járõre emelt ki
a forgalomból. A rendõröknek tehát jó volt a
szimatuk, a Borsod-Abaúj Zemplén megyei
férfit pedig azóta Miskolcra szállították. 

Kerékpártolvajt keresnek
A rendõrség látókörébe került egy kerék-
párokra szakosodott tolvaj, akinek lelkén
eddig legalább egy tucat bicikli elkötése
szárad. A férfi minden bizonnyal jó ismerõje

a kétkerekûeknek, hiszen kizárólag nagy
értékû bicikliket lop el. Az elkövetés módja
igen egyszerû, az utcán kikötött kerékpár
láncát hidegvágóval elvágja, majd egysze-
rûen elkerekezik. 

Vigyázat! Besurranók!
A nyitva hagyott ajtókon, ablakokon keresz-
tül jutnak be a lakásokba az élelmes tolva-
jok, akik minden kezük ügyébe esõ tárgyat
magukkal visznek. Nincsenek biztonságban
az irodaházak sem, az üresen hagyott iro-
dákból ugyanis elõszeretettel emelnek el
értékeket az elkövetõk. Sajnos még mindig
gyakori, hogy az eltulajdonított bankkártya
mellett a PIN kódot is megtalálják, így köny-
nyen lemerítik áldozatuk bankszámláját. A
rendõrség ezért felhívja a lakosság figyel-
mét, hogy értékeiket soha ne hagyják õri-
zetlenül, lakásuk ajtaját és ablakait mindig
tartsák zárva ha nincsenek otthon, vagy
nyugovóra tértek. 

Sikeres bûnmegelõzési akció
Visszatérõ ellenõrzésekkel igyekszik meg-
elõzni a gépjármûvek sérelmére elkövetett
bûncselekményeket a kerületi kapitányság.
Az akció sikeresnek bizonyult, hiszen az el-
múlt héten autófeltörés nem történt. A
kedvezõ folyamatok fenntartása érdeké-
ben a rendõrség kéri az autósokat, hogy a
CD lejátszó elõlapját, a GPS készüléket, il-
letve annak tartóját se hagyják látható he-
lyen az autóban. 

Graffitisek rendõrkézen
Ebben a hónapban már második alkalom-
mal fogott el graffitiseket a kerületi járõr. A
rendõrök ezúttal a Lánchíd környékén let-
tek figyelmesek egy friss falfirkára, majd a
közelben tartózkodó két fiatalra. A graffiti-
sek hiába próbáltak tagadni, a ruhájukon és
a kezükön látható festéknyomok, majd a ru-
házatátvizsgálás során elõkerült festékes
dobozok egyértelmû bizonyítékként szol-
gáltak. A járõrpárost polgármesteri juta-
lomra terjesztette fel a kerületi rendõrkapi-
tány. 

Kék hírek

Tisztelt Szerkesztõség!
A Várnegyed újság május 9-i számában cikket közölt ,,Mire megy
el tízmilliárd forint?” címmel. A Budavári Lakosok Szövetsége civil
szervezetként szükségesnek tartotta, hogy véleményét megfo-
galmazva, május 8-án levelet írjon a Kulturális Örökség Hivatala
elnökének, dr. Mezõs Tamás úrnak. Ebbõl idézzük az alábbiakat:
,,Az általunk képviselt lakosság mindig is nagy figyelemmel kísér-
te a Várban folyó rekonstrukciókat. A terület jövõjéért érzett fe-
lelõsség alapján, kérjük Elnök Urat, hogy bennünket ügyfélként
tartsanak számon, és biztosítsák számunkra a jogszabályban elõ-
írt jogosítványokat. Kérjük továbbá, hogy a tervezés és hatósági
jóváhagyások minden fázisáról a lakosságot tájékoztassák.” 

A KÖH elnöke, május 22-i levelében, néhány formai kiegészí-
tést kért, és személyes megbeszélés lehetõségét ajánlotta fel a
BLSz-nek. Június 5-i válaszunkban pótoltuk a kért kiegészítése-
ket, és természetesen készséggel vállaltunk egy személyes talál-
kozást. A további fejleményekrõl szintén tájékoztatni szeretnénk
a Várnegyed olvasóit.                                                Szepesfalvy Rihárd

Tisztelt Szerkesztõség!
Az alábbi esetet szeretném megírni. Ma kisétáltam a Fátyol utca
néven szereplõ kis parkunkba, ahova épp akkor érkezett a villa-
mossal egy hajléktalan a Gellért tér felõl. Átvizsgálta a szemét-
gyûjtõ kosarakat, s ami nem érdekelte, azt kidobálta a földre.
Figyeltem, majd miután láttam, hogy távozni készül, udvariasan
felkértem, hogy a kidobált szemetet rakja vissza. 

A válasz? Egy nagyobb konyhakést vett elõ, és felém tar-
totta,mondván, hogy õ siet és egyébként is mi közöm hozzá, hogy
mit csinál. Kissé begorombultam, és elkergettem.

Én megértem a hajléktalanokat, már akik rendesek, de ez már
minden határon túlmegy! Hogy üljenek ki az idõsek, hogy hozzák
ki a gyermekeket a szülõk? És még mi szedjük össze utánuk a sze-
metet?                                                  

Egri Balázs házfelügyelõ, Várkert rkp.

Postaláda

Nyári Spartacus Kupa Tájfutó Verseny
Idõpont: 2008. augusztus 13., szerda 15-18 óráig. Helyszín:
Tabán A verseny központja: a Tabáni Spartacus SKE klubhelyi-
sége, 1013 Budapest, Attila út 2. Nevezési díj: 350,- Ft/fõ.

Nyári edzõtábor
Idõpont: 2008. augusztus 11–15. (hétfõ-péntek). A tábor köz-
pontja: Tabáni Spartacus SKE klubhelyisége (I. ker., Attila út 2.).

A térképes edzések helyszínei: Gellért-hegy, Gazdagrét,
Margitsziget, Lágymányosi lakótelep, Tabán, Kis-Sváb-hegy,
Gesztenyés kert, Egyetemisták parkja, minden edzésen négy,
különbözõ nehézségû pálya. 

Az edzések között a kisebbek felügyeletét, kíséretét edzõk,
idõsebb tájfutók biztosítják. Étkezés: igény esetén a déli meleg
étkezést megszervezik. Költség: edzésenként 300-500,- Ft.
Érdeklõdni lehet Gyalog Zoltánnál, a 06-70/22-98-132-es te-
lefonszámon, vagy e-mailen a zoligyalog@gmail.com címen. 

A táborra a jelentkezést augusztus 4-ig lehet leadni.

Sportprogramok

Lovagi torna a Czakón

Akárhogy is, de már érlelõdött a siker, ráadásul
országos szinten. Az elõzõ évben és idén tavasz-
szal a kosaras lányok megnyerték a szentendrei
Ferences Kupát, ami nagyszerû belépõt jelen-
tett a május végi nyíregyházi országos döntõ-
re, ahol a KIDS-Katolikus Ifjúsági Diákolimpi-
át rendezték. Ide már esélyesként érkezett a fe-
kete-narancssárga színû hölgykoszorú, s teljesít-
ve a kitûzött célt országos bajnokok lettek!

Érthetõ volt Varga Antal igazgató öröme: -
Szerencsére nagyon jó csapatunk van, akik nem-
csak a pályán, hanem az iskolában is kiemelke-
dõ produkciót nyújtanak. Ez az elsõ kosárlabda
siker az iskola történetében, és az utánpótlás is
szépen alakul. Dicséret illeti az összes testnevelõt
akik kiváló munkát végeznek.

Konecsni Tamás testnevelõ tanár is érthetõ
lelkesedéssel beszélt a sikerrõl:- A legeredmé-
nyesebb évet zártuk az idei tanévben. A titok
egyszerû: csapatot alkotva, egymást segítve ju-
tottunk a dobogó legmagasabb fokára. Az iga-
zolt profi versenyzõink is -Fehér Fanny és
Kisznyér Piroska - alárendelték magukat a csa-
patnak. Odafigyeltek egymásra, s jogosan foly-
tak az örömkönnyek a döntõ után…

Természetesen nemcsak a kosárlabda volt
az egyetlen sikertörténet, atlétikában is fontos
szerepet játszottak a ,,gellértesek”.A Bíró tri-
umvirátus  - három testvér, három tehetség - fõ-
szerepet kapott az atlétikai pályán. Bíró
Szabolcs a VI. korcsoportban 2.lett 1500 méte-
res futásban,testvére Elõd a IV. korcsoportban

3. helyezést ért el, míg Botond az V.korcsoport-
ban 5. lett, ami országos szinten is dicsérendõ!
Arról,hogy nemcsak futni, hanem távolt is tud-
nak ugrani a fiúk, Tibély Marcell és Kocsmáros
Miklós gondoskodott elõkelõ helyezéssel.

A kosarasok aranycsapata: Fehér Fanny,
Kisznyér Piroska, Dobos Zsófia, Szili Dorottya,
Udvaros Kinga, Lath Zsuzsa, Schiffer Patricia,
Talum Fruzsina, Glatz Ágnes, Vajda Zsófia, Szi-
ráki Zsófia és Petõ Orsolya. Edzõ: Konecsni Ta-
más.

Döntõben: Szent Gellért Budapest - Karo-
lina Szeged 44-17.

Legeredményesebb játékosok: Fehér Fanny
39 pont, Kisznyér Piroska 32 pont, Glatz Ági
24 pont. F. F.

Gellértesek országos kosárlabda-sikere
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II..  BBuuddaaii Várban, az Úri utcában 39m2-es fsz.-i galériázott
(11m2-es) egyedi fûtésû öröklakás eladó! Irányár: 21,5 M
Ft. Tel.: 06-20-540-6083.

14 ÉVE FOLYAMATOSAN mmûûkkööddõõ INGATLAN-
IRODA kkeerreess--kkíínnááll  eellaaddóó--kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt..  TTeelljjeess--
kköörrûû,,  ggyyoorrss,,  kkoorrrreekktt  üüggyyiinnttéézzééss..  TTeelleeffoonn::  331155--00003311;;
0066//3300--99444400--008888,,  ee--mmaaiill::  aammaaddeexx@@aaxxeelleerroo..hhuu,,
wwwwww..aammaaddeexx..hhuu..

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoo--
ssaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--
22113366,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu,,  wwwwww..wwaaggnneerr--
aa11@@cchheelllloo..hhuu..

GGaarráázzss tulajdonostól eladó naphegyen. Utcára nyílik.
Áram, víz, szerelõakna van. Kisebb autó, motor, jetski táro-
lására alkalmas. 16 m2. Derék utcában 2,8 Mio Ft. Tel.: 06-
70-514-0109.

RRaakkttáárrhheellyyiisséégg eladó a Naphegyen. Összközmûves, köz-
vetlen az utcáról megközelíthetõ raktárhelyiség eladó. 17
m2. Tel.: 788-4108.

FFiiaattaall értelmiségi házaspár keresi lakását. Életünket egy
elsõ kerületi, világos lakásban képzeltük el. Ha Ön lakását
eladni szándékozik, az lehet, hogy a mi jövõbeni otthonunk.
Tel.: 06-20-925-5036.

II..  kkeerr.. Mátray utcai 2,5 szobás, 76 m2-es, I. emeleti (lif-
tes) DK-i, utcai, napos, egyedi gázfûtéses lakás-tulajdo-
nostól 24 Mio Ft irányáron eladó. Tel.: 06-20-345-6157.

II..  kkeerr.. Hattyú utcában, III. emeleti, déli fekvésû, vároldal-
ra nézõ, világos, 59 m2-es, loggiás, 2,5 szobás, összkomfor-
tos lakás tulajdonostól eladó. Vételár: 24.900.000,- Ft.
Tel.: 06-70-770-3118.

VVáárr szomszédságában lévõ örökpanorámás, mûszakilag
felújított 40 m2-es világos, örökbérleti garzonomért vegye
meg az általam kiválasztott ingatlant, vagy nagyobb örökla-
kásra cserélném. Felújítandó és hitelátvállalás is érdekel: cse-
reérték 10,5 Mio Ft. Tel.: 06-30-461-2140; 2-143-203.

EEllaaddóó egy 105 m2-es, 5 különbejártú szobás, egyedi fû-
tésû, emeleti lakás a Várhegy oldalában, kiváló közleke-
déssel tulajdonostól. 37 Mio Ft-os irányáron. Tel.: 06-30-
260-7936.

II..  LLooggooddii utcában III. emeleti (liftes) 78 m2-es, 2,5 szoba
hallos felújított Várra nézõ, jó elosztású, csendes, világos
lakás felújított házban 31,5 Mio Ft-ért eladó. Tel.: 201-
9574; 06-70-237-9030.

GGaarráázzss  I. ker. Zsolt u.-Mészáros u. (Zsolt udvar) terem-
garázshely kiadó. Tel.: 212-8276.

TTóótthh Árpád sétányon panorámás, napos, csendes, felújí-
tandó, háromszobás, 73 m2-es öröklakás 47 M Ft-ért el-
adó. Tel.: 06-70-523-1969.

EEllaaddóó 2 szobás, Naphegyre panorámás, 56 m2-es fiatalo-
san felújított, csendes lakás a Krisztina körúton. Erkély, ko-
csibeállási lehetõség van. Ára: 21,5 M Ft. Tel.: 06-70-253-
4800.

DDíísszz térre nézõ II. emeleti 127 m2-es önkormányzati la-
kást kisebbre cserélünk. Tel.: 3750-435, reggel-este. 06-
20-398-7238, 06-20-569-2729.

OOrrsszzáágghháázz utcai, 163 m2-es, 4 szoba +2 félszobás, belsõ
kertre nézõ önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó 51
millió forint értékben, vagy 1-2 kisebb lakásra cserélhetõ
értékegyeztetéssel a környéken. Tel.: 06-30-639-2955
(reggel 7-8-ig) arionsound@t-online.hu.

IIrrooddáánnaakk vagy lakásnak kiadó I. kerületi Avar utcai fel-
újított 2 szoba összkomfortos földszinti 50 m2-es lakás. Tel.:
06-20-419-8400

IIrrooddáánnaakk vagy lakásnak kiadó I. kerületi Avar utcai fel-
újított 1 szoba összkomfortos földszinti 47 m2-es lakás. Tel.:
06-20-419-8400.

IIrrooddáánnaakk vagy lakásnak kiadó I. kerületi Hegyalja úti,
kertes házban 1 szoba összkomfortos, felújított földszinti
30 m2-es lakás. Tel.: 06-20-419-8400

LLoovvaass  úton eladó egy 72 m2-es nagyteraszos és egy 120
m2-es nagypolgári luxuslakás, gyönyörûen rekonstruált
századfordulós villaépületben. Tel.: 06-30-567-3003,
www.ingatlan.com/sbdynamic.

II..  BBuuddáánn a Krisztina körúton a Vérmezõnél - a Mikó utca
közelében - klasszikus jó állapotú polgári belméretû épü-
letben lévõ 144 m2-es, 3,5 szoba hallos, 2 erkélyes, emele-
ti, egyedi gázfûtéses öröklakás eladó, mely 2 generáció-
nak, irodának vagy rendelõnek is kiválóan alkalmas.
Irányár 36,9 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-2136, 06-
30/488-2203, e-mail: wagnera2@chello.hu. 

II..  BBuuddaaii Várban - reprezentatív, felújított épületben, 114
m2-es elegáns, nagypolgári, 2,5 szoba hallos, I. emeleti, cir-
kófûtéses, jó állapotú, napfényes lakás örökbérleti joga
átadó. A nappali közel 50 m2-es elegáns szalon jellegû.
Irányár: 39 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 06-30/964-
7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Naphegyen - a Gellérthegy utcában - klasszikus
polgári épületben lévõ a Gellérthegy felé panorámás, erké-
lyes 72 m2-es 3 szobás (1 amerikai konyhás nappali + 2 szo-
ba) egyedi gázfûtéses, gépészetileg 2 éve felújított, III. eme-
leti öröklakás. Irányár: 25,5 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-
1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

EEllaaddóó  lakásokat keresek a Várban és környékén. Tel.: 201-
9475; 06-70-237-9030.

VVáárrbbaann  78 m2-es, 1,5 szobás, különleges hangulatú, igénye-
sen felújított öröklakás eladó. Irányár: 47,5 Mio Ft. Tel.: 06-
70-237-9030; 201-9475.

BBuuddaaii Vár oldalában 56m2-es 1+2 félszobás egyedi fû-
tésû II. emeleti felújított lakás eladó liftes házban, tulajdo-
nostól. Irányár: 23 Mió forint: Tel.: 06-30-260-7936.

II..  BBuuddaaii Várban - az Országház utcában, a Szent-
háromság tér közelében - karbantartott épületben lévõ
csendes belsõ udvar felé nyíló, világos, jó állapotú, egyedi
gázfûtéses, 28 m2-es önkormányzati lakás örökbérleti joga
átadó. A lakás a tetõtér felé elviekben bõvíthetõ. Irányár:
10,9 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 06-30/964-7065,
e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn - az Attila úton - bauhaus-épületben lévõ, bel-
sõ kert felé is nyíló, remek alaprajzi elosztású, 105 m2-es,
tágas, napfényes, 2 szoba + hall + személyzeti szobás, 2 er-
kélyes, jó állapotú, cirkófûtéses, azonnal beköltözhetõ
összkomfortos öröklakás eladó. Irányár: 24,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel: 212-1261, 0630/488-2203, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban 6 lakásos kertes házban 26 m2-es (+
önálló tároló) kertre nyíló egyedi gázfûtéses, felújítandó,
világos lakás örökbérleti joga átadó. Irányár: 7,9 M Ft.  Ösz-
szeköltözõknek! A közvetlenül mellette lévõ 37 m2-es la-
kás örökbérleti joga is elcserélhetõ! Wágner Iroda, tel: 212-
1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu. 

II..  BBuuddáánn az Attila úton 49 m2-es I. emeleti 1,5 szobás, re-
mek alaprajzi elosztású belsõ kert felé nyíló, jó állapotú,
összkomfortos öröklakás eladó. Irányár: 16,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Batthyány-tér közelében klasszikus polgári
belméretû épületben lévõ 51 m2-es hangulatos, jó állapotú,
cirkófûtéses, 1,5 szobás lakás örökbérleti joga átadó.
Csereirányár: 9,9 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii  Várban, karbantartott 7 lakásos házban, a
Mátyás templomra panorámás, 59 m2-es, 1,5 szoba hallos,
jó állapotú, összkomfortos, dongaboltozatos belterû lakás
örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 22 M Ft. Wágner
Iroda, tel: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu. 

II..  BBuuddáánn az Attila úton a Váralja utca felé nyíló 95 m2-es
egyedi gázfûtéses polgári belméretû, III. emeleti, világos
öröklakás eladó. Irányár: 29,1 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-
1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

AAddááss--vvéétteell

KKöönnyyvv!!  KKrriisszzttiinnaa  AAnnttiikkvváárriiuumm  ((II..  RRoohhaamm  uu..  77..  aa  KKrriisszzttiinnaa
ttéérrii  tteemmpplloommnnááll))..  VVeesszz--eellaadd,,  áárrvveerreezz  kköönnyyvveekkeett,,
kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rrééggii  ttéérrkkééppeekkeett,,  mmeettsszzeetteekkeett,,  kkéézziirraattoo--
kkaatt,,  kkééppeess  lleevveelleezzõõllaappookkaatt,,  ppllaakkááttookkaatt,,  fféénnyykkééppeekkeett,,
eeggyyéébb  ppaappíírrrrééggiissééggeekkeett..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss,,  --éérrttéékkbbeeccss--
llééss,,  kkéésszzppéénnzzffiizzeettééss!!  TTeell..//ffaaxx::  221122--88990099..  NNyyiittvvaa::  hhééttffõõ--
ttõõll--ppéénntteekkiigg::  1100--1188  óórrááiigg,,  sszzoommbbaattoonn::  1100--1144  óórrááiigg..  

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok készpénzért, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Hívjon bizalommal. Aradi
László. Tel.: 285-4808; 06-30-831-9608.

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  kköönnyyvveekkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rrééggii
kkééppeessllaappookkaatt,,  vviittrriinnttáárrggyyaakkaatt  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt..
CCDD,,  DDVVDD,,  hhaanngglleemmeezz  vvéétteell..  TTeell..::  333322--00224433;;  0066--2200--
99222200--000011..

,,,,AAzz  üüzzlleettii  éélleett  aallaappjjaa  aa  bbeeccssüülleett”” 22 éve ebben a szellem-
ben végzem tevékenységemet. Büszke vagyok arra, hogy
5-ös minõsítésû szakmai tevékenységemmel nemcsak ha-
zai magánszemélyek, hanem szállodák is igénybe veszi.
Tisztességes üzleti szellemmel az ország bármely pontján
felvásárolok festményeket, ezüstöt, porcelánt, bútorokat,
kandallók, faliórát és arany ékszert is. Akár egész hagyaté-
kot. Kérem, tekintse meg honlapomat. Google keresõ:
L’ouis Galéria www. mconet.hu. Bp. II. ker. Margit krt. 51-
53. Nyitva: hétfõtõl-péntekig 10-17 óráig.

ÖÖttvveenneess--hatvanas évek bútorait, használati és dísztár-
gyait készpénzért megvásárolom. Rédai Ádám mûgyûjtõ.
Tel.: 06-30-2071-600.

TTöörröökk  sszzõõnnyyeeggrreessttaauurrááttoorr  rrééggii  ééss  úújj  kkéézziiccssoommóózzáássúú
sszzõõnnyyeeggéétt  kkéézzzzeell  kkiittiisszzttííttjjaa,,  sszzaakksszzeerrûûeenn  mmeeggjjaavvííttjjaa..
RRééggii  ééss  úújj  kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  vveesszz  ééss  eellaadd,,  ttaannááccssoott  aadd..
ÜÜzzlleett  ccíímm::  IIII..  kkeerr..  KKeelleettii  kkáárroollyy  uu..  2200//BB..  TTeell..::  331155--22115599;;
331122--00119999  vvaaggyy  0066--2200--224466--55339944..  

EEggéésszzsséégg

SSzzíívv és érrendszeri szûrõvizsgálat. Gyors, fájdalommen-
tes módszer az érelmeszesedés kimutatására korhatár nél-
kül. Azonnali kardiológus orvosi kiértékeléssel. www.jo-
szivvel.hu. Jelentkezés: 06-30/954-0886.

SSzzoollggáállttaattááss

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  

vvíízz--,,  vviillllaannyysszzeerreelléésseekk,,  DDUUGGUULLÁÁSSEELLHHÁÁRRÍÍTTÁÁSS,,  
00--2244  óórrááiigg  hhééttvvééggéénn  iiss  ggaarraanncciiáávvaall..  

TTeelleeffoonn::  332211--33117744;;  0066--2200334422--55555566..

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Takács Kárpitos. 1013 Buda-
pest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-8384; 06-30-
950-5227.

KKöönnyyvveellééss,, bevallások készítése társaságok, egyéni vál-
lalkozók részére, bérszámfejtéssel, teljeskörû ügyintézés-
sel. Tel./fax: 3758-734; 06-30-931-2894.

EELLMMÜÜ--nnyyuuggddííjjaass  jjaavvíítt: lakásvillanyt, villanycserépkály-
hát, hõtárolókályhát, bojlervillamosságot, elosztótáblát,
zárlakatokat, szakadásokat, lámpákat, csengõt, stb. Totális
WC-szerelés, szagelszívó. Tel.: 06-70-259-0089; 337-
0338. Érdemes megõrizni!

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..  

MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  
TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..

FFoottóó-video minden alkalomra céges- és magánesemé-
nyek, események (esküvõ, ballagás stb.) Tel.: 06-30-
9929-001; 06-20-9999-958.

TTéévvééjjaavvííttááss  aazzoonnnnaall helyszínen! Villamosmérnök vég-
zettséggel, garanciával! (Orion, Videoton, ITT-Nokia,
Nordmende, Vestel, Schneider, DUAL). Tel.: 06-20-471-
8871.

LLaappoosstteettõõ szigetelést vállalunk hõszigetelve is, garanci-
ával, referenciákkal. Stabil gárda. Tel.: 405-4603; 06-30-
9315-495. 4 Pillér Bt.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT  TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,  

PPAARRKKEETTTTLLEERRAAKKÁÁSSTT,,  PPAARRKKEETTTTCCSSIISSZZOOLLÁÁSSTT,,
PPAARRKKEETTTTAA  JJAAVVÍÍTTÁÁSSTT,,  

ccsseemmppéézzéésstt  vváállllaall  kkiissiippaarrooss  ggaarraanncciiáávvaall..  
TTeelleeffoonn::  220022--22550055..  MMoobbiill::  0066--3300--225511--33880000..

VViillllaannyysszzeerreellééss azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújítá-
sig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 06-20-9344-
664; 246-9021. Elmü által minõsített vállalkozás.

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogsza-
bályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  NNyyuuggddííjjaassookknnaakk  kkeeddvveezzmméénnyy!!  Fogászati háttér biz-
tosított! Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013
Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Tel.: 06-30-222-3016.

NNaappii takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást vállalok,
festés utánit is. Tel.: 06-70-210-3992.

AAddóóbbeevvaallllááss  kkéésszzííttééss,,  AAPPEEHH--üüggyyiinnttéézzééss!!  AAddóótteerrvveezzééss,,
kkööllttssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..  HHeettii,,  hhaavvii  lliissttáákk  kkéésszzííttééssee,,
nnaapprraakkéésszz  üüggyyffééllkkaappccssoollaatt..  TTeell..::  220022--11116655;;  221144--44995599;;
0066--2200--882233--00220077..  

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviselete. Telefon: 06-20-946-
8461; 319-4401 (www.kozoskepviselo.co.hu), Tárnai Ka-
talin.

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!!  IIzzoommlleettaappaaddáássookk  kkiimmaasssszzíírroozzáássaa,,
nnyyaakkii--  ééss  hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaattáássaa,,
ttaallppmmaasssszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss  ssttrreesssszzoollddóó
hhaattáássssaall,,  ookklleevveelleess  ggyyóóggyymmaasssszzõõrrttõõll..  TTeell..::  0066--3300--228833--
33331144..  

NNoonn--SSttoopp Zárszerelés. Zárcsere javítás, heveder zár.
Tel.: 06-30-863-7680; 06-70-294-9611. 

GGyyûûjjtteemméénnyyeemmbbee vásárolok teljes hagyatékot, könyveket,
zongorát, festményeket, bútorokat, porcelán, ezüst tárgya-
kat, zsolnay, bronz tárgyakat, órákat, neo-reneszánsz bútoro-
kat, mindenféle régiséget. Tel.: 06-20-341-4161.

MMeegguunntt, kiolvasott, feleslegessé vált könyvei eladásá-
ban segítünk. Könyvtárát, metszeteit, képeit otthonában
felértékeljük. Antikvár-hálózat info@hunbook.hu, Tel.:
486-1515.

AA  GGeenneerráállii  Oszkárdíjas Kirendeltsége megnyitotta Ügy-
félszolgálatát az I. ker. Krisztina körút 99-ben. Befektetési,
lakás, gépjármû, utasbiztosítási szolgáltatásokat nyújtunk.
- Hitel, befektetés. - Élet és jármûbiztosítás, lakás, Casco,
kötelezõ gépjármû, EUB utasbiztosítási szolgáltatásokat
nyújtunk. Tel.: 06-20-939-854; 212-9125. E-mail: kriszti-
navárosi11080@generáli.hu.

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa,,  fizika (pót)-vizsga felkészítés minden szin-
ten több évtizedes referenciákkal. Tel.: 06-20-93-44-456,
250-2003.
MMaatteemmaattiikkaa,, fizikatanítás általános és középiskolások ré-
szére, nagy hatékonysággal szaktanártól! Házhoz megyek!
Tel.: 06-20-9590-134

MMaaggyyaarrbbóóll korrepetálok. Orosz nyelvet is tanítok! Tel.:
375-22-80; mobiltelefon: 06-30-297-3036.

AAnnaallíízziiss (integrál, differenciálszámítás, stb.) valószínû-
ségszámítás, lináris algebra tanítása, vizsgára felkészítés.
Több mint húszéves gyakorlat. Tel.: 213-7747; 06-20-
518-2808.

ÚÚSSZZÓÓTTÁÁBBOORR
a Margitszigeten és a Komjádiban,

a Darnyi Tamás úszóiskolában 
16.000 Ft/hét és 14.000/hét. 

Telefon: 359-7895 és 335-2097

MMaatteemmaattiikkaa-fizika tanítás, pótvizsgára, osztályvizsgára,
pótérettségire felkészítés, több mint húsz éves gyakorlat.
Tel.: 213-7747, 06-20-518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa, fizikatanítás általános és középiskolások
részére, nagy hatékonysággal szaktanártól! Házhoz me-
gyek! Tel.: 06-20-9590-134.

AAnnggooll és portugál tanítás a Naphegyen. Tel.: 201-1575;
06-30-527-8208.

VVeeggyyeess

PPsszziicchhoollóóggiiaaii tanácsadás felnõtteknek-gyerekeknek.
Diszlexia-szûrés, képességfejlesztés, pályaválasztási ta-
nácsadás, mediáció. Tel.: 375-7833, 06-70-257-9303.

IIddõõsseekk Otthonába történõ elhelyezésének teljes körû
ügyintézése. Mobil: 06-30-9820-322; Tel.:/fax: 303-2011. 

PPlléébbáánnooss  aajjáánnlláássáávvaall eltartási szerzõdést kötnék. „Kun-
antikvárium”, tel.: 06-20-971-7297.

II..  kkeerrüülleettii  TTáárrssaasshháázz  lleeiinnffoorrmmáállhhaattóó  ggoonnddnnookkoott  kkeerreess,,
9977  mm22--eess  sszzoollggáállaattii  llaakkáássbbaa,,  5555,,66  mm22--eess  ccsseerreellaakkááss
sszzüükkssééggeess..  TTeell::  0066--3300--99005533--444455..

5555--6600--aass  diplomások privát társaságát szervezzük.
Utazás, színház, beszélgetések. E-mail: aurora@free-
mail.hu.  
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VÁRNEGYED

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig személyesen a szerkesztõségben

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!
AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  llaappjjaa.. Megjelenik kéthetente. Felelõs kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. Tipográfia, nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. (e-mail:
typoart@gmail.com). Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139,  Fax: (06-1) 458-3081, E-mail: varnegyed@budavar.hu. Nyomdai kivitelezés: Ester Press, www.esterpress.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik
az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek a (06-20)-419-8215-ös telefonon, e-mailen a szepig@freemail.hu címen. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! 

IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyyrraa  

aallkkaallmmaass  mmûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

TTHHEERRMMEEXX--SSPPEEDD  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--66555522

RRéésszzlleettrree  iiss!!

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

SSzzoollggáállttaattááss

EEggéésszzsséégg

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

VVeeggyyeess

Ha nem kapja a lapot, 
hívja a terjesztõt!

0066--2200--441199--88221155
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HHiirrddeesssseenn  aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!
Üzenete minden I. kerületi családhoz eljut!

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 550 forint +ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2500 forint +ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 3000 forint +ÁFA.

20 szó felett: +100 forint+ÁFA/szó.

Keretes hirdetések:
1/2 oldal
274x200 mm,
80.000 Ft+ÁFA

1/4 oldal álló
136x200 mm,
44.000 Ft+ÁFA

1/4 oldal fekvõ 
205x136 mm,
44.000 Ft+ÁFA

1/8 oldal
136x99 mm,

24.000 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

12.000 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
160.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
26.000 Ft+ÁFA

Apróhirdetés-felvétel személyesen: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig
1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
24.000 Ft+ÁFA
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Bárkivel elõfordulhat hogy meg kell küzdenie
egy-egy átmeneti pénzzavarral, váratlan kiadá-
sokkal. Mai világunk természetes velejárójaként,
számtalan impulzus ér bennünket. A különbözõ
reklámok vágyakat ébresztenek bennünk és min-
dent szeretnénk megkaparintani magunknak
azonnal!

Fentiekhez „3 dologra van szükség: pénz,
pénz, pénz!”

Számos pénzintézet kínál hitellehetõséget, a
közelmúltban ringbe szállt egy újabb „verseny-
zõ” az Orex-Zálog Zrt. Kleeberg Zoltán zálog-
igazgatót kérdeztük cége elképzeléseirõl, további
céljaikról. -Tevékenységét tekintve cégünk hív-
hatná magát akár „Ékszerbanknak” is, hiszen itt
bárki akár név nélkül hitelhez juthat, biztosítékul
ott hagyva ékszerét. A hajdani záloghitelezõket
kísérõ pejoratív jelzõk emléke mára a múltba ré-
ved. Ügyfeleknek nem kell félni a korábban fe-
nyegetõ „uzsorakamattól”

Orex-Zálog Zrt. a nagymúltú Orex Óra- Ék-
szer Kereskedõház Zrt. Testvérvállalataként jött
létre, alapítója közvetve az Orex Zrt. többségi tu-
lajdonosa az Osztrák Dorotheum GmbH & Co
KG., amely az Osztrák ékszerpiac meghatározó
szereplõje. Aukciós tevékenysége mellett a legna-
gyobb záloghitelezõ hálózat is egyben.

Õk több mint 300 éves tapasztalattal a hátuk
mögött stabil szakmai hátteret biztosítanak ne-
künk is a képzés-továbbképzés a gyakorlati mun-
ka- ellenõrzés terén egyaránt. Jól jön a segítség,
hiszen Orex-Zálog Zrt. a múlt év októberében
kezdte meg tevékenységét, mára 8 zálogfiókkal
rendelkezik, melyeket terveik szerint további fió-
kok követnek hamarosan. Elképzeléseik szerint
tevékenységüket mindig az Orex Ékszerrel
együtt végzik majd, ezzel egy teljesebb körû szol-
gáltatást biztosítva ügyfeleiknek. A gondolat ad-
ja magát, aki vásárolt ékszert késõbb lehet zálog
ügyfél is, ill. mindkét tevékenységet összefogja az
ékszer-, az  ötvösmûvesség szeretete.

Jelszavunk: „Többet adunk kevesebbért!”
mindezt úgy, hogy megfeleljünk az alábbiaknak:
Orex minõség + szakértelem + megbízhatóság +
kedvezõ kondíciók=Orex-Zálog!

Az Orex-Zálog Zrt. Margit krt. 91 sz. alatt
(Moszkva téren) megnyitott zálogfiókjába az
éves kamat nyitási akcióban 2,4%, de ha mindent
összeadunk akkor sem kapunk óriási számot, hi-
szen itt 1.000 Ft hitel mindössze napi 82 fillérbe
kerül. (90 napos futamidõt egy napra vetítve)

Diszkrét környezetben, egy európai színvona-
lú ékszerbolt csendes szegletében jól felkészült
szakemberek fogadják az ügyfeleket.

Munkatársaink többsége ötvös végzettségû
szakember aki zálogbecsüs gyakorlat mellett
egyaránt jártas a különbözõ nemesfémtárgyak,
drágakövek értékelésében is.

Vannak akik adott tárgy birtokában a lehetõ
legmagasabb hitelt szeretnék felvenni, és vannak
akik a legkedvezõbbet kérik. Egyre többen kere-
sik fel fiókjainkat pusztán kíváncsiságból a szo-
kott kérdéssel: „Megmondaná mennyit ér?” -
Meséli Kleeberg Zoltán zálogigazgató, akitõl azt
is megtudjuk, hogy az értékbecslésért nem kér-
nek semmit.

A cég rendkívül fontosnak tartja, hogy ügyfe-
lei elégedettek legyenek szolgáltatásaival és ké-
sõbb is felkeressék õket. Visszatérõ ügyfeleket
törzskártyás kedvezményekkel várják, ami egy-
aránt jelent hitelfelvételkor kamatkedvezményt
ill. vásárláskor árengedményt.

Zálogpiacon szokatlan számos újítást is beve-
zettek, mint pl. a védett elzálogosítás vagy ügyfe-
lek értesítése SMS-ben ha a türelmi idõ vége köze-
leg stb..

Jöjjön be Ön is, gyõzõdjön meg kedvezõ ajánla-
tainkról! Ha elégedett volt szolgáltatásainkkal
mondja el másoknak is!                                             (x)

Gyorshitel az ékszerboltból!
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