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MMeeggeemmlléékkeezzééss  
aa  BBaatttthhyyáánnyy  sszzoobboorrnnááll

A Budavári Önkormányzat és 
a Batthyány Lajos Általános Iskola 
az aradi vértanúk napja alkalmából 

megemlékezést és koszorúzási ünnepséget tart 
2008. október 6-án, 12.00 órakor 

a Batthyány téren, a Batthyány szobornál. 
Beszédet mond dr. Nagy Gábor Tamás, 

az I. kerület polgármestere. 
A megemlékezésre tisztelettel várunk mindenkit! 

Világsztárok a Budavári
Mûvelõdési Házban
A Budavári Mûvelõdési Ház a gyerekektõl az idõsekig
minden korosztály számára új, izgalmas programokat
kínál októbertõl. Október 12-én egy igazi zenei cseme-
gével örvendeztet meg bennünket a Bem rakparti in-
tézmény: az akusztikus gitárzene két világhírû képvi-
selõje, Alex de Grassi és Szabó Sándor fog közös kon-
certet adni.

Emlékhajón idézték fel
Babits életmûvét
Vajon Babits Mihály a hajón vagy a cethal gyomrában
való utazást választotta volna a saját életének legjelen-
tõsebb állomásait érintõ irodalmi emlékkiránduláson?
A „Babits-hajó” – amely szeptember 18. és 20. között
jelképesen, és a Dunán haladva a valóságban is össze-
kötötte Esztergomot, a Krisztinavárost és Szekszárdot
– ezúttal irodalmi beszélgetések, színpadi mûsorok és
kiállítások helyszíne volt. 

Már javában zajlanak a Budai Duna-parti
Fõgyûjtõcsatorna beruházásával kapcsolatos
munkálatok, ennek ellenére a Tabánban élõk
még mindig keveset tudnak arról, hogy a lakóhá-
zaik mellett pontosan mi, hogyan és meddig épül.
A lakók kérdéseire egy fórum keretében igyekez-
tek válaszokat adni a tervezõk és a kivitelezõk. 

A Tabáni Múzeum kiállítótermében rendezett la-
kossági fórumon a budai fõgyûjtõcsatorna építé-
sével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat is-
mertették a projektben résztvevõ tervezõk. Tóth
István, az Enviroduna Kft. munkatársa arról szá-
molt be, hogy a fõváros szennyvizének körülbelül
fele még tisztítatlanul ömlik a Dunába, a budai fõ-
gyûjtõcsatorna és a csepeli központi szennyvíztisz-
tító megépítése után azonban már szinte a teljes
fõvárosi szennyvízmennyiség biológiai tisztításon
fog átmenni. Ez a projekt Közép-Európa legna-
gyobb környezetvédelmi beruházása, a félmilliárd
eurós költségek 65%-át az Európai Unió, 20%-át
az állam, 15%-át pedig a fõváros finanszírozza. A
munkálatok 2002-ben kezdõdtek meg, a befejezés
határideje pedig 2010 õsze, de 2009. augusztusáig
meg kell indulnia a napi 350 ezer köbméternyi
szennyvíz tisztítására méretezett központi szenny-
víztelep próbaüzemének – e határidõkhöz kötöt-
ték ugyanis az uniós támogatásokat.   

Szalay Ákos, az engedélyezési és kiviteli terveket
készítõ Fõmterv Zrt. csatornázási és vízépítési iro-
dájának vezetõje elmondta: az épülõ budai fõgyûj-
tõcsatorna az Aranyhegyi-pataktól délre esõ budai
területeket fogja kiszolgálni mintegy hét kilomé-
ter hosszan a Zsigmond tér és a Hamzsabégi út kö-
zött. (Az észak-budai régió szennyvízét már Észak-
Pesten tisztítják azóta, hogy elkészült a két terület
között egy Duna alatti átvezetés.) A budai fõgyûjtõ
egy-egy szakasza már a korábbi években megépült
a Budafoki úton, az Irinyi utcában, a Lánchíd
alatt, valamint a Batthyány tér és a Bem tér között
– ezeket a szakaszokat természetesen felhasználják
a jelenlegi építkezés során. A fõgyûjtõcsatorna az

I. kerületben szinte végig a felsõ rakparton, a 19-es
és 41-es villamosok pályája alatti közmûmentes
sávban épül, ami szükségessé teszi a villamospálya
elbontását és helyreállítását. Kivétel az elõbbiek-
ben is említett Lánchíd alatti alsó rakparti szakasz
a Halász utca és a Lánchíd köz között, amely a ko-
rábbi években készült el. Az Ördögárok szennyvi-
zét, mely eddig az Erzsébet-híd mellett ömlött tisz-
títás nélkül a Dunába, a Szarvas tér – Apród utca
vonalon új csatornaszakasz építésével fogják a fõ-
gyûjtõbe vezetni. A felsõ rakparton, a fõgyûjtõcsa-
torna nyomvonalával párhuzamosan új mellék-
csatornák is épülnek, a rakparti házakat ezekhez
fogják csatlakoztatni.

A Fõmterv forgalomtechnikai tervezõje, Kádi
Ottó szólt arról, hogy az Ördögárok dunai beve-
zetésének kiváltásához kapcsolódó építkezések

miatt kellett korábban a Krisztina körúton egy
szakaszt lezárni, s az Attila út forgalmát a Dózsa
György tér és a Szarvas tér között kétirányúsítani.
A Krisztina körút lezárt szakaszán szeptember 12-
én egy sávon ismét megindulhatott a forgalom. A
felsõ rakpartot érintõ munkák miatt a Jégverem
utcát is lezárták, a Fõ utca pedig kétirányú lett a
Jégverem utca és a Halász utca között. A 19-es és
41-es villamosok helyett szeptember 20-a óta pót-
ló-buszok közlekednek a Batthyány tér és a
Lánchíd között – a kényelmes átszállás érdeké-
ben a villamosok és a pótló-buszok számára közös
peront alakítottak ki a Jégverem utcánál. Ez a
rend november elejéig áll fenn, utána azonban
jövõ év áprilisáig a Batthyány tértõl egészen a
Döbrentei térig kell majd buszokkal pótolni a vil-
lamosokat. (Folytatás a 2. oldalon)
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Fórum a fõgyûjtõcsatorna építésérõl

Ülõdemonstrációt tartottak a Hunyadi János utca
lakói és a Levegõ Munkacsoport, hogy így tiltakoz-
zanak az Várba irányuló egyre elviselhetetlenebb tu-
ristabusz forgalom ellen. A kétórás figyelemfelkeltõ
akció ideje alatt a rendõrség lezárta az útszakaszt a
buszok elõtt. 

A lakók képviseletében dr. Till Erzsébet a
Várnegyednek elmondta, hogy megmozdulásuk
nem elõzmények nélküli. Három évvel ezelõtt hívták
fel elõször a figyelmet a turistabuszok áradatára. Az el-

sõ kerületi önkormányzat anyagi segítségével elvég-
zett felmérések alátámasztották panaszukat, az ered-
mények azt mutatták, hogy a délelõtti órákban az ut-
cában mért légszennyezettség mértéke az egészség-
ügyi határérték többszöröse, míg a zaj és rezgés árta-
lom még éppen az egészségre ártalmas értékek alatt
marad. A felmérés dokumentációját megküldték az
utat kezelõ Fõvárosi Önkormányzatnak, ahol meg-
ígérték, hogy a Hunyadi János utca is belekerül a vá-
rosrendezési programba, ennek azonban ha megva-
lósult is, egyelõre nincs kézzelfogható eredménye.

Pedig egyszerû forgalom-
technikai megoldásokkal or-
vosolható lenne a lakók pa-
nasza. Meg lehetne tiltani a
buszok áthaladását a Váron,
egyúttal buszparkolókat épí-
teni a Krisztina körúton, illet-
ve a Clark Ádám téren. El-
képzelhetõ lenne egy fordu-
lósáv kialakítása a Palota
úton, így a Dózsa térrõl indu-
ló turistabuszoknak nem kel-
lene keresztülmenniük a
Váron. Jelenleg ugyanis a par-
kolók kapacitáshiánya miatt
a buszok egy része kénytelen
körbe járni a Hunyadi utca -
Palota út szakaszon, hogy idõ-
ben felvehesse utasait. 
Ugyanakkor nem csupán a

külföldi buszok nehezítik
meg az itt élõk mindennapja-
it. Legalább ekkora, ha nem
nagyobb környezetszennye-
zést okoznak azok a városné-
zõ buszok, amik a fõszezon-
ban tízpercenként kapasz-
kodnak fel a Hunyadi János
utcán sûrû fekete füstöt húz-
va maguk után. 

November elsejétõl tilos a dohányzás a kerü-
leti játszótereken és azok öt méteres körzeté-
ben, a tilalom ellen vétõk harmincezer forin-
tig terjedõ pénzbírsággal sújthatók – többek
között errõl határozott a Budavári Önkor-
mányzat képviselõ-testülete szeptember végi
ülésén. Döntés született a beiskolázási segély-
re jogosultak körének kiterjesztésérõl is, vala-
mint arról, hogy ne kerüljön bevezetésre jövõ
évtõl az értékalapú ingatlanadó.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester beszá-
molt arról, hogy az utóbbi idõben az I. kerület-
ben lakó szülõk több ízben is jelezték igényü-
ket az önkormányzat felé, hogy vezessenek be
a játszótereken dohányzási tilalmat. A polgár-
mester úgy vélte, támogatandó a szülõk kezde-
ményezése, hiszen a dohányfüst rendkívül ká-
ros a gyerekek egészségére, ráadásul a dohány-
zó felnõttek rossz példát mutatnak a gyerme-
keknek. Vecsey András (Fidesz) üdvözölte a
polgármester elõterjesztését, szerinte hosszú
távon a teljes kerület nemdohányzóvá nyilvá-
nítása lehetne a cél. Lovász László (MSZP) a
játszóterek 5 méteres körzetére kiterjesztett
dohányzási tilalmat értelmezhetetlennek ne-
vezte, több játszótér esetében ugyanis nem
egyértelmû, hogy hol húzódik annak pontos
határa. Lovász Gabriella (MSZP) a szabályok
betartatásának nehézségeirõl és a szankcioná-
lás akadályairól tett említést. Pósfai Gábor
(Fidesz), a Népjóléti Bizottság elnöke azt
hangsúlyozta, hogy ma az alkoholfogyasztás
mellett a dohányzás az egyik legkomolyabb
egészségügyi probléma a fiatalok körében,
ezért minden, ez ellen irányuló szabályozás
fontos és szükséges. A polgármester az elhang-
zottakra reagálva kifejtette: a rendelet célja el-

sõdlegesen a prevenció, és nem a szankció, az-
az a büntetés kiszabása. A játszótéren való do-
hányzás büntethetõvé tételével azt kívánják
kifejezni, hogy ez a jelenség káros a közösségre
nézve, a többség ezzel a magatartással nem ért
egyet. A képviselõk ellenszavazat nélkül fogad-
ták el a polgármester által elõterjesztett rende-
lettervezetet a tilalom bevezetésérõl, amely
szerint 2008. november 1-jétõl tilos lesz a do-
hányzás az I. kerületben található játszótere-
ken, valamint azok 5 méteres körzetében. (A
dohányzás tilalmáról táblákat fog kihelyezni
az önkormányzat.) A szabálysértõk harminc-
ezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújthatók,
illetve a közterület-felügyelõk a helyszínen há-
romezer forinttól húszezer forintig terjedõ
bírságot szabhatnak ki.

A tervezett bevételek idõarányosan teljesül-
tek, a tavalyi pénzmaradvány teljes körû fede-
zetet biztosított az áthúzódó kötelezettségek
teljesítéséhez – derült ki dr. Lukácsné Gulai
Anna beszámolójából az önkormányzat
2008. évi költségvetésének elsõ félévi végre-
hajtására vonatkozóan. A testületi ülésen a
pénzügyi igazgató elmondta: a forint erõsödé-
se, illetve a magas forintkamatok miatt idén
várhatóan 65-70 millió forint kamatnyeresé-
get könyvelhetnek el a kibocsátott kötvények
után. A kintlévõségeik jelentõs része a cégek
adótartozásaiból keletkezett: sok vállalkozás
vagyon nélkül szûnik meg, így a hátralékaikat
nem tudják rajtuk behajtani. 

Lovász László (MSZP) az elhangzottak
kapcsán megjegyezte: az önkormányzatnak
meg kellene vizsgálnia, hogy a nagy összegû
kintlévõségeibõl melyek azok, amelyek be-
hajthatatlanok, illetve melyek behajtására
van még remény. (Folytatás a 3. oldalon)

A képviselõ-testületi ülésen történt 

Tilos a dohányzás a játszótereken
Tiltakozás a turistabuszok ellen
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az építkezés által érintett tabáni lakók közül elsõ-
ként Saly Noémi, a fórum egyik kezdeményezõje
tette fel kérdéseit, aki arra volt kíváncsi, hogy a
munkálatok miatt ideiglenesen megszûnõ parko-
lóhelyeket pótolják-e valamilyen módon a környé-
ken; hogy a Várkert rakparton sajtolásos vagy a há-
zakat jobban veszélyeztetõ nyílt árkos módon épül-
e a fõgyûjtõ; illetve hogy végeztettek-e talajmecha-
nikai vizsgálatokat, valamint állapotfelmérést a
rakparti házakat érintõen? Márkus György, a kivi-
telezõ Strabag képviselõje válaszában kifejtette: új
parkolóhelyek létesítésére még ideiglenesen sincs
lehetõségük, ez ugyanis fõvárosi hatáskör, s nem
része a fõgyûjtõ-építési projektnek. A Döbrentei
tér és a Lánchíd között, illetve a Halász utca és a
Batthyány tér között végig sajtolásos módszerrel
fogják kialakítani a fõgyûjtõcsatornát, azaz nem
fognak végig árkot ásni a felsõ rakparton. A sajto-
láshoz csak indítóaknákat kell ásniuk – ilyenbõl a
Lánchíd és az Erzsébet-híd között hat darab készül.
A Tabánban csak az Apród utcánál, az Ördögárok
bekötõ csatornáját építik nyílt árkos módszerrel,
régészeti szempontok miatt. Az épületek állapot-
felmérését október elején kezdik el – addig dön-
tést hoznak arról, hogy mely házakat, milyen mér-
tékig fognak átvizsgálni. A Strabagnak az elõírá-
soknak megfelelõen van felelõsségbiztosítása, így
minden, a kivitelezés során keletkezett kárért
helyt tudnak állni. Arra a lakossági kérdésre, mi-
szerint egy árvíz után a magas talajvíz természetes
visszahúzódását nem fogja-e gátolni a leendõ fõ-
gyûjtõcsatorna, Szalay Ákos tervezõ reflektált: õ
úgy vélte, ez nem lehet probléma; Pesten, ahol már
régen megépült a rakparti fõgyûjtõ, eddig semmi-
lyen hasonló gond nem merült fel. 

Jankóné Pajor Ildikó, a Tabáni Múzeum veze-
tõje a fórumon amiatt szólalt fel, hogy az Attila út
ideiglenesen kétirányúvá alakított szakaszán élet-
veszélyessé vált a gyalogos-átkelés – a Bethlen-ud-

var elõtti zebránál már két baleset is történt. Egy
lakó a Bethlen-udvarból azt szerette volna meg-
tudni, hogy a házuk mellett található parkolót
használhatják-e továbbra is, ugyanis a táblák sze-
rint ide elvileg csak munkagépek hajthatnak be.
Ugyancsak az Attila útról valaki azt a kérdést tet-
te fel, hogy feltétlenül reggel hatkor kell-e végezni
a leghangosabb munkákat, ugyanis vannak, akik
ilyenkor még aludni szeretnének – másvalaki pe-
dig az iránt érdeklõdött, hogy mi lesz a most fel-
túrt zöldterületekkel?

A Strabag képviselõje, Márkus György jelezte:
az Attila úton a fõváros által elfogadott terv sze-
rinti ideiglenes forgalmi rendet vezették be, ettõl
nem tudnak eltérni – az eredeti forgalmi rendet
várhatóan december közepére tudják visszaállíta-
ni. A Bethlen-udvar melletti parkolót jelenleg
még használhatják a környékbeliek, a késõbbiek-
ben azonban szükségük lehet a területre – ha így
lesz, idõben értesíteni fogják a lakókat. Az építke-
zések a kiadott engedélyeknek megfelelõen, reg-
gel hat és este tíz óra között zajlanak, így valóban
hallhatnak a tabániak kora reggel építési zajokat;
arra azonban a továbbiakban jobban próbálnak
majd figyelni, hogy a nagy zajhatással járó munka-
fázisokat késõbbre idõzítsék. Az igénybe vett zöld-
területeket természetesen eredeti állapotban visz-
szaállítják, a kivágott fákat pedig a kerületi elõírá-
sok szerint pótolják.

Gamesztõl is kérhetõ az állapotfelmérés

A Várkert rakpart és a Döbrentei utca között ta-
lálható 13 ház lakásainak állapotfelmérését az I.
kerületi Gamesz a Budavári Önkormányzat hoz-
zájárulásával jelképes díj (1000 forint/lakás) elle-
nében elvégezteti azok számára, akik erre igényt
tartanak. Az érintett lakók az állapotfelmérést ok-
tóber 15-ig igényelhetik a kerületi Gamesznél (I.,
Iskola u. 16. Tel.: 225-2448). K. D.

A már megszokott jogi tanácsadás mellett az
energiafogyasztási tanúsítványról, valamint a
társasházak téli felkészülésérõl esett szó az elsõ
kerületi közös képviselõk szeptemberi találkozó-
ján. A Házgondnoksági Kft. szervezésében meg-
tartott fórum a társasházkezelõk szakmai to-
vábbképzését hivatott szolgálni. 

A Házgondnoksági Kft. vezetõje Jáky-Kopor Judit
elõadásában a téli idõszakra történõ felkészülés
legfontosabb tudnivalóit ismertette a jelenlévõk-
kel. Ilyenkor a házkezelõkre háruló legfontosabb
feladat a közös tulajdon védelme, azonban fel kell
hívni a magántulajdonosok figyelmét is a szüksé-
ges teendõk elvégzésére. A téli fagyok beállta elõtt
gondot kell fordítani az épület szerkezeti és gépé-
szeti elemeinek megfelelõ védelmére. Elenged-
hetetlen a csapadék elvezetését szolgáló épületré-
szek állapotfelmérése, a tetõcserepek, ereszek, hó-
fogók ellenõrzése. Egy-egy elmozduló, vagy megre-
pedt cserép nem csupán a szerkezetet bontja meg,
hanem leesve könnyen balesetet okozhat. Kémé-
nyek esetében az elöregedés mellett a félrebillenés
jelenthet gondot. Sok bosszúság forrása a bádogos
szerkezetek repedése, törése, illetve korrodálása. A
sérülések legtöbbször alig látszanak, de annál na-
gyobb károkat okoznak: átvizesedõ, penészedõ fa-
lak, leváló vakolat, szétázó födém szegélyezi az ere-
szeken, ablakkönyöklõkön akadálytalanul átfolyó
víz útját. Elõfordulhat túlfolyás vagy falvizesedés
alulméretezett, illetve eldugult eresz esetén is, ezért
ügyeljünk az ereszcsatornák tisztántartására, a víz-
elvezetés folyamatos biztosítására. 

A fûtési rendszer légtelenítése a magántulaj-
donosok dolga, azonban a késõbbi panaszok el-

kerülése érdekében érdemes erre külön figyel-
meztetni a lakókat. Gyakran elõfordul ugyanis,
hogy a házközponti fûtéssel rendelkezõ házak-
ban a rosszul, vagy egyáltalán nem légtelenített
radiátorok miatt lakásonként eltérõ lesz a hõ-
mérséklet. Szintén ajánlatos a lakások nyílászá-
róinak belsõ szigetelése, amivel akár 2-3 fokos hõ
nyereség is elérhetõ.  Védelemre szorulnak a be-
tonszerkezetek, hiszen a repedésekbe bejutó
nedvesség megfagyva szétrepeszti a tartórészeket.
Visszatérõ probléma, hogy a fal és a járda között
nem megfelelõ az épület szigetelése, ezért a víz
akadálytalanul lefolyik az alapokhoz. Jó tudni,
hogy egy négyzetméter falfelület akár háromszáz
liter vizet is képes magában tartani, ami veszé-
lyeztetheti az épület statikai biztonságát. Ezt elke-
rülendõ rendszeresen ellenõrizni kell a szigete-
lés állapotát. 

Ajánlatos még a fagyok elõtt vízteleníteni és le-
zárni a szigeteletlen külsõ vízvezetékrendszere-
ket, kerti csapokat, falikutakat. Nem maradhat el
a pincék átvizsgálása, lehetõség szerint kiürítése.
Ezzel egyrészt csökken a tûz és balesetveszély,
másrészt belvíz esetén könnyebbé válik a vészel-
hárítás. Szintén a pincét, alagsort érinti az utcai
nyílászárók átvizsgálása és kijavítása. Érdemes rá-
csot szerelni a pinceablakokra, ami meggátolja az
állatok beköltözését és a szemetelést. 

Jó tudni, hogy a járda síkosság mentesítése a te-
lekhatártól egy méteren belül a társasház felada-
ta. Bármilyen balesetért, ami összefüggésbe hoz-
ható a síkosság mentesítés elmulasztásával a tár-
sasház közössége tartozik felelõsséggel. Szintén a
balesetek megelõzése érdekében az épület belsõ
világítását az óraátállításhoz kell igazítani. 

Jogi tanácsok

Dr. Kesch Ferenc arra hívta fel a figyelmet, hogy
a háziállatok tartásakor fokozottan ügyelni kell
a lakótársak nyugalmának biztosítására.
Ellenkezõ esetben ugyanis akár birtokháborítá-
si eljárás is indítható a renitens lakó ellen.
Hasonlóképpen lehet fellépni a hangoskodó, a
rádiót vagy TV-t indokolatlan hangerõvel hall-
gató szomszéd ellen, mivel az életkörülmények-
be történõ beavatkozás kimeríti a birtokháborí-
tás fogalmát.

Kérdésre válaszolva a közös képviselõk tanfo-
lyamának állandó jogi szakértõje elmondta, hogy
a tabániakat zavaró, nemrégiben létesített hajóki-
kötõ ellen is elindítható a birtokvédelmi eljárás. 
A felújítások megkezdése elõtt hasznos egy mû-
szaki igazságügyi szakértõvel felméretni a ház álla-
potát. Csökkenthetõk a mûszaki bejárás költsé-
gei, ha több közösség egyidõben rendeli meg a
szolgáltatást. Ezt követõen a felújításra lehetõség
szerint ne több iparossal, hanem egyetlen fõvál-
lalkozóval szerzõdjünk, ezzel egyszerûbbé válik a
munkafolyamatok ellenõrzése és ez esetleges ga-
ranciális javítások érvényesítése. A korábban
megbízott igazságügyi szakértõt az átadás-átvétel
lebonyolítására is felkérhetjük.

Jön az energiatanúsítvány

Az épületek energiafelhasználásának mérésére
alkalmas eszközt mutatott be Kecskés József az
Energiastop kft. munkatársa. Januártól az újépí-
tésû, 2012-tõl pedig már a használt ingatlanok,
lakások és ezer négyzetméternél nagyobb középü-
letek eladáskor, bérbeadáskor, hitelfelvételkor
vagy építési engedély köteles nagyobb átépítés
kapcsán is kötelezõ lesz az energiafogyasztási ta-
núsítvány elkészítése. Nem kell ugyanakkor be-
szerezni az energetikai tanúsítványt az ötven
négyzetméternél kisebb ingatlanokra, a templo-

mokra és hitéleti épületekre, a mûemlék, vala-
mint a mezõgazdasági épületekre. 

A lakásokhoz járó zöldkártya tíz évig érvényes, a
bevizsgálás jelenleg körülbelül tízezer forintba ke-
rül. Az energiatanúsítvány tulajdonképpen azt
mutatja meg, mennyi az ingatlan valós energia, il-
letve hõfogyasztása. Elméletileg egy tökéletesen szi-
getelt épület fûtéséhez egy hajszárító is elegendõ
lenne, a valóságban azonban a meleg biztosításá-
hoz ennél jóval több energiára van szükségünk.
Enne oka elsõsorban az elégtelen szigetelésben, va-
lamint az épület energiamutatóiban keresendõ.
Ahhoz, hogy megtudjuk hol „szökik el” a meleg,
milyen az épület hõmegtartási képessége hõkame-
rás vizsgálatra van szükség. Az okos – egyébként
milliós áru – készülék segítségével egyszerûen meg-
mérhetõ a határoló felületek hõmérséklete. Az ér-
zékelõt a homlokzatra irányítva jól leképezhetõ hol
van hõveszteség, melyért legtöbbször az ablakok, il-
letve a betonkoszorúk felelõsek. A készülék továb-
bi elõnye, hogy láthatóvá teszi a falon belül futó el-
térõ hõkibocsátású vezetékeket, ezért felújítások
alkalmával is kiválóan használható. 

A Házgondnoksági Kft. vezetõje Jáky-Kopor
Judit elmondta, hogy szeptembertõl bõvítették
szolgáltatásaikat. A társasházkezelés mellett a HC
Realty Advisors partnereként immár ingatlanfor-
galmazással is foglalkoznak. -pp-

A zöldkártya 
valójában egy matrica, amin betûkkel és egy külön-
bözõ méretû nyíllal jelölik az épület energiafogyasz-
tásának mértékét. C besorolást kap az az épület,
ami megfelel a jelenlegi energiatakarékossági köve-
telményeknek. A+ kategóriába a fokozottan ener-
gitakarékos épületek kerülnek, ezek energiafelhasz-
nálása minimum ötvenöt százalékkal alatta ma-
rad az alapkövetelményeknek. Legrosszabb az I mi-
nõsítés, amit a normál érték legalább 340 százalé-
kát fogyasztó épületek kapnak. 

Fórum a fõgyûjtõcsatorna építésérõl

A Polgármesteri Hivatal telefonszáma: 458-3000
Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma: 06-80-204-275

A Budavári Önkormányzat honlapja: 
www.budavar.hu

Felkészülés a télre 

Tanfolyam közös képviselõknek

Kerékpáros demonstrációt tartottak a Lánchíd
és a Batthyány tér között a Magyar Kerékpáros-
klub és Critical Mass szervezõi. A biciklisek élõ-
láncot alkottak, hogy így hívják fel a figyelmet a
járdákon vezetett kerékpárutak veszélyeire, illet-
ve a bicikli utak létesítésének fontosságára.

Budapesten közel százhetven kilométer ke-
rékpárutat tartanak nyilván, azonban ezek har-
minc százaléka a járdán vezet. A biciklis berkek-
ben csak „sárgacsíkos” bringagyalogútnak neve-
zett szakaszok a gyalogosok és a kerékpárosok
számára egyaránt veszélyesek. A biciklisek egy
része ráadásul nem a megfelelõ sebességgel köz-
lekedik ezeken a „hibrid” utakon, elõszeretettel
cikáznak a békésen sétálók között, nem egyszer
balesetet okozva. Pedig egy ilyen találkozás nem
csak a gyalogos, hanem a kerékpáros számára is

maradandó sérüléseket okozhat. Így van ez a
Batthyány tér és a Lánchíd között is, ahol még
sárga csík sem választja el a feleket, így szinte le-
hetetlen nyugodtan korzózni, ahogyan a tem-
pós biciklizésre sincs mód. A sétányon
Bringalánccal demonstráló kerékpárosok
ezekre az anomáliákra kívánták felhívni a fi-
gyelmet illetve arra, hogy a kerékpár környe-
zetbarát jármû, aminek nem a járdán, hanem
az úton a helye. A közlekedési célú, mindenna-
pos kerékpározás elterjedésével jelentõsen
csökkenne a forgalmi terhelés, ezzel javulna
Budapest levegõje. Ehhez azonban szükség
van a város vezetõinek döntésére, hogy a nyu-
gat-európai példákat követve jelentõsen bõvül-
jön a kerékpáros infrastruktúra, és javuljon a
meglévõ bicikli utak minõsége. 

Bringalánc a Duna parton
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(Folytatás az 1. oldalról)
Az SZDSZ frakció vezetõje szerint a kerületet sok-
milliós kár érte azzal, hogy a Centrum Parkoló
Kft. önkényesen reklámfelületként hasznosítot-
ta a parkoló-automatákat, hozzájárulás nélkül ál-
lított új parkoló-oszlopokat, továbbá jelentõs tar-
tozást halmozott fel az önkormányzat felé – úgy
vélte, emiatt szerzõdést kellene bontani a céggel.

Dr. Lukácsné Gulai Anna válaszából megtud-
hattuk: a Centrum Parkoló Kft. a napokban tör-
lesztette tartozását az önkormányzat felé, a céggel
kapcsolatos többi ügyben jelenleg folynak az
egyeztetések. Azokat a régi kintlévõségeiket, me-
lyek gyakorlatilag behajthatatlanok, szeretnék ki-
vezetni a mérlegükbõl, ez azonban nem egyszerû
feladat – a törvényi kötelezettségek alapján a „dög-
lött ügyek” aktáit mindaddig nem lehet kiselejtez-
ni, amíg van elvi esélye a sikeres behajtásnak.

A képviselõ-testület elfogadta a költségvetés el-
sõ félévi végrehajtásáról szóló beszámolót, majd
ezt követõen a 2008. évi költségvetési rendelet
módosításáról határozott. A rendeletmódosítás
értelmében a bevételek fõösszege 53,5 millió fo-
rinttal emelkedik (összesen ennyivel növekednek
az intézmények mûködési bevételei és a központi
támogatások), míg az intézmények mûködési ki-
adásai összességében 64 millió forinttal nõnek. 

Többen jogosultak beiskolázási segélyre

A képviselõ-testület egyöntetûen támogatta a
szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
[12/1999. (VI. 25.) Kt. sz.] rendelet módosítá-
sát, amely alapján emelkedik a beiskolázási se-
gély összege, illetve kibõvül az e támogatásra jo-
gosultak köre. Beiskolázási segélyt – mely az álta-
lános iskolás vagy 19. életévét még be nem töl-
tött nappali tagozatos középiskolás gyermek
után vehetõ igénybe – eddig azok a családok kér-
hették, ahol az egy fõre esõ havi jövedelem a
42.750 forintot nem érte el. Mostantól az egy fõ-
re jutó jövedelem meghatározott „plafonja” a
nyugdíjminimum kétszerese, azaz a 2008. évben
57.000 forint. A támogatás összegét az öregségi
nyugdíjminimum 20%-a helyett most már an-
nak 30%-ában határozták meg, tehát a 2008. évi
számítás szerint az iskolakezdéshez igényelhetõ
önkormányzati hozzájárulás 5.700 forintról
8.550 forintra emelkedett.

Elutasították a közigazgatási hivatal 
észrevételeit

Elutasította a képviselõ-testület azokat a törvényes-
ségi észrevételeket, amiket a Közép-magyarországi
Regionális Közigazgatási Hivatal vezetõje tett a ke-
rületi Építési Szabályzat tavaly év végén történt mó-
dosításának ügyében, a Tigris utca menti terüle-
tekre vonatkozó új beépítési szabályok megalkotá-
sával kapcsolatban. A hivatal azt kifogásolta, hogy
a 2007. november 7-én tartott egyeztetõ tárgyalás-
ra „nem egy konkrét rendelet-tervezetet tártak az
érintettek elé, hanem 6 tervezet variációt, így az
érintett szervezetek nem tudták gyakorolni a tör-
vényben õket megilletõ, elõzetes véleményezési jo-
got”. Törvénysértõnek minõsítették emellett azt is,
hogy a képviselõ-testület egy, az ülésen elhangzott
módosító indítványt fogadott el, amellyel az egyez-
tetési eljárást követõen beépítési mutatókat változ-
tatott meg; álláspontjuk szerint minden változtatás
esetén az építési törvényben elõírt egyeztetési eljá-
rást ismételten le kell folytatni. Dr. Deák Ferenc, a
kerület jegyzõje a testületi ülésen cáfolta a közigaz-
gatási hivatal megállapításait, mint jelezte, az eljá-
rás szakszerû, korrekt és jogszerû volt; a törvényes-
ségi észrevételben foglaltaktól eltérõen az érintett
szervezetek képviselõi a teljes elõkészítés során tud-
ták gyakorolni a törvényben biztosított elõzetes vé-
leményezési jogukat, és ezt igazolhatóan meg is tet-
ték. A jegyzõ utalt arra, hogy a tavaly novemberi
egyeztetésen nem több tervvariációt, hanem a ko-
rábbi tervezet elveit alátámasztó szakmai háttér-
anyagokat tettek közzé, míg az ezt követõ testületi
ülésen egy módosító indítvánnyal csak csökken-
tették a tervezett beépítési lehetõség mértékét, ami
megítélése szerint törvényes volt.  

Nem lesz jövõre értékalapú ingatlanadó

2008. január 1-tõl hatályba lépett az építésügyi
hatósági eljárásokról, valamint a telek-átalakítási
és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartal-
máról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM (az önkor-
mányzati és területfejlesztési miniszter által ho-
zott) rendelet, mely felsorolja az építésügyi ható-
sági engedélyhez és bejelentéshez kötött, illetve
engedély és bejelentés nélkül végezhetõ építési te-
vékenységeket. Ez a rendelet – a korábbi szabá-

lyozástól eltérõen – már nem ad felhatalmazást az
önkormányzatnak az engedélyköteles munkák
körének további bõvítésére, ezért az errõl szóló
korábbi, 17/2002. (X. 11.) számú rendeletét ha-
tályon kívül helyezte a képviselõ-testület.

Döntés született arról is, hogy 2009-ben változat-
lanul a jelenlegi négyzetméter alapú ingatlanadót
alkalmazzák a kerületben. Mint dr. Lukácsné
Gulai Anna pénzügyi igazgatótól megtudhattuk,
az önkormányzat számára a törvények az eddigiek-
ben alkalmazott négyzetméter alapú adószámítási
módszer mellett kétféle értékalapú számítási szisz-
témát is kínálnak. Bár az értékalapú adóztatás igaz-
ságosabbnak látszik és az önkormányzat gazdasági
önállóságát is erõsítené, a jelenlegi körülmények
között nem javasolható ennek a rendszernek a be-
vezetése, a fizetendõ adó összege ugyanis többszö-
rösére emelkedne. Amíg a központi elvonások
mértéke nem csökken számottevõen, addig a helyi
adók jelentõs növelése sem megoldható.

Együttmûködés a Csiribiri Családi
Napközivel

A Budavári Önkormányzat ez év júniusában hatá-
rozott arról, hogy a bölcsõdei és óvodai ellátásba
bevonja az egyházi, civil és vállalkozói szféra által
fenntartott bölcsõdéket, óvodákat és családi nap-
köziket. Az önkormányzat felhívására a Boldog
Gyermekkor Közhasznú Alapítvány által fenntar-
tott, Iskola utca 4. szám alatt mûködõ Csiribiri
Családi Napközi jelezte együttmûködési szándé-
kát, amely jelenleg négy I. kerületi gyermek óvo-
dai ellátását végzi. A képviselõ-testület hozzájárult
ahhoz, hogy a fenntartóval közszolgáltatási szerzõ-
dést kössön az önkormányzat, melynek keretében
a családi napközi minden I. kerületi állandó lak-
hellyel rendelkezõ ellátott gyermek – maximáli-
san hét fõ – után húszezer forint támogatásban ré-
szesülhet. Elfogadták a képviselõk azt is, hogy a
polgármesteri keret terhére 400 ezer forint támo-
gatást kapjon a Magyar Filmtörténeti Fotógyûj-
temény Alapítvány, amely egy ünnepi kiadvány
megjelentetését tervezi idén Sára Sándor filmren-
dezõ 75. születésnapja alkalmából. Az India, a
szépség koldusa címû könyv alapját a mûvész által
készített fotók képezik.

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített
Kórházai Kórházi Felügyelõ Tanácsába a képvise-
lõk ellenszavazat nélkül dr. Pósfai Gábor képvise-
lõt, a Népjóléti Bizottság elnökét választották, aki
már korábban is ellátta ezt a tisztséget. A megbíza-
tás – amelyért tiszteletdíj nem jár – a választási
ciklus végéig szól. -d- 

A képviselõ-testületi ülésen történt 

Tilos a dohányzás a játszótereken Új díszburkolat a Bécsi kapu téren 
Elkészült a Bécsi kapu téri evangélikus templom
elõtti terület új díszburkolata, amelynek jelképes
átadása 2008. ookkttóóbbeerr  55--éénn  vvaassáárrnnaapp  1122..3300  óórraa--
kkoorr  lesz a téren. A díszburkolat a prágai DAP cég
munkája, Budapest és Prága I. kerületeinek test-
vérvárosi együttmûködésének keretében valósult
meg. A díszburkolat mellett megújult a buszmegálló
és környéke, a térre padokat is kihelyeztet a
Budavári Önkormányzat. 

Könyves vasárnap
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtárában (I. Krisztina krt. 87-91.) ookkttóóbbeerr  1122--
éénn rendkívüli nyitva tartással, teljes körû szolgálta-
tással várják a látogatókat 10-15 óráig. Ezen a na-
pon: ingyenes beiratkozás, az év végéig ingyenes
internet használat, megbocsátás napja, könyvvásár
a Mi Micsoda sorozatból,kézmûves foglalkozás ki-
csiknek. 11 órakor pedig „Mi Micsoda” vetélkedõ
lesz Magyarországról tiniknek.

Pontosítás a szakrendelésekrõl
A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgá-
latának a Várnegyed újság szeptember 19-i számá-
ban, a 2. oldalon megjelent járóbeteg szakrendelé-
seirõl szóló tájékoztatóba a röntgendiagnosztikai
rendeléseknél sajnálatos hiba történt részünkrõl,
melyért elnézést kérünk. A röntgendiagnosztikai
munkahely rendelési ideje helyesen:  hétfõtõl- csü-
törtökig 8-20 óráig, pénteken 8-14 óráig.  

dr. Bodroghelyi László
fõigazgató-fõorvos

Tájékoztatás BLSz-klubnapról
A Budavári Lakosok Szövetsége (BLSz) közli, hogy
október hónapban nem tartanak klubnapot.
Következõ klubnapjuk - közgyûléssel egybekötve -
elõreláthatólag november 11-én lesz.

Graffiti-mentési akció: válaszlevél 
a fõvárostól
A fõváros idén 50 millió Ft-ot különített el a falfirka-
mentesítési akcióra – tartalmazza az a levél, ame-
lyet Bojár Iván András városarculati tanácsnok vá-
laszolt Nagy Gábor Tamás levelére. Mint ismert, az I.
kerületi polgármester arról kért tájékoztatást, hogy
a graffiti-mentesítési programra és a megtisztított
épületek állapotának fenntartására a Fõvárosi Ön-
kormányzat mennyi pénzt szán a költségvetésébõl. 

Támogatás a diákoknak
Tájékoztatjuk támogatóinkat, hogy a Heinzely
Alapítvány (1015 Budapest, Szabó Ilonka u 2-4.
adószáma: 18117376-1-41) a 2006. évi szja. 1 %-
os felajánlások következtében 117.767.- forinthoz
jutott, mely összeggel a Budapesti Egyetemi
Katolikus Gimnázium diákjainak a Nyíregyházán
megrendezett Kids versenyen való részvételét se-
gítettük.

A kuratórium nevében: 
Körmendy Károly 

elnök 

Köszönet a támogatásért
A Szilágyi Erzsébet Gimnázium Budapest 
(adószám: 19671437-1-41, bankszámlaszám:
10200940-21518760-00000000) ezúton köszö-
ni meg valamennyi magánszemélynek a SZJA-ból
felajánlott 1%-ot. Ebben az évben is számítunk tá-
mogatásukra! Tájékoztatatjuk Önöket alapítvá-
nyunk gazdasági elszámolásáról (2007 októberétõl
2008 szeptemberéig):
BBeevvéétteell::
APEH-tõl 2007. évi 1%-ból: 2 511 981 Ft.
Kifizetések: 
- Iskolai programok 175 555 Ft
- Erzsébet Nap 208 372 Ft
-Munkaközösségek támogatása 89 743 Ft
- Ösztöndíj 138 000 Ft
-Iskolai felszerelés 98 885 Ft
- Versenyek támogatása 20 000 Ft
- Osztálykirándulás 380 500 Ft
- Táborok 917 000 Ft
- Sporttáborok 299 000 Ft
- Diákok jutalmazása 180 000 Ft
- Adminisztráció 4 926 Ft
--  ÖÖsssszzeess  kkiiaaddááss 22  551111  998811  FFtt
Segítõkész együttmûködésüket köszönjük, és vár-
juk a jövõben is!

Szilágyi Erzsébet Gimnázium
Alapítvány kuratóriuma

Ingyenes egészségügyi szûrés
Idén elõször hirdet ingyenes egészségügyi szûrést
iskolák számára a fizioklinika.  Az ingyenes szûrés a
testtartásra, a diákok mozgásszerveire, azon belül a
gerinc, medence, a csontozat, illetve a haránt bolto-
zat állapotára, esetleges elváltozásaira összponto-
sít. A felmérés eredményérõl minden résztvevõ di-
ák dokumentációs lapot kap kézhez. Ennek alapján
a szülõk is pontos információt kaphatnak gyerme-
kük pillanatnyi mozgásrendszeri állapotáról. A felis-
mert elváltozásokról részletes ismertetõt mellékel-
nek. A programra való jelentkezés történhet írás-
ban, vagy telefonegyeztetés után személyesen, il-
letve e-mail-ben. Postacím: Budapest 1062,
Andrássy út 83-85. f.2/A. Telefonon: 06 30 261-
8486. E-mail: info@fizioklinika.hu Weboldal:
www.fizioklinika.hu

Röviden

Október 6-tól további szolgáltatásokkal bõvül a
Vízivárosban az Iskola utca 16. szám alatti ügy-
félszolgálat. Így a Várhegy dunai oldalán élõk-
nek még egyszerûbbé, kényelemsebbé válik az
ügyintézés. 

Tavaly júliusban nyitotta meg kapuit a
Vízivárosban, az Iskola utca 16-ban a Polgármes-
teri Hivatal új ügyfélszolgálata. Az elmúlt közel
másfél éves idõszak tapasztalatai alapján tovább
bõvült a vízivárosi ügyfélszolgálat tevékenységi kö-
re. Így a Várhegy dunai oldalán élõknek még egy-
szerûbbé, kényelemsebbé válik az ügyintézés, hi-
szen nem kell felkeresni a számukra nehezebben
megközelíthetõ krisztinavárosi vagy vári ÜSZI-t.  
A fejlesztések eredményeként október 6-tól az
Iskola utcai ÜSZI-n az alábbi ügyek intézhetõk: 
- egyes igazgatási hatósági ügyek teljes körû ügy-
intézése, hatósági bizonyítvány kiadása élettársi
kapcsolatról, közös háztartásban élésrõl (özve-
gyi nyugdíj intézéséhez, élettársként való befo-
gadáshoz)

- a lakosság részére várakozási hozzájárulás kiadása, 
- adóügyekben befizetési lap kiadása, idõpont
egyeztetés, iratkiadás, tájékoztatás a gépjármûadó
és az építmény-, telekadó szabályairól, segítség-
nyújtás a nyomtatványok kitöltésében, kérelmek
átvétele, tájékoztatás számlaegyenlegrõl az ÖNK-
adó programban biztosított lekérdezési jogosult-
ság biztosítása mellett,
- szociális ügyekben folyamatosan ellátják a hiva-
talhoz szociális ügyekben fordulók tájékoztatá-
sát, a részükre történõ iratkiadást, idõpont
egyeztetést, 
- a konténer elhelyezésre szolgáló közterület-hasz-
nálati ügyekben érdemi ügyintézés, egyebekben
tájékoztatás, iratkiadás, adat-igazolás,
- közüzemi díjkompenzáció kiadása,
- tolmácsigazolvány kiadásához iratátvétel, tájé-
koztatás
- magánszálláshely nyilvántartásba vétele, iratát-
vétel, tájékoztatás
- kedvezményes lakásvásárlási hitelekhez jegyzõi
igazolás kiadása, iratátvétel, tájékoztatás,

- szerencsejáték folytatásához szakhatósági enge-
dély kiadása, szabálysértési igazolás szerencsejá-
ték folytatásához 

Mindemellett a vízivárosi ÜSZI munkatársai
felvilágosítást adnak a hivatalt érintõ kérdések-
ben, átveszik az önkormányzat által kiírt pályáza-
tokra érkezõ anyagokat, regisztrálják a beérkezõ
lakossági észrevételeket, panaszokat, segítséget
nyújtanak az e-ügyintézés elindításához.
Lehetõség lesz az okmánybélyegek megvásárlásá-
ra, és tulajdoni lap másolatának megrendelésére.
Igény szerint az ügyfelek a vízivárosi ÜSZI-n is át-
vehetik az elkészült iratokat. 

Az Iskola utcai ügyfélszolgálat elérhetõsége:
Telefon: 225-72-76; 225-72-77
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõn: 8 -18 óra 30 percig
Kedden: 8 -16 óráig
Szerdán: 8 -16 óra 30 percig
Csütörtökön: 8 -16 óráig
Péntek: 8 -13 óráig tart

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyy
kkiiáállllííttáássaa  

ppáállyyáázzaattíírráásshhoozz  iiss!! ELADÓ LUXUSLAKÁSOK

Lovas út 8. szám alatt, gyönyörûen rekonstruált 
századfordulós villaépületben leköthetõ még egy

116 m2-es + 8 m2 teraszos
nagypolgári luxuslakás.

Érdeklõdni: 06/30-567-3030; 
06/30-567-3003 

www.ingatlan.com/sbdynamic

Fejlesztések az Iskola utcai ügyfélszolgálaton
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Oltalmazott 
épületek

Mesélõ házak sokfelé léteznek. A budai
Várban vagy a Tabánban gyakran úgy sétá-
lunk el az ablakuk alatt, hogy nem is sejtjük, e
falak különleges történetek ismerõi. Az egyik
házban például Liszt Ferenc lakott, a másik
épületet Ybl egyik tanítványa tervezte, egy
harmadik lépcsõház gyönyörû márványszob-
rot vagy kovácsoltvas korlátot rejt. Bármelyik
változat elegendõ ahhoz, hogy a házat az ön-
kormányzat helyi védettség alá helyezze. 

s A Budavári Önkormányzat elsõsorban a város-
részhez kötõdõ építészeti és kultúrtörténeti érté-
kek megõrzése érdekében alkotott rendeletet a
helyi védelemrõl. Dr. Aczél Péter fõépítészt elsõ-
ként a rendelet céljáról kérdeztük.
Az önkormányzat fontos feladatot vállalt e

rendelet megalkotásával, hiszen arra hívja fel a
figyelmet, hogy az egyre gyorsabban változó vi-
lágban nem csupán a környezetünkben élõ ér-
dekes emberekre, hanem magára a környezetre
is nagyon fontos odafigyelni. A több évtizedes
állami tulajdon után a privatizált épületek tulaj-
donosai közül sokakban még nem alakult ki a
saját ház szeretete, a saját környezet megóvásá-
nak és szépítésének igénye. A helyi védelem cél-
ja, hogy az itt élõk felfedezzék, számba vegyék és
megõrizzék az évszázadok, vagy akár csak évtize-
dek, évek alatt kialakult az értékeket.
s Mi a különbség a mûemlékké nyilvánítás és a
helyi védelem között?

A mûemlékké nyilvánítás fontos állami aktus.
A nemzet számára fontos épületeket elõbb-
utóbb remélhetõleg mûemlékké nyilvánítják.
Tény azonban, hogy sajnos sok mûemlékünk-
nek nincs jó gazdája és a tulajdonosok egy ré-
sze ezt a védelmet is inkább kötöttségként,
mint elõnyként éli meg.

A kerületi önkormányzat által adható védel-
met az Építési törvény egyik utóbbi módosítá-
sa tette lehetõvé. A jogszabály szerint az érin-
tett közösség, a kerület lakossága maga dönti
el, hogy az épület megjelenése, kora, stílusa,
építésze, a használat vagy egyéb szempontok
alapján kapjon-e védelmet. Szempont lehet
például az is, ha a háznak híres lakója volt. A
helyi védelemtõl nemcsak azt várjuk, hogy
számba vegyük a helyi értékeket, hanem leg-
alább annyira fontos az is, hogy ezeket az érin-
tettek megismerjék. Véleményem szerint a he-
lyi védelem legnagyobb érdeme, hogy a közös-
ség felfigyelhet a környezetére, amire büszke
lehet, amit õrizhet és szépíthet, és amit megis-
mertethet a késõbbi generációkkal.
s A Budavári Önkormányzat mióta él ezzel a le-
hetõséggel?

A 24/2007. (X. 31.) Kt. rendelet elfogadása óta
nyolc épületet, négy értékes homlokzatot, egy
épületrészt és két látványt helyezett a képviselõ-
testület helyi védelem alá. A jövõben azt szeret-
nénk, hogy a most megkezdett folyamat kiter-
jedjen az egész kerületre. A polgármesteri hiva-
tal a kerület valamennyi épületérõl össze kíván-
ja gyûjteni a korabeli terveket, régi dokumentu-
mokat és fotóanyagot. Sajnos az épületek több-
sége a második világháború során megsérült, és
késõbb nem az eredeti formájában épült újjá.
Az érintetteket már a legelsõ fázisban, a vizsgálat
megkezdésekor értesítjük. Az idõsebb generá-
ció még ismeri a házak „titkait”, jó lenne, ha si-
kerülne mindezt a gyerekeknek, utódoknak is
átadni. A rendeletben egyedülálló módon azt is
rögzítettük, hogy a védelem tartalmát a helyi ok-
tatásban is meg kívánjuk jeleníteni.

Jó lenne, ha ebben a gyönyörûséges és hasz-
nos munkában összefognánk, és mindenki se-
gítene, hiszen a feladat és a munka is közös.
s A helyi védettség milyen jogokat és kötelezettsé-
geket ró az épület lakóira?

A védetté nyilvánítás egyik következménye,
hogy az épületet nem szabad lebontani.
Tudjuk, hogy napjainkban az erõs gazdasági
nyomás miatt a kisebb épületeket gyakran el-
adják, lebontják, és helyükre nagyobbakat
emelnek. Az új rendelet segítségével, ezért szá-
mos értékes épület megmenthetõ. A mûem-
lékházakhoz viszonyítva a helyi védettség talán
szélesebb körben engedi meg az észszerû átala-
kításokat, ám a beavatkozásoktól sokkal na-
gyobb gondosságot követelünk meg. Az elõ-
nyök között említem meg, hogy az önkor-
mányzati pályázatok elbírálásánál a jövõben
elõnyben részesítjük a helyi védelem alatt álló
épületeket. A gazdasági szakemberek szerint a
helyi védelem, mint rang, az épület forgalmi
értékére is hatással van. Magam úgy gondo-
lom, hogy a legnagyobb elõny talán az, hogy
megismerjük, milyen értékekkel rendelke-
zünk, milyen értékek között élünk és az, hogy
lehetõségünk van ezek megvédésére, további
szépítésére. r.a.

A Budavári Mûvelõdési Ház a gyerekektõl az
idõsekig minden korosztály számára új, izgalmas
programokat kínál októbertõl. Október 12-én
egy igazi zenei csemegével örvendeztet meg ben-
nünket a Bem rakparti intézmény: az akusztikus
gitárzene két világhírû képviselõje, Alex de
Grassi és Szabó Sándor fog közös koncertet adni.

Alex de Grassi az egyik legnagyobb név az akusz-
tikus gitárzene világában. Az USA-ban élõ,
Grammy-díjra jelölt mûvész zenéjében az ameri-
kai zenei gyökerek mellett a jazz és a klasszikus ze-
ne elemei is megtalálhatók; fülbemászó dallamú
szerzeményeivel és különleges elõadásmódjával
– könnyed, légies játékával, az öncélúságot mel-
lõzõ virtuozitásával – hamar magával ragadja a
közönséget. Elsõ, 1978-ban megjelent albuma
óta 16 lemezt adott ki, szólóban és különféle for-
mációk tagjaként a világ számos országában kon-
certezett már.

De Grassi második alkalommal jön Magya-
rországra: Szabó Sándor, a sokhúros és bariton
gitárok mesterének meghívására lép fel a Buda-
vári Mûvelõdési Házban. Szabó Sándor szintén
világklasszis, akinek zenéjét a klasszikus zene, a
keleti zene, a jazz és a népzene formálja folyama-
tosan. Egyéni hangvételû játékával és kompozí-
cióival Európában már csaknem mindegyik or-
szágban bemutatkozott, de az Egyesült Államok-
ban, Kanadában, Japánban és Koreában is több-
ször turnézott. Muzsikája több mint húsz hangle-
mezen hallható; a legújabb, „A Deeper Reality”
címet viselõ felvételén szólaltatta meg elõször a
világviszonylatban is különle-
gesnek számító új hangszer-
ét, a 12 húros bariton akusz-
tikus gitárt. 

Október 12-én vasárnap
19.00 órától a két világsztár,
Alex de Grassi és Szabó
Sándor szóló és duó formáci-
ókban egyaránt fellépnek a
Budavári Mûvelõdési Ház-
ban. Olyan kortárs zenét szó-
laltatnak meg, ami messze túl-
mutat a mûfajok korlátain – a
mûvészek önálló világa, vala-
mint a játékosságuk a garan-
cia arra, hogy kellemes, köny-
nyed, de mély tartalmat hor-
dozó muzsika születésének le-
hessünk tanúi. A koncerten a
zenei tartalmakat vetítéssel te-
szik hangsúlyosabbá a rende-
zõk: a csend és a hangok kap-

csolatának képsorokkal történõ aláfestésével, va-
lamint a színpadi történések speciális lencsén ke-
resztül való láttatásával igyekeznek élmény-gaz-
daggá varázsolni az eseményt. Az akusztikus gitá-
ron játszók számára érdekes programnak ígérke-
zik a koncert elõtti napon, az Amarant Hangszer
Mûhely és Galériában (I., Mária tér 4.) 12 órától
megtartandó workshop is, ahol Alex de Grassi a
zenekarszerû, háromdimenziós hangzásról fog
elõadást és bemutatót tartani.

Régi-új foglalkozások gyerekeknek, 
idõseknek
Az idõsek bizonyára még emlékeznek, milyen
népszerûek voltak néhány éve dr. Fischer Ildikó
adjunktus egészségnevelõ elõadásai a Budavári
Mûvelõdési Házban. Most újra elindulnak az
Egészségmegõrzõ tanácsok: az elsõ elõadás kezdé-
si idõpontja október 6. hétfõ, 15.00 óra.
Ugyancsak ennek a korosztálynak szól 5-én a
Koncertmuzsika zenekar hangversenye, illetve
novemberben a Bel Canto Operatársulat népsze-
rû darabokból összeállított koncertje.

A mûvelõdési ház az egészen kicsi, illetve az
óvodás-kisiskolás korú gyerekeknek szóló progra-
mokban is erõsített. Havonta egyszer angol nyel-
vû baba-mama klubban lehet nyelvet gyakorolni,
míg a hûvös idõben péntekenként a játszóterek
helyett a baba-mama klub kínál összejöveteli le-
hetõséget. A kisgyerekek szórakoztatására új, kre-
ativitásra serkentõ játékokat szereztek be, illetve –
erõsítendõ az egészséges táplálkozás iránti igényt

– a klubba érkezõket minden
alkalommal gyümölccsel kí-
nálják. Szintén a kicsiknek
szól csütörtökön délelõttön-
ként a Babamuzsika, vala-
mint hétfõnként a Csöpp-
mese, ahol bábok, versek, da-
lok, táncok segítségével utaz-
hatnak a résztvevõk a mesék
birodalmába. 

Koncertek és színházi pro-
dukciók rendszeresen várják
a gyerekeket a Bem rakpar-
ton. A „Kishajó bérlet” õszi
szezonja már gyakorlatilag be-
telt, de elõkészítés alatt áll egy
újabb tavaszi sorozat, többek
között Levente Péter vendég-
szereplésével.  

Hétvégenként családi prog-
ram gyanánt gyerekkoncerte-
ket, játszóházakat és tánchá-

zakat szervez az intézmény. Havonta egyszer a
Magyar Mesezenekar ad irodalmi koncerteket, il-
letve a SzínJátszóTér Mesefolyam elnevezésû ját-
szóháza fogadja a családokat. Szeptemberben
néptánc-foglalkozások indultak ovisok és kisebb-
nagyobb iskolások számára, emellett havonta két-
szer magyar táncházat is tartanak kifejezetten gye-
rekeknek. A hónap harmadik szombatján dél-
után öttõl a Tükrös Zenekar muzsikál és Rózsa
Zsuzsa vezetésével kézmûves foglalkozás kezdõ-
dik; a hónap negyedik szombatján pedig ugyan-
csak öttõl a Téka Együttes tartja a gyermek-tánc-
házat, amivel együtt Anna néni Duna-parti ját-
szóháza nyitja meg kapuit.

Fókuszban a népzene és a néptánc

A mûvelõdési ház a gyerekek mellett a felnõttek-
nek is kínál népmûvészeti programokat. A
Bartók Táncegyüttes hamarosan megünnepli
fennállásának 50 éves évfordulóját, amelynek
oktatói a Téka Táncház látogatóit tanítják tán-
colni. A Tékával minden hónap negyedik szom-
batján mulathatnak az érdeklõdõk, és ugyan-
ezen a hétvégén vasárnap a Misztrál együttes
várja az irodalom, a népzene és az énekelt versek
kedvelõit. A második szombaton a táncházban
csángó zene szól a Fakutya együttes jóvoltából,
míg az ezt követõ napon, vasárnap a M.É.Z. ze-
nekar szolgáltat skót és ír népzenét. A hónap el-
sõ szombatján a Sebõ Junior Klubban a Sebõ
Együttes mellett fiatal népzenészek is bemutat-
kozási lehetõséget kapnak, sõt, havonta egy-egy
kerületi mûvészt is meghívnak egy kis közös be-
szélgetésre, muzsikálásra – decemberben példá-
ul Sebestyén Márta lesz a vendég. Még egy érde-
kesség a népzene területérõl: Lovász Irén nép-
dalénekes, néprajzkutató keddenként éneklõ
klubot indít a Bem rakparton, amolyan lélek-
gyógyító céllal. -d-

Világsztárok a mûvelõdési házban

Új idõpontban lesz a kiállítás
Sajnálatos módon, technikai okok miatt elmaradt a
Várnegyed Galéria lapunk legutóbbi számában meg-
jelent kiállítás megnyitója. A kiállítás megnyitó új idõ-
pontja 2008. ookkttóóbbeerr  1100--éénn  1177..0000  óórraa. A kellemet-
lenségért elnézésüket kérjük.

SSzzáázzaadduunnkk  ––  aa  bbuuddaaii  VVáárr  XXXX..  sszzáázzaaddii  ttöörrttéénneettee  
Századunk – a budai Vár XX. századi története címmel
rendhagyó kiállítás nyílik 22000088..  ookkttóóbbeerr  1100--éénn  1177..0000
óórraakkoorr a Budavári Önkormányzat Várnegyed
Galériájában. A tárlatot Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter igazgatója nyitja meg. Köszöntõt mond Hanák Gábor
az Országos Széchenyi Könyvtár Történeti Interjúk
Tárának igazgatója és Bokor Péter filmrendezõ. A kiál-
lítás és a hozzá kapcsolódó elõadássorozatok a budai
Vár XX. századi történelmét dolgozzák fel IV. Károly
koronázásától egészen a Sándor Palota újjáépítéséig.
A kiállítás különlegességét Hanák Gábor filmalkotása
adja, amely archív felvételek felhasználásával mozgó-
képeken mutatja be a budai Várat a XX. században.
A további elõadások idõpontjai és témái: 
22000088..  ookkttóóbbeerr  1155--éénn,,  1188  óórraa -A királyi palota a két vi-
lágháború között . Elõadó: dr. Farbaky Péter mûvé-
szettörténész a BTM Kiscelli Múzeum igazgatója és
Rostás Péter mûvészettörténész a BTM Kiscelli
Múzeum igazgató-helyettese
22000088..  ookkttóóbbeerr  2222--éénn,,  1188  óórraa  - 1956
Elõadó: Szabó Csaba a Magyar Országos Levéltár Új-
kori részlegének fõigazgató-helyettese . Az elõadáson
külön 1956-os filmösszeállítás kerül bemutatásra.
22000088..  nnoovveemmbbeerr  55--éénn,,  1188  óórraa - A budai Vár és a II. vi-
lágháború. Elõadó: Számvéber Norbert hadtörténész
22000088..  nnoovveemmbbeerr  1199--éénn,,  1188  óórraa  - A Sándor Palota
Elõadó: Potzner Ferenc építész, mûvészettörténész

Hagyományok Háza
I., Corvin tér 8., Tel: 225-6049,
MMaaggyyaarr  ÁÁllllaammii  NNééppii  EEggyyüütttteess  ttáánncceellõõaaddáássaaii
Kincses Felvidék október 3., 20 óra
Labirintus október 30., 19 óra
Táncos magyarok október 11., 15 óra
Udvarhely Néptáncmûhely
Barokk Ballada október 26., 19 óra

AApprróókk  ttáánnccaa – Kézmûveskedéssel egybekötött gyer-
mektáncház
Szeretettel várjuk azokat a játszani, táncolni, énekelni,
kézmûveskedni vágyó gyerekeket és szüleiket, akik
szeretnének megismerkedni az évkörhöz tartozó ün-
nepeink és jeles napjaink szokásaival! 
Minden héten más hangszerbõl (duda, tekerõ, furulya,
hegedû, kontra, bõgõ, koboz, gardon) szól a talpaláva-
ló. A táncházak péntekenként 17.00-18.30-ig tarta-
nak a Hagyományok Háza közösségi termében.
Októberi idõpontok: 3., 10., 17., 24., 31.,  A belépõdíj:
400 Ft/fõ (2 éves kor alatt a belépés díjtalan).

DDééll--uuttáánn – sorozat a szépkorúaknak
Az ötvenhét éves Magyar Állami Népi Együttes elõ-
adásai szerda délutánonként, a magyar nótától a tánc-
színházig. Második bérletes elõadás: ookkttóóbbeerr  1155..,,  1155
óórraa:: Bonchida-Bécs-Budapest – zenekari koncert
A sorozat ára: 2000/2900 Ft, minimum 5 belépõ
megvásárlása esetén: 1500 Ft

AApprraajjaa  nnaaggyyjjaa– családi bérlet szombatonként
Bérletünkbe olyan elõadásokat válogattunk, amelyek
az egész családnak szórakozást nyújtanak. A bérlet
ötödik alkalma rendhagyó módon nem színpadi elõ-
adás, hanem kézmûves foglalkozás lesz, amely során a
gyermekek természetes anyagokból készíthetnek
maguknak játékokat.
Elsõ bérletes elõadás: ookkttóóbbeerr  1111..,,  1100  óórraa  3300: Sebõ
Együttes – Lázár Ervin: Erdei dalnokverseny
A bérlet ára: 3200 Ft

Tabulatúra régizenei klub
OOkkttóóbbeerr  1133--áánn,,  hhééttffõõnn  eessttee  1199  óórraakkoorr szeretettel
várják a kerület lakóit a Tabulatúra régizene klubba.
Téma: A reformáció korának zenéje. Vendég: A
Kecskés együttes / Pro Musica Antiqua Hungarica
Egyesület / Az esteket az I. kerület lakói és a Budai
Református Gyülekezet tagjai elõzetes jegyigénylés-
sel ingyen látogathatják! 
Tiszteletjegyeket lehet igényelni az október 5-i és 12-
i vasárnapi 10 órás istentisztelet elõtt és után az irat-
terjesztésnél, valamint a betlehem@citromail.hu e-
mail címen vagy a 06-20-560-9620-as telefonon.

További információk a zenekar honlapján: www.tabu-
latura.hu, a www.kecskesegyuttes.tar.hu  és a
www.gyulekezet.hu honlapon.

Magyar mesevilág
A Magyar Kultúra Alapítvány székházában (I.,
Szentháromság tér 6.) Józsa Judit kerámiaszobrász a
Magyar mesevilág címû, új anyagát tekinthetik meg
az érdeklõdõk. A korondi származású mûvész szob-
rait nem korongozással, hanem hajtogatással és min-
tázással készíti, majd földfestékeket, vagy archaikus
felületkezelést, „patinázást” alkalmaz.  Ebben az év-
ben a magyar népmesék legfontosabb elemeit, hõse-
it mintázta meg. Többek között Jankót, a Királylányt,
a Királyfit, a Három- és a Hétfejûsárkányt, Tündér
Ilonát, a Fehérlófiát, a Hétsingszakállút, a Vasorrú
bábát, a Föld középét, az Életfát. A kiállítás ookkttóóbbeerr
1199--iigg  ingyenesen látogatható. A mûvész minden va-
sárnap 16 órától tárlatvezetést tart. 

Magyar Történelmi Szalon
OOkkttóóbbeerr  2288--áánn, kkeeddddeenn  1188  óórraakkoorr  érdekes program-
ra várja a reneszánsz kor és a budai Vár szerelmeseit a
Magyar Történelmi Szalon és a Budavári Lakosok
Egyesülete. Váralljai Csocsán Jenõ professzor vetítés-
sel egybekötött elõadása sok izgalmas kérdésre ad
választ: milyen volt a Zsigmond kápolna a budai királyi
palota bejáratánál vagy hogy nézett ki a 390 méteres
budavári gyilokfolyosó, milyen volt a Csonkatorony
vagy Mátyás király csillagvizsgálója, merre esett
Beatrix királyné lakosztálya és milyen volt a hálószo-
bája, és melyik volt Mátyás király budai várának hét
tornya?  Mindezt megtudhatja, ha eljön a Mátyás király
koronázásának 550. évfordulója tiszteletére rende-
zett elõadásra a Városházára (1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1.).

Mozgássérültek klubnapja
A Budavári Mozgássérült Szervezet következõ klub-
napja ookkttóóbbeerr  1144--éénn 1144  óórraakkoorr lesz a Budavári
Mûvelõdési Házban. (I., Bem rkp. 6.) Elõzetes prog-
ram: adminisztrációs ügyintézés, új tagok belépteté-
se. A tatai kirándulásra tagsági könyvvel lehet jelent-
kezni.

Programok

Alex de Grassi

Szabó Sándor

Telefon-lelkigondozás ( 0 6 - 1 )  2 0 1 - 0 0 1 1
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A Magyar nyelv és a magyar könyv ünnepén a
Szentháromság téri színpadon egymást váltották
a jelenkori magyar irodalom nagyjai, köztük Ágh
István és Jókai Anna, akiket legújabb munkáik
kapcsán Kulcsár Katalin kérdezett a vershez, lírá-
hoz, könyvhöz – az élethez fûzõdõ viszonyukról. 

Ágh István a Nyugatot fiatalkora szépségeként, a
hatalom által letagadott tiltott gyümölcsként ha-
tározta meg. Általa ismerte meg az aranykor leg-
nagyobbjait, Móriczot és az akkor már inkább el-
hallgatott Kosztolányit. És persze Adyt, akire a
Nyugat költõfejedelmei közül elõször rácsodál-
kozott, igaz kicsit másként mint azt a korszak
megkívánta volna. Késõbb Adyról is azért írt
könyvet, hogy mint mondta, máshogyan is lássa
és láttassa a költõt és az embert, miközben a
Nyugathoz is közelebb kerülhetett. 

Ahhoz a folyóirathoz, amiben akkortájt hitüket
fogalmazták meg az írók.
s Ma ez korántsem korszerû látásmód, pedig az iro-
dalom az, ami képes megtartani a nemzetet. Ahogyan
Eliot a modern angol és amerikai líra atyja fogalma-
zott: ha a kis népek irodalma nem marad fenn, el-
vész maga a nép is – mondja Ágh István.

Nálunk éppen a rendszerváltás idején került ve-
szélybe újra az irodalom léte, amikor a politikai
bestseller szinte elsöpörte a szépirodalmat. 
Akkortájt íródott a Kidöntött fáink suttogása,
amit nemrégiben újra kiadott a Nap Kiadó. A
könyvben Ágh István szülõfaluja Iszkáz történe-
tén át saját életét térképezi fel, hogy a somlóvásár-
helyi apácáktól indulva eljusson a szerelmekkel
teli budapesti albérletekig. 
s Az akartam kifejezni, hogy a férfi magányának leg-
szebb vigasza a nõ.

Szép emlékek fûzik Iszkázhoz is, pedig a falusiak
költõ testvérével együtt vadhajtásnak vették.
Nem úgy mint azt a vándorköltõt, aki tojásra cse-
rélte katonaládájában õrzött kinyomtatott verse-
it. Õ volt a költõ mint tapasztalat, Petõfi pedig

csak egyszerû mese. Egyszóval az Ágh testvérekre
nem úgy tekintettek mint akik öregbítenék a falu
hírnevét. 
s Demokratikusan léteztünk, nem urizáltunk, úgy-
hogy nem tartottak minket különösebben különc-
nek. Késõbb pedig, törlesztés gyanánt mindig figyel-
tem arra, hogy ne írjak olyat, ami megbántaná a falu-
belieket, hiszen nekik köszönhetem a gyermekko-
rom, a történeteket, amiket, és az embereket, akikrõl
írok, egyszóval a nyersanyagot.

A 60’-as évektõl jobbára csak a téma köti
Iszkázhoz, sokkal inkább a fõvároshoz kötõdik.
Ekkor került a Keleti Károly utcai albérletbe,
aminek környékén számtalan kiváló költõisme-
rõse lakott. Ahogyan a kötet oldalain fogalmaz,
bár innen is elköltözött, megmaradt az emlék, a
tapasztalat és a tudás a kapcsolatok egy új szintjé-
rõl, ahol a másik fél a keresztény középosztály
volt. Itt érte barátsága Nagy Lászlóval, akit felsõbb
egyetemének tart. Hiszen hiába járt bölcsészkar-
ra kiváló professzorokhoz, a költészet szintézisé-
nek megismerését neki köszönheti. A Kidöntött
fáink suttogása utolsó fejezetében ennek a barát-
ságnak állít emléket. 

Mint ahogyan teszi ezt a Fénylõ Parnasszusban,
amiben arról ír, miért is Balassi, Csokonai és Ady
a magyarság legfénylõbb csillagai. 
s Nem volt bennem semmilyen csakazértis hangu-
lat. Egyszerûen életem során velük nem tudtam so-
hasem megküzdeni, csak kerülgettük egymást. Õk
túl nagyok voltak én pedig túl kicsi hozzájuk. 

Végül mégis megszületett a kötet, amiben az író a
három költõóriással kapcsolatos saját történeteit
jegyezte le, amibe az irodalmi nüansz és a szemé-
lyes érzések egyaránt helyet követelnek.

Jókai Annához a Nyugatosok közül Kosztolányi
áll talán a legközelebb. Azt becsüli benne, hogy
nincs a prózájában semmi felesleges. Sose locsog
vagy fecseg, ami oly sokszor elõfordul még a leg-
jobbakkal is – emlékeztet az írónõ.

Szerinte a lírikusnak úgy kell verset írni, hogy
egyetlen felesleges szó se legyen benne. Valami
hasonlót kell a prózában is megvalósítani, ehhez
viszont nagyon jól kell ismernünk magunkat és a
világot. Csak a tudás ad felhatalmazást hozzá-
nyúlni a világ dolgaihoz, amikor az író vérét keve-
ri az irodalom falába. Jókai Anna szerint azonban
az az író, aki csak mások gyengéit, bûneit mutatja
be, elveszti az olvasó bizalmát. 
s Nem akartam soha felette, vagy kívül érezni magam
az embertörténeteken. Talán éppen ezért az elidege-
nedést sikerült kizárni a prózámból. Ma sem arra gon-
dolok, milyen sok mindent kell még megírnom, ha-
nem arra, hogy milyen nagy baj lenne, ha még nem ír-
tam volna meg azt, amit akartam. Nekem minden ami
hátravan Isten ajándéka, nincs bennem íráskényszer.

Az írónak visszatérõen meg kell küzdenie azzal a
félelemmel, hogy régi írásai miatt nem kerül-e
egyszer ellentmondásba. Életmûsorozata újbóli
elindítása kapcsán Jókai Anna úgy látja, hogy ed-

digi munkáinak minden szava újraolvasva is vál-
lalható. Mindez annak a jó angyalnak köszönhe-
tõ aki nem engedi meg az írónak a hazugság luxu-
sát. Pedig az irodalomban éppen az a legveszélye-
sebb, hogy az író mint valami bûvész képes észre-
vétlenül hazudni. 
s A mûvészet és a bûvészet korántsem ugyanaz. A
bûvész szétfûrészeli a partnerét, majd összerakja és
azt hirdeti, hogy ezt senki más nem tudja megcsinál-
ni. A mûvész a katarzis által, a vers szövetén keresz-
tül rakja össze az élet dolgait, miközben másokat is
erre ösztönöz. 

Ma különösen fontos, hogy a szellem embere hal-
lassa a hangját és utat mutasson. Nagy baj szár-
mazhat abból, ha a mindennapok embere nem
tudja a helyes irányt. Az írástudónak beszélni
kell, nem fecsegni vagy hordóra állni, hanem se-
gíteni a világon a szó és az esztétika erejével. Mert
az isteni célnak, erkölcsnek köze van az irodalom-
hoz, amihez a politikának is igazodnia kellene –
véli Jókai Anna – ma azonban túl sok írástudó
árulta el az igaz utat.
s Egy más morális erõ mentheti meg az országot.
Egyre többen vannak, akik elfáradtak az úton, nem
hisznek már benne, hogy egyszer véget ér a poroszká-
lás. Pedig a remény az, amit utoljára elveszthetünk.

Az úton sokan járnak. Vannak a csavargók, akik
bele-beleszagolnak a világba,  vándorok, akik bár
megállnak néha, mindig tudják a célt. És vannak
zarándokok, õk ajándékként és leckeként fogják
fel az életet. Leghátul járnak sereghajtók, akik
még látják a régi fényeket, s a dolguk is könnyebb
az elõl haladóknál, hiszen nekik kell megtalálni-
uk a világosságot az alagút végén. Életünk célja,
hogy értelemmel töltsük meg a létezést, ami nem
jelent egyet a haszontalan csillogással. Bajban,
szenvedésben lehet élni, de értelmetlenül nem.
s Itt az idõ, hogy végre jó irányba forduljunk, azon-
ban ezt csak együtt, közösen tehetjük meg. Ha nincs
meg a hétköznapi emberek kontrollja, biztosan elté-
vesztjük az utat. K. Á.

Vallomások költészetrõl, barátságról, bizalomról

Könyvünnepi beszélgetések

Jókai Anna

Ágh István

Vajon Babits Mihály a hajón vagy a cethal gyom-
rában való utazást választotta volna a saját életé-
nek legjelentõsebb állomásait érintõ irodalmi
emlékkiránduláson? A „Babits-hajó” – amely
szeptember 18. és 20. között jelképesen, és a
Dunán haladva a valóságban is összekötötte
Esztergomot, a Krisztinavárost és Szekszárdot –
ezúttal irodalmi beszélgetések, színpadi mûsorok
és kiállítások helyszíne volt. 

A Visszafelé az emlékúton elnevezésû program a
125 évvel ezelõtt született költõfejedelem tisztele-
tére, három önkormányzat, valamint a Pécsi
Tudományegyetem összefogásával jött létre. A
rendezvény jelentõségét mutatja, hogy a fõvédnök-
séget  dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság el-
nöke, a védnöki címet dr. Erdõ Péter bíboros, prí-
más, esztergom-budapesti érsek, és Mayer Mihály
pécsi megyéspüspök vállalta magára.

A különleges kirándulásról a Magyar
Tudományos Akadémia kupolatermében, a bu-
dapesti kikötés napján tartottak sajtótájékozta-
tót. Németh Tamás, az MTA fõtitkára házigaz-
daként üdvözölte Babits Istvánt, a költõ unoka-
öccsét, valamint a programban résztvevõ iroda-
lomtörténészeket, mûvészeket és az újságírókat.
Néhány hónappal korábban e patinás pesti
helyszínt maga ajánlotta a szervezõk figyelmébe,
hiszen az akadémiát az alapítók a magyar kultú-
ra terjesztésére hozták létre. Horváth István,
Szekszárd polgármestere annak a reményének
adott hangot, hogy az értékek mentén kialakult
összefogás nyomán, a három település között a
jövõben egyéb együttmûködés is kialakulhat.
Meggyes Tamás esztergomi polgármester azt
hangsúlyozta, hogy a megemlékezés a Babits

Emlékbizottság tagjainak, azaz a civil társada-
lom kezdeményezésének köszönhetõ. 

A Budavári Önkormányzat nevében
Sediánszky János alpolgármester köszöntötte a je-
lenlévõket. Személyes hangú beszédét – saját élet-
korára célozva – azzal a megjegyzéssel kezdte, hogy
a jelenlévõk között minden bizonnyal õ a legré-
gebbi Babits-vers olvasó. A költõ életmûve és ver-
sei évtizedeken át elkísérik az embert; a sors úgy
hozta, hogy Babits születésének centenáriumán a
Magyar Televízióban én készít-
hettem az elsõ filmet a Nyugat
fõszerkesztõjének pályájáról –
folytatta Sediánszky János.
Babits életmûve mindannyi-
unk gazdag öröksége; írásai a
mai napig inspirálják a kutató-
kat, irodalomtörténészeket. A
Visszafelé az emlékúton címû
rendezvény célja éppen az,
hogy Babits kedves városait fel-
keresve arra ösztönözzék a ku-
tatókat, a vers, a kultúra kedvelõit, hogy kutassák
tovább Babits életmûvét. „A szellemi értékek ro-
hamos pusztulásának korszakában sok fiatal ma-
gyar íróra nevelõ erõvel hatott az a tény, hogy
Babits Mihály él. Kortársának lenni: ez már ön-
magában is lelkiismeretességre, színvonaltartásra
kötelez.” – írta róla Bálint György, a második vi-
lágháború egyik íróáldozata. „Amikor utoljára lát-
tam, úgy éreztem, hogy az igazi Európa már csak
ott van, az õ szobájában és még néhány hasonló
távoli szobában.”

A Budavári Önkormányzat számára nagy tisz-
tesség, hogy novemberben, a költõ születésnap-
ján emléktáblákat avathatunk fel azon házak fala-

in (az Attila út 103-ban és 133-ban, valamint a
Logodi út 31-ben), ahol egykor Babits Mihály la-
kott. Jelképértékû, hogy Attila utcai otthonából
rálátott a Szieszta szanatóriumra, a mai
Onkológiai Intézetre. Abban az idõben írta róla
Radnóti, hogy „Csak csont és bõr és fájdalom.” A
hajón alkalmi tárlat mutatta be a Babits-emlék-
tábla makettjeit. 

Sediánszky János Babits ma is érvényes, útmu-
tató gondolataival kívánt élményteli utazást a ki-

rándulás résztvevõinek:
„Hiszek a békében. Hiszek a
harmóniában, melyre vágy a
lélek, a szépségben, melyért ki-
áltoz az anyag, a szeretetben,
melyért epednek a népek. Én
hiszek a testvériségben: nem-
zet ne a nemzet ellen harcol-
jon, hanem az ellen, ami min-
den nemzet nagy veszélye: az
elnyomás és a rombolás szelle-
me ellen. Én hû katonája aka-

rok lenni a jövendõ Magyarországnak, melynek
igazságtalanságok, elõítéletek és hazugságok he-
lyett õszinteség, szeretet és szabadság lesz a napja.”

Szeptember 19-én, a déli órákban a Babits-hajó
elhagyta Budapestet és elindult Szekszárd felé.
Útközben a zárt fedélzeten zajló irodalmi kere-
kasztal-beszélgetések és zenés összeállítások sorát
a Budavári Önkormányzat önálló emlékmûsor-
ral színesítette. Ennek keretében az érdeklõdõk
Gyurkovics Tibor: Még nem késõ címû sorozatá-
ból láthattak filmrészleteket, majd Szellemidézés
címmel, Bökönyi Laura színmûvésznõ elõadásá-
ban részleteket hallhattak Török Sophie naplójá-
ból. r.a.

Emlékhajón idézték fel Babits életmûvét

Ingyen jegyek olvasóinknak a Nemzeti
Galéria kiállítására
A Magyar Nemzeti Galéria 10 jegyet ajánlott fel a
Várnegyed olvasóinak a Belsõ utak képei címû új
idõszaki kiállítására, melyet a helyes választ bekül-
dõk között sorsolnak ki. A jegyeket felhasználhatják
a kiállítás megtekintésére bármikor, illetve a kiállí-
táshoz kapcsolódó tárlatvezetésekre és elõadások-
ra is, a megjelölt 2 idõpontban.
Kérdés: hol és mikor láthatta a nagyközönség a
Nemzeti Galériában a Belsõ utak képei címû tárla-
ton most bemutatott osztrák mûveket?
A válaszokat az info@mng.hu címen várják 2008.
október 8-ig.

BBeellssõõ  uuttaakk  kkééppeeii
A Magyar Nemzeti Galéria és az Osztrák Kulturális
Fórum közös kiállítása három egység, három gyûj-
teményi anyag köré rendezõdik. Az osztrák mûvé-
szetterápiás és pszichoszociális mûhelyekbõl száz-
tíz, változatos technikával készült alkotás érkezett a
tárlatra. Ausztriában 2006 Sigmund Freud éve volt.
Ehhez kapcsolódott az a szakmai program, melynek
keretében az osztrák anyag kurátora, Angelica
Bäumer mûvészeti író az ausztriai centrumokban
tanulmányozta és összegyûjtötte a mentálisan sé-
rült alkotók mûveit. E hatalmas anyag legreprezen-
tatívabb darabjai 2007 nyarán Bécsben, a múzeumi
negyedben kerültek közönség elé. A tárlat ezt kö-
vetõen indult világ körüli utazásra, és az elsõ állo-
mások egyikeként most a Magyar Nemzeti
Galériában kerül bemutatásra. E kortárs ausztriai
válogatáshoz a budapesti Pszichiátriai Múzeum öt-
ven rajza társul, amely gróf Teleki Ernõ 1953 és
1970 között készített, ma a Magyar Nemzeti
Galéria Adattárában õrzött rajzsorozatával egészül
ki.  A kiállítás november 9-ig tekinthetõ meg a
Magyar Nemzeti Galéria C épületében.

AA  kkiiáállllííttáásshhoozz  kkaappccssoollóóddóó  pprrooggrraammookk::
Október 9. csütörtök, 17 óra: Mûvészet a kórház-
ban (A diagnosztikától a miliõig) - dr. Kassai-Farkas
Ákos pszichiáter elõadása. Október 16. csütörtök,
17 óra: Traumatikus élmények kreatív feldolgozása
a képzõmûvészetben - dr. Gerevich József pszichiá-
ter elõadása.  Az elõadások elõtt 16 órától tárlatve-
zetés. A tárlatvezetéseken és az elõadásokon a kiál-
lításra megváltott belépõjeggyel lehet részt venni.

Rendhagyó irodalom óra
A Márai Sándor Kulturális Közhasznú Közalapítvány
a Hagyományok Háza és a Magyarországi
Evangélikus Ifjúsági Szövetség Ladik szakcsoportja
tisztelettel meghívja a kerület lakóit egy rendhagyó
irodalom és hagyományõrzõ órára.
A program fõvédnöke dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester. Közremûködik: a Misztrál együttes
„100 éves a Nyugat”, Agócs Gergely népzenész
Idõpont: 22000088..  ookkttóóbbeerr  99..  1177..0000  óórraa
Helyszín: Hagyományok Háza (1011 Budapest,
Corvin tér 8.)

Tudományos konferencia Mátyásról 
A Mátyás 550 emlékév keretében ookkttóóbbeerr  1177--éénn
Mátyás és a reneszánsz címmel tudományos konfe-
renciát rendez a Szilágyi Erzsébet Gimnázium a
Magyar Kultúra Alapítvány székházában. A konfe-
rencia témái között szerepel a reneszánsz mûvészet
Magyarországon, a híres Fekete sereg és Mátyás kül-
politikájának bemutatása. Emellett a résztvevõk át-
tekintést kapnak a kor mûvelõdéstörténeti érdekes-
ségeibõl és a reneszánsz magyar irodalomról. A kon-
ferencia elõadói mások mellett Rácz György, az
Országos Levéltár, Mikó Árpád, a Magyar Nemzeti
Galéria munkatársa, Nagy Balázs egyetemi docens,
Veszprémi László, a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum munkatársa, Csurkovics Enikõ, Békés Enikõ
és Tringli István, az MTA munkatársai.  A Budavári Ön-
kormányzat által meghirdetett Mátyás 550 Emlékév
mottója a Tehetség reneszánsza Budaváron. Ennek
jegyében a konferencián sor kerül az emlékév törté-
nelmi tanulmányi pályázatainak eredményhirdetésé-
re is. A konferencia megrendezéséhez a Szilágyi
Erzsébet Gimnázium a Balassi Intézet által kiírt pá-
lyázaton nyert 453 ezer forintos támogatást. 

Várbarátok Köre klubest
A Várbarátok Köre mindenkit szívesen lát követ-
kezõ klubestjén, ookkttóóbbeerr  1133--áánn  hhééttffõõnn  1177  óórraakkoorr  a
Litea Könyvesbolt és Teázóban (I., Hess András tér
4.). Az est vendége Sárközi Mátyás Londonból, aki
„Unoka a nagypapáról Molnár Ferencrõl, asszonya-
iról, írásairól” címmel beszél legújabb könyvérõl, és
családi-irodalmi emlékeirõl. 

Jótékonysági est
„A szívben még megvan” címmel Zerkula János,
Halmágyi Mihály, Pulika János és elõdeik emlékére
rendeznek jótékonysági estet a Fonó Budai
Zeneházban (XI. ker., Sztregova u. 2.) ookkttóóbbeerr  1111--
éénn,,  1188  óórrááttóóll..  A Hagyományok Háza és a Fonó Budai
Zeneház közös rendezvényének bevételét a gyime-
si prímások sírjainak rendbetételére fordítják. Lesz
filmvetítés, fotókiállítás, árverés, koncertek, tánc-
bemutatók és táncház hajnalig. Fellépnek hazai és
gyimesi táncosok, zenészek, többek közt: a Szigony
Zenekar, a Mokányos Együttes, az Egyszólam,
Dresch Mihály, Vizeli Balázs, Sára Feri és Varga
Zsuzsi, Zerkula János Zenekar és az Ordasok, de ott
lesz mindenki, aki szereti és mûveli a gyimesi zenét
és táncot. A gálamûsor este 8 órakor kezdõdik.

Programok
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Egy életen át veled
Amikor valaki nem találja meg magának
hosszú ideig az igazi társat, még fel sem sejlik
benne, hogy nemcsak megszerezni nehéz a
nagy Õ-t, hanem megtartani is. Sõt, egyesek
szerint a hosszú kapcsolat fenntartása sokkal
„keservesebb munkába kerül”. 

A kapcsolatot ápolni kell, megtartásának lé-
nyege a kölcsönösség. Ehhez viszont szükség
van önmagunk szeretetére, reális önismeret-
re, mert csak így tudunk szeretni, szeretve
lenni egy kiegyensúlyozott, jó kapcsolatban.
Amikor két ember között kialakul a szerelem,
az elsõ hónapok, vagy az elsõ egy-két év még
vak kábulatban telik el, amikor az érzelmek és
a szenvedély elnyom minden mást. Talán so-
káig ki sem derül, hogy az egymást rózsaszínû
felhõkön át látó pár, pont a felhõk miatt nem
veszi észre, hogy cseppet sem illenek egy-
máshoz, és nem lesz köztük holtomiglan-hol-
todiglan kapcsolat. 

Nagyon sokat számít a szülõi minta, vagyis
az a viselkedési forma, amit az apa és az anya
gyakorol otthon. A fiúk inkább az apa, a lányok
inkább az anya viselkedésmintáját követik,
függetlenül attól, hogy ez jó, vagy rossz. Ha
valamelyik, vagy mindkét szülõ hiányzik, úgy
a rokon, élettárs vagy nevelõ mintáját másol-
hatják le. Társadalmi és párkapcsolatok
szempontjából fontosak ezek az átvett kap-
csolati minták. Meg kell említeni, hogy a min-
táktól pozitív és negatív irányba is nagy lehet
az eltérés. Pl. pozitív irányba akkor, ha valaki
nagyon szép külsõvel rendelkezik, és a másik
nem tagjai így szinte egymás kezébõl kap-
kodják ki õt. Ezek az emberek hozzászoknak a
változatossághoz, és a rövid kapcsolatokhoz.
Annak ellenére, hogy bennük is él a vágy egy
hosszú és boldog kapcsolatra. Negatív irány,
ha valaki nem kiemelkedõen szép és vonzó,
ezért szinte a legelsõ kapcsolatba belemegy,
attól félve, hogy nem akad a késõbbiekben
párja. Természetesen mindkét esetben ront-
hatja a helyzetet a lelki háttér, a szép is lehet

gátlásos, szorongó, frusztrált, a csúnyább is
lehet gátlástalan és nagyravágyó.

Egy férfi és egy nõ a kapcsolatuk elején el-
térõ szinten lehet intellektuális, pszichés és
szexuális fejlõdésben, ezért sok minden attól
függ, hogyan kezelik a különbségeket, hogy
nagyjából egyenlõ szintre tud-e csiszolódni az
„elmaradottabb” a társához. 

Fiatalkorban még az érzelmek dominálnak
és a szexuális együttlétek okozta mámor,
ezért a gondolkodás nem tud érvényesülni.
Sok pár azon „csúszik el”, hogy személyisé-
gükrõl hamis képet mutatnak a másiknak,
csak a jobbik arcukat fedik fel, mert félnek at-
tól, hogy elhagyják õket. Különösen a nõkre
jellemzõ, hogy sokáig tûrnek és elfojtják érzé-
seiket, késõbb viszont már nem biztos, hogy
tudnak változtatni.

Két okos ember a kapcsolat elején tisztáz-
za, hogy amit a szerelem mámorában lát be-
lõlük a társuk, az nem a teljes igazság. Már az
elsõ hetekben érdemes errõl többet beszél-
getni, mert ha tudatosan építik a jövõt, akkor
kevesebb az esély rá, hogy tele lesznek tévhi-
tekkel, elfojtásokkal, ami a szerelemnek is vé-
get vethet. Fejleszteni kell személyiségünket
egymás irányába. 

Egyik gyakori bajforrás, hogy a nagy szere-
lem idõszakában még nem merjük megemlí-
teni a problémáinkat, felhívni a másik figyel-
mét arra, hogy mi zavar a viselkedésében, a
felfogásában, vagy épp mivel bántott meg
minket. A pszichológia szerint ezeket a terhe-
ket sem szabad egyedül cipelni, minél hama-
rabb meg kell osztani a másikkal, de nem
mindegy, hogyan tálaljuk az észrevételeinket.
Gyengéden rá kell vezetni a társunkat azokra
a hibákra vagy rossz érzésekre, amiket okoz
nekünk. Nem szabad nekirontani és vádas-
kodni, az agresszivitást felejtsük el. Békésen
beszéljük meg vele, mi bánt. 

Igen ám, de elõbb-utóbb eljön az az idõ,
amikor kompromisszumokat kell kötnünk a
szerelmünkkel, mert csak így alakulhat ki

harmónia két ember között. Vajon hol van
ezeknek a kompromisszumoknak a határa?
Meddig engedjük feladni elveinket vagy szo-
kásainkat? Addig, amíg ez a megegyezés
egyik félnek sem zavaró, vagyis leginkább
személyiségfüggõ a folyamat. Mindkét fél
számára így lesz eredményes.

Van olyan ember, aki kevésbé igényli az ön-
megvalósítást, hajlandó otthon ülni és tévéz-
ni, amíg a másik a barátaival szórakozik. Van
akinek teljes egyenlõség az igénye, vagy még
ennél is több. De a kompromisszum mindig hi-
ányérzettel párosul, hiszen benne van a le-
mondás korábbi életünk bizonyos mozzana-
tairól. Az a legjobb megoldás, ha a két fél
egyenrangú marad a kapcsolatban. 

Az egyenrangúság nem lehet más, mint
mindkét fél egyenlõ mértékû részvétele a
kapcsolat sikere érdekében.                                       

dr. Sebestyén Tamás pszichológus

PPáárrkkaappccssoollaattii  vváállssáággookk,,  ggyyeerrmmeekknneevveellééssii,,  sszzeexxuuááll--ppsszzii--
cchhoollóóggiiaaii  pprroobblléémmáákk  mmeeggoollddáássááhhoozz,,  ppáárrkkaappccssoollaattii  mmeeddiiááccii--
óóhhoozz  sseeggííttssééggeett  iiggéénnyyllõõkknneekk  iiddõõppoonntt  eeggyyeezztteettééss::  0066--2200--
449944--66220000..  

Lélekgyógyász

Gyalogoljunk együtt! A Tabáni Gyaloglók Köre túrái:
2008. október 4. szombat, útvonal: Nagykovácsi – Adyliget (költség: buszjegy
Nagykovácsiba). Táv: 8 km, kb. 3 óra. 2008. október 18. szombat, útvonal: Nor-
mafa – Szépjuhászné – Hárshegyi körút – Hûvösvölgy. Táv: 9 km, kb. 3 óra. A ta-
lálkozók helyszíne a Moszkva tér 18-as villamosmegálló; idõpont 9.00 óra, indulás:
9.05 óra. Igény esetén a túrák lerövidíthetõk, illetve meghosszabbíthatók! 
Túravezetõ: dr. Szentiday Klára, tel.: 375-8467.      

Röviden

Továbbra is zajlanak a közlekedésbiztonsági akciók, melyek során tizenhat eset-
ben róttak ki büntetõpontokat és hét vezetõi engedélyt vont be a kerületi kapi-
tányság.

Rablás, életellenes vagy más súlyos bûncselekmény az elmúlt idõszakban sem
történt, a trükkös tolvajok azonban újra feltûntek a kerületben – tájékoztatta la-
punkat dr. Kesztyûs Rudolf ezredes. A kapitányságvezetõ elmondta, hogy a bû-
nözõk ezúttal is idõs embereket károsítottak meg.

Az egyik esetben az elkövetõk a gázmûvek munkatársainak adták ki magu-
kat. A kiszemelt lakásba bejutva felszólították az otthon tartózkodó idõs embert,
hogy kapcsolja be a lakás valamennyi gázkészülékét. Ezt követõen egy húszezer
forintost kértek arra hivatkozva, hogy a további adminisztrációhoz szükségük
van a bankjegy számára. Gyanútlan áldozatuk teljesítette a kérést és elõvette a
szekrényben tartott pénztárcáját, amibõl a tolvajoknak nagyobb összegû kész-
pénzt sikerült kilopni. A nyomozás során a rendõrség látókörébe került a páros
egyik tagja, aki alaposan gyanúsítható a bûncselekmény elkövetésével, azonban
egyelõre letartóztatását nem rendelte el az illetékes hatóság. 

Háziorvosokra hivatkozik a csaló
A kerületben korábban még nem tapasztalt elkövetési módszert alkalmaz az a nõ,
aki magát a kerületi háziorvosok ismerõsének, illetve rokonának kiadva nagyobb
összegû készpénzt csalt ki idõs emberektõl. A trükkös bûnözõ minden bizonnyal
jó helyismerettel rendelkezik, hiszen minden alkalommal pontosan tudta áldoza-
ta háziorvosának nevét. Dr. Kesztyûs Rudolf kéri a lakosságot, hogy aki a sze-
mélyleírás alapján felismeri az elkövetõt jelentkezzen a kerületi kapitányságon. A
keresett nõ 40-45 év körüli szõke vállig érõ hajú, körülbelül 175 cm magas telt,
de nem kövér. Jól érthetõen, tisztán, de erõsen artikulálva beszél. 

Graffitiseket fogtak
Az Erzsébet híd Attila úti lehajtójának beton oszlopait dekorálta ki az a két alkal-
mi „mûvész”, akiket a Döbrentei téren igazoltatott a kerületi rendõrjárõr. Jó volt
a rendõrök szimata, hiszen a gyanúsan viselkedõ páros – egyikük sem kerületi
lakos - hat festékszóró palackot rejtegetett, kezükön pedig friss festéknyomok
éktelenkedtek.

Rendõrök a Tárnok utcai iskolában
A kerületi polgárõrség vezetõje, dr. Séllyei Gábor kezdeményezésére „A nagyok
vigyáznak a kicsikre” program indult a Tárnok utcai iskolában. Az iskola rendõre
kezdeményezés keretében a polgárõrség támogatásával a reggeli iskolakezdés-
kor a felsõs gyerekek láthatósági mellényben segítik kisebb társaikat áthaladni az
iskola elõtti gyalogátkelõn. Munkájukra nagy szükség van, ugyanis rendre elõfor-
dul, hogy felelõtlen autósok a zebrára vagy közvetlenül a gyalogátkelõ elé parkol-
nak, ezzel veszélyeztetve a gyerekek testi épségét. Dr. Kesztyûs Rudolf elmond-
ta, hogy a térfigyelõ rendszer segítségével sikerült azonosítani a renitens autóso-
kat, velük szemben a rendõrség megteszi a szükséges lépéseket. 

Kék hírek

október 16-án 19.00 órakor tokaji borvacsorát
rendezünk. Borpárbaj formában a Béres 
birtok-Kiss pincészet borai versenyeznek. 

Az ötfogásos vacsorához 10 bort kóstolhatnak
a vendégek.

Helyfoglalás: 06-20-561-101, 786-5224

Az elsõ kerület méltán híres sportéleté-
rõl, iskoláiból számtalan sikeres verseny-
zõ került már ki. Mégis ritka, hogy egy
idõben, egy osztályban két válogatott
versenyzõ üljön az iskolapadban mint
napjainkban a Krisztina téri Szent
Gellért Katolikus Általános iskola és
Gimnáziumban, ahol a kosárlabdázó
Fehér Fanni és az öttusázó Bíró
Szabolcs tanul.  

Fehér Fanni nyolc évvel ezelõtt kezdett el
kosárlabdázni,  azóta egy rövid idõszak-
tól eltekintve a BSE sportolója. A korosz-
tályos csapat tagjaként háromszor szer-
zett magyar bajnoki címet, illetve meg-
nyerte a Budapest bajnokságot. Beke-
rült az ország legjobb tizenkét játékosa
közé, ezzel jogot szerzett az U16 váloga-
tottban való szereplésre. Ott volt a B
Divíziós Európa bajnokságon, hetedik
helyet szerzett nemzeti csapatban, jelen-
leg az U18 válogatott tagja. Utolsó éves-
ként is kiveszi a részét az iskola sportéle-
tébõl, tavaly a Szent Gellért kosárcsapa-
tával megnyerte az országos katolikus
bajnokságot, kétszer pedig a Ferences
kupát is sikerült elhódítani. Idén a legfi-
atalabb játékosként bekerült a BSE fel-
nõtt csapatába, így testközelbõl tapasztal-
hatja meg az NB1 légkörét. Minél több
éles meccsre van szüksége ahhoz, hogy el-
érje célját és idõvel egy rangosabb euró-
pai bajnokságban is kipróbálhassa ma-
gát. Ehhez elõször a BSE-ben kell állan-
dósítani a helyét, majd az U20 és a fel-
nõtt válogatott következik. Bár a férfi csa-
patok között az NBA-ban játszó Phoenix
Suns és a Los Angeles Lakers a kedvence,
a nõi mezõnyben inkább a kombinatí-
vabb európai stílus áll hozzá közelebb.

Igazi sportcsaládból származik, édes-
apja elsõ osztályú kosárlabdázó volt,
édesanyja tornázott és kézilabdázott,
bátyja szintén kosarazik. Azon ritka fia-
talok közé tartozik, akinek sikerült ösz-
szeegyeztetni a sportot a tanulással.

Jelenleg az érettségire készül, tervei sze-
rint a TF-en, vagy a Külkereskedelmi
Fõiskolán folytatja tanulmányait. Erre
minden esélye megvan, hiszen tanul-
mányi átlaga bõven 4-es fölötti. Ebben
– mint lapunknak elmondta – óriási
szerepe van szüleinek, az iskola tanárai-
nak és az osztálytársaknak, akik sokat
segítenek a tanulásban. Szükség is van a
támogatásukra, hiszen a hét valameny-
nyi napján van valamilyen sporttal kap-
csolatos elfoglaltsága, az edzések egy ré-
sze pedig egybeesik a tanítással.
Hasonló cipõben jár Fanni osztálytársa
Bíró Szabolcs. Az ifjú öttusázót kilenc-
éves korában édesapja ismertette meg a
sportággal. A MAFC-ban végigjárta az
öttusa szamárlétráját, az úszással és fu-
tással kezdte, majd következett a lövé-
szet, a vívás és a lovaglás. 

Elõször az IFI B korcsoportban volt
válogatott, a csapattal a 2006-os EB-n a
harmadik helyet szerezték meg. Jelenleg
egyszerre tagja a négy tusában induló ifi
A és a mind az öt tusát teljesítõ junior
válogatottnak. Tavaly a vilniusi EB-n
legjobb magyarként tizedik lett, a váltó-
ban azonban felállhatott a dobogó leg-
felsõ fokára. Ugyanebben az évben

Pretóriában csapatban negyedik helyen
végzett a VB-n. Az idei ifi Európa baj-
nokságon a csapattal és egyéniben is
harmadik helyet szerzett, váltóban pe-
dig megvédte elsõségét. Hamarosan kez-
dõdik a világbajnokság, ahol a cél ezút-
tal a dobogóra kerülés. Szabolcs tõsgyö-
keres kerületi lakos, a Naphegyen szüle-
tett és azóta is ott él. Két öccse édesapjuk
nyomdokait követve szintén az öttusát
választotta. Pedig nem könnyû össze-
egyeztetni a sportot és az iskolát. A verse-
nyek mellett heti ötször van reggeli úszó-
edzés, délutánonként rögtön iskola
után felváltva vívás és lovaglás, illetve fu-
tás és lövészet. Tanulni alig marad idõ,
ráadásul hetente kétszer a tanórákkal
egy idõben erõsítés szerepel az edzésterv-
ben. Ennek ellenére Szabolcs is a jó ta-
nulók között van, tervei szerint a Mû-
szaki Egyetemen tanul tovább. Megle-
põnek tûnik, de szabadidejét is sporto-
lással tölti ki. Mint elmondta, szeret ak-
tívan kikapcsolódni szívesen szörfözik,
síel és kerékpározik. 

Lapzárta után érkezett a hír, hogy Bíró
Szabolcs az ifjúsági öttusa világbajnoksá-
gon csapatban és váltóban világbajnoki
címet szerzett.

Válogatott sportolók a Szent Gellért iskolában

TTiisszztteelltt  OOllvvaassóó!!
Ha nem kapja meg a Várnegyed újságot, kérjük értesítse a terjesztõt!

Üzenetrögzítõs telefon: 06-20-467-9352

E-mail cím: szepig@freestart.hu

Budavári lengyel-magyar 
családi sportnap
Tizedik alkalommal rendezik meg a lengyel-magyar családi sportna-
pot október 4-én, szombaton a Czakó utcai Sport–Szabadidõköz-
pontban (I., Czakó utca 2-4.).
Programok:
9.00-9.45 Érkezés, nevezés a sportversenyekre
10.00 Megnyitó: Sediánszky János alpolgármester 
10.15 Közös bemelegítés a sportnap résztvevõinek
10.30 Utcai futóverseny minden korosztálynak (1,6 km)

(az elsõ 20 befutó pólót kap ajándékba)
11.00-13.00 Sportversenyek
12.00 Beszélgetés: a lengyel származású magyar pekingi 

olimpikonnal, Kozák Danutával és dr. Dobos 
Józseffel, a magyar kajakcsapat orvosával.

12.30-tól Ebéd (lengyel egytál étel) - minden résztvevõt 
vendégül látunk

13.30 Tombola-fõdíj: 
2 db. buszjegy a Budapest-Krakkó-Budapest útvonalra

14.00 Zenés búcsúztatás. Közremûködik: Kapela 
góralska z Jurgowa  lengyel népi zenekar

Gyerekeknek: Titanic légvár és kézmûves foglalkozás: címer- és zász-
lófestés, gyöngyfûzés
Sportversenyek: asztalitenisz, labdarúgás, kosárlabda, családi váltó-
verseny, Budavári Önkormányzat – Lengyel Önkormányzat labdarú-
gó mérkõzés. A versenyek után díjátadás.
Egészségügyi program:  vérnyomásmérés, egészségügyi tanácsadás
Az esemény védnöke: Molnár Mónika, az Országos Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat elnöke és dr. Nagy Gábor Tamás I. kerü-
leti polgármester

A GONG  vendéglõben



IInnggaattllaann

HILL-ESTATE INGATLANIRODA 
11112255  BBpp..  IIsstteennhheeggyyii  úútt  110033//bb..  FFoollyyaammaattoossaann  kkeerreessüünnkk
iiggéénnyyeess  llaakkáássookkaatt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aaddááss--vvéétteellrree  ffiizzeettõõkkééppeess
üüggyyffeelleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK,,  GGyyoorrss  ÜÜGGYYIINNTTÉÉ--
ZZÉÉSS..  ÜÜggyyffééllffooggaaddááss  eeggyyeezztteetteetttt  iiddõõppoonnttbbaann..  TTeell..::  221122--
22665566;;  0066--3300--99554455--779977..

BBuuddaavváárrii  hétszobás öröklakás eladó. Tulajdonosától közvetle-
nül megvásárolható az Úri utcában, felújított, mûemlék jellegû
házban kétszintes, felújított, cirkófûtéses, második emeleti 76 és
tetõtéri 185 m2-es, összesen 261 négyzetméteres társasházi
öröklakás szintenként, 49,9 és 120, vagy egyben, 165 milliós
irányáron. varlakas@gmail.com  t.: 06 20 9145779.

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaattllaanniirrooddaa
AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann  kkeerreess  üüggyy--
ffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT,,  ccssaallááddii
hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaagg--
nneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..

TTóótthh Árpád sétányon panorámás, napos, csendes, felújítan-
dó, háromszobás, 73 m2-es öröklakás 47 M Ft-ért eladó. Tel.:
06-70-523-1969.

MMáárriiaa térnél bauhaus házban kertre és utcára nézõ 78m2-
es lakás tulajdonostól eladó . Irányár: 26 millió Ft. Tel.: 06-30-
992-3136.

AAttttiillaa  úti távfûtéses, gépesített garzon kiadó. Internet van.
40.000 ft + rezsi. Tel.: 06-30-9491-618.

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.

II..  KKrriisszzttiinnaa krt-on Várra nézõ 3 és félszobás VI. meleti 83 m2-es
lakás tulajdonostól eladó. Tel.: 06-30-9304-843.

IIII..  MMááttrraaii utcában 2 szobás, 62 nm-es, földszinti, felújítandó la-
kás, rendezett házban eladó. Irányár: 16,5 M forint. Tel.: 06-70-
614-9153

55  úújjééppííttééssûû lakás eladó. 38 m2-es garzontól (21M) 50 m2,
77m2, 106 m2, 205 m2-es tetõtéri luxuslakásig (110 M). pauler u.
8., II emelet + tetõtérbeépítés „Múltból a jövõbe”. Átadás: 2008
december. Tel.: 06-30-418-4691.

EEllaaddóó  (esetleg kiadó) egy kétszobás, napos, világos lakás a
Horváth kertnél. Rendezett, szép, liftes, távfûtéses ház 3. emele-
tén. A szobák különbejáratúak. Irányár: 20 M forint. Bérlés:
80e/hó + rezsi. Tel.: 06-20-823-0407.

EEllaaddóó Pasarét központjában egy 550 m2-es (folyosókkal 700
m2-es) társasház. Bank, iskola, óvoda, közért stb számára ideális.
Tatarozásra szorul. Közel van a Belvároshoz. Tel.: 201-2934, 06-
70-3830-386.

AAttttiillaa  úton távfûtéses garzonlakás kiadó, 40e + rezsi. Tel.: 06-
30-9491-618.

VVáárrkkeerrüülleettbbeenn panorámás olcsóbérû, 40 m2-es garzonom
örökbérleti jogát nagyobb öröklakásra cserélném értékkülönbö-
zettel, vagy vegye meg az általam kiválasztott ingatlant.
Csereérték: 10 M Ft. Tel.: 06/30-461-2140, 214-3203.

,,,,BBUUDDAAVVÁÁRR  ’’8899”” INGATLANKÖZVETÍTÕ MAGÁNIRODA!
Alapítva: 1989-ben. Budai ingatlanok adásvételének közvetíté-
se, értékbecslése. Tel.: 201-7719, Zwillinger Gyõzõ.

KKIIAADDÓÓ lakás! Az I. ker. Pauler u-ban felújított, liftes, napfé-
nyes, 87m2-es, 3 szobás, egyedi fûtéses 3. emeleti lakás, tulajdo-
nostól kiadó. Tel.: 06-30-981-6647, 06-20-520-2714.

NNaapphheeggyyeenn 36 m2-es (szoba, gardrob, elõ- és fürdõszoba,
konyha, kamra) önálló gázfûtésû lakás kiadó (jó közlekedés) ha-
vi 55 ezer forint+rezsiért. Tel.: 375-6180, 06/30-603-9460.

VVáárrffaalloonn belüli önkormányzati 35 m2-es lakásomat kisebb vá-
ri önkormányzatira cserélném értékegyeztetéssel. Tel.: 06/30-
752-3946.

NNaapphheeggyyeenn,, Fenyõ utcában garázs hosszútávra kiadó. . Tel.:
06-30-383-1379.

II..  BBuuddaaii  Várnál – Lovas úton – rekonstruált villaépületben,
klasszikus polgári, felújított, 30 m2-es, 1,5 szobás (külön bejára-
tú) összkonfortos garzonlakás eladó, tulajdonostól. (Kábeltv,
Internet, telefon, videós kaputelefon, kiváló közlekedés, csendes,
világos.) Ár: 19 M Ft. Tel.: 06-30-636-4473.

EEllaaddóó a Budai Várban Mátyás Templomtól 2 percre 30 m2-es,
1 szobás, gázfûtéses öröklakás. Irányár 19.800.000 Ft. Tel.: 06-
20-567-2157.

II..  BBuuddáánn – a Mikó utcánál – klasszikus jó állapotú polgári bel-
méretû épületben lévõ 144 m2-es, 3,5 szoba hallos, 2 erkélyes,
emeleti, egyedi gázfûtéses öröklakás eladó, mely 2 generáció-
nak, irodának vagy rendelõnek is kiválóan alkalmas. Irányár 35,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-30/488-2203, e-mail:
wagnera2@chello.hu.

II..  BBuuddaaii  Várban - az Úri utcában - csendes, utcai fekvésû, I.
emeleti, 85 m-es 2,5 szobás, reprezentatív belterû önkormány-
zati lakás örökbérleti joga átadó. A lakáshoz egy 5,3 m2-es boros-
pince is tartozik. Csereirányár: 30,7 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn – az Attila úton - bauhaus-épületben lévõ, belsõ kert
felé is nyíló, remek alaprajzi elosztású, 105 m2-es, tágas, napfé-
nyes, 2 szoba + hall + személyzeti szobás, 2 erkélyes, jó állapotú,
cirkófûtéses, azonnal beköltözhetõ összkomfortos öröklakás el-
adó. Irányár: 23,9 M Ft. . Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban 6 lakásos kertes házban 26 m2-es (+ 4 m2-es
önálló tároló) kertre nyíló egyedi gázfûtéses, felújítandó, világos
lakás örökbérleti joga átadó. Irányár: 7,9 M Ft. Összeköltözõk-
nek! A közvetlenül mellette lévõ 37 m2-es lakás örökbérleti joga
is átadó. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-ma-
il: wagnera1@chello.hu. 

II..  BBuuddáánn - a Batthyány tér közelében, az Iskola utcában - mo-
dern, hívóliftes épületben lévõ remek alaprajzi elosztású, , III.
emeleti 64 m2-es, 2,5 szoba hallos, erkélyes, jó állapotú, össz-
komfortos, azonnal beköltözhetõ öröklakás. Erkélyrõl kilátás a
Mátyás templomra. Irányár: 27,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii  Várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló panorámás ré-
szen, karbantartott épületben lévõ csendes, napfényes 95 m2-es,
3,5 szobás, cirkófûtéses, összkomfortos, jó állapotú önkormány-

zati lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 35,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu. 

II..  BBuuddaaii Várban, karbantartott 7 lakásos házban, a Mátyás
templomra panorámás, 59 m2-es, 1,5 szoba hallos, világos, jó ál-
lapotú, összkomfortos, dongaboltozatos belterû lakás örökbérle-
ti joga átadó. Csereirányár: 22 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

XXIIII..  BBuuddáánn, a Németvölgyi úton - a Királyhágó tér közelében -
kertes társasházban lévõ jó állapotú II. emeleti 50 m2-es 2 szoba
+ étkezõs, 2 erkélyes, napfényes, összkomfortos, azonnal beköl-
tözhetõ öröklakás garázzsal. Irányár: 21,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn  - a Moszkva tér közelében, a Várfok utcában - Logodi
utcára nyíló 66 m2-es 2 szoba hallos, összkomfortos, házközpon-
ti fûtéses öröklakás. Irányár: 20,7 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  GGeelllléérrtthheeggyyeenn kiemelt lakóövezeti területen kertes társas-
házban lévõ, panorámás, legfelsõ emeleti, 60 m2-es 2 szoba hal-
los, egyedi gázfûtéses, vízórás öröklakás 4 m2-es tárolóval. A la-
kás alapterülete 57,5 m2 + 6,16 m2 loggia. Irányár: 26,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn  - a Budai Vár szomszédságában - felújított patinás
épületben lévõ 119 m2-es, 3,5 szobás, klasszikus polgári elosztá-
sú, a Budai Várra panorámás, összkomfortos önkormányzati la-
kás bérleti joga átadó. A lakás vízórával felszerelt. Csereirányár:
23,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-
mail: wagnera1@chello.hu.

SSoollyymmáárr panorámás, zöldövezeti részén - közvetlenül az erdõ
mellett - 864 m2 panorámás, egyedi adottságú összközmûves
telek 40 m2-es újszerû állapotú bõvíthetõ (vagy bontható) köny-
nyûszerkezetes családiházzal + 30 m2 terasszal eladó. Irányár:
19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-
mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Horváth-kert közelében legfelsõ emeleti 153 m2-es
hangulatos, modern 1 nappali + 5 hálószobás 2 fürdõszobás, bel-
sõ 2 szintes 2 erkélyes belsõ átriumos kialakítású öröklakás te-
remgarázzsal, tárolóval eladó vagy kiadó. Irányár: 39,9 M Ft vagy
bérleti díj: 190.000,- Ft/hó. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

XXIIII.. kerületben a Zeke utcában magasföldszinti 55 m2-es két-
szobás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 25,3 MFt. Tel.: 201-94-75,
06-70-237-90-30.

XXIIII.. kerületben, Költõ utcában 59 m2-es II. emeleti, kétszobás,
étkezõs felújított lakás õsfás parkban kocsibeállóval eladó.
Irányár: 26 M ft. Tel.: 201-94-75, 06-70-237-90-30.

XXIIII..  kerületben, Kiss János altábornyad utcában, II. emeleti (lift
nincs), 106 m2-es, háromszobás, déli fekvésû, felújítandó polgári
lakás 31,3 MFt-ért eladó. Tel.: 201-94-75, 06-70-237-90-30.

XXIIII.. kerületben, Istenhegyi úton I. emeleti 44 m2-es, 1,5 szo-
bás D-K-i tájolású lakás eladó. Irányár: 20MFt. Tel.: 201-94-75,
06-70-237-90-30.

IInnggaattllaanniirrooddaa  eladó és kiadó lakásokat keres, ügyvédi háttér-
rel. Tel.: 06-20-461-8993.

SSzzoollggáállttaattááss

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  

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

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

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

EELLMMÜÜ--nnyyuuggddííjjaass  jjaavvíítt: lakásvillanyt, villanycserépkályhát,
hõtárolókályhát, bojlervillamosságot, elosztótáblát, zárlakato-
kat, szakadásokat, lámpákat, csengõt, stb. Totális WC szagel-
szívót. 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..

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

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

PPaarrkkeettttaaccssiisszzoolláásstt,,  llaakkkkoozzáásstt,,  jjaavvííttáásstt,,  
lleerraakkáásstt  vváállllaallookk..  BBaarraabbááss  JJeennõõ  kkiissiippaarrooss,,  
tteelleeffoonn::  334499--44889999,,  0066--7700--22880000--447799

TTaakkaarrííttáásstt  vállal Gellérthegyen lakó nyugdíjas nõ a
Gellérthegy környékén. Tel.: 386-6064.

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabá-
lyozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk!!
NNyyuuggddííjjaassookknnaakk  kkeeddvveezzmméénnyy!!  Fogászati háttér biztosított!
Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013 Budapest,
Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06-30-222-3016.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT  TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,  

PPAARRKKEETTTTLLEERRAAKKÁÁSSTT,,  PPAARRKKEETTTTCCSSIISSZZOOLLÁÁSSTT,,
PPAARRKKEETTTTAA  JJAAVVÍÍTTÁÁSSTT,,  

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

SSzzáámmííttóóggééppéétt  otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírusirtás,
rendszertelepítés, adatmentés. Internet beállítása. Hardveres
problémák javítása. Cseregép. Tel.: 06-20-998-0798.

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

AAddóóbbeevvaallllááss  kkéésszzííttééss,,  AAPPEEHH--üüggyyiinnttéézzééss!!  AAddóótteerrvveezzééss,,
kkööllttssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..  HHeettii,,  hhaavvii  lliissttáákk  kkéésszzííttééssee,,  nnaapprraa--
kkéésszz  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 Katalin.

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, ingatlanok értékbecslését
gyakorlattal, referenciával vállaljuk. Kerkuska, tel.: 06/30-977-
6612.

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

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

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

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyékénye-
zés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos, 1013
Budapest, feszty Á. u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-8384, 06-
20-345-9963.

TTaakkaarrííttáásstt vállal Gellérthegyen élõ nyugdíjas nõ a
Gellérthegy környékén. Tel.: 386-6064.

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss házhoz megy!. Tel.: 203-5431, 06/30-553-
7947.

KKöönnyyvveellééss,,  bevallások készítése társaságok, egyéni vállalko-
zók részére, bérszámfejtéssel, teljeskörû ügyintézéssel. Tel/fax:
375-8734; 06-30-931-2894.

CCOOMMPPUUTTEERRKKLLIINNIIKKAA::  számítógép- javítás, karbantartás, al-
katrészbeszerzés, vírusirtás. Ingyenes kiszállással! Hívjon biza-
lommal! Tel.: 06/30-857-2653.

AAddááss--vvéétteell

TTöörröökk  szõnyegrestaurátor régi és új kézicsomózású szõnyegét
kézzel kitisztítja, szakszerûen megjavítja. Régi és új keleti szõ-
nyegeket vesz és elad, tanácsot ad. Üzlet cím: II. ker. Keleti károly
u. 20/B. Tel.: 315-2159; 312-0199 vagy 06-20-246-5394. 

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

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

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

EEllhhuunnyytt  festõmûvésztõl megmaradt, különbözõ méretû fa-
rostlemezek eladók. Érdeklõdni lehet a délutáni órákban a 375-
2043-as telefonszámon.

EEggéésszzsséégg

SSzzíívv  ééss  éérrrreennddsszzeerrii  sszzûûrrõõvviizzssggáállaatt.. Gyors, fájdalommentes
módszer az érelmeszesedés kimutatására korhatár nélkül.
Azonnali kardiológus orvosi kiértékeléssel. www.joszivvel.hu.
Jelentkezés: 06-30/954-0886.

„„GGYYÓÓGGYYÍÍRR    PPAATTIIKKAA”” gyógyszertár a Zsolt u. 11. szám alatt.
Nyitva tartás: H-P: 8-20 óráig.

ÁÁllllááss

KKiieemmeellkkeeddõõ  egyedi konstrukcióban megállapított jutalékért ru-
galmas munkaidõbe keresünk vállalkozó szellemû társértékesí-
tõket egy éve mûködõ Donáti utcai Re/Max Top ingatlaniro-
dánkba. Tel.: 06/30-694-0352, e-mail: sz.kovacs@remax.hu.

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa,,  fizika (vizsga)felkészítés minden szinten több
évtizedes referenciákkal. Tel.: 06-20-93-44-456, 250-2003.

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

AAnnggooll  ttáárrssaallggááss!!!!!!  Nyugdíjas, mûvelt angol úr otthonában, az
Erzsébet hídnál. 2500 Ft óránként. 
Jelentkezés e-mailen: m.rimmell@btopenworld.com.

AAnnaallíízziiss,,  integrál-differenciál számítás, valószínûségszámítás,
lineáris algebra tanítása, dolgozatra, vizsgára, szigorlatra felké-
szítés. Több mint húszéves gyakorlat. Tel.: 213-7747, 06-20-
518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa tanítás, középszintû és emeltszintû
érettségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés. Több mint húsz-
éves gyakorlat: tel.: 213-7747, 06-20-518-2808.

FFeellddeennkkrraaiiss  mmoozzggáásstteerrááppiiaa®®. Csütörtökön esténként 18 órá-
tól a Toldy Gimnáziumban. Jelentkezés: www.feldenkrais-tanfo-
lyam.hu. Tel.: 06-20-522-2721.

AAnnggooll  korrepetálást vállal felsõfokú nyelvvizsgával rendelke-
zõ angol szakos egyetemista. Tel.: 06-20-803-9347.

VVeeggyyeess

PPsszziicchhoollóóggiiaaii tanácsadás felnõtteknek-gyerekeknek. Disz-
lexia-szûrés, képességfejlesztés, pályaválasztási tanácsadás,
mediáció. Telefon: 375-7833, 06-70-257-9303.

IIddõõsseekk Otthonába történõ elhelyezésének teljes körû ügy-
intézése. Mobil: 06-30-9820-322; Telelefon:/fax: 303-2011. 

ÁÁppoolláásstt,, gondozást, lelki segítséggel szeretõ gondoskodással.
„Kunantikvárium”. Tel.: 06-20-971-7297.

HHeettii  eeggyy alkalomra keresek leinformálható takarítónõt a ke-
rületbõl. Tel.: 202-0082, délután 17 órától.
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A hirdetések tartalmáért 
a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!
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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)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@freestart.hu címen. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! 
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Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig személyesen a szerkesztõségben
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