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Ostromjáték a Várban

A hódoltság fénykorát, a fényûzõ török sátrak világát,
a tábori élet forgatagát, valamint a korabeli kézmûves
mesterségeket is felidézte az idén ötödik alkalommal
meghirdetett Buda Eliberata hagyományõrzõ feszti-
vál. Buda török alóli felszabadítására látványos ost-
romjátékokkal emlékeztek a résztvevõk.

Programajánló
A Budavári Mûvelõdési Ház, a Hagyományok Háza és
a Nemzeti Táncszínház õszi programjait ajánljuk az
érdeklõdõk figyelmébe.

A budai Vár legnemesebb hagyományai között a
Mesterségek ünnepének ma már nemzeti és nem-
zetközi rangja van. Augusztus 16. és 20. között a
bástyákon és a teljes várkörúton több száz népi
iparmûvész, szakács és iparos tartott szakmai be-
mutatót és kirakodóvásárt. A tradíciót ápolva,
küldötteik – köztük a mézeskalácsos, a pék és a fa-
zekas mesterség képviselõi – augusztus 20-án, az
arató-felvonuláson részt vevõ táncegyüttesek kísé-
retében a Kapisztrán térre vonultak, hogy közösen
vegyenek részt a kenyérszentelési ceremónián. 

A menet délután 3 óra elõtt néhány perccel ért a
Mária Magdolna toronyhoz, ahol félkört alkotva
felsorakoztak a különbözõ tájegységek népvise-
letbe öltözött követei. A menyecskék kezükben
tartották a nemzeti színû szalaggal átkötött új ke-
nyeret, míg kísérõiket – a történelmi zászlókat
tartó férfiakat, valamint a megyei népmûvészeti
egyesületek, és a hagyományõrzõ körök tagjait –
az érdeklõdõ budavári közönség és a turisták ha-
da vette körül. Az ünnepség résztvevõit Petrás
Mária népdalénekes Tóth Sándor Szent István-
ének címû dalával üdvözölte, majd a  Fondor ze-
nekar muzsikált.

Pontosan 3 órakor megszólalt a templom ha-
rangjátéka, jelezve egyben a ceremónia kezdetét.
A házigazda Budavári Önkormányzat nevében
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntöt-
te a megjelenteket: - Augusztus 20. jelentése
nem csupán államalapító Szent István király sze-
mélye miatt fontos dátum, hanem ezen a díszbe
öltöztetett napon megtaláljuk a lüktetõ élet apró
magyarázatait. Az  ünnepekben jelen van az élet,
ilyenkor az egyén és a nemzet létének sok szála
fonódik össze – kezdte beszédét a szónok, majd
így folytatta: A rendezõk a Mátyás templom épít-
kezései miatt ezúttal a megszokott helyszínrõl, a
Stróbl Alajos által alkotott Szent István szobor
elõl a Kapisztrán téri templomromhoz helyezték

át a kenyérszentelés ünnepét. A Mária Mag-
dolna torony egykor a magyarok templomának
része volt. Budavár ostromáig, 1602-ig ezen a he-
lyen folyt a keresztény hitélet. Ebbõl a templom-
ból sohasem lett mecset; a barokk átépítés után
helyõrségi templomként mûködött. A második
világháború után helyreállítható lett volna, de
Rákosi Mátyás meghozta a döntést: „Töröljük el
a budai Várból a magyarok templomát!”. Rákosi
1948. augusztus 20-án elmondott kecskeméti
beszédébõl mindenki érthetett. 

Akik túlélték a világháborút, 1948-ban még
reménykedtek a demokráciában. 1948 nyarán
szintén volt olimpia, 1936 után az elsõ. London-
ban 128 magyar sportoló 5 arany, 10 ezüst, és 12
bronz érmet szerzett. 

Akik azonban messzebbre láttak, tudták, hogy
diktatúra következik, mert a rendszerbõl ki lehet
találni az eseményeket. Rákosi a kecskeméti
népgyûlésen a téeszesítés mellett tette le a vok-
sot. Beszédében sürgette a mezõgazdaság gyors
átszervezését, és kijelentette: ezt a folyamatot
nagyban akadályozza a kulákság, mint az utolsó,
legszámosabb kizsákmányoló réteg. Itt kezdõ-
dött meg a Szent Istváni hagyomány lebontása.
Azóta nemzedékek nõttek fel úgy, hogy eltávo-
lodtak a földtõl. Ma szinte senki nem akar gaz-
dálkodni. Ha körülnézünk Ausztriában vagy
Szlovéniában, azt látjuk, hogy a családi gazdasá-
gok rendben virulnak. Magyarországon az új
földbirtokosok nem gazdái a vidéknek, nekik ki-
zárólag a profit a fontos. (Folytatás a  3. oldalon)
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„Az ünnep lényege a közösség” – idézte Hamvas Béla szavait köszöntõjében dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

Kenyérszentelés a Magdolna toronynál

Megújuló intézmények
A nyári idõszakban több kerületi
fenntartású oktatási intézmény újult
meg. Az ilyenkor szokásos karban-
tartási feladatok elvégzése mellett az
iskolák, óvodák és bölcsõdék egy ré-
szében jelentõsebb beruházásokat is
végrehajtott az önkormányzat.  

A középiskolák közül a Kosztolá-
nyi Dezsõ Gimnáziumban várja a leg-
több újdonság a gyerekeket. Máso-
dik üteméhez érkezett a tavaly meg-
kezdett ablakcsere program. Ezúttal
huszonegy nyílászárót cseréltek ki, jö-
võre valamennyi ablak megújul az ut-
cafronton. Az elektromos hálózat
modernizálása a kapcsolószekrénye-
ket érintette, a földszinti fiú WC tel-
jes felújításával pedig végéhez ért az
épület vizesblokkjainak korábban
megkezdett rekonstrukciója. A Szilá-
gyi Erzsébet Gimnáziumban új kéz-
mûves helyiséget alakítottak ki, vala-
mint lezárult az ablakok szigetelésé-
nek és javításának második fázisa. 

Megerõsítették és újraburkolták a
Lisznyai iskola támfalát, két szinten
befejezõdött a mellékhelyiségek fel-
újítása, illetve kicserélték a pincében
található zsibongó elöregedett pad-
lóburkolatát. Végéhez ért a villamos
rendszer három évvel ezelõtt meg-
kezdett teljeskörû rekonstrukciója a
Batthyány Általános Iskolában, ahol
a nyári szünetben a tanári és kony-
hai öltözõk, mosdók felújítását is el-
végezték. A Budavári iskolában meg-
újultak a tornatermi vizesblokkok és
hõszigetelõ polikarbonátra cserélték
a tornaterem tetõsík bevilágítójának
kopolitüvegét. 

Szinte teljes egészében felújították
a vizesblokkokat a Nyárs utcai óvo-

dában, a vezetékek és a burkolatok
cseréje, valamint a kert rendezése
mellett az épület süllyedését is sike-
rült megállítani. A vízivárosi óvoda
Iskola utcai épületében megújultak
az emeleti mosdók, illetve befejezõ-
dött a lámpatestek cseréje. Szintén
az emeleti mosdók szépültek meg az
óvoda Toldy Ferenc utcai szárnyá-
ban, itt a bejárati portál teljes cseréje
is megtörtént. Korszerûsítették a
Tigris utcai bölcsõde világítását, va-
lamint felújították az egyik gyermek
fürdõszobát. Energiatakarékos lám-
pákat és új tornyos csúszdát kapott
az Iskola utcai bölcsõde, míg a Lovas
utcában 230 nm padlóburkolatot
cseréltek ki. A kötelezõ szabványosí-
tási felülvizsgálat keretében a nyár
folyamán valamennyi óvodában és
bölcsõdében felújították a játszósze-
reket, több helyütt új ütéscsillapító
gumialjzatot fektettek le. 

Megtartotta elsõ ülését a Budavári Idõsügyi Tanács. Az új
grémium feladatai közé tartozik az idõsek életkörülményeit
közvetlenül érintõ jogszabályok véleményezése, javaslattétel
a tervezett intézkedésekrõl, konzultációk kezdeményezése a
végrehajtás tapasztalatairól, s részvétel a helyi szociális és
egészségügyi  stratégia kialakításában. Az alakuló ülésen el-
hangzott: a meghívott szervezeteken kívül további civil és
egyházi közösségek közremûködésére is számítanak.

A Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete júniusi ülé-
sén döntött a Budavári Idõsügyi Tanács létrehozásáról, azzal
a céllal, hogy ellássa a kerületi idõsek érdekeinek védelmét,
illetve javítsa a kerület vezetése, szociális és egészségügyi in-
tézményei, valamint az idõsekkel foglalkozó szervezetek kö-
zötti információáramlást. Az országos Idõsügyi Tanács min-
tájára létrehozott grémium a polgármester, a Népjóléti
Bizottság elnökének, a szociális és egészségügyi intézmények
vezetõinek, továbbá a kerületben mûködõ, az idõsekkel kap-
csolatban álló civil, karitatív és egyházi szervezetek képviselõ-
inek részvételével állt fel. 

A Budavári Idõsügyi Tanács július 17-i alakuló ülésén dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester, a tanács elnöke elmond-
ta, hogy a kerületben igen magas az idõsek aránya, a lakosság
közel harmada 62 éven felüli, így az önkormányzat szociális
és egészségügyi ellátórendszerének egyik fõ irányvonalát az
idõs emberek ellátása jelenti. „Az önkormányzat lehetõsége-
ihez képest mindent megtesz, hogy megfelelõ gondoskodást
nyújtson. Bár nem vagyunk gazdag kerület, de az idõsgondo-
zást, az idõsek ellátását, a segítségnyújtást eddig is és a jövõ-
ben is prioritásként kezeljük” – jelentette ki Nagy Gábor
Tamás. A polgármester felsorolta azokat az ellátási formá-
kat, amelyeket az önkormányzat az idõs emberek megsegíté-
se érdekében mûködtet. Mint jelezte, évek óta sikeresen mû-
ködik a kerületben az idõsek klubja, a szociális étkeztetés, és
a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás. Nagy hangsúlyt fektet
az önkormányzat arra is, hogy az idõs embereket a társada-
lomban tartsa, ennek érdekében kulturális programokat,
adventi koncerteket, karácsonyi ünnepséget, kiránduláso-
kat szervez, illetve támogatja az ezzel foglalkozó karitatív szer-
vezeteket, egyházakat. Nagyon sikeres a kerületi nyugdíjasok
körében a zamárdi üdülés is; a Balaton-parti üdülõben az
idõs emberek kedvezményes áron nyaralhatnak egy-egy he-

tet. A polgármester elmondta azt is, hogy a karácsony köze-
ledtével az önkormányzat étkezési utalványokkal ajándékoz-
za meg a 80 év feletti lakosokat. Hozzátette: sajnos a kor-
mányzat bürokratikus szabályozással, az adóterhek növelésé-
vel „bünteti” azokat az önkormányzatokat, amelyek segíte-
nek a rászorulóknak.

A Budavári Idõsügyi Tanács elsõ összejövetelén Nagy
Gábor Tamás elnökként ismertette a grémium elõtt álló fel-
adatokat. A tanács véleményezi az idõsek életkörülményeit
közvetlenül érintõ jogszabályokat, illetve más kormányzati
és önkormányzati döntéseket, javaslatokat tesz a tervezett in-
tézkedésekkel kapcsolatban, konzultációt kezdeményez a
végrehajtás tapasztalatairól, valamint részt vesz a helyi szoci-
ális és egészségügyi stratégia, szociálpolitikai koncepció ki-
alakításában. Emellett közvetítõ szerepet is betölt az idõsel-
látással foglalkozó civil, karitatív és egyházi szervezetek, vala-
mint az önkormányzat között. 

Dr. Pósfai Gábor, a Népjóléti Bizottság elnöke – aki kép-
viselõként a kerületi idõsügyi szervezet létrehozását kezde-
ményezte – az alakuló ülésen arra hívta fel a figyelmet, hogy
a meghívott szervezetek mellett további résztvevõkre is szá-
mít a tanács, mivel szeretnék, ha minél közelebbi kapcsolat-
ba kerülhetnének a kerületben élõ idõs emberekkel, minél
jobban megismerhetnék problémáikat, és õk is jobban meg-
ismernék azokat a lehetõségeket, szolgáltatásokat, amelyek-
kel az önkormányzat segíteni kíván nekik. Ennek értelmé-
ben várják azoknak az egyházi és civil szervezeteknek a jelent-
kezését, amelyek szívesen bekapcsolódnának az Idõsügyi
Tanács munkájába. A Népjóléti Bizottság elnöke beszámolt
arról, hogy már felmerültek olyan együttmûködési lehetõsé-
gek a kerületben mûködõ egyházak és az idõsek ellátását vég-
zõ szolgáltatók között, melyekkel egyrészt spirituális téren
gazdagítani lehetne az idõsek gondozását, másrészt elõ lehet-
ne segíteni az egyházak missziós tevékenységét, küldetésük
sikerét.

Dr. Pósfai Gábortól megtudhattuk: a jelenlegi tervek sze-
rint negyedévenként kerül sor a Budavári Idõsügyi Tanács
ülésének összehívására, azaz legközelebb éppen októberben,
az Idõsek világnapján fognak ülésezni. A képviselõ reményét
fejezte ki, hogy a tanács hatékony munkájának eredménye-
képp tovább tudják javítani az idõsek életkörülményeit, illet-
ve a nekik nyújtott szolgáltatások színvonalát. - d -

Megalakult a Budavári IdõsügyiTanács



Dr. Beöreöndy János mint minden nap, a múlt
kedden is,  reggeli után kiolvasta a Magyar
Nemzetet. Ezúttal elegánsabb volt a szokásosnál,
beült a karosszékébe és elégedetten szemlélte a
körülötte serénykedõ családtagokat. Amikor
megszólalt a csengõ, biztos volt benne, hogy nem
a házi orvos vagy a szomszéd érkezett, hanem dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester úr, aki születés-
napja alkalmából kívánta felköszönteni. 

A krisztinavárosi Pauler utca – nagy idõk nagy ta-
nújaként – még ismerhette az itt felnõtt Jánoskát.
A kisfiú a székesfehérvári, kertes szülõi házból ke-
rült ide, ahol a kertet immár a szomszédos
Vérmezõ jelentette. Az elsõ világégés idején már
innen járt iskolába, késõbb a jogi egyetemre, és
csak nõsülése után települt át Buda más vidéké-
re. Hét évvel ezelõtt, amikor felesége halála után
János bácsi visszatért – és összeköltözött a legidõ-
sebb lányával – a postás még emlékezett a
Beöreöndy névre.

A Magyar Királyi Honvédségben különleges
évjáratnak számítottak az 1908-ban született fi-
úk. A trianoni békeszerzõdés ugyanis eltiltotta
Magyarországot a kötelezõ sorkatonai szolgálat-
tól, amelyet csak 1926-ban állítottak vissza.
Ehhez, az „elsõ” korosztályhoz tartozott a
Beöreöndy fiú is, aki az egyetem befejezése után a
Bercsényi tüzér osztaghoz került. Ezredes édesap-
jához méltóan, az alapkiképzés után, önkéntes-
ként vállalta a szolgálatot. Felettesei tartalékos
tisztté nevelték. Azt meséli, jó beosztása volt, a tü-
zér osztag II. lövegének elsõ tisztje lett. Több évti-
zedes jogászi pályáján közel sem történt annyi
rendkívüli eset, mint amennyit katonaként átélt.
Máig emlékszik rá, hogy 1941. július 30-án egy
ukrán faluba vitte a hadiparancsot, amikor egy
repülõ megtámadta a kocsiját. A szerencse mellé
szegõdött, ezért idõs korában visszaemlékezéseit
maga vetette papírra. Vendégeinek fejbõl idézi a
legdöbbenetesebb élményeit. 1965-ben történt
egy-két hét különbséggel e két mozzanat: „Ahogy
fölszállok a villamosra, a vezetõ kiszól a fülkébõl:
-Tiszteletem, hadnagy úr! Kiderült, hogy egy haj-
dani katonám vezette a villamost. Váratlan köszö-
nése rendkívül jól esett, és büszkeséggel töltött el.
Ettõl az esettõl függetlenül, de szinte ezzel egy idõ-
ben, hivatalos levélben közölték, hogy származá-
som miatt megvonták a tiszti rangomat.” Dr.
Beöreöndy János ma is várja, hogy egyszer még

visszakapja a katonai rangját, amit egy letûnt
rendszer politikai okokból vett el tõle. 

A jó Isten öt leánygyermekkel áldotta meg. Má-
ria, Anikó, Judit, Klára és Rita a nehézségek elle-
nére vidámságot és nagy boldogságot hoztak a
család életébe, sajnos azonban Anikó túl hamar
távozott a többiek közül. 

Századik születésnapján – augusztus 12-én – a
teljes családi kör, benne négy unoka és két déd-
unoka köszöntötte a családfõt. Amikor egy jó
héttel késõbb az ajándékok felõl érdeklõdünk, a
legfinomabb desszertek és marcipánok között
János bácsi három könyvet is mutat, amelyek kö-
zül egyet már majdnem kiolvasott. Egy különle-
gesség is ott rejtõzködik a komódon: a lányok ösz-
szeállítást készíttettek az Országos Széchényi
Könyvtárban az 1908. augusztus 12-i hírlapok
másolataiból.

Dr. Beöreöndy János úgy véli, hosszú életét a
jó Istennek köszönheti, de mérsékletes élet-
módjával maga is igyekezett egészségben meg-
öregedni. Néhány kivételrõl azonban nem
mondott le: a tarokkról, az édességrõl és néha
napján egy pohárka édes borról.

-a-

s Folyamatban lévõ kivitelezések:
m Iskola utca (Batthyány utca – Vám ut-

ca között) – vízvezeték rekonstrukció.
Tervezett befejezés: 2008. szeptember
közepe.

m Dezsõ utca (Czakó utca – Naphegy tér – Fém ut-
ca között) – vízvezeték rekonstrukció. Tervezett befe-
jezés: 2008. augusztus vége.

m Donáti utca (Hunyadi János utca – Vám utca kö-
zött) – gázvezeték rekonstrukció. Tervezett befejezés:
2008. szeptember vége.

m Budai Duna-parti fõgyûjtõcsatorna építése.
2008. augusztus 21-tõl a Budai alsó rakpart Döb-
rentei tér és Margit híd közötti szakasza is lezárásra
került a Fõgyûjtõcsatorna építése miatt. Tervezett be-
fejezés: 2009. április 30.

m Budai Duna-parti fõgyûjtõcsatorna építésével
összefüggõ Ördögárok megcsapoló vezeték építése
(sajtolása) az Apród utca, Szarvas tér környékén és a
Krisztina krt. Attila út közötti területen, valamint a
Kereszt utcában. A Krisztina krt. Dózsa György téri
szakasza is lezárásra került, a gépjármûforgalom pe-
dig átterelésre került az Attila útra. A Kereszt utca is
csak egy irányban járható a Czakó utcától a Szarvas
tér irányába. Tervezett befejezés: 2008. november
10.

m Budai alsó rakpart (Döbrentei tér – Halász utcai
lehajtó között) – gázvezeték rekonstrukció (a Fõgyûj-
tõcsatorna építésével egyidejûleg)

s Várható útfelújítások:
m Hunyadi János út (Clark Ádám tér – Dísz tér kö-

zött). Fõvárosi Önkormányzat beruházásában. A kivi-
telezés ideje: az ismételten módosított idõpont szerint
2008. szeptember 1-tõl szeptember 12-ig.

mAladár utca – Czakó utca – Dezsõ utca – Naphegy
tér (78-as busz útvonala). Fõvárosi Önkormányzat be-
ruházásában a közmûfelújítások után. Tervezett kez-
dés: 2008. õsszel.

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

mMarkovits Iván utca (Fõ utca – Iskola utca között).
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat beruhá-
zásában a közmûfelújítások után. Tervezett kezdés:
2008. õsszel.

m Úri utca (Szentháromság utca – Dísz tér között).
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat beruhá-
zásában. Tervezett kezdés: 2008. õsszel.

s Várható közmûfelújítások:
m Iskola utca (Batthyány utca – Corvin tér között) –

gázvezeték rekonstrukció
m Csap utca (Hegyalja út – Aladár utca között) –

csatornarekonstrukció.
m Mátray utca (Várfok utca – Logodi utca között) –

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

gázvezeték rekonstrukció.
m Franklin utca (Iskola utca – Franklin utca 2. kö-

zött) – gázvezeték rekonstrukció.
m Szentháromság tér (Tárnok utca és Szent-

háromság tér között) – vízvezeték rekonstrukció.
m Naphegy utca (Fém utca – Czakó utca között) –

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

– gázvezeték rekonstrukció.
m Fortuna utca (Bécsi kapu tér – Hess András tér

között) – gázvezeték rekonstrukció.
m Várfok u. 2. – Ostrom utca – Lovas út 41. (Várfok

u. 2.) sz. ingatlan villamos energia ellátása.
m Vérmezõ – Krisztina krt. – Attila út – Vérmezõ út

– Várfok utca – Ostrom utca – Szabó Ilonka utca –
Fiáth János utca – Toldy Ferenc utca – Vérmezõ és
környéke – 10 kV-os földkábel hálózat rendezés. 

Budavári Önkormányzat Építési Iroda

Út- és közmûfelújítások

Tanfolyam közös képviselõknek
Az I. kerületi Házgondnoksági Kft., a Budavári Önkor-
mányzat és a Közös Képviselõk Egyesülete szeretettel
meghív minden érdeklõdõt a következõ konzultáció-
jára.

TTéémmaakköörröökk:: - Felkészülés a téli idõszakra, szüksé-
ges karbantartási munkák elvégzése. - Gazdálkodás
az energiával, avagy hogyan csökkenthetõ a fûtési
számla. - Európai uniós pályázatokon való részvétel. -
Jogi kérdések - 2003. évi CXXXIII. törvény alapján.
HHeellyysszzíínn::  BBuuddaappeesstt,,  II..  kkeerr..,,  KKaappiisszzttrráánn  ttéérr  11..,,  fföölldd--
sszziinntt,,  kkééppvviisseellõõ--tteessttüülleettii  tteerreemm..  IIddõõppoonntt::  22000088..
sszzeepptteemmbbeerr  2233..  kkeedddd,,  1177  óórraa.. További információ:
356-0388, kopor@hazga.hu.

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvá-
nos pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ, lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladására, illet-
ve, bérbeadására.

A részletes pályázati kiírás átvehetõ a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati
Irodáján.

Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1. Tel: (1) 458-
3000, 458-3030, vagy megtekinthetõ az önkor-
mányzat honlapján, a www.budavar.hu internet címen,
a Pályázatok/Vagyoni Iroda menüpont alatt.

Röviden

AA  BBeellüüggyymmiinniisszztteerr  5511//11999999..  ((XXIIII..2255..))  sszzáámmúú  rreenn--
ddeelleettee  mmóóddoossííttoottttaa  aa  kkéémméénnyysseepprrõõiippaarrrraa  vvoonnaatt--
kkoozzóó  eellõõíírráássookkaatt..  EEsszzeerriinntt,,  aa  kkéémméénnyysseepprrõõiippaarrii
kköözzsszzoollggáállttaattááss  vvééggzzéésséénneekk  vváárrhhaattóó  iiddõõppoonnttjjáátt  ffééll
éévvvveell  kkoorráábbbbaann  aa  ttuullaajjddoonnooss  ttuuddoommáássáárraa  kkeellll  hhoozz--
nniiaa  aa  sszzoollggáállttaattóónnaakk..  AA  FFõõvváárroossii  KKéémméénnyysseepprrõõ
KKfftt..  öösssszzeeáállllííttoottttaa  tteevvéékkeennyyssééggéénneekk  vváárrhhaattóó
üütteemmtteerrvvéétt  aa  22000099..  éévv  vvééggééiigg  tteerrjjeeddõõ  iiddõõsszzaakkrraa,,
aazz  iiddõõppoonnttookkaatt  aa  mmeelllléékkeelltt  ttáábblláázzaatt  ttaarrttaallmmaazzzzaa..
s A munkavégzés tervezett helyszínei

JJaannuuáárr:: Tigris u. – Lisznyai u. – Czakó utcák által
közigazgatásilag határolt terület.

FFeebbrruuáárr::  Mészáros u. – Kuny D. u. – Krisztina krt.
– Hegyalja u. – Gellérthegy u. - és a Tigris u. –
Lisznyai u. – Czakó utcák által közigazgatásilag ha-
tárolt terület.

MMáárrcciiuuss:: Krisztina krt. – Mikó u. – Logodi u. által
közigazgatásilag határolt terület.

ÁÁpprriilliiss:: Várkert rakpart – Döbrentei tér – Attila
út páratlan oldal által közigazgatásilag határolt te-
rület.

MMáájjuuss:: Logodi u. – Váralja u. – Orom u. – Szirtes
u. – Mihály utcák által közigazgatásilag határolt te-
rület.

JJúúnniiuuss:: Aladár u. páratlan oldal – Hegyalja u. pá-
ros oldalával közigazgatásilag határolt terület, vala-
mint Duna – Lánchíd u. – Farkasbíró u. – Iskola u. –
Batthyány tér által közigazgatásilag határolt terület.

JJúúlliiuuss:: Széna tér – Fiáth János u. – Batthyány u.
– Vérmezõ utcák által közigazgatásilag határolt
terület.

AAuugguusszzttuuss::  Várfok u. – Mátray u. – Fazekas u. –
Mária tér – Tóth Árpád sétány – Dísz tér – Móra
Ferenc u. végig.

SSzzeepptteemmbbeerr:: Szentháromság tér – Szenthárom-
ság utca – Úri u. – Kapisztrán tér – Petermann bíró
u. és az általuk közigazgatásilag határolt terület, va-
lamint a Hattyú u. – Csalogány u. – Donáti u. – Lo-
vas u. – Szalag utcák végig

OOkkttóóbbeerr::  Hunfalvy u. – Hunyadi J. u. – Pala u. –
Ponty u. – Toldy F. utcák által közigazgatásilag hatá-
rolt terület.

NNoovveemmbbeerr:: Bécsi kapu tér – Kard u. – Országház
u. – Tárnok u. – Táncsics Mihály utcák által közigaz-
gatásilag határolt terület.

A kirendeltség címe: 1011 Budapest, Fõ u. 19.
Telefon: 355-7491.

Kéményseprés 
és kéménytisztítás
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aazz
IIddõõsseekk  vviilláággnnaappjjaa  aallkkaallmmáábbóóll  sszzeerrvveezzeennddõõ  hhaajjóókkiirráánn--
dduulláássrraa  sszzeerreetteetttteell  vváárrjjaa  aazz  II..  kkeerrüülleettii  iiddõõss  ppoollggáárrookk  jjee--
lleennttkkeezzéésséétt..

AA  hhaajjóókkiirráánndduullááss  iiddõõppoonnttjjaa::  22000088..  ookkttóóbbeerr  11..
s Program:

m 8.30 órakor gyülekezés az I. kerületi Batthyány té-
ren.

m Indulás a Batthyány téri hajókikötõbõl 9.00 órakor
m Útvonal Budapest – Szentendre - Budapest
m Szentendre nevezetességeinek megtekintése
m Visszaút várhatóan 13.00-kor, ebéd a hajón 

mÉrkezés Budapest Batthyány térre várhatóan 15.30
órakor.
s Jelentkezési határidõ:

22000088..  sszzeepptteemmbbeerr  1100--2255..  kköözzöötttt  88..0000--1133..0000,,  kkiivvéétteell
sszzeepptteemmbbeerr  1122..  ((ppéénntteekk))  ééss  sszzeepptteemmbbeerr  1199..  ((ppéénntteekk))..

Jelentkezni csak személyesen lehet az alábbi címen:
Gondozási és Támogató Szolgálat, 1013 Budapest, Attila
út 8., Tel.: 356-6584 

A jelentkezés szükséges okmányok: személyi igazol-
vány,lakcímkártya,nyugdíjszelvény. A jelentkezés felté-
tele: az öregségi vagy rokkantsági nyugdíj havi összege
ne haladja meg a 142.500,-Ft-ot.

Hajókirándulás  az Idõsek világnapján

Egy százéves úr a Krisztinavárosban

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a Budavári Önkormányzat nevében hatalmas csemegekosárral, virággal és egy személyes
hangú levéllel köszöntötte az ünnepeltet. Beszélgetésük végén segítséget ígért, hogy az egykori tartalékos tiszt mielõbb vissza-
kaphassa megvont rangját. 



(Folytatás az 1. oldalról)

Rákosi a klerikális reakció ellen is harcot hirde-
tett, amelynek nyomán Münnich Ferenc, Bu-
dapest rendõrfõkapitánya nem engedélyezte a
Szent Jobb körmenetet. Ugyanazon év szeptem-
berében megalakult az ÁVH, feloszlatták a NÉ-
KOSZ-t, és december 23-án letartóztatták Mind-
szenty József hercegprímást. Januárban Rajk
Lászlót bebörtönözték, lecserélték a cí-
mert és az ország sztálini alkotmányt ka-
pott. Ezzel befejezõdött a Szent Istváni
megyerendszer lebontása.

Olyan idõszak kezdõdött, amelyben
az állam ellensége lett az állampolgár-
nak. Megkezdõdött a beszolgáltatás, jött
a békekölcsön, majd következett az ela-
dósodás, az adók és járulékok bevezetése
és a fiatalok elvándorlása.

– Ilyen országról álmodoztunk? –
hangzott a költõi kérdés. Ma az alkalma-
zott a saját országában a beszállítók ki-
szolgáltatottja. S hogy miben bízhatunk?
Kizárólag a hagyományok megtartó ere-
jében. Történelmünk kezdete óta 36
nemzedéknyi magyar igazolja Móricz
Zsigmond szavait: „S itt vagyunk ezer év
óta. Valósággal itt vagyunk. Nem lehet
letagadni, hogy itt. Nyolc millió, tíz mil-
lió az egész emberiség ezermilliónyi né-
pében. De itt vagyunk? és ki fog meg-
szüntetni, hogy ne legyünk?” Velünk
együtt itt van évezredes kultúránk. Ezt a
kultúrát testesíti meg a Mesterségek ün-
nepe, amelyért külön köszönet a szerve-
zõknek és a résztvevõknek.

A kenyérszentelés fontos, õsi rítus,
amelynek során az isteni áldást kérjük
életünkre. Hamvas Béla úgy fogalma-

zott, „az ünnep lényege a közösség.  Amikor az
ember a többi emberrel a magasabb létben talál-
kozik, kilép a szenvedésbõl. Ez az ünnep a közös-
ség. A közösség kezdete, mikor az emberben fel-
ébred a tudat: nem vagyok egyedül, és minden
ember sorsával elszámolni tartozik.” Népünk és
nemzetünk nagy búzatáblájának egy-egy kalásza
vagyunk. Kérem az Istent, áldja meg e földet,

hogy hazánk termékeny legyen – zárta köszöntõ-
jét dr. Nagy Gábor Tamás. 

A beszéd után Petrás Mária elénekelte a Te
benned bíztunk kezdetû 90. zsoltárt, és a Boldog
asszony anyánk címû könyörgést, majd az ün-
nepség a kenyérszentelés mozzanatához érkezett. 

Csernáth Zoltán, a Budavári Nagyboldog-
asszony templom plébánosa a kenyér- és halsza-
porítás történetét olvasta fel a Szentírásból.
Bibliamagyarázatában kitért a tanítványok hely-
zetére. A 12 egyszerû ember az ötezer fõs éhes tö-
megben figyelmezteti Jézust, hogy a nép megéhe-
zett. Mindössze öt kenyerük és két haluk volt, de
a tanítványok nem kételkedtek. Várták, hogy
Mesterük mit tesz ebben a helyzetben. Rájöttek,
hogy nincs mitõl félniük. Az égre kell tekinteni,
és Isten áldását kérni. És az ima meghallgatásra
talált; mindenkinek jutott a halból és a kenyér-
bõl is. 

Rajtunk áll a sorsunk, hisszük-e vagy nem! –
figyelmeztetett Zoltán atya. Ha hiszünk, ma
ugyanúgy megtörténhet, hogy ami kevéssel ren-
delkezünk, azt Isten megáldja, és az elegendõ
lesz.

A rövid példázat után Csernáth Zoltán imát
mondott, majd sorban megszentelte a különbö-
zõ tájegységek új kenyereit. A megszentelt kenye-
ret Vajda László kovácsmester, a Szabolcs-Szat-
már megyei Népmûvészeti Egyesület elnöke szel-
te meg. A ünnepség résztvevõi és az érdeklõdök
között ezután nemcsak a telerakott kenyeresko-
sarak jártak körbe egy kis kóstolóra, hanem egy
pohár bor is jutott mindenkinek. 

A Himnusz közös eléneklése után az aratófel-
vonulás résztvevõi a közönség kíséretében vissza-
tértek a Mesterségek ünnepére, ahol egészen az
esti tûzijátékig folyatódtak a programok és a kira-
kodóvásár. R. A.

A két évvel ezelõtti, augusztus 20-i tragikus vihar
áldozatainak emlékére egy emlékfát avatott a
Budavári Önkormányzat a Duna-parton. 
Az emlékmûvet annak a kidõlt fának a helyén
állították fel, amely két ember halálát okozta.

Öten életüket vesztették, száz-százötvenen köny-
nyebben, több mint ötvenen pedig súlyosan meg-
sérültek 2006. augusztus 20-án, amikor orkán-
erejû vihar csapott le az ünnepi tûzijáték egy-más-
félmilliós létszámú nézõközönségére. Ketten a
Bem rakparton lelték halálukat, ahol a viharos
szél kettétört és a tömegre döntött egy hatalmas
fát. Itt, a tragikus végkimenetelû állami ünnepség
második évfordulóján a Budavári Önkormány-
zat emlékfa állításával emlékezett az elhunytakra.
A faragott alkotáson látható kettétört fa, a fészkét
sirató madárpár és a rájuk magasból tekintõ tün-
dérarc egyszerre három dologra figyelmeztet ben-
nünket: a tragédiára, a természet legyõzhetetlen
erejére, és az emberi felelõsségre – mondta a ke-
rület polgármestere avatóbeszédében. Az embe-
reket maga alá temetõ fa csonkja már a szeren-
csétlenség másnapján emlékhellyé vált, megható
és lélekemelõ volt látni, hogy sokan szinte azon-
nal mécseseket gyújtottak és virágokat helyeztek
el az áldozatok emlékére. Mint dr. Nagy Gábor
Tamás fogalmazott, a tragédia megmu-
tatta, milyen sokan vagyunk, akik átérez-
zük a gyászolók, a sérültek fájdalmát, s
együtt érzünk velük bánatukban.

Két évvel ezelõtt az ember nem csak
áldozat, hanem felelõs is volt a tragédi-
ák bekövetkeztéért – emlékeztetett a
polgármster. Bár e tekintetben még ma
is sok a nyitott kérdés, szerinte egy tanulság min-
denképpen levonható: nem lehet annyira fon-
tos egy show, egy szerzõdés, vagy az azzal járó
anyagi haszon, hogy ártatlan emberek életét ve-
szélyeztesse.

A Budavári Önkormányzat már két évvel ez-
elõtt, közvetlenül a tragédia után kezdeményez-
te, hogy a kidõlt fa megmaradt csonkjában az ál-

dozatokra emlékeztetõ faragás készüljön. A
csonkot azonban idõközben eltávolították,
ezért egy új emlékmû terveit nyújtották be enge-
délyezésre a fõvároshoz. Miután hosszú idõ el-
teltével megkapták az engedélyeket, a fõvárosi

kezelésû rakparti fasorban a mementó tervezett
helyét – s még véletlenül sem a szomszédos üres
fahelyet – egy facsemetével ültették be, így to-

vábbi késedelmet szenvedett az emlék-
mûállítás. A polgármester szerint egye-
sek talán abban reménykedtek, hogy a
feledékenység minden történést meg
nem történtté változtat, ám nem így
lett: az emlékmûállítás azt jelképezi,
hogy a múltat nem törölhetjük el.
Hangsúlyozta: „a hozzátartozók szívé-

ben még ma is ott a gyász, az õ életüket, vesztesé-
geiket nem változtathatjuk meg, az áldozatokat
nem támaszthatjuk fel – ezért sem viselkedhe-
tünk úgy, mintha mi sem történt volna.” 

-d-

Csoportos kiállítás a Várnegyed Galériában 
Az I. kerületben élõ, vagy a kerülethez kötõdõ mûvé-
szek alkotásaiból augusztusban új tárlatot mutatott
be a Várnegyed Galéria. A második nyári csoportos
kiállításon Akiram, Bánsághi Tibor Vince, Herczeg
Ferenc, Petneki Jenõné Petrich Kató és Vasné Katona
Hajnalka festményei kerültek a galéria falaira. A
megnyitón Szakolczay Lajos mûvészeti író az összeál-
lítás különlegességeire hívta fel a figyelmet: egyrészt
arra, hogy egy szinte ismeretlen életmû, az 1987-ben
elhunyt Glatz Oszkár-tanítvány, Petneki Jenõné
Petrich Kató ragyogó munkáinak egy része a közön-
ség elé került. Másrészrõl az ábrázoló és nonfiguratív
mûvek bátor egymás mellé állítására mutatott rá, hi-
szen ezekben is van valami közös: a formában és a
„formátlanságban” önmagát megtaláló lélek kiára-
dása. A Várnegyed Galéria (I., Batthyány u. 67.) 2008.
szeptember 6-ig, 11-18 óra között várja a csoportos
kiállítás iránt érdeklõdõ látogatókat.

BLSZ klubnap
A Budavári Lakosok Szövetsége elsõ õszi klubnapját
2008. szeptember 9-én (kedden) 17 órakor tartja a
Várnegyed Galériában. (I. ker., Batthyány u. 67.) Min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak.

Örmény est 
A Budavári Örmény Kisebbségi Önkormányzat szere-
tettel meghívja a kerület lakóit  Vidám örmény est a
Tabánban címû irodalmi, zenei és gasztronómiai ren-
dezvényére szeptember 8-án 17 órakor. Közremû-
ködnek: Várady Mária és Flórián Antal színmûvészek
valamint Yengibarian David harmonikamûvész. Be-
vezetõt mond: Sediánszky János alpolgármester.
Helyszín: a Tabáni Terasz Étterem (Budapest I. ker.
Apród utca 10.)

Lecsófõzés a Czakón
Hatodszor rendezi meg a Naphegyi Res Publica
Egyesület a Czakó utcai sportközponttal összefogva a
Szent Lecsó Népünnepélyt a Czakó utcai sporttele-
pen. Ebben az évben is szeptember második vasár-
napján, 14-én délben gyulladnak meg a tüzek a részt-
vevõ csapatok kondérjai alatt és készül el az a min-
denki által kedvelt magyar étel, amelynek bármely
más ételnél több variációja található. Jelentkezni lehet
a Czakó utcai sportközpont vezetõjénél a 3750-336-
os telefonszámon, majd befizetni a 3.000 forintos
csekket, s ezzel igénybe vehetõ egy kondér-hely a
hozzá való asztallal, padokkal, tûzifával. A résztvevõk
maguk hozzák a lecsót, a jóféle borokat, pálinkákat,
kést, villát, tányért és persze a vendégeket, akik kor-
látlan számban érkezhetnek egy családias, barátok-
kal eltöltött kellemes délutánra a Naphegyre.

Mozgássérültek klubnapja
Az I. kerületi mozgássérültek legközelebbi klubnapja
2008. szeptember 16-án 15 órakor lesz a Budavári
Mûvelõdési Házban (Budapest, I. Bem rakpart 6.).
Mindenkit szeretettel várnak.

Csúcsminõségû tévézés az elsõ kerületben
Mostantól kerületünkben is elérhetõ az Antenna
Digital HD minõségû TV adása, ami a legtöbb szakér-
tõ szerint forradalmasítani fogja a televíziózást. A
HDTV által nyújtott minõségbeli javulás legalább ak-
kora mértékû, mint amekkora a színes televíziózás
megjelenése volt a fekete-fehér korszakban. A jóval
nagyobb képpontszámnak köszönhetõen abszolút
valósághû képek, a térhatású, 5.1-es Dolby Digital
hang igazi moziélményt varázsol a saját lakásunkba,
legyen szó egy izgalmas sportközvetítésrõl, egy lát-
ványos természetfilmrõl, vagy éppen egy mozgalmas
kalandfilmrõl. A nagyfelbontású tévére jellemzõ ki-
sebb nézõtávolság és nagyobb látószög együttesen
azt eredményezi, hogy a nézõ az események részesé-
vé válik, a HDTV minden részletet és minden színt a
maga valóságában mutat meg.  Az immár 40 ezer elõ-
fizetõvel rendelkezõ Antenna Digital a minõségi tele-
víziózás élményén túl olyan kényelmi szolgáltatáso-
kat is biztosít a HDTV-rajongóknak, mint az elektro-
nikus mûsorújság, a választható hang és felirat, vagy
a 24 órás ügyfélszolgálat.

Tabulatúra régizenei klub
Szeptember 8-án hétfõn este 19 órakor Tabulatúra
régizenei klub indul a régi korok zenéi iránt érdeklõ-
dõk számára a Budai Református Egyházközség
Szilágyi Dezsõ téri gyülekezeti házában. A korábban a
Marczibányi téren, majd az Aranytíz Mûvelõdési
Központ Bartók-termében mûködõ klub a zenei mû-
sorok, hangszerbemutatók és kötetlenebb zenei ka-
landok mellett meghívott vendégmûvészek elõadá-
saival is igyekszik a közönség közelébe hozni a régi
idõk kultúráját. A klubnapokat ebben a félévben min-
den hónap második hétfõjén tartják 19 órától: szep-
tember 8-án: Klubnyitó - meglepetés! Október 13-
án: A reformáció korának zenéje. November 10-én:
Barokk és manierizmus. December 15-én: Régizene
advent idején. A klubnapokat az I. kerület lakói ingyen
látogathatják, amennyiben igazoltan I. kerületi lako-
sok. További információk a zenekar honlapján:
www.tabulatura.hu és a www.gyulekezet.hu honlapon
érhetõk el.

Röviden
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Kenyérszentelés a Magdolna toronynál

Emlékfát avattak a Duna-parton

Hat elsõ osztályban 148 gyermek kezdi meg ta-
nulmányait az önkormányzati fenntartású álta-
lános iskolákban, ami kis emelkedést jelent az
elõzõ évi adatokhoz képest. Népszerûek a gimná-
ziumok is, a három intézménybe mintegy száz-
nyolcvanan iratkoztak be.

A Közoktatási törvény szerint az általános isko-
lákba kötelezõ felvenni az intézmény körzetében
élõ jelentkezõket. Máshonnan érkezõk csak ak-
kor iratkozhatnak be, ha az osztálylétszám nem
éri el a huszonhatot. Ilyenkor a fennmaradó he-
lyeket kerületi, illetve kerületen kívüli jelentke-
zõkkel töltheti fel az intézmény. További elsõ osz-
tályok akkor indíthatók, ha a körzetes gyermekek

száma legalább húsz százalékkal meghaladja a hu-
szonhatot. 

Az elsõs osztályok létszáma az általános iskolák-
ban húsz és huszonöt fõ között alakul, a gimnázi-
umokban azonban helyenként eléri a harmincat.
Mindhárom kerületi fenntartású általános isko-
la két-két elsõ osztállyal vág neki az új tanévnek. A
normál tantervû mellett a Batthyány iskolában
egy Montessori, míg a Lisznyai iskolában egy
emeltszintû testnevelés osztály is indul. 

Idén is felvételizni kellett a három kerületi
fenntartású gimnáziumba. A Kosztolányi, a Szi-
lágyi és a Toldy gimnáziumban intézményen-
ként két-két általános tantervû osztályt indítot-
tak. 

„Nagyon meghatott az emlékhely, amelyet két évvel ezelõtt spontán módon hoz-
tak létre az emberek” – mesélte az avatóünnepségen Kõ Boldizsár szobrászmû-
vész, az emlékfa alkotója. Mint mondta, szíven ütötték az itt elhunyt kislány-
ról kihelyezett családi képek, illetve az a vers, amit a kislánynak írt a testvére
a túlvilágra. Vallomása szerint e gyerekversbõl, a levelet író gyermek hitébõl
igyekezett meríteni akkor, amikor megalkotta az emlékmûvet. 

Emlékfát állíttatott a Budavári Önkormányzat a 2006. augusztus 20-i vihar áldozatainak emlékére 

Több elsõs a kerületi iskolákban
A 2008/2009. tanév legfontosabb idõpontjai

Elsõ tanítási nap: 2008. szeptember 1. (hétfõ).
Utolsó tanítási nap: 2009. június 15. (hétfõ).
Utolsó tanítási nap végzõs évfolyamoknak: 
2009. április 30. 
Az elsõ félév 2009. január 16-ig tart.

Tanítási szünetek:
Õszi szünet: 2008. október 27-31. a szünet
elõtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda)
az elsõ tanítási nap november 3. (hétfõ).
Téli szünet: 2008. december 22-31. a szünet
elõtti utolsó tanítási nap december 21. (szom-
bat) az elsõ tanítási nap január 5. (hétfõ). 
Tavaszi szünet: 2009. április 9-14.



s A Magyar Nyelv és a Magyar Könyv 
Ünnepe a budai Várban

A Budavári Önkormányzat és a Litea Könyvszalon idén im-
már hatodik alkalommal rendezi meg 2008. szeptember 5-
6-7-én a Szentháromság téren a Magyar Könyv és a Magyar
Nyelv Ünnepe a budai Várban címû programsorozatot. 

Az idei ünnepségsorozatnak három tematikus napja lesz:
az elsõ témája a Biblia, a másodiké Mátyás király és a rene-
szánsz, a harmadiké pedig a Nyugat centenáriuma és Babits
Mihály születésének 125. évfordulója. A rendezvénysorozat
programjai e három téma köré szervezõdnek. 

A könyvkiadók, a könyves szakma képviselõinek bemu-
tatkozása mellett könnyû- és komolyzenei koncertek, szín-
padi elõadások, filmvetítések, gyermekprogramok és kéz-
mûves foglalkozások várják az érdeklõdõket. A könyvkiadók
pavilonjainál különbözõ programok, irodalmi beszélgetések,
író-olvasó találkozók színesítik a rendezvényt. 

A belépés valamennyi programra díjtalan.
m Részletes program
Szeptember 5. péntek - Biblia 

17.00 órakor: Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester meg-
nyitója. Dr. Monok István, az Országos Széchényi Könyvtár
fõigazgatója ünnepi beszéde

17.20 órakor: „Betûikbõl csillag fénye árad” Biblia kiállítás
megnyitó. Dr. Ötvös László magángyûjteményébõl. A kiállí-
tást megnyitja: Cseh Károly költõ, mûfordító. Közremûködik:
Ötvös Éva, színmûvésznõ.

18.00 órakor: Sediánszky János irodalmi beszélgetései.
18.20 órakor: A hegyi beszéd - Gryllus Dániel és Gryllus

Vilmos hangversenye. A Szentírás sorait az énekek között
Mécs Károly olvassa fel.
Szeptember 6. szombat - Mátyás és a reneszánsz

11.00 órakor: Mátyás királyról - Mi a manó színház mû-
sora. 

12.00 órakor: Beszélgetés Süveges Gergõ Apa-Kép-Írás
címû könyvérõl.

13.30 órakor: Litea Könyvesbolt és Kávézó vendégei.
14.00 órakor: Arany János: Pázmány lovag - a Kosztolányi

Gimnázium diákjainak elõadása, a Szilágyi Erzsébet Gim-
názium versmondói.

15.00 órakor: Irodalmi beszélgetés. Hegedûs Piroska:
Hírességek meztelenül címû könyvérõl, vendég Sebestyén
Márta. Bereményi Géza: 150 dalszöveg Cseh Tamás zenéjé-
re, Zalán Tibor, Huzella Péter, Csáji László Koppány. 

15.45 órakor: A PoLísz folyóirat novella pályázatának
eredményhirdetése a 100 éves Nyugat emlékezetére. Prog-
ramvezetõ: Turcsány Péter, a zsûri elnöke. (Elmer István,
Kipke Tamás, Szappanos Gábor részvételével) 

16.00 órakor: Megemlékezés Budavár 1686-os visszaví-
vásának 322. évfordulójáról, a Budavárért Emlékérem át-
adása a Városházán.

16.00 órakor: Credo Verséneklõ együttes mûsora.
16.30 órakor: Könyvbemutató és beszélgetés a szerzõvel.

Gereben Ágnes: Beszélgetések a Gulágról  
17.00 órakor: Benkõ Mihály: Magyar kipcsakok, Paizs

Tibor: Erdélyi prikulicsok – beszélgetés a szerzõkkel
17.30 órakor: Pódiumbeszélgetés Szigethy Gábor film-

rendezõvel.
18.00 órakor: Filmvetítés a Magyar Kultúra Alapítvány

Székházának, Corvin termében. Szigethy Gábor: Mátyás ki-
rály a Budai Várban.

19.00 órakor: Tabulatura Régizene együttes mûsora.
Mûsorvezetõ: Nyakas Szilárd.
Szeptember 7. vasárnap – 100 éves a Nyugat 

11.00 órakor: Interaktív játék Pettson és Findusz meséi
alapján közremûködik: Mátyás Zoltán színész, bábszínész

12.00 órakor: Könyvbemutató és beszélgetés a szerzõk-
kel: Domonkos László: Nagyenyedi ördögszekér. Hornyik
Miklós: Fénykörben c. esszékötet, Varga Csaba: A nyelvek
anyját tudtam én.

14.00 órakor: Filmvetítés a Magyar Kultúra Alapítvány
Székházában. Sediánszky János: Fortissimo-Kiálltás-Babits
portré. 

14.00 órakor: Pódiumbeszélgetés Albert Gábor íróval.  
14.30 órakor: Pódiumbeszélgetés Ágh István Kossuth-dí-

jas költõvel (A szerzõ 15 és 16 óra között Nap Kiadó pavilon-
jánál dedikál).

15.00 órakor: Filmvetítés a Magyar Kultúra Alapítvány
Székházában. Sediánszky János: Esti Kornél éneke – emlé-
kezés a 100 éve született Kosztolányi Dezsõre. 

15.00 órakor: Kondor Katalin beszélget Bayer Zsolttal és
Jankovics Marcellal.

16.00 órakor: Filmvetítés a Magyar Kultúra Alapítvány
Székházában. Gyurkovics Tibor: Babits még nem késõ címû
filmje.

16.00 órakor: Litea Könyvesbolt és Kávézó vendégei. 
16.30 órakor: Irodalmi beszélgetés Jókai Anna Kossuth-

díjas írónõvel. 
17.00 órakor: Filmvetítés a Magyar Kultúra Alapítvány

Székházában. Irodalmi várséták címû film.
17.00 órakor: Siklós László: Elsüllyedt (B)irodalom,

Ambrus András: A mindenható markában, Turcsány Péter:
Wass Albert a boldog szomorú ember  - beszélgetés a szer-
zõkkel.

17.30 órakor: Kairosz Kiadó vendégei.
18.00 órakor: Filmvetítés a Magyar Kultúra Alapítvány

Székházában. Koltay Gábor: Adjátok vissza a hegyeimet! cí-
mû filmje Wass Albertrõl.

18.00 órakor: Carmina Danubiana: Hunyadiak emlékeze-
te a folklórban.

19.00 órakor: Szabó Csilla mûsora.
Mûsorvezetõ: Kulcsár Katalin.

Programok

Nyugodtan telt az augusztus vége, rablás vagy más
erõszakos cselekmény nem történt a kerületben – tá-
jékoztatta lapunkat dr. Kesztyûs Rudolf. A kerületi
rendõrkapitányság vezetõje lemondta, hogy jól sike-
rült a 22. alkalommal megrendezett Mesterségek Ün-
nepének biztosítása is, hiszen a nagyrendezvény rend-
õrségi szempontból esemény nélkül zajlott le.
Elõfordultak ugyanakkor autólopások, illetve autófel-
törések, a bûnözõk ezúttal elsõsorban az alsó rakpar-
ton garázdálkodtak. 

Tolvajt fogtak
Nem hozott szerencsét a nemzeti ünnep annak az al-
kalmi tolvajnak, aki az augusztus 20-i sokadalmat ki-
használva próbálta meglopni a Déli pályaudvaron vá-
rakozó vonat egyik utasát. Zsákmányával nem jutott
messzire, a rendõröknek még a helyszínen sikerült el-

fogniuk. Kihallgatása során kiderült, hogy minden bi-
zonnyal több hasonló bûncselekmény szárad a lelkén.
A rendõrség kéri a lakosságot, hogy akit az utóbbi hó-
napokban megloptak a Déli pályaudvaron, vagy a
Délibe érkezõ, illetve onnan induló vonaton, jelentkez-
zen a kerületi kapitányságon.

Dr. Kesztyûs Rudolf az eset kapcsán felhívja a fi-
gyelmet, hogy soha ne hagyjuk õrizetlenül csomagja-
inkat a vonaton. Pénzt, laptopot, iratainkat mindig
tartsuk magunknál, és a fogasra akasztott kabátunk-
ban se hagyjunk értékeket. 

Trükkös tolvajok új trükkel
Sajnos ezúttal is elõfordultak trükkös lopások a kerü-
letben. Ezúttal azonban egy lakást kétszer is megláto-
gattak az elkövetõk. Reggel magukat az egyik közmû-
vállalat emberének kiadva jutottak be áldozatuk laká-

sába a megtévesztés érdekében munkásruhát viselõ
bûnözõk. Bár sikerrel jártak, úgy tûnik zsákmányukat
kevesellték, ezért társaik még aznap este azzal a me-
sével tértek vissza, hogy rendõrök, és a reggeli lopás
ügyében nyomoznak. A gyanútlan háziasszony ezúttal
is beengedte a bûnözõket, akik újra meglopták áldo-
zatukat. 

A kapitányságvezetõ ezúton kéri a lakosságot, hogy
idegent soha ne engedjenek be lakásukba. Minden-
kitõl, még a rendõröktõl is kérjenek fényképes igazol-
ványt, és egy vonalas telefonszámot, ahol lehetõség
van a személyazonosság tisztázására. 

A közmûvállalatok minden esetben értesítést kül-
denek a várható munkákról, ha valaki ennek hiányá-
ban az ELMÜ, a Gázmûvek vagy a Csatornázási Mûvek
emberének adja ki magát, fokozott figyelemmel jár-
junk el. 

Kék hírek
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Két lépcsõs rendszerben kerülnek bevezetésre a
BKV sokat vitatott új paraméterkönyvének in-
tézkedései. Augusztus 21-tõl néhány busz, vil-
lamos és troli járaton, illetve a HÉV vonalakon
léptek életbe a változások, szeptember 6-tól pe-
dig minden szinten megtörténik az átállás. 

A legtöbb újdonságra a busszal közlekedõk szá-
míthatnak. Szinte valamennyi vonal új számo-
zást kap, a gyorsjáratok jelölésére szolgáló piros
színt és keretezést a járatszám utáni E betû vált-
ja fel.

Megszûnik a buszok, villamosok és trolik ke-
resztbeszámozása, azaz a jövõben adott járat-
szám csak egy vonalat jelölhet. Az üzemelteté-
si költségek csökkentése érdekében a kisebb
utasforgalmú idõszakokban három helyett
két kocsival közlekednek a villamosok, míg a
csuklós buszokat szóló jármûvek váltják ki.
Ettõl, és a bejelentett kismértékû járatritkítás-
tól egymilliárdos megtakarítást remél a közle-
kedési vállalat. 

Hosszabb lesz ugyanakkor a metró üzemide-
je, valamint a HÉV vonalak egy részén is tovább
járnak a szerelvények. Fontos változás, hogy a
szeptembertõl összehangolják a felszíni és a föld
alatti tömegközlekedést, ami a gyakorlatban azt
jelenti, hogy a buszok és villamosok az esti órák-
ban bevárják a metrót.

Ritkábban követik egymást a villamosok, ki-
véve a 4-6-os, ami az eddiginél is sûrûbben köz-
lekedik. Szintén gyakrabban jár majd a 47-es és
a 49-es villamos, az új menetrend azonban csak
a Szabadság híd átadása után lép életbe. Az elsõ
kerületieket közvetlenül érintõ változás, hogy a
16-os busz új útvonalon a Deák térrõl indulva a

Váron keresztül a Moszkva térig közlekedik. A
buszok reggel 6, napközben és délután 7-8 per-
cenként követik egymást.

Az egyszer már átkeresztelt várbusz 16A, a
Fény utcai piacot is érintõ 110-es 116-os néven
de változatlan útvonalon jár tovább. A Moszkva
tér és Dísz tér között a három járat együtt bizto-
sítja a korábbi követési sûrûséget. 

Jelentõsen meghosszabbodik a korábbi 25-
öst és 67V-t egyesítõ 5-ös busz útvonala, az új já-
rat Pasarét és Rákospalota között a már megszo-
kott kerületi megállóhelyek megtartásával köz-
lekedik. A buszok csúcsidõben 7-8, napközben
10, délután 8-9 hétvégén 15 percenként járnak.
Csak kismértékben módosul a 39-es menet-
rendje, a buszok hétvégén az eddiginél ritkáb-
ban 20 percenként indulnak a Batthyány tér-
rõl. Nincs változás a 105-ös busz vonatkozásá-
ban, a 78-as viszont 178-as néven meghosszab-
bított útvonalon a Stadionokig jár. 178A jelzé-
sû betétjárata a Naphegy tértõl a Keleti pályaud-
varig szállítja az utasokat. A 178-as napközben
30 percenként, a 178A csúcsidõben 5-7 per-
cenként indul. Napközben közös sûrûségük
munkanapokon 10, hétvégén 15 perc.

Két járatra válik szét a 60-as busz. A 260-as a
Batthyány térrõl a 60-as autóbusz meghosszab-
bított útvonalán az Óbudai temetõt érintve a
Bécsi úton a Gábor Dénes Fõiskoláig közleke-
dik csúcsidõben 15, napközben 10-20, este 20-
40, hétvégén 30 percenként. Testvérjárata a
160-as a Batthyány térrõl indul és az Óbudai
vasútállomást is érintve jut el a békásmegyeri
HÉV állomásig csúcsidõben 15, napközben és
hétvégén 30, este 60 perces követési idõ mel-
lett. Hétvégenként a Moszkva térig jár a 139-es,

meghosszabbodik a 102-es útvonala, a járat a
Délitõl a Moszkva térig közlekedik, végállomá-
sa a Csaba utcába kerül.

A villamosok közül nem változik a 18-as útvo-
nala, egyedül a Döbrentei úti betétjáratok szûn-
nek meg, így minden szerelvény Hûvösvölgyig
közlekedik. Néhány perccel késõbb, az utolsó
metróhoz igazodva indul a 19-es, míg a Sza-
badság híd átadását követõen kikerül a menet-
rendbõl az 56-os krisztinavárosi járata.

Rövidített útvonalon jár munkanapokon ké-
sõ este, hétvégén reggel és este az 59-es, az 59A
pedig csak Farkasrét és a Moszkva tér között
szállít utasokat. Szinte változatlan a 61-es me-
netrendje, a szerelvények a Szabadsághíd meg-
nyitásáig tíz percenként indulnak, az utolsó ko-
csi a metróhoz igazodva 23.30-kor hagyja el a
Moszkva teret. 

Módosul a HÉV üzemideje. A Batthyány tér-
rõl 4.18-kor, illetve 23.43-kor, Szentendrérõl
3.53-kor, illetve 23.18-kor indulnak az elsõ és
az utolsó szerelvények. Tovább jár a metró is az
Örs vezér térrõl 4.28 és 23.19, a Déli pályaud-
varról 4.33 és 23.24 között közlekedik. Késõ es-
te egészen üzemzárásig 10 percenként járnak a
szerelvények, a Deák Ferenc térrõl mindkét
irányba 23.35-kor indul az utolsó metró, de
mindenképpen bevárja a másik két vonalról át-
szállókat.

Az éjszakai járatok menetrendjében nincs je-
lentõs változás, egyedül a 906-os indul késõbb a
tovább járó 6-os villamos miatt a járat csak 0.30-
tól közlekedik.

Az új menetrendet tartalmazó kiadványt az
ígéretek szerint ingyen postázza a budapesti
nyugdíjasoknak a BKV. 

Új buszjáratok, módosított menetrend 

Ostromjáték a Várban 
A hódoltság fénykorát, a fényûzõ török sátrak
világát, a tábori élet forgatagát, valamint a ko-
rabeli kézmûves mesterségeket is felidézte az
idén ötödik alkalommal meghirdetett Buda
Eliberata hagyományõrzõ fesztivál. Buda tö-
rök alóli felszabadítására látványos ostromjáté-
kokkal emlékeztek a résztvevõk.

A XVII. század vége felé fokozódott az Oszmán
birodalom fenyegetése Nyugat-Európa irányá-
ba: 1683-ban nagy létszámú sereg indult táma-
dásra és július 14-én bezárult az ostromgyûrû
Bécs körül. A császári várost csak szeptember
12-én sikerült felmenteni a Lotharingiai Károly
osztrák fõvezér és Sobieski János lengyel király
vezette csapatoknak. E siker után viszont több
európai uralkodó is elérkezettnek látta az idõt
arra, hogy közös erõvel megtörjék az Oszmán
birodalom európai hatalmát; 1684. március 5-
én XI. Ince pápa, I. Lipót, Sobieski János és
Velence létrehozták a Szent Liga-szövetséget,
melyhez késõbb, 1686. májusában Oroszország
is csatlakozott. A szövetség hadat üzent a török
Portának és fõ céljául Buda visszafoglalását tûz-
te ki: az 1686. júniusában elindított, 77 napon
át tartó ostrom szeptember 2-án hozta meg a
Liga csapatainak gyõzelmét. 

A gyõztesek „Buda eliberata!”, azaz Buda fel-
szabadítva! örömkiáltással ünnepelték a török
félhold elestét – innen az elnevezése annak az
évente visszatérõ, idén ötödik alkalommal meg-
rendezett programsorozatnak, mely az európai
népek sikeres összefogásának állít emléket. A
budai Vár Újvilág-kertjében augusztus utolsó
hétvégéjén történelmi játszóház, hagyományõr-
zõk bemutatója és korabeli seregszemle idézte
meg a dicsõséges idõszakot. A katonák és fegy-
verek mellett a tábor civil foglalkozású tagjai is
bemutatkoztak, így az érdeklõdõk bepillant-
hattak a fazekas, a kovács és a fafaragó mûhe-
lyekben zajló szorgos munkába is. Volt hajdú-

tánc, virtusbemutató, sõt, ostromjáték is, mely
igyekezett hûen követni a harcok történelmi
kronológiáját. Az ostrom természetesen Buda
felszabadulásával zárult, melyet gyõzelmi me-
nettel ünnepeltek a résztvevõk.

A múltidézõ, élõ katonai táborban a nézelõ-
dõk nemcsak a korabeli kézmûvességgel, kato-
nai szokásokkal ismerkedhettek meg, hanem
akár ki is próbálhatták a korhû fegyvereket, fel-
próbálhatták a harci öltözeteket, sõt, az eredeti
receptek szerint készült ételeket, italokat is meg-

kóstolhatták, illetve táncolhattak, mulathattak
a régi zenékre. A szervezõk igyekeztek valóság-
hû képet adni a korszak teljes kultúrájáról, egé-
szen a legapróbb részletekig – így nem maradha-
tott el a törökök kedvelt szokása, a leány-, illetve
fiúrablás sem, amit a „turbánosok” meglepetés-

szerûen, a közönség soraiból válogatva hajtot-
tak végre…

A rendezvény a Várõrség Alapítvány, a Sár-
kányos Lovagrend szervezésében, a Honvé-
delmi Minisztérium - Hadtörténeti Intézet és
Múzeum közremûködésével, továbbá a Bu-
davári Önkormányzat és a Budavári Vagyon-
kezelõ és Innovációs Kht. támogatásával jött
létre. A hagyományõrzõ bemutatókon a Bor-
nemisza János Hagyományõrség, a Mathias
Rex Történelmi Hagyományõrzõ Egyesület, a

Végeknek Tüköri Hagyományõrség, a Crona-
cher Ausschuss Compagnie, az Egri Vitézlõ Os-
kola, az Iloncsuk szabadcsapat, a Gyulaffy Lász-
ló Hagyományõrzõ Lovasbandérium, valamint
a Budai Talpasok, a Salföldi kopjások és a Da-
basi tüzérek vettek részt. K. D.

Az Újvilág-kertben történelmi játszóház és a hagyományõrzõk bemutatója idézte fel a dicsõséges idõszakot 



VárnegyedXIII. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM, 2008. SZEPTEMBER 5., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu 5

A Nyárbúcsúztató bálhoz három dolog kell: kel-
lemes idõjárás, színvonalas szórakoztató mûsor és
otthonos körülmények. Augusztus 30-án – pesti-
esen szólva – „minden összejött”. 

A Czakó utcai sportpályán olyan selymes gyep fo-
gadta a vendégeket, mintha a wimbledoni tenisz-
versenyre érkeztek volna. Az óvodások többsége a
focikaputól egészen a táncparkettig bukfencezve
vagy hemperegve tette meg az utat. A színpad
elõtt azután talpra szökkentek, hiszen a koraesti
órákban övék volt a fõszerep. Az örökzöld dalla-
mokról ezúttal is az a Without együttes gondos-
kodott, amely már  a bál házi zenekarának számít.
Az apróságoknak nem kellett kétszer mondani –
anélkül, hogy hallottak volna már a Beatlesrõl,
Ray Charlesról, Jerry Lee Lewisról, az Abbáról
vagy az Illésrõl – az est háziasszonyának, Kalocsai
Andreának hívó szavára azonnal ropni kezdték a
táncot. A „szigorú” zsûri lázasan figyelte az egyéni

koreográfiákat: a baba-mama kettõsöket, a legki-
sebbek totyogós lépéseit és a nagyobbakat, aki kö-
zül néhányan fellépést is vállalhatnának. A har-
madik körben megszületett a döntés: minden in-
dulónak jár a jutalom; a versenyt követõen ily
módon több tucat ajándék-csokoládé és -jégkrém
talált gazdára. 

E közben a család többi tagja sem maradt étlen-
szomjan, mert a büfésoron a fütyülõs mézes pá-

linkáktól a saslikon át a lekváros fánkig ínycsik-
landozó menüsor várta a vendégeket. Alkalmi
felmérésünk szerint, a legjobb közérzetjavító „fo-
gás” a csapolt sör volt.

Este 8 órakor minden hely elkelt az asztalok
körül. Kalocsai Andrea, a Duna TV mûsorveze-
tõ-szerkesztõje immár a felnõttek számára aján-
lotta az est hátra lévõ programjait. Személyes
vallomásként megjegyezte, vidéki lányként õ
maga mindig úgy érezte, hogy Budavár az ország
szíve. A Czakó báljára érkezett családok láttán
biztos benne, hogy ez az érzés az itt élõk összetar-
tozását is jelenti.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester – aki fele-
ségével és kislányával érkezett a rendezvényre – a
kilenc évvel ezelõtt megrendezett, elsõ Nyárbú-
csúztató bál óta eltelt változásokra hívta fel a kö-
zönség figyelmét. - A legfeltûnõbb különbség a
gyerekeken fedezhetõ fel, hiszen az akkori kicsi-
nyek ma már iskolások, és akik akkor iskolába

jártak, azok mára felnõttek. De a vendégsereg
mellett alaposan megváltozott a bálnak otthont
adó Czakó is. Kezdetben úgy tûnt, itt megállt az
idõ. Az intézménynek nem volt alapító okirata, a
pályákat gaz borította, az 1970-es években épült
öltözõket senki sem korszerûsítette. Az azóta el-
telt közel egy évtized alatt sok minden megválto-
zott: a focipályát mûfû borítja és korszerû futópá-
lya veszi körül, megújult a kézilabdapálya és elké-

szültek az öltözõk is. Itt évrõl évre történik vala-
mi. Mindez azt bizonyítja, hogy e helynek van gaz-
dája. E gazda pedig nem más, mint a sportpálya
igazgatója, egyben a mai este házigazdája, Fehér
Ferenc. 

A Czakón hamarosan újabb változások várha-
tók. A Tabán felõli oldalon õsszel megkezdõdik
annak a sportközpontnak az építése, amelyben
tanuszodák, fitnesstermek kapnak helyet. Télen
mûjégpálya is várja majd a sportolni vágyókat. Az
új központ magántõkébõl épül, a tulajdonjog az
önkormányzaté marad, az üzemeltetési jogot át-
adjuk a befektetõnek. A megvalósításra váró ter-
vek azt igazolják, hogy ha valaminek van gazdája,
akkor megváltozik a hely szelleme is. 

Évrõl évre elhangzik a kérdés, hogy miért ilyen
sikeres a nyárbúcsúztató bál? – folytatta a polgár-
mester. A titok a kötetlen együttlétben, a közös-
ségi létformában való megmerítkezésben találha-
tó. Legyen egy este, amikor az ember ne csak kö-
szönjön a szomszédjának, hanem beszélgessenek
egy kicsit itt, az asztal mellett. 

A bál hagyományát Magyarországon, és talán
itt a Várban is Mátyás király második felesége, itá-
liai Beatrix honosította meg. (Bál szavunk az olasz
ballare-t õrzi, amely azt jelenti: táncolni.) A
Mátyás emlékév kapcsán el kell mondani, hogy
ezek az alkalmak kiríttak a szokásos középkori
udvartartásból. Bonfini visszaemlékezésében
részletesen leírja, hogy milyen volt az ünnepi la-
koma: „…Nála étkezés közben mindig vita folyik,
vagy valami komoly vagy tréfás dologról társalog-
nak vagy költeményt énekelnek. Mert itt sokan
vannak az énekesek és lantosok, akik hazai nyel-
ven, lant kíséretében a hõsökrõl énekelnek az asz-
talnál…”.

A Budavári Önkormányzat az idén egész éves
programsorozatot indított, Mátyás éve – a tehet-
ség reneszánsza címmel. Ennek keretében janu-
árban a Várban jelmezes királyválasztó menet vo-
nult fel; majd májusban – a Budavári vigasságok
– keretében eljátszottuk Mátyás esküvõjét aragó-
niai Katalinnal. Az Mátyás 550 még nem ért vé-
get, ezen a mai estén csak a nyarat búcsúztatjuk el
egy esztendõre – zárta köszöntõjét dr. Nagy Gá-
bor Tamás, majd kellemes szórakozást kívánt a
bál vendégeinek. 

A megnyitót követõen Szabó Csilla, gitáros-
énekes lépett színpadra. A kellemes hangú mû-
vészt sokan a Bojtorján együttesbõl, mások a
Kormoránból ismerik. Szuggesztív elõadásában
néhány megzenésített verset hallhattunk. A leg-
nagyobb sikert a Honfoglalás címû film Szállj,
szállj sólyommadár címû dalával aratta, de a gye-

rekeknek nagyon tetszett néhány Halász Judittól
ismert szám is. Az Újjászületés címû szerzeményt
Jeney Szilveszter zeneszerzõ a Reneszánsz év alkal-
mából írta, és ajándékozta Szabó Csillának.  

A hagyomány szerint a bál elmaradhatatlan tar-
tozéka a T+T, azaz a tombola és a tûzijáték. Szinte
minden látogató vásárolt a 100 Ft-os tombola-
jegybõl; és a szponzorok jóvoltából értékes mû-
szaki cikkek találtak gazdára. A fõdíj egy számító-
gépes monitor volt, a második helyezett egy DVD
lejátszót, míg a „bronzérmes” egy szendvicssütõt
vihetett haza. De hazamenetelre még senki sem
gondolt, hiszen hátra volt még a bál legfõbb látvá-
nyossága. A helyi tûzijátékkal végleg elbúcsúztat-
ták az idei nyarat. Hiába voltak a rakéták jóval ki-
sebbek, mint augusztus 20-dika estéjén, a gyere-
keknek óriási élmény volt, hogy a színes tûzvirá-
gok jóval közelebbrõl érkeztek.  

A késõ este vidám hangulatát a Hot Jazz Band
teremtette meg. Náluk az ember sohasem tud-
hatja, hogy amit és ahogy játszanak az komoly,
vagy saját paródiájukat adják elõ profi módon.
Mintha az idõgéppel érkeztek volna, olyan pon-
tosan vissza tudják adni a dixieland és a swing-
korszak feelingjét. Egykor Louis Armstrong és a
new orleansi bandák játszották azokat a számo-
kat, amelyek most a Czakón csendültek fel.
Nem csoda, hogy ismét megtelt a táncparkett, és
a nagypapák, a nagymamák, az apukák az anyu-
kák, a fiatal párok valamint a fáradhatatlan ap-
róságok egészen záróráig lejtettek a parketten. 

Rojkó A.

Zenés-táncos búcsú a nyártól

A nyárbúcsúzató bál elõtti estén a New Orleans
Swing fesztiválon, a Mûvészetek Palotájában
adott nagysikerû koncertet a Hot Jazz Band. A
Czakón hasonló eleganciával idézték fel az
1920-as ’30-as, ’40-es évek hangzásvilágát. A
zenekarról Bényei Tamással, az együttes vezetõ-
jével beszélgettünk. 

s Az úgynevezett jazzkorszak egyszer s minden-
korra lezárult. Aki ma mégis dixielandet vagy swinget
játszik, azt valószínûleg a nosztalgia hajtja. Ön hogyan
került kapcsolatba ezzel a mûfajjal?   
A dédszüleim a tízes évek táján kivándoroltak
az Egyesült Államokba, majd néhány év múlva
visszatértek Magyarországra. A nagymamám
1921-ben már itthon született. A család azon-
ban nem üres kézzel tért haza: magukkal hoz-
tak egy gramofont, és jó néhány korabeli sláger
lemezét. Ezek a felvételek késõbb sem vesztek
el, sõt magyar darabokkal is gyarapodott a gyûj-
temény. Én úgy öt-hat éves koromban ismer-
kedtem meg e régi ízû zenével. Kalmár Pál
Szeretlek téged május éjszakán címû dala volt
talán az elsõ kedvencem. Õt követte Karády
Katalin, Weigant Tibor és a korszak többi nép-
szerû elõadója.
s Eszerint gyermekkorában, már a zeneiskolai

hangszerválasztást is a jazz határozta meg? 
Elõbb vonós hangszerrel próbálkoztam, a trom-
bita csak azután következett. A mesterem a dixi-
eland lelkes híve volt, és a tanítványaiból megal-
kotta Louis Armstrong zenekarának imitáció-
ját. Azonnal otthon éreztem magam ebben a ze-
nei világban. A dixieland azonban bármennyire
is népszerû, mégsem nevezhetõ a jazz popzenéjé-
nek. A popzene ugyanis divatos muzsika és kell
hozzá egy erõs  egyéniség is. A jazz valami egészen
más! A jazz egyenlõ a szerelemmel. 
s Hogyan talált rá az önhöz hasonló ízlésû zenész-

társakra?
Ahogyan ez lenni szokott, minden zenekari tag-
hoz tartozik egy történet is. A klarinétosunkkal
például a katonaságnál találkoztam, a gitárossal
a képzõmûvészeti szakközépiskolában játszot-
tam. A dobost egy barátnõm ajánlotta, amikor
azt mondta, lakik az utcájukban egy dobos, aki
együttest keres. 1985 óta játszunk együtt. Né-
hány személyi változást követõen, továbbra is ha-
tan alkotjuk az együttest: Bera Zsolt (harsona),

Fodor László (klarinét, alt szaxofon), Galbács
István (dob), Juhász Zoltán (bõgõ), Szili Róbert
(gitár) és Bényei Tamás (trombita, bendzsó,
ének). Valamenynyiünkhöz ez a zenei, esztétikai
forma áll a legközelebb. Havonta tizenöt-húsz al-
kalommal lépünk fel. Rendszeresen részt ve-
szünk fesztiválokon, vállalati fogadáson és szíve-

sen eleget teszünk olyan meghívásoknak is, ami-
lyen a Budavári Önkormányzat által szervezett
nyárbúcsúztató bál.
s A Bényei-féle éneklési stílus egészen egyedülálló.

Amikor mikrofonhoz lép, milyen technikával idézi fel a
20-as évek lemezkirályainak kiejtését?  
Volt valaha egy sajátos éneklési metódus, akcen-
tus, amely semmivel sem keverhetõ. A századelõ
Budapestjére az ország minden tájáról érkeztek
az emberek. A korabeli dalokban többek között
somogyias és hajdú-bihari dialektusok öt-
vözõdnek, így keletkezhetett ez a különleges
hangzás. Az is megfigyelhetõ, hogy mindeköz-

ben a jövevényszavakat eredeti angol, francia ki-
ejtéssel ejtették. Akkoriban a könnyûzenében is
az operaénekesi technikákat alkalmazták; afféle
klasszikus torokéneklés volt ez, amelyet „suttogó
baritonnak” is neveznek.  
s A korhû énekhang mögött mennyire ügyelnek a

korhû hangszerelésre és színpadi megjelenésre?

Feltétlenül az eredetire törekszünk, de az au-
tentikus megvalósításnak léteznek korlátai is.
Annak idején big band játszott az énekes mö-
gött, a Hot Jazz Bandben pedig mindössze hat
hangszerrel kell ugyanazt megszólaltatnunk.
Állványos mikrofonunk a negyvenes éveket
idézi, ami pedig az öltönyöket illeti, a jazzkor-
szak zenészei bõ nadrágot, nyakkendõt és nad-
rágtartót viseltek. Fellépéseink alkalmával mi
is hasonló stílusban játszunk. Úgy tapasztal-
tam, hogy mindez elegáns és vidám hangulatot
teremtett a Tabánban is. 

-a-

„Jazz = szerelem”
Hubay emlékkoncert
Csárdajelenetek címmel a Hubay Koncertegyüttes
és Szecsõdy Ferenc Liszt-díjas hegedûmûvész ad
koncertet Hubay Jenõ zeneszerzõ születésének 150.
évfordulója tiszteletére a Budai Vigadóban. Zene-
karvezetõ: Johan János, alapító igazgató: Sket István.
Idõpont: 2008. szeptember 29., 19.00 óra.

Helyszín: I. ker., Corvin tér 8. A belépést díjtalan.

Kiállítások a Várfok Galériában
A Tegnap után… címû jubileumi csoportos kiállítás a
Várfok Galéria 18. életévét szeretné megünnepelni
egy idõutazáshoz hasonlítható kiállítás keretében a
Várfok Galéria XO Termében. Ezzel párhuzamosan a
Várfok Galéria Várfok Termében Sebastian Weissen-
bacher osztrák festõmûvész szatirikus mûveibõl válo-
gatott kiállítás várja majd az érdeklõdõket.
VVáárrffookk  GGaalléérriiaa  ––  VVáárrffookk  TTeerreemm

Sebastian Weissenbacher: A szüzesség egyszeri és
megismételhetetlen elvesztése. A kiállítás megtekint-
hetõ:  2008. 09. 11-tõl  2008. 10. 11-ig.
VVáárrffookk  GGaalléérriiaa  ––  XXOO  TTeerreemm

Tegnap után…  Jubileumi csoportos kiállítás. A kiál-
lítás megtekinthetõ:  2008. 09. 11-tõl  2008. 10. 11-
ig. Mindkét kiállítás megnyitója 2008. szeptember 11-
én 18 és 20 óra között kerül megrendezésre a Várfok
u.14 és Várfok u.11. szám alatti kiállítótermekben
(Budapest, I. kerület).

Orgonahangverseny
A Felsõvízivárosi Szent Anna templomban (Budapest,
1011 Batthyány tér 7.) szeptember 20-án (szomba-
ton) 19 órakor orgonahangversenyt ad Balasi Bar-
nabás a templom orgonistája. Mûsoron a francia szá-
zadforduló orgonazenéje: Charles Marie Widor (1844-
1937): VI. orgonaszimfónia, valamint orgonaimprovi-
zációk. A belépés díjtalan!

Emlékkoncert a Városházán
Szeptember 14-én 18 órakor emlékkoncert lesz C.P.E.
Bach (1714-1788) mûveibõl a zeneszerzõ halálának
220. évfordulója tiszteletére a Városházán (I. ker.,
Kapisztrán tér 1.) Mûsor: G-dúr kvartett, a-moll szóló-
szonáta fuvolára, 12 variáció a Folie d’Espagne témá-
ra, A-moll kvartett, E-moll duett fuvolára és hegedûre,
D-dúr kvartett. Elõadja a Hortus Musicus 99 régizene
együttes korhû hangszereken, Oláh Aino – csembaló,
Balogh Vera – fuvola, Feltein Attila – hegedû, brácsa.
Jegyek a helyszínen válthatók. 

Programok

Szabó Csilla

A Hot Jazz Band nagy sikerrel idézte fel az 1900-as évek hangzásvilágát 

A gyermektáncverseny résztvevõi mindannyian kaptak jutalmat 
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

s Budavári
Mûvelõdési Ház
(Budapest, 
I. Bem rakpart 6.)

TTaabbáánn  HHeellyyttöörrttéénneettii  KKiiáállllííttááss  ééss  DDookkuummeennttáácciióóss
KKöözzppoonntt..  Vezeti: Jankóné Pajor Ildikó. Nyitva tartás: szer-
da, szombat 14.00-18.00 óráig; péntek csoportoknak
elõzetes egyeztetés után  14.00-18.00 óráig; vasárnap
11.00–18.00 óráig. Helyszín: I. kerület Döbrentei utca 9.

BBuuddaaii  GGiittáárriisskkoollaa..  Tanárok: Déri Gábor, Csókás Zsolt,
Svajcsik Kristóf. Hétfõtõl péntekig órarend szerint.
Információ: 06-20-823-0770, info@budaigitariskola.hu,
www.budaigitariskola.hu.

FFeerreenncczzyy  IIssttvváánn  VViizzuuáálliiss  MMûûhheellyy.. Tanárok: Kopasz
Tamás, Elekes Károly Munkácsy-díjas képzõmûvészek.
Hétfõtõl péntekig 17.30-20.30 óráig.
Gyerekeknek

NNééppttáánncc--ookkttaattááss  ggyyeerreekkeekknneekk.. Vezetik: Marosi
Eszter, Csizmazia Csönge és Szente Jani a Bartók Tánc-
együttes táncosai. Óvodás csoport: hétfõ, csütörtök
16.00-16.45 óráig. Gyermek csoport: hétfõ, csütörtök
16.45-18.15 óráig.

BBaabbaammuuzzssiikkaa.. Vezeti: Szalai Hilda. Minden csütörtökön
10.00 óra. Kezdés: szeptember 11.

TTÉÉKKAA  TTáánncchháázz  ggyyeerreekkeekknneekk..  Szeptember 27. szombat
17.00 óra. Benne: Anna néni duna-parti játszóháza.
Felnõtt programok

IIddõõsseekk  AAkkaaddéémmiiáájjaa  --  SSzzeerreetteett  KKlluubb.. Minden hétfõn
9.00-13.00 óráig.

BBaarrttóókk  TTáánncceeggyyüütttteess  pprróóbbaarreenndd.. Utánpótlás: kedd
18.30-21.30 óráig, csütörtök 18.00-20.00 óráig. Fel-
nõtt: hétfõ, csütörtök 18.30-21.30 óráig.

ZZöölldd  SSáárrkkáánnyy  MMaahhjjoonngg  ééss  TTáárrssaassjjááttéékk  KKlluubb..  Klub-
vezetõ: Halász Pál. Minden kedden 18.00-22.00 óráig.

Argentin Tangó klub. Vezeti: Götz Andrea és Szõllõsi
András. Minden szerdán 18.00 óra.

MMiilloonnggaa  TTaannggoo  YY  AAllmmaa.. Minden szerdán 19.30–22.45
óráig.

BBuuddaavváárrii  OOppeerraa  EEggyyüütttteess.. Zenei vezetõ: Nagy Ferenc
karmester. Jelentkezés és meghallgatás: minden pénte-
ken 17.00 óra. Kezdés: szeptember 5.

SSeebbõõ  JJuunniioorr  KKlluubb.. Szeptember 6. szombat 19 óra.
FFüüggggeettlleenn  MMaaggyyaarr  SSzzaalloonn  ttáárrllaattnnyyiittóó.. Szeptember 7.

vasárnap 11.00 óra.
VVOOXX  HHuunnggaarriiccaa  NNõõii  KKaarr  EEggyyeessüülleett.. Karnagy: Döbrössy

János. Hétfõ, szerda 18.00 óra. Kezdés: szeptember 8.
IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttõõ  eellõõaaddááss.. Szeptember 9. kedd 10.30

óra. Dr. Sibalszky Zoltán: Dél-csehországi várak és kasté-
lyok.

VVaassuuttaass  TTeerrmméésszzeettjjáárróókk  SSzzöövveettssééggee  ––  BBaarroossss  GGáábboorr
TTuurriissttaa  KKlluubb.. Klubvezetõ: Malomhegyi Imre. Fogadónap:
szeptember 11. csütörtök 14.00 óra.

TTaabbáánn  SSppoorrttkköörr.. Klubvezetõ: Kormos Vera. Szeptem-
ber 11. csütörtök 17.00 óra. Megbeszélések, élménybe-
számolók.

FFaakkuuttyyaa  TTáánncchháázz..  Szeptember 13. szombat 19.00 óra.
MM..ÉÉ..ZZ..  KKlluubb..  Szeptember 14. vasárnap 19 óra.
IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttõõ  eellõõaaddááss.. Szeptember 16. kedd 10.30

óra. Benyik Béla: Mátyás király udvara, a középkori kirá-
lyi palota Budán.

BBuuddaavváárrii  MMoozzggáásssséérrüülltt  SSzzeerrvveezzeett.. Klubvezetõ: Osz-
traticzky Erzsébet. Klubnap: szeptember 16. kedd
14.00 óra.

KKoonnddiittoorrnnaa.. Vezeti: Tóth Ildikó táncos. Kedd, csütörtök
15.30-16.30 és 16.30-17.30 óráig, Szerda, péntek 7.30-
8.30 és 8.30-9.30 óráig. Kezdés: szeptember 16.

IIrrkkaa  KKöörr.. Szeptember 18. csütörtök 10.00-13.00 óra.
BBuuddaavváárrii  FFiillmmkklluubb  aa  TTaabbáánn  MMoozziibbaann.. Szeptember 19.

péntek 18.00 óra: Narnia krónikái - Caspian herceg.
m Szeptember 20-21. Kulturális Örökség Napjai

Szeptember 20. 16.00 óra: Tabáni reneszánsz körkép
- A Tabáni füzetek legújabb számának bemutatója elõ-
adásokkal, zenével, reneszánsz étkekkel.

Szeptember 20 és 21. 18.00 óra: Ingyenes tárlatveze-
tés: a Virág Benedek ház és a gyûjtemény bemutatása.
Helyszín: Tabán Helytörténeti Kiállítás és Dokumentációs
Központ (I. kerület Döbrentei utca 9.). 

Szeptember 20. szombat 19.00 óra: Burák Ádám:
Várunk még valamire?

HHaatthhaa  JJóóggaa  TTaannffoollyyaamm.. Vezetik: Balatoni Brigitta és
Bakos Tímea. Minden hétfõn 18.00 óra. Kezdés: szep-
tember 22-én.

IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttõõ  eellõõaaddááss.. Szeptember 23. kedd 10.30
óra. Nagy Lajos: Finnország.

TTaabbáánn  SSppoorrttkköörr..  Klubvezetõ: Kormos Vera. Szeptem-
ber 25. csütörtök 17.00 óra. 2005-2007 közötti szakosz-
tálytúrák - DVD vetítés. Elõadó: Melicher Sándor.

BBuuddaavváárrii  FFiillmmkklluubb  aa  TTaabbáánn  MMoozziibbaann..  Szeptember 26.
péntek 16.00 óra. Mamma Mia!

TTÉÉKKAA  TTáánncchháázz  ffeellnnõõtttteekknneekk.. Szeptember 27. szombat
19.00 óra.

BBuuddaaii  MMiisszzttrrááll  KKlluubb..  Szeptember 28. vasárnap 19.00
óra. Vendég: Söndörgõ Együttes.

IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttõõ  eellõõaaddááss.. Szeptember 30. kedd 10.30
óra. Óvári Árpád: Portugália 3.

Budavári Mûvelõdési Ház (Budapest, I. Bem rakpart
6.), telefon: 201-0324, fax: 201-1780, www.bem6.hu,
e-mail: bem6@bem6.hu. 

s Hagyományok Háza
(Budapest, I. Corvin tér 8.)

m Kiemelt elõadások szeptemberben
NNaapplleeggeennddaa,,  22000088..  sszzeepptteemmbbeerr  1122..,,  1199..0000  óórraa..  A

Magyar Állami Népi Együttes mûsorában Nikola Parov
friss hangzású, dinamikus, õsi motívumokat görgetõ po-
puláris zenéjével találkozunk. A zeneszerzõ különleges,
szaxofont, dobot és rézfúvósokat is felvonultató etno-ze-
néje mellé, a magyar néptánc legdinamikusabb, legerõ-

teljesebb mozdulatait, valóságos táncvihart állított szín-
padra Mihályi Gábor. Együttmûködésükbõl a régió zenei
és tánc hagyományainak esszenciáján alapuló, szellemé-
ben XXI. századi, kreatív táncszínházi vízió született,
amely a Nap kultuszát, életünkben betöltött szerepét, égi
útjának és az emberi élet menetének, fordulópontjainak
kapcsolatát a mûvészet sajátos eszközeivel jeleníti meg.

„„DDúúddoollttaamm  éénn……””  ssoorroozzaatt  eellssõõ  vveennddééggee  KKaallllóóss  ZZoollttáánn,,
22000088..  sszzeepptteemmbbeerr  2266..,,  1199..0000  óórraa.. A sorozat célja az, hogy
az elmúlt harminc év népdalénekeseinek pályáját tanít-
ványaikkal, követõikkel egy-egy estébe tömörítve muta-
tassa be. A sorozatot Kallós Zoltán, a táncház mozgalom
nagy öregje, a Kossuth-díjjal kitüntetett tudós nyitja. Zoli
bácsi énekes lemezei a Muzsikás együttessel felvett elsõ-
tõl kezdve közkedveltségnek örvendenek. A sorozat má-
sodik elõadása novemberben Fábián Éváé (és tanítvá-
nyaié), aki nem csak a Kalamajka énekeseként, de a stí-
lusos éneklés oktatójaként is iskolát teremtett. Az estek
folyamán, bár a zenéé lesz a fõszerep, nem lesz hiány me-
sében, anekdotában, nosztalgikus visszaemlékezésben
sem. A sorozat 2009-ben Berecz Andrással és Sebõ
Ferenccel folytatódik.

m Bérletek és elõadássorozatok
TTáánnccrróóll  ttáánnccrraa  bbéérrlleett..  A Magyar Állami Népi Együttes

elõadásai péntek esténként. A négy elõadásból álló bérlet
reprezentatív válogatás a 2007-ben Prima Primissima
közönségdíjas együttes mûsoraiból.

November 21., 19 óra: Táncos magyarok.
Január 30., 19 óra: Kincses Felvidék.
Március 20., 19 óra: Földön apám fia volnék…
Május 8., 19 óra: Labirintus.
A bérletek ára: 5900/7800/9500 Ft, diák-, nyugdíjas:

3300/5200/6900 Ft.
DDééll--uuttáánn  ––  ssoorroozzaatt  aa  sszzééppkkoorrúúaakknnaakk.. Az ötvenhét

éves Magyar Állami Népi Együttes elõadásai szerda dél-
utánonként, a magyar nótától a táncszínházig.

Szeptember 24., 15 óra: Táncos magyarok. 
Október 15., 15 óra: Bonchida-Bécs-Budapest – ze-

nekari koncert.
November 26., 15 óra: Magam járom.
A sorozat ára: 2000/2900 Ft, minimum 5 belépõ meg-

vásárlása esetén: 1500 Ft.
„„DDúúddoollttaamm  éénn……””  ––  ssoorroozzaatt..
Az elmúlt harminc év legjobb népdalénekesei egy so-

rozatban! A sort a folkloristák erdélyi nagy öregje, Kallós
Zoltán kezdi, s õt követi Fábián Éva, Berecz András, Sebõ
Ferenc és tanítványaik. Kísér a Magyar Állami Népi
Együttes zenekara Pál István Szalonna és Gombai Tamás
vezetésével. Ára: 1500 Ft/elõadás, diák-, nyugdíjas: 700
Ft/elõadás.

AApprraajjaa  nnaaggyyjjaa  ––  ccssaallááddii  bbéérrlleett  sszzoommbbaattoonnkkéénntt..  Bérle-
tünkbe olyan elõadásokat válogattunk, amelyek az egész
családnak szórakozást nyújtanak. A bérlet ötödik alkalma
rendhagyó módon nem színpadi elõadás, hanem kézmû-
ves foglalkozás lesz, amely során a gyermekek természe-
tes anyagokból készíthetnek maguknak játékokat.

Október 11., 10.30 óra: Sebõ Együttes – Lázár Ervin:
Erdei dalnokverseny.

December 6., 10.30 óra: Magyar Állami Népi Együttes:
Találkozás a néphagyománnyal.

Február 14., 10.30 óra: Gulyás László: Vándormu-
zsikus, avagy a régi világ hangszereinek meséi.

Április 4., 10.30  óra : Honvéd Táncszínház: Ország-
alma. A bérlet ára: 3200 Ft.

m Gyermek és ifjúsági bérletek
„„AA  rreenneesszzáánnsszz  vviirráággoosskkeerrttjjéébbeenn””  ––  iiffjjúússáággii  bbéérrlleett  1111--

1188  éévveess  ddiiáákkookknnaakk.. Új bérletünk tematikáját a „Rene-
szánsz Év” jegyében alakítottuk ki. Népi kultúránk szá-
mos – ma is jellegzetességként számon tartott – értéké-
nek eredete a reneszánsz idejére nyúlik vissza. A három
elõadás során a magyar folklór és a reneszánsz kapcsola-
tát, egymásra gyakorolt hatását szeretnénk bemutatni.

„„SSzzáárraazzffáánnaakk  mmuuzzssiikkáájjaa””  ––  nnééppzzeenneeii  bbéérrlleett  77––1100  éévveess
ggyyeerrmmeekkeekknneekk.. A négy elõadásból álló bérlet célja, hogy
a gyerekek hiteles elõadók tolmácsolásában ismerkedje-
nek meg zenei anyanyelvünkkel. Az elõadások alkalmá-
val segítségül hívjuk hagyományos kultúránk más terüle-
teit is: a néptáncot, a népmesét, a népszokásokat, kéz-
mûveskedést – hangszerkészítést.

„„FFiigguurrááss””  ––  nnééppttáánnccooss  bbéérrlleett  77--1100  éévveess  ggyyeerrmmeekkeekk--
nneekk.. A négy elõadásból álló bérlet során „végigtáncoljuk”
a négy nagy néprajzi tájegységet (Dunántúl, Felvidék,
Alföld, Erdély-Moldva), és megismerkedünk ezen terüle-
tek gazdag zenés és táncos hagyományával, szokásaival,
viseletével, gyermekjátékaival. Az elõadóink olyan gyer-
mek táncegyüttesek, amelyek évek óta magas színvona-
lon tevékenykednek egy-egy nagy múltú együttes vagy
mûvészeti iskola keretein belül.
m Gyermekprogramok

AApprróókk  ttáánnccaa  ––  KKéézzmmûûvveesskkeeddéésssseell  eeggyybbeekkööttöötttt  ggyyeerr--
mmeekk  ttáánncchháázz.. 2008. szeptember 19-én újra kitárjuk
gyermek táncházunk kapuit! Szeretettel várjuk azokat a
játszani, táncolni, énekelni, kézmûveskedni vágyó gyere-
keket és szüleiket, akik szeretnének megismerkedni az
évkörhöz tartozó ünnepeink és jeles napjaink szokásaival!
Minden héten más hangszerbõl (duda, tekerõ, furulya,
hegedû, kontra, bõgõ, koboz, gardon) szól a talpalávaló. A
táncházak péntekenként 17.00-18.30-ig tartanak a
Hagyományok Háza közösségi termében. A belépõdíj:
400 Ft/fõ (2 éves kor alatt a belépés díjtalan).

MMaaggyyaarr  nnééppiiéénneekk--ttaannffoollyyaamm  ppeeddaaggóógguussookknnaakk  ––  AA  hhii--
tteelleess  nnééppddaalléénneekkllééss  ttaannuulláássaa  ééss  ttaannííttáássáánnaakk  mmóóddsszzeerrttaa--
nnaa.. A Hagyományok Háza akkreditált 60 órás képzése a
magyar népdal stílusos énekléséhez szükséges hangkép-
zési, elõadásmódbeli és tájegységi ismeretek megszilár-
dítását; továbbá a résztvevõknek ezek elméleti és gya-
korlati módszertani megalapozottságú továbbadására
való felkészítését tûzi ki célul. Indításának ötlete abból a
felismerésbõl származik, hogy az óvodapedagógusok, ta-

nítók, illetve tanárok ének-zenei képzésük során nem
kapnak elegendõ mélységû és szélességû információt a
magyar népdal hiteles éneklésérõl. Ahhoz, hogy a gyere-
kek érdeklõdését fel tudjuk kelteni iránta, a tanárok szá-
mára is valóságos, személyes élményt kellene jelentenie a
népdal éneklésének. Két korábbi, tapasztalt oktatónk,
Bodza Klára és Fábián Éva mellett lehetõséget kívánunk
adni olyan fiatal kollégáiknak is, akik kifejezetten egy-egy
terület énekes kultúrájával foglalkoznak. A képzés tema-
tikai egységei: hangképzés, stílusismeret, az éneklés ha-
gyományos alkalmai, népdalcsokrok összeállítása, taní-
tásmódszertani ismeretek. A képzés ideje: 2008. októ-
ber-2009. április között keddenként 16.00-19.00-ig. A
jelentkezés feltétele: fõiskolai pedagógusi / óvópedagó-
gusi végzettség. Jelentkezési határidõ: 2008. szeptember
15. Részvételi díj: 38.000 Ft (tartalmazza a kötelezõ iro-
dalmat is). Kapcsolat: 225–6086.

HHoonn--  ééss  nnééppiissmmeerreettii  lleevveelleezzõõvveerrsseennyyeekk  iisskkoolláássookknnaakk..
Szeretettel várjuk azoknak az iskolásoknak a jelentkezé-
sét, akik izgalmas, szórakoztató feladatok megoldásán
keresztül szívesen elmélyítenék hon- és népismereti tu-
dásukat, megismerkednének a magyar népi kultúra sok-
színû világával. A vetélkedõ egyes témaköreit a verseny-
zõk önálló gyûjtõ- és kutatómunka révén dolgozzák fel
két korosztályi csoportban.

„„FFoorrggóósszzééll””  ––  55--66..  oosszzttáállyyoossookknnaakk..  A vetélkedõ há-
rom részes, az elsõ és a második rész levelezõ, a harma-
dik, a döntõ az egyetlen, ahol a versenyzõk személyesen
is megjelennek. A döntõbe a 30 legjobb eredményt elért
versenyzõ juthat be, akik közül 15-en nyári jutalomtábo-
rozásban vehetnek részt. Témakörök: mesterségek, jeles
napok, család- és faluközösség, népköltészet

„„GGaarraabboonncciiááss””  ––  77--1122..  oosszzttáállyyoossookknnaakk..  Az esztendõ
során három olyan feladatlapot kapnak a jelentkezõk,
amelyek egyéni gyûjtõ-, kutatómunkát igényelnek. A
legjobbak a vetélkedõ végén könyvjutalomban és nyári
jutalomtáborozásban részesülnek, kutatásaikról rövid
elõadásban számolhatnak be. Témakörök: iskolás élet,
diákszokások. Jelentkezési határidõ: 2008. szeptember
25. Kapcsolat: Várkonyi Tekla, 225-6067, varkonyi.tek-
la@hagyomanyokhaza.hu.

mTanfolyamok, továbbképzések
AA  KKáárrppáátt--mmeeddeennccee  ttáánnccooss  öörröökkssééggee.. Folytatódik az a

60 órás tanfolyam, amely négy tájegység táncos, népraj-
zi, táncfolklorisztikai és népzenei anyagát foglalja magá-
ban. Elsõsorban gyakorlattal rendelkezõ néptáncpedagó-
gusok számára ajánlott, de szeretettel várunk mindenkit,
aki legalább 5 éves táncos múlttal rendelkezik és mélyíte-
ni kívánja tánctudását az adott táncokban. Az egyes hét-
végékre a tanfolyamtól függetlenül is lehet jelentkezni! 

Október 4-5.: Tírpák táncok (Nyírség) - tanít: Teremi
László és Spisák Krisztina.

December 6-7.: Felcsíki táncok - tanít: Imre Béla és
Simon Katalin. A képzések ideje: szombat 10.00-18.00
és vasárnap 9.00-13.00. Részvételi díj: 10.000 Ft/alka-
lom. Jelentkezési határidõ: 2008. szeptember 15. Kap-
csolat: 225-6067.

JJááttéékk  ééss  ttáánncc  aazz  iisskkoolláábbaann.. A 60 órás akkreditált to-
vábbképzést olyan táncpedagógusoknak ajánljuk, akik
érdeklõdnek a néptánc és népi játékok iránt, fontosnak
tartják, hogy a néphagyomány a gyermekek mindennapi
életének részévé váljon. A képzés elméleti és gyakorlati
programja alkalmassá teszi õket az általános iskola elsõ
hat évfolyamának kerettantervi programelõírásának tel-
jesítésére, az ott elõírt tudás átadására. Olyan pedagógu-
sokat (óvónõket, tanítókat) várunk, akik szeretnék elsa-
játítani a néptánc alapjait, valamint bõvíteni kívánják
néprajzi tudásukat és népi játék ismeretüket.

A tanfolyam tanegységei: néptánc, népzene, néprajz,
folklorisztika. A képzések formája: heti egy alkalom, hét-
fõnként 16.00-tól 19.00-ig. Tanfolyami díj: 45.000 Ft (az
összeg tartalmazza a vizsgadíjat is). Jelentkezési határidõ:
2008. szeptember 15. Kapcsolat: 225-6067.

Az éneklõ furulya – Útmutató a hiteles furulyamuzsika
elsajátításához. Ezzel a – 60 órás, akkreditálás alatt álló –
tanfolyamunkkal azon óvodapedagógusok, tanítók körét
kívánjuk elérni, akik az ének-zenei oktatás során egysze-
rûbb hangszereket, jellemzõen furulyaféléket is alkal-
maznak. Az énekelt és hangszeres népzene tolmácsolá-
sához egyaránt elengedhetetlen egy sajátos, a mûzené-
ben használatostól eltérõ hangképzés és elõadásmód el-
sajátítása – a népzenét bármilyen szinten tanítóknak
elõször ezeket kell magukévá tenniük. Fábián Éva és
Juhász Zoltán az „Éneklõ furulya” c. kiadványukba a pász-
torok gyakorlatát ültették át: azokat a dallamokat ját-
szották a pásztorok (vagy akár furulyán tanuló gyerme-
keik), amelyeket énekelni már tudtak. Tanfolyamunk is
erre a logikára épül, így a résztvevõk párhuzamosan ta-
nulják az énekelt és a hangszeres változatot. Oktatóink
Nyitrai Marianna (ének) és Dóra Áron (furulya), a
Népmûvészet Ifjú Mesterei. A képzés ideje: 2008. októ-
ber-2009. április között a beérkezõ jelentkezésektõl füg-
gõen heti egy délelõtt vagy délután. A jelentkezés feltéte-
le: fõiskolai pedagógusi /óvópedagógusi végzettség.
Jelentkezési határidõ: 2008. szeptember 15. Részvételi
díj: 28.000 Ft. Kapcsolat: 225-6086.

NNééppmmeesseettaannffoollyyaamm  ––  AA  sszzöövveeggffoollkkllóórr  ttaannuulláássáánnaakk  ééss
ttaannííttáássáánnaakk  mmóóddsszzeerrttaannaa. A 60 órás akkreditált képzés a
magyar népmese hiteles, stílusos elõadásához szükséges
elméleti, gyakorlati és módszertani felkészítést, a mese-
mondáshoz kapcsolódó néprajzi, irodalmi és elõadói is-
meretek átadását tûzte ki célul. A felkért oktatók és elõ-
adók (Fábián Éva, Raffai Judit, Sándor Ildikó, Agócs
Gergely, Berecz András és Voigt Vilmos) több évtizedes
tapasztalattal rendelkeznek a népmese kutatása és/vagy
elõadása területén. A tanfolyam óráira összevont blok-
kokban, hétvégenként, 2008 októbere és 2009 márciu-
sa között kerül sor. Jelentkezési határidõ: 2008. szep-
tember 15. Kapcsolat: 225-6067.

s Nemzeti Táncszínház 
- Színházterem
(Budapest, I. Színház u. 1-3.)

BBeemmuuttaattóó szeptember 20. szombat, 19.00 óra: Tra-
viata - Bozsik Yvette Társulat.

BBeemmuuttaattóó szeptember 26. péntek, 27. szombat, 29.
hétfõ, 30. kedd, 19.00 óra: Szeget szeggel, ReneDance
két felvonásban, ExperiDance - Román Sándor Tánc-
társulata.

Szeptember 28. vasárnap, 10.30 óra: Zene-Bona,
Szana-Szét - Honvéd Táncszínház.

Október 2. csütörtök, 19.00 óra: Dido / Gospel (bemu-
tató)- Fodor Zoltán.

Október 3. péntek, 19.00 óra: Homo ludens - Szegedi
Kortárs Balett.

Október 4. szombat, 19.00 óra: Aranyág - Duna
Mûvészegyüttes.

Október 5. vasárnap, 15.00 és 19.00 óra: Ezeregyév,
ExperiDance - Román Sándor Tánctársulata.

Október 6. hétfõ, 19.00 óra: A notre-dame-i toronyõr
- KFKI Kamarabalett.

Október 7. kedd, 10.30 és 15.00 óra: Hamupipõke -
Duna Mûvészegyüttes.

Október 10. péntek, 19.00 óra: Koreográfus vallomá-
sok - Budapest Táncszínház.

Október 11. szombat, 19.00 óra: Las Flamencas - Anya
és Lánya, Lippai Andrea és a FlamenCorazón Arte
Táncszínház.

Október 12. vasárnap, 15.00 és 19.00 óra: Szeget
szeggel, ReneDance két felvonásban, ExperiDance -
Román Sándor Tánctársulata.

Október 13. hétfõ, 19.00 óra: Kortárs Koreográfusok
Estje X. jubileumi elõadás, a Magyar Nemzeti Balett
Alapítvány Stúdió Együttesének produkciója.

Október 14. kedd, 10.30 óra: Létramesék - Bozsik
Yvette Társulat.

Október 14. kedd, 19.00 óra: Fekete gyöngyök -
Honvéd Táncszínház.

Október 15. szerda, 19.00 óra: Szeget szeggel, Rene-
Dance két felvonásban, ExperiDance - Román Sándor
Tánctársulata.

Október 16. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra: Zene-
Bona, Szana-Szét - Honvéd Táncszínház
Varázsceruza és Kerekerdõ bérlet (1).

Október 17. péntek, 19.00 óra: Bernarda Alba háza -
Barta Dóra

Október 18. szombat,19.00 óra: Traviata - Bozsik
Yvette Társulat.

Október 19. vasárnap, 15.00 és 19.00 óra: Nagyidai
cigányok, ExperiDance - Román Sándor Tánctársulata
október 20. hétfõ, 19.00 óra: Kortárs Koreográfusok
Estje X. jubileumi elõadás, a Magyar Nemzeti Balett
Alapítvány Stúdió Együttesének produkciója.

Október 21. kedd, 10.30 és 15.00 óra: Csipkerózsika -
Honvéd Táncszínház.

Október 22. szerda, 19.00 óra: A tudattalan - Szegedi
Kortárs Balett.

Október 25. szombat, 19.00 óra: A fekete malom -
Fitos Dezsõ.

Október 26. vasárnap, 19.00 óra: A notre-dame-i to-
ronyõr - KFKI Kamarabalett.

Október 27. hétfõ, 19.00 óra: Nemzetközi Ifjúsági
Táncfesztivál - Magyar Táncmûvészeti Fõiskola.

Október 28. kedd, 19.00 óra: Mezõség, Élõ Martin
Archívum V.- Honvéd Táncszínház (az elõadást követõen
táncház).

Október 29. szerda, 19.00 óra: Nagyidai cigányok,
ExperiDance - Román Sándor Tánctársulata.

Október 30. csütörtök, 19.00 óra: Harangozó Gyula-
díjas táncmûvészek estje.
m Nemzeti Táncszínház - Refektórium

Október 1. szerda, 19.30 óra: A Magyar Táncmûvé-
szeti Fõiskola végzõs koreográfus-hallgatóinak vizsga-
elõadása.

Október 7. kedd, 19.30 óra: Bemutató: 2 ME, PR-Evo-
lution Dance Company.

Október 14. kedd, 19.30 óra: Fosszíliák - Duna Tánc-
mûhely.

Október 21. kedd, 19.30 óra: Tükörfényben - Magyar
Mozdulatmûvészeti Társulat.
m Mûvészetek Palotája – Fesztivál Színház

Szeptember 16. kedd, 19.00 óra: Tisztelet Molnár
Istvánnak. A táncmûvész-koreográfusra emlékezõ jubi-
leumi díszelõadás.

Szeptember 18. csütörtök, 19.00 óra: Rómeó és Júlia -
Dortmund Balett.

Szeptember 29. hétfõ, 19.00 óra: Fekete-piros...tánc -
Honvéd Táncszínház.

Október 1. szerda, 10.30 és 15.00 óra: Egyszer volt
Budán kutyavásár - Mátyás király meséi (gy), Budapest
Táncszínház.

Október 3. péntek, 4. szombat, 15.00 és 19.00 óra:
Egri csillagok - Honvéd Együttes.

Október 9. csütörtök, 15.00 óra: A hattyúk tava (gyer-
mekelõadás) - Szegedi Kortárs Balett.

Október 9. csütörtök, 19.00 óra: A hattyúk tava -
Szegedi Kortárs Balett.

Október 11. szombat, 15.00 óra: Varázscirkusz -
Bozsik Yvette Társulat.

Október 11. szombat, 19.00 óra:Varázsfuvola - Bozsik
Yvette Társulat.

Október 15. szerda, 19.00 óra: Spartacus 2076 - Pécsi
Balett.

Október 21. kedd, 19.00 óra, budapesti bemutató:
Gaudí- Gyõri Balett.

Programok



IInnggaattllaann

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

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

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

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

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

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, igé-
nyesen 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, felújítan-
dó lakás, 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). pau-
ler u. 8., II emelet + tetõtérbeépítés „Múltból a jövõbe”. Át-
adás: 2008 december. Tel.: 06-30-418-4691

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

KKIIAADDÓÓ lakás! Az I. ker. Pauler u-ban felújított, liftes, nap-
fényes, 3 szobás, egyedi fûtéses 3. emeleti lakás, tulajdonos-
tól kiadó. Tel.: 06-30-981-6647, 06-20-520-2714

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

„„BBUUDDAAVVÁÁRR”” ingatlanközvetítõ magániroda! – alapítva
1988-ban. Budai ingatlanok adás-vétele, értékbecslése. Tel.:
201-7719, Zwillinger Gyõzõ.

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

II..  BBuuddáánn a Krisztina körúton a Vérmezõnél - a Mikó utcá-
nál - klasszikus jó állapotú polgári belméretû épületben lévõ
144 m2-es, 3,5 szoba hallos, 2 erkélyes, emeleti, egyedi gáz-
fûtéses öröklakás eladó, mely 2 generációnak, irodának vagy
rendelõnek is kiválóan alkalmas. Irányár 36,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel: 212-2136, 06-30/488-2203, e-mail: wagne-
ra2@chello.hu. 

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

II..  BBuuddáánn - az Attila úton - bauhaus-épületben lévõ, belsõ
kert felé is nyíló, remek alaprajzi elosztású, 105 m2-es, tágas,
napfényes, 2 szoba+hall+személyzeti szobás, 2 erkélyes, jó
állapotú, cirkófûtéses, azonnal beköltözhetõ összkomfortos
öröklakás eladó. 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.  Össze-
költözõknek! A közvetlenül mellette lévõ 37 m2-es lakás
örökbérleti joga is átadó. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu. 

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  AA  XII. Rácz Aladár úton - 3 lakásos tár-
sasházban lévõ 2 káprázatos panorámájú, nagy teraszos,
duplakomfortos öröklakás  egyben vagy külön eladó. Az
egyik 114 m2 - a tetõtér felé még bõvíthetõ+15 m2 terasszal,
a másik 116 m2-es+46 m2 terasszal. A lakásokhoz teremga-
rázs és gépkocsi beálló vásárolható. Irányár: 66 M Ft+68 M
Ft+garázsok. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 06-30/488-
2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

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

II..  BBuuddáánn - a Budai vár vonzáskörzetében a Budai Várra
panorámás részen - felújított patinás épületben lévõ 119
m2-es, 3,5 szobás, klasszikus polgári elosztású, összkom-
fortos önkormányzati lakás bérleti joga átadó. A lakás víz-
órával felszerelt. Csereérték irányára: 23,5 M Ft. Wágner
Iroda, tel: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

33  ggeenneerráácciióónnaakk!! Budán a XII. kerület természetvédelmi
területe mellett - az osztrák és amerikai iskola közelében -
5 lakásos sorházban lévõ alagsor+2 lakószintes+(beépített
tetõtér) bruttó 200 m2-es, 3 fürdõszobás, jelenleg 2 nappa-
li+4 hálószoba kialakítású azonnal beköltözhetõ panorá-
más lakóingatlan 100 m2 önálló kertrésszel, 2 garázzsal, te-
rasszal. Irányár: 69 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  GGeelllléérrtthheeggyyeenn kiemelt lakóövezeti területen kertes tár-
sasházban lévõ, panorámás, legfelsõ emeleti, 60 m2-es 2
szoba hallos, egyedi gázfûtéses, vízórás öröklakás 4 m2-es
tárolóval. A lakás alapterülete 57,5 m2 + 6,16 m2 loggia.
Irányár: 27,9 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 06-30/488-
2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  NNaapphheeggyyeenn a Tabánnál, a Budai Várra panorámás 74
m2-es 2,5 szoba hallos+2 erkélyes (+7 m2), egyedi gázfûté-
ses azonnal beköltözhetõ öröklakás közös nagy napozóte-
rasszal eladó. Irányár: 39,5 M Ft. Wágner Iroda, telefon:
212-2136, 06-30/488-2203, e-mail: wagnera1@chel-
lo.hu.

EEggéésszzsséégg

SSzzíívv  ééss  éérrrreennddsszzeerrii  sszzûûrrõõvviizzssggáállaatt.. Gyors, fájdalom-
mentes módszer az érelmeszesedés kimutatására korha-
tár nélkül. Azonnali kardiológus orvosi kiértékeléssel. 

www.joszivvel.hu. Jelentkezés: 06-30/954-0886.

SSzzoollggáállttaattááss

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  

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

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

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

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

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

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

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

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

PPaarrkkeettttaaccssiisszzoolláásstt,,  llaakkkkoozzáásstt,,  jjaavvííttáásstt,,  lleerraakkáásstt  vváállllaallookk..
BBaarraabbááss  LLaajjooss  kkiissiippaarrooss,,  

tteelleeffoonn::  334499--44889999,,  0066--7700--22880000--447799

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

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT  TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,  

PPAARRKKEETTTTLLEERRAAKKÁÁSSTT,,  PPAARRKKEETTTTCCSSIISSZZOOLLÁÁSSTT,,
PPAARRKKEETTTTAA  JJAAVVÍÍTTÁÁSSTT,,  

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

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

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

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

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

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

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

GAZDASÁGOS HITELEK! 
SSzzéélleess  vváállaasszzttéékkaa!!

EEllõõzzeetteess  ééss  jjáárruulléékkooss  kkööllttssééggeekk  nnééllkküüll,,  
ggyyoorrssaann,,  mmeeggbbíízzhhaattóóaann!!  TTeell..::  0066--2200--666633--44551199

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

AAddááss--vvéétteell

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

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

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

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

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.

GGiittáárrookkttaattáásstt vállal háznál fiatal, mûvészdiplomás zene-
tanár. www.budaigitariskola.hu/maganora.html. Tel.: 06-
20-823-0770.

VVeeggyyeess

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

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

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

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

HHeettii  eeggyy alkalomra keresek leinformálható takarítónõt a
kerületbõl. Tel.: 202-0082, délután 17 órától.

PPóóttnnaaggyymmaammaassáággoott  vállalok a kerületben, 54 éves va-
gyok. Megbeszélés szerint. Tel.: 212-5835, 06-20-540-
5070.

DélUtán
A 45 év feletti emberek 

ingyenes telefonos 
lelkisegély szolgálata:

06-80-200-866

Ha nem kapja a lapot, 
hívja a terjesztõt!

06-20-419-8215
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VÁRNEGYED
A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

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

IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

SSzzoollggáállttaattááss

EEggéésszzsséégg

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

VVeeggyyeess

Új címünk:
Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Krisztinavárosi Kirendeltsége 
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefon: 488-0401; 06-20-663-4519

Generalisok figyelem!
Szeretettel várjuk régi és új ügyfeleinket
megújult környezetünkben, a Tabán 
lábánál fekvõ barátságos irodánkban.

Miben segítünk Önnek?
Hitel - kedvezményes és gazdasá-

gos hitelek gyors közvetítése teljes ügyin-
tézéssel!

Befektetés - egyedülálló befek-
tetési formák megtakarítási programok a
tervezhetõ jövõ érdekében. Kivételes ho-
zamlehetõségek garanciákkal!

Biztosítás - egészség-, baleset-,
lakás-, gépjármû- és utasbiztosítások lét-
rehozása, felülvizsgálása! 

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..

HHoommllookkzzaattsszziiggeetteellééss
ppáállyyáázzaattíírráássssaall  

ttáárrssaasshháázzaakknnaakk  iiss!

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