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UNESCO-vezetõk a Városházán

A Magyar Tudományos Akadémia szervezésé-
ben, az UNESCO támogatásával november 5-7.
között negyedik alkalommal került Budapesten
megrendezésre a Tudományos Világfórum. A
„Tudás és jövõ” mottójú rendezvényen a részt-
vevõk áttekintették a tudomány és a fejlõdés te-
rén elért eredményeket, valamint megvitatták a
világ tudósainak 21. századi stratégiai szerepét,
illetve a tudományos és oktatási intézmények, a
politikai döntéshozók és a civil társadalom kö-
zötti együttmûködés jövõbeni feladatait.

A tanácskozás keretében Koichiro Matsuura,
az UNESCO leköszönõ fõigazgatója, Davidson
L. Hepburn, a 35. UNESCO konferencia meg-
választott elnöke, Bogyai Katalin, Magyarország
UNESCO-nagykövete, Fejérdy Tamás, az
UNESCO Világörökség Magyar Nemzeti
Bizottság Titkárságának vezetõje és Hámori
József professzor hivatalos látogatást tett az I. ke-
rületben. A delegációnak Nagy Gábor Tamás
polgármester mutatta meg a Városházát és rö-
vid prezentáció keretében ismertette az
UNESCO világörökségi védettségét élvezõ bu-
dai Vár problémáit, illetve az elmúlt években
történt fejlesztéseket. A prezentáció után a dele-
gáció tagjai a fokozottan védett, ám romló álla-
potú vári barlangrendszerben tettek látogatást
Leél-Õssy Szabolcs barlangász vezetésével, ezt
követõen pedig a felújítás alatt álló Mátyás-
templomot tekintették meg.

Bogyay Katalin UNESCO-nagykövet érdek-
lõdésünkre elmondta: noha az általa képviselt
nemzetközi szervezet prominensei ezúttal a
Tudományos Világkonferencia résztvevõiként
érkeztek Magyarországra, ám ennek keretében
lehetõségük nyílt megismerni az újabb hazai,
Világörökség-címre jelölt helyszíneket. Mint

megtudtuk, a Világörökség-várományosi listán
szerepel többek között a Tihanyi félsziget, a
Tapolcai-medence tanúhegyei és a Hévízi tó al-
kotta kultúrtáj, Lechner Ödön építészeti örök-
sége, továbbá a budai termál-karszt barlangrend-
szere a meglévõ budapesti világörökségi terület
kiegészítéseként. -d-

Megújul a Toldy gimnázium
Megkezdõdött a Toldy Ferenc Gimnázium felújítá-
sa. Az önkormányzat finanszírozásában megvaló-
suló rekonstrukció elsõ ütemében, a mûemléképü-
let középsõ traktusa nyeri vissza eredeti külsejét. 

Régiekre emlékezve:
Mátray Gábor
Utcáink névadóival ritkán foglalkozunk az utóbbi
idõben. Most egy olyan embert hozunk közelebb a
maiakhoz, akit szinte elfeledtek. A Mátray Gábor
zenetörténészrõl elnevezett rövid utcácska az észa-
ki Várlejtõn húzódik meg, szinte csak az jár erre,
aki itt lakik. Közel van a várfalakhoz, bástyákhoz, a
várostromok emléktábláihoz és ágyúihoz.

Sztorigyárosok a Márai
Szalonban
Hol vannak már azok a régi esték, amikor beültünk
a Fészek vagy a Rátkay klubba, és egész este sztori-
kat hallgattunk! A Márai Szalon közönsége meg-
érezhette, milyen is lehetett egykor ez a különleges
hangulat. Az anekdotákról ezúttal két vendég,
Bradányi Iván dalszövegíró és Kovács István kon-
certzongorista-borász gondoskodott.
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Nagy Gábor Tamás polgármester hivatalos látogatá-
son fogadta a Városházán Koichiro Matsuurát az
UNESCO leköszönõ fõigazgatóját, valamint
Davidson L. Hepburnt a szervezet 35. konferenciájá-
nak elnökét. Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és
Kulturális Szakosított Szervezetének képviselõi a
Tudományos Világfórum résztvevõiként érkeztek a fõ-
városba.

A Nemzeti Táncszínházat vezetõ
Török Jolán szerint elfogadhatat-
lan, hogy az új Elõadó-mûvészeti
Törvény mostohagyerekként ke-
zeli a professzionális táncmûvé-
szetet, most a független területre
jutott több támogatás, nem pedig
az egész szakmát érintõen. Mél-

tatlan a szakmai nyugdíj, és ki-
mondhatjuk: nem biztosított a
magyar táncmûvész egzisztenciá-
ja. Ráadásul a minisztérium ter-
vei szerint jövõre a 2009-es évnél
is kevesebb pénzt kapna a
Nemzeti Táncszínház, mely az or-
szágban egyedülálló módon a

tánc valamennyi ágát befogadja.
Az elmúlt nyolc év alatt százhar-
minc új produkció létrejöttét tá-
mogatta az intézmény, a tavalyi
négyszáz elõadáson a színházi vi-
lágban példátlan módon kilenc-
ven százalék feletti nézettséget
produkált. (Folytatás a 2. oldalon) 

„Századunk” - a Budai Vár XX. százada címmel
DVD-t adott ki a Budavári Önkormányzat. A film
- és kultúrtörténeti szempontból egyaránt példa nélküli
összeállítást, a Magyar Nemzeti Filmarchívum gyûj-
teményének felhasználásával az Országos Széchényi
Könyvtár Történeti Interjúk Tára készítette. 

Rendhagyó a vállalkozás, hiszen a DVD anyaga
ebben a formában most elõször kerül a nyilvá-
nosság elé. Az egymás mellé szerkesztett részle-
tek egységes egészet alkotnak, egy olyan folya-
matában is élvezhetõ filmetûdöt, amihez ha-
sonló eddig nem volt elérhetõ a nagyközönség,
de még a szakma számára sem – emlékeztetett
dr. Nagy Gábor Tamás. Valójában egy doku-
mentumfilmrõl van szó, ami az 1970-es évekig
közel egy évszázadon át követi nyomon a Vár
történelmét, villantja fel a legfontosabb ponto-
kat, melyeket a mai generációk sajnos egyre ke-
vésbé ismernek. A filmkockák egyaránt érdeke-
sek az itt élõknek, és izgalmasak a látogatóknak,
a külföldiek kedvéért három nyelvû kísérõszö-
veg ad támaszt a látottakhoz. Hiányoznak
ugyanakkor a dokumentarista mûfajban meg-
szokott kommentárok vagy a narráció, a film ki-
zárólag a korabeli felvételeket felhasználva kro-
nológiai sorrendben mutatja be a történéseket
a kezdõképeken megjelenõ Lumiere fivérek ál-
tal megörökített Milleneumi felvonulást, IV.
Károly megkoronázását, a Vár ostromát,
Mindszenty bíboros alakját, majd a hetvenes
évek „legvidámabb barakk” vízióját. Mindezt
életképeken, történelmi és társadalmi esemé-
nyeken keresztül, úgy, ahogyan azt eleink is lát-
hatták a korabeli filmvásznon, a mozikban és
késõbb a televízióban. 

Éppen az a vállalkozás legnagyobb erõssége,
hogy a nézõre hagyja az értékelést. Bár archív,
azaz meglévõ anyaggal dolgozik, a film mégis
tartogat technikai meglepetéseket. Ahol lehe-
tett, például a Tabánról szóló fejezetben, vagy
Mindszenty bíboros beszédekor, összefûzték az

eseményekrõl különbözõ kamerákkal készített
felvételeket. Az eredmény egy olyan képi világ,
ami az egykori filmhíradóknál gazdagabb tarta-
lommal szolgál. 

A film elkészítését koordináló Hanák Gábor
történész szerint a Várról szóló DVD egy olyan kí-
sérlet, amit folytatni kell. A Századunk sorozat
szerkesztõje elmondta, hogy igyekeztek a Vár XX.
századi történetérõl minden fellelhetõ mozgó-
képanyagot összegyûjteni, néhány kópia azon-
ban kimaradt a válogatásból. Ennek az az oka,
hogy a minden évben megismétlõdõ események-
rõl készített filmeket csak akkor használták fel
több változatban, ha valamilyen jelentõs változást
is megörökítettek. (Folytatás a 3. oldalon)

Rendhagyó film a VárrólPetíció a Táncszínházért

Bajban a táncszakma
Még májusban rendelt el három évre szóló változtatási tilalmat a Budavári Palota területére és közvetlen környe-
zetére az önkormányzat. A döntésnek köszönhetõen elhallgattak azok a hangok, melyek luxusszállodává alakí-
tották volna a Nemzeti Táncszínháznak is otthont adó egykori karmelita kolostor épületét. Bár az intézménynek
egyelõre nem kell elköltöznie, helyzete továbbra is bizonytalan: az Oktatási és Kulturális Minisztérium ugyanis
jövõre ismét csökkentené támogatását. A Nemzeti Táncszínház és a magyar táncszakma egészének védelmében ti-
zenöt Kossuth-díjas mûvész petíciót adott át a Országgyûlés Kulturális és Sajtóbizottságának.

A Városházán dr. Nagy Gábor Tamás polgármester fogadta az UNESCO-küldöttséget
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Életmûdíjat kapott Kányádi Sándor 
Életmûdíjjal tüntette ki Kányádi Sándor költõt, mû-
fordítót, Budavár díszpolgárát a Romániai Magyar
Könyvescéh (RMKC) a XV. Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásáron.

Új kiállítás a Várnegyed Galériában
Értékeink Budapesten címmel nyílt új kiállítás a
Várnegyed Galériában (Budapest, I., Batthyány
u.67.). A tárlaton a Budapesti Városvédõ Egyesület
képanyaga látható a budapesti Európa Nostra díjas
építészeti munkákról. A kiállítás megtekinthetõ: de-
cember 4-ig. Nyitva tartás: keddtõl szombatig,
11.00-18.00 óráig.   

Ingyenes múzeumlátogatás 
a Várnegyed olvasóinak
A Magyar Nemzeti Galéria 2009. december 6-án
vasárnap kiállítás-látogatásra hívja a Várnegyed új-
ság olvasóit. A kupon felmutatásával 2 fõ részére az
állandó kiállítások ingyenesen, egy választott idõ-
szaki kiállítás pedig fél áron tekinthetõ meg.

Bemutatkozik a református gyermekvédelmi 
szolgálat
A Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat-
ban szerte az országban számos család munkálko-
dik, de továbbra is várják azokat, akik elhivatottsá-
got éreznek erre a feladatra. A szolgálat nevelõszü-
lõi hálózata november 29-én vasárnap 13 órakor
mutatkozik be a Budai Református Egyházközség
gyülekezeti termében (Budapest, I., Szilágyi Dezsõ
tér 3.) Információ: csenkizsuzsa@citromail. hu.
Tel.:06-20-560-9620

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyil-
vános pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ, nem
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására. A
részletes pályázati kiírás átvehetõ a Budapest I. ke-
rület Budavári Önkormányzat Ügyfélszolgálati
Irodáján. Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.
Tel: (1) 458-3000, 458-3030 vagy megtekinthetõ
az Önkormányzat honlapján, a www.budavar.hu in-
ternet címen, a PÁLYÁZATOK/Vagyoni Iroda menü-
pont alatt.

A háború áldozatainak emlékére 
A Remembrance Day - az Emlékezés Napja - az el-
sõ világháborút befejezõ fegyverszünet évforduló-
ja, november 11-ét megelõzõ vasárnap. Ezen a na-
pon az elsõ és a második világháborúban meghalt
hõsök emlékének adóznak. E szép hagyományt el-
sõsorban a Brit Nemzetközösség országaiban õrzik.
Budavár Önkormányzata, testvérvárosunk Marlow
kapcsán minden évben megemlékezik a háború ál-
dozatairól. Idén Nagy Gábor Tamás polgármester
vett részt a solymári katonai temetõben tartott
megemlékezésen. A szertartás keretében koszorút
helyezett el az Egyesült Királyság, Lengyelország,
India, Ausztrália, Dél-Afrika, Pakisztán nagykövete,
Franciaország és Új-Zéland konzulja. 

Hagyomány, hogy az Emlékezés Napján az embe-
rek pipacsot viselnek a kabáthajtókán. A virágok
azokat a pipacsokat jelképezik, amelyek Flandria
búzamezõin nõttek az elsõ világháború idején, ahol
katonák ezrei vesztették életüket. A papír pipacso-
kat rendszerint a hadseregtõl leszerelt férfiak és
nõk készítik, illetve árusítják. 

Mozgássérültek klubnapja
2009. december 1-én 15 órakor lesz a Budavári
Mozgássérültek Egyesületének idei utolsó klub-
napja a Budavári Mûvelõdési Házban (Budapest, I.,
Bem rakpart 6.). Mindenkit szeretettel várnak. 

Ügyfélkapus regisztráció az APEH-nál is
November 10-étõl már az APEH Központi Ügyfél-
szolgálatain is regisztrálhatnak az adózók az ügyfél-
kapu rendszerébe, mert a jogszabályok változása
miatt az Okmányirodák mellett erre mostantól az
APEH-nak is van jogosultsága.

Az adózónak a jövõben csak egy helyre, az APEH
központi ügyfélszolgálatára kell elmennie, ha az
elektronikus adóbevallás teljesítéséhez szükséges
feltételeket akarja megteremteni. Azok számára,
akik még nem rendelkeznek ügyfélkapus hozzáfé-
réssel, az igénylés díjmentes és akár már a regiszt-
ráció napján használhatják az elektronikus ügyinté-
zés szolgáltatásait.

Ügyfélkapu igénylésére az APEH központi ügy-
félszolgálatain van lehetõség, a megyeszékhelye-
ken, valamint Budapesten az alábbi helyszíneken:
1096, Budapest, Vaskapu u. 33-35.
1139, Budapest, Petneházy u. 6-8.
1144, Budapest, Gvadányi u. 69.
1132, Budapest, Kresz Géza u. 15. 

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
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A kertészeti munkák során keletkezõ fahulladék kör-
nyezetbarát újrahasznosítása érdekében akciót hirde-
tett az önkormányzat. A lakók által összegyûjtött és a
házak elé kihordott gallyakat, kisebb ágakat egy ap-
rítógép segítségével a helyszíneken dolgozták fel. Aki
kérte, a kert díszítésére kiválóan alkalmas mulcsot
haza is vihette. 

Elsõ alkalommal idén tavasszal vehették igénybe
az ingyenes szolgáltatást a kerületi lakóközössé-
gek. Az akció sikeresnek bizonyult, ezért döntött
úgy az önkormányzat, hogy az õsszel esedékes ker-
ti munkákhoz igazodva november elején ismétel-
ten meghirdeti a programot. 

Korábban, az összegyûjtött fahulladék elszállí-
tásáról, illetve megsemmisítésérõl a polgároknak
kellett gondoskodniuk. Mivel a kerületben gya-
korlatilag tilos a kerti égetés, a fákról levágott galy-
lyak és ágak jellemzõen a hulladéktárolókba,
vagy a kommunális szemét közé kerültek.
Aprítással ugyanakkor a kerti fahulladék jelentõs
része újrahasznosítható, hiszen a végtermékként
keletkezõ néhány centiméteres mulcs díszítésre
és kertápolásra egyaránt alkalmas. A fák törzse
köré, vagy a virágágyásokba kiszórt, egyébként a
kereskedelemben több ezer forintért kapható ap-
ríték megvédi a talajmenti növényeket a téli fa-
gyoktól és a kiszáradástól. Komposztanyagként
jól szolgálja a palánták, fák növekedését, ráadásul
ízlésesen elhelyezve esztétikus látványt nyújt. 

Ezúttal negyven lakóközösség, elsõsorban
naphegyi és gellérthegyi társasház jelentkezett
a programra, a többség az apríték egy részét is
elkérte – tájékoztatta a Várnegyedet Vass
Veronika. A Polgármesteri Hivatal kertészeti
szakembere elmondta, hogy a tavaszinál lénye-
gesen nagyobb mennyiségû, közel száz köbmé-
ter mulcs keletkezett. Ennek egy része a társas-
házaknál maradt, a többit az önkormányzat fel-
használja a parkok, játszóterek, illetve a közte-

rületi zöldfelületek díszítésére. Többek között
aprítékkal szórják fel a Franklin játszótéren a
nagyobbaknak való játszószerek környezetét,
de várhatóan kerül a környezetbarát anyagból
a Naphegy térre és kerületszerte a virágágyá-
sokba is. 

A közterületeken termelõdõ fahulladék aprí-
tását egyébként évek óta elvégezteti az önkor-
mányzat, az aprítékot korábban is a kerület dí-
szítésére használták. -pp-

Az új típusú, H1N1 influenza okozta esetleges
járványra történõ felkészülés keretében ennek az
újságnak a hasábjain legutóbb a megbetegedés
tüneteirõl, a védekezés lehetõségeirõl tájékoztat-
tam Önöket. Kiemeltem, hogy a védekezés legha-
tékonyabb módszere a védõoltás. 

Az oltások szervezését és felügyeletét az ÁNTSZ
végzi. A kerületben október elsõ napjaitól folya-
matosan és igény szerint történt a háziorvosi szol-
gálatok ellátása a világjárványt okozó H1N1
influenza vírus elleni térítésmentes vakcinával.
November 1-ig 5400 db vakcina került kiadásra a
kijelölt rizikócsoportok részére. Ebbõl a mennyi-
ségbõl ingyenesen juthatnak védõoltáshoz azok a
krónikus betegek, akik egészségi állapotuk miatt
fokozottan veszélyeztetettek egy esetlegesen be-

következõ fertõzés esetén. Ugyancsak ingyene-
sen részesülnek védõoltásban a bentlakásos in-
tézmények gondozottai, legyen az gyermek-, vagy
idõseket ellátó intézet, valamint ezen intézmé-
nyek munkatársai. Hivatásuk miatt kerültek az
ingyenesen oltandók csoportjába az egészség-
ügyi dolgozók, valamint azok a közszolgáltató
szervezetek munkatársai, akik tömeges megbete-
gedése egy esetleges járvány alkalmával, komoly
fennakadásokat eredményezhetne.

A második ütemben, november elsõ napjai-
ban az egészséges 14 év alatti gyermekek védõol-
tására kerül sor, melynek megszervezése az okta-
tási intézmények, a szülõk, az iskola-egészségügyi
szolgálatok, valamint az ÁNTSZ kerületi intézete
részérõl nagyfokú együttmûködést igényel.

Az intézmények vezetõihez, igazgatóihoz levélben
fordultunk azzal a kéréssel, hogy tájékoztassák a
gyermekek szüleit az ingyenes védõoltás lehetõségé-
rõl és mérjék fel az igényeket. Természetesen a gyer-
mekek csak szüleik írásos kérelme alapján kaphat-
nak oltást, hiszen nem kötelezõ védõoltásról van
szó. Az óvodások, iskolások védõoltását az iskolaor-
vosok és a házi gyermekorvosok végzik. 

Aki nem jogosult a térítésmentes vakcinára, az a
gyógyszertárakban jut hozzá a térítésköteles védõol-
táshoz.

A lakosság legalább 60 százalékának átoltottsá-
ga esetén van lehetõség a járvány pozitív befolyá-
solására, a megbetegedések, a szövõdmények és a
kórházi kezelések csökkentésére.

dr. Tóth Mária I.-II.-XII. kerületi tisztifõorvos

Az influenza megelõzésében alapvetõen 
fontos a védõoltás

Kazinczy Ferenc emlékének szentelte a Tabáni
Füzetek novemberben megjelent hatodik számát a
Tabán Társaság Egyesület. A kötetben helyet kapó
tanulmányok a költõ, nyelvújító életének és kultú-
raszervezõ tevékenységének kevésbé ismert mozzana-
tait tárják fel.

Pajor Ildikó a Tabán Társaság elnöke elmond-
ta, hogy a Tabáni Füzetek hatodik száma a
Kazinczy Ferenc emlékév programjaihoz csatla-
kozik. A kötet különlegessége, hogy Kazinczy
személyiségét levelezésén, baráti kapcsolatain,
kultúra pártoló erõfeszítésein keresztül próbál-
ja meg bemutatni, miközben pillanatképet ad
a korszak életérõl, társadalmi, kulturális és po-
litikai viszonyairól. A füzet oldalain szó esik
Kazinczy és Bártfay László barátságáról, bemu-
tatásra kerül a költõ és Virág Benedek nyelvi
kérdéseket feszegetõ levelezése, valamint
Kazinczy kevésbé ismert, de a magyar kultúr-
történet szempontjából rendkívül fontos szín-
házszervezõ tevékenysége. Szintén a nyelvújí-
tás korát eleveníti fel a Magyar rapszódia címû
írás, mely a kötet záró tanulmányaként a
Tabánnal is kapcsolatba kerülõ Hajnóczy
József életével foglalkozik.

Mint Pajor Ildikó kiemelte, a Tabán Társaság
a kerület tanulóit is megpróbálta bevonni az
emlékév eseményeibe. Szomorú, hogy a diá-
koknak „Légy boldog és élni siess” címmel kiírt
pályázatra senki sem jelentkezett…

Az iskolai csoportok körében is népszerû
ugyanakkor a Tabán Múzeum Kazinczy kiállí-
tása, mely helyet kapott az országos Kazinczy
emlékhelyek sorában. 

A Tabáni Füzetek bemutatását a hagyomá-
nyoknak megfelelõen irodalmi est zárta.
Ezúttal Mennyei Poggyász címmel Sudár
Annamária és Szabó András elõadásában
nyelvemlékek, versek, írások és vallomások,
nyelvtörõk és mondókák hangzottak el a
Kazinczy-évforduló tiszteletére. 

(Folytatás az 1. oldalról)
Vezetõ szerepet vállal a gyermekek-
nek és a fiataloknak szóló programok
népszerûsítésében, valamint hozzájá-
rul a magyar tánckultúra megismer-
tetéséhez a Budapestre látogató kül-
földiek körében. 

Mindezen eredmény ellenére, a tör-
vényi szabályozás változása aránytalan
terheket ró a Táncszínházra, gyakorla-
tilag ellehetetleníti az alkotómunkát. 

Török Jolán kiemelte: a források el-
vonása miatt a színház már idén sem
tud megfelelõ számú új produkciót
színpadra állítani, ami azért is baj,
mert az együttesek a nézõ és az elõadásszám után
kapják az állami támogatást. Ha tehát kevesebb lesz
az elõadás, a tánccsoportok forrásai is beszûkül-
nek. Az igazgató szerint a jelenlegi helyzetben nem
lenne meglepõ, ha tradicionális táncegyüttesek ke-
rülnének a csõd szélére, aminek elsõ jelei a már
megkezdett összevonás, például a Honvéd Tánc-
színház és a Budapest Táncegyüttes esetében. 

Az önkormányzat változtatá-
si tilalmának köszönhetõen a
Táncszínház egyelõre biztonság-
ban van, azonban könnyen elkép-
zelhetõ, hogy három év múlva
mégis el kell hagynia a budai
Várat. Történtek már egyezteté-
sek a Vagyonkezelõ Zrt.-vel, mely-
nek vezetõi biztosak abban, hogy a
rendelkezésre álló 2400 ingatlan-
ból találnak megfelelõt az intéz-
mény számára. Török Jolán azon-
ban nem ennyire derûlátó, szerin-
te ugyanis egyáltalán nem mind-
egy, hova kell majd költözniük. A

Nemzeti Táncszínháznak ugyanis rangjához, a
magyar kulturális életben elfoglalt helyéhez
méltó otthont kell találni. A legjobb megoldás
természetesen az lenne, ha jelenlegi helyükön
maradhatnának, hiszen a színház jelenléte mér-
hetõen emeli a Vár rangját. Elég arra gondolni,
hogy az elõadásokra a hazai közönség mellett a
turisták is nagy számban váltanak jegyet. 

Tabáni Füzetek
Kazinczyról

Petíció a Táncszínházért

Bajban a táncszakma

Faaprító géppel a zöld kerületért

Nemzeti Táncszínház - Színházterem
(Budapest, I., Színház u. 1-3.)
November 24. kedd, 10.30 és 15.00 óra: Holle
anyó - Budapest Táncszínház. November 25.
szerda, 10.30 óra: Karnevál/Az állatok farsang-
ja - Magyar Mozdulatmûvészeti Társulat.
Kincskeresõ bérlet(2). November 26. csütör-
tök, 19.00 óra: Örökkör - In memoriam
Berczik Sára. Magyar Mozdulatmûvészeti
Társulat.
November 27. péntek, 19.00 óra:  Nagyidai cigá-
nyok. ExperiDance – Román Sándor
Tánctársulata. November 28. szombat, 19.00 óra:
Dracula-Honvéd Táncszínház. Molnár István

bérlet(2). November 29. vasárnap, 10.30 és 15.00
óra: Gulliver a törpék országában. Madách
Musical Tánciskola – KFKI Kamarabalett.
Napsugár bérlet(2).
Nemzeti Táncszínház - Refektórium
November 24. kedd, 19.30 óra: Halhatatlanok
Dream Team Színház, PR-Evolution Dance
Company.
Mûvészetek Palotája - Fesztivál Színház
November 28. szombat, 19.00 óra: Bemutató:
Seven-Frenák Pál Társulat. November 30. hétfõ,
19.00 óra: Halál és a lányka/ Menyegzõ. Két egy-
felvonásos. Pina Bausch emlékére - Bozsik
Yvette Társulat.

Programok a Nemzeti Táncszínházban

Török Jolán

Ha nem kapja a Várnegyed
újságot, értesítse a terjesztõt!

E-mail: szepig@freemail.hu

Telefon: 06-20-467-9352
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(Folytatás az 1. oldalról) 
Ilyen esemény a Szent István napi körmenet, me-
lyen általában több ezres tömeg vett részt, míg
1944-ben csupán egyetlen autó látható a szívszo-
rító filmkockákon, amint a Szent Jobbot a
Mátyás-templomba szállította. Hanák Gábor ar-
ra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes többször
megnézni a filmet, ugyanis az elsõ benyomáson
alapuló jelentés mögött a vizuális és a szemanti-
kai tartalom egyaránt tartalmaz többletinformá-
ciókat. Elég csak arra gondolni, hogy az összeállí-
tásban olyan vágóképek, svenkek, és beállítások
is helyet kaptak, amelyek az eredetileg bemuta-
tott anyagból kimaradtak.

A film elõzményeként szolgáló tavalyi
„Századunk” kiállítás-sorozat megszervezésében
szerepet vállaló, a Sándor Palota rekonstrukció-
ját tervezõként irányító Potzner Ferenc a kép-
anyag gyakorlati hasznáról beszélt. Mint elmond-
ta, túl azon, hogy történelmi anzix, a film számos
olyan részletet tartalmaz, amit a tervezõk felhasz-
nálhatnak a remények szerint hamarosan bein-
duló vári felújítások alkalmával. Volt már erre

példa korábban is, hiszen a Hanák Gábor féle
Századunk sorozatban a Sándor Palotáról szóló
részletek az épület rekonstrukciójához nyújtottak
segítséget. 

Zárszavában dr. Nagy Gábor Tamás felhívta a
jelenlévõk figyelmét arra, hogy a kerületi önkor-
mányzat a Norvég Alap segítéségével Passauban
újraönteti a Mátyás-templom háborúban el-
pusztult harangját. Az elõkészületek jelenleg is
zajlanak, az állékonyságát vesztett torony meg-
erõsítése, és rezgésmentesítése már megtörtént.
A tervek szerint az öntés, a szállítás, majd a ha-
rang beépítésének mozzanatait Hanák Gábor és
munkatársai filmen is megörökítik. A polgár-
mester végezetül kiemelte: minden adott ahhoz,
hogy az elkészülõ mozgókép a most kiadott
DVD-hez hasonlóan idõvel kordokumentum-
má nemesüljön. 

A Budai Vár XX. százada címû DVD megvásá-
rolható a Litea Könyvszalonban (I., Hess András
tér 4.) és hamarosan a kerület összes könyvesbolt-
jában kapható lesz. K.Á.

Megkezdõdött a Toldy Ferenc Gimnázium felújítása.
Az önkormányzat finanszírozásában megvalósuló re-
konstrukció elsõ ütemében, a mûemléképület középsõ
traktusa nyeri vissza eredeti külsejét. 

Az Eötvös Gimnázium mellett, az idén százötven-
öt esztendõs Toldyé a legrégebbi olyan iskolaépü-
let Budapesten, amit a kezdetektõl fogva ugyanaz
az intézmény használ.  Megérdemli tehát a felújí-
tást az egyébként mûemléki védelem alatt álló
épület annál is inkább, mert utolsó jelentõsebb
felújítása óta több mint fél évszázad telt el. Ezt kö-
vetõen szinte elfeledkeztek az iskoláról, a követ-
kezõ évtizedekben az állagmegóvási kísérleteken
kívül csupán a nyílászárók cseréjére került sor.
Késõbb már a karbantartás is akadozott, így for-
dulhatott elõ, hogy hetvenes években az akkori
tanács – a mûemléki hivatal határozott tiltása el-

lenére – a felújítás helyett egyszerûen elbontatta
az életveszélyessé vált huszártornyot. Pedig éppen
ez volt a Toldy egyik emblematikus díszítõeleme,
ami a budai panoráma meghatározó részeként
egyaránt jól látszott Pestrõl és a budai Várból. 

Mint Porogi András a gimnázium igazgatója a
Várnegyednek elmondta, az állagromlás az el-
múlt évtizedben felgyorsult. A már korábban je-
lentkezõ statikai problémák fokozottan jelent-
keztek, az épület dél-nyugati oldala megsüllyedt.
A megoldást az új tornacsarnok megépítése jelen-
tette, ugyanis a betonszerkezetnek köszönhetõen
megállt az épület mozgása.  

A folyamatos erodálás azonban nem kímélte a
homlokzatot és a tetõszerkezetet sem. Három év-
vel ezelõtt kénytelenek voltak elbontani a közép-
sõ traktus vészesen meglazuló oromzati díszeit.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ugyanak-

kor azzal a feltétellel adta ki a bontási
engedélyt, hogy az iskola lehetõségei-
hez mérten mihamarabb megkezdi a
díszek visszaépítését. Hogy a vállalást
teljesítse, az intézmény elindult az eu-
rópai uniós iskola-felújítási pályázato-
kon, azonban a próbálkozások a gon-
dos elõkészületek ellenére sem hoz-
tak eredményt. A budapesti iskolák
ugyanis eleve kevesebb pontszámot
kaptak, mint az elmaradottabb, vagy
kistérségi területekrõl pályázó intéz-
mények. Ráadásul a támogatás oda-
ítélésének a Toldy számára kivitelez-
hetetlen feltételei is voltak, például a
siker érdekében jelentõsen emelni
kellett volna a roma származású tanu-
lók létszámát, ami az iskola szociokul-
turális környezetét figyelembe véve ir-
reális feltétel. Külsõ források híján az
iskola felújítását több szakaszra bon-
tották. Az önkormányzat segítségével
októberben elkezdõdött elsõ ütem-
ben Földes László Ybl-díjas építész
tervei alapján az épület középsõ részé-
nek tetõszerkezete újul meg. Pótol-
ják, illetve kijavítják a sérült orna-
menseket, visszaépítik az elpusztult
huszártornyot, gombátlanítják a tetõ

faszerkezetét, és kicserélik a pala héjazatot. A be-
ruházás értéke mintegy 75 millió forint.  Porogi
András kiemelte, hogy mindent az eredeti álla-
potnak megfelelõen, szigorú mûemléki felügye-
let mellett állítanak helyre. A kivitelezést végzõ
LAKI Zrt.-t közbeszerzési eljárás keretében vá-
lasztották ki, a munkálatokat várhatóan tavasszal
fejezik be. Az igazgató reményei szerint ezzel
nem ér véget a rekonstrukció, és a következõ
években sikerül az épület egészét felújítani. A te-
tõ és a homlokzat rehabilitációja mellett az épü-
let belsõ megújítása is elodázhatatlanná vált.
Ennek keretében sor kerülne a számítógépes há-
lózat és a telefon falon belüli elvezetésére, a ki-
szolgáló helyiségek, illetve az ötvenes éveket idé-
zõ vizesblokkok modernizálására és az épület leg-
alább részleges akadálymentesítésére. Minde-
mellett az oktatás színvonalának további emelése
érdekében egy tantermekbõl, laborból, szertá-
rakból álló természettudományos blokk kialakí-
tása is a tervek között szerepel. -pp-

Helyére kerül a huszártorony

Megújul a Toldy gimnázium

A Budavári Önkormányzat ötletpályázatot
hirdet Cseh Tamás és Bereményi Géza hajda-
ni lakóhelyét megjelölõ egyedi mûalkotás ter-
vezésére az I. kerület Iskola utca 35/A számú
házra vagy annak környezetébe. 

Jövõ év végén lesz 40 éve, hogy ebben a ház-
ban kezdõdött el az a páratlan alkotói folya-
mat, amely ezerkétszáz dallal ajándékozta
meg a magyar kultúrát, maradandó lenyoma-
tát adva a múlt század utolsó évtizedeinek. Ez
a közös alkotás, ez a korszak Cseh Tamás ha-
lálával végérvényesen lezárult. 

Az „emlék-mû”, a „jel” mégsem pusztán a ze-
neszerzõ-énekesnek és elõadómûvésznek len-
ne hivatott emléket állítani; a cél az, hogy a mû-
alkotás eredeti módon jelenítse meg a Cseh
Tamás - Bereményi Géza által életre hívott
„Cseh Tamás-dalokat”, ezek elsõ születési he-
lyének állítson méltó emléket.

A legjobb pályamû díja 500.000 Ft. A jeligés
pályamûvek bontására 2010. január 22-én ke-
rül sor. A pályázattal kapcsolatos további rész-
letek megtalálhatók a www.budavar.hu hon-
lapcímen. 

dr. Nagy Gábor Tamás polgármester

„Cseh Tamás - 
dalok” 

ötletpályázat

Rendhagyó film a Várról
Elsõ ütemben az épület középsõ részét újítják fel

Toldy utcai homlokzat, középrizalit tervezet

Mindszenty József sajtótájékoztatója kiszabadulása után, 1956-ban (részlet a filmbõl)
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A Tóth Árpád sétány egyik házának
falán (bejárat a Dísz tér felõl) emlék-
tábla hirdeti, hogy ott élt és dolgozott
Feszty Masa festõmûvész. Harminc
éve éppen, hogy örök otthonba költö-
zött, de - hátrahagyott mûvei mellett -
személyes varázsának emlékét sem fa-
kította az idõ. 

Mai világunkban anakronizmus-
nak tûnik a szentek vélt vagy valós
jegyeit viselni, ezért különösen
megbecsülendõ, hogy voltak-van-
nak közöttünk, akik magukban
hordtak valamit ezekbõl a tulaj-
donságokból. Õ volt az egyik,
Feszty Árpád lánya, Jókai Mór uno-

kája. Szüleit
követve - édes-
anyja, Jókai
Róza is tehet-
séges festõnek
indult - festõ-
mûvész lett,
mély vallásos-
sága miatt fõ-
ként egyházi
képek alkotó-
ja. Többször

megfestette ideálját, az adakozó,
önzetlen Árpádházi Szent
Erzsébetet. Portréiból ugyanaz a
tisztaság és megértés sugárzik, mint
az õ lényébõl élete utolsó pillanatá-
ig. Képeire saját szellemét, légies
alakját varázsolta; a gyönyörû sze-
mek beszédes, bíztató csillogását. Õ
maga nem tudta, hogy valamennyi
festménye tükörkép; természetes
szerénysége határtalan volt. Hosszú
életében mentes maradt minden-
féle póztól, s bár számtalan alkalom
kínálkozott a fényûzõ életre, nem
élt a lehetõségekkel. A világi va-
gyon nem érdekelte. Elég volt neki

annyi: szeretett és viszontszerették. 
Boltíves várbeli otthona - az egy-

kori Széchenyi-házban - mindig,
mindenki elõtt nyitva állt. Ez nem
csupán képletesen volt így; ajtajuk
sosem volt kulcsra zárva, látogató
bármikor beléphetett rajta. Kiváló
emberek, nagy egyéniségek voltak
a barátai, de õ mindenkivel szem-
ben egyformán viselkedett. Nem
csoda, hogy szinte egymás kezébe
adták a kilincset ajtaján. A napi té-
mák mellett folyt az emlékek ára-
data, megkülönböztetett helyen a
rajongva szeretett nagypapáról.
Akinek munkája közben a kis
Masa volt az egyetlen, ki meghú-
zódhatott a dolgozószobában - leg-
szívesebben az asztal alatt kuporog-
va. (És akirõl késõbb kitûnõ port-
rékat festett.) 

Személyes emlékeiben szerepelt
korának valamennyi jelentõs írója,
mûvésze, tudósa. Hiszen gyermek-
korában még Gárdonyival játszha-
tott, mûvészetét Lyka Károly mél-
tatta, Juhász Gyula verset ajánlott
neki hódolata jeléül. Élt München-
ben és Firenzében, részese lehetett
a pezsgõ szellemi életnek.

A külvilág zsivajától függetlenül,
megállíthatatlanul áradt belõle a
szeretet és a jóság. Az ilyen fokú jó-
sággal és érzékenységgel az ember
egymaga életképtelen. Be nem tel-
jesedett szerelem, édesanyja tragi-
kus halála, ezt tovább fokozta.
Ezért egy önzetlen ismerõsük vállal-
ta, hogy elkíséri õt az élet útvesztõi-
ben, s ennek a fogadalmának negy-
ven éven át nagyszerûen eleget tett.
(Székely Erzsébet vagyis Böbi né-
hány héttel Masa halála után szin-
tén eltávozott.) Gyengéden vagy
harciasan, olykor fájó dolgokat el-

titkolva, úgy, ahogyan azt a túlérzé-
keny mûvész érdeke megkívánta.
Ha nem volt elég éber, s késõbb hol
ezt, hol azt nem találta megszokott
helyén, tudta, hogy Masa odaadta
egy rászorulónak, s ezt tenné utolsó
darabjukkal is. Amikor arra volt
szükség, menekülteket bújtatott,
veszéllyel mit sem törõdve közben-
járt a rászorultak érdekében. Utol-
só éveiben is sokat alkotott – aján-
dékba.

Emellett milyen jó barátja volt az
állatoknak! Madarakat, cicákat, ku-
tyákat istápolt szüntelen. Befogad-
ta a kóbor állatot, kivert kismada-
rat, sebesült galambot gyógyítga-
tott. Szívességet önmaga számára
sosem kért, de ha erejükbõl már
nem futotta, barátaik hordták fel
az eleséget a sánta kisgalambnak,
kopasz nyakú kisverébnek. Mikor
hosszú domaházai tartózkodását
megszakítva hazaérkezett (ahol a
templom képeit festette), és egyik
kismadara pusztulásáról értesült, a
lakásban sem volt maradása. 

Magától értetõdõ volt, hogy ét-
rendje szigorúan vegetáriánus,
bõrbõl készült holmikat nem vi-
selt; cipõje is nyáron vászon, télen
posztó. Egy közös ebéd alkalmá-
val, ahol számára külön menü ké-
szült, rá akarták venni, hogy leg-
alább a kitûnõ zsemlegombócból
egyen. Tiltakozott, hiszen az a hús-
levesben fõtt. Hiába próbálták be-
csapni, hogy vízben lett kifõzve:
úgy tett, mintha elhinné, a ked-
vünkért megízlelte, de nem tudott
enni belõle. Megérezte az igazat,
hogy mégiscsak van köze a megölt
állathoz. 

Nem volt fanatikus, de az élet
tiszteletét saját körülményei, lehe-

tõségei szerint schweitzeri módon
vitte végbe a mindennapokban.
Rajongója volt a nagy humanistá-
nak; amikor megtudta, hogy az író-
asztalom tengernyi restanciáján
úszkáló kis faragott csónak a lam-
barénei kórházból került hozzám,
eufóriás állapotban kapta fel, ma-
gához szorítva az ereklyét, amit
Albert Schweitzer keze érintett.
Megkapó látvány volt az emberi
nagyságnak ez az áttételes módon
történõ találkozója.

Valaki azt mondta róla: egy gye-
rek, egy szent, egy õrült és egy mû-
vész keveréke. A köznapi ember sze-
mében minden mûvész egy kicsit
gyanús, minden szent egy kicsit gye-
rek, és egy kicsit - ha pozitív értelem-
ben is - õrült. Feszty Masa meg mer-
te valósítani saját idealizált világát
akkor és úgy, amikor az "önmegva-
lósítás" még nem a beteges egoiz-
mus hisztérikus divatját jelentette.
Egyszerûen csak szépen élt. 

Wutka Tamás

Emléktöredékek Feszty Masáról

Ma már kevesen tudják, hogy a Rác fürdõvel szemben
állt két és fél évszázadon keresztül a Pest-budai szerb
ortodox egyházközség elsõ temploma. A 4. század ele-
jén Thesszalonikében vértanúhalált halt Szent
Demetert a hívek védelmezõjeként tartják számon.
Hazai tiszteletét jelzi, hogy ábrázolása a magyar
szent koronán is szerepel. A tabáni szerbek a 17. szá-
zad végén döntöttek úgy, hogy templomukat a kard-
dal és pajzzsal ábrázolt Demeter tiszteletére szentelik
fel. Az épületet – amely a második világháborút bom-
bától sérülten bár, de átvészelte – 1949-ben bontották
le. A hat évtizeddel ezelõtti rombolásra emlékezett no-
vember 8-án a Szerb Országos Önkormányzat, a
Budavári Önkormányzat, a Budavári Szerb
Kisebbségi Önkormányzat és a Budapesti
Egyházközség.

Délelõtt egyházi keretek között, a belvárosi szerb
ortodox templomban tartottak ünnepi szentmi-
sét. Az emlékezõk délután a Tabánban, az egyko-
ri szerb székesegyház helyén idézték fel a Várhegy
és a Gellért-hegy között kialakult „Rácváros” la-
kosságának hétköznapjait, ünnepeit, amelyek-
ben fontos szerep jutott az egykori templomnak. 
A megemlékezések sora A tabáni templom címû
kiállítás megnyitásával folytatódott. A Budavári
Önkormányzat Városházájának aulájában ar-
chív fotók, dokumentumok és néhány ikonosz-
táz reprodukciója mutatja be a vallási közösség el-
pusztított központját. A tárlat korabeli fotóin egy
virágzó városrész látszik, amelynek központja a
szerb templom elõtti piactér volt. A Döbrentei té-
ren Keller Ignátz Tabáni bor és sörcsarnoka elõtt
kofák csoportja kínálja a portékáját. A tablókon
néhány megmaradt ikon reprodukcióját is meg-
csodálhatjuk (öt eredeti táblakép a szentendrei
szerb templomban látható). Az 1690-ben készült
tabáni pecsét lenyomata, a teljes ikonosztáz rajza
és számos dokumentum emlékezik a hatvan éve
lerombolt szerb templomra. 

Feltételezések szerint a budai szerb ortodox egy-
házmegye Lazarevics István despota és Zsigmond
magyar király szövetsége idején, a 15. század elején
alakult. Az akkori templom helyérõl nem maradt
leírás. A török idõkben már jelentõs szerb közös-
ség, elsõsorban kereskedõ családok éltek a
Tabánban; Buda visszafoglalásakor azonban szin-
te mindenük megsemmisült. Fából készült, Szent
Demeternek szentelt templomunkat 1690-ben

emelték. Hét évvel késõbb már kõtemplomot épí-
tettek ugyanazon a helyen. A gyarapodó közösség
1741-ben Mayerhofer Ádám építõmestert kérte
fel egy még jelentõsebb székesegyház megtervezé-
sére. A barokk stílusú templom felszentelést
1751-ben Dionisije Novakoviæ budai püspök vé-
gezte; az ikonosztázt Vasa Ostojiæ újvidéki ikon-
festõ 1764-1766 között készítette el. A hatalmas
táblaképek egészen a boltívig értek. 
1775-ben elkészült a jellegzetes toronysisak is,
amelynek pontos másolata Újvidéken ma is lát-
ható. A közösség a 19. század elején a virágkorát
élte, amikor a nagy budai tûzvész 1810-ben el-
pusztította az ikonosztázt. Egy évtized múlva
Arsenije Teodoroviæ, a szerb klasszicista festé-
szet legjelentõsebb képviselõjének alkotása pótol-
ta az eredeti táblaképeket.

A szerb templom az 1930-as években még átvé-
szelte a tabáni „városrendezést”, majd a világhá-
borút, de 1949-ben úgy döntöttek, hogy felújítás
helyett bontás legyen a sorsa. 

A megnyitón dr. Urosevics Danilo, a Budavári
Szerb Kisebbségi Önkormányzat elnöke két nyel-
ven üdvözölte a vendégeket, közöttük Lukijan
Panteliæ Budai Szerb Ortodox püspököt és a
Dejan Sahoviæot a Szerb Köztársaság nagykövet-
ét, valamint Alexov Lyubomirt, a Szerb Országos
Önkormányzat elnökét. Dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester rövid beszédében úgy fogalmazott:
- A hiányra és a veszteségre emlékezünk ezen a na-
pon. Az elhibázott várospolitika, amely a Tabán
elbontását elrendelte, nem pusztán épületeket,
de közösségeket is elbontott. Olyan közössége-
ket, amelyek hosszú idõn át békességben éltek
egymás mellett - mondta. Magától értetõdõ volt,
hogy a Budavári Önkormányzat támogatta a
szerb kisebbségi önkormányzat elképzelését, mi-
szerint egy emlékmûvet állítsanak fel az egykori
Szent Demeter templom helyén. - Az is megtiszte-
lõ számunkra, hogy a Tabáni templom címû kiál-
lításnak a Városháza aulája adhat helyet - tette
hozzá a polgármester. jk

Emlékezés a szerb ortodox 
székesegyház lerombolására

Régiekre emlékezve

Mátray Gábor 
zenetörténész, 
zenepedagógus

Utcáink névadóival ritkán foglalkozunk az utób-
bi idõben. Most egy olyan embert hozunk közelebb
a maiakhoz, akit szinte elfeledtek. A róla elneve-
zett rövid utcácska az északi Várlejtõn húzódik
meg, szinte csak az jár erre, aki itt lakik. Közel
van a várfalakhoz, bástyákhoz, a várostromok
emléktábláihoz és ágyúihoz.

Az utca névadója, Mátray Gábor, korának ne-
ves zenetörténésze, zenepedagógusa és kom-
ponistája volt. Munkássága sokrétû volt és
hosszú idõn ívelt át. 1797. november 23-án
született Nagykátán, a család neve ekkor még
Róthkrepf volt. Az édesapja, Róthkrepf József
tanító volt, 1804-ben költöztek Pestre. 1817-
ig jogi tanulmányokat folytatott, de magán-
úton zeneieket is, zongora, ének és zeneelmé-
let területén. Emellett nevelõsködött a
Prónay, majd a Széchenyi családnál, ez utób-
binál Bécsben. 1830-ban visszatért Pestre és
befejezte jogi tanulmányait. 

1833-ban megalapította és 1841-ig szerkesz-
tette a Regélõ címû lapot és társlapját, a
Honmûvészt. Ezek a lapok a kor szokásainak
megfelelõen irodalmi lapok és divatlapok is
voltak, fõleg a mûveltebb hölgyközönségnek
szóltak, akik egyaránt igényelték a legújabb di-
vat modelljeit és képeit, de a szépirodalmi
mûveket is.

Szintén 1833-tól a Magyar Tudományos
Akadémia levelezõ tagja lett. 1837-ben a ná-
dor kinevezte a Nemzeti Múzeum számára
megvett Jankovits Könyvtár bizottsági jegyzõ-
jévé, 1846-tól pedig múzeumi könyvtárõr
lett. 1840-tõl a Hangászegyesületi Zenede
igazgatója. Ez az intézmény lett 1867-tõl a
Nemzeti Zenede, Mátray haláláig igazgatója
volt. Munkássága a kezdeti irodalmi irány he-
lyett egyre inkább a zene felé tolódott. Sorra
jelentek meg mûvei, 1852-ben adták ki a „A
magyar népdalok kitûnõbb sajátosságairól”
címû munkáját. 1854-es kiadású „A magyar
zene és a magyar cigányok zenéje”, 1861-es a
„Rendszeres szavalattan alaprajza”. Kom-
ponistaként kísérõzenéket írt drámákhoz,
színmûvekhez, népszínmûvekhez. Vörösmar-
ty „Árpád ébredése” címû színmûvének zené-
jét is õ írta. A Czerny György címû népszín-
mû kísérõzenéje is az õ munkája, ennek kap-
csán tanulmányozta és felhasználta a szerb
népdalokat és verbunkosokat. 

Alapvetõ zenetörténeti mûve „A muzsiká-
nak közönséges története”, amely nagyfontos-
ságú forrásgyûjtemény még ma is. Nemzedé-
keket tanított helyes magyar beszédre, szava-
lattanra, zenei alapismeretekre.

Munkásságának jelentõsége mégis elsõsor-
ban a magyar zenetörténeti anyag fontosságá-
nak felismerése és tudományos feltárásának
megkezdése volt. Az õ nevéhez fûzõdik a ma-
gyar zenekritika tulajdonképpeni megindulá-
sa és a Széchényi Könyvtár zenei anyagának
tudományos rendezése. 

1875. július 17-én halt meg Budapesten, 78
éves korában.

dr. Reisinger Frigyesné

Az egykori szerb ortodox templom a Tabánban

Úti Boldogasszony-jezsuita kegykép a Pesti
Jézus Szíve templomban 

Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma: 06-80-204-275

varnegyed@budavar.hu

www.budavar.hu

Feszty Masa 
önarcképe
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Ha a költõ azt kérdezné, hogy „hol a boldogság
mostanában?” A versben említett „jó meleg szo-
ba” helyett ezúttal válasszuk inkább a Magyar
Nemzeti Galériát. A Magyar mûvészek
Münchenben címû tárlaton olyan klasszikus al-
kotások között sétálhatunk, mint Izsó Miklós
Búsuló juhász címû szobra, Szinyei Majálisa,
Munkácsy Ásító inasa vagy Hollósy Simon
Tengerihántás címû festménye.

A 19. század derekától több mint hatvan éven
keresztül (1850–1914) magyar képzõmûvész-ge-
nerációk sora döntött úgy, hogy a bajor fõváros-
ban képezi magát. Bázisuk a Királyi Képzõmû-
vészeti Akadémia volt, de a Glaspalast kiállításai,
Hollósy müncheni szabadiskolája, a Café
Lohengrin és a Café Probst kávéházi asztalai, a
mûtermek, a város száznál is több galériája és mû-
vészeti kiadója éppúgy részei voltak az izgalmas
nemzetközi mûvészeti életnek, mint a magyar
mûvészettörténetnek. Kevesen tudják, hogy itt
tanultak a késõbbi nagybányai festõiskola meste-
rei is. A nemzeti galéria kiállítása hazai és külföldi
múzeumok összefogásával mutatja be München
hatását a magyar mûvészeti életre. 

A kiállítás grafikai egysége elsõsorban az aka-
démiai oktatásba enged bepillantást, és megis-
mertet a szigorú elvárások apró mozzanataival.
Tanulmányai során az „elsõ generáció” élõ mo-
dellek híján még antik szobrokat ábrázolt.

Számos technikai és stílusváltás nyomán a ké-
sõbbi történelmi és portréfestõk, valamint a zsá-
nermesterek tehetsége is Münchenben bonta-
kozott ki. Az akadémián három magyar profesz-
szor is tanított: Liezen-Mayer Sándor, a magyar
történelmi piktúra stílusának megalkotója,
Wágner Sándor, aki legkorábban csatlakozott a
nemzetközi vonulatokhoz, valamint Benczúr
Gyula, a hazai reprezentatív történelmi festészet
képviselõje. 

Idehaza a 19. század második felében divatossá
vált historizáló képeken a múltból vett tragikus
üzenetek az akkori jelennek szóltak. Benczúr,
Székely Bertalan, Dósa Géza festményein vissza-
térõ motívum az idegen elnyomás és a független-
ségi harc. 

A kiállításon bemutatott alkotók között – a
már említetteken kívül – ott találjuk Zala
Györgyöt, Beck Ö. Fülöpöt, Kernstock Károlyt,
Rippl-Rónait, Vaszary Jánost, Csók Istvánt,
Ferenczy Károlyt, Thorma Jánost és Réti

Istvánt. A tárlat rendezõi tematikusan csopor-
tosították a festményeket, így egymás mellé ke-
rültek a tanulmányok, a tájképek, az illusztráci-
ók, a portrék, a vallásos tárgyú képek, az enteri-
õrök stb. A kiállításon 350 festmény és grafika
mellett mintegy 30 szobor látható. Az üvegtár-
lókban levelek, fotók, karikatúrák, valamint
Somogyi Miklós 1912-es, a müncheni magyar
mûvészekrõl összeállított kézirata színesítik a ki-
állított anyagot.

A tárlat 2010. január 10-ig látogatható a
Magyar Nemzeti Galéria A épületében. V. A. 

A Várbarátok Köre azért tud sikeresen mû-
ködni, mert tagjai, szervezõi meg vannak gyõ-
zõdve tevékenységük, a közös mûködés fon-
tosságáról, áldoznak rá idõt és energiát, és
több mint negyven éven át kipróbálták, hogy
bármilyen körülmények között, bármiféle
külsõ anyagi támogatás nélkül is képes virá-
gozni egy civil társaság, ha tagjai fontosnak
tartják célkitûzéseit, és azokért tesznek is.  A
Várbarátok Köre 2007 januárja óta Közhasz-
nú Egyesület, ami most már lehetõvé teszi,
hogy tevékenységét hosszabb távú tervezés
alapján folytassa, sõt pályázatok útján meg-
szerzett támogatások segítségével bõvítse is. 

A havi rendszerességgel, évente általában tíz
alkalommal megrendezett összejöveteleknek a
Litea Könyvesbolt és Teázó biztosítja a kultu-
rális légkört, a joggal barátinak tekinthetõ
helyszínt. Az atmoszféráját tekintve tökéletes
helyszínen csupán a technikai adottságokban,
a vetítés lehetõségének megteremtésével lehet
javítani, amihez talán majd elnyerhetõ pályá-
zati támogatás. 

A Várbarátok Köre célkitûzésének megfele-
lõen az elõadások szorosan kapcsolódnak a
Várnegyed kulturális életéhez, jeles lakóihoz,
múltjához, a legtágabban felfogott örökségé-
nek közismertté tételéhez és védelméhez,
mindezeket a szempontokat egyúttal tágabb
szellemi és nemzeti környezetbe ágyazva. Így fi-
gyelmet fordítunk a jelentõs évfordulókra,
mint 2008-ban Mátyás királyéra és a rene-
szánszra, illetve a XX. századi magyar irodalmi
életet meghatározó folyóirat, a Nyugat cente-
náriumára. A Várbarátok Köre másik kiemel-
ten fontos érdeklõdési területe ennek a külön-
leges lakónegyednek az egykori életére vonat-
kozó visszaemlékezések összegyûjtése és bemu-
tatása. Ezekben a témakörökben hangzottak
el érdekes, népes közönséget vonzó elõadások,
mind az egyes tárgykörök jeles szakembereitõl,
mind felkészült amatõr kutatóitól. Elõadott
Szakály Sándor történész a Sziklakórházról, az
azóta sajnos elhunyt történész-újságíró, a
Szabad Európa Rádió egykori szerkesztõje,
Juhász László Mátyás király bécsi életérõl,
Ferenchalmy Katalin építész a Várhegy bar-
langjairól,  Katona Tamás  történész a
Táncsics Mihály utcai József kaszárnyáról,
Zsupán Edina könyvtáros a reneszánsz könyv-
kultúra emlékeirõl, a pozsonyi származású
Pröhle Henrikné gróf Esterházy János család-
járól, a Londonban élõ Sárközi Mátyás
Molnár Ferencrõl, Bánóczky Elõd atya a
Mátyás-templomról; az évet a Nyugatról való
megemlékezés jegyében Sudár Annamária
elõadóestje zárta.

A Kör mûködését a Budavári Önkormány-
zat támogatta 160 ezer forinttal, központi költ-
ségvetési támogatásban nem részesült. A
Várbarátok Köre a 2008-as évet 22 ezer forint
hiánnyal zárta (ami a naptári év és a progra-
mok, illetve az önkormányzati támogatás elszá-
molása közötti idõeltolódásból adódik).  

Az év során emelkedett a Kör tagsága, és fõ-
képp a befizetett tagdíjak száma: ez az elõzõ évi-
nek éppen kétszerese, 44 lett. A belépési nyi-
latkozatot kitöltõ tagok száma 2008 végére
meghaladta a hatvanat. A vonzó programok és
az otthonos légkör sikerét bizonyítja, hogy
szinte minden elõadásnál elfogynak az ülõhe-
lyek, s számos érdeklõdõnek állva kell végig-
hallgatnia az elõadásokat, és az azokat követõ
kérdéseket, válaszokat. 

dr. Buzinkay Géza a Várbarátok Körének elnöke 

Hol vannak már azok a régi esték, amikor beültünk a
Fészek vagy a Rátkay klubba, és egész este sztorikat
hallgattunk! A Márai Szalon közönsége megérezhet-
te, milyen is lehetett egykor ez a különleges hangulat.
Az anekdotákról ezúttal két vendég, Bradányi Iván
dalszövegíró és Kovács István koncertzongorista-bo-
rász gondoskodott.

Az alkalmi kiállítás a fél évszázaddal ezelõtti
Nemzeti Színház társulatának állított emléket.
Az 1950-es évtized plakátjai mellett néhány kora-
beli fotó, egy kézzel színezett nézõtéri alaprajz, és
a színház munkatársainak 1962-ben készült cso-
portképe idézte fel a Blaha Lujza téri épület mili-
õjét. A dokumentumok jól illusztrálták a szalon
házigazdájának írását. Szigethy Gábor irodalom-
történész személyes hangú jegyzetében a Nemzeti
Színház legendás tagjaihoz, elõadásaihoz fûzõdõ
élményeit osztotta meg a jelenlévõkkel. 

A közönség az est további részében sem maradt
emlékek és sztorik híján. Bradányi Iván úgy on-

totta magából a hazai és nemzetközi mûvészvilág
tagjairól feljegyzett anekdotákat, mint aki az idõk
végezetéig képes újabb és újabb történeteket me-
sélni. Különleges tehetségét – valamint dalszö-
vegírói pályáját – annak a sorsszerû momentum-
nak tulajdonította, hogy április 11-én, a költészet
napján látta meg a napvilágot. A közel 80 eszten-
dõs mester úgy fogalmazott: „1956-ban disszidál-
tam, 1972-ben repatriáltam. Ha nem mentem
volna el, késõbb nem élhettem volna ilyen színes
életet. Azért jöttem vissza, mert sikeres ember
akartam lenni.”

Bradányi számára a külföld nem volt ismeret-
len terep, sõt elárulta, hogy 6 éves koráig egyálta-
lán nem beszélt magyarul. ’56 októberétõl egy
éven keresztül Bécsben a Pen Klubnál dolgo-
zott, majd Spanyolországba utazott. Úgy hozta a
véletlen, hogy Barcelonában épp Muráti Lili
szomszédságába költözött. A történet e ponton
újabb sztoriáradatba torkollott, amelybõl kide-
rült, hogy Muráti az emigrációban is sikeres szí-

nészi pályát futott be, de soha nem szûnt meg a
rivalizálás közte és az itthon maradt Mezey
Mária között.

Bradányi Iván az 1950-es évtized végén Fran-
ciaországban élt, majd 1966-ban Londonban te-
lepedett le. Saját élményanyaga és gyûjtõmunká-
ja alapján számos anekdotát mesélt a Márai
Szalon közönségének többek között Garcia
Marquezrõl, Mark Twainrõl, Irwin Berlinrõl. A
vidám történetek között néhány sikeres szerze-
mény is felcsendült felvételrõl. Az Ajándék volt
minden perc és óra címû – Bradányi sanzont
Tolnay Klári énekelte.

Az est borászvendége, Kovács István Villány-
ból érkezett. Ahogy fogalmazott: „régi borász, il-
letve borfogyasztó család sarjaként” indította
vállalkozását. 2001-ben egy svájci hölggyel,
Adelheid Gressly-vel megalapította a Kovács-
Gressly Pincét. A cég a kiváló minõségû villányi
borspecialitások termelése mellett palackozza
és forgalmazza is termékeit. Eddig 66 érmet, il-
letve díjat nyertek el. A pincészet egyik különle-
gessége a mediterrán kert, a másik azonban ma-
ga a tulajdonos, Kovács István, aki koncertzon-
goristából lett borász. Bock József, a vidék talán
legismertebb borásza meg is jegyezte, hogy: „Te
vagy a borászok között a legjobb zongorista, és a
zongoristák között a legjobb borász.” Kovács
István – aki muzsikusként ma már vendégeit ké-
nyezteti – nem mellesleg a sztorizásban is mes-
ter. Tõle tudjuk, hogy pincészetének mottója,
amely szerint „a villányi bor a borok királynõ-
je”, nem mástól, mint a világhírû hegedûmû-
vésztõl, Yehudi Menuhintól származik. A törté-
net szerint Kovács úr a svájci Gstaad város étter-
mében zongorázott, amikor egy asztaltársaság
meghívta egy pohár borra. Tokaji aszúval a kezé-
ben üldögélt többek között Roger Moore és
Gina Lollobrigida. Miután a magyar muzsikus a
saját villányi borát is megkóstoltatta a vendégek-
kel, Menuhin megjegyezte, hogy a „borok kirá-
lya” mellett a villányi legalább a „borok király-
nõje” címet érdemli. 

Ilyen bevezetõ után a Márai Szalon közönsé-
ge lelkesen ízlelte meg a villányi Cabernet
Sauvignon-t, és a hozzá illõ, birsalmás Fortuna-
falatkát.

Az est második felében két filmet tekinthettek
meg az érdeklõdõk. Az elsõ Kovács István villányi
borászatát, a másik Bradányi Iván törzshelyét, a
Gellért fürdõt mutatta be. Rojkó A.

Beszámoló 
a Várbarátok Köre
tevékenységérõl

Magyar mûvészek Münchenben 

Az MNG Szabadegyetem kiállításhoz 
kapcsolódó programjai:
A mûvészettörténeti, zenetörténeti elõadáso-
kat magába foglaló sorozat programjai keddi
napokon délután 5 órakor kezdõdnek a mú-
zeum B épületének elõadótermében. A prog-
ramok látogatása ingyenes. November 24:
Wilhelm Leibl és köre mûvészeti kapcsolatai
a magyar festõkkel. Elõadó: dr. Szinyei Merse
Anna, a mûvészettörténet-tudomány kandi-
dátusa. December 1: A történeti festészet
Münchenben. Elõadó: dr. Bakó Zsuzsa mûvé-
szettörténész, a kiállítás kurátora. December
8: A 19. századi magyar mûvészet a korabeli
német sajtó tükrében. Elõadó: dr. Kovács Ág-
nes (ELTE, BTK. Mûvészetfilozófiai és
Médiakutatási Intézet). Halmi Artúr: Vizsga után, 1890

Bradányi Iván számos anekdotát mesélt a Márai Szalon közönségének

Sztorigyárosok a Márai Szalonban

A Budapest I. kerület 
Budavári Önkormányzat 

nyilvános pályázatot hirdet a
Budapest I. kerület, 

Dísz tér 2. alatti népmûvészeti udvar
bérbeadására.

A pályázatok beadási határideje:
2009. december 3-án 9.00 óra.

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó 
kiírás  megtekinthetõ a www.budavar.hu 

internet címen,  a Pályázatok hasáb Vagyoni
Iroda hivatkozása alatt, valamint a Budapest

I. kerület Budavári Önkormányzat  
ügyfélszolgálati irodáján:

Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.
Telefon: (1) 458-3000, 458-3030



Jól alakul a kerületi bûnügyi statisztika, a BRFK ranglis-
táján a felderítési mutatók tekintetében jelenleg a kö-
zépmezõnyben található a Várnegyed – tájékoztatta
lapunkat dr. Kesztyûs Rudolf, aki az elmúlt két hét rend-
õrségi szempontból fontos eseményeirõl elmondta,
hogy súlyos, életellenes bûncselekmény továbbra sem
történt. A közlekedésbiztonság erõsítését szem elõtt
tartva folyamatosak a sebességmérõ és közúti akciók,
míg a hideg idõjárás beköszöntével fokozottan ellenõr-
zik a fedél nélkülieket. 

Jönnek az ünnepek – óvjuk értékeinket
A tapasztalatok szerint az ünnepek közeledtével
megszaporodnak a betörések, trükkös lopások. Dr.
Kesztyûs Rudolf arra kéri a kerület polgárait, hogy fo-
kozottan óvják értékeiket. A lakások bejárati ajtaját
mindig tartsák kulcsra zárva, az alacsonyabban fekvõ
ablakokat csak akkor hagyják nyitva, ha valaki a la-
kásban tartózkodik. Idegeneket soha ne engedjenek
be otthonukba, amennyiben idegen kér bebocsátást,
miden esetben kérjék el fényképes igazolványát. A
biztonság kedvéért hívják át szomszédjukat. Jó tudni,
hogy az önkormányzattól segélyt, karácsonyi támo-
gatást személyesen sohasem visznek házhoz, míg a
közmû vállalatok munkatársai a lakásokon belüli el-
lenõrzésekrõl elõzetesen tájékoztatják a társasház
közösségét. 

Vigyázat! Hamis BKV bérletek
Az utóbbi hetekben több utas akadt fenn a BKV ellen-
õrzésein, miután a felmutatott bérlet hamisnak bizo-
nyult. Az esetek többségében kiderült, hogy a jó minõ-
ségû hamisítványokat utcai árusoktól vásárolták. Dr.
Kesztyûs Rudolf a hasonló esetek, és az ezzel járó kel-
lemetlenségek megelõzése érdekében arra kéri a la-
kosságot, hogy BKV bérletet kizárólag hivatalos jegy-
pénztárakban vásároljanak. 

Betörõket fogtak
A régiós együttmûködés keretében két tolvajt fogtak az
elsõ kerületi rendõrök a XXII. kerületben.  Az elkövetõk
egy cég telephelyérõl mintegy 400 ezer forint értékben
loptak el motoralkatrészeket, illetve kisgépeket. A for-
ró nyomon elindult nyomozás során a rendõrök látókö-
rébe került a bûncselekmény elkövetésével alaposan
gyanúsítható Sz.J. és G.R., akiket egy Budapest környé-
ki színesfémteleprõl elõállítottak. 

Rablókat keresnek
November 10-én kiraboltak egy fiatalembert az Attila
úton, a Vérmezõ szomszédságában. A fiatalkorú áldo-
zatot három férfi körbevette, majd értékei átadására
kényszeríttette. A bûncselekmény este 10 óra tájban
történt, a rendõrség arra kéri a lakosságot, hogy
amennyiben bárki tanúja volt az eseménynek hívja a
457-5612 éjjel-nappal elérhetõ telefonszámot.

Szobrokat loptak 
November 9-én a hajnali órákban
két bronzszobrot loptak el ismeret-
len tettesek a Naphegy egyik kertes
házának udvarából. A görnyedt
Hamletet megmintázó alkotás (ké-
pünkön) mintegy 80 kiló súlyú és 60
cm magas, míg a másik, férfi alakot
mintázó szobor 15 kiló súlyú és 30
cm magas. A rendõrség kéri a lakosságot, hogy aki a
mûalkotások hollétérõl bármilyen információval rendel-
kezik, hívja a kerületi kapitányságot. 

Rendõrkézen a fosztogatók
November 11-én reggel hat óra körül két gyanúsan vi-
selkedõ férfit tartóztattak fel a Déli pályaudvar terüle-
tén a MÁV biztonsági emberei, majd kihívták a kerületi
rendõröket. Mint kiderült, a vidéki illetõségû H.Sz. és
H.E.R. röviddel korábban a vasúti alkalmazottak öltözõ-
szekrényeit fosztogatta. Az ellopott tárgyakat megta-
lálták az elkövetõknél.

Polgárõrök akcióban 
November 6-án, a hajnali órákban a 19-es villamos alag-
útja elõtt egy fiatalemberre lettek figyelmesek a kerületi
polgárõrség járõrei. A közelbe érve, a polgárõrök erõs
festékszagot éreztek, ezért értesítették a rendõrséget. A
kaptányság emberei megállapították, hogy nem sokkal
korábban az alagút falára valaki egy nagyméretû MILE
feliratot festett. A 30 év körüli férfi kezén festéknyomo-
kat, táskájában pedig több festékszóró spray-t találtak,
így ellene rongálás vétsége miatt eljárás indult. A graffi-
tist feltartóztató polgárõröket polgármesteri jutalomra
terjesztette fel a kapitányságvezetõ. 
Az I. Kerületi Polgárõrség szeretettel várja az új jelent-
kezõ tagokat. Cím: 1016 Budapest, Mészáros utca 18.
Mobil: 06-30-621-3677, telefon/fax: 06-1-202-1412.
E-mail: gaspar.antal@freemail.hu.
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KKéékk  hhíírreekk
Túlsúly miatt hátrányban?
Magyarországon a felnõtt lakosság kb. 50%-a túl-
súllyal küzd, vagy elhízott.

Aki még sosem küzdött súlyfelesleggel, el sem tud-
ja képzelni, mennyi harcot kell megvívnia önmagával
és környezetével annak, aki jelentõs túlsúllyal bír.

A túlsúly és az elhízás nem csak egészségügyi, ha-
nem súlyos pszichológiai vagy lélektani problémát is
okoz. Hiába a sok fogyókúrás módszer, fitness, sport,
más és más lélektani reakciók jelentkeznek a külön-
bözõ életkorúaknál. Tapasztalatom szerint mindegyi-
küknél megtalálható önértékelési zavar, depresszió,
kisebbségi érzés, szorongás.

Annál a férfinál például, aki diétával, sporttal, test-
edzéssel 157 kg-ról lefogyott 88 kg-ra, és igazán at-
létikus alakot nyert, mégis külsejének módosulását
nem tudta követni a belsõ, lélektani változás. A kövér-
ség korai gyermekkorban olyan személyiség fruszt-
rációt hoz létre, amely nem engedi a gyorsabb testi
változáshoz igazodni a lelki átalakulást. Meg kellett
tanítani a 28 éves fiatalembert újra megélni – most
már az új testiségének megfelelõen – a pubertáskor
különbözõ fázisait, a másik nemmel való felszabadult,
akadálytalan kapcsolat kialakítását. Szinte újra kel-
lett tanulni, alakítani jelenlegi külsejéhez a személyi-
ségét. Megismerni a tetszést, a szerelmet, a csalódá-
sokat, melyeket kövérként csak szemlélni tudott,
megélni nem.

A szép iránti vonzódás az évek során a fiatal, majd a
felnõtt és az idõs koron át elsöprõ erõvel hat. A férfia-
kat mágikus erõvel vonzzák a szép nõk. Különbözõ
életkorokban a férfiaknál és a nõknél különbözõ a
másik nem iránti motiváció. A férfiaknál fontos a testi
vonzerõ, a szép arc, a jó alak stb. A nõknél is számít, de
õk sokkal megbocsátóbbak, az igazi társkiválasztás-
nál nekik az intellektus, a humor, és az anyagiak dön-
tõbbek, hiszen a gyermekeik jó génikus adottságait
és a biztos körülmények közötti felnevelést szeretnék
biztosítani a társ oldalán.

Idõsödve rájönnek (mind a férfiak, mind a nõk),
hogy a külsõnek nincs feltétlen köze a szerelemhez. A
szépség tulajdonképpen a csábításhoz fontos, de nem
elég a hosszú ideig tartó, elkötelezett kapcsolathoz.
Mély vonzódásunk valószínû abból eredhet, hogy
olyan személy a vonzó, aki valaha szerelmünk tárgya
volt, vagy szeretetet kaptunk tõle. Tudattalanul, ön-
kéntelenül is ezeket a vonásokat keressük a kiválasz-
tottakban. Sok esetben az ellenkezõ nemû szülõ ké-
pét keressük a másikban. Az ellentétes párok sokszor
az anya, apa iránti ösztönös, tudatlan vágyat jelzik. (Pl.
vékony, sovány nõ azért vonzódik a magas erõteljes
férfihez, mert az apa nyújtotta biztonságot akarja he-
lyettesíteni.)

Természetesen mind a két nemnek más a vonzó
és a szép. A férfi egész életében arra törekszik, hogy
a nõ mellett férfias vágyait aktívan kiélhesse, és ez-

zel a nõt is boldoggá tegye. A nõ pedig arra, hogy
életkorához képest a legvonzóbb maradjon, hogy
beteljesíthesse a másik nem irányába a nõi szere-
pet. Ehhez mindkét nemnél arra van szükség, hogy
egészséges módon szeressék önmagukat, kerülve
ezzel az önértékelési zavarokat. Megemlítem azt a
nagyon fontos tényt, hogy a valódi szépség belülrõl
jön, s amíg magunkat alulértékeljük, addig sem az
életben, sem a párkapcsolatban nem számíthatunk
túl sok jóra. Ennek a megértéséhez sem árt a szak-
embert megkérdezni, hiszen nem véletlen a mon-
dás ebben az esetben sem, mely szerint „a fejben
dõl el minden”.

A túlsúlyos ember a társadalom szemében úgy a
munkaerõpiacon, mint a társkeresésben jelentõs
hátránnyal indul. A fogyókúrás módszerek a legtöbb
esetben azért hatástalanok, mert az ember az azon-
nali vágyteljesülésre van programozva. Azonnal akar
eredményt elérni, fogyni, megkapni valamit, amely a
legtöbb esetben nem megvalósítható. A fogyókúrá-
nál már 1-2 hét után karcsúbbak akarnak lenni. (Mint
a gyerekek, akik a vágyott játékot azonnal akarják, s
ha nem kapják meg, csalódottan hisztiznek, toporzé-
kolnak.) 

A fentiek ellenére a jó önértékeléssel rendelkezõ,
önmagát helyén kezelõ, túlsúlyos, kövér ember is
ugyanolyan hasznos tagja a társadalomnak, és
ugyanúgy  boldogan élhet párkapcsolatban, munká-
ban egyaránt.                                                                                    

dr. Sebestyén Tamás pszichológus
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A Tabánban és környékén edzõ „sparis” tájfutók
nagy elánnal vágtak neki az õszi szezonnak. Az év
elsõ felében hozták az edzõ által elõírt eredmé-
nyeket, az országos bajnokságok eredményeit
összesítõ tabella 5. helyére sikerült kerülniük az
elõzõ évi 13. hellyel szemben. A második félév
célja ennek a megtartása volt. Az év eleji 2 átigazo-
lás után még 3 új taggal bõvültek, amivel tovább
erõsödött a csapat. Augusztusban egy budapesti,
szeptember végén és október elején egy–egy vér-
tesi edzõtáborral alapozták meg az õszi versenyek
sikerét.

Elsõként az idei felnõtt világbajnokság szín-
helyének is teret adó, Aggtelek környéki
Szögligeten mérték össze tudásukat a tájfutás sze-
relmesei. Az október második hétvégéjén meg-
rendezett Nappali Normáltávú Országos Bajnok-
ság a legrangosabb viadal minden évben. Azt
mondják, aki itt nyer, az a legjobb tájfutó az adott
évben, az adott korosztályban. Versenyzõink a 3.
legtöbb bajnoki pontot szerezték az utánpótlás és
felnõtt kategóriákban. Liszka Krisztián ezüstér-
me mellé további két-két 4., valamint egy-egy 5.,
ill. 6. hely társult. Ezen a versenyen dõltek el az
összetett bajnokság végsõ helyezései is, az egész év-
ben zajló rövid, közép, éjszakai, hosszú távú és
normál távú országos bajnokságok helyezései
alapján. Krisztián itt is a dobogó második fokára
állhatott a fiú 18 évesek mezõnyében, mint ahogy
testvére, Liszka Eszter is a lányok 14-es korosztá-
lyában, illetve Sulyok Ábel a fiú 16-osok között.
Nem nagyon értek rá azonban ünnepelni a sike-

reket, mivel a következõ hétvégén még hátra volt
az utolsó komoly megmérettetés, az egyesületi
váltó és a csapatverseny.

Október 23-án, pénteken megmutatták az
Attila úti fiúk és lányok, hogy milyen fából is fa-
ragták õket. Az alföldi Ágasegyházán nagy meg-
lepetésre a fiúk a 3., 4., és 12. helyen végeztek, a
lányok pedig az 5. helyre tudtak befutni az egye-
sületi váltóbajnokságon. Ezen a versenyen a vál-
tóban minden korosztályból egy-egy futó indul,
így jó keresztmetszetet ad egy klub tevékenységé-
rõl. Érdekesség még, hogy rajtuk kívül a rajthoz

álló 21 férfi csapatból csak
két egyesület tudott 3 váltót
kiállítani.
Másnap a hagyományos csa-

patversenyen további egy-egy
arany, illetve ezüstérmet
gyûjtöttek be. Utóbbit azok a
srácok szerezték, akik idén
már nyertek egy aranyat és
egy ezüstöt is a másik csapat-,
illetve a váltóbajnokságon. A
legfényesebb medál a legfia-
talabb (14-es), Balázs Otília,
Liszka Eszter és Weiler Virág
alkotta lánycsapat nyakában
landolt. 

Ezekkel a nagyszerû ered-
ményekkel sikerült az egész
évet tekintve a bajnoki
pontverseny 5. helyét elér-
nünk, megközelítve a 4. he-
lyezettet, és ezzel második

legeredményesebb budapesti szakosztályként
büszkélkedhettünk az év során szerzett 12 baj-
noki dobogós helyezésünkkel, közte 3 bajnoki
címünkkel. Gyalog Zoltán

Lánchíd Kör
(Budapest, I., Dísz tér 8.)
December 9. (szerda) 16 óra: Adventi délután a Sissi
étteremben. Közremûködnek a Budavári Általános
Iskola tanulói és Ferencz Éva énekmûvész.

Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú
Egyesület (Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
November 24. (kedd) 18 óra: Magyarok Hollandiában
(II.). A 350 éve elhunyt Apáczai Csere János emléke-
zete. Elõadó: Sebestyén József, a KÖH fõmunkatársa.

December 1. (kedd) 18 óra: Magyar sikerek a világ-
ban (II.) Világkiállítások Párizsban. Elõadó: Gál Vilmos,
a Magyar Nemzeti Múzeum fõmunkatársa.  „Hajóúton
Pest-Budától Párizsig" - Széchenyi Ödön és kortársai
emlékezete. Az egyesület kisfilmje és kiállítása
Széchenyi Ödön születésének 170. évfordulóján.

Magyar Nemzeti Galéria
(I., Budavári Palota C épület)
Késõ barokk impressziók – kiállítás Franz Anton
Maulbertsch és Josef Winterhalder képeibõl. A tárlat
megtekinthetõ: 2010 február 28-ig. 

Országos Mezõgazdasági Könyvtár 
(Budapest, I., Attila út 93.)
Kecskeméti Kálmán fotómûvész kiállítása. Látogat-
ható: november 29-ig, naponta 10-18 óráig.

Duna Televízió székháza
(Budapest, I., Mészáros u.48.)
Plugor Judit festõmûvész Bohóc az ablakban címû ki-
állítása megtekinthetõ december 11-ig. 

Pataki Mûvelõdési Központ
(1105 Budapest, Szent László tér 7-14.)
Benkõ Cs. Gyula Ferenczy díjas festõmûvész, tervezõ-
mûvész 50 éves alkotói pályáját bemutató kiállítás
megtekinthetõ december 11-ig, keddtõl vasárnapig
10-18 óra között. 

Vojnovich-Huszár Villa
(1223 Budapest, Mûvelõdés u.37/a)
November 26. csütörtök 19.30: Klasszikus gyöngy-
szemek trombitán és hárfán. Geiger György Kossuth-
díjas trombitamûvész és Maros Éva Liszt-díjas hárfa-
mûvész estje.

Irodalmi estek a Szent Imre Házban
(1114 Budapest, Himfy u. 9.)
2009. november 24., kedd, 19.30 órakor: Õrizz, an-
gyal, õrizz... Ferencz Éva estje, közremûködik Varga
Kornél István.
2009. december 1., kedd, 19.30 órakor: Rejtelmek -
Sebõ Ferenc estje. Szerkesztõ: Csányi Tamás karnagy.

Hagyományok Háza 
(Budapest, I., Corvin tér 8.) 
December 4., 19 óra: Magyar Állami Népi Együttes -
Bartók-trilógia I. rész: Kincses Felvidék. 

December 12., 19 óra: Magyar Állami Népi
Együttes: Édeskeserû.

December 6., 19 óra: Jászság Népi Együttes elõ-
adása.

December 11., 19 óra:  Szászorszép Népi Együttes
jubileumi elõadása.

December 14., 19 óra:  Cédrus Táncegyüttes mû-
sora

December 17., 18.30 óra: Kincsõ Táncegyüttes ka-
rácsonyi mûsora.

Aprók tánca - Kézmûveskedéssel egybekötött
gyerektáncház: december 4.: Borbála napi mulatság,
december 11.:  Luca napi boszorkányságok, decem-
ber 18.: Karácsonyi ünnepvárás.

December 4., 12-20 óráig: Karácsonyi kiadvány-
és kézmûves vásár. Idén is meg lehet csodálni és vá-
sárolni az általunk meghívott népi iparmûvészek,
kézmûvesek szemet gyönyörködtetõ portékáit. A
gyermekeket és szüleiket, nagyszüleiket délután 4
órától várjuk kézmûves foglalkozásra, 5 órától az
aprók táncába. A napot este 7 órakor a Magyar Ál-
lami Népi Együttes Kincses Felvidék címû mûsorá-
val zárjuk.

December 17., 19 óra: „Ahol a madár se jár…” –
Mesemondó baráti kör felnõtteknek – vendég:
Fábián Éva

December 3., 15 óra: Folklórgyûjtõk Fóruma:
Agócs Gergely: A magyar folklór észak-kaukázusi
párhuzamai - Hagyományok Háza közösségi terem.

December 15., 18 óra: HHBK karácsonyi klubest:
meghívott vendég Molnár Zsolt botanikus, aki elõ-
adást tart az etno-geobotanika, etnoökológia téma-
körében, és Agócs Gergely népzenész, néprajzkutató.
(MMI stúdió terme)

PPrrooggrraammookk

Sikeres õszi versenyek a tájfutóknál

Az aranyérmes N14-es csapat: Weiler Virág, Liszka Eszter, Balázs Otília

Gyalogoljunk együtt!
Folytatódnak a gyaloglótúrák a Tabáni Gyaloglók Köre
szervezésében. A javasolt programok mind a gyere-
keknek, mind az idõsebbeknek ajánlhatók. Sõt, kisebb-
nagyobb kutyával érkezõket is szívesen látnak a szer-
vezõk. A túrák továbbra is szombati napokon történnek.
Találkozó: reggel 9 óra, indulás 9 óra 5 perckor. 

Helyszín: Moszkva tér, a Hûvösvölgybe induló villa-
mos (jelenleg 61-es) megállójában. A túra útvonala
megbeszélés alapján a helyszínen kerül kiválasztásra. 

A rendszeres túrázók lépésszámlálót kapnak aján-
dékba. A téli idõszakban elõzetes telefonos jelentkezés-
re szervezzük a túrákat. Túravezetõ: dr. Szentiday Klá-
ra, telefon: 375-8467.  

Tabáni Spartacus SKE   



IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann
kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LAKÁSO-
KAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,
wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..°°

NNaappooss lakás eladó az Attila úton, a Horváth-kert közelé-
ben. 57 nm-es, külön bejáratú szobás, 3 francia erkélyes han-
gulatos lakás, rendezett távfûtéses ház 3. emeletén. Lift, pin-
ce van. Ár: 18,1 M Ft. Tel.: 06-20/823-0407.°°

KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst, vagy raktárhelyiséget keresek
az I. kerületben. Telefon: 202-2505, mobil: 06-30-251-3800.°°

II..  NNaapphheeggyy utcában eladó 50 m2-es, 1,5 szoba+alkóvos,
jó állapotú, azonnal költözhetõ lakás. Ára: 18,9 M Ft. Tele-
fon: 06-20/987-7839.°°

BBuuddaaöörrss legszebb, zöldövezeti részén a Galagonya utcában
SÜRGÖSEN ELADÓ egy 720 nm rendezett telek, 75 nm-es
(2+1 szobás) alápincézett, tetõteres ingatlannal, mely állandó
lakhatásra alkalmas. Az ingatlant telekáron értékesítjük,
ezért BEFEKTETÉSNEK is kiválóan alkalmas. Irányár: 21 M Ft.
Tel. 06-30/267-6378 (d.u. 16-20 óráig, hétvégén bármi-
kor).°°

II..  FFaazzeekkaass utca Batthyány utca sarkán 78 m2-es kertre és
utcára nézõ két szoba + hall + fél szoba erkélyes lakás tulaj-
donostól eladó. Irányár: 24 millió Ft. Tel.: 06/30-9923-136.°°

II..  AAttttiillaa úton 2,5 szoba-hallos, 94 nm-es lakás tulajdo-
nostól eladó. 2. emelet, hívólift, cirkófûtéses, 2 erkély, pince,
belsõ kert. Tel.: 06-20/973-7550.

TTeerreemmggaarráázzss a Logodi-Mikó utca sarkán kiadó! Érdeklõd-
ni lehet a 06-30/210-7445 és a 06-20/585-7636-os tele-
fonszámokon. 

SSüürrggõõsseenn eladó egy napos, hangulatos két szobás lakás a
Horváth-kert mellett. A lakás szép lépcsõházas, távfûtéses
ház 3. emeletén található. Pince, lift van. Közvetítõk kímélje-
nek!  16,9 M Ft. Az ár irányár! Telefon: 06-20/823-0407.

EEllccsseerrééllnnéémm várkerületi 40 m2-es önkormányzati garzo-
nomat, 1,5 szobás öröklakásra. Felújítandó is érdekel!
Telefon: 06-30/461-2140.

CCsseerrééllhheettõõ!!  EEllaaddóó!!  KKiiaaddóó!!  Attila úti 4 szobás, távfûtéses
öröklakás. Telefon: 06-30/949-1618.

II..  TToollddyy Ferenc utcában felújított, 1 szoba 2 félszobás, cirkó
fûtéses lakás eladó. Érdeklõdni lehet a 06-20/336-9969-es
telefonszámon.°°

II..  AAttttiillaa úti távfûtéses garzonlakás kiadó. 40.000.- Ft+re-
zsi. Telefon: 06-30/949-1618.

II..  kkeerrüülleett Mészáros utcában kiadó egy bútorozott 40 m2-es
felújított, alacsony rezsijû, csendes, kertre nézõ lakás, remek
közlekedéssel. Telefon: 06-70/586-9859.

EEllaaddóó a XI. kerületben, Sasadon egy 375 m2-es, 3 szintes,
exkluzív kialakítású családi ház, 701 m2-es medencés telken.
A ház 1997-ben épült. Telefon: 06-30/950-9568.

DDuunnaaii panorámás prémium lakások 450.000.- Ft/m2-tõl,
50-120 m2 nagyságúak leköthetõk a Rómain 30% önrésszel.
Telefon: 06-20/941-8633, www.kekdunahaz.hu.

II..  kkeerrüülleett Vár alatt, Szabó Ilonka utcában eladó, szép ház-
ban, jó állapotú, felújított, 2 szobás, 49m2-es, parkosított
kertre nézõ, 6m2 erkélyes, villágos, csendes, cirkós lakás. Jó
közlekedés. Tulajdonostól. Irányár: 22,5 M Ft. Telefon: 06-
30/567-3003.

AAttttiillaa úton lévõ 61 m2-es másfélszobás, központifûtéses,
utcai, nagy erkélyes, elsõ emeleti, garázzsal rendelkezõ laká-
somat eladnám, vagy nagyobbra cserélném. Telefon: 06-
30/579-3232.

II..  KKoosscciiuusszzkkóó  T. utcában eladó egy földszinti, kertkapcsola-
tos, három szobás lakás. Különösen kisgyermekes családok-
nak kedvezõ. Irányár: 20,5 millió Ft. Telefon: 06-30/3358-
999. Honlap: http://sites.google.com/site/budanlakas.

II..  BBuuddaaii Várban reprezentatív, cirkófûtéses 109 m2-es ön-
kormányzati lakás örökbérleti joga elcserélhetõ. A lakás
egyedülálló, 70 m2-es elegáns, 4,5 méteres stukkókkal díszí-
tett szalonnal kialakított. Csereirányár: 44,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail: wagnera1-
@chello.hu.

II..  KKrriisszzttiinnaa térnél 7 lakásos kertes társasházban 126 m2-es,
cirkófûtéses, vízórás, felújítandó, klasszikus polgári öröklakás
reprezentatív belterekkel, 2 erkéllyel eladó.  Irányár: 36,5 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933 e-mail:
wagnera1@chello.hu.

XXIIIIII..  AAnnggyyaallfföölldd  kertvárosában, újszerû, önálló kertes,
bruttó 170 m2-es, kétszintes, 1 nappali + 4 hálós + étkezõs, 2
fürdõszobás, alápincézett sorházi lakóingatlan eladó. Irányár:
57,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-1933,
e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban - I. emeleti 59 m2-es, dongaboltozatos,
összkomfortos, cirkófûtéses, 1,5 szobás önkormányzati lakás
örökbérleti joga II. kerületi (Hûvösvölgy, Hidegkút, Solymár)
öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 18,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065 e-mail: wagnera1-
@chello.hu.

II..  AAttttiillaa úton legfelsõ IV. emeleti, panorámás, 2 erkélyes, 99
m2-es, liftes, klasszikus Bauhaus-épületben lévõ, összkom-
fortos, 2,5 szoba hallos, kiváló elosztású öröklakás tárolóval
eladó. Irányár: 35 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-1933 e-mail: wagnera1@chello.hu.

BBuuddaaii Várban egyedülálló kilátással a Duna felé 93 m2-es,
2,5 szoba hallos, klasszikus dongaboltozatú, cirkófûtéses ön-
kormányzati lakás örökbérleti joga + 16 m2 hangulatos te-
rasszal átadó. Csereirányár: 45 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/488-1933, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn  a Duna-part közelében legfelsõ emeleti, panorá-
más, felújítandó, 58 m2-es tetõtéri - jelenleg mûteremlakás -
bérleti joga elvi bõvítési lehetõséggel eladó. Irányár: 13,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Horváth-kertnél legfelsõ emeleti 153 m2-es 1
nappali + 5 hálószobás, 2 fürdõszobás, belsõ 2 szintes, 2 erké-
lyes, átriumos, összkomfortos öröklakás teremgarázzsal el-
adó. Irányár: 39,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-2203  e-mail: wagnera1@chello.hu.

BBuuddaaii Várban az Országház utcában, egyedi gázfûtéses,
30 m2-es I. emeleti önkormányzati lakás örökbérleti joga  elvi
tetõtérbeépítési lehetõséggel átadó. Csereirányár: 9,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

XXIIII..  RRáácczz Aladár úton 3 lakásos kertes házban lévõ káprá-
zatos panorámájú, 117 m2-es I. emeleti öröklakás + 46 m2 te-
rasszal, 2 teremgarázzsal (+3 M Ft/db) + gépkocsi beállóval
eladó. Irányár: 59 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

SSzzoollggáállttaattááss

SSzzáámmííttóóggééppeeiitt otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírusirtás,
rendszertelepítés, adatmentés. Internet beállítás, ügyintézés.
Szoftver, hardver hibák javítása. Hívjon bizalommal: 06-20-
998-0798, http://www.fmrkft.hu.°°

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

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

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 06-20-9344-664,
246-9021. Elmû által minõsített vállalkozás.°

TTáárrssaasshháázzaakk felújítási pályázatainak elõkészítése, lebo-
nyolítása megbízás alapján. Kapcsolatfelvétel: lyla.bt@chel-
lo.hu vagy 06-20/219-0242.

MMiinnddeenn munkát elvégzek házán, illetve a ház körül. Taka-
rítást is! Telefon: 06-70/621-6008.°°

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

KKõõmmûûvveess--bbuurrkkoollóó munkákat teljes körû lakásfelújítást mi-
nõségi munkával, referenciákkal, rövid határidõre vállalok.
06-30/280-7257.

LLééppccssõõhháázzttaakkaarrííttáásstt, gondnokságot vállal I. kerületi,
számlaképes, referenciával rendelkezõ, családos, fiatalem-
ber. Tel.: 06-30/670-0258.

GGUUMMII--  ÉÉSS  AAUUTTÓÓSSZZEERRVVÍÍZZ,,  MMÛÛSSZZAAKKII  VVIIZZSSGGÁÁZZTTAATTÁÁSS  
AA  DDÉÉLLII  PPÁÁLLYYAAUUDDVVAARR  MMÖÖGGÖÖTTTT,,  II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..

BBEEJJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  0066--2200//556655--22110055..  °°

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, ingatlanok értékbecslé-
sét szakképesítéssel, gyakorlattal, referenciával vállallom.
Kerkuska/Nagy, telefon: 06-30/977-6612.°°

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 

INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, 
PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTA JAVÍTÁST, 

VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, 
CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505, MOBIL: 06-30/251-3800. °

VVíízzsszzeerreellééss, csapok, szifonok, wc-csészék, wc-tartályok
cseréje, javítása. Mosó-, mosogatógépek bekötése. Tel.:
06-30/447-3603.

BBuurrkkoollóó, kõmûves, festõ szakmákban. Kissebb-nagyobb
munkát vállalok. Telefon: 06-70/621-6008.°°

TTáárrssaassáággookk,,  eeggyyéénnii  vváállllaallkkoozzóókk,,  ttáárrssaasshháázzaakk  kköönnyyvveellééssee,,
bbeevvaalllláássookk  kkéésszzííttééssee,,  tteelljjeesskköörrûû  üüggyyiinnttéézzéésssseell..  TTeell..::  0066--
3300//99331122--889944  vvaaggyy  337755--88773344..  °°

RReeddõõnnyy,,  reluxa, harmónikaajtó, szalagfüggöny, napellen-
zõ, roletta, függönykarnis, készítés, javítás. Telefon: 3564-
840, 06-30/9544-894.°°

VVeeggyyeess

BBeejjáárróónnõõii munkát vállalok, heti 2-3 alkalommal, nagy gya-
korlattal, referenciával, angol nyelvtudással. 50-es Bp-i hölgy.
Telefon: 210-2563, 06-20/591-4116.

IInnggyyeenneess pénzügyi jogsegély és tanácsadás, (bankhitel,
biztosítások és befektetések). Jelentkezni levélben: 1013
Budapest, Krisztina tér 1. vagy a honlapon: www.budaipol-
garok.hu.

AAddááss--vvéétteell

AAnnttiikkvváárriiuumm könyveket, teljes könyvtárakat, régi képes-
lapokat, vitrintárgyakat vásárol készpénzért. Tel.: 332-
0243, 06-20/9220-001.°°

GGyyûûjjttõõ, becsüs kvalitásos antik festményeket vásárol.
Hívjon bizalommal! Tel.: 06-20/572-5381.°°

KKöönnyyvv!!  Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7. a Krisztina téri
templomnál). Vesz-elad, árverez könyveket, könyvtárakat, ré-
gi térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levelezõlapo-
kat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-régiségeket. Díj-
talan kiszállás, -értékbecslés, készpénzfizetés! Telefon/fax:
212-8909. Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 10-18 óráig, szombaton
10-13 óráig.°°

MMeeggúúnntt,,  kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom!
Telefon: 06-20/956-4084. Nem vagyok kereskedõ!°°

TTaannáárrii diplomával rendelkezõ régiségkereskedõk vásárol-
nak régi bútorokat, festményeket, órákat, porcelán- és egyéb
1945 elõtti dísztárgyakat, könyveket. Lomtalanítást vállalunk.
Üzlet: Budapest, I. Attila út 79. Tel.: 356-5634, 06-30/597-
5499.

KKöözzlleemméénnyy

MMeeggjjeelleenntt a NAPELEDEL címû szakácskönyv. A nyers táplál-
kozásról szóló fantasztikusan szép, több mint 500 receptet tar-
talmazó mû kapható a BIO-ABC-ben, Bp. V. Múzeum krt. 19.

EEggéésszzsséégg

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

SSzzaakkkkééppzzeetttt  bbeetteeggááppoollóókkéénntt  1100  éévvee  ffooggllaallkkoozzoomm  hháázzii  bbee--
tteeggááppoolláássssaall  ééss  ggoonnddoozzáássssaall  ((aa  ffüürrddeettééssttõõll  aa  2244  óórrááss  ffeell--
üüggyyeelleettiigg))..  HHaa  iiddõõss,,  bbeetteegg  sszzüülleeiinneekk  sseeggííttssééggrree  vvaann  sszzüükksséé--
ggüükk,,  ééss  ÖÖnn  nneemm  ttuudd  mmiinnddiigg  mmeelllleettttüükk  lleennnnii,,  hhíívvjjoonn!!  TTeell..::  0066--
2200//336655--22445555..°°

LLaakkáássáánn gyógytornát vállalok. Telefon: 06-30/280-2396.
GGyyóóggyymmaasssszzáázzsstt vállalok otthonában! Telefon: 06-

20/919-3036.

TTáárrsskkeerreessééss

NNee  mmaarraaddjjoonn  eeggyyeeddüüll!! Párját még ma megtaláljuk! Cronos
Buda: 06-30/60-200-94.°°

OOkkttaattááss

FFEEJJEESSTTAANNOODDAA  vállal matematika-, fizika-, és nyelvokta-
tást, alapoktól a szigorlatig. Telefon: 06-70/366-6445, 250-
2003, www.fejestanoda.atw.hu.°°

MMaatteemmaattiikkaa, fizika tanítás. Középszintû és emeltszintû
érettségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés. Több mint
húszéves gyakorlat. Telefon: 213-7747, 06-20/518-2808.°°

MMaatteemmaattiikkaa--, fizika-, informatika-, kémiatanítás általános-
tól felsõfokig. Okleveles középiskolai tanár házhoz megy.
Közép- és emeltszintû érettségire felkészít. Skype: ok-tato.
Telefon: 06-20/946-7553.°°

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

NNAAGGYYSSZZÉÉNNÁÁSS--ÉÉPPÍÍTTÕÕ  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--665555--22

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhóósszziiggeetteellééssee  aa
lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  aannyyaaggookkkkaall,,

kkoorrrreekktt  áárroonn!!
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IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

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

w w w . t r o f e a g r i l l . e u

Ü n n e p i  a l k a l m a k r a  ( s z ü l e t é s n a p ,  n é v n a p ,  é v f o r d u l ó ,  k e r e s z t e l õ ,  b a l l a g á s . . . )

T O R T Á T  A D U N K  A J Á N D É K B A !
N A G Y  C S A L Á D I  A K C I Ó !

H é t v é g é n  ( s z o m b a t ,  v a s á r n a p )  g y e r m e k e k n e k  1 2  é v e s  k o r i g  i n g y e n e s *

1 0 2 7  B u d a p e s t ,  M a r g i t  k ö r ú t  2 .  ( M a r g i t  h í d  b u d a i  h í d f õ )
A s z t a l f o g l a l á s :  0 6 - 1 - 4 3 8 - 9 0 9 0 ,  0 6 - 2 0 - 9 9 9 - 7 7 0 8

* 1  f e l n õ t t e l  2  g y e r m e k n e k ,  2  f e l n õ t t e l  m a x i m u m  3  g y e r m e k n e k  i n g y e n e s !

s

s

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

ZÁR, KILINCS,
LAKAT, VASALAT

11002277 BBpp..,,  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5544..          TT..::  220011--33992288
11111177  BBpp..,,  FFeehhéérrvváárrii  úútt  2244..      TT..::  446666--55665544
NNyyiittvvaa::  HH--PP::  99--1188        SSzz::  99--1144

ÚJ!
!!

SZOMBATONKÉNT
-1100%%  !!!!!!!!!!

+SZOLGÁLTATÁSAINK:

l KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó-,
speciális és mágneskulcs

l ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
l EGYFORMA ZÁRLATÚ 

ÉS FÕKULCSOS RENDSZEREK
l HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi is
l ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, 

HEVEDERZÁRBETÉTEK 
CSERÉJE ä

ÚJ!!!

TTáárrsskkeerreessõõ

EEggéésszzsséégg

OOkkttaattááss

VVeeggyyeess

KKöönnyyvv

SSzzoollggáállttaattááss

AAddááss--vvéétteell

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi 

rendelõben az ebek mikrochippel 
történõ ellátását 

és regisztrációját önköltségi áron 
(bruttó 2200 forint) 

megkezdtük.
Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48.

Telefon: 213-6874 
Kérjük éljen a lehetõséggel! 

DÍJMENTES TANÁCSADÁS 
BIZTOSÍTÁSI ÉS HITEL TÉMÁKBAN, 
MEGBÍZÁS ALAPJÁN MEGLÉVÕ
SZERZÕDÉSEK ÁTTEKINTÉSE,
JAVASLATOK, MÓDOSÍTÁSOK

KIDOLGOZÁSA, 
ÚJ SZERZÕDÉSEK KÉSZÍTÉSE.
IDÕPONT EGYEZTETÉS:

06-30/311-8639,
06-20/219-0242



8 Várnegyed XIV. ÉVFOLYAM, 20. SZÁM, 2009. NOVEMBER 20., PÉNTEK
E-mail: varnegyed@budavar.hu

HHiirrddeesssseenn  aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!
Üzenete minden I. kerületi családhoz eljut!

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 560 forint+ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2500 forint+ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 3000 forint+ÁFA.

(Csak közületi apróhirdetésnél!)
20 szó felett: + 80 forint+ÁFA/szó.

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

24.000 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

12.000 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
160.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
26.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
24.000 Ft+ÁFA
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