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Elek apó kútját 2006-ban, Kányádi Sándor
költõ kezdeményezésére állíttatta a Budavári
Önkormányzat a Fátyol parkban. Gergely
István és Melocco Miklós alkotása elõtt,
Benedek Elek születésének 150. évforduló-
ján, a magyar népmese napján egy családias
ünnepséggel tisztelgett a kerület a nagy mese-
gyûjtõ emléke elõtt. A programon részt vet-
tek a mesék nagy rajongói, a gyerekek is: a
Vízivárosi Óvodába járó kicsik együtt szaval-
ták kedvenc történeteiket.

Az összejövetelen felszólalt dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester, aki a kút szimbolikájá-
ra emlékeztetett. A kút, mint fogalmazott,
tiszta vizet ad, hogy szomjunkat olthassuk és
megtisztulhassunk. A kút emellett közösségi
hely, ahol a vízvevõk, a tiszta vízre vágyók egy-
mással összetalálkozhatnak. A polgármester
jelezte: az önkormányzat szeretné, ha Elek
apó emlékhelye egy olyan találkozóhellyé vál-
na, ahol a magyar népmese napján, vagy más
ünnepnapokon az emberek a kút szellemé-
bõl is tudnak meríteni.

Kányádi Sándor, a kút megálmodója úgy
vélte: két apója van az országnak. Bem apó, a
szabadság mintaképe, és Elek apó, a mesék és
az igazság keresõje. Elek apónak már van
szobra, iskolát is neveztek el róla, kútja azon-
ban nem volt, ezért határozta el, hogy teremt
egy ilyet a Tabánban – mesélte a költõ, hozzá-
téve: az 1956-os forradalomban elhunyt gyer-
mekeknek is emléket kívánt állítani az alko-
tással. Kányádi kiemelte, hogy a kút elkészíté-
séhez magyar és erdélyi gyerekek adtak
pénzt, sokan mondtak le egy gombóc fagyi
vagy egy üdítõ áráról, hogy „részvényesévé”

válhassanak a különleges mûnek. A kerület
díszpolgára elmondta: álma, hogy egyszer
meséljen és zenéljen is a kút. Szerinte hang-
szórókat lehetne beépíteni a kõbe, hogy azo-

kon Benedek Elek meséi, valamint zenék
szólhassanak. A költõ mindemellett létre-
hozná az egyik közeli épületben a Magyar
Mese Múzeumát, ahol élvezetes idõtöltést le-
hetne kínálni a ma számítógép és televízió
elõtt ülõ gyermekeknek.

„A lélek tápláléka a mese és a vers” –
mondta a szerzõ, kiemelve, hogy a diákok,
amikor olvasni kezdenek az iskolában, a leg-
elsõk között Benedek Elek meséivel találkoz-
nak. „Ha a lelketek szomjazik, akkor Elek
apó szavai mindig oltani fogják szomjúságo-
kat” – fordult a gyerekekhez búcsúzásképpen
Kányádi Sándor.

Az ünnepség után Nagy Gábor Tamás pol-
gármester, Sediánszky János alpolgármester,
valamint a Litea Könyvesbolt, a Petõfi Iro-
dalmi Múzeum, a Kosztolányi Dezsõ Gim-
názium, és a Budai Polgári Kör képviselõi he-
lyezték el koszorúikat Elek apó kútjánál.  - d -

A Budavári Önkormányzat néhány évvel ezelõtt
kezdte meg azt a nagyszabású munkasorozatot,
melynek végeztével megújul az egész tér és köz-
vetlen környezete. Eddig már tanúi lehettünk a
Casanova ház felújításának és a Négy évszak ház
rekonstrukciójának, megszépült a Szent Anna
templom elõtti terület is, ahol a Batthyány szo-
bor kapott helyet.

A Batthyány tér jelentõs BKV csomópont,
ezért tekintélyes gyalogos forgalmat is bonyolít,
ami hozzájárul a terület fokozott amortizációjá-
hoz. Sajnálatos módon a Kölcsey szobor mögötti
eldugott területet sokan nyilvános illemhelyként
használták, szennyezve és rongálva magát az em-
lékmûvet és a Máltai Szeretetszolgálat épületének
falait. A területrendezés keretében elõször meg-
tisztították a szobor közvetlen környezetét, a ta-
lajt negyven centiméter vastagságban kicserélték
és fertõtlenítették. Mivel a szobor mögötti felület
árnyékos részen fekszik, ahol semmilyen cserje
vagy gyepszõnyeg nem él meg, a talajt kéreg- és ka-
vicsõrleménnyel szórták fel. A napsütötte terüle-
tekre ugyanakkor gyepszõnyeg került, az ágyások-
ba talajtakaró rózsabokrokat, valamint alacsony-
ra növõ, de sûrû örökzöld kecskerágó cserjéket
ültettek. Közvetlenül a szobor mellé két oldalt
jukkák kerültek. Az emlékmû talapzatától hátra-
felé magas kerítést húztak, melyre örökzöld növé-
nyeket futtatnak, az ágyásokat pedig bazaltsze-
gélyre állított alacsony díszkorlátok segítségével

védik meg a járdára parkoló autók rongálásától
és a gyalogosforgalomtól. Folyamatosan zajlik a
kerületi kezelésû virágágyások felkészítése is a téli
idõszakra. Többek között már megtörtént a nö-
vények cseréje a Corvin téren, a Polgármesteri
Hivatal és a Szilágyi Erzsébet Gimnázium elõtt, a
kazettákba télálló, jelenleg is virágzó árvácskákat
telepítettek. A kétnyári apró virágok különleges-
sége, hogy tavasszal újra kivirágoznak. 

Az önkormányzat tervei között szerepel a
Batthyány tér teljes megújítása is.  A tér ma elég-
gé elhanyagolt képet mutat, a burkolatok csú-
nyák és rossz minõségûek, az utcabútorzatok
sincsenek egymással összhangban. A jelentõs
BKV forgalom miatt inkább a tér tömegközleke-
dési csomópont jellege dominál. A megoldás ér-
dekében az önkormányzat forgalmi vizsgálatot
végeztet.  

A zene hullámhosszán
Fanfárok hangjai jelezték szeptember 29-én es-
te, hogy a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Márványtermében különleges hangverseny ve-
szi kezdetét. A zenebarátok és az izgatott szü-
lõk zsúfolásig megtöltötték a termet, ahol ez-
úttal – a Tempus Közalapítvány támogatásá-
nak köszönhetõen – az olaszországi Grezzana
zeneiskolájának növendékei közös koncert ke-
retében muzsikáltak az I. kerületi Farkas Fe-
renc Zeneiskola hallgatóival. 
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Megkezdõdtek a Kölcsey szobor közvetlen környezeté-
nek rendezési munkálatai. A beruházást a Budavá-
ri Önkormányzat finanszírozza csakúgy, mint az
eddigi, a tér karbantartására és szépülésére irányuló
felújításokat.

Lapunk következõ száma 2009. november 6-án, pénteken jelenik meg!

Folytatódik a Batthyány tér rendezése

150 éve született Benedek Elek

Mesemúzeum létrehozását javasolta Kányádi Sándor

Megszépült a Kölcsey szobor környéke

Költõcsalád 
a Márai Szalonban

A kultúra Várban élõ ba-
rátai tudják, hogy ha kedd
van (a hónap utolsó keddje),
akkor: Márai Szalon. E
hagyomány szellemében
szeptember 29-én senki sem
csodálkozott azon, hogy az
Úri utcai házasságkötõ te-
rem éppen úgy megtelt érdek-
lõdõkkel, mintha nem is
tartottak volna nyári szü-
netet. Szigethy Gábor iro-
dalomtörténész, a közönséget
köszöntõ házigazda, beveze-
tõben megemlékezett a júni-
usi szalon vendégérõl, az
idõközben elhunyt Balogh
János „drótmûvészrõl”. 

Az elmaradhatatlan alkalmi tárlat ezúttal 1961-be repítette
vissza a nézõket. A korabeli fényképfelvétel a Magyar Nép-
hadsereg Színháza (a Vígszínház) társulatának tagjait örökítet-
te meg a Fészek Klubban. 

Az ismert arcok között megbújt egy mára elfeledett színész-
nõ, Lászlóffy Kata, aki 1962 tavaszán Párizsban öngyilkossá-
got követett el. Szigethy Gábor – aki fiatal korában díszlet-
munkásként dolgozott a Vígszínházban – irodalmi esszében
emlékezett a tragikus sorsú mûvészre.

Az est vendégei, a kortárs magyar líra jeles képviselõi:
Mezey Katalin és Oláh János József Attila-díjas költõk, vala-
mint Lackfi János, három különbözõ néven, de egy család-
ként mutatkoztak be. Mezey és Oláh nevét a Kilencek cso-
portjának tagjaiként ismerik az irodalomkedvelõk. Az 1960-
as években együtt végeztek az ELTE Bölcsészkarán, majd
végleg összekötötték életüket. Fiúk – írói nevén Lackfi János
– ma már ugyancsak a hazai költõk derékhadához tartozik;
éppen aznap vette át a Költõk világkongresszusának Pegazus-
díját.                                                                          (Folytatás a 4. oldalon)

Lackfi János

Benedek Elek születésének 150. évfordulóján koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott a Bu-
davári Önkormányzat. Elek apó kútjánál, a tabáni Fátyol parkban rendezett ünnepségen beszédet
mondott az emlékmû megálmodója, kerületünk díszpolgára, Kányádi Sándor költõ.

Meghívó
A Budavári Önkormányzat 

az 1956-os forradalom 
és szabadságharc

53. évfordulója alkalmából
megemlékezést 

és koszorúzási ünnepséget tart
2009. október 23-án 9 órakor
a tabáni ’56-os emlékmûnél

(Budapest, I. Kereszt utca)

Ünnepi beszédet mond:
Sediánszky János

alpolgármester
Közremûködik:

Szersén Gyula színmûvész és a
Kosztolányi Dezsõ Gimnázium diákjai
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Új parkolás-gátló oszlopok a kerületben
A gyalogosok és a zöldterületek védelme érdekében a
Budavári Önkormányzat új parkolás-gátló oszlopokat
helyeztet ki a kerületben. A gyalogosok védelme érde-
kében parkolás-gátló oszlop kerül a Naphegy utca 3-5.
és a Roham utca 3 szám elé. A Donáti utca 1-3. szám elé
a zöldterület védelme érdekében szükséges az oszlop
kihelyezése. A Naphegy utcában, a Naphegy téren a
buszmegálló elõtt és az Alkotás út - Márvány utca ke-
resztezõdésénél lévõ zöldterületnél pedig pótolják a hi-
ányzó oszlopokat.

Új konyha az Idõsek Klubjában
Megszépült a Hattyú utcai Idõsek Klubja konyhája: új bú-
torokat és konyhai eszközöket vásároltak, s a világítást
is korszerûsítették. A beruházásra hatszázezer forintot
költött a kerület. A kerületben három Idõsek Klubja mû-
ködik, amelyek belsõ helyiségeit folyamatosan karban-
tartják, fejlesztik. Minden évben sor kerül a tisztasági
festésre is. Idõsek Klubjai a kerületben: I. sz. Idõsek
Klubja, 1015 Budapest, Hattyú u. 16. tel.: 201-9735; II.
sz. Idõsek Klubja, 1013 Budapest, Roham u. 7. tel.: 375-
9486; III. sz. Idõsek Klubja, 1011 Budapest,, Fõ u. 31. tel.:
201-40-53.

Beszámoló és köszönet az 1 %-ért!
A ,,Batthyány Lajos Általános Iskolai Alapítvány a Diá-
kokért” (adószám: 18007978-1-41) köszönetet mond
mindazoknak, akik az SZJA 1%-ával támogatták isko-
lánk alapítványát. 2008-ban a befolyt összeg
891.251.- Ft volt, melyet az alapítvány célja szerint
meghatározott feladatokra - pl.: erdei iskolák támoga-
tására, versenyek nevezési díjára, tanulók jutalmazá-
sára; kulturális programok támogatására, gyereknapi
program megvalósítására – fordítottuk.

A Batthyány Lajos Általános Iskola 
Alapítványának Kuratóriuma 

Elismerés a bem6.hu-nak
A Budavári Mûvelõdési Ház honlapja a Magyar Internet
Média és Web Díj 2009 versenyben a mûvelõdési ház
kategóriában 2. helyezést ért el. A zsûri értékelése sze-
rint „letisztult formavilág jellemzi a honlapot, ahol szá-
mos hasznos információt találhatunk”.

Hét kategóriában összesen 108 honlapot neveztek,
voltak közöttük a legújabb technikával megalkotott,
minden részében tökéletes, profi munkák ugyanúgy,
mint egyszerû képi világú, de mélyen szántó gondolato-
kat tartalmazó, házilag készült weboldalak is. A Média Díj
kiírói a bírálati szempontokat úgy alakították ki, hogy
azokat a legfontosabb elemeket tartalmazzák, melyeket

egy átlagos felhasználó is elvár: a honlapok megjelené-
sére, a tartalom minõségére, használhatóságára, köz-
érthetõségére fókuszáltak. 

Megszûnt a balesetveszélyes buszsáv

A Budavári Önkormányzat kezdeményezésére meg-
szüntették a Batthyány utca alsó szakaszán a kerület
megkérdezése nélkül kialakított, balesetveszélyes busz-
sávot. Mint arról elõzõ lapszámunkban beszámoltunk a
Fõvárosi Önkormányzat a Margit híd lezárását követõen
alakított ki egy buszsávot a Batthyány utcai iskola elõtt,
veszélyeztetve ezzel az idejáró  gyerekek biztonságos
közlekedését.  Az önkormányzat kezdeményezésére  a
fõváros visszaállíttatta a Batthyány utca korábbi forgal-
mi rendjét.

Õszi gallyaprítási akció 
A Budavár Önkormányzat az õszi vegetációs idõszak-
ban 2009. november 7-re ingyenes gallyaprítási akci-
ót hirdet a kerületi lakosok számára. Az ingatlan terüle-
tén keletkezõ 15 cm körátmérõt meg nem haladó galy-
lyakat - ha  a lakók a közterületre kihelyezik - ingyene-
sen ledaráltatjuk és elszállítatjuk. Felmerülõ igény ese-
tén a gyommentesítés megakadályozása érdekében a
keletkezett mulcs elteríthetõ például a cserjefelületek
alatti területekre. Ebben az esetben a kivitelezõ a ke-
letkezõ mulcs mennyiséget a kérelmezõ részére bo-
csátja. Az akcióra jelentkezni lehet korlátozott létszám-
ban a 458-3073 telefonszámon vagy a vera@buda-
var.hu e-mail-en.

Budavári Önkormányzat
Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvános
pályázatot hirdet a tulajdonában lévõ, lakás és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek eladására, illetve, helyiségek
bérbeadására. A részletes pályázati kiírás átvehetõ a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Ügyfélszol-
gálati Irodáján, Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1. Tel:
(1) 458-3000, 458-3030, vagy megtekinthetõ az Ön-
kormányzat honlapján, a www.budavar.hu internet cí-
men, a Pályázatok/Vagyoni Iroda menüpont alatt.

Köszönet a támogatásért
Tisztelt Adományozók! Tájékoztatom Önöket, hogy
2008. évben a „Szülõk és Nevelõk a Sopron Úti Iskolá-
ért” Közhasznú Alapítvány az SZJA 1%-aként
1.298.819 Ft-ot kapott. A támogatást a következõkre
használtuk fel: jutalomkönyvek vásárlása; színház- és
múzeumlátogatásokhoz, kirándulásokhoz, táborozások-
hoz való hozzájárulás. Támogatásukat köszönjük a gyer-
mekek és a nevelõtestület nevében!   

Csóti Márta, a kuratórium elnöke

RRöövviiddeenn
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Dr. Nagy Gábor Tamás   
polgármester
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ és harmadik szerdája
elõzetes idõpont-egyeztetés: 458-3012  Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.

Sediánszky  János   
alpolgármester
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ hétfõjén 10-12 óráig     
elõzetes idõpont-egyeztetés: 
458-3011 

Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.

Dr. Apagyi Barnabás   
1. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap utolsó kedd 18-19 óra Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.,
II. emelet, Képviselõi szoba

Majoros Sándor   
2. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap második kedd
Páros hónapokban: Fidesz iroda 17-18 óráig, 
I. Fõ u. 28. Páratlan hónapokban 16-17 óráig, 
I. Kapisztrán tér 1. II. em., Képviselõi szoba 

Dióslaki Ferenc   
MSZP-SZDSZ Minden hónap elsõ csütörtök 17-18 óra SZDSZ iroda, I. Fõ u. 6.

Dobrányi Tamás   
MDF Minden hónap elsõ csütörtök 17 óra

Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.,
II. emelet, Képviselõi szoba

Gecse Gábor  
MSZP-SZDSZ Minden hónap második csütörtök 17-18 óra

SZDSZ iroda, I. Fõ u. 6., 
és egyeztetett helyen és idõben megkeresésre

Iványi Tibor 
MSZP-SZDSZ Minden hónap második péntek 15-17 óra Krisztina tér 1. Irodaház I. emelet

Kibédi Tamás 
MSZP-SZDSZ

Egyeztetett idõpontban és helyszínen
06-20-941-35-43 

Dr. Lovász Gabriella
MSZP-SZDSZ Minden héten szerdán 16 óra Krisztina tér 1. Irodaház I. emelet

Lovász László 
MSZP-SZDSZ Minden hónap elsõ péntek 15 óra Krisztina tér 1. Irodaház I. emelet

Rotyis József 
MSZP-SZDSZ

Minden hónap 23. napja, ha munkaszünet, 
akkor az ezt követõ munkanap 15-17 óra Krisztina tér 1. Irodaház I. emelet

Velez Árpád
MSZP-SZDSZ Telefonos egyeztetés alapján 1-225-00-36 

Király Kornél  
3. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ szerda 17-18 óra.
Telefonos bejelentkezés: 06-20-557-31-10 Idõsek klubja, I. Fõ u. 31.

Dr. Tamási Róbert   
4. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ hétfõ 14.30-15.30-ig Toldy Ferenc Gimnázium,  I. Toldy Ferenc u. 9.

Tímár Gyula   
5. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ szerda 17-18 óra Várnegyed Galéria, I. Batthyány u. 67.

Dr. Pósfai Gábor   
6. sz. választókerület
KDNP-Fidesz

Minden hónap utolsó kedd 18-19 óra Idõsek Klubja, I. Hattyú u. 16. 

Dr. Jeney Jánosné   
7. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ hétfõ 17-18 óra Nevelési Tanácsadó, I. Logodi u. 80.

Velich Katalin   
8. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ kedd 16.30-17.30
Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda, 
I. Lovas út 3.

Kovács György   
9. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap második szerda 16-17 óra II. számú Idõsek Klubja, I. Roham u. 7.

Patthy Szabolcs  
10. sz. választókerület
KDNP-Fidesz

Minden hónap második szerda 17-18 óra Szent Gellért Katolikus Gimnázium,
I. Krisztina krt. 63.

Horváth Orsolya   
11. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ csütörtök 17-18 óra Szent Gellért Általános Iskola könyvtár,
I. Naphegy u. 14.

Vecsey András   
13. sz. választókerület
Fidesz-KDNP - Nemzeti Fórum

Minden páros hónap elsõ hétfõ 17-18 óra Tabán Múzeum, I. Döbrentei u. 9.

Orczy Antal   
14. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óra Uránia Csillagvizsgáló, Sánc utca 3/b.

Polgármester

Alpolgármester

Listás képviselõk

Egyéni képviselõk

Tisztelt I. kerületi polgárok!
Budapest Fõváros Közgyûlésének Budapest fõvá-
ros közigazgatás területén a jármûvel várakozás
rendjének egységes kialakításáról, a várakozás dí-
járól és az üzemképtelen jármûvek tárolásának
szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) rendelete
(továbbiakban Fõvárosi Parkolási Rendelet) alap-
ján 2009. június 1.napjától egy lakásra csak két vá-
rakozási hozzájárulás adható ki. Az elsõ autóra
szóló lakossági várakozási hozzájárulás díjából
100%-os kedvezményt biztosít a Budapest I. ke-
rület Budavári Önkormányzat, az önkormányzat
által kiadható parkolási hozzájárulások díjked-
vezményeirõl szóló 16/2009. (VI.26.) Kt. rende-
let alapján. A második autóra nyújtott kedvez-
mény a gépjármû környezetvédelmi besorolásá-
tól függ. Továbbá a várakozási hozzájárulások dí-
ján felül valamennyi hozzájárulás kiadásának
költségtérítése („matricadíj”) 2000.- Ft.

I.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a jogszabályváltozás
miatt szíveskedjenek nyilatkozni arról, hogy me-
lyik gépjármûre kérik a 100%-os kedvezményt,
továbbá kérjük, hogy az adatpontosítás érdeké-
ben azok a lakosok is szíveskedjenek nyilatkoz-
ni, ahol egy lakáshoz csak egy autó „tartozik”.

Több autó esetén az elsõként megjelölt autó-
ra biztosítunk 100%-os kedvezményt.

A második autóra kérelmezett lakossági vára-
kozási hozzájárulás személyesen vagy szintén

elektronikus úton kezdeményezhetõ! A nyilat-
kozatot 2009. november 1. napjáig tehetik meg,
amennyiben ügyfélkapus regisztrációval rendel-
keznek akkor a www.budavar.hu honlapon
elektronikus úton, vagy személyesen/telefo-
non az ügyfélszolgálati irodáinkon irányító-
szám szerinti bontásban (1011, 1015: Iskola utcai
Ügyfélszolgálati Iroda; 1012, 1013, 1016: Attila úti
Ügyfélszolgálati Iroda).

II.
A vári lakosok esetén lakásonként szintén két
lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás ki-
adására van lehetõségünk – az elsõ autóra szóló
lakossági behajtási-várakozási díjból szintén
100%-os kedvezményt biztosít az önkormány-
zat. A vári lakossági behajtási-várakozási hozzá-
járulások esetén az eddigiekhez hasonlóan, a
Kapisztrán tér 1. sz. alatt lévõ ügyfélszolgálati
irodában történik az ügyintézés. 

További információért kérjük, szíveskedje-
nek az Ügyfélszolgálati Irodáinkhoz fordulni.
Elérhetõségeink: Kapisztrán tér 1. fszt. 10.
tel.: 458-3025, 458-3030; Attila út 12. tel.: 356-
9884, 201-33-65; Iskola utca 16. tel.: 225-72-
77, 225-72-76. Mindhárom Ügyfélszolgálatun-
kon az ügyfélfogadási idõ: hétfõn 8.00-tól 18.00
óra 30 percig, kedden 8.00-tól 16.00 óráig, szer-
dán 8.00-tól 16 óra 30 percig, csütörtökön 8-tól
16 óráig, pénteken 8.00-tól 13.00 óráig tart. 

A 2009. szeptember 29. napján a Magyar Köz-
lönyben megjelent a kereskedelmi tevékenysé-
gek végzésének feltételeirõl szóló 210/2009.
(IX. 29.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: új R,)
amelyet a  2009. október 1. napjától  hatályos és a
folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. 

Az új R. hatályon kívül helyezte a mûködési
engedélyezési eljárást eddig szabályozó, az üzle-
tek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes
üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékeny-
ségek végzésének feltételeirõl szóló 133/2007.
(VI. 13.) Korm. Rendeletet. Az új rendelet meg-
található www.magyarorszag.hu oldalon.

Az új R. az eddigi szabályozástól eltérõen a
forgalmazott termékkör alapján két eljárást ha-
tároz meg: 

1. Az új R. 3. melléklete meghatározza azon
termékek körét, melyek kizárólag üzletben for-
galmazhatók. Amennyiben a kereskedõ a 3.
mellékletben meghatározott termékek bárme-
lyikét kívánja forgalmazni, akkor a mûködési
engedélyezési eljárást kell lefolytatni. Ebben az
esetben kérelme továbbításra kerül az illetékes
szakhatóságokhoz akik 10 munkanapon belül
küldik meg a tevékenységre vonatkozó állásfog-
lalásukat. Amennyiben a szakhatóságok hozzá-
járulnak a tevékenység folytatásához, a mûködé-
si engedély tárgyában hatóságunk határozattal
megadja a mûködési engedélyt, igazolást állít ki,
valamint a www. budavar.hu oldalon található
nyilvántartásba bejegyzi. A kereskedõnek lehe-
tõsége van helyszíni szemlét kérni. 

2. Amennyiben a kereskedõ csak az új R. 6.
mellékletében található termékkörök – a 3.
mellékletben is megtalálhatóak kivételével!
–közül kíván forgalmazni, akkor elég a tevé-
kenység megkezdését hatóságunknak bejelen-
teni. Ekkor a bejelentés leadásával egyidejûleg
a www. budavar.hu oldalon található nyilván-
tartásba bejegyezzük, és kérelmét továbbítjuk
az illetékes szakhatóságok részére, akik 22
munkanapon belül hatósági ellenõrzést folytat-
nak le. 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat honlapján és az Ügyfélszolgálati Irodáinkon
megtalálható nyomtatványon lehet a tevékeny-
séget bejelenteni, illetve az engedélyezési eljá-
rást kezdeményezni.

Felhívjuk a mûködési engedéllyel rendelkezõ
egyéni vállalkozók, illetve cégek figyelmét, hogy
a mûködõ üzletet 2009. december 31. napjáig az
új R. elõírásai szerinti nyilvántartásba kell venni. 

További információt honlapunkon a „Hasz-
nos információk” között találhat, vagy érdek-
lõdjön személyesen vagy telefonon Ügyfélszol-
gálati Irodáinkon! Elérhetõségeink: Kapiszt-
rán tér 1. fszt. 10. tel.: 458-3025, 458-3030;
Attila út 12. tel.: 356-9884, 201-33-65; Iskola
utca 16. tel.: 225-72-77, 225-72-76. Mind-
három Ügyfélszolgálatunkon az ügyfélfogadási
idõ: hétfõn 8.00-tól 18.00 óra 30 percig, ked-
den 8.00-tól 16.00 óráig, szerdán 8.00-tól 16
óra 30 percig, csütörtökön 8-tól 16 óráig, pénte-
ken 8.00-tól 13.00 óráig tart.

Tájékoztató a lakossági 
várakozási hozzájárulásról

Tájékoztató a mûködési 
eljárás változásáról 
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Október második hétvégéjén ismét összefogtak a budavári okta-
tási intézmények, a szállodák és az önkormányzat, hogy a la-
kossággal közösen megtisztítsák a kerület közterületeit. A kerü-
let-takarításon a FÕKERT és az FKF Zrt. is részt vett. 

A mostani akció tulajdonképpen az elsõ alkalommal ta-
vasszal meghirdetett nagy sikerû kerület-takarítás folyta-
tása volt. Ezúttal még többen jöttek el, így közel húsz
helyszínen folyt a munka. Az iskolák elsõsorban az épü-
letek környékét tisztították meg, de például a kosztolá-
nyisok a Vérmezõre is kimentek, ahol a kertészek által
korábban összegereblyézett faleveleket és gallyakat zsá-
kolták a gyerekek. 

A köztisztasági vállalat autói egész nap járták a kerületet
és összeszedték a szeméttel megtelt zsákokat, míg a három
kijelölt gyûjtõponton a Csalogány utcában, a Czakó utcai
sporttelepen és a Donáti utcában bárki otthagyhatta a be-
gyûjtött hulladékot.

A szükséges szerszámokat a FÕKERT biztosította, míg
az FKF Zrt. száz mûanyagzsákkal és ugyanennyi kesztyûvel
járult hozzá az akció sikeréhez.   

Köztisztaság anno...
A városok tisztán tartása, a szemét elszállítása, a
szennyvíz elvezetése nagyon régi gond, egyidejû
a városokkal. Nemcsak esztétikai probléma,
annál sokkal több, életbevágóbb. Ha nincs
megfelelõen rendezve, járványok törhetnek ki,
pestis, kolera, tifusz tizedelheti a lakosságot
mérhetetlen szenvedéseket okozva.

Ritkán gondolkodunk el azon, Buda hogyan
is kezelte ezt a problémát az évszázadok folya-
mán. Egyik elsõ írott forrásunk a Budai jog-
könyv. Ez a mû kultúrtörténeti forrás, a közép-
kori élet tükre, fejezeteit olvasva betekintést
nyerhetünk az akkor itt élt emberek mindenna-
pi életébe. A Budai jogkönyv elsõ írásba foglalá-
sa 1413 és 1421 közé esik, Zsigmond királyunk
idejére. Több kiadást is megért, Mátyás idejé-
ben is érvényben volt. A köztisztasággal foglal-
kozó passzusai közül érdekes a Mistgraf (sze-
métgróf) kötelességeinek leírása, ez a tisztség a
köztisztasági felügyelõi állásnak felelt meg. A
középkorban az utcák tisztán tartása a háztulaj-
donosok feladata volt, a szemét elszállításáról vi-
szont a Mistgraf gondoskodott. A budai
Várban már voltak kezdetlegesen kikövezett ut-
cák, de száraz idõben a por, nedvesben a sár
okozott problémákat. Mátyás király elrendelte
a házak díszes, tetszetõs kifestését, de többet
nemigen tudott tenni. Szennyvízelvezetés alig
volt, legfeljebb emésztõgödrök, noha a jog-
könyv errõl is rendelkezett. Melegebb nyarakon
járványok törtek ki a városban. A jogkönyv még
az egyes házakhoz tartozó árnyékszékekrõl is
említést tett. Általában a szennyvizet a várárok-
ba vezették és ezzel elintézettnek tekintették az
ügyet. Ugyanerre a sorsra jutott sok házi szemét
is, noha ez elvileg tilos volt.

Buda szerencsés volt abból a szempontból,
hogy bõvelkedett melegforrásokban, így ezeket
tudta használni a lakosság mosakodásra, für-
désre, sõt mosásra is. Fürdõházak és ispotályok
épültek a melegforrásokra, így szolgálva a sze-
mélyi higiéniát és gyógyítást. Nagyjából ez a gya-
korlat folytatódott a török idõkben is.

Buda visszafoglalása után vette kezdetét a
modernebb értelemben vett köztisztasági intéz-
kedések sora. 1692 áprilisában rendeletet hoz-
tak, hogy a tanács húsz tallér pénzbírság terhe
mellett megtiltja a szemét utcai lerakását. 1697-
ben elrendelték a szalma- és nádfedelek lebon-
tását – ezt a tûzveszély miatt tették – és a kelet-
kezett szemét elhordását. 1700-ban kelt az a
rendelet, mely kötelezte a háztulajdonosokat,
hogy házuk elõtt egy öl szélességben kövezzék ki
a járdát. A Vár utcái mindig rendezettebbek
voltak, mint a Vízivároséi, a Tabán pláne hátul
kullogott e téren. 

Egy 1845-ben kelt rendelet szerint az utcák
tisztántartását a jövõben nem fegyencek fogják
végezni, hanem napszámosok. Jellegzetes figu-
rái voltak a városi utcáknak az utcaseprõk, söp-
rûvel és hosszúnyelû lapáttal járták az utcákat,
szedték össze a szemetet és a tekintélyes meny-
nyiségben termelõdõ lócitromot. Ebben az
idõben a személy- és teherszállítás ugyanis kizá-
rólag lóvontatású jármûvekkel történt.

1840-ben jelentek meg elõször a fõvárosban
a „szemét szekerek” és nemsokára listát adtak
ki a szemét lerakására kijelölt helyekrõl. Szi-
szifuszi küzdelem folyt a város tisztaságáért és
nem mindig járt eredménnyel. 1892-ben írja a
Budapesti Hírlap: „ A Várban bûzös, nyílt csa-
tornák vannak, a Nap-hegyen, a Budenz- és a
Poldini-villák mellett szemétlerakodó és trágya-
domb.” A Fõvárosi Köztisztasági Hivatalt 1895-
ben hozták létre. Közben tért hódított a csator-
názás, a lakások egyre nagyobb részében fürdõ-
szoba és vízöblítéses WC épült. Új problémák
is felvetõdtek, 1908-ban ír cikket a Városi
Szemle „Az automobil és a köztisztaságügy”
címmel. 1905-ben elõtérbe kerül a szemétége-
tés problémája. A budai szemétégetõ telepet a
Városmajor melletti Ecce homo-réten akarják
felépíteni, de a krisztinavárosi lakosok tiltako-
zása miatt ezt a tervet elvetették.

Mióta városokban élnek az emberek, folyik a
harc a köztisztaságért, a szemét, a piszok ellen.
Így van ez manapság is. R. Dékány Mária 

Szeptember 26-án, a Tiszta Hegyek Világnapja alkalmából az Új Akropolisz
Kulturális Közhasznú Egyesület szervezésében önkéntesek ismét megtisztították a
Gellérthegyet. A résztvevõk csaknem hetven zsák szemetet gyûjtöttek össze; átfestet-
tek nyolcvan méter korlátot és megmentettek egy denevért.

Ezúttal több mint hetvenen gyûltek össze az egyesület hívására, hogy együtt
takarítsák ki a Gellérthegyen a Gellért Szálló – Hegyalja út közötti sétányo-
kat és a vízesést. A filozófiai iskola ökocsoportja évek óta végez önkéntes
munkákat Budapesten és vidéken. Minden olyan kezdeményezéshez csat-
lakoznak, ami a filozófiai gondolkodással összeegyeztethetõ, ugyanis nem
az absztrakt elmélkedést, hanem a gyakorlati cselekvést helyezik elõtérbe. 

A Gellérthegyet elõször 2003-ban tisztították meg az eldobált szeméttõl,
azóta évente több alkalommal visszatérnek, hogy a környezetükért felelõs-
séget érzõ önkéntesekkel közösen tisztává varázsolják az erdõs, fás része-
ket, a vízesést és a sétányokat. Elsõ alkalommal kizárólag ipari alpinistákat

hívtak segítségül, az akcióhoz azonban már akkor is sokan csatlakoztak az
éppen arra sétáló járókelõk közül. Ezen felbuzdulva a következõ takarítást
nyilvánosan is meghirdették. 2007-ben megállapodtak a FKF Zrt-vel, az-
óta a köztisztasági vállalat eszközökkel és szerszámokkal járul hozzá a taka-
rításhoz.

A szeptemberi takarításon az önkéntesek mellett a Komarnicki Gyula
Természetjáró és Hegymászó Sportegyesület tagjai, a Sense Magazin csapa-
ta, a tököli Weöres Sándor Általános Iskola, az Ádám Jenõ Gyakorló Álta-
lános Iskola, az ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola tanárai és
diákjai is részt vettek. Természetesen a vízesés és környékének kitakarítása
ezúttal is a profik feladata volt, míg a kerítések lefestését a diákok vállalták
magukra. Bár nem tartozik a csoport „profiljába”, a helyzet úgy hozta, hogy
egy denevérnek is új otthont kellett keresniük, a rémült állatot a gyalogös-
vénytõl egy kicsit távolabbi, nyugalmasabb helyre költöztették. A követke-
zõ takarítási akciót 2010. április 18-án a Föld Napján tervezik.   

Az Idõsek világnapja alkalmából a Budavári Ön-
kormányzat idén is megrendezte az immár hagyo-
mányos hajókirándulását a Dunán, idõs polgárai
számára. Úti célunk ezúttal Nagymaros volt.

Szeptember 29-én reggel 8-kor már hosszú sor-
ban várakoztak a résztvevõk a Batthyány téren.
Beszálltunk a hajóba és fél 9-kor elindultunk föl-
felé a Dunán.  Kisütött a nap,
kegyes volt hozzánk az indián
nyár. A résztvevõk gyönyör-
ködtek a panorámában, bent
ülve a kényelmes helyeken az
üvegablakok védelmében
vagy a kinti, kissé szeles fedél-
zeteken, szinte a természet
ölelésében.

Hajónk idén is a Rákóczi
fejedelem nevû, tekintélyes
méretû, méltóságteljes vízi
jármû volt, kapitányunk a
már sokunk számára jó isme-
rõs Gubányi József. A hajó-
tisztek és matrózok – össze-
sen hatan – biztos kézzel irá-
nyították a hajót a meglehe-
tõsen alacsony vízállás záto-
nyai és homokpadjai között. Nem sokkal az indu-
lás után dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
kedves szavakkal köszöntötte a társaságot, szép
napot kívánt nekünk. Egyben szót ejtett a kerüle-
ti idõsek lehetõségeirõl, a támogatásokról, és ar-
ról, hogy nem szükségszerû az idõskori elmagá-
nyosodás.
A résztvevõk közt kilencvenen felüli – érdeklõdõ
és örökifjú – nyugdíjasok is voltak. Egyikükkel,
dr. Szüts Vilmosné, Ilonka nénivel beszélgettem,
mesélt az életérõl, mely nem volt könnyû, férjével
négy gyereket neveltek fel, amellett különbözõ

munkahelyeken keményen dolgozott is. A még
nem ennyire idõskorú, de sok évet megélt házas-
pár, Kovács L. Zoltán és dr. Vargányi Márta elme-
sélte, hogy kilenc dédunokával büszkélkedhet-
nek. Életük nagy részében aktívan gyalogtúráztak
és eveztek, nem is olyan régen hagyták abba.

Hajónk közben haladt fölfelé a Dunán, elsu-

hant mellettünk a gyönyörûséges, soktornyú Vác
és a hangulatos Verõce. Nagymaroson, a parton a
polgármester fogadott bennünket, és két kedves,
fiatal idegenvezetõ. A polgármester úr beszélt
Nagymaros színes múltjáról és nem könnyû jele-
nérõl. A város jelenleg 4800 lakosú, de nyáron
ennek kétszeresére is duzzad. Már az 1200-as
években említés esik róla királyi birtokként.
Károly Róbert 1325-ben adott kiváltságlevelet a
városnak, és bármily hihetetlen, ekkor Budával
egyenrangú volt. Vásározási joga és az Ipoly torko-
latától lefelé kizárólagos halászati joga és sok

egyéb kiváltsága volt. A török idõkben elnéptele-
nedett, az 1700-as évek elején németeket telepí-
tettek be, aztán õket a második világháború után
Németországba deportálták és helyükre felvidéki
magyarok kerültek. A sebek nehezen gyógyul-
nak, hatásuk ma is érezhetõ.

Kedves fiatal idegenvezetõnk végigmutatta a
város nevezetességeit, melyek szinte egy helyre
koncentrálódtak. Nagymarosra – akárcsak Ve-
lencébe – a legszebb a víz felõl, hajón érkezni. A
fölfelé nyúló fõtéren elõször megnéztük a telepü-
lés leghíresebb szülöttének, Kittenberger Kál-
mánnak a szobrát. A tér közepén áll egy hatal-
mas zászlórudas emlékmû, felirata a négy égtáj
felé: Erdély, Felvidék, Délvidék, Várvidék. Elõt-
te a kövezetbe bedolgozott kis táblák az elcsatolt
városok neveivel: Kolozsvár, Kassa, Brassó, Újvi-
dék és még sok más. A város védõszentjének,
Szent Mártonnak a szép, kétalakos szobra is új,
néhány éves. A tér két oldalán található a város-
háza és a mûvelõdési ház. A vasútvonal szinte
kettészeli a települést, ettõl fölfelé található az õs-
régi templom, ami az iratok szerint 1331-ben
már teljes pompájában állt. Többszöri átépítése
következtében szinte minden stílusjegy megta-
lálható rajta. Mellette áll egy modern szobor,
mely Szent Istvánt és Boldog Gizellát ábrázolja.
Ragyogott a nap, koppantak a lehulló vadgeszte-
nyék, a Duna felõl élénk szél fújt és nagyon jól
éreztük magunkat.

A hajóra visszaszállva terített asztalok vártak
bennünket és máris felszolgálták a finom ebédet,
üdítõvel, kávéval, sütivel együtt. A lefelé út már
mindig gyorsabban telik, még egyszer elsuhan-
tunk a napsütötte ártéri erdõk között és pontban
négy órakor kikötöttünk a Batthyány téren. Kö-
szönjük Budavár Önkormányzatának ezt a szép
és kellemes kirándulást.         dr. Reisinger Frigyesné

Kitakarították a kerületet 

Szemétszedés és denevér költöztetés a Gellérthegyen

Hajókirándulás Nagymarosra

Családi szombat a Batthyány iskolában
Egy napsütötte kora õszi szombat délelõtt családi napot tar-
tottunk a Batthyány Lajos Általános Iskolában. A betérõ
nagyszülõk, szülõk, diákok, kistesók és rég elballagott batyi-
sok több mint 20 program közül választhattak. A kézügyes-
séget próbára tevõ feladatokban nem volt hiány: készült itt
bárányhimlõs lufibáb, színes tésztanyaklánc, hajdinaalapú
terménykép, célbadobásra alkalmas zsonglõrlabda, járó
sün, izgalmas színû krumplilenyomat és európai zászlók hû-
tõmágnes alakban.

Az ÖKO-szobában bárki betekintést nyerhetett az ener-
giatakarékosság és a szelektív hulladék-felhasználás rejtelme-
ibe számítógépes játékok segítségével. Vendégünk volt a
Duna-Ipoly Nemzeti Park képviselõje is. Több foglalkozást

(terepasztal, origami, fotogram, szalvétatechnika) vállalkozó
kedvû szülõk vezettek, nagy sikerrel! A henna festékkel mû-
vészien bánó régi batyisok egész délelõtt rendületlenül mun-
kálkodtak.

Izgalmas fizikai kísérletek alanyai lehettek a bátrabbak
vagy búvárkodhattak a könyvtárban az EU országait kutatva.
A sport szerelmesei a kosárpalánk elõtt, a trambulinon vagy
a sor-és váltóversenyeken szabadulhattak meg a fölös energi-
áktól.

Aki pedig a rengeteg program után megéhezett, megkós-
tolhatta a legendás krumplis lángost, sajtosan, tejfölösen,
miközben a virágos Batthyány-udvarban ülve élvezhette az
indián nyár áldásos sugarait.
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(Folytatás az 1. oldalról)
A gyermekverseirõl is jól ismert Lackfi vi-
dáman mesélt ifjú koráról, amikor szülei
megpróbálták lebeszélni a pályáról. El-
mondta, hogy kezdetben tenoristának
készült, ám késõbb felhagyott az éneklés-
sel. Kísérletezett diákversekkel is, de az
igazi költészetet egy szerelem bontakoz-
tatta ki. Verseit álnéven küldte el a
Sárvári diákköltõk versenyére, ahol
Papp Márió költõ, újságíró fedezte
fel. Szigethy Gábor kérdésére ko-
molyabb hangon tért ki jelenlegi
közérzetére, és a Bizalom címû ver-
sének történetére. E költemény a
Vigília címû folyóirat karácsonyi
körkérdésre született. A Zsámbé-
kon élõ költõ saját, és tágabb kör-
nyezetében is azt tapasztalja, hogy a
legbelsõ bizalomkörök szétszakad-
nak. 

Mezey Katalin „anyai hozzászólá-
sában” tréfásan megerõsítette, hogy
egy ideig valóban a zenei pálya felé
terelték fiúkat. Örültek, amikor fel-
figyeltek a hangjára. Abban bíztak,
hogy „külföldre megy, ahol megtet-
szik egy milliomos özvegyasszony-
nak és talán még Pavarotti is lehet
belõle.”

A házigazda nem csupán íróként, köl-
tõként, mûfordítóként mutatta be Mezey
Katalint, hanem elárulta, hogy kiadót ve-
zet, sõt a rendszerváltás környékén szak-
szervezetet alapított. 

- Elment az élet a sok munkával és fo-
lyamatosan abban a hiszemben élek,
hogy lesz idõm írni – mondta a József
Attila-díjas költõ. A Széphalom Könyv-
mûhelyben és az Írók Szakszervezetében
végzett munkájára utalva úgy fogalma-
zott: tévedés azt hinni, hogyha az ember
egy repülõt elindít, akkor az magától is re-
pülni fog. 1987-ben az írókon kívül már
minden mûvészeti ágnak meg volt a saját
szakszervezete. A költõ vezetésével létre-
hozták az Írók Szakszervezetét, amely
1990-ig támogatás nélkül mûködött.
Négy évvel késõbb már beleszólhattak a
struktúraváltásba, amelynek révén meg-

született a Nemzeti Kulturális Alap és a
Magyar Könyvalapítvány. Napjainkban a
szakszervezet elnöke Jókai Anna. Ami az
irodalmi életet illeti, Mezey Katalin na-
gyon pesszimista. Úgy érzi provinciális,
beszûkült a honi irodalmi világ, és az erõ-
viszonyok behatárolják, hogy ki írhat.

Oláh János, az 1969-ben megjelent

Elérhetetlen föld címû antológia címadó
versének szerzõje, a Kilencek indulásá-
nak idõszakát idézte fel. A költeményt el-
sõ egyetemista korában írta. A bölcsész-
karon élénk irodalmi élet kezdõdött,
amelyet az Eötvös Kollégiumban nagy ér-
deklõdés kísért. A menzán tartott felolva-
só esteken több mint százan gyûltek ösz-
sze. Bár a stencilezett lapokat betiltották,
a szerzõk nem foglalkoztak a belsõ cenzú-
rával. Az Elérhetetlen föld címû antológi-
át a Szépirodalmi és a Magvetõ Kiadó is
visszaadta, Darvas József írószövetségi el-
nök döntésének köszönhetõen mégis ki-
adták.

A személyes vallomások között, a köl-
tõcsalád verseit Szõcs Artúr színmûvész
olvasta fel.

A „hivatalos” mûsort követõen egy kis
meglepetés következett. Szigethy Gábor
nem sejtette, hogy többen is felköszön-

tik 67-dik születésnapja alkalmából.
Elsõként – a Budavári Önkormányzat és
a Márai Szalon közönsége nevében – dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester szólt
az ünnepelthez. Úgy fogalmazott, hogy
aki az életben megtalálja a hivatását, az
boldog ember. Szigethy Gábor tele van
tervekkel: színházi rendezésre készül,

Krúdy-estet szerkeszt, könyveket ír. Te-
vékenysége közösséget teremtõ mûvé-
szet. Rövid köszöntõje után egy üveg
„Áldás” bort (egri bikavért) és bíztatás-
képpen egy bõrkötéses, teleírni való vas-
kos füzetet nyújtott át a szalon házigaz-
dájának. A Budavári Lakosok Szövetsé-
ge és a Litea Könyvesház nevében Sze-
pesfalvyné Bodócsi Eszter és Bakó An-
namária egy fotókkal illusztrált mézes-
kalácsszívvel és egy borokról szóló
könyvújdonsággal lepte meg az ünne-
peltet. Bakó Annamária Arisztotelészt
idézte, aki szerint: „A mûveltség jó sor-
ban ékesség, rossz sorban menedék.”
Végezetül Hegedûs Péternek, a Fortuna
étterem tulajdonosának ajándéka kö-
vetkezett, aki Szigethy Gábor kedvenc
borászait,  Jásdi Istvánt és Vince Bélát
„varázsolta” a Márai Szalonba.

R. A.

A Magyar Nemzeti Galéria Borsos József életmû-
tárlatával a 19. század egyik legtehetségesebb, de
egyben az egyik legrejtélyesebb magyar alkotóját
mutatja be. (A Várnegyed olvasóiban bizonyára
felmerül a kérdés, hogy az ismert szobrász- és gra-
fikusmûvész, Borsoss Miklós nem állt-e rokon-
ságban száz évvel korábban született névrokoná-
val? A válasz: nem, mindketten más-más család-
ból származtak.)

Borsos József egyes mûvei – például a Lányok
bál után vagy a Nemzetõr – 19. századi mûvésze-
tünk legnépszerûbb darabjai közé tartoznak,
azonban, a mûvészszemélyiség mégsem igazán is-
mert a nagyközönség elõtt. Pályafutása regénybe
illõ – sikeres festõbõl elõbb keresett fényképész,
majd vendéglõs lett –, de életének részleteirõl,
döntéseinek hátterérõl nagyon kevés adat áll ren-
delkezésre, és mûvei közül is igen sok elveszett.
Borsos az 1840-es évektõl (19 éves korától) Bécs-
ben dolgozott és komoly sikereket ért el mind
portré-, mind életképfestõként. Mecénásai kö-
zött találkozunk például Esterházy Pál herceggel,
a kor egyik leggazdagabb mágnásával, az And-
rássy és Keglevich családdal, de maga a császár is
vásárolt tõle egy csendéletet gyûjteménye számá-
ra. Festésmódja látványos, pompás, gyakran a 18.
századi rokokót idézi; képein a ruhák, bútorok
anyagai ragyognak, szinte tapinthatók. Kompozí-
ciói változatosak, nagy mûgonddal kidolgozott
minden részletet. A mûvész remekmûvei mellett
a tárlat néhány osztrák és magyar pályatárs mun-
káiból is válogat, bemutatva, hogy milyen szoros
kapcsolat fûzte Borsost a kor fontos mestereihez.

Bécsbõl hazatérve, 1861-tõl Borsos József to-
vábbra is magas színvonalon festett, sõt, a korabe-
li sajtóból arról is értesülhetünk, hogy festõisko-
lát nyitott. Ez a vállalkozása azonban valószínûleg
nem volt sikeres, ezért több pályatársához hason-
lóan, az akkor még újdonságnak számító fényké-
pezés területén próbálta ki magát. Keresett fény-
képészként majdnem 44.000 felvételt készített; a
ma ismert 3000-bõl a kiállításon mintegy 200 lát-
ható. Borsos mûtermét fõként az arisztokrácia lá-
togatta, de megfordultak nála a kor más kiemel-
kedõ személyiségei, politikusok, mûvészek – köz-
tük Liszt Ferenc – és a legdivatosabb hölgyek is.
Fényképészi mûködésének fénykora a kiegyezés
körüli idõre tehetõ, ezért szerepel hangsúlyosan a
tárlaton az 1867-es országgyûlési album, melyben

360 képviselõ arcképe látható. Ez idõ tájt a
Nemzeti Színház a leköszönõ intendáns számára
pompás kivitelû albumot készíttetett, amelyben
a teljes személyzet felvonul, köztük láthatjuk
Erkel Ferencet is hûséges kutyájával. Mindezt a

Borsos korában használt fényképészeti eszközök
bemutatója teszi még szemléletesebbé.

A közönség megtekintheti a különös pályájú
mester életérõl fellelhetõ dokumentumokat, a
mûvészbarátok által róla készített arcképeket, ezt
követõen pedig a mûveken keresztül ismerhetjük
meg Borsos József munkásságát. Élete azonban
még egy fordulatot rejtegetett: 1865-ben megvet-
te a Szép Juhászné fogadót, majd kocsmárosként
búcsúzott végleg a publikumtól 1883-ban.

A kiállítás tematikai egységei egyes problémák
köré rendezõdnek. Kiket és hogyan festett meg a
jónevû arcképfestõ? Rekonstruálhatók-e mûvei-
bõl politikai nézetei, vagy az, hogy hogyan viszo-
nyult kora kultúrájának egyes jelenségeihez?
Mely kiemelkedõ kortárs személyiségekkel állt

kapcsolatban? Fényképész-mûtermének milyen
szerepe volt a pesti nyilvánosságban? És a részlet-
kérdések: Ki volt a Nemzetõr? Mirõl pletykálnak
a bál után a lányok? Melyik ifjú arisztokratát fes-
tette meg Borsos libanoni emírként? A kérdésfel-

vetésekben és a mûvek közt így kirajzolódó össze-
függésekben rejlik egyfajta szubjektivitás, ame-
lyet a kurátorok vállalnak, és egyben arra biztat-
ják a látogatókat, hogy ne csak az általuk kiemelt
összefüggéseket vegyék észre, hanem maguk is
próbáljanak új kapcsolatot keresni a kiállított tár-
gyak között.

A kiállítás október 25-ig tekinthetõ meg a
Magyar Nemzeti Galéria C épületében. A kiállí-
táshoz kapcsolódóan az MNG Szabadegyetem az
alábbi elõadást ajánlja a látogatók figyelmébe:ok-
tóber 20. kedd 17 órakor: Magyar élet Bécsben a
19. század elsõ felében – Fábri Anna irodalom-
történész elõadása. Az elõadást a Magyar Nem-
zeti Galéria B épületének elõadótermében tart-
ják, a program látogatása ingyenes. V.  A.

Egy rejtélyes mûvész pályája 

Költõcsalád a Márai Szalonban 

Megnyílt a FUGA
Építészeti központ 
nem csak építészeknek

A Budapesti Építész Kamara által létrehozott
FUGA Budapesti Építészeti Központ a város
kortárs építészetének reprezentatív helyszíne kí-
ván lenni. Befogadó intézményként ugyanakkor a
mûvészetek szinte valamennyi ágát igyekszik
megjeleníteni, bebizonyítva azt, hogy az építészet
a magyar kultúra elidegeníthetetlen integráló al-
kotóeleme. A FUGA célja az építészet emberköze-
li bemutatása mellett az, hogy betekintést engedjen
egy-egy nagyobb, a város arculatát meghatározó
fejlesztés folyamatába. 

A Petõfi Sándor utca 5. alatt található komp-
lexumban heti rendszerességgel jelentkeznek
a kiállítások, komolyzenei és jazz koncertek,
filmvetítések, színházi elõadások, valamint a
gyermekprogramok.  Lesznek pódiumbeszél-
getések, vitaestek és közönségtalálkozók, vala-
mint idõrõl-idõre bemutatják a közvéleményt
vagy a szakmát leginkább foglalkoztató építé-
szeti fejlesztések pillanatnyi állását. 

Nagy Bálint programigazgató a megnyitó
alkalmával megtartott sajtótájékoztatón el-
mondta, hogy a remények szerint a FUGA
olyan közösségi, egyben szakmai térként mû-
ködik majd, ahol az elmélet találkozik a gya-
korlattal, a mûvészetek pedig a mindennapi
ember nyelvére lefordítva új perspektívákat
nyitnak meg. A mûvészeti ágak egymás kö-
zötti kapcsolatát szimbolizálja a Petõfi Sán-
dor utca két oldalát összekötõ Mûvészetek
Hídja is.

Bálint Imre a Budapesti Építészeti Kamara
elnöke azt hangsúlyozta, hogy Európa szinte
valamennyi nagyobb városában mûködik ha-
sonló intézmény. A budapesti annyiban több
ezeknél, hogy az építészetet a kultúra, a társa-
dalom és a mûvészetek részeként deklarálja,
miközben ablakot nyit a külvilág felé. Kap-
csolódási pontról beszélt Mónus János. A Bu-
dapesti Építészeti Kamara alelnöke arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy a társadalom és az épí-
tészet egymásra van utalva. Mindkét oldal-
nak tartozása van a másikkal szemben, ezt a
hiányjelenséget pedig a FUGA hivatott felol-
dani. 

K.  Á.

Újabb csodák a Millenárison
Rövid szünet után ismét megnyílt a Csodák Palotája, amelynek aktuális
kiállítása a közlekedés témakörére fókuszál. Az egyik új tudományos játék
egy különleges szerkezet, amellyel akár kisgyerekek is fel tudnak emelni egy
igazi aujtót.  

El tudja képzelni, milyen lehet fél kézzel a földrõl megemelni egy jár-
mûvet, amely több mint egy tonnát nyom? A közlekedést fókuszba ál-
lító, „Haladóknak” mottóval megnyílt új kiállításra a Csodák Palotája
mérnökei egy olyan elmés szerkezetet terveztek, amelynek segítségével
még egy óvodás is képes levegõbe emelni egy autót. S hogy az attrakció
még különlegesebb legyen, ehhez a Magyar Suzuki felajánlotta az egy-
milliomodik Esztergomban gyártott gépkocsiját, egy új Swiftet. 

Az autóemeléses kísérletnek bárki résztvevõje lehet a Millenárison,
aki a Csodák Palotája elõtt jár. Ám érdemes jegyet váltani az épületen
belül található interaktív kiállításra is, amely számos újdonsággal, pél-
dául napelemmel forgatható repülõmodellel, különös formájú kere-
keken guruló szekérrel és egy helyben versenyzõ gokarttal is szolgál.

A korábbi tárlat legjobb darabjai megmaradtak, ezek azonban az új,
közlekedési tematikába is kiválóan illeszkednek. Továbbra is be lehet
ülni a szögletes kerekû autóba, amely egy speciális pályán, zötykölõdés
nélkül tud haladni, s változatlanul jó bátorságpróbának ígérkezik a
monocikli, amivel a föld felett, egy drótkötélpályán lehet végigtekerni
– természetesen biztosítás mellett. 

A szórakoztatva tanító kiállítás, ahogy a korábbiakban, most is kivá-
ló idõtöltést ígér gyerekeknek és játékos kedvû felnõtteknek egyaránt.
A felnõtt jegy 1350, a gyermek és ifjúsági jegy 1100 forintba kerül, de
a 3800 forintos családi jeggyel két szülõ és több gyermek is meglátogat-
hatja együtt a Csodák Palotáját. Jó tudni, hogy aki a játékok közül az
igazi vezetésélményt nyújtó autó-szimulátorra is kíváncsi, annak érde-
mes elõre az interneten bejelentkezni (csodakpalotaja.hu), sokan sze-
retnék ugyanis próbára tenni képességüket a virtuális versenypályán.   

Borsos József: Lányok bál után (részlet)
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A tizenhárom aradi vártanúra és az elsõ fe-
lelõs magyar kormány miniszterelnökére
emlékeztek október 6-án Batthyány Lajos
szobránál. A nemzeti gyásznapon az önkor-
mányzat, a Batthyány Lajos Általános isko-
la és a Budavári Lakosok Szövetsége tartott
közös megemlékezést. 

Úgy tûnik, a gyász és a dicsõség napjai
egymást követik a magyar történelemben –
utalt beszédében október hatodika és hu-
szonharmadika közelségére Sediánszky
János. Az alpolgármester kiemelte: mind-
két napon azokra emlékezünk, akik életü-
ket áldozták a hazáért. Köztük volt gróf
Batthyány Lajos, aki a reformkor elõfutára-
ként oly sokat tett a magyar gazdaság felvirá-
goztatásáért. Nevéhez fûzõdik többek kö-
zött a selyemhernyó tenyésztés meghonosí-
tása, az állattenyésztés megreformálása, il-
letve a cukorgyártás fellendítése. Az elsõ fe-
lelõs magyar kormány miniszterelnöke-
ként legjobb hite szerint képviselte a sza-
badságharcot és az alkotmányosságot. A
törvényességet, amit a szembenálló nagyha-
talmak nekünk szoktak példaként felhozni,
holott õk azok, akik számtalanszor felrúg-
ták. 1949. május 21-én a honvéd csapatok
visszafoglalják Budát, pont akkor, amikor
Ferenc József megnyeri az orosz cárt, hogy
együtt verjék le a magyar szabadságharcot. 

A világosi fegyverletételt követõ bosszú-
hadjáratnak sok ezer civil esett áldozatul,
köztük volt a hét évig Kufsteinben rabosko-
dó Kazinczy Ferenc fia, Kazinczy Lajos is.
Aradon tizenhárom honvédtábornok halt
vértanúhalált, Pesten a mai örökmécses he-
lyén Batthyány Lajos állt a kivégzõ osztag
elé. Eredetileg neki is kötél általi halált
szánt a teljhatalommal felruházott Haynau
hadbírósága, a nevéhez és rangjához méltat-
lan akasztást csak úgy kerülte el, hogy felesé-
ge Zichy Antónia grófnõ tõrt csempészett

börtönébe. A gróf öngyilkosságot kísérelt
meg, de csak megsebezte magát, így végül a
kivégzõ osztag sortüze végzett vele. Mielõtt
eldördültek volna a lövések lerántotta sze-
mérõl a kendõt, és németül ezt kiáltotta a
rácélzó katonáknak: „Gyerünk vadászok!”,
majd magyarul hozzátette, hogy „Éljen a ha-
za!”.

A százhatvan évvel ezelõtt történtekre a
hírhedt Újépület melletti vesztõhelyen fel-
állított pesti örökmécses emlékezik. A nem-
zet elégtétele volt, hogy az 1867-es kiegyezés
után Batthyány Lajos koporsóját százezren
kísérték a Kerepesi temetõbe, ahol sírja fölé
1874-ben mauzóleumot emeltek. Rá emlé-
keztet Buda egyik központi tere, az ide veze-
tõ utca és az Anna templom elõtt nemrégi-
ben felavatott szobra. 

Beszéde végén az alpolgármester felhívta
a figyelmet: a nemzet hangja messzire el-
száll; mondjuk el az Európai Unió tagja-
ként, hogy 1848-49-ben a forradalom és sza-
badságharc idején a magyarok kegyetlen
halált haltak a szabadságért, egyenlõségért,
az önrendelkezésért és az anyanyelv haszná-
latáért.

A megemlékezés zárásaként a Budavári
Önkormányzat nevében Sediánszky János
alpolgármester és dr. Deák Ferenc jegyzõ, a
Batthyány Lajos Általános Iskola diákjai és
a Budavári Lakosok Szövetsége helyezett el
koszorút Batthyány Lajos szobránál.  

Ezt követõen a Batthyány iskolában foly-
tatódott az ünnepség, ahol immár hagyo-
mányosan a felsõs diákok elõadásában ele-
venedtek meg a történelmi események. 

Pálfy Margit estje a Liteában

Latinovits emlékezete
Törékeny, szelíd alkat, csodálkozom is, hogyan bírja a tonnás
szöveget. A fájó-szép gondolatokat. Versek, prózai írások, leve-
lek, népdalok zengnek és suttognak vibráló hangján. S nemcsak
a vádoló szavak szólnak, de égõ szeme, fáradt arca rezdülései is
üzennek. Az apró csöndek, ahogy fölragyogtatják a visszaperge-
tett idõt.

Pálfy Margit az önpusztításba menekülõ, a nehéz jelent seb-
zett ideggel élõ, a múltat magukba asszimiláló, ostorozó és ön-
magukkal is kegyetlen zsenik sorsát mutatja fel. Szenvedélyesen
lobogva.

A végén sokáig némaság zuhant a teremre, majd hosszú taps
következett. Jó, hogy elõtte kérdeztem életérõl, õszinte érdeklõ-
dést kiváltó estjérõl.

– Harminc éve vagyok a pályán – mondja kedves büszkeséggel.
– Új mûsorral ünnepeltem május 6-án a Fészek Mûvészklubban.
Kilenc önálló estem van; sorrendben a nyolcadikként született
meg a „Kussoltat a sors – Latinovits Zoltán emlékezete” címû iro-

dalmi összeállításom. Ezt 1976-ban, -a halálhírre-, Szokoly
Tamás, veszprémi költõ és esztéta szerkesztette. Megrendezte ne-
künk: az Aréna Színjátszó Csoportnak. Akkor Elbocsátott légió
néven ment, de mivel áthallás volt a Moldova könyvvel, Ady
Endre: Dalok a labdatérrõl címû versébõl kerestem új címet.
2006-ban lett volna Latinovits 75 éves, akkor mutattam be elõ-
ször. A mostani az 52. a sorban, ami önmagáért beszél.
s Nem zavarja, hogy sokan elõadómûvészként tartják számon?

Én ragaszkodom, hogy azt írják: színész. Plakátokra, meghívók-
ra ez kerül. Lévén, hogy amit csinálok, abban benne van a szín-
mûvészet. Igyekszem így teljesíteni, a mûsort összeállítani, és ter-
mészetesen átélem a költõ mondanivalóját - élem és a végén be-
lehalok.
s Hogyan szerette meg Latinovits Zoltánt?

Megadatott az a kegyelem, hogy Veszprémben a Petõfi Színház-
ban még láthattam Az ügynök halála fõszerepében, ami maga
volt a csoda! Onnantól datálódik az én szerelmem. Latinovits a
mindenem, örök példaképem az elõadó mûvészetben. Min-
den évben elzarándokolok a sírjához, egy szál rózsát leteszek,
fölolvasom hangosan Nagy Gáspár szívszorító versét. És beszél-
getünk kicsit, megvitatjuk ezt a helyzetet, ami most van Magyar-
országon.
s A régen szerkesztett mûsor nem vesztett aktualitásából?

Hiszen minden maradt a régiben. 76-ban szerkesztõdött az
anyag, de ha valaki meghallja, kihallja a sorok mögül a lényeget.
És nagyon jól fogadják szavaimat. Titkon mindig azt reméltem,
hogy kis forradalom lesz ebbõl, a versek fölgyújtják a várost. De
sajnos ma nem hatnak futótûzként a versek.
s Hogyan épül fel a mûsor?

Az egész est, mintha egy nagy drámai monológ lenne. Mono-
dráma. Nem mondom be a verscímeket, ahogy befejezõdik az
egyik, a másik már válaszol rá. A végén elhangzik Ady verse:
Sírni, sírni, sírni magnetofonról, ahogyan Latinovits mondja,
meggyújtok egy gyertyát az emlékére... Csoóri Sándor szerepel
benne, Csurka István, Déry Tibor, Illyés Gyula, József Attila,
Juhász Ferenc, Nagy László, Simonyi Imre, Utassy József, Veress
Miklós, Zelk Zoltán. Tulajdonképpen 20. századi mûvészek sor-
sáról van szó, akik égtek, lobogtak és fiatalon ellobbantak.
s A Latinovits Emlékházban talált-e valami üzenetet?

A végén felolvasom nagy színészünk Szemesen 1975. június 25-
én írt naplórészletét: „Lassan minden elkorhad, vagy inkább
rothad, elmászik. Szétviszik a férgek az egészet. Nem marad alat-
tunk föld, tíz felé húzzák, rágcsálják a gyökereinket. Nem látok
elõre semmit, valami nagy pusztulás elõtt állunk. Mi állítólag ki-
maradunk belõle.” Ehhez még hozzátehetem: a színházmûvé-
szetnek szüksége lenne rá. Féltek tõle, és félnek ma is. Mert a zse-
ni ellensége minden békének, megalkuvásnak, hazugságnak, te-
hetségtelenségnek, lustaságnak, becstelenségnek, igazságtalan-
ságnak. És ez ma mind eleven valóság, ezért is hiányzik annyira
lobogó szava.
s Ebben a kegyetlen világban, hogyan boldogul törékeny mûvészetével?

Eddig se volt könnyû, de most elmondhatom, szinte újra kell
kezdeni mindent. Mûvelõdési házaknak, könyvtáraknak nincs
pénze, megszüntetik õket. Van úgy, hogy 5 ezer forintos könyv-
utalvánnyal fizetnek. Nekem meg ez a kenyerem, ez az életem.
Azt veszem észre, hogy a jómódú emberek érzéketlenek, szívük
helyén is pénz van. Kapzsi és gyûlölködõ világban élünk. Az em-
berek féltik azt a kicsit, ami az övék. A hatalom azt tesz velünk -
birka néppel -, amit akar.
s Estjeivel a reményt hozza közénk.

Nem adom fel! Egzisztenciálisan borzalmas, épp hogy kifizetem
a számláimat. Van egy drága házaspár, Rozondai Marianne és
Béla, akik nem gazdagok, de végtelenül egyenes tartású és tiszta
emberek. Az Akadémián dolgoznak, és már négy alkalommal
támogattak kis pénzükbõl. Az ilyen elmondhatatlan hitet és erõt
ad a holnaphoz, ezért is teszem a dolgomat: nekem ez a felada-
tom itt a földön. 

Fenyvesi Félix Lajos

Tisztelgés a mártírok emléke elõtt

Fanfárok hangjai jelezték szeptember 29-
én este, hogy a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum Márványtermében különleges
hangverseny veszi kezdetét. A zenebarátok
és az izgatott szülõk zsúfolásig megtöltöt-
ték a termet, ahol ezúttal – a Tempus Köz-
alapítvány támogatásának köszönhetõen
– az olaszországi Grezzana zeneiskolájá-
nak növendékei közös koncert keretében
muzsikáltak az I. kerületi Farkas Ferenc
Zeneiskola hallgatóival. A sikeres pályázat
révén az olasz gyerekek több napot tölthet-
tek Budapesten. Városnézõ programjuk-
ban – amelyen a vendéglátó magyar diá-
kok is részt vettek – többek között opera-
házi és parlamenti látogatás szerepelt,
majd közösen hajókáztak a Dunán.  A
hangverseny a budapesti látogatás záró ak-
kordja volt. 

A Farkas Ferenc Zeneiskola tanárainak
alkalmi kórusa – az Adigetól a Dunáig a ze-
ne hullámhosszán címû est nyitányaként
– az olasz és a magyar himnusz eléneklésé-
vel tisztelgett a résztvevõk és a vendégek
elõtt. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a
kerületi önkormányzat nevében köszön-
tötte a rendezvény vendégeit, köztük az
Olasz Köztársaság konzulját, a budapesti
Olasz Kulturális Intézet igazgatóját, az
Olasz-Magyar Baráti Társaság elnökét, va-
lamint a zeneiskolák tanárait és növendé-
keit. Beszédében Kodályt idézte, aki egy-
kor úgy fogalmazott: „Ha meg akarunk is-
merni egy népet, elõször meg kell hallgat-

nunk a zenéjét”. A két ország hagyományo-
san szoros kapcsolatokat ápol a zene terü-
letén. Nyári esték címû mûvét Kodály Zol-
tán Toscanininek ajánlotta. 1937-ben
Solti György Toscanini hatására döntött
úgy, hogy õ is karmester lesz. Történelmi
példák sora mutatja népeink szoros köte-
lékét – mondta a polgármester. Az egyiket
jól érzékelteti e hangverseny helyszínén, a
múzeum Márványtermében Vágó Pál
pannója. A falfestményen az 1848/49-es
magyar szabadságharc huszárhadserege
látható. A pákozdi csata évfordulóján illik
megemlékezni arról, hogy a forradalmi
eszmék Olaszországból érkeztek. A magya-
rok annak idején részt vettek az olasz egye-
sítésben, sõt Garibaldiról népdalt írtak
Magyarországon. A mai este nem az ismer-
kedésrõl, hanem a barátságról szól, mert
már értjük egymás nyelvét – zárta köszön-
tõ beszédét dr. Nagy Gábor Tamás.

Az Adige-menti Grezzana képviseleté-
ben dr. Mauro Bellamoli, a város polgár-
mestere szólt a közönséghez. Felszólalása
idejére magára öltötte az olasz nemzeti

színû szalagot, amelyet – ahogy fogalma-
zott – „fontos pillanatokban szoktunk vi-
selni”. - A zászló hovatartozásunk, gyöke-
reink szimbóluma; zászlónk színeit viseli
az önök zászlója is. Úgy vélem – folytatta
–, hogy annál demokratikusabb egy nem-
zet, minél jobban ápolja a gyökereit, ha-
gyományait, minél többet fektet a kultú-
rába, és minél több figyelmet fordít a gye-
rekekre. 

A mostani pillanat csak a kezdet – hang-
súlyozta az olasz városvezetõ. Magam egy
pici városkából jöttem, amelynek lakóiban
él a vágy, hogy nagyok lehessünk. Szívbõl
reméljük, hogy folytatódik a csereprogram,
mert szeretnénk továbbra is együttmûköd-
ni az I. kerülettel. A grezzanai iskola igazi
zenei mûhely, és jó lenne, ha a magyar gye-
rekek tanúi lehetnének ennek – zárta be-
szédét dr. Mauro Bellamoli.

A két ország muzsikuspalántáihoz vége-
zetül személyes hangú üdvözlõbeszéddel
fordult Salvatore Ettorre kulturális attasé,
a budapesti Olasz Kulturális Intézet igaz-
gatója. 

A mûsort a Farkas Ferenc Zeneiskola
legfiatalabb növendékei kezdték, akik Ko-
dály Zoltán népdalfeldolgozásait játszot-
ták furulyán. Ezt követõen egymást váltot-
ták a különbözõ hangszeres szólisták, akik
a magyar, az olasz és az európai zeneiroda-
lom ismert szerzõinek darabjaiból zongo-
rán, hegedûn, csellón és különbözõ fúvós
hangszereken adtak elõ részleteket. Kez-
dõk és haladók, alsósok, felsõ tagozatosok
és gimnazisták egyaránt helyet kaptak a
programban. Az egyes mûsorszámok jól
tükrözték a két ország zeneoktatási mód-
szereinek különbségét, ám a közönség az
est során kedvtelve válogathatott a fiatal te-
hetségek között. 

A budapesti látogatást követõen, a ter-
vek szerint, jövõre a magyar gyerekek láto-
gatnak az Adige-menti Grezzana-ba.   V. A. 

A zene hullámhosszán



Dr. Kesztyûs Rudolf ezredes tájékoztatása szerint sú-
lyos, életellenes bûncselekmény, vagy rablás továbbra
sem történt, az utóbbi hetekben a trükkös tolvajok is
elkerülték a kerületet. A kapitányságvezetõ elmondta,
hogy a betörések és a gépkocsival kapcsolatos elköve-
tések száma is alacsony szinten mozog, köszönhetõen
a polgárõrséggel közösen tartott visszatérõ közterüle-
ti ellenõrzéseknek, illetve a megerõsített járõrtevé-
kenységnek. 

Kábel tolvajok rendõrkézen
A rendõrség gyors reagálásának és a kiérkezõ járõr
helyismeretének köszönhetõen a T-Com hálózatát
fosztogató kábel tolvajokat sikerült elfogni. A bûnözõk
az Alkotás út egyik távközlési aknájából kábeleket pa-
koltak egy sárga villogóval, és Üzemzavar elhárítás fel-
irattal ellátott furgonra, ami feltûnt egy arra járó autós-
nak. Mivel lakókörnyezetében nemrégiben egy hason-
ló kábellopás történt és ott is az Alkotás úton állóhoz ha-
sonló kisteherautóval menekültek el a tolvajok, az au-
tós azonnal felhívta rendõrséget. 

A kiérkezõ járõrnek néhány perccel késõbb sikerült
kiemelni a forgalomból a furgont, amiben több száz ki-
ló kábelt találtak. A kocsi vezetõje egy szabályosan ki-
töltött szállítólevelet mutatott a rendõröknek, amin
szállítóként egy Kft.-t, vevõként a Magyar Telecomot
tüntették fel, azonban a távközlési cég tájékoztatása
szerint a megjelölt céggel nem állnak kapcsolatban, a
furgonban talált közel egymillió forint értékû kábele-
ket pedig az Alkotás úti kábeljáratból lopták el. A tolva-
jok kézre kerítésében közremûködõ rendõröknek a
Telekom vezetõi jutalmat ajánlottak fel. 

Ál-rendõröket keresnek
Az utóbbi hetekben elszaporodtak a turisták sérelmére
elkövetett bûncselekmények a Duna parti korzón, illet-
ve a Lánchídon. A bejelentések szerint egy magát rend-
õrnek kiadó férfi két társával pénzt csal ki a gyanútlan
külföldiektõl, alkalmanként még bankkártyák PIN kód-
ját is megszerzik. 

Elsõsorban a Batthyány tér és a Lánchíd között va-
dásznak áldozataikra. Egyikük úgy tesz, mintha turista
lenne, kezében térképpel és fényképezõgéppel, ango-
lul vagy németül szólítja meg a külföldieket, akiket ar-
ra kér, hogy váltsanak fel kisebb címletekre egy száz
euróst. Amint elõkerül a váltópénz, odalép hozzájuk a
bûnözõ társa, aki szintén valamelyik világnyelven köz-
li a turistákkal, hogy civil ruhás rendõr és a csalások
miatt fel kell írnia a náluk lévõ bankjegyek sorszámát,
illetve ellenõrzi a bankkártyák eredetiségét, amihez

szüksége van a PIN kódra. A hihetõség kedvéért még
egy rendõrigazolvány-szerû kártyát is felmutat, sõt
idõnként beleszól a nála lévõ adóvevõbe is. Társa idõ-
közben odébbáll, az álrendõr pedig a pénz „átvizsgálá-
sa” közben esetenként néhány száz eurót észrevétle-
nül magához vesz. Ha a PIN kódot is sikerül megsze-
reznie, arra kéri a turistákat, hogy várakozzanak a
helyszínen, amíg leellenõrzi a kártyát. Amíg a gyanút-
lan külföldiek az utcán várnak, a bûnözõk pénzt vesz-
nek le a bankkártyáról. 

Az elkövetõk kézrekerítésének érdekében a rendõr-
ség arra kéri a lakosságot, hogy azonnal hívják a kerü-
leti kapitányságot, ha külföldi turistákat igazoltató civil
rendõrökkel találkoznak a Batthyány tér és a Lánchíd
közötti területen, valamint a Lánchídon, illetve írják fel
autójuk rendszámát. A magát rendõrnek kiadó bûnözõ
190 cm magas, barna rövid hajú, egyik társa fekete ha-
jú, 35 év körüli 170 cm magas, a másik 30-40 év közöt-
ti 165 cm magas, kreol bõrû. 

Táska-tolvajok a Várban
Szeptember 20-án a Vár egyik udvari ajándéküzletébõl
hat darab nõi bõrtáskát loptak el, az okozott kár meg-
közelíti a negyvenezer forintot. Az épületet figyelõ biz-
tonsági kamera rögzítette a bûncselekmény elköveté-
sét, amibõl kiderült, hogy a lopás kora délután egy és
két óra között történt. 

Dr. Kesztyûs Rudolf arra kéri a kerületi polgárokat,
hogy hívják a kapitányságot, amennyiben az elkövetõk
személyazonosságával kapcsolatban bármilyen infor-
mációval rendelkeznek. 

Rendvédelmi kupa: gyõzött az újonc
Ötödik alkalommal rendeztek Rendvédelmi Labda-
rúgótornát a Czakó utcai sporttelepen. Az elsõ kerü-
leti rendõrkapitányság meghívására ezúttal tíz ala-
kulat, köztük újoncként az Ady ligeti Rendészeti
Szakközépiskola tanárainak csapata vett részt a
megmérettetésen. Ha pedig elindultak, meg sem áll-
tak a döntõig, ahol a Köztársasági Õrezred csapatát
gyõzték le, így elsõ alkalommal állhattak fel a dobo-
gó legfelsõ fokára. 
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Várják a jelentkezõket

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

Helyszín: Moszkva tér, a Hûvösvölgybe
induló villamos (jelenleg 61-es) megálló-
jában. A túra útvonala megbeszélés alap-
ján a helyszínen kerül kiválasztásra. 

A rendszeres túrázók lépésszámlálót
kapnak ajándékba. Minden szombaton
találkozhatunk, terveink szerint novem-
ber közepéig! Túravezetõ: dr. Szentiday
Klára, telefon: 375-8467.  

Tabáni Spartacus SKE   

KKéékk  hhíírreekk

Autóbusztúra a Dunántúlon
A Budavári Lakosok Szövetsége idén is megrendezte –
már hagyományosnak minõsülõ – irodalmi és mûvésze-
ti autóbusz-túráját. A Királylehotára, Lendvára, Zentára,
Kassára és Burgenlandba szervezett útjaink folytatása-
ként idén dunántúli templomokkal, és polgári létesítmé-
nyekkel ismertettük meg tagságunkat. 

Elsõnek Pakson az új Makovecz-templom lélegzet-
elállító architektúrája ejtett csodálatba bennünket.
Faddon egy olajütõ üzemet látogattunk meg, ahol hi-
deg eljárással számtalan magból sajtolnak olajat.
Szekszárdon bensõséges megemlékezést tartottunk
Babits Mihály szülõházában. Grábócon bámulatos, kö-
zépkori ortodox templomot láthattunk, egy helybéli
apáca vezetésével.

Pécsváradon a történelmi jelentõségû bencés kolos-
tor romjait, és a XVIII. században létesült vármúzeumot
tekintettük meg.

Következõ állomásunk a siklósi vár volt. Szeren-
csénkre, a közeljövõben tervezett átépítés elõtt még a
Vármúzeumba is bejutottunk. Szálláshelyünk Mária-
gyûdön, a barokk kegytemplom melletti zarándokház-

ban volt, ahol szíves fogadtatásban és jó vacsorában ré-
szesültünk. 

Második nap Nagyharsányban a szabadtéri szobor-
parkban barangoltunk, impozáns természeti környezet-
ben. Fõ látogatási célunk Pécs volt, ahol számos mûem-
léket néztünk meg az ókortól a jelenig. Fáradtan tértünk
vissza máriagyûdi szállásunkra, ahonnan – vacsora
után- még Villánykövesdre ruccantunk át egy rövid bor-
kóstolóra.

Harmadik nap Beremenden Csete György Megbéké-
lés kápolnájának ultramodern vonalai ejtettek csodálat-
ba minket. Rövid kitérõt tettünk a horvátországi Beli
Manastirba, ahol megkapó beszélgetésekre nyílt lehetõ-
ségünk ottani, idõs magyar lakosokkal. A mohácsi em-
lékparkban mélyen megrendülve emlékeztünk az itt
harcoltakra és elesettekre.

Útunkat a Budavári Önkormányzat támogatta anyagi-
lag, amit ezúton is köszönünk. Fárasztó, de élménygaz-
dag 3 nap után, ismét megállapíthatjuk, hogy egy ilyen
kirándulás újból és újból összekovácsolja a résztvevõket,
és értelmet ad civil szervezeti munkánknak.

Szepesfalvyné Bodócsi Eszter, a BLSz elnöke

PPoossttaallááddaa

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! 

Rendõrségi felhívás
Vigyázat!
Csalók és tolvajok 

garázdálkodnak az I. Kerületben!
Ál-szerelõk, ál-gázmûves,
ál-vízmûves, ál-díjbeszedõ

ál-ELMÛ-s, ál-önkormányzati
munkatársak,
ál-rendõrök

kéredzkednek be lakásokba és ennek során 
kirabolják, meglopják az idõs embereket!
MIT TEGYEN a megelõzés érdekében:

NE álljon szóba idegenekkel
az orvosi rendelõben, gyógyszertárban,

közértben, utcán!
Ha ilyen legendával jelentkeznek emberek MI A TEENDÕ?

Ne nyissunk ajtót az idegennek, ha egyedül vagyunk!
Ne engedjünk idegent a lakásunkba!

Hívjunk segítséget (szomszédok, gondnok, rendõrség)!

Hívja a Rendõrséget!
112, 107, 457-5612

Barátságról, szeretetrõl, szerelemrõl
Hol van a határ barátság és szerelem között? Sokszor
nem tudjuk eldönteni. Gyakran tapasztaltam már ezt a
bizonytalanságot.

Noémi 20 éves, egy éve ismeri a fiút, akivel együtt jár,
és még nem tudja eldönteni, hogy szeretettel, vagy sze-
relemmel szereti a barátját. Az a baj, - mondja – hogy a
fiú nem elég önálló, inkább elméleti, mint gyakorlati be-
állítottságú. Nincsenek tervei, nem érdekli a pénz, csak
annyi, amennyibõl meg lehet élni. Így nem lehet a kap-
csolatunknak perspektívája.

Miért kell perspektíva? Hogyha szerelmes, élje meg
ezt az elsõ szerelmet boldogan. Majd mind a ketten
megtapasztalják külföldi tanulmányaik során, - hiszen
folyamatosan együtt lesznek, egymás jó tulajdonságait
és hibáit. Ha valóban szerelem az, amit éreznek, akkor az
addig eltöltött idõ meghozza majd a „perspektívát.”

Jó, jó, - mondta Noémi – de nem elég férfias. A to-
vábbtanulási lehetõségét is én intéztem el neki.

Ha ennyi kifogása van, akkor mit szeret benne? – tet-
tem fel a kérdést. Azt, hogy figyelmes, gyengéd. Ha pe-
dig nincs velem, és újra találkozunk, még a gyomrom is
belerándul a boldogságba.

Próbáljunk mérlegelni, mibõl van több, a jó, vagy a
rossz tulajdonságából?

Egyértelmûen kiderült, hogy több a jó tulajdonsága,
és az is, hogy intellektuálisan jól megértik egymást. Ér-
zelmileg megbízható, stabil barát, és ami kell egy pár-
kapcsolathoz, szexuálisan is jó partner.

Ami ebbõl a kapcsolatból hiányzik, az a valódi, kölcsö-
nös szerelem érzése. Az, az érzés, amely sokszor leírha-
tatlan, amikor úgy kavarognak bennünk az érzelmek,
mint a kohóban a forró ércek, s ahogy két ember izzó
szerelme, - mint ezek az ércek - összevegyülnek, elvá-
laszthatatlanná válnak.

Nagyon sokan összetévesztik ezt a szerelmi érzést a
szexualitással, ezt tapasztalom fiataloknál, közép és
idõskorúaknál is. A testiséghez sok esetben nem kell se
szerelem, se barátság, az egy kapcsolati forma, mind-
össze szimpátia szükséges hozzá. Tulajdonképpen álru-
hába öltöztetik a testiséget, a „szerelmes vagyok” kife-
jezéssel.

A jó szerelmi kapcsolatban benne foglaltatik a ba-
rátság, hogy legyen, aki meghallgat, akire számítha-
tok, akivel õszintén beszélhetek, és akivel egy életen át
segítjük egymást. A barátság tehát nem mindig külö-
nül el a szerelemtõl. A jó kapcsolatban mindezek ben-
ne vannak.

De mi van akkor, ha a barátság és a szerelem szét-
válik?

Az egyik fél szerelmes, neki teljesen mások a motívu-
mai, mint a másik félnek, aki inkább barátságot és szere-
tetet érez. Természetesen a szerelmes fél sokszor sze-
relmi hevületével bevonja a másik felet akarata ellenére
is a kapcsolatuk bûvkörébe. Késõbb – mivel féloldalas az
érzelmek intenzitása – a barátságot érzõ félnél újra visz-
szaáll a baráti érzés, ami a kapcsolat végét jelenti.

Sokszor mondják, hogy „nekem több mint egy barát”.
Aki ezt mondja, az úgyszintén nem szerelmes, hanem
vonzódik érzelmileg is, jobban, mint egy baráthoz, de a

szexuális motívum számára csak másodlagos, harmad-
lagos, vagy szóba sem jön.

A tévesen szerelemnek hitt érzelem a „rózsaszín köd”
eloszlásával a legjobb esetben is csak baráti kapcsolat-
nak hitt ismeretséggé alakul át.

Sok esetben, ha két olyan ember találkozik, aki bol-
dogtalan kapcsolatban él, vagy ilyen kapcsolat után van,
gyakran téveszti össze a másik iránti baráti szeretetet és
vágy érzését a szerelemmel. Ilyenkor is óvatosnak kell
lenni, mert az elõzõ rossz kapcsolataik boldogtalansága
a fel nem dolgozott, a kapcsolatból szerzett lelki sérülé-
seik hajszolják õket egymás karjaiba. Ez sem szerelem,
csak vágy egy jobb, boldogabb szeretõ kapcsolatba.
Ilyenkor fordul elõ néha az is, hogy csak az egyik fél akar
szerelmi partnert, a másik fél barátságra vágyik.

Nem az a kérdés, hogy lehet-e szerelembõl barátság,
vagy barátságból szerelem, hanem az, hogy a lehetõ leg-
több kapcsolatban legyen benne a valóban mély érzel-
mek skálája, az önzetlen és kölcsönös szeretni tudás, le-
gyen benne a barátság, az egymás segítése, és az az
erotika, amelyet mind a két fél örömmel elfogad, és bol-
doggá teszi õket.

Sajnos a mai rohanó világunkban sokszor szétválik a
szeretet, a szerelem, a szex, és az intellektus, sõt még az
anyagi kérdések is megszaggatják a jó kapcsolatok
komplexitását.

Ne féljünk megélni a valódi szerelmet, még akkor sem,
ha úgy érezzük, hogy az sérülékennyé és kiszolgáltatottá
tesz, mert az ember életében igen kevés az ilyen érzés.

Becsüljük meg a szerelmet, mert nem igaz, hogy 2-3
év alatt kihuny. Ha ápoljuk és gondozzuk, mint a virágos-
kertet, akkor sokkal tovább tart ez a gyönyörû érzés,
amelyre minden ember egész életében vágyik.                      

dr. Sebestyén Tamás pszichológus
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NNaappooss lakás eladó az Attila úton, a Horváth-kert közelében.
57 nm-es, külön bejáratú szobás, 3 francia erkélyes hangulatos
lakás, rendezett távfûtéses ház 3. emeletén. Lift, pince 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. Telefon:
06-20/987-7839.°°

GGaarráázzss kiadó a Mikó utcában. Tel.: 06-30/620-9727, 06-
30/359-4138.

KKéésszzppéénnzzéérrtt tulajdonostól vennék I., II., XII. kerületben,
60-65 m2-es, különbejáratú, 2 vagy 2 és fél, vagy 2 szoba hal-
los zöldövezeti, csendes, napos, erkélyes, panorámás, közle-
kedéshez közeli lakást, 26 millióig. Tel.: 06-30/327-0795.

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 mFt. Tel.
06-30/267-6378 (d.u. 16-20 óráig, hétvégén bármikor). 

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

TTeerreemmggaarráázzss a Logodi-Mikó utca sarkán kiadó! Érdeklõdni
lehet a 06-30/210-7445 és a 06-20/585-7636-os telefon-
számokon. 

KKiiaaddóó I. kerületben, Fõ utcai garzon, közel a Batthyány tér-
hez 50.000.- Ft+rezsi. Telefon: 319-0530.

EEllttaarrttáássii vagy életjáradéki szerzõdést kötnék! 28 éves ápolt,
szereteteljes, vári lakos által is leinformálható hölgy vagyok. Ér-
deklõdni lehet a 06-20/354-9262.

KKeerrttrree nézõ, világos, külön nyíló másfélszobás, Attila úti
öröklakás alkalmi áron eladó. Közvetítõk kíméljenek! Telefon:
06-70/949-4013.

II..  BBuuddáánn a Naphegy alján zöldövezeti részen, mégis kiváló
tömegközlekedés közelében - 9 lakásos kertes társasházban
lévõ 44 m2-es 1,5 szobás, jó állapotú, gázfûtéses önkormány-
zati lakás bérleti joga átadó. A nappali reprezentatív belterû,
utca felé nyíló, a háló a hangulatos belsõ kert felé nyílik. Elvi le-
hetõség a tulajdonjogkénti megvásárlásra. Csereirányár: 10 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Batthyány téren felújított, reprezentatív 6 lakásos
mûemléképületben napfényes, 47 m2-es Dunai  panorámás,
egyedi gázfûtéses, jó állapotú önkormányzati lakás bérleti joga
átadó. A lakás jelenleg 1 szoba + étkezõ konyhás kialakítású, de
igény szerint 2 szobás + amerikai konyhás lakássá is remekül át-
alakítható. Csereirányár: 11.8 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
2136, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban, mûemléki környezetben az Országház ut-
cában 10 lakásos  épületben lévõ 46 m2-es, 1,5 szobás, jó álla-
potú, csendes, egyedi gázfûtéses, vízórás, napfényes önkor-
mányzati lakás örökbérleti joga átadó. A lakás I. emeleti, így a
tetõtér felé elviekben bõvíthetõ. Csereirányár: 13,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-30/964-7065, e-mail: wag-
nera1@chello.hu.

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

II..  DDeerréékk utcában eladó III. emeleti 50 m2-es, két szoba hal-
los, világos, csendes, panorámás lakás. 21,8 M Ft. Tel.: 06-
30/251-4000.

EEllaaddóó a Naphegy téren 67 nm-es, déli fekvésû, napsütéses,
magasföldszinti lakás (teljeskörûen felújítva). Irányár: 33
millió Ft + garázs 3 millió Ft. Tel.: 06-30/244-2680.

II..  BBuuddaaii Vár közelében a hangulatos Szalag utca mûemléki
környezetében  felújított, belsõ kertes 8 lakásos házban lévõ
72 m2-es 2 szoba hallos, összkomfortos, cirkó fûtéses, igénye-
sen felújított, új mûszaki berendezésekkel (gáz-cirkó kazán, új
konyhai gépek) új nyílászárókkal, vezetékrendszerrel kialakí-
tott önkormányzati lakás bérleti joga átadó. Csereirányár: 17,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-1933, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban - a hangulatos Tóth Árpád sétány felé nyíló -
panorámás, duplakomfortos, cirkófûtéses, reprezentatív bel-
terû 138 m2-es 3 szoba + 2 félszoba+hall+étkezõs kialakítású
önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó. A lakás több gene-
ráció számára is kiválóan alkalmas. Csereirányár: 49,7 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065 e-mail: wag-
nera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban a Mátyás templomra panorámás, reprezen-
tatív 7 lakásos épületben, 59 m2-es, 1,5 szoba hallos, világos, jó
állapotú, összkomfortos, dongaboltozatos I. emeleti lakás örök-
bérleti joga átadó. Csereirányár: 22 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu. 

II..  BBuuddáánn - a Pauler utcában a Horváth-kert közelében mo-
dern építésû, hívóliftes épületben lévõ 2. emeleti 98 m2-es 2+2
szobás, jó állapotú, összkomfortos, világos, erkélyes, jó alapraj-
zi elosztású, tágas öröklakás eladó. Irányár: 31,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261 06-30/488-2203, e-mail: wagnera1-
@chello.hu.

XXIIII..  kkeerr.. Várra-Vérmezõre panorámás IV. emeleti, erké-
lyes, felújított, hangulatos 1 szoba-összkomfortos kis lakás
beépített bútorokkal 14,8 M-ért eladó. Tel.: 375-7580, Tel.:
06-20/441-1449.

II..  AAttttiillaa úton a Vérmezõ közelében 2 hasonló alapterületû
földszinti és IV. emeleti (40 m2-es és 36 m2-es) igényes össz-
komfortos öröklakások külön vagy együtt is eladók. Irányár:
12,9 M Ft/lakás. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-30/488-
2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

XXIIII..  KKúúttvvööllggyy panorámás, zöldövezeti részen a Cinege úti õs-
fás, modern építésû lakóparkban 4 lakásos házban lévõ I. eme-
leti, újszerû állapotú, 40 m2-es, erkélyes, tetõtéri öröklakás eladó.
Az elektromos kapuval kialakított zárt kertben 1 gépkocsi szá-
mára beállási lehetõség van. Irányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 06-30/488-1933, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  NNaapphheeggyy alján 7 lakásos belsõ kertes társasházban 126
m2-es klasszikus polgári öröklakás reprezentatív belterekkel,
eredeti stukkókkal, 2 erkéllyel eladó.  Irányár: 36,5 M Ft. A la-
kás mellett lévõ 65 m2-es 1,5 szoba összkomfortos lakás is
megvásárolható, így egybenyitva az eredeti állapotnak megfe-
lelõ 191 m2-es reprezentatív duplakomfortos lakást lehet ki-
alakítani. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-1933, 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..  °°

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.°°

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

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

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

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.

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

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

BBáárrmmii  rroosssszz  hhíívvjjoonn  mmiinnkkeett::  llaakkáásssszzeerrvvíízz,,  sszzeerreellééssii  mmuunnkkáákk..
BBúúttoorrookk--,,  nnyyíílláásszzáárróókk--,,  rreeddõõnnyyöökk  jjaavvííttáássaa,,  eeggyyéébb  hháázz  kköö--
rrüüllii  mmuunnkkáákk..  SSzzaabbóó  JJóózzsseeff,,  tteell..::  0066--3300//441100--00000077..

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, ingatlanok értékbecslését
szakképesítéssel, gyakorlattal, referenciával vállallom. Ker-
kuska/Nagy, telefon: 06-30/977-6612.°°

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

VVeeggyyeess

HHáázzii segítségnyújtás Budapest minden kerületében! Orvosi,
szociális ügyintézés, mosdatás, kisebb takarítás, vércukor-,
vérnyomásmérés, gyógyszerfelíratás, kiváltás. Szabó Viktória:
06-70/455-3970.

IInnggyyeenneess pénzügyi jogsegély és tanácsadás, (bankhitel, biz-
tosítások és befektetések). Jelentkezni levélben: 1013 Buda-
pest, Krisztina tér 1. vagy a honlapon: www.budaipolgarok.hu.

AAddááss--vvéétteell

AAnnttiikkvváárriiuumm könyveket, teljes könyvtárakat, régi képesla-
pokat, 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, könyvtára-
kat, régi térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levele-
zõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-régisége-
ket. Díjtalan kiszállás, -értékbecslés, készpénzfizetés!
Tel./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!°°

ÚÚjj gyerekágy (összecsukható) matraccal eladó. Telefon
este: 3559-432.

ÁÁllllááss

LLeeiinnffoorrmmáállhhaattóó, referenciával rendelkezõ 54 éves asz-
szony takarítást, vasalást, beteggondozást vállal. Tel.: 06-
30/95-18-100.

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  mmeeggyyüünnkk!!
HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóthné Hûvös
Katalin fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina krt. 51.
fszt. 1. Telefon: 06-30/222-3016.°°

II..  kkeerrüülleettbbeenn  llaakkóó  ééss  éévveekk  óóttaa  aa  kköörrnnyyéékkeenn  ddoollggoozzóó,,  lleeiinnffoorr--
mmáállhhaattóó,,  4455  éévveess,,  sszzaakkkkééppzzeetttt  ááppoollóónnõõ  ootttthhoonnii  sszzaakkááppoo--
lláásstt  ééss  ggoonnddoozzáásstt  vváállllaall..  2244  óórrááss  ggoonnddoozzáássnnááll  öösssszzeesszzookkootttt
vváállttóóttáárrssaakkkkaall  ddoollggoozzoomm..  TTeell..::  0066--2200//336655--22445555..

KKiinneezzoollóóggiiaaii oldás: szorongás, pánikbetegség, depresszió,
traumák feloldása, önértékelési problémák, tanulási zavarok.
Köles Klára, tel.: 06-70/314-0630.

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

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. Tel.: 06-70/366-6445, 250-2003,
www.fejestanoda.atw.hu.°°

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

NNéémmeettttaannííttááss, felkészítés nyelvvizsgára, diplomás nyelv-
tanártól a Naphegyen. Tel.: 06-20/454-1315.

VVáárrbbaann angol tanítást vállalok. Telefon: 06-20/801-9505.
TTaannáárrii diplomával rendelkezõ régiségkereskedõk vásárolnak

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.

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.
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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

ÁÁllllááss

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

0066--3300//665555--66555522

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyy
kkiiáállllííttáássaa  

ppáállyyáázzaattíírráásshhoozz  iiss!!

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

ÁÁllllááss

KKöönnyyvv

SSzzoollggáállttaattááss



8 Várnegyed XIV. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM, 2009. OKTÓBER 16., PÉNTEK

E-mail: varnegyed@budavar.hu

Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és

szeretettel vár minden érdeklõdõt 2009. október 27-én
17.00 órakor az I. ker. Házasságkötõ Teremben (Bu-
dapest, I., Úri u. 58.) Dalok, szövegek, kalandok zongora-
kísérettel címû rendezvényére. Vendégek: Bradányi Iván
dalszövegíró és anekdotamondó, Kovács István koncert-
zongorista és borász. Házigazda: Szigethy Gábor.

Finn koncert a Városházán
Október 20-án (kedden) 19.00 órakor a Vieska Sinfo-

nietta (Finnország) ad koncertet a Városháza aulájában.
Mûsoron: Armas Järnefelt: Berceuse, Anssi Tikanmäki:
Tájképek Finnországból sorozatból „Reggel a síkvidé-
ken”, Edvard Grieg: Peer Gynt stvitjébõl „A hegyi király
csarnokában”, Vaughan Williams: Fantasia on Greens-
leeves, Richard Meyer: Millennium, Pietro Mascagni:
Parasztbecsület címû operájából „Intermezzo”, Camille
Saint-Saëns: Samson és Delilah címû operából „Baccha-
nale”. Vezényel: Fodor Gábor. A belépés ingyenes.

Egy XX. századi krónikás ének
A Budai Református Egyházközség a nagykõrösi fõis-

kola elõadásának bemutatásával emlékezik Gulyás La-
josra, az 1957-ben ártatlanul kivégzett református lel-
készre. A dokumentum-oratóriumot Kövy Zsolt: Gulyás
Lajos emlékezete címû könyvének felhasználásával,
Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Kecskeméti Vég Mihály,
Kányádi Sándor mûveinek és Gulyás Lajos írásainak app-
likálásával írta, szerkesztette és rendezte: Debreczeni
Tibor Csokonai-díjas. Bemutatja a Református Károli
Gáspár Egyetem Tanítóképzõ Fõiskolájának Karácsony
Sándor Színpada. Az elõadás idõpontja: 2009. október
16. 18.00 óra. Az elõadás helye: Budapest, I., Szilágyi
Dezsõ tér 3. Mindenkit szeretettel várnak. 

Lánchíd Kör
A Lánchíd Kör október 28-án, szerdán 17.00 órakor

tartja következõ összejövetelét a Magyar Mûvelõdési
Intézet földszinti stúdiójában (Budapest, I., Corvin tér 8.).
Elõadó: dr. Gergely Attila. Téma: Japán változások. Min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak. A Lánchíd Kör egyút-
tal megköszöni a támogatást azoknak, akik személyi jö-
vedelemadójuk 1%-át számukra felajánlották. A 15.364
Ft összeget négy kárpátaljai diák magyarországi utazásá-
nak segítésére használták fel. A Lánchíd Kör továbbra is
várja a támogatást, adószámuk: 18081723-1-41. 

Várfok Galéria-Várfok terem 
(Budapest, I., Várfok u.14.)

Françoise Gilot idén ötödik alkalommal mutatja be mû-
veit egyéni kiállítás keretében Budapesten, a Várfok Ga-

lériában. Eddigi életmûve, mely jelenleg majd’ hetven
évet ölel fel, átíveli a XX. század mûvészet történetének
nagy részét. A kiállítás november 21-ig látogatható.

Várfok Galéria-XO terem 
(Budapest, I., Várfok u.11.)

Nádler István: Képek 2009 Feketebács.  A nagy kortárs
klasszikus legfrissebb mûveit tekinthetik meg az érdek-
lõdõk egészen november 21-ig. A bemutatott mûvek
újabb bizonyítékát adják az idén 71 éves mûvész szünte-
len megújuló, sokrétû és érzelmektõl túlfûtött örömfes-
tészetének.

Magyar Kultúra Alapítvány 
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)

Papp Norbert festõmûvész Köztes pillanatok címû ki-
állítása október 31-ig tekinthetõ meg. 

Koller Galéria
(Budapest I., Táncsics u. 5.)

Horváth Roland, Szabó Ákos és Szenteleki Gábor cso-
portos kiállítása megtekinthetõ október 16-tól novem-
ber 1-ig, hétfõtõl vasárnapig 10.00-18.00 óráig.

Ciszterci Szent Imre templom
(Budapest, XI., Villányi út. 25.)

Október 25-én, vasárnap 20.00 órakor: J. Haydn / W.
A. Mozart: Requiem a Forradalom és Szabadságharc ál-
dozatainak emlékezetére. Közremûködõk: Ars Nova
Sacra Énekegyüttes, mûvészeti vezetõ: Répássy Dénes
és Répássy Gábor. Budapesti Vonósok Kamarazenekar,
mûvészeti vezetõ: Botvay Károly koncertmester: Bán-
falvi Béla. Csereklyei Andrea szoprán, Takács Zsuzsanna
alt, Beõthy-Kiss László tenor, Cser Krisztián basszus. Ve-
zényel: Csányi Tamás.

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

November 3. kedd, 19.00 óra: Szeget szeggel – Rene-
Dance 100 percben. ExperiDance – Román Sándor
Tánctársulata.

November 5. csütörtök, 10.30 és 15.00 óra: Gulliver a
törpék országában. Madách Musical Tánciskola – KFKI
Kamarabalett. Varázsceruza és Kerekerdõ bérlet (1)

November 6. péntek, 19.00 óra: Homo ludens -
Szegedi Kortárs Balett.

November 7. szombat, 19.00 óra: Nagyidai cigányok.
ExperiDance – Román Sándor Tánctársulata.

November 8. vasárnap, 19.00 óra: Szerelem, szere-
lem. Menyegzõ /Jeux/ Bolero -Magyar Fesztivál Balett

November 10. kedd, 19.00 óra: Nagyidai cigányok.
ExperiDance – Román Sándor Tánctársulata.

November 11. szerda, 19.00 óra: Tánc, tánc, tánc -
Magyar Táncmûvészeti Fõiskola.

November 13. péntek, 19.00 óra: Szerelem, szerelem.
Menyegzõ /Jeux/ Bolero - Magyar Fesztivál Balett.

November 14. szombat, 19.00 óra: Ravel. Budapest
Táncszínház.

November 15. vasárnap, 15.00 és 19.00 óra: Esencia
de TANGO - Kulik Johanna, Josip Bartulovic, Santiago
Maciel, valamint a Beltango zenekar.

November 17. kedd, 10.30 és 15.00 óra: Gulliver a tör-
pék országában. Madách Musical Tánciskola – KFKI
Kamarabalett.

November 20. péntek, 19.00 óra: Felújítás. Csoport-
terápia - Bozsik Yvett Társulat.

November 21. szombat, 15.00 és 19.00 óra: Ezeregy-
év. ExperiDance – Román Sándor Tánctársulata.

November 24. kedd, 10.30 és 15.00 óra: Holle anyó -
Budapest Táncszínház.

November 25. szerda, 10.30 óra: Karnevál – Az álla-
tok farsangja. Magyar Mozdulatmûvészeti Társulat.
Kincskeresõ bérlet (2).

November 26. csütörtök, 19.00 óra: Örökkör – In me-
moriam Berczik Sára. Magyar Mozdulatmûvészeti Tár-
sulat.

November 27. péntek, 19.00 óra: Nagyidai cigányok.
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).
NNeemmzzeettii  TTáánnccsszzíínnhháázz--RReeffeekkttóórriiuumm

November 3. kedd, 19.00 óra: A capella -Budapest
Táncszínház. Beavató Táncszínházi Esték III/1.

November 5. csütörtök, 19.30 óra: Bemutató:Sakti -
Sivasakti Kalánanda Táncszínház.

November 11. szerda, 19.00 óra: A capella. Budapest
Táncszínház. Beavató Táncszínházi Esték IV/1.

November 10. kedd, 19.30 óra: Felújítás: Mind1.
PPRR--EEvvoolluuttiioonn  DDaannccee  CCoommppaannyy

November 24. kedd, 19.30 óra: Halhatatlanok. Dream
Team Színház, PR-Evolution Dance Company.

Haza, Hagyomány, Hozomány elõadássorozat 
(Budapest, I., Hunyadi u. 9., bejárat a Jégverem u. 7. felõl.)

2009. október 22. csütörtök, 18.00 óra:Teremtõ hang
- Tolcsvay Béla elõadómûvész mûsora.

2009. október 29. csütörtök, 18 óra: Szól néked ez itt
magyarul címmel verses-zenés barangolás az anyanyelv
éve tiszteletére. Elõadó: a szabadkai Ungaresca régizene-
együttes. A rendezvénysorozat keretében októberben a
Szent István örökében - Oroszlámosi leletek címmel

Hevér Miklós fotói láthatóak, amelyek a Szegedi Móra
Ferenc Múzeum és az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark
anyagából készültek. Szervezõ: a Magyar Asszonyok Ér-
dekszövetsége. 

Vojnovich-Huszár Villa
(Budapest, XXII. Mûvelõdés u. 37/A.)

Október 21-én, 19.30 órakor Kányádi Sándor és Sza-
lóki Ági közös estje.

Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeum
(Budapest, V. Szent István tér 15.)

A citrom leve (Citromfacsarók) címû idõszaki kiállí-
tás megtekinthetõ november 23-ig, kedd kivételével
11.00-19.00 óráig. 

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

Október 30., 19.00 óra: Magyar Állami Népi Együttes:
Édeskeserû – Tánc erdélyi népzenére. A táncköltemény
az alkotók egyéni látásmódját tükrözve megpróbálja ösz-
szefoglalni Erdély párját ritkítóan gazdag hagyományos
tánc- és zenekultúráját. 

Október 21., 15.00 óra: Magyar Állami Népi Együttes:
Földön apám fia volnék. Magyar Állami Népi Együttes ze-
nekarának koncertje - Erkel Ferenc és kora. Gyula és
Kolozsvár, Pest-Buda, a verbunkos és a magyar nóta, a
nemzeti opera és tánc kialakulása jelenik meg a kon-
certben korabeli zenék által felidézve. Zenekarvezetõ
prímás Pál István Szalonna és Radics Ferenc, énekel
Herczku Ágnes.

Október 30., 17 .00 óra: Aprók tánca – kézmûveske-
déssel egybekötött gyerektáncház. A Hagyományok
Háza gyermektáncházában szeretettel várják 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 órától 18 óra 30-ig tar-
tanak a Hagyományok Háza közösségi termében. Be-
lépõdíj: 500 Ft/fõ (2 éves kor alatt a belépés díjtalan).
TTáánnccookkttaattááss::  AA  KKáárrppáátt--mmeeddeennccee  ttáánnccooss  öörröökkssééggee

A 60 órás néptánctanfolyam négy tájegység táncos,
néprajzi, táncfolklorisztikai és népzenei anyagát foglalja
magába. Elsõsorban gyakorlattal rendelkezõ néptáncpe-
dagógusok számára ajánlott, de szeretettel várunk min-
denkit, aki legalább öt éves táncos múlttal rendelkezik.
Táncegyüttesek táncosainak 6 fõ felett csoportos kedvez-
ményt adunk. (A tanfolyam két év alatt, négy alkalmon va-
ló részvétellel is elvégezhetõ.)

PPrrooggrraammookk
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