
A szeptember 3-án megnyílt kiállítás az
erdélyi író-lapszerkesztõ születésének
150-dik, halálának 80-dik, és a kisbaco-
ni emlékház megnyitásának 40-dik év-

fordulójára emlékezik. A korabeli csalá-
di fotókról egy élénk tekintetû, bölcs és
barátságos szakállas úr tekint ránk (sza-
kálla az idõ elõrehaladtával fokozatosan

õszbe vegyült). A felesége és hat gyerme-
ke társaságában lefényképezett családfõ
úgy ül a „mesemondó” karosszékben,
mint aki soha nem akar onnan felállni.
Pedig gyermekírói tevékenysége mellett
felelõs szerkesztõ, laptulajdonos, tan-
könyvíró, irodalomszervezõ és ország-
gyûlési képviselõ is volt. A Nemzeti isko-
la címû lapot 1894. január 1-jén „Tanár
és tanító fogjon kezet!” címû vezércikké-
vel indította el. A 20. század elsõ évtize-
dében nevéhez fûzõdik a Magyar Világ
és a Jó pajtás kiadása is. 1920-ban ott ta-
láljuk az erdélyi író-olvasó találkozón,
majd két évvel késõbb a segesvári Petõfi
ünnepség egyik felszólalója. Elsõ parla-
menti beszédét a gyerekirodalomról tar-
totta.

A kiállításon kedvenc viselete, egy ko-
rabeli székely zeke szimbolizálja elköte-
lezettségét. Nem hiába nevezte Benedek
Eleket írótársa, Rákosi Viktor „Zeké-
nek”. Benedek Elek maga írta meg élet-
történetét, amely más mûveinek elsõ ki-
adásaival együtt szintén látható a tárlók-
ban. A falakat Kapala Györgyi grafikus-
mûvész szicíliai, dán, perzsa, spanyol,
svéd, indiai, orosz, izlandi és  japán me-
seillusztrációi színesítik.                                  

(Folytatás a 4. oldalon)
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Kellemes kora õszi idõben, turisták és érdeklõdõ járó-
kelõk gyûrûjében állították fel a könyves sátrakat
szeptember 4-én a Szentháromság téren. Kisebb fajta
magyar-magyar találkozó színterévé vált a környék,
hiszen a Budavári Önkormányzat és a Litea Könyv-
szalon szervezésében tucatnyi hazai könyves mûhely
mellett a határon túli kiadók is képviseltették magu-
kat. Budavár testvérvárosai közül Székelyudvarhely,
Lendva és Zenta önálló pavilont kapott, és itt voltak
a marosvásárhelyiek, és a kolozsváriak is. 

A hétvégén irodalmi beszélgetések, író-olvasó ta-
lálkozók, emlékmûsorok és könyvbemutatók szí-
nesítették a programot. Mindhárom este külön-
leges borkóstolóra és népszerû együttesek fellépé-
sére is sor került.

Az idei könyvünnepen feltûnõen sok útiköny-
vet és városkalauzt láttunk, Erdély szinte minden
nagyobb településérõl megjelent ilyen típusú ki-
advány. Aki a szomszéd országokba utazik, ma
már tartalmában és formájában is igényes köny-
vek között válogathat. Ugyancsak megnõtt a
gasztronómiai, a néprajzi és a nyelvészeti kötetek
száma. A különbözõ magyarlakta vidékeken sza-
kácskönyvekbe gyûjtötték a tájjellegû ételeket és
komoly tájszótárak, kézikönyvek dokumentálják
a helyi nyelvjárásokat.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszön-
tõjében Kodály Zoltánt idézte, aki 1939-’40-ben
keletkezett Miért vesztettük el a Felvidéket? címû
írásában arra a következtetésre jut, hogy „Új ne-
velés kell: nép- és országismeret, de nem könyv-
bõl, hanem szemléletbõl….Az ország csak akkor a
miénk, ha ismerjük.” Kodályt nagyon foglalkoz-
tatta az elveszített magyarság sorsa. „A tótok leg-
nagyobb költõjének neve Országh. A magyarok
legnagyobb költõjének neve Petrovics. Kár, hogy
Petõfire álcázta, Ország meg Hviedoszlavra. A
kor divatja: eredeti neve minden idõkre hirdet-
né, hogy ilyen csoda lehetséges.” 

A polgármester a kodályi gondolatoktól a nap-
jainkig aktuális kérdésig, a megmaradás lehetõsé-
géig jutott el beszédében. A budai Várban immár
hetedik alkalommal megrendezett ünnep: a hatá-
ron túli irodalom bemutatása nem más, mint a
hûség, a ragaszkodás, a magyar megmaradás ün-
nepe. A „légies határok” ellenére, a szlovákiai

nyelvtörvény bizonyítja a legjobban, hogy 2009-
ben sem könnyû a helyzet.

Az erdélyi Kós Károly Varjú-nemzetség címû
könyvében úgy fogalmaz: „Jártuk a temetõket,
hogy felidézzük az egykor elporladtakat és beszél-
gessünk az örökké némákkal.” A fájdalom erõ-
sebb összetartó erõ, mint a szülõföld. Átível ko-
rok és nemzedékek között – vonta le a következ-
tetést az íróval a polgármester. A megtartó erõ a
magyar nyelv és kultúra, valamint ezek felmuta-
tója, a könyv. - Mostanában ismét járjuk a temetõ-
ket. Cseh Tamás, Püski Sándor, Radnóti Miklós,
Benedek Elek, Kazinczy Ferenc – valamennyien
példát adtak, hogyan kell jelen lenni és itt marad-
ni akkor is, ha a haza kitaszít.  

– Mi, a jelenkori örökösök ezen a hétvégén
könyvolvasással, beszélgetéssel, tánccal és zene-
hallgatással köszönthetjük elõdeinket, a magyar
kultúra itteni és határon túli résztvevõit, az egye-
temes kultúra napszámosait. A magyar nyelv
mindenkié, aki azt mondja: „anyám” – zárta kö-
szöntõjét dr. Nagy Gábor Tamás.

Göncz László történész, a szlovén parlament

nemzetiségi képviselõje Lendva és a testvérváros-
ok nevében szólt a megjelentekhez. – Ódákat le-
hetne zengeni az anyanyelv használatáról, de
mindennél többet jelent a tett. A magyar nyelv
évében remek programok, és a Kárpát-medence
magyar ajkú képviselõi várják az érdeklõdõket az
ország egyik legszebb helyén, a budai Várban. A
magyar nyelv nemzeti létünk szerves része.
Imádkozni, szerelmet vallani, álmodni, irodalmi
alkotást létre hozni csak anyanyelven lehet.

Európa tiltakozik a szlovák nyelvtörvény ellen.
A földgolyón minden nyelv azonos értéket képvi-
sel. Sehol sincs jogszabály az õshonos lakosság
nyelvének korlátozására. Szlovénia a pozitív pél-
dák közé tartozik; nálunk törvény írja elõ a sza-
bad nyelvhasználatot. Göncz László zárszavában
köszönetét fejezte ki a Budavári Önkormányzat-
nak és a háromnapos rendezvény támogatóinak,
majd Lõrincze Lajos nyelvészprofesszort, az anya-
nyelvi mozgalom vezéralakját idézte, aki az ittho-
niakat „az anyanyelv krõzusainak” nevezte, és ag-
godalmát fejezte ki a határainkon túl élõ magya-
rok nyelvhasználata miatt. (Összeállítás az 5. oldalon)

Elek apó a Várnegyed Galériában

Tizenöt ország kétszázötven borászata mutatkozott be a budai Várban tar-
tott Nemzetközi bor-és pezsgõfesztiválon. A borrégiókból érkezõ hagyomány-
õrzõ együttesek és a borrendek látványos felvonulása a régi szüretek hangula-
tát idézte fel, tisztelegve az egykori és a mai szõlõ-és bortermelõk elõtt.

Budavári könyvünnep 
a magyar nyelv védelmében

Átadták 
a Budavárért 
Emlékérmeket

Buda krónikájában különleges jelentõségû nap 1686.
szeptember 2-dika, a város törököktõl való visszaví-
vásának dátuma. 323 évvel ezelõtt a Szent Liga gyõ-
zelmét az utcán ünnepelték. Az évforduló ma is ün-
nep, hagyományosan szeptember második hétvégéjén
adják át a Budavárért Emlékérmet. A megtisztelõ el-
ismerést az idén hárman vehették át: Szarka Józsefné
a Budavári Palotában születtem címû könyv szerzõje,
Szamos Miklós cukrászmester és Szõnyi Erzsébet zene-
szerzõ, zenepedagógus.

A polgármesteri hivatal aulájában tartott ünnep-
ség elsõ szónoka Budavár testvérvárosa, Zenta
polgármestere, Pék Zoltán volt. A város vezetõje
Zentát a nemzeti gondolat, a hazaszeretet és hõ-
siesség városaként mutatta be. A település fontos
ismérve a nyitottság; fennállása óta írók, költõk,
orvosok, tudósok öregbítették hírnevét. Pék
Zoltán úgy fogalmazott: a szülõföldhöz való ra-
gaszkodás kötelezi a város lakóit a magyarságtu-
dat erõsítésére. Beszéde további részében Buda
és Zenta közös gyökereit, történelmi párhuzama-
it fejtegette. Zenta a 14. században a budai kápta-
lan birtoka volt, amelyet Ulászló tett királyi vá-
rossá. A 17. század végén II. Musztafa vezetésével
a törökök sorra visszafoglalták az elvesztett vára-
kat. 1697-ben azonban Savoyai Jenõ vette át a
császári erõk fõparancsnoki tisztét, és Zenta mel-
lett véres csatában döntõ vereséget mért a törö-
kökre. Ez a gyõzelem Nyugat-Európa megmene-
külését jelentette. 

Buda és Zenta közös emléke a Várban találha-
tó Savoyai szobor is – folytatta Pék Zoltán. Róna
József alkotása 1816-ban készült, de Zenta a szob-
rot nem tudta kifizetni. A lovas szobrot végül
Ferencz József vásárolta meg, így került a királyi
palota teraszára. A mûalkotás méretarányos, ki-
csinyített másolata a zentai városházán tekinthe-
tõ meg.

A vajdasági város vezetõje zárszavában a könyv-
ünnepet és a könyvek szerepét méltatta, majd kö-
szöntötte a budaváriakat. A díjazottaknak elisme-
rését fejezte ki, és dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mestert meghívta a zentai városi ünnepségekre.
Települése nevében Budavár polgármesterének
Mezei Erzsébet zentai festõmûvész alkotását nyúj-
totta át.                                               (Folytatás az 5. oldalon)

Szüreti felvonulás a Várban
Az igazi mese úgy kell napjainkban, mint a só. Arról, hogy az emberek mennyire szeretik a
sót, maga Elek apó, azaz Benedek Elek írt mesét. A királyról és három lányáról szóló törté-
netet – a nagy mesemondó hivatásának és életpályájának dokumentumaival együtt – min-
denki elolvashatja, aki betér a Várnegyed Galériába.
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Emlékezés Benedek Elekre
2009. szeptember 30-án 16 órakor a Budavári Önkormányzat koszo-
rút helyez el a Benedek Elek apó kútnál, a nagy mesemondó születésé-
nek 150. évfordulója alkalmából. Helyszín: Budapest, I. Fátyol park.
Beszédet mond dr. Nagy Gábor Tamás polgármester. A megemlékezé-
sen részt vesz Kányádi Sándor költõ. Mindenkit szeretettel várunk.

Közhírré tétel a helyi védelemrõl
A helyi védelemrõl rendelkezõ 24/2007. (X. 31.) Kt. rendeletnek
megfelelõen 30 napra közhírré teszem, hogy az alábbi kerületi ingat-
lanok helyi védelmével kapcsolatos javaslat készült el: 11.. Batthyány u.
8., 22.. Bécsi kapu tér 2-4., 33.. Corvin tér 11., 44.. Csalogány u. 36., 55.. Fõ u.
37/c., 66.. Kosciuszkó Tádé u. 3., 77.. Kosciuszkó Tádé u. 5., 88.. Kosciuszkó
Tádé u. 6., 99.. Kosciuszkó Tádé u. 18., 1100.. Lovas út 16., 1111.. Mészáros u.
22., Mészáros u. 24., Mészáros u. 26., 1122.. Ostrom u. 29., 1133.. Szilágyi
Dezsõ tér 4. A szakmai anyagot összeállították az Urbanitas Kft és a
Parler Bt. dr. Aczél Péter

Tisztelt Adományozók!
Tájékoztatom önöket, hogy a Toldy Óvoda Alapítvány a személyi jö-
vedelemadó 1%-ként 2008. évben 772.846 Ft-ot kapott. A kurató-
rium döntése alapján ezt az összeget képességfejlesztõ játékok,
könyvek, foglalkozási eszközök, kirándulások és gyermekprogra-
mok támogatásához használtuk fel. Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik segítettek bennünket céljaink megvalósításában. 

Katinszki Ferencné, az Alapítvány képviselõje

Pályázatot nyert a kábítószerügyi fórum
Másfélmillió forint vissza nem térintendõ támogatást nyert a Buda-
vári Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum a Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium pályázatán. A pályázati pénzt a kábítószerügyi fórum mû-
ködésének fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi
stratégia megvalósulásának elõsegítésére használja fel. 

Közös képviselõk fóruma
A Társasházi Közös Képviselõk Egyesületének I. kerületi csoportja
idei õszi elsõ összejövetelét szeptember 24-én (csütörtökön) 17 óra-
kor tartja. Helye: Pajtás étterem, Budapest, I., Gyorskocsi u. 11-13.
TTéémmáákk.. 1177..0000::  Tájékoztató a csoport tevékenységérõl, a fogadóórák-
ról. Elõadó: Juhász László. 1177..3300:: Pályázatok és támogatások  Elõadó:
Oláh György a Budavári Önkormányzat vagyoni irodájának munka-
társa. 1188..0000:: Lift-felújítási elõírások, EU szabvány szerinti módosítá-
sok – figyelemmel az energiatakarékossági pályázat feltételeire.
Elõadó: Ecser János lift szakértõ. Továbbiakban: rendõrségi és polgár-
õrségi tájékoztató, valamint a fûtési idõszak fokozott tûzvédelmi sza-
bályai. Minden tagtársunkat és érdeklõdõ közös képviselõt hívunk és
várunk! Közös képviselõk részére a fogadóórák helyszíne, tanácsadó
szolgálat: Budapest, I. Batthyány u. 3. Ideje a korábbi rend szerint, 16
és 18 óra között minden olyan keddi napon, amikor az páratlan napra
esik. Kaputelefon: 7-es.                   Juhász László, a kerületi csoport vezetõje

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 lát-
nak 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) megállójában. A túra
útvonala megbeszélés alapján a helyszínen kerül kiválasztásra. A
rendszeres túrázók lépésszámlálót kapnak ajándékba. Az elsõ túra-
nap: 2009. szeptember 26. Ezt követõen minden szombaton találkoz-
hatunk, terveink szerint november közepéig! Túravezetõ: dr. Szent-
iday Klára, tel.: 375-8467.                                          Tabáni Spartacus SKE   

RRöövviiddeenn

Immár harmadik alkalommal rendezte meg a Ta-
bán Társaság és a Budavári Önkormányzat a Ta-
báni regattát és fesztivált. A változatos kulturális
programokkal színesített kétnapos eseményre az elsõ
kerület testvérvárosából érkezõ marlowi evezõsklub
is hivatalos volt.

2005-ben angol mintára, az újjáalakult Tabáni
Evezõsklub tiszteletére hívta életre a dunai re-
gattát a Tabán Társaság. Azóta felváltva Buda-
pesten és Marlow-ban mérik össze erejüket az
evezõscsapatok. Tavaly történelmet írtak a tabá-
niak, hiszen a Lánchíd testvérhídja alatt átha-
ladva, mindenkit megelõzve elsõként értek cél-
ba az Angliában megrendezett versenyen –
mondta el a fesztivált megnyitó Pajor Ildikó, aki
kiemelte: legalább ebben a tekintetben büszke
lehet Széchenyi István a maiakra. A Tabán
Társaság vezetõje a programokról szólva felhív-
ta a figyelmet a Tabán Múzeum Hajók és hidak
- Marlow - Tabán 2005-2007 címû kamara kiál-
lítására, melyben többek között Clark Ádám
szüleivel folytatott levelezése is helyet kapott.
Kevesen tudják, hogy a Lánchíd tervezõje Ma-
gyarországon telepedett le, leszármazottai ma is
itt élnek. Leveleibõl magyarországi élményeirõl,
valamint a híd megépítésének körülményeirõl
tudhatunk meg érdekes adalékokat. A doku-
mentumokból kiderül, hogy Clark Ádám kitar-

tása nélkül a Lánchíd valószínûleg sohasem ké-
szült volna el. 

Pajor Ildikó köszöntõje után dr. Fábri Anna
mutatta be Hétköznapi élet Széchenyi korában
címmel nemrégiben megjelent kötetét. Az ere-
deti képekkel gazdagon illusztrált könyv téma-
körök szerint tárgyalja a korszak mindennapjait.
A könyv azzal foglalkozik, hogyan éltek a korszak
átlagemberei, mit ettek és ittak, milyen ruhák-
ban jártak, mivel töltötték szabadidejüket, vagy
milyen módon intézték hivatalos ügyeiket. Egy
olyan korszakban járunk ugyanakkor, amit átha-
tott a politika. Elég Széchenyi munkásságára
gondolni, akinek sikerült az, ami elõtte és utána
talán senkinek rajta kívül: megváltoztatta az em-
berek gondolkodását és vele a mindennapi éle-
tet. A hitel felvetésével megmozgatta a gazdasá-
got, a gázvilágítás és a központi fûtés népszerûsí-
tésével hozzájárult az építõipar fejlõdéséhez,
nagycenki palotájában neki volt elõször az or-
szágban angol wc-je. Ösztönözte Pest parkosítá-
sát, a mai Szabadság tér szomszédságában felesé-
gével közösen ültette el a fasor elsõ fáit. Hoz-
zájárult a csárdás elterjesztéséhez, Budapestre
hozta a kaszinót, szombatonként nyitott házna-

pot tartott, meghonosította a lóversenyt, a se-
lyemhernyó tenyésztést, elterjesztette a gõzhajó-
zást és támogatta a malomipart. Vezetõ szerepet
töltött be a Nemzeti Színház és a Magyar
Tudományos Akadémia megalakításában, míg
apja, Széchényi Ferenc nevéhez fûzõdik a Nem-
zeti Múzeum, valamint a Nemzeti Könyvtár lét-
rehozása. 

A korszakra jellemzõ, hogy a különbözõ társa-
dalmi csoportokat élesen elválasztotta a minden-
napok gyakorlata: a parasztok hatszáz éves hagyo-
mányok szerint élnek, Széchenyi és köre eköz-
ben angol ruhákat visel ezzel is jelezve a polgáro-
sodás irányát. Népszerûek a gõzfürdõk, ugyan-
akkor százezrével voltak olyanok, akik hónapo-
kig nem cseréltek ruhát. Ebbõl a kettõsségbõl
akart Széchenyi egységet kovácsolni, amikor
megpróbálta elindítani a polgárosodás útján a
nemzetet. Az új idõk egyik jele volt a sport elter-
jedése. Az 1820-as évektõl egyre nagyobb népsze-
rûségnek örvendett az úszás és a vitorlázás.
Elõbbi Wesselényi nevéhez fûzõdik, aki rendsze-
resen átúszta a Balatont, utóbbit pedig az elsõ
csónakdát megalapító Széchenyi István propa-
gálta. 

A könyvbemutató után kultúrtörténeti ese-
ménynek lehettek tanúi a jelenlévõk, akik élõ-
ben hallhatták játszani a Szakcsi Lakatos Béla ve-
zetésével nemrégiben megalakult Tabáni Jazz
Triót. Pajor Ildikó felhívta a figyelmet arra, hogy
a jövõben a Tabán Múzeum rendszeresen szeret-
ne zenei elõadásokat szervezni. Elsõ alkalommal
a Kazinczy konferencia alkalmából Mosonyi Mi-
hály szólaltatta meg a múzeum zongoráját, ezút-
tal pedig a Tabáni Jazz Trió adott koncertet. 

A fesztivál másnapján rendezték meg az immár
hagyományos Nemzetközi Evezõsversenyt. A Ta-
báni regattát ezúttal is a csepeli Duna-ágban tar-
tották meg. A versenyt ezúttal a Csepel Eve-
zõsklub nyerte, második lett a Tabáni Hajós Egy-
let, harmadik a Duna Evezõsklub, negyedik pe-
dig a Marlow Evezõs Klub. A díjkiosztó ünnep-
ségre a Tabán Múzeumban került sor, majd A ta-
báni Clark Ádám - családtörténet a Lánchíd épí-
tõjérõl címmel dr. Hajós Tamás elõadása követ-
kezett. Végezetül Czigány György mutatta be Zá-
rófogadás címû verseskötetét.

Jövõre Marlow-ban versenyez a Tabáni Hajós
Egylet, a következõ Tabáni regattát és fesztivált
pedig 2011-ben rendezi meg a Tabán Társaság.  

Tabáni regatta és fesztivál angol vendégekkel 

Egy gyermekek által megálmodott
tisztább, zöldebb város képe elevene-
dik meg azon a tûzfalfestményen,
amit a napokban avattak fel a
Krisztina körúton. A Magyar Te-
lekom támogatásával elkészült, több
mint kétszáz négyzetméteres alkotást
négy unkatestvér tervezte. 

Az évenként megrendezett, kreatív
ARC óriásplakát versenyhez és kiál-
lításhoz kapcsolódóan immáron
második alkalommal hirdettek fia-
talok számára rajzpályázatot. A mos-
tani, 6-14 éveseknek szóló „Gyerek
ARC+” kiírás témája a környezetvé-
delem volt: az iskolásoknak egy kép-
zeletbeli ûrlény, Biox számára kel-
lett lerajzolniuk, milyen világban
szeretnének élni harminc év múlva.
A téma az országban nagyon sok
gyermek fantáziáját megmozgatta,
akik százával küldték be alkotásaikat
– közülük a zsûri a hat legszelleme-
sebbet választotta ki arra, hogy nagy-
ban megfessék valamelyik magyar
városban, egy jól látható tûzfalra. 

Budapesten csak egy óriáskép ké-
szült, de az épp az I. kerületben a
Krisztina körúton. A régi, eklekti-
kus házhomlokzatot és benne az ab-
lakokból kinézõ, telefonáló alako-
kat ábrázoló kép a Krisztinaváros so-
kak által kedvelt, üdítõ színfoltja
volt, így bizonyára bánkódtak azok,
akik látták eltûnni ezt a kedves alko-
tást. Feltehetõleg azonban sikerült
megvigasztalni õket, amikor elké-

szült az új kép, amely a gyermeki rajz
bájával képes mosolyt csalni az em-
berek arcára.

„Az utcánk 30 év múlva” címet vi-
selõ kompozíció négy unokatestvér,
Martincsák Kata (10 éves) és Anna
(6 éves), valamint Takács Olivér (10
éves) és Martin (8 éves) közös mûve.
A gyerekek az elkészült falfestmény
ünnepélyes átadásán lapunknak el-
mesélték, hogy rajzukban egy tisz-
tább, zöldebb várost képzeltek el,
ahol a jármûvek nem szennyezik a
levegõt. Az autók, buszok a jövõben
nap- és szélenergiával mennének, il-
letve számos, emberi erõvel hajtott
jármû, például görkorcsolya, roller,
bicikli közlekedne az utcákon, sõt,
bevezetnék a lábhajtásos villamost
is. Elképzelésük szerint a mai kör-
nyezetszennyezõ repülõgépek he-
lyett sárkányrepülõvel és „denevér-
ember-ruhában” szállunk majd a le-
vegõben, a Dunán pedig vitorlások-
kal utazhatunk, vagy akár a halakkal
együtt úszhatunk a folyóban, mert
ismét tiszta lesz a víz.

Geszti Péter, az ARC+ pályázat
egyik szervezõjeként a tûzfalkép be-
mutatóján elmondta: a Földet nem
az õseinktõl örököltük, hanem uno-
káinktól kaptuk kölcsön – rajtunk
múlik tehát, hogyan adjuk tovább a
holnap számára. A gyerekek a rajza-
ikban arra hívják fel a figyelmet: él-
hetõbb várost, országot, világot sze-
retnének maguk körül látni, mire
felnõttek lesznek.                          K. D. 

Gyermekrajz a tûzfalon 

Két új járda-takarítógépet és egy kiszolgáló gépjármû-
vet vásárolt ás állított munkába a Budavári Önkor-
mányzat. Az új eszközöket a Budavári Önkormányzat
Gazdasági Mûszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
(GAMESZ) üzemelteti. Dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester a gépek munkába állításán elmondta, hogy a
kerület mindig nagy figyelmet fordít a közterületek
tisztántartására, az önkormányzat éves szinten mint-
egy 40 millió forintot fordít erre a célra. A tiszta utcák,
közterületek növelik a kerület presztizsét és pozitívan
befolyásolják az itt lakók életkörülményeit. A most vá-
sárolt gépek üzemanyag-fogyasztása alacsony, takarí-
tási teljesítményük 8000-10.000 négyzetméter napon-
ta. A porképzõdés megakadályozására a kefékhez vizet
porlasztanak. A járdatakarítók a Viziváros és a Krisz-
tinaváros utcáit tisztítják majd. Az új eszközökkel
együtt összesen nyolc jármû - három járda-takarító gép,
egy kutyaürülék takarító gép és négy kiszolgáló autó -
dolgozik a kerület tisztaságáért. A két új takarítógép 12
millió forintba került. 

Új takarítógépek 
a kerületben
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Új lépcsõ a Lovas úton

Útépítések a kerületben 

Hajókirándulás idõseknek
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az Idõsek vi-
lágnapja alkalmából szervezendõ hajókirándulásra szeretettel
várja az I. kerületi idõs polgárok jelentkezését.

A hajókirándulás idõpontja: 2009. szeptember 29.
s Program:
l 8.00 órakor gyülekezés az I. kerületi Batthyány téren.
l Indulás a Batthyány téri hajókikötõbõl 8.30 órakor.
lÚtvonal Budapest – Nagymaros - Budapest.
lNagymaros nevezetességeinek megtekintése.
lVisszaút várhatóan 13.30-kor, ebéd a hajón. 
lÉrkezés a Batthyány térre várhatóan 15.30 órakor.

Jelentkezési határidõ:
2009. szeptember 21-24. között 9.00-12.00, és 13.00-15.00

óra között, valamint 2009. szeptember 25-én 9.00-12.00 óra
között.
Jelentkezni csak személyesen lehet az alábbi címeken:

Budavári Önkormányzat I. számú Idõsek Klubja
1015 Budapest, Hattyú u. 16. Tel.: 201-9735 

Budavári Önkormányzat II. számú Idõsek Klubja
1013 Budapest, Roham u. 7., tel.: 375-9486

Budavári Önkormányzat III. számú Idõsek Klubja
1011 Budapest, Fõ u. 31., Tel.: 201-4053

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal (Ügyfélszolgálat)

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., tel.: 458-3051
A jelentkezés szükséges okmányok: személyi igazolvány, lak-

címkártya, nyugdíjszelvény. A jelentkezés feltétele: az öregségi
vagy rokkantsági nyugdíj havi összege ne haladja meg a 142.500 fo-
rintot. 

Bankkártyával is lehet fizetni az Okmányirodán
Újabb szolgáltatással bõvült az I. kerületi Okmányiroda.
Szeptember 1-tõl az Okmányirodában kezdeményezett va-
lamennyi ügytípusnál lehetõség nyílik az ügyintézés során
felmerült illetékek- és igazgatási szolgáltatási díjak, valamint
az egyéb költségek bankkártyával történõ megfizetésére. Az
elfogadható bankkártyák típusai: VISA, Electron, VPAY,
MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, American
Express. Fontos tudni, hogy a bankkártya mindig névre szól,
nem ruházható át. Ez azt jelenti, hogy az eljárás során csak
azok az ügyfelek tudnak élni e lehetõséggel, akik az ügyinté-
zés során saját névre kiállított, érvényes bankkártyával ren-
delkeznek. 

Csillagászati szakkörök gyerekeknek
Ingyenes csillagászati tehetséggondozó programok, szakkö-
rök indulnak õsztõl az Uránia Csillagvizsgáló és a
Planetárium közös szervezésében, általános iskolás tanulók
számára többféle témakörben. A programsorozatokra heti
1-1 délutáni alkalommal kerül sor az Uránia Csillagda
(Budapest, I. ker., Sánc u. 3/b. a 112-es, 8-as, 78-as, 27-es
busz vonalán) vagy a Planetárium (Budapest, X. ker., Nép-
liget a 3-as metró, 103-as busz, 1-es villamos vonalán) épü-
letében. A diákok az elméleti tudás gyarapítása mellett gya-
korlati foglalkozásokon (napóra készítés, megfigyelési gya-
korlatok, csillagászati fényképezés) is részt vesznek a külön-
bözõ programok keretében. Az elsõ alkalom október elsõ he-
tében lesz, a program idõtartama 10 hét. Kis létszámú cso-
portokat indítanak, a jelentkezés határideje: október 1.
Információ: www.urania-budapest.hu. Tel.: 386-9233, e-ma-
il: tehetseggondozas@urania-budapest.hu.

Mammográfiás szûrés I. kerületieknek
Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!A korai felis-
merés eszköze a mammográfiás szûrõvizsgálat. Az I. kerület-
ben lakó 45-65 éves nõk, akik utolsó mammográfiás vizsgá-
lata óta eltelt két év, meghívót kapnak, amin szerepel, hogy
mikor várják õket a MaMMa Eü. Zrt.-nél (1027 Budapest,
Kapás u. 22., tel.: 489-0695 vagy 489-0696) vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szûrõvizsgálaton! A szû-
rõvizsgálat térítésmentes. Információ: ÁNTSZ Közép-ma-
gyarországi Regionális Intézete, tel.: 465-3823.

Zeneiskolások hangversenye
A Farkas Ferenc Zeneiskola szeretettel vár minden érdeklõ-
dõt a grezzanai Istituto Comprensivo Statale G. Pascoli
(Olaszország) iskolával közösen tartandó hangversenyére
2009. szeptember 29-én, kedden 19 órai kezdettel a Had-
történeti Intézet és Múzeum Márványtermébe. Köszöntõt
mond dr. Nagy Gábor Tamás a  Budavári Önkormányzat pol-
gármestere és dr. Mauro Bellamoli Grezzana város polgár-
mestere. A mûsorban elhangzanak magyar és olasz zene-
szerzõk mûvei a két iskola diákjainak és tanárainak elõadá-
sában. A belépés díjtalan.

Tizenegyedik lengyel-magyar sportnap
A Budavári Lengyel Önkormányzat által tizenegyedik alka-
lommal, hagyományosan az I. kerületi Czakó utcai sportpályán
megrendezett lengyel-magyar sportnapot idén, szeptember
5-én Kõbányán tartották meg, az Országos Lengyel Nyelv-
oktató Iskola évnyitója alkalmából. A tanulók és szüleik, vala-
mint számos más budapesti, de az ország közelebbi és távo-
labbi településeirõl is sokan vettek részt az eseményen. 

A szervezõk értesítik az I. kerületi sportnap híveit, hogy jö-
võre a rendezvényt a tervek szerint ismét a Czakó utcai Sport-
és Szabadidõ Központban rendezik meg.

Köszönet a támogatásért
A Szilágyi Erzsébet Gimnázium Alapítványa Budapest címére
az APEH 2008-ban 3.119.590 Ft-ot utalt át. A pénzt az ál-
lampolgárok ajánlották fel akkor, amikor a személyi jövede-
lemadójuk 1%-áról rendelkeztek. Az összeget az Alapítvány
Kuratóriuma a kérvények és javaslatok alapján a követke-
zõkre fordította:iskolai programok 151.324 Ft, munkaközös-
ségek támogatása 177.752 Ft, ösztöndíj 156 200 Ft, iskolai
felszerelés 1.037.200 Ft, tartóstankönyv-fejlesztés 60.000
Ft, versenyek támogatása 51.474 Ft, táborok 500.000 Ft,
sporttáborok 205.000 Ft, osztálykirándulás 148.500 Ft, di-
ákcsere 291.990 Ft, jutalmak 250.000 Ft, Adminisztráció
40.000 Ft. Felhasználható összeg 50.150 Ft, amit a munka-
közösségek támogatására, illetve a gimnázium fejlesztésére
használunk fel. Köszönjük mindazoknak, akik segítettek cél-
jaink megvalósításában. Kérjük, ez évben is ajánlja fel sze-
mélyi jövedelemadója 1%-át alapítványunknak! Köszönjük! 

Adószámunk: 19671437-1-41. 
Bankszámlaszám: 10200940-21518760-00000000.

Szilágyi Erzsébet Gimnázium Alapítványának Kuratóriuma

Közlemény
Lapunk XIV. évfolyam 13. számában azt írtuk, hogy a Buda-
Cent Dent Kft. az elmúlt évek során jelentõs bérleti és köz-
üzemi díjtartozást halmozott fel, ezért az önkormányzat a
dr. Németh Ágnes, valamint dr. Kuhajda István személyes
közremûködésével kötött megállapodási szerzõdést 2009.
december 31-i hatállyal megszûnteti. A Buda-Cent Dent
Kft. képviselõinek kérésére közöljük, hogy a cégnek nincs
díjtartozása.  

RRöövviiddeenn

Színház a társasházban

Búcsúzás
Életének 64. évében elhunyt Major Gyula a Bu-
davári Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke. Az
I. kerületben megalakulása óta vezette a kisebbségi
önkormányzat munkáját, kiemelkedõ szerepe volt a
német hagyományok ápolásában. Temetése szep-
tember 28-án, hétfõn 14 óra 15 perckor lesz a Far-
kasréti temetõben. 

Lakóközönség lett a lakók közösségébõl a Várfok utca 8. szám alatt, ahol Bal-
kay László és Kilin Ildikó rendhagyó József Attila-estet szervezett. Az ódon ház
gangos udvara egy órára az elõadás élõ díszletévé lényegült át.

A csendes társasház mindig zárt kapuja tárva-nyitva, bentrõl különös zsi-
bongás zaja szûrõdik ki. A kíváncsi járókelõ belép, s a kapualj után
mindjárt meglepetés fogadja: a falakat Balkay László által készí-
tett mûvészi rajzok díszítik. Néhány lépcsõ, és a falképek után
szokatlan életkép tárul elénk: a lakóház udvara kis színházzá vál-
tozott, szép számú közönséggel. A színpad az udvar közepén ka-
pott helyet, háttérben a szõnyegporolóval – a nézõtér pedig pa-
dokkal és a lakásokból kihozott ülõalkalmatosságokkal öleli kö-
rül az elõadóteret. Az emeleti függõfolyosók karzattá, emeleti ál-
lóhelyekké alakultak át.

A régi, kopott belsõ udvar ideális helyszíne volt annak a József
Attila-elõadásnak, amit Visz a vonat címmel Balkay László és
Kilin Ildikó állított össze és játszott el szeptember második
szombatján a Várfok utca 8. szám alatt a lakóknak, valamint a
meghívott – és a véletlenül betévedt – környékbelieknek. A két
mûvész a költõ életét elevenítette fel versein, valamint szerelmei
– Vágó Márta, Szántó Judit, Kozmutza Flóra – és édesanyja visz-
szaemlékezésein keresztül. Egy-egy vers Balkay László által meg-
zenésítve, gitárkísérettel szólalt meg; utolsó számként a Tél,
mely a mûvészek ars poeticáját is megfogalmazza. „Valami nagy-
nagy tüzet kéne rakni, /Hogy melegednének az emberek. (…)
Dalolna forró láng az égig róla /S kezén fogná mindenki földi-
ét.” – énekelték az elõadók, majd egy kis bíztatásra a nézõk is,
egymás kezét fogva. 

A bensõséges hangulatú produkció ötletgazdája a ház lakója, Balkay
László elõadómûvész, aki a Nagyváradról jött színmûvésznõvel, Kilin
Ildikóval már lassan tíz éve játszik együtt a Mezei Mária Szeretet-
színházban, a Lovag utca 3. szám alatt; abban a terézvárosi épületben,
ahol József Attila is lakott hosszú idõn át. A két mûvész néhány éve

Surányban, Balkay nyaralótelkén is tart júliusban és augusztusban egy-
egy elõadást. Az egyre népszerûbb „kerti színház” adta az ötletet, hogy a
Várfok utcai társasházban is lehetne hasonló, családias irodalmi esteket
tartani.

A szomszédok pozitívan fogadták az elképzelést, jó páran segítették is
a megvalósítást – például azzal, hogy virágokkal otthonosabbá tették az

udvart, s székeket hoztak ki a vendégeknek. Az elõadás iránti igényt lát-
va Balkay László úgy véli: lesz folytatás. Mint mondta, jövõ tavasszal sze-
retnének egy hasonló irodalmi összeállítást bemutatni, illetve még ez-
elõtt, az év végén egy adventi mûsorral ajándékoznák meg a ház lakóit és
a környéken élõket. -d-

Nagyfelületû útfelújításokkal folytatódik a tavasz-
szal megkezdett kerületi út-, járda- és lépcsõ re-
konstrukciós program. A Budavári Önkormányzat
beruházásában október végéig további három út-
szakasz újul meg. 

Folyamatosan zajlik a kerületi kezelésû utak ká-
tyúzása, az úthibák kijavítását már több mint
1600 négyzetméteren elvégezték. Jó hír a gyalo-

gosoknak, hogy a sétálófelületek rekonstrukci-
ója keretében nyár végéig mintegy négyszáz
négyzetméter járda újult meg. A nagyberuházá-
sok közül elsõként a Jávorka Sándor lépcsõ tel-
jes felújítása fejezõdött be. A munkálatok so-
rán megújult a támfal és a folyóka, kijavították
a rézsû beton burkolatát, valamint a közleke-
désbiztonság javítása érdekében kitisztították,
és újrafugázták a kövek közötti hézagokat.

Néhány nappal ezelõtt adták át a Lovas út és
a Hadtörténeti Múzeum között kialakított új
lépcsõt. A fejlesztésre azért volt szükség, mert a
Tóth Árpád sétányról a Lovas út felé igyekvõ
gyalogosok a már évek óta meglévõ lépcsõ he-
lyett inkább a rézsûn kitaposott, fokozottan
balesetveszélyes ösvényt használták, azért az
önkormányzat úgy döntött, hogy a tényleges
gyalogosforgalom irányával megegyezõ lépcsõ-
sort épít. 

Hamarosan visszaadják a forgalomnak a fel-
újított útpályát, illetve járdát az Úri utcában a
Szentháromság utca és Dísz tér között, míg he-
teken belül elkezdõdhet a munka az Iskola ut-
ca Corvin tér és Batthyány utca közötti szaka-
szán, az Ostrom utcában a Várfok utcától a
Széna térig, valamint a Váralja utcában az
Alagút utca és a Dózsa György tér között. Az út-
építéshez kapcsolódva a Váralja utca kivételé-
vel valamennyi útszakaszon járdaépítésre is sor
kerül.  

• RRoohhaamm  uuttccaa (Krisztina tér - Attila út között) - gáz-
vezeték rekonstrukció.
• VVáárraalljjaa  uuttccaa (Alagút - Dózsa György tér között) -
vízvezeték rekonstrukció.
• SSaarrllóó  uuttccaa  --  VVáárraalljjaa  uuttccaa  --  PPaalloottaa  úútt  --  BBuuddaavváárr
CCssiikkóóss  uuddvvaarr mélygarázs villamos energia ellátásá-
nak kiépítése, 1kV-os földkábel fektetése. 
• TToollddyy  FFeerreenncc  uuttccaa  1133..  - tartalék villamosenergia-
ellátás kiépítése, 1kV-os földkábel létesítése.
• BBéérrcc  uuttccaa  1144.. - pincetranszformátor-állomás teljes
rekonstrukciója.

Várható közmûfelújítások

Zenei képzés a Budavári 
Mûvelõdési Házban
Azoknak a gyerekeknek, akik valamilyen okból nem kerültek be zene-
iskolába, ám mégis szeretnének zenét tanulni, alternatív megoldást kí-
nálnak a Budavári Mûvelõdési Házban mûködõ képzések.

– Egy díjnyertes iskolával büszkélkedhetünk: nálunk tartja foglal-
kozásait a Budai Gitáriskola. Képzésükben az az egyedi, hogy kizáró-
lag hangszeres oktatás folyik, kimarad a zeneiskolások körében nép-
szerûtlen szolfézsoktatás – mondja Marsi László, az intézmény igazga-
tója. Az iskolában eddig – nevéhez híven – csak gitároktatás folyt,
igaz, minden mûfajban. Idén a klasszikus, a jazz, a blues és más gitár-
mûfajok oktatása mellett újabb szakok is indulnak: lesznek basszusgi-
tár, ének-, szaxofon- és fuvolaórák. Természetesen a hagyományok-
hoz híven a fuvolázni tanulók választhatnak a klasszikus vagy a jazz
mûfaj tanulása között. Ahogy Svajcsik Kristóftól, a Budai Gitáriskola
ügyvivõjétõl megtudtuk, tavaly több diák is kezdeményezte, hogy a
hangszeres oktatás mellett szolfézst is tanulhassak. Amennyiben a di-
ákok valóban szeretnék, természetesen az iskola indít egy elméleti
csoportot is.

– Tavaly õsszel kísérleti jelleggel egyéni zongoraképzést is indítot-
tunk hat évestõl 100 éves korig. Azokat várjuk, akik vágyat éreznek a
zongorajátékra, a tanulásra, de gyermekkorukban kimaradt, illetve
azokat, akiket a szolfézs nem, csak a hangszeres játék érdekel - mondja
Marsi László. Plutzer Gábor személyében olyan zongoratanárt sikerült
az intézménynek megnyerni, aki arra is hajlandó, hogy valakinek egy
zeneszámot megtanítson, idõsebb növendékekkel felelevenítse az egy-
kor tanultakat, vagy egy kezdõnek csak modern dalokat tanítson, ha a
klasszikus zene nem érdekli.
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Benedek Elek 
a Várnegyed Galériában

(Folytatás az 1. oldalról)
A megnyitó Elek apó egyik meséjével indult – Bogdán
Gergõ gyermek-mesemondó mondta el Az ember a legerõ-
sebb címû történetet –, majd dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester köszöntötte az érdeklõdõket. Néhány személyes
mondatban vallott arról, hogy édesanyja gyakran idézi ked-
venc írójának, Benedek Eleknek felszólítását, amely így
hangzik: „dolgozzatok, dolgozzatok!” Elárulta azt is, hogy õ
maga abban a szerencsében részesült, hogy a meseíró köny-
vein nõtt fel, és bízik abban, hogy amíg magyar ember él a
Földön mindig ismerni fogják Benedek Elek meséinek szó-
fordulatait. 

Benedek Elek sok fiatal írót tartott a fiának, két kedvence
Tamási Áron és Nyírõ József volt. A fiatal nemzedék tagjai
vezérüknek tekintve, apjuknak nevezték. A polgármester
szerint szimbolikus értékû, hogy a tárlat megnyitóját A ma-
gyar nyelv és könyv ünnepének elõestéjén tartják. Az idei a
hetedik könyvünnep, és a 7 mesebeli szám. A Várban, a ma-
gyar megmaradás ünnepén megjelennek a hûség és ragasz-
kodás jelképei, a határainkon túli magyar kiadók. A szlová-
kiai nyelvtörvény bizonyítja, hogy Közép-Kelet Európában
nem könnyû ragaszkodni a magyarsághoz. 2009 a magyar
nyelv éve is, amelynek célja a magyar mûveltség forrásának
megõrzése. Benedek szembe menetelt a világgal: Trianon
után hazaköltözött Kisbaconba. Életének utolsó nyolc esz-
tendejét magányban töltötte és haláláig dolgozott. 1929.
augusztus 17-én levélírás közben ráborult az íróasztalra, és
már nem tudta befejezni megkezdett levelét. Ez a mondat
azonban jól olvasható: „Kedves Jenõ, fõ, hogy dolgozza-
nak!”

Zárszavában dr. Nagy Gábor Tamás arra biztatott, hogy
szeptember 30-án, a Magyar Népmese Napján minél töb-
ben menjenek el Elek apó kútjához, amely a 80 éves erdélyi
költõ, Kányádi Sándor – Budavár díszpolgára – ötlete nyo-
mán valósult meg.  

A köszöntõ után Kányádi Sándor: Az elveszett követ cí-
mû verse hangzott el, majd dr. Boka László, az Országos
Széchényi Könyvtár tudományos igazgatója nyitotta meg a
kiállítást.

A kiállítás – amely a gyerekeket folyamatos mesevetítéssel
várja – október 3-ig, keddtõl szombatig, 11.00 és 18.00 óra
között látogatható a Batthyány u. 67. szám alat                   R. A.

Nem hiányozhattak a Magyar könyv ünnepérõl
az elszakított nemzetrészek képviselõi sem. Bu-
davár testvérvárosai, a délvidéki Lendva és
Zenta alkotói legújabb mûveiket hozták el a
Szentháromság térre. 

A Lendván koncentrálódó szlovéniai ma-
gyar irodalom a jugoszláv idõkben a vajdasá-
gi kiadóktól függött. 1991-tõl kapott új len-
dületet a muravidéki kiadói tevékenység,
amikor a magyar önkormányzatok, illetve a
magyarországi mûvelõdési intézetek és köz-
alapítványok már közvetlenül tudták támo-
gatni a szlovéniai magyar írókat. Ennek kö-
szönhetõ, hogy az elmúlt évtizedben száznál
is több magyar nyelvû irodalmi és tudomá-
nyos munka jelenhetett meg a helyi szerzõk
tollából Szlovéniában. 

Mindez azért fontos, mert a könyv a nyelvi
és nemzeti identitás, ezáltal a megmaradás

egyik letéteményese. A határon túli magyar irodalom legfontosabb
küldetése, hogy kiterjessze minden magyarra a kultúrnemzet védõer-
nyõjét. Nem véletlen, hogy ahogyan Erdélyben létezik transzszilvaniz-
mus, úgy mûködik Szlovéniában a muravidékizmus: a könyvek mel-

lett ezek a kapaszkodók, amik felszínen tartják az idegenbe szakadt
magyarságot. 

Bence Lajos muravidéki író a mai közállapotokra reflektálva kifejtet-
te: az utóbbi tíz évben Magyarországon, de a határon túli vidékeken is
egyre nagyobb mértéket ölt a kedélyrecesszió. Sajnos ezen a könyvek
sem képesek egyelõre változtatni, hiszen maguk is a jelent örökítik meg.
Bence Lajos szerint „nem lehet nem megírni” a történéseket, mert az
írott szó a megmaradás záloga: akkor is hat, ha csak kevesen olvassák. A
könyv tulajdonsága ugyanis az, hogy létének puszta ténye befolyásolja a
közgondolkodást. Annál is inkább, hiszen a könyv egyre inkább a gazda-
gok kiváltsága, a szegényeknek meg kell elégedniük a tudattal, hogy léte-
zik a magyar könyv. Egyetlen elõnye azonban mégis van ennek a helyzet-
nek: ilyenkor önkéntelenül magasra tör a kultúra, egyszerûen azért,
mert kevés kiadványba kell belesûríteni a mondanivalót. 

A Zentáról érkezett Beszédes István elmondta, hogy a város szeren-
csés helyzetben van, hiszen két magyar kiadónak is otthont ad. Ennek
köszönhetõen biztosított a magyar írók folyamatos megjelenése. A
könyv a jelen teremtésének egyik eszköze, a zentai magyar alkotók
azon dolgoznak, hogy saját egyéni látásmódjukon keresztül megörö-
kítsék a ma történéseit. Az irodalom és a mûvészetek értékmentõ pár-
huzama jelenik meg Zenta egyik legfontosabb emlékmûvének törté-
netében. Hiába került az egykor turul madarat tartó talapzatra új szo-
bor, az írás és az emlékezet számára továbbra is megmarad a zentai csa-
tára emlékeztetõ turul képe.  

Száz év múlva beszélünk-e magyarul?

In memoriam Cseh Tamás
Gondolatok a magyar könyv védelmezõjérõl

Püski Sándorra emlékeztek
Amerikából hazatérve oly sok nagy írónk után Püski Sándor is a Krisztinában talált otthonra.
Újra felépítette a Püski Kiadót, a magyarsággal foglalkozó népi írók és költõk egyik utolsó ments-
várát. Budavár díszpolgára augusztusban távozott az élõk sorából. A Magyar könyv ünnepén
az önkormányzat emlékesttel tisztelgett Püski Sándor munkássága és emberi nagysága elõtt. 

A Városházán megtartott emlékesten Sediánszky János alpolgármester a krisztinavá-
rosi boltjában a végsõkig helytálló Püski Sándor alakját idézte meg. Egyszer azt mond-
ta, hogy nem számít a kor, amíg az ember dolgozni tud. Megtartotta a szavát, hiszen
egész életét a munkának szentelte. Kiadója mindenkor a népi, nemzeti irodalom me-
nedéke volt, távol Amerikában éppúgy, mint hazatérését követõen itt, Buda szívé-
ben. Feleségével, Ilus nénivel együtt példát mutatott emberségbõl, magyarságból és
szeretetbõl.

Bakó Annamária a Litea Könyszalon vezetõje személyes élményeit osztotta meg a je-
lenlévõkkel. Mint elmondta, a Püski házaspárt közel ötven évvel ezelõtt ismerte meg,
amikor együtt látogattak el Németh László vidéki alkotóházába. A találkozás olyan mély
spirituális élményt jelentett számára, hogy elhatározta: követi Püski Sándor példáját és
beletanul a könyves szakmába. Olyan könyves akart lenni, aki a Püski házaspárhoz ha-
sonlatosan tiszteli a vevõt és az olvasót, akinek nem az eladás, hanem a célba juttatás a
fontos. Bakó Annamária, kerületünk díszpolgára azóta is ezt az útravalót vallja magáé-
nak, s ennek szellemében vezeti a magyar könyv dicsõségére a Litea Könyszalont.

A visszaemlékezéseket követõen került sor a Hír Tv Családmesék címû sorozatának
Püski családról szóló részének levetítésére, majd Püski István, Püski Sándor fia egy kö-
zeli eseményre hívta fel az emlékezõk figyelmét. Mint elmondta, az Uránia filmszínház-
ban november 8-án egész estés filmmel emlékeznek a Püski családra. Végezetül a jelen-
lévõk virággal köszöntek el Budavár díszpolgárától.

Zenés, dalos idõutazásra hívta az érdeklõdõket Kobzos Kiss Tamás
és Sediánszky János, Budavár alpolgármestere. Az elhangzott vers-
énekek Magyarország évszázados történelmét elevenítették fel. 

A vers és az ének történelmi korokon keresztül állít emléket a ma-
gyarság örömeinek és megannyi bánatának. A költõk, írók, ének-
mondók és kobzosok szövegei mára történeti dokumentumok.
Elbeszélik mindazt, ami kimaradt a történetírók emlékezetébõl,
szinte híradószerûen tudósítanak akkor is, amikor Buda elestét
mondják el. Megénekelték, hogy milyen szerepe volt két olasz vitéz-
nek Buda visszavételében – emlékeztetett Sediánszky János. Mikor
XI. Ince Európa nyugati részének védelmében mozgósította a keresz-
tény seregeket, tízezrével jöttek a török ellen Magyarországra az an-
gol, skót, német és olasz katonák, hogy a magyarokkal kiegészülve
megtörjék az oszmán birodalom európai hatalmát és felszabadítsák
Buda várát. Ott volt az ostromlók között Fiath János, akinek nevét
utca viseli a kerületben, és Petneházy Dávid akit már életében a harc-
mezõk oroszlánjaként írtak le a krónikások. És eljött Michele d’Aste,
akinek emlékét márványtábla õrzi a várban, hogy a corvina-mentõ,
és az elsõ rovásírásos székely pálcát felkutató Luigi Marsiglivel együtt
harcoljanak a török ellen. Nevüket a krónikák mellett az énekmon-
dók szövegei õrizték meg az utókornak. 

Bemutatkoztak a testvérvárosok

„Valjon, s mikor lészön jó Budában lakásom?” 

Egy hónappal ezelõtt hunyt el Cseh Tamás. A magyar
nyelv és történelem elkötelezett hirdetõjére, az elmúlt évti-
zedek talán legnagyobb hatású, egyéni hangú dalszerzõjé-
re a Városháza aulájában megtartott, vetítéssel egybekö-
tött pódiumbeszélgetésen emlékezett az önkormányzat. 

Ha száz év múlva még beszélünk magyarul, akkor
biztosan hallgatni fogjuk Cseh Tamást, hiszen mun-
kássága örökké érvényes, soha el nem értéktelenedõ
nemzeti kincs – idézte fel a Cseh Tamás alakját dr.
Nagy Gábor Tamás. A polgármester kiemelte: a Ma-
gyar könyv ünnepe jó alkalom arra, hogy a minden-
napok sodrában megpihenve emlékezzünk nagy-
jainkra. Itt a Várnegyedben büszkék vagyunk arra,
hogy Cseh Tamás pályája kezdetén évekig élt a ke-
rületben. Negyven évvel ezelõtt Bereményi Gézával
történt véletlen találkozása alkalmával Iskola utcai
albérletében született Az ócska cipõ címû dal, ami
talán egész késõbbi munkásságának eszenciája.
Cseh Tamás egyszerre volt dalszerzõ és elõadómû-
vész: estjei dramaturgiájában minduntalan vissza-
tért a Születtem Magyarországon szövegében plaszti-
kusan megfogalmazott keresztre feszítés és feltáma-
dás hiteles motívuma. Legnagyobb erénye talán az,
hogy kimondta – méghozzá magyarul - azokat a gon-

dolatokat, melyeket rajta kívül csak kevesen tudtak
és mertek. 

Több mint ezerkétszáz dala a magyar kultúrtörté-
net kitörölhetetlen része, kortörténeti dokumentu-
mok, melyek egyúttal magas mûvészi értékkel bírnak. 

András Ferenc, a Cseh Tamás és Cserhalmi
György közremûködésével forgatott és az est folya-
mán levetített Pódium címû televíziós mûsor ren-
dezõje a film megszületésérõl elmondta: 1983-ban
forradalmi tettnek számított a film, hiszen szakítva
az addigi szokásokkal vers-klipeket vittek a képer-
nyõre. Hogy a Pódium mégis képernyõre került, ab-
ban nagy szerepe volt Sediánszky Jánosnak, aki ak-
koriban a Magyar Televízió egyik rovatvezetõjeként
egyengette a film útját. András Ferenc hangsúlyoz-
ta: megdöbbentõ, hogy mennyire aktuálisak a Cseh
Tamás elõadásában elhangzott Kisfaludy, Berzse-
nyi vagy éppen Csokonai versek. 

Különleges, ritkán látható filmfelvételeket hozott
magával Hanák Gábor, akit négy évtizedes barátság
fûzött Cseh Tamáshoz. A három dalt egy 1999-ben
felvett 56’-ról szóló filmhez énekelte fel Cseh Tamás
és Másik János. Az emlékest zárásaként a résztvevõk
egy-egy szál fehér szegfûvel búcsúztak el Cseh Ta-
mástól.

A könyvünnep díszvendégei a határon túli magyar kiadók voltak

Eszmecsere a könyvünnepen: dr. Nagy Gábor Tamás polgármester és Göncz László
történész, a szlovén parlament nemzetiségi képviselõje

Sediánszky János alpolgármester és Kobzos Kiss Tamás zenés, dalos történelmi idõ-
utazásra hívta az érdeklõdõket
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Dr. Nagy Gábor Tamás Pilinszky János szavaival
köszöntötte a meghívott vendégeket: „A jó aján-
dék önmagunk egy darabja… test a testünkbõl,
lélek a lelkünkbõl. Bizonyítéka annak, hogy lé-
tünk végül is ajándék, amibõl futja az ajándéko-
zásra.” Hangsúlyozta, hogy a Budavárért Emlék-
érmet azoknak nyújtja át az önkormányzat, akik
munkájukkal, életmûvükkel bizonyították: éle-
tük alapja az örömmel végzett munka és az oda-
adással viselt hivatás. 

Nem hétköznapi ünnepre jöttünk össze – fo-
galmazott a polgármester. A rendelet értelmében
az emlékérem átadására minden esztendõben
Budavár 1686-os visszavívásának évfordulóján
kerül sor. Ajándékot ezúttal nem csak az ünne-
peltek kapnak, hanem az ünneplõk is. A felbe-
csülhetetlen értékek már a birtokunkban van-
nak, és éppen azoknak köszönhetõen, akik tiszte-
letére most összegyûltünk. Szarka Józsefné, Sza-
mos Miklós és Szõnyi Erzsébet tiszteletére, akik a
képviselõ-testület döntése értelmében a Buda-
várért Emlékérem idei kitüntetettjei. 

Aligha van közöttünk olyan, aki ne tudná,
hogy mit köszönhet a zenepedagógusnak, zene-
szerzõnek és karnagynak: a zene szeretetét, az
ének lélekemelõ, léleknemesítõ hangjait – mél-
tatta az elsõ díjazottat a polgármester. Azt, hogy
munkájának eredményeképpen közelebb kerül-
jünk Kodály Zoltán álmának megvalósításához,
hogy „ne csak külsõségekben legyen magyar a mi
kis világunk, hanem a lelkek mélyéig”.

A helytörténésznek, Szarka Józsefné Ili néni-
nek múltunk elveszettnek hitt felbecsülhetetlen
értékû darabját köszönhetjük, többek között a
Budavári Palota általa visszaszerzett életét. Ha
meg tudjuk valósítani nagy tervünket, a Palota új-

jáépítését, akkor nem csupán a bútorok és a tár-
gyak idézik majd eredeti pompáját, de szelleme,
története, valódi régi élete is. 

És végül, aligha van közöttünk olyan – folytat-
ta dr. Nagy Gábor Tamás – aki ne tudná, hogy
mit köszönhetünk Szamos Miklós cukrászmes-
ternek, a várbeli  Ruszwurm Cukrászda és Ko-
rona Cukrászda tulajdonosának: a régi mesterek
tudásából, az elõdök tiszteletébõl és az örökség
megbecsülésébõl fakadó törõdését, mellyel sokat
tett a magyar cukrászat hagyományának ápolásá-

ért és mûveléséért, aki Apám
királysága címmel megírta a
Szamos család történetét és a
„Szamosmarcipán” sorsregé-
nyét. 

A köszöntések után a polgár-
mester felkérte Sediánszky Já-
nos alpolgármestert a díjazot-
tak méltatására. Az egykori rá-
diós szerkesztõ, író-újságíró –
önmagához híven – személyes
hangon szólt a kitüntetettek-
hez. Úgy fogalmazott, Szarka
Józsefnével szinte azonos kor-
ban élhetett. A királyi palota –
amelynek egyik szobájában Fõ-
sõ Ilona még Ferenc József
uralkodásának idején megszü-
letett – a magyar királyság óta a
város, és az ország jelképe. Ili néni a várkerületben
cseperedett és itt járt iskolába. Életének mozzana-
tait, emlékeit, Horthy Miklós családjának min-
dennapjait a Budavári palotában születtem címû
önéletrajzi írásában örökítette meg. Édesapja a ló-
állomány és a királyi hintók felügyelõje, férje
Horthy gépkocsivezetõje volt. 

Szarka Józsefné meghatottan vette át a kitünte-
tést dr. Nagy Gábor Tamástól, és elmondta, hogy
soha nem tudott elszakadni a Vártól. Családjával
jelenleg a Faludy utcában lakik, mert itt érzi ma-
gát közel a királyi palotához. Arra kérte a jelenlé-
võket, mindent tegyenek meg annak érdekében,
hogy a palota ismét olyan legyen, ahogy azt Ybl és
Hauszmann megálmodta. 

Az emlékérem átadását követõen – Haydn ha-
lálának 250-dik évfordulója alkalmából – a
Pulzus vonósnégyes (Pilz János, Lesták-Bedõ

Eszter, Rajncsák István és Kousay Mahdi Ko-
duri) a Pacsirta kvartettet adta elõ.

Az osztrák zeneszerzõ 209 évvel ezelõtt maga
vezényelte Teremtés címû mûvét Budán, majd
jelen volt József nádor és Alexandra Pavlovna bu-
dai esküvõjén is. Teremtés (Die Schöpfung) cí-
mû oratóriumát akkoriban „Alkotásnak” fordí-
tották, errõl kapta nevét az Alkotás utca. 

A kamarakoncert után dr. Nagy Gábor Tamás
arra emlékeztette a jelenlévõket, hogy a marci-
pánt Mátyás király második felesége, Beatrix

hozta Magyarországra. A díjazottak közül Sza-
mos Miklós kötõdik e különleges édességhez. A
magyar édesipar kiemelkedõ alakjának közel-
múltban megjelent életrajza több mint egy csa-
ládregény; korrajz, a hivatás szeretetének bemu-
tatása. A marcipán tortadíszek saját kezû készíté-
sét édesapjával, Szamos Mátyással kezdte. A
rendszerváltás után megvásárolta és felújította a
budai Várban található Ruszwurm cukrászdát.
Az üzlet berendezése – cseresznyefából készült,
mahagóni berakású pult – védett mûemlék,
amelyet tulajdonosa eredeti szépségében õrzött
meg. A Várban a Korona Cukrászda is a keze
nyomát viseli. Szamos Miklós nemcsak cukrász;
az azóta elhunyt Bökönyi Laura színmûvésznõ-
vel õ indította el újra a Korona Pódiumot. Cuk-
rászként és vállalkozóként nem hagyta elveszni
Budavár értékeit. 

Az emlékérmet megköszönve Szamos Miklós
tréfásan megjegyezte, hogy húsz éve dolgozik a ke-
rületben, és könyve vajas tésztáról szóló fejezeté-
ben megírta mindazt, amit a Vár iránt érez.

Sediánszky János Szõnyi Erzsébet méltatásakor
elmondta, hogy a zeneszerzõhöz személyes isme-
retség fûzi. A zenepedagógus egykor - a kodályi ta-
nítás szellemében - Sztojanovics Erzsébet tanítvá-
nya volt, és a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumba járt.
Mindazt magáévá tette, amit Kodály a nyelvrõl, a
magyarságról, a zenérõl írt. A gimnáziumi évek
után Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Szabolcsi Ben-
ce, Weiner Leó és Ferencsik János tanítványa
volt, majd a párizsi konzervatóriumban tanult.
Közel négy évtizedet tanított a Zenemûvészeti
Fõiskolán. Számos mûvészeti és állami kitünteté-
se mellett Kossuth-díjjal ismerték el, és a pitts-
burghi egyetem díszdoktora. A Kodály Társaság
és a Bárdos Lajos Társaság társelnöke volt, szám-
talan hazai és nemzetközi zenei egyesület tagja, il-
letve vezetõje. Kodály zenepedagógiai módszeré-
nek világszerte ismert folytatója, aki komponista-
ként is népszerûvé vált. Gyerekeknek szánt szín-
padi mûvei mellett operákat és musicalt is alko-
tott, majd különleges hangszer-összeállítások al-
kalmazása jellemezte mûveit.

Szõnyi Erzsébet az emlékérem átvétele után el-
mondta, hogy a Szilágyi gimnázium életre szóló
élményt jelentett számára. Eleinte a mai Hilton
szálló helyén lévõ iskolaépületbe járt, majd a gim-
názium átköltözött a mai helyére. Diáklányként
határozta el, hogy a zenét választja hivatásként és
ott kezdett el tanítani. Soha sehol nem mulasztja
el, hogy megemlékezzen egykori iskolájáról. 

A Budavárért Emlékérem átadása után az ün-
nepség fogadással zárult.   

Michele d’Aste, 
a budavári ostrom 
hõse és krónikása

Ahhoz, hogy pontosabban megismerjük, hogyan is
zajlott Budavár 323 évvel ezelõtti visszavívása,
sokat segít az a napló, melyben az olasz csapatok
élén harcoló Michele d’ Aste báró írja le érzéklete-
sen a törökök elleni harc részleteit. A kézirat utolsó
bejegyzése 1686. szeptember 2-i keltezésû: ezen a
napon az elsõk között sikerült betörnie a budai
várba – de súlyos sebesüléseit is ekkor szerezte, me-
lyekbe néhány nap múlva belehalt.

A Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(MEVE) ismét egy izgalmas témában hívott
meg elõadókat: szeptember 2-án, Budavár visz-
szafoglalásának 323. évfordulóján az ostrom
olasz hõsét és krónikását, Michele d’Aste bá-
rót ismerhették meg az érdeklõdõk. A Magyar
Kultúra Alapítvány dísztermében, nagyszámú
közönség elõtt elsõként a Rómából érkezett
Ernesto Piacentini minorita atya beszélt a bá-
ró naplójával kapcsolatos kutatásairól.

Mint megtudhattuk, az atya a naplóra a
nyolcvanas évek közepén talált rá – felfedezé-
sét elõször a Buda felszabadításának 300. év-
fordulója alkalmából rendezett nemzetközi
kongresszuson jelentette be. Az emlékirat
azért emelkedik ki a többi ismert korabeli visz-
szaemlékezések sorából, mert ennek szerzõje
nem csak távolról figyelte az eseményeket, ha-
nem katonaként maga is aktívan részt vett a
harcokban. S nem csak az események hû do-
kumentálására törekedett, hanem igyekezett
véleményt is formálni a különbözõ katonai
ügyekben; számos helyzetben kitért azokra a
problémákra, nehézségekre, melyekkel a csa-
patok vezetõinek szembe kellett nézniük.

De ki is az a Michele d’Aste? Ernesto Piacen-
tini kutatásai szerint a báró 1656-ban született
Nápolyban, mégis római polgárnak tekinthe-
tõ, hiszen családja római volt és Rómában is
élt. Tizenegy éves korától a VIII. Kelemen pápa
által alapított kollégiumban tanult, ahol az ide-
gen nyelvekben és a bölcsészetekben nagy jár-
tasságot szerzett – ezért is tudott olyan kifino-
mult stílusban fogalmazni. Katonaként 1683-
ban kezdte el írni naplóját, melyben foglalko-
zott a törökök katonai megmozdulásaival, az
erõdítményekkel, a háborús stratégiákkal, a tá-
madásokkal és a diplomácia tevékenységével.
A bécsi és budai harcokról készített leírásai ösz-
szesen mintegy hétszáz oldalt tesznek ki.

A budai beszámolók 1686. májusától indul-
nak. Ezekbõl kiderül: a keresztény seregek jú-
nius 28-án értek Buda falaihoz, és azonnal
megkezdték az ostromra való felkészülést. A
harcok körülbelül két hónapig tartottak, és
szinte centiméterenként szabadították fel a te-
rületeket. Bár a törökök megerõsítésére érke-
zett segítség, a keresztények is kaptak utánpót-
lást, így szeptember 2-án elindíthatták a végsõ
támadást, melynek során Michele d’Aste elsõ-
ként törhetett be a budai várba katonáival.

A végsõ támadás, tehát a napló lezárása utá-
ni történéseket Hankó Ildikó antropológus, a
téma magyar kutatója foglalta össze a MEVE
rendezvényén. A szakember elmondta: d’As-
tét szeptember 2-án két lövéssel és lándzsadö-
fésekkel a Nyulak szigetére, azaz a margitszige-
ti hadikórházba vitték, ahol még küzdöttek az
életéért, szeptember 9-én azonban belehalt sé-
rüléseibe. Tetemét elõször a budai Ferences-
templomba vitték, majd innen a Budavári
Nagyboldogasszony-templomba került. 

A Mátyás-templom régi kriptájából a XIX.
század végi, Schulek Frigyes-féle átalakítások so-
rán a halottakat elvitték, s az épület déli oldalá-
nál kialakított újabb kriptába helyezték át, ahol
48 kis fülkét alakítottak ki – neveket azonban
ezekre már nem írtak fel, csak sorszámokat. A
neveket tartalmazó sorszámozott lista valószí-
nûleg az átépítés idején még megvolt, ám ez az
idõk során eltûnt, így ma nem tudni, kiknek a
csontjait rejtik az egyes kõfülkék. Bár 1986-ban
kibontották a kriptát, hátha mégis találnak va-
lamilyen utalást az itt elhelyezettek nevére, a ku-
tatók nem jártak sikerrel. Abban még bíznak a
szakemberek, hogy a Schulek-hagyatékból egy-
szer mégis elõkerül a kripta névlistája.

Miért fontos ma egy olasz katona emlékének
ápolása, aki több mint három évszázaddal ez-
elõtt harcolt hõsiesen Budaváránál? Hankó
Ildikó úgy vélte: Buda visszafoglalása az Euró-
pai Unió legnagyobb ünnepe lehetne, hiszen
1686-ban az európai népek összefogásával, egy
hatvanezer fõs sereggel – melyben hétezer
olasz és 15 ezer magyar harcolt – sikerült dia-
dalmas gyõzelmet aratni. Ha akkor a szövetsé-
ges csapatok nem állítják meg a török serege-
ket, lehet, hogy mára elvesztette volna Európa
a keresztény gyökereit. -d-

Átadták a Budavárért Emlékérmeket

A kitüntetettek: Szõnyi Erzsébet zeneszerzõ, Szamos Miklós cukrászmester és Szarka Józsefné a Budavári Palotában szü-
lettem címû könyv szerzõje

Zenta város ajándékát Pék Zoltán polgármester adta át a szlovén testvérváros nevé-
ben dr. Nagy Gábor Tamás polgármesternek

Szakrális mûvészetek hete
Idén szeptember 19-27. között immár harmadik alka-

lommal kerül megrendezésre a Szakrális mûvészetek
hete, amely tavaly országos rendezvénnyé nõtte ki ma-
gát, idén pedig már a Kárpát-medence számos városa
csatlakozott a programhoz. Térítésmentes tárlatvezeté-
seket, kiállításokat, elõadásokat, hangversenyeket,
szakmai konferenciákat rendeznek. Idén több kerületi
helyszínen is várják az érdeklõdõket, hogy bemutassák
az élõ szakrális mûvészetet. 
„„TTiisszzttaa  ffoorrrráássbbóóll""  --  tteexxttiill  kkiiáállllííttááss

Helyszín: Magdolna torony (I., Kapisztrán tér). A szep-
tember 19-én 18 órakor nyíló, Jámborné Balog Tünde
negyven éves alkotói munkásságát bemutató kiállításon
batikolt vásznak sokaságát tekinthetik meg az érdeklõdõk. 
SSzzeennttmmiissee

Szentmise a Magdolna torony elõtti téren, a volt.
Helyõrségi templom alapjainál. Idõpont: 2009. szeptem-
ber 26. 19.00 óra.
SSzzaakkrráálliiss  ééppííttmméénnyyeekk  aa  KKáárrppáátt--mmeeddeennccéébbeenn  
--  ffoottóókkiiáállllííttááss

Helyszín: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pince
Galériája (Budapest, I., Táncsics Mihály u. 1.). Nyitva tar-
tás: 2009. október 9-ig, 10.00-18.00 óráig. Maczkó
Erzsébet és Rainer Péter fotókiállítása ízelítõt ad a
Kárpát-medence kevésbé ismert helyein, településein
napjainkban még látható szakrális építészeti öröksé-
günkbõl.

FFéénnyytteemmpplloomm
Helyszín: Magdolna torony. Idõpont: 2009. szeptember
19. 19.00 óra. A volt budavári helyõrségi templom a má-
sodik világháború idején elpusztult, csak a toronyrésze
maradt meg, Romjain lézer sugarak segítségével fénybõl
visszaépítik a templomot. Köszöntõt mond: Sediánszky
János alpolgármester. Cserkó Zoltán atya beszél az egy-
begyûlteknek és szakrális ételeket osztanak: kenyeret,
szõlõt. Közremûködik: Oberfrank Pál, Magnificat kórus,
Barnabás fuvola kvintett. Bemutatkozik a Vinum Pri-
matis kiváló boraival, a Litea könyvesbolt kínál szakrális
irodalmi alkotásokat.
KKrriisszzttuuss  áábbrráázzoollááss  --  kkeerreesszztt

Helyszín: Szent Mihály kápolna (Szentháromság tér,
Halászbástya alatt). Megnyitó: 2009. szeptember 20.
16.30 órakor. Látohatható: szeptember 27-ig. A kiállítást
megnyitja: Kálmán Peregrin atya. Kiállítók: Aknay János;
Borza Teréz; Búza Barna; Boldi (Szmrecsányi Boldizsár);
Boros István; Bohus Áron; Csikai Márta; Czóbel Marianna;
Háger Ritta; Krizsán Zoltán; Krisztiáni Sándor; Kovács-
Gombos Gábor; Lugossy Mária; Olescher Tamás; Pálos
Anna; Sulyok Gabriella; Szablyár Zsuzsanna; Szöllõssy
Enikõ; Péreli Zsuzsa.
VVáárroossnnéézzõõ  ssééttaa  aa  bbuuddaaii  DDuunnaa--ppaarrtt  tteemmpplloommaaii  kköözzöötttt

Idõpont: 2009. szeptember 26., 10.00-12.30 óráig.
Útvonala: Budai Szent Flórián Görög Katolikus templom -
Szent Ferenc sebei templom - Felsõvízivárosi Szent Anna
Templom - Budapest-Budai Református templom - Al-

sóvízivárosi Árpád-házi Szent Erzsébet plébániatemp-
lom. Találkozás a Bem téren a Bem szobornál / a séta idõ-
tartama kb. 2,5 óra. Kapcsolattartó: Káldi Emese (06-
20-91 3-3373).
AA  DDuunnaa--ppaarrtt  tteemmpplloommaaii  bbiicciikklliivveell

Idõpont: 2009.szeptember 27., 9.30-13.30 óráig.
Útvonala: Frankel Leó úti zsinagóga - Budai Szent Flórián
Görög Katolikus templom - Szent Ferenc sebei templom
- Felsõvízivárosi Szent Anna Templom - Budapest-Budai
Református templom - Alsóvízivárosi Árpád-házi Szent
Erzsébet plébániatemplom - Szent Gellért Sziklakápolna.
Találkozás a Frankel Leó úti zsinagóga elõtt (II. Frankel
Leó út 49.), a túra idõtartama kb. 4 óra. Kapcsolattartó:
Káldi Emese (06-20-91 3-3373).
FFaassssaanngg  LLáásszzllóó  oorrggoonnaa  hhaannggvveerrsseennyyee

Helyszín: Szent Ferenc sebei templom. Idõpont:
2009. szeptember 22., 19.00 óra. Fassang László a bu-
dapesti Zeneakadémián és Párizsban szerzett diplo-
mát. Egy évet töltött Japánban, 2004-ben megnyerte a
Chartres-i orgonaverseny interpretációs nagydíját és
közönségdíját is. Szólólemezei jelentek meg Japánban
és Franciaországban. Világszerte koncertezik és tavaly
szeptembertõl a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
orgonatanára. 

MMûûssoorr.. Bach: Esz-dúr prelúdium és fúga BWV 552,
Liszt: Évocation, Schumann: Négy vázlat, Saint-Saens:
Haláltánc, Improvizáció. Saját verseit elõadja: Czigány
György.

PPrrooggrraammookk
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A cím megtévesztõ. Elsõ olvasásra úgy értelmez-
hetjük: nagyon jó képek. Remekmûvek. Belép-
ve az apró terembe, rögtön látjuk, valóban álla-
tokról van szó. Vidám játékosságról. A megér-
demelt Munkácsy-díj után mindenki nagy és
komoly bemutatkozást várt, de a mûvész ezt vá-
lasztotta, nem tagadva meg érzések, színek és
gondolatok harmóniáját.

A tipográfusnak indult Kiss Ilona, már pályá-
ja kezdetén megmutatta, hogy a
könyv számára, -benne vizuális je-
lekkel-, szobor és festmény egyszer-
re. Ebbõl következett, hogy mun-
kásságában a különféle mûfajok
iránti érdeklõdés egyszerre van je-
len. Finom mívességgel megoldott
munkák ezek, sokoldalú kulturális
örökségbõl építkezõ világ, magyar
és európai. Tiszta és egyszerû gon-
dolatok. Veszendõ szépségek, a gra-
fika nyelvén, olajképeken, vegyes
technikájú mûveken, törékeny mû-
vészkönyveken. (1993-as megalaku-
lása óta szinte nincs olyan, a könyv-
vel kapcsolatos itthoni és külföldi
rendezvény, ahol ne szerepelne a
Magyar Mûvészkönyv-alkotók Tár-
saságával. És egyénileg is. Ahogy

mondja, megõrzik eredeti rendeltetésüket, la-
pozva, olvasva tárják fel magukat.)

A legszebb állat a ló. Kár, hogy róla nincs kép,

bizonyára azért, mert többen feldolgozták már
ezt a gazdag lehetõséget. A Krízis koca malacai
nem körbe röfögik anyjukat, nem szopnak egy-
mást lökdösve. Mintha magas húshegy lenne,
úgy szaladgálnak a hátán a virgonc csemeték.
Három vak barlangi gõte remek sorozat, a
Rókalesen dús szövésû olaj, a Terülõ nyulas
mustra diptichon, a drótkeret sûrû hálójával
szemben ott a rózsaszín hosszúfülû csapat.

Meeree? Útkeresõ, már a címében is találó meg-
fogalmazása az eltévedt birkáknak. A kiállítás
legszebb munkája: a Hazafelé. A drótháló, fém,
textil vegyes technikájú dobozkép sejtelmes
üzenet. Mintha páraõzek futnának ki az alko-
nyi erdõ ködfüst ragyogásában.

A sokszor megcsodált mûvészkönyvek közül
ezúttal csak kettõt láthatunk. Petõfi: A farkasok
dala csupa éjsötét dráma, La Fontaine kötete
tanulságos állatmese felnõtteknek. A könyv-
tárgy formailag a könyvre utal. Jellemzõje az in-
dítékok, attitûdök sokfélesége, a rejtélyesség. A
mûvész legkülönfélébb anyaggal dolgozik. A fa-
tábla, a szövött anyag, a merített papír, a viasz, a
drótháló, különféle fémek harmonikus egység-
be forrnak össze a mûveken. Voltaképpen
plasztikák ezek, bár a festõi elem is dominál, hi-
szen a színek fontos szerepet játszanak.

Kiss Ilona mostani kiállítására is a poézis a jel-
lemzõ, de ott van a játékosság, a kísérletezõ
kedv, a ráció, és a mindent átszövõ emlékezet.
Az ajándékozás elfojthatatlan vágya. Útbaindí-
tó mesterei mellett, több múzsa is fogja a kezét,
bizonyára ezért e gazdag teremtés, bennünk pe-
dig a kíváncsiság: régi és újabb munkáit együtt
látni mielõbb.

Fenyvesi Félix Lajos

 Ma már sokan meglepõdnek, hogy a Bem rakpart-
ról indultak, hiszen a törzsközönségük évtizedeken
keresztül a Marczibányi téri Mûvelõdési Házba járt
Kalákát hallgatni…

Negyven évvel ezelõtt a Marczibányi téri épület
még föl sem épült. A helyén ugyanaz a ródlipá-
lya volt, ahol gyerekkoromban szánkóztunk.
Akkoriban a Bem rakparti mûvelõdési ház friss
hangú helynek számított, egyetemistaként elsõ-
sorban a Tolcsvay-klub miatt jártam oda. A
Tolcsvay testvérek számait hallgatva jutott eszem-
be, hogy hasonló stílusú dalokat én is tudnék ír-
ni. Felhívtam Mikó Istvánt, akivel korábban is
énekeltünk már együtt verseket és régóta ismer-
tük egymást, hisz egy iskolába jártunk – a Lo-
rántffy Zsuzsanna Zenei Általános Iskolába – és
felvetettem, hogy alapítsunk egy együttest.
Másnap megtartottuk az elsõ próbát, majd szól-
tam Tolcsvayéknak, akik megengedték, hogy mi
is színpadra lépjünk.

 Kikbõl állt az elsõ formáció?
Veress Panka (ma dramaturg), Mikó István (ma
színész, színigazgató) és mi ketten Vilmossal al-
kottuk a zenekart. Ma Becze Gábor, Gryllus Vil-
mos Radványi Balázs és jómagam vagyunk a
Kaláka együttes.

 A kezdetektõl Kaláka néven szerepeltek?
Már az elsõ próbán eldöntöttük a nevet, amelyet
eredetileg Mikó Zoltán, Pista édesapja javasolt.
Azonnal megtetszett mindenkinek, ezért nem is
kísérleteztünk mással.

 Emlékszik a legelsõ dalokra?
Elsõsorban Pista által megzenésített verseket, és
népdalokat énekeltünk. Köztük volt Radnóti
Miklós: Éjszaka címû verse, Csokonaitól a Szere-
lemdal a csikóbõrös kulacshoz és Petõfitõl a Megy
a juhász szamáron.

 Maradt emléke a legelsõ koncertrõl?
Abban az idõben a dobogó a nagyterem másik ol-
dalán volt. 1969. november 29-edikén léptünk
elõször színpadra. Ma is emlékszem, hogy a tor-
komban dobogott a szívem, amikor kiálltunk a
közönség elé.  

 Október 3-án milyen mûsorral térnek vissza a
Budavári Mûvelõdési Ház színpadára? 

A 25-dik, 30-dik jubileumon a régi tagokat is meg-
hívtuk, ezúttal azonban kvartett koncertet ját-
szunk. Más meglepetéssel készülünk, ugyanis fel-
újítunk olyan dalokat, amelyeket mostanában
nem szoktunk játszani. Radnóti Miklós Éjszaka
címû verese – amelyet már a legelsõ estünkön is el-
énekeltünk – biztosan elhangzik majd.              ó. a.

Negyven éves a Kaláka

A Bem rakpartról indultak 
A Kaláka együttes egyetlen koncert erejéig, október 3-án visszatér elsõ fellépése színhelyére, a Budavári Mûvelõ-
dési Házba. A negyvenedik születésnapját ünneplõ zenekar a Sebõ klub vendége lesz. Gryllus Dánielt, a Kaláka
vezetõjét, a kezdetekrõl és a Bem rakparti elõadásról kérdeztük. 

Kiss Ilona kiállítása az Art 9 Galériában

Állati jó képek

Koncert a zenepavilonban
Szeptember 24-én, 10.45 órakor a  Magyar Állami

Népi Együttes zenekari koncertjét hallgathatják meg az
érdeklõdõk a Szentháromság téri zenepavilonban a
Hagyományok Háza szervezésében.

Budavári Mûvelõdési Ház
(Budapest, I., Bem rkp. 6.)

Szeptember 24. csütörtök 14.00: óra Tájak, Korok,
Múzeumok Egyesület Chemolimpex Nyugdíjas Cso-
portja. Klubvezetõ: Cser Jánosné.

Szeptember 24. csütörtök 17.00 óra: Tabán Sportkör.
Hazai túrák DVD-vetítés, elõadó: Melicher Sándor. Klub-
vezetõ: Kormos Vera.

Szeptember 25. péntek 14.00 óra: Budavári Filmklub
a Tabán Moziban: Nász ajánlat. Helyszín: I. kerület Krisz-
tina krt. 87-89.

Szeptember 25. péntek 11.00 óra: „Amit a jövendõ-
ben láttam…” Mesekirály. Emlékezés Benedek Elek
születésének 150. évfordulóján. Az Irka Kör zenés iro-
dalmi mûsora. Belépõ: 200 Ft.

Szeptember 26. szombat 19.00 óra: TÉKA Klub.
Tánctanítás és vigadalom magyar népzenére. Belépõ:
gyerek 400 Ft, felnõtt 700 Ft.

Szeptember 27. vasárnap 19.00 óra: Regejáró Miszt-
rál Mûvészeti Klub. Vendég: Nyesõ Mari és barátai.
Belépõ: 600 Ft.

Magyar Emlékekért 
a Világban Közhasznú Egyesület
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)

Október 20. kedd, 18 óra: A régi magyar költészet ün-
nepe, Balassa Bálint születése napja. Dr. Prokopp Mária
professzor asszony és vendégei: dr. Szentmártoni Szabó
Géza és dr. Kovács István elõadása, Pálmai Árpád ka-
marazenekara közremûködésével.

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

Október 4-én, vasárnap 20.00 órakor hangverseny
az erdélyi, a felvidéki és a délvidéki Vasárnapi Iskola
mozgalom támogatására, Mádl Dalma asszony védnök-
ségével. A történelmi Magyarország zenéje: Deppisch

Bálint, Esterházy Pál, Michael Haydn, Istvánffy Benedek,
Linzenpolz Simon mûvei. Zádori Mária estje. Közremû-
ködnek muzsikus társai: Draskóczy Eszter, Petõfi Erika,
Rácz Erzsébet (hegedû), Kallai Nóra (cselló), Fodor Péter
(nagybõgõ), Kõházi Edit, Hamar Gergely (oboa), Dobozy
Borbála (continuo), korabeli hangszereken, valamint
Szutrély Katalin (ének). Vezényel: Csányi Tamás.

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

Herman Levente: Zóna címû kiállítása. Megtekinthe-
tõ: október 11-ig.

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

Szotyori László: Képregény. Nyitva tartás: keddtõl-
szombatig 11-18 óráig.

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

MMaaggyyaarr  ÁÁllllaammii  NNééppii  EEggyyüütttteess::  Édeskeserû – Tánc er-
délyi népzenére szeptember 25. 19 óra: A tánckölte-
mény az alkotók egyéni látásmódját tükrözve megpró-
bálja összefoglalni Erdély párját ritkítóan gazdag hagyo-
mányos tánc- és zenekultúráját. 

MMaaggyyaarr  ÁÁllllaammii  NNééppii  EEggyyüütttteess:: Földön apám fia volnék
szeptember 30., 15 óra. A homok-és videóanimációkkal
színesített mûsor utazás térben, idõben, képzeletben.
Emlék az útról, amelyen együtt jártunk, személyes,
megélt élményeink felidézése – színpadra állítva a Kár-
pát-medence legszebb táncait.

NNééppii  iippaarrmmûûvvéésszzeettii  kkiiáállllííttáássookk a Szilágyi Dezsõ téren
a Magyar Népi Iparmûvészeti Múzeumban. Nyitva tar-
tás: hétfõtõl csütörtökig 9-16, péntek 9-13 óráig. 

JJááttéékkttóóll  aa  mmeesstteerrssééggiigg – A Népi játék és kismestersé-
gek oktatója tanfolyam hallgatóinak kiállítása szeptem-
ber 25-október 30. 

A folklorista Vikár Béla címû, a NNéépprraajjzzii  MMúúzzeeuumm  ééss  aa
HHaaggyyoommáánnyyookk  HHáázzaa közösen rendezett kiállítását szep-
tember 29-én 15 órai kezdettel nyitja meg Voigt Vilmos
folklórkutató. 

A kiállítás anyagát szerkesztette Pávai István és Sebõ
Ferenc.  

PPrrooggrraammookk



IInnggaattllaann

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

NNaappooss lakás eladó az Attila úton, a Horváth-kert közelében. 57
nm-es, külön bejáratú szobás, 3 francia erkélyes hangulatos la-
kás, 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..  FFaazzeekkaass utca Batthyány utca sarkán 78 m2-es kertre és
utcára nézõ két szoba + hall + fél szoba erkélyes lakás tulaj-
donostól eladó. Irányár: 24 millió Ft. Tel.: 06-30-9923-136.

VVáárrii,, önkormányzati 85 nm-es, kettõ és fél szobás, elsõ
emeleti utcai-udvari lakásom örökbérleti joga átadó, vagy ki-
sebb vári önkormányzatira cserélném értékegyeztetetéssel.
Csereérték: 345.000 Ft/nm. Tel.: 06-30/752-3946. (1)

II..  KKaappuucciinnuuss utcában kiadó újépítésû liftes házban, III.
emeleti 130  m2-es nívós lakás, dupla garázzsal. 1100 Euro.
Tel.: 06-30/251-4000.

GGaarráázzss a Naphegyen, a Fenyõ utcában, hosszú távra ki-
adó. Tel.: 06-30/38-31-379.

MMéésszzáárrooss utcában, a Duna TV mellett eladó 2 szobás, jó
elosztású, 2. emeleti, napos lakás. Tel.: 06-20/320-4127.

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

XXIIII.. ker. Tornalja utcában felújított, 47 nm-es, kertre né-
zõ, erkélyes lakás cirkóval, vízórával, bútorozottan is tulaj-
donostól eladó. Irányár: 22 M Ft. Érd.: 06-30/914-1390.

II..  BBuuddaaii Várban 4 lakásos mûemlékházban I. emeleti,
közvetlenül a tetõszint alatt lévõ, így elviekben a tetõtér fe-
lé bõvíthetõ 57 m2-es, 2 szobás, felújított, napfényes, egye-
di gázfûtéses önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó. A
lakáshoz egy nagy terasz használati lehetõsége is tartozik.
Csereirányár: 19,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

EEllaaddóó teljes körûen  felújított, hangulatos négyszobás fél-
emeleti lakás az Ostrom-Várfok utca sarkánál. Cirkó, gyö-
nyörû fürdõszoba, beépített konyhabútor. További infomá-
ciók és képek: oalfoldy@t-online.hu vagy 06-20/993-
0260.

RReemmeekk garzon a Budai Várban! Országház utcában, a
Szentháromság tér közelében - karbantartott épületben lé-
võ jó állapotú, egyedi gázfûtéses, 30 m2-es I. emeleti önkor-
mányzati lakás örökbérleti joga átadó. A lakás a tetõtér felé
elviekben bõvíthetõ. Csererányár: 10 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chel-
lo.hu.

II..  BBuuddáánn - a Budai Vár szomszédságában a Hunyadi János
úton  – felújított, patinás épületben lévõ 119 m2-es, 3,5 szo-
bás, klasszikus polgári elosztású, a Budai Várra panorámás,
összkomfortos önkormányzati lakás bérleti joga átadó.
Csereirányár: 25 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

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

II..  CCssaallooggáánnyy utcában 1,5 szobás, erkélyes , összkomfor-
tos, jó állapotú, gázfûtéses, világos, napfényes lakás tulajdo-
nostól eladó. A IV. emeleti utcára és belsõ kis kertre nézõ la-
kás alakítható és várja fiatalos, sportos leendõ tulajdonosát.
Irányár: 18,9 M Ft. Érd.: 06-20/537-4372.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  Budai Várban az Úri utcában egy-
mással szemben lévõ 2 földszinti lakás örökbérleti joga
együtt vagy külön elcserélhetõ: az egyik 70 m2-es igénye-
sen, frissen felújított, új gépészettel kialakított, cirkófûtéses
2 szoba étkezõs, csere irányára: 24,9 M Ft. A lakással szem-
közti 91,5 m2-es 2,5 szobás, cirkófûtéses önkormányzati la-
kás örökbérleti joga szintén átadó, melynek csereérték
irányára 34,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/964-7056, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban az Országház utcában – a Szenthárom-
ság tér közelében - 10 lakásos  épületben lévõ 43 m2-es, 1
szoba étkezõs, felújított, cirkófûtéses, hangulatos önkor-
mányzati lakás örökbérleti joga átadó. A lakás I. emeleti, így
a tetõtér felé elviekben bõvíthetõ. Csereirányár: 13,5 MFt.
Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-30/964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Naphegyen a Zsolt udvarban együtt
vagy külön eladó 2 egymás melletti épületben lévõ újszerû
állapotú öröklakás. Az egyik 58 m2-es 2 szobás, nagy tera-
szos, cirkófûtéses öröklakás. Irányár: 29 M Ft. A másik 112
m2-es, 4 szobás, dupla komfortos, cirkófûtéses, erkélyes, klí-
más, riasztós, azonnal beköltözhetõ öröklakás. Irányár: 59,9
M. A lakásokhoz garázs lehetõség is tartozik (+ 3,5 M Ft/db).
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261 06-30/488-2203, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a hangulatos Logodi utcai kertek felé nyíló pano-
rámás kilátással eladó 72 m2-es 2,5 szobás III. emeleti hívó-
liftes épületben lévõ, polgári belméretû, egyedi gázfûtéses
felújítandó öröklakás. Irányár: 24,3 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-2136, 06-30/488-2203, e-mail: wagnera1@chel-
lo.hu.

IIII..  GGáárrddoonnyyii Géza utcában eladó I. emeleti 150 m2-es mo-
dern, exkluzív, panorámás lakás. 79,9 M Ft. Tel.: 06-
30/251-4000.

II..  BBuuddáánn az Attila úton Vérmezei panorámás 2 erkélyes,
legfelsõ IV. emeleti, 99 m2-es, liftes, klasszikus Bauhaus-
épületben lévõ, összkomfortos, 2,5 szoba hallos, jó alapterü-
leti elosztású öröklakás önálló tárolóval eladó. Irányár: 35 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-1933, e-ma-
il: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Vérmezõ közelében, hívóliftes karbantartott
Bauhaus-épületben II. emeleti, déli fekvésû 102 m2-es re-
mek alaprajzi elosztású 2,5 szoba hallos, összkomfortos, cir-
kófûtéses 2 erkélyes öröklakás eladó. Irányár: 25,9 M Ft .
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

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

SSzzoollggáállttaattááss

TTáárrssaasshháázzkkeezzeellééss, közös képviselet – korrekt, megbízható
módon. Flott-Home Bt. Telefon: 06-1-274-6135, 06-70-
940-3865; czakoszilvia@gmail.com.

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..  °°

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

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

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

AAddááss--vvéétteell

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

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

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, könyvtá-
rakat, régi térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes le-
velezõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-régi-
ségeket. Díjtalan kiszállás, -értékbecslés, készpénzfizetés!
Tel./fax: 212-8909. Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 10-18 óráig,
szombaton 10-13 óráig.°°

CCAANNDDYY 175 literes fagyasztóláda (8.000 Ft); szobabicik-
li (6.000 Ft); KRUPS háztartási palcsintasütõ (2.000 Ft) el-
adó. Tel.: 213-5223.

VVeeggyyeess

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

ÁÁllllááss

BBeejjáárróónnõõii munkát vállalok heti 1-2 alkalommal, nagy
gyakorlattal, angol nyelvtudással. 50-es budapesti hölgy.
Tel.: 210-2563, este 20 óra után.

KKrriisszzttiinnaa körúti társasház I. kerületben, Krisztina körút
közelében lakó gondnok-takarító vállalkozót keres. Önélet-
rajzokat az allas@szelei-serfozo.hu emailcímre várjuk
szeptember 18-tól szeptember 28-ig.

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

Közlemény

ÉÉlliiáássnnéé Novák Veronika festõmûvész kiállítása október
1-jén 17 órakor nyílik az Országos Mezõgazdasági Könyv-
tárban. Budapest, I. Attila út 93. Tel.: 3568-861.

EEggéésszzsséégg

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

II..  kkeerrüülleettbbeenn  llaakkóó  ééss  éévveekk  óóttaa  aa  kköörrnnyyéékkeenn  ddoollggoozzóó,,  lleeiinn--
ffoorrmmáállhhaattóó,,  4455  éévveess,,  sszzaakkkkééppzzeetttt  ááppoollóónnõõ  ootttthhoonnii  sszzaakk--
ááppoolláásstt  ééss  ggoonnddoozzáásstt  vváállllaall..  2244  óórrááss  ggoonnddoozzáássnnááll  öösssszzee--
sszzookkootttt  vváállttóóttáárrssaakkkkaall  ddoollggoozzoomm..  TTeell..::  0066--2200//336655--22445555..

KKIINNEEZZOOLLÓÓGGIIAA.. Feldolgozatlan érzelmek, sérelmek, közös-
ség-beilleszkedési, párkapcsolati, szexuális és testsúly-prob-
lémák oldása; balesetek, betegségek lelki hátterének feltárá-
sa, önbizalomerõsítés, életcéloldás! Matok Eleonora, konzul-
táns facilitátor: 06-70/512-4210.

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
húszéves gyakorlat. Telefon: 213-7747, 06-20/518-2808.°°
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TTáárrsskkeerreessõõ

VÁRNEGYED
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. 

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon/fax: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek
a (06-20)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@freestart.hu címen. Nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. Nyomás: Innova-Print Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.

IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

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

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!!!

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

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

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

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

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

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

s

s

A hirdetések tartalmáért 
a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

EEggéésszzsséégg

OOkkttaattááss

VVeeggyyeess

ÁÁllllááss

KKöözzlleemméénnyy

SSzzoollggáállttaattááss

AAddááss--vvéétteell

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi 

rendelõben az ebek mikrochippel 
történõ ellátását és regisztrációját 

önköltségi áron 
(bruttó 2200 forint) megkezdtük.
Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48.

Telefon: 213-6874 
Kérjük éljen a lehetõséggel! Ha nem kapja a Várnegyed

újságot, értesítse a terjesztõt!

E-mail: szepig@freemail.hu
Telefon: 06-20-467-9352
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HHiirrddeesssseenn  aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!
Üzenete minden I. kerületi családhoz eljut!

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

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

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

24.000 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

12.000 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
160.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
26.000 Ft+ÁFA

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

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