
Továbbra is népszerûek a kerületi oktatási in-
tézmények. A három önkormányzati fenntartá-
sú általános iskolában 120 kis elsõs kezdte meg
tanulmányait, míg a gimnáziumokba száz-
nyolcvanan felvételiztek sikeresen.

A szigorú szabályok miatt az önkormányzati
kezelésben lévõ általános iskolákba szinte ki-
zárólag kerületi gyerekeket vettek fel. A
Közoktatási Törvény ugyanis kimondja,
hogy kötelezõ felvenni az intézmények körze-
tében élõ jelentkezõket. Amennyiben velük
az osztály létszáma nem éri el a huszonhatot,
a fennmaradó helyeket körzeten kívüli, akár
más kerületekbõl érkezõkkel is feltöltheti az
intézmény. 

Elõfordulhat, hogy a körzetes gyerekek lét-
száma meghaladja az osztályonként megen-
gedett maximumot, ebben az esetben újabb
osztályt kell alakítani. Idén is két elsõ osztály-
lyal kezdi a tanévet a Batthyány és a Lisznyai
általános iskola, míg a Budavári iskolában

egy elsõ osztály kezdte meg az évet. Megma-
radtak a speciális évfolyamok, hiszen az elõzõ
évhez hasonlóan a normál tantervû mellett a

Batthyány iskolában Montessori, míg a
Lisznyaiban emelt óraszámú testnevelés ta-
gozatra is lehetett jelentkezni. 

A három kerületi fenntartású gimnázium-
ba most is nagy volt a túljelentkezés, a Kosz-
tolányi, a Szilágyi és a Toldy gimnázium idén
is két általános tantervû osztályt indított.

A 2009/2010. tanév legfontosabb idõ-
pontjai. Elsõ tanítási nap: 2009. szeptember
1. Utolsó tanítási nap: 20010. június 15.
Utolsó tanítási nap végzõs évfolyamok-
nak: 2010. április 30. Az elsõ félév 2010. janu-
ár 15-ig tart.

Tanítási szünetek. Õszi szünet: 2009. ok-
tóber 26-30. a szünet elõtti utolsó tanítási nap
október 22., az elsõ tanítási nap november 2.
Téli szünet: 2009. december 23-31. a szünet
elõtti utolsó tanítási nap december 22., az elsõ
tanítási nap január 4. Tavaszi szünet: 2010.
április 2-6.
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Augusztus 21-tõl nem hajthatnak át a Margit hídon
az autósok és a motorosok a szerkezet felújítása miatt.
Budapest legforgalmasabb átkelõjét hosszabb ideig
csak a gyalogosok, a kerékpárososok és a BKV jármû-
vei használhatják. A „Budapesti Margit híd és kap-
csolódó közlekedési rendszer” elnevezésû program kere-
tében a hidat az Európai Unió Strukturális Alap tá-
mogatásával újítják fel, az autósforgalom korlátozá-
sával járó munkálatok elõreláthatóan 2010 augusz-
tusáig tartanak. 

A híd mûszaki megerõsítése érdekében ortotrop
lemezre cserélik a mederhíd és a szárnyhíd pálya-
lemezét, kiszélesítik a hídpálya északi oldalát, új
merevítõ rácsozást és támfalakat építenek. Szin-
tén megvalósul a budai és a pesti oldalon a parti
pillérek kiszélesítése, így a jövõben egyszerûsö-
dik a hídra történõ fel és lehajtás, míg a középpil-
lér átépítésével a szigeti kapcsolat meglehetõsen
szûk kanyarívét bõvítik. Megszûnik ugyanakkor
a sziget felé a gyalogos aluljáró, az áthaladást
ezért a felszínen, lámpás keresztezõdéssel oldják
meg. 

A tömegközlekedéssel utazók biztonságát szem
elõtt tartva kiszélesítik és korláttal látják el a Mar-
git-szigeti villamos-megállóhely peronjait. Az út-
pálya és a szerkezet felújítása mellett a hídon átve-
zetõ víz-, gáz- és termálvezetékeket is átépítik. 

Nem marad el a Margit híd mûemléki rekonst-
rukcióját sem. Ennek keretében restaurálják és
visszaépítik a pillérek szobrait, a sziget két vámhá-
zát valamint a parti pilléreket Az aluljárókat
Zsolnay csempével burkolják, felújítják a korláto-
kat és a díszpárkányokat, valamint elkészül a dísz-
kivilágítás is. 

A hídon a felújítás ideje alatt csak a villamosok
és a BKV-autóbuszok közlekedhetnek. A foko-
zott balesetveszélyre tekintettel a szigeti szárny-
hídnál lévõ megálló ugyanakkor nem üzemel. A

gyalogosok a déli járdát vehetik igénybe, a kerék-
párosok pedig a KRESZ szabályai szerint tolhat-
ják át a hídon biciklijüket.

A szigeti bejáró, vagyis a szárnyhíd lezárása alatt
a Margit-sziget még a BKV jármûvei számára is ki-
zárólag az Árpád híd felõl lesz megközelíthetõ.
Ennek kompenzálására a 26-os autóbusz az Ár-
pád híd felõl a Centenáriumi emlékmûig közle-
kedik. Budáról új, átszállásmentes kapcsolat léte-
sült a 134-es autóbusz vonalának a szigetig törté-
nõ meghosszabbításával. 

A híd felújításban érintett, elsõsorban kötött-
pályás járatok sûrûsége szeptember elsejétõl vál-
tozik. Napközben sûrített ütemben jár a 2-es met-

ró, míg a 4-es és a 6-os villamosok csúcsidõben
kétpercenként közlekednek. A jelenlegi 36 he-
lyett 40 villamos jár majd annak érdekében, hogy
a munkaterületen életbe lépõ 10 km/órás sebes-
ségkorlátozást ellensúlyozza.

A reggeli, illetve délutáni órákban gyakrabban
közlekedik az 1-es illetve a 17-es villamos, a szent-
endrei HÉV kapacitását háromról hat kocsira
növelik. A 91-es buszcsalád a felújítás ideje alatt
elkerüli a Margit hidat, a járat vonalát azonban a
BKV meghosszabbította a Moszkva térig. Szep-
tember 1-tõl a reggeli és az esti órákban sûrítik a
11-es buszok követési idejét.

(Folytatás a  3. oldalon) 

Egy évre lezárták a Margit hidat

Megkezdõdött a felújítás
Szépülõ iskolák, megújuló
óvodák és bölcsõdék
A nyári tanítási szünetet kihasználva, idén is felújí-
totta oktatási és mûvelõdési intézményeit a Bu-
davári Önkormányzat. A fejlesztéseknek köszön-
hetõen a kerületi bölcsõdékben, óvodákban és is-
kolákban az eddiginél jobb körülmények várják a
gyerekeket.

Újra visszafoglalták Budát
Háromnapos rendezvénnyel ünnepelték a  csaknem
másfél évszázadon át török kézben  lévõ budai Vár
visszafoglalásának 323. évfordulóját. A Budavári Pa-
lota Újvilág kertjében fényûzõ török sátrak, vitézi
bemutatók, valamint színvonalas történelmi elõadá-
sok és látványos ostromjáték várta az érdeklõdõket,
akik a korabeli díszletek között személyesen is átél-
hették Buda visszafoglalásának történetét.

A musicalgála fantomja
Bardóczy Attila néhány héten belül immár második
alkalommal szerepelt a kerületi közönség elõtt.
Július 14-én a Francia Intézet szabadtéri színpadán
sanzonokat énekelt, majd az elmúlt hétvégén a
Nyárbúcsúztató bálon a musicalgála résztvevõje
volt. A mûvésszel a fellépés elõtt beszélgettünk. 
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Közmeghallgatás a kerületben

Szeptember 30-ig igényelhetõ a beiskolázási segély a Népjóléti Irodánál. Az iskolakezdés évrõl - évre nagy
terhet ró a családokra. 

A Budavári Önkormányzat beiskolázási segéllyel nyújt támogatást a rászoruló családoknak. Beiskolázási
segélyre jogosult az általános, vagy - a 19. életévét még be nem töltött - nappali tagozatos középiskolás
gyermek szülõje, aki a gyermek nevelésérõl saját háztartásában gondoskodik, ha a családban az egy fõre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, azaz
jelenleg az 57.000 Ft-ot. A beiskolázási segély mértéke - iskoláskorú gyermekenként - az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 30%-a, azaz jelenleg 8.550 forint. 

A beiskolázási segély megállapításához szükséges az igénylõ és a vele közös háztartásban élõ család-
tagok jövedelemigazolása, valamint 16 évnél idõsebb nappali tagozatos középiskolás esetén iskolaláto-
gatási igazolás.

További információ a 458-3039-es telefonszámon vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Irodákon
kérhetõ. Az Ügyfélszolgálati Irodák elérhetõsége: II..  KKaappiisszzttrráánn  ttéérr  11..  ffsszztt..  1100.., telefon: 458-3030, 458-
3025, II..  AAttttiillaa  úútt  1122.. telefon: 356-9884, II..  IIsskkoollaa  uu..  1144--1166, telefon: 225-7276; 225-7277.

Önkormányzati támogatás a családoknak  

Segítség az iskolakezdéshez

Úgy tûnt, mintha augusztus 29-én szólt volna valaki az idõ-
járásfelelõsnek, hogy a Tabánban Nyárbúcsúztató bált kí-
vánnak tartani. Az „illetékes” mindent meg is tett a kániku-
lai hõség megszüntetéséért, és egész nap olyan hûvös, esõs idõt
küldött Buda fölé, mintha valóban beköszöntött volna az õsz.
Ám a táncolni és szórakozni vágyó közönség nem adta fel.
Kora este sok család látogatott el a „Czakóra”, õk így is felhõt-
lenül szórakoztak. Nagy sikert aratott a musicalgála és a tû-
zijáték. (Tudósítás az 5. oldalon)

Nyárbúcsúztató
2009

Tanévnyitó a Kosztolányi iskolában



Augusztus 20-a délutánján, a Vár Savoyai tera-
szán a Csombor zenekar muzsikája, majd Petrás
Mária népdalénekes köszöntötte mindazokat,
aki aratókoszorúval, kenyérrel és borral érkeztek
a kenyérszentelés ünnepére. 

Az érdeklõdõket dr. Nagy Gábor Tamás, Bu-
davár polgármestere üdvözölte. Bevezetõjében
Szent István alakját méltatta, akit, amerre magya-
rok laknak, mindenütt megünnepelnek. -Talán
ez a legrégebbi ünnepünk, amely Szent László
idejébõl ered. Istvánt a nép kezdte szentként tisz-
telni, ünnepének máig ható üzenete a mélyen
gyökerezõ, az élõ közösséget összetartó kultusz és
rítus. Ezer éve – épp úgy mint napjainkban – vál-
ságban volt az ország. István fölismerte, hogy töb-
bé nem lehet a régi módon tovább élni. Tör-
ténelmi szerepe abban állt, hogy megalapította a
magyar államot.

E nap régi szokása, hogy áldást mondanak a ke-
nyérre, amely megszentelt dolog, az élet jelképe.
Eleink saját munkájuk gyümölcsét áldották meg;
megszegték a kenyeret, és a kés hegyével keresztet
vetettek rá – folytatta a polgármester. „A kenyér
az egyik legszebb magyar szó – írja Anyám kenye-
ret süt címû novellájában Végh Antal. – A ke-
nyér az ételek között olyan, mint az imádságok
között a Miatyánk.” 

Hajdan a szülõ nõ ágyába kenyeret tettek.
Mindennapi életünk alaptápláléka mélyebben
beivódott szólásainkba, közmondásainkba, mint
gondolnánk. Egy közmondásunk szerint annak,
aki éhes, a kenyérhéj is édes. A magyar, ha a meg-
élhetéséhez szükséges anyagiakat teremti elõ, ke-
nyeret keres. Mindig is nagy becsben tartották
azt, aki a maga kenyerén boldogult. Akivel közös
háztartásban él az ember, azzal egy kenyéren él,
mindaddig, amíg kétfelé nem vágják a kenyeret,
azaz el nem válnak. Ha kenyértörésre, azaz szakí-
tásra viszik meghasonlásukat a felek, akkor külön
kenyéren fognak élni. A kenyér, a mindennapi
betevõ az erény jutalma ebben a közmondásban:
„Ki dolgozni nem szeret, nem érdemel kenyeret”.
Egy szállóige szerint „ott a hazám, ahol a kenye-
rem”. A sor folytatható, hiszen a kenyérhez még
számos további mondás fûzõdik. Egy azonban
biztos: Szent István nélkül nincs kereszt a kenyér
alján. A kenyeret õ tette különös tisztelet tárgyá-
vá a Kárpát-medencében.

Dr. Nagy Gábor Tamás a továbbiakban Ady
Endrét idézte, aki szerint augusztus huszadika „az

egész magyar nemzet neve napja”. -István király
annak idején nem adta el az ország javait – folytat-
ta a polgármester. Húsz évesen trónra ült, és or-
száglását hármas felelõsség uralta: Árpád vezér le-
származottjaként õseinek felelõssége, felkent ki-
rályként a rábízottakért való felelõsség, míg ke-
resztény emberként az erkölcsiség felelõssége. E

szilárd alapokon nyugodott a Szent Istváni-i ál-
lam. A közös hit kovácsolta össze az ott élõket.
2009-ben mindez azért fontos, hogy megkérdez-
hessük magunktól, hogyan bántunk a szellemi és
lelki örökséggel.

Ady – aki az elõrelátók közé tartozott – 1902.
augusztus 20-án így írt: „A nép vándorol ki. Az
adózás alatt nyög az egész ország. Közigazga-
tásunk, az állami életnek ez az esszenciája, min-
dene: példátlanul rossz. Szinte kevés reá az ázsiai
jelzõ.”  

– Új hit, új erõ és új munka kell, új államalapí-
tás! – mondta zárszóként dr. Nagy Gábor Tamás.
Az oktatás, az egészségügy és a rendõrség állapota
azt mutatja, hogy a társadalmi szerzõdés immár
felbontva hever az állam és polgárai között.

Folyik a leépítés, az „államtalanítás”. Az állam
megszegte kötelezettségét. A nép félelemben él,
bizalmatlan és kiszolgáltatott. Szerencsére van-
nak, akikben nem hunyt ki a hit szikrája, akik fe-
lelõsek örökségünkért, a másik emberért, önma-
gunkért – zárta ünnepi beszédét Budavár polgár-
mestere.

Az ünnepi köszöntõ után Petrás Mária a hagyo-
mányõrzõ és népmûvészeti körök tagjaival és a
határainkon túl élõ magyar ajkú résztvevõkkel
együtt elénekelte a Te benned bíztunk eleitõl fog-
va, és a Boldogasszony anyánk kezdetû imádságo-
kat, majd Zoltán atya, a Budavári Nagyboldog-
asszony Templom plébánosa idézett Szent Máté
evangéliumából. A kenyér- és halszaporítás törté-
netét a jelenkorhoz szóló példázatként említette
az összegyûltek elõtt, majd megszentelte az ország
különbözõ tájairól érkezett új kenyereket. A ke-
nyérszegés tisztessége Vajda László kovácsmester-
nek jutott. 

Az ünnepség végén a közönséget fiatal tánco-
sok kínálták egy falat új kenyérrel és egy pohárka
új borral.                                                                        r. a. 
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u A felnõtt tanulók hete, 2009. október 9-16.

A Felnõtt tanulók hete rendezvénysorozat a mûvelõdés és tanulás ünnepe, de
hogyan ünnepelünk, ünnepeljük-e egyáltalán a tanulást, különösen, ha felnõtt
korban döntünk úgy, hogy iskolapadba, vagy inkább számítógép elé ülünk.

Számtalan kérdés merül fel a felnõttkori tanulással kapcsolatosan és nem
csupán magához a felnõtt tanulóhoz intézve, hanem a család tagjaihoz is akár,
hiszen a munka, a gyermeknevelés melletti tanulás erõpróbáló feladat min-
denki részérõl.

Hogyan látják ezt a gyerekek, a fiatalok, a felnõttek, a család?
Az életen át tartó tanulás felismerése és szükségszerûsége egyre inkább

nyilvánvalóvá válik, és lassan mögöttünk marad a biztos pályakép, az egyszeri
diploma, hiszen ahogyan a világ változik, s benne minden, ami életünk megha-
tározója, felismerjük, hogy a tanulás, a változtatásra való képességünk a fo-
gódzkodó, az életminõségünket alakító tényezõ, s ez elsõsorban rajtunk múlik.

Mindenkinek más utat kell bejárnia, de mindig akad olyan példa és tapasz-
talat, amit érdemes megszívlelni, érdemes továbbadni, érdemes okulni belõle,
feltárni azokat a problémákat, amelyek a tanuló, képzõ, munkahely három-
szögében elõfordulhatnak és figyelemmel, belátással javíthatók, vagy éppen
elõremutató, sikeres együttmûködések.

Kíváncsian várjuk a pályázatokat!
**        **        **

s Tanulni érdemes!...?
PPáállyyáázzaattii  ffeellhhíívvááss  ffeellnnõõtttt  ttaannuullóókk  sszzáámmáárraa

A Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus, a Magyar
Népfõiskolai Társaság, a Magyar Pedagógiai Társaság és a Tudományos
Ismeretterjesztõ Társulat ppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett  aazzoonn  ffeellnnõõtttteekk  rréésszzéérree, akik mun-
ka mellett, vagy éppen munka nélkül vállalják a tanulást, továbbképzést, át-
képzést, mert úgy gondolják, hogy erre szükségük van. A pályázati felhívás
természetesen szól mindazokhoz is, akiknek véleménye, tapasztalata van a
felnõttkori tanulásról.

A pályázatokban írják le miért tartották szükségesnek, hogy iskolapadba
üljenek, milyen változást hozott ez a döntés az életükben, a családban?

A munkahely támogatta, elnézte, vagy éppen ellenezte továbbtanulásukat?
Milyen problémákkal és örömökkel találkoztak a tanulás folyamán? 
Nehéz volt elkezdeni? Milyen segítséget vártak/várnának el, hogy köny-

nyebb legyen?
Mi ösztönözte, hogy eljussanak az utolsó vizsgáig?
Mennyire tudtak megfelelni saját és az iskola elvárásainak?
Befejezve felnõttkori tanulmányaikat éreztek/éreznek-e kedvet a tovább-

tanuláshoz?
Miért, ha igen?  Miért, ha nem?
A tanultak mennyire és miben változtatták meg életszemléletüket?
A pályázatokat A4-es méretben, minimum 2 - maximum 6 oldal terjedelem-

ben, ha lehet, fényképpel együtt várjuk postai küldeményként, vagy e-mail-
en, pontos elérhetõség feltüntetésével (név, lakcím, e-mail, telefonszám).

AA  ppáállyyáázzaattookk  bbeeéérrkkeezzééssii  hhaattáárriiddeejjee::  22000099..  sszzeepptteemmbbeerr  1111..
Cím: Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus, 1011

Budapest, Corvin tér 8. A borítékra kérjük, írják rá: TTaannuullnnii  éérrddeemmeess!!......?? E-ma-
il cím: tothe@mmi.hu. A sikeres pályázatok beküldõirõl portréfilmet készítünk,
írásaikat díjazzuk és  megjelentetjük a Szín - Közösségi Mûvelõdés  és a
Felnõttképzés címû folyóiratokban.

s Kitûnõre vizsgáztunk!?
PPáállyyáázzaattii  ffeellhhíívvááss  ccssaallááddookk  sszzáámmáárraa

A Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus, a Magyar
Népfõiskolai Társaság, a Magyar Pedagógiai Társaság és a Tudományos
Ismeretterjesztõ Társulat ppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett  aazzoonn  ccssaallááddookk  rréésszzéérre, ahol vala-
melyik szülõ munka mellett, vagy éppen munka nélkül vállalja a tanulást, to-
vábbképzést, átképzést, mert közösen úgy gondolják, hogy erre szükségük
van. A pályázati felhívás természetesen szól a család többi tagjához is, mert a
felnõttkori tanulás többnyire nem egyszemélyes döntés. 

A pályázatokban írják le miért tartották szükségesnek, hogy iskolapadba
üljenek, milyen változást hozott ez a döntés az életükben, a családban?

Hogyan hozták meg a döntést a továbbtanulásról?
A családtagok miképpen segítettek/segítenek a tanulást vállaló szülõ-

nek?
Megosztották a feladatokat?
Milyen hatással volt/van a család többi tagjára a felnõttkori tanulás?
Utólag hogyan értékelik, megérte a fáradtságot, idõt, energiát, sikerült

elérni a kitûzött célt?
A család közös pályázatában a családtagok véleményét, meglátásait is vár-

juk, akár saját kézzel írott kiegészítés formájában!
A pályázatokat A4-es méretben, minimum 2 - maximum 6 oldal terjedelem-

ben, ha lehet, fényképpel együtt várjuk postai küldeményként, vagy e-mail-
en, pontos elérhetõség feltüntetésével (név, lakcím, e-mail, telefonszám).

AA  ppáállyyáázzaattookk  bbeeéérrkkeezzééssii  hhaattáárriiddeejjee::  22000099..  sszzeepptteemmbbeerr  1111..
Cím: Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus, 1011

Budapest, Corvin tér 8. A borítékra kérjük, írják rá: KKiittüünnõõrree  vviizzssggáázzttuunnkk!! E-
mail cím: tothe@mmi.hu. A sikeres pályázatok beküldõirõl portréfilmet készí-
tünk, írásaikat díjazzuk és  megjelentetjük a Szín - Közösségi Mûvelõdés  és a
Felnõttképzés címû folyóiratokban.

**        **        **
s Keresni is? Tanulni is?
PPáállyyáázzaattii  ffeellhhíívvááss  kköözzééppiisskkoolláássookknnaakk

A Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus, a Magyar
Népfõiskolai Társaság, a Magyar Pedagógiai Társaság és a Tudományos
Ismeretterjesztõ Társulat ppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett  kköözzééppiisskkoolláássookk  sszzáámmáárraa, akik to-
vábbi tanulmányaikat munka mellett, nem pedig nappali képzésben szeretnék
folytatni. 

A pályázatban várjuk elképzeléseiket a felnõttkori tanulásról, mennyire
szerepel terveik között, és céljaik eléréséhez? 

Véleményük szerint megfelel-e a tanulásnak ez a módja? 
Látnak-e követendõ példát maguk elõtt, amely a munka melletti tanulás

elõnyeit mutatja számukra?
Mi az, ami vonzó lehet a felnõttkori tanulásban?
A pályázatokat A4-es méretben, minimum 2 - maximum 6 oldal terjede-

lemben, ha lehet, fényképpel együtt várjuk postai küldeményként, vagy e-
mail-en.

AA  ppáállyyáázzaattookk  bbeeéérrkkeezzééssii  hhaattáárriiddeejjee::  22000099..  sszzeepptteemmbbeerr  1111..
Cím: Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus, 1011

Budapest, Corvin tér 8. A borítékra kérjük, írják rá: KKeerreessnnii  iiss??  TTaannuullnnii  iiss?? E-
mail cím: tothe@mmi.hu. A sikeres pályázatok beküldõirõl portréfilmet készí-
tünk, írásaikat díjazzuk és  megjelentetjük a Szín - Közösségi Mûvelõdés és a
Felnõttképzés címû folyóiratokban. 

PPáállyyáázzaattookk

Ha nem kapja a Várnegyed
újságot, értesítse a terjesztõt!

E-mail: szepig@freemail.hu
Telefon: 06-20-467-9352

Mesterségek 
ünnepe
A budai Vár történelmi környezetében meg-
rendezett Mesterségek ünnepe augusztus 20-
dika nemes hagyománya. Idén mintegy nyolc-
száz fafaragó, gyékényszövõ, fazekas, mézeska-
lács-készítõ, kádár- és egyéb mester mutatta be
szakmai tudását és portékáját. A kézmûvesek
négy napon keresztül tartó színes forgatagára
most elsõ ízben kaptak meghívást a kézmûves
iskolák tanulói, akik szívesen bemutatták az ér-
deklõdõknek a szövés és fonás fortélyait.
Sátruk mellett a Hagyományok Háza munka-
társai adtak ízelítõt a gyékény-, csuhé- és szal-
matárgy-készítésbõl. Az idén 23. alkalommal
megrendezett ünnep középpontjában a kosár
és a kosárfonás állt. Szakajtókból, kaskákból a
vár egész területére jutott; a különbözõ tájegy-
ségek képviselõi négy napon keresztül fonták a
vesszõt. A témához kapcsolódva a Magyar
Nemzeti Galéria „Egy gyékényen árulunk”
címmel alkalmi kiállításon mutatta be a
Kárpát-medence legjelesebb mestereinek szá-
lasanyagból készült alkotásait.

A sûrû kavalkádban hangok és illatok keve-
redtek: a kovácsok látványosan ütötték a va-
sat, közelükben hárfazene szólt és a frissen sü-
tött székelyföldi kürtõskalács fahéjas illata
csapta meg a látogatók orrát. Aki különleges-
ségre vágyott, töki pompossal, azaz kenyérlán-
gossal is csillapíthatta éhségét, de ötven méte-
renként biztosan akadt egy lacikonyha, ahol a
magyar ízvilág jellegzetes ételeit kínálták. A
bortermelõk sem maradtak otthon, hiszen a
hegy leve a legnemesebb hazai hagyományok
közé tartozik. 

A gyerekeknek is sokféle szórakozás jutott;
népi játszóház, a nomád életet idézõ nemezsá-
tor és táncház. A fiúkat íjászok, késesek és a
„kalapálda”, a lányokat szalmakalap-készítés és
hímzés várta. Mindeközben az Oroszlános ud-
varban és a Palota színpadon a magyar népze-
ne, néptánc és világzene legnevesebb képvise-
lõi váltották egymást.

A rendezvény díszvendége az elzászi régió
volt, ahonnan kalaposok, ötvösök, könyvkö-
tõk, gasztronómiai szakemberek, borászok,
tûzzománc- és aranymûvesek érkeztek Buda-
pestre. 

Kenyérszentelés Szent István napján

Oktatás Hete 2009 

Nyelvparádé a BNV-n
Magyarország legátfogóbb oktatási rendezvényén vehetnek
részt, akik szeptember 9-13-ig (a BNV ideje alatt) kilátogatnak
a HUNGEXPO B pavilonjába. Egyszerre 5 kiállítás várja az
érdeklõdõket: 

A 10. Nyelvparádén, a nyelvtanulási lehetõségek kiállítá-
sán a nyelvtanfolyami kínálat mellett– többek között - ingye-
nes ízelítõn, azaz kezdõ nyelvórákon, valamint nyelvi frissítõ-
kön tanulhatnak a látogatók. Emellett lehetõség lesz alterna-
tív nyelvtanulási módszerek kipróbálására, illetve próba-
nyelvvizsgázásra is.

A Tanfolyam- és állásbörze és a Tanulj, dolgozz külföldön!
vár mindenkit, aki tanulni vagy dolgozni szeretne itthon
vagy külföldön: segítséget kapnak az önéletrajz-íráshoz, in-
terjúkon próbálhatják ki magukat; szakértõk tartanak karri-
er-tanácsadást, tájékoztatót ösztöndíjakról, külföldi letele-
pedésrõl.

A Business Language Show elsõsorban vállalatvezetõknek,
döntéshozóknak szól. HR konferencián kaphatnak segítsé-
get a cégek képviselõi ahhoz, hogy minél kedvezõbben, haté-
konyabban tudják megszervezni a vállalati (nyelv)oktatást.
A Gyermekeink jövõje címû képességfejlesztési kiállításon

fejlesztõ eszközök, tanfolyamok, kerekasztal-beszélgetések,
bemutató foglalkozások és játszóház várják a kicsiket és na-
gyokat egyaránt.

Mindezek mellett színpadi és kreatív programok, kedvez-
mények, dedikálások színesítik a rendezvényt. További rész-
letek a www.oktatashete.hu weboldalon találhatók

Várják a jelentkezõket
Az I. Kerületi Polgárõrség szeretettel várja az új jelentkezõ tagokat.
Cím: 1016 Budapest, Mészáros utca 18. Mobil: 06-30-621-3677,
telefon/fax: 06-1-202-1412. E-mail: gaspar.antal@freemail.hu.
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Szeptember 1-tõl igényelhetõ 
a nyugdíjkorrekció 
A Budavári Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a
gazdasági-pénzügyi válság miatt a nehéz helyzetbe ju-
tott vállalkozások és rászoruló családok, magánsze-
mélyek támogatása. Az rászoruló idõs emberek szá-
mára az Önkormányzat kifizeti a 13. havi nyugdíj má-
sodik felét. Az igényléseket szeptember 1-tõl lehet be-
adni az ügyfélszolgálati irodákra. 

Szeptember 1-tõl igényelhetõ a Budavári Önkor-
mányzat által biztosított egyszeri nyugdíjkorrekciós
támogatás a legrászorulóbb nyugdíjasok számára.
Mint ismert, a kormányzati intézkedések miatt az idei
évben a 13. havi nyugdíj második felét az állam már
nem fizeti ki a nyugdíjasok számára. Az Önkormányzat
az általa biztosított egyszeri támogatással kompenzál-
ja a kormány döntése értelmében elvont 13. havi
nyugdíjat a rászorulóknak. Az egyszeri támogatás ösz-
szege 28.500 Ft. A támogatás azon idõs embereknek
jár, akiknél az egy fõre esõ havi jövedelem nem halad-
ja meg az 59.850 Ft-ot, családban élõ idõs emberek
esetében a 49.875 Ft-ot. 

A támogatási kérelmeket az Ügyfélszolgálati Irodá-
kon beszerezhetõ ûrlapokon nyújthatják be a nyugdí-
jasok 22000099..  sszzeepptteemmbbeerr  11--ttõõll..  A kérelmeket 22000099..
nnoovveemmbbeerr  3300--iigg fogadják be. A támogatás folyósítá-
sára 2009. decemberében kerül sor, postai utalvány
vagy banki átutalás formájában.

Az Ügyfélszolgálati Irodák elérhetõsége: II..  KKaa--
ppiisszzttrráánn  ttéérr  11..  ffsszztt..  1100.., telefon: 458-3030, 458-
3025, II..  AAttttiillaa  úútt  1122.. telefon: 356-9884, II..  IIsskkoollaa  uu..  1144--
1166, telefon: 225-7276; 225-7277.

Színház a Várfok utcában
Szeptember 12-én este 18 órakor különleges ese-
mény lesz az I. kerület Várfok utca 8. szám alatti tár-
sasház udvarán. József Attilának és szerelmeinek állít
emléket a ház udvarán elõadott Visz a vonat címû elõ-
adóesttel Kilin Ildikó és a ház lakója Balkay László. A
mûvészek zenés estjüket most kifejezetten a ház és a
Várkerület lakói tiszteletére adják elõ. Minden érdek-
lõdõt szeretettel várnak!

Elmarad a lecsóünnep Czakón
Tájékoztatjuk mindazokat, akik már féltucat eszten-
deje megszokták, hogy a Naphegyi Res Publica Egye-
sület megrendezi a Szent Lecsó Népünnepélyt, hogy
idén, a Czakó utcai sportközpontban folyó építési
munkák miatt a rendezvény legnagyobb sajnálatunkra
elmarad. Remélve, hogy jövõre már alkalmunk lesz új-
ra összejönni, mindenkinek kellemes otthoni lecsózást
kíván:    Jávor Béla, a Naphegyi Res Publica Egyesület elnöke

Meghívó a BLSz klubnapjára
A Budavári Lakosok Szövetsége (BLSz) következõ
klubnapját 2009. szeptember 8-án, kedden 17 órakor
tartja a Várnegyed Galériában (Batthyány u. 67). Ezen
a szeptemberi kirándulást véglegesítik, így minden
érdeklõdõt szeretettel vár a BLSz vezetõsége.

Animációsfilm-rajzoló képzés
Animációsfilm- rajzoló OKJ-s képzést indít õsszel a
Magyar Rajzfilm Stúdió. A 8 hónapos tanfolyamot heti
két alkalommal tartják. A jelentkezõk választhatnak a
délelõtti vagy az esti csoport között. Nyílt nap! Be-
iratkozás elõtt betekinthetnek a most folyó képzésbe.
Felvételizõknek is ajánlott. Tudását hasznosíthatja
rajzfilmstúdiókban és számítógépes munkáknál is. Tel.:
250-1355, 250-0432. www.magyarrajzfilm.hu/fel-
nottoktatas.html.

Lelkisegély szolgálat
A Délután Lelkisegély Szolgálat Klubja minden hónap
elsõ hétfõjén 13-tól 16 óráig társasjátékokkal várja a
45 éven felülieket a Budapesti Mûvelõdési Központba
(Budapest, XI. Etele út 55.). Az ingyenes személyes
pszichológiai tanácsadásra a 06-30/400-9899 tele-
fonszámon lehet idõpontot kérni.

Gyalogoljunk együtt!
Folytatódnak a gyaloglótúrák a Tabáni Gyaloglók Köre
szervezésében. A javasolt programok mind a gyere-
keknek, mind az idõsebbeknek ajánlhatók. Sõt, ki-
sebb-nagyobb kutyával érkezõket is szívesen látnak a
szervezõk. A túrák továbbra is szombati napokon tör-
ténnek. Találkozó: reggel 9 óra, indulás 9 óra 5 perc-
kor. Helyszín: Moszkva tér, a Hûvösvölgybe induló vil-
lamos (jelenleg 61-es) megállójában. A túra útvonala
megbeszélés alapján a helyszínen kerül kiválasztásra.
A rendszeres túrázók lépésszámlálót kapnak ajándék-
ba. Az elsõ túranap: 2009. szeptember 26. Ezt követõ-
en minden szombaton találkozhatunk, terveink szerint
november közepéig! Túravezetõ: dr. Szentiday Klára,
tel.: 375-8467.                                      Tabáni Spartacus SKE   

PPrrooggrraammookk

Budapest második állandó hídját, a Margit hidat egy 1870-ben kiírt nem-
zetközi tervpályázat alapján a francia Societé de Construction de Batignoles
építette meg. Az elkészült dunai átkelõt 1876. április 30-án adták át a forga-
lomnak, a szigetet azonban 1900-ig továbbra is csak vízi úton lehetett meg-
közelíteni. Az 1899. évi VII. törvénycikk rendelte alapján ugyanis csak ek-
kor készült el a Margit hidat a Margit-szi-
gettel összekötõ szárnyhíd. 

Három évvel a híd megnyitása után ló-
vasutat létesítettek a hídon, a síneket a
kocsipálya szélén, közvetlenül a járdasze-
gélyek mellett helyezték el. A lóvasutat 1894-ben villamos váltotta fel. 

Mivel a társzekerek vasabroncsos kerekei erõsen igénybe vették az erede-
ti fakocka burkolatot, az útpályát az évek során többször felújították. Végül
1920-ban annyira leromlott az útpálya állapota, hogy a burkolatot felbon-
tották és a fakockák helyére tizennégy centi vastagságú trachit kõkockákat
fektettek, egyúttal kicserélték a villamos vágányokat. A forgalom fenntartá-
sa mellett 1920-21 telén az északi, 1921 tavaszán a déli oldalon készült el az
új sínpálya.

Az út kõburkolata a fokozott terhelés hatására azonban tovább romlott, a
helyzetet ráadásul súlyosbította, hogy 1929-tõl a hídon már autóbusz is járt,
így elkerülhetetlenné vált az újabb átépítés. 1935 tavaszán a hidat kiszélesí-

tették, a villamos vágányok az úttest közepére kerültek, a hídfõknél és a kö-
zépsõ pillérnél lévõ megállók peronjait a vágányok között helyezték el, a jár-
dákat pedig aluljárókkal kötötték össze.

A második világháború alatt a hidat aláaknázták, az ívtartót középen ket-
tétörték. Megmaradt részeit, a szárnyhíd kivételével, melynek robbantása

nem sikerült, a visszavonuló német csapa-
tok 1945. január 18-án pusztították el, a
hídból csupán a pillérek maradtak meg.

A gázvezetéket és egyéb közmûvezetéke-
ket ekkor a híd pillérein fajármokra épült

kábelhídon keresztül vezették el. A Margit-szigettel való kapcsolatot a szov-
jet hadsereg 1945-ben cölöpös fahíddal oldotta meg, mely 1946-ban a jég-
zajlás miatt megsemmisült. Helyébe 1946-ban fõként a gyalogosokat kiszol-
gáló pontonhíd került. 

A köznyelvben csak „Mancinak" becézett ideiglenes átkelõ két éven ke-
resztül az újjáépített Margit híd átadásig biztosította a kapcsolatot Buda és
Pest között.

A budai hídfõ csarnoka 1973-ban épült, az újonnan elkészült HÉV vonal
egyik megállójaként, a hídon nagyobb volumenû felújítást ezt követõen
csak 1978-ban végeztek. Ekkor került a közúti pálya alatti vasbeton lemezre
hõálló szigetelés és több rétegû aszfaltburkolat.

(Folytatás az 1. oldalról)
A felújításban érintett térségben ideiglenes

buszsávok kialakítását kezdeményezték többek
között az Árpád híd felhajtójánál, a 29-es autó-
busz vonalán, a Fõ utcában és a Batthyány utcá-
ban. A dugók elkerülése érdekében a felújítás
ideje alatt mintegy negyven keresztezõdésben
hangolták át a jelzõlámpákat. Ennek ellenére elõ-
zetes becslések szerint az Erzsébet híd, a Lánchíd
és az Árpád híd a Margit híd forgalmának csupán
30-40 százalékát képes átvenni, ezért a pesti híd-
fõnél kétsávosról háromsávosra bõvítették a Váci
utat, Budán pedig megcserélték a Szentendrei út
és a Pacsirtamezõ utca Árpád hídra vezetõ sável-
osztását. Kisebb szegély- és jelzõlámpa-módosítá-

sokat hajtottak végre a Nyugatinál, a Széna téren,
a Batthyány téren és az Üstökös utcában.

Várhatóan a közlekedés rendjét a felújítás alatt
háromszor módosítják a hídon, a két ütem elején
egy-egy hétvégét vesz igénybe az ideiglenes vá-
gányzóna és a felsõvezetékek átkötése. Ekkor a hí-
don a villamosok sem közlekedhetnek, 2010-
ben pedig a két hídfél összeillesztésekor két hétre
teljesen lezárják majd a forgalom elõl az átkelõt.

Bár a várakozások szerint a Margit híd lezárása
elsõsorban az agglomerációból érkezõ átmenõ
forgalmat érinti, a Budapestre érkezõ autók miatt
a budai oldalon élõk számára is nehezebb lesz a
közlekedés. 

Az autópályák felõl az M0-ás, a Petõfi és a

Lágymányosi híd használatával lehet kikerülni a
belvárosi dugókat, míg a bel-budaiak számára a
Lánchíd, délen az Erzsébet és a Szabadság híd, észa-
kon pedig az Árpád híd áll rendelkezésre. A beve-
zetõ utakról észak felé haladóknak érdemes a rak-
partot választani, szintén megoldás lehet a Bartók
Béla út - Fõ utca – Árpád fejedelem útvonal.  

Továbbra is használható a Margit körút, innen
a Bem József utcán keresztül érhetõ el a felsõ rak-
part. A Tölgyfa utcán továbbhaladók a kétirányú-
sított Török utca és az Üstökös utca érintésével
juthatnak el felsõ rakpartra, míg az északi forga-
lom az Üstökös utca - Árpád fejedelem útjánál ki-
alakított lehajtón az alsó rakparton folytathatja
útját.  K. Á.

A Margit híd története

Egy évre lezárták a Margit hidat

Több BKV járat menetrendje és útvonala mó-
dosult augusztus 22-tõl, azonban a tavalyinál ke-
vesebb átalakítást hajtott végre a közlekedési vál-
lalat.

A kerületet érintõ egyik legfontosabb válto-
zás, hogy a 16-os busz napközben és délután, va-
lamint hétvégén hatpercenként közlekedik,
míg a 16A és a 116-os közös követése hat percre
nõtt. Ezzel párhuzamosan kitolódott a 16A
üzemideje, a járat hajnalban korábban áll szol-
gálatba, késõ este pedig tovább közlekedik, ami
elsõsorban a vári lakosok számára jelent köny-
nyebbséget. A zsúfoltság csökkentése érdeké-
ben gyakrabban indul a 22-es, az új menetrend
szerint délelõtt és tavasztól õszig hétvégén 4-5
percenként követik egymást a buszok. Tovább
jár az 5-ös, az utolsó járat 23.23-kor indul a
Pasaréti térrõl, ami azt jelenti, hogy jóval keve-
sebbet kell várni a legkorábbi éjszakai buszra. A

Nagybányai úti végállomás átépítésének köszön-
hetõen már alacsonypadlós jármûvek is közle-
kedhetnek a 11-es vonalán. Új elem a kerületet
Zöldmállal, illetve Óbudával összekötõ 111-es
busz elindítása, mely augusztus óta a Batthyány
térrõl a Kapy utca-Törökvészi út keresztezõdésé-
ig a 11-es, innentõl a 29-es vonalát használva a
Kolosy térig szállítja az utasokat.

A járat egyelõre kizárólag csúcsidõben közleke-
dik, a társvonalakkal összehangolt menetrend sze-
rint munkanapokon reggel és délután 12 percen-
ként indul a Batthyány térrõl. Megszûnt a Moszk-
va térrõl induló 190-es busz, a helyébe lépõ 90 és
90A viszont az eddiginél sûrûbben, csúcsidõben
négy, napközben és hétvégén hat, este pedig tíz-
percenként közlekedik. A 90-es és a Normafáig já-
ró 90A a 190-es vonalán a Királyhágó tér érintése
nélkül az Istenhegyi úton jut el a Moszkva térre.
Szintén megszûnt a 61-es villamos pályáját köve-

tõ, így kihasználatlan 256-os busz. Lecsökkent a
128-as, az augusztus óta a Széher útig járó 129-es,
illetve a 155-ös és a 156-os követési ideje. Utóbbi
hétvégenként egyáltalán nem, hétköznap pedig
csak este nyolcig közlekedik. 

Véglegessé vált, hogy a 139-es autóbusz teljes
üzemidõben a Moszkva térig közlekedik, végállo-
mása a Várfok utcába került, ezzel közvetlen kap-
csolat létesült Bel-Buda legnagyobb csomópontja
és Gazdagrét között. A 139-es vonalának meg-
hosszabbításával egyidejûleg a 139A jelzésû betét-
járat is megszûnt. 

Az üzembiztonság fenntartása érdekében a 39-
es vonalán a gyakran meghibásodó midik helyett
szóló buszok járnak. Az éjszakai járatok közül a
megszûnõ 969-es eddigi vonalát is kiszolgáló 956-
os busz Hûvösvölgy felõl Pécelig közlekedik, míg
a Normafa és Rákoskert között a 997-est kiváltó
990-est állította üzembe a BKV. 

Itt az új BKV menetrend 

Javuló vári tömegközlekedés 

A nyári tanítási szünetet kihasználva, idén is felújí-
totta oktatási és mûvelõdési intézményeit a Budavári
Önkormányzat. A fejlesztéseknek köszönhetõen a ke-
rületi bölcsõdékben, óvodákban és iskolákban az eddi-
ginél jobb körülmények várják a gyerekeket. 

Az elektromos kapcsolószekrények tavalyi mo-
dernizálását követõen ezúttal a villanyvezetékek
cseréjére került sor a Kosztolányi Dezsõ Gim-
náziumban. Felújították a számítógépes gyenge-
áramú hálózatot a Szilágyi Erzsébet Gimnázium-
ban, egyúttal elkészítették az épület régóta esedé-
kes teljes állapotfelmérését. Ez utóbbira a követ-
kezõ években elvégzendõ munkálatok pontos
ütemezése miatt volt szükség. Tervpályázatot ír-
tak ki a Toldi Ferenc Gimnázium részleges felújí-
tására, a szeptemberi eredményhirdetést követõ-
en a középsõ traktushoz tartozó tetõ és pártázat
rekonstrukciója várhatóan jövõre indul meg. Az
elsõ emelet kifestésével és az elektromos hálózat
cseréjével folytatódott a Budavári Mûvelõdési
Ház belsõ renoválása, míg a Batthyány iskolában
az alagsori folyosó, az öltözõk és a vizesblokkok
újultak meg. 

Generál felújításon esett át a Lisznyai iskola
tornaterme. Az elöregedett parketta burkolatot
rugalmas sportpadlóra cserélték, a jobb megvilá-
gításról pedig újonnan felszerelt lámpatestek
gondoskodnak.

Befejezõdött a Vízivárosi óvoda elektromos
rendszerének karbantartása, valamint az intéz-
mény Toldi utcai tagóvodájában a korábban sok
bosszúságot okozó közel háromszáz négyzetméte-
res járótetõ leszigetelése. A tetõ jövõre esedékes
burkolását és a körbefutó biztonsági korlát kiépí-

tését követõen az óvoda tetejét is birtokba vehe-
tik a gyerekek.  

Újraburkolták a Nyárs utcai ovi tálalóhelyisé-
gét és a konyhát, ahol kisebb gépészeti munkákat
is elvégeztek. A bölcsõdék közül a Tigris utcában
az eddigi hullámpala helyett átlátszó polikarbo-
náttal fedték le a teraszt, a Lovas utcai óvodát és
bölcsõdét is magában foglaló épületegyüttesben
pedig felújították az elektromos hálózatot. Az
Iskola utcai bölcsõdében állandó üzemû hálóza-
tot építettek ki, valamint átszerelték a villamos fõ
és alelosztókat. Mind a négy bölcsõde új kültéri
játékokat kapott, míg a gyerekek biztonsága érde-
kében valamennyi játszóudvart gumiborítással

látták el, külön figyelmet fordítva a homokozók
szegélyének balesetmentesítésére.

A Zamárdi üdülõben már a szezon elõtt meg-
történt a stégek bõvítése, illetve a társalgó és a TV
szoba kifestése, a lakószobák padozatának javítá-
sával azonban megvárják az utolsó turnus végét.
Nem maradtak ki a felújításokból a szociális in-
tézmények sem, a 3. számú Idõsek Klubjában a
régi elavult kazánt korszerû energiatakarékos
kondenzációs készülékkel váltották ki. Elkészül-
tek a tervek a Roham utcai épület bõvítésére, a
Nevelési Tanácsadó helyiségének átvételével ok-
tóbertõl mintegy hatvan négyzetméterrel nõ a 2.
számú Idõsek Klubjának alapterülete.                 pp.

Szépülõ iskolák, megújuló óvodák és bölcsõdék

A játszóudvart és a mosdót is felújították a Nyárs utcai óvodában

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! 
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Cseh Tamással generációk álltak személyes vi-
szonyban. Sokan csak dalain, lemezein keresz-
tül ismerték, mások közelrõl figyelték a
Huszonötödik Színház, az Egyetemi Színpad, a
Várszínház, a Katona vagy a Bárka pódiumán,
de mindenki úgy érezte, hogy ez a gátlásos, póz-
talan gitáros-énekes csak neki énekel országról,
utcákról, munkásszállóról, kocsmákról, szere-
lemrõl; a hétköznapokról.

Az úgynevezett „nagy generációhoz” tarto-
zott, mégis mindig külön úton járt. Cseh
Tamás volt nekünk Bob Dylan, Viszockij, John
Lennon és Leonard Cohen. Sokan gondolják
úgy, hogy aki meg akarja érteni és érezni a rend-
szerváltozás elõtti Magyarországot, annak Cseh
Tamás-dalokat kell hallgatnia. 

Az énekes színésznek az 1970-es évtized volt a
legsikeresebb korszaka, elsõ lemeze, a Levél nõ-
véremnek is 1976-ban jelent meg. Utána buk-
kant fel a Cseh-Bereményi balladák két hõse
Antoine és Desiré, akikkel bekóboroltuk a vá-
rost.

A szerzõpáros közös munkája itt a Várban, az
Iskola utca 35./A számú ház egyik lakásában
kezdõdött. Dalban örökítették meg a környék
házait és a Hattyú utcát is. „Amikor elõször ta-
lálkoztunk, Tamás rajztanár volt, és tudtam ró-
la, hogy gitáron kísérve énekelget angol szöve-
geket – nyilatkozta Bereményi Géza.  Akkori-
ban jelent meg az elsõ novelláskötetem, és már
nagyon szerettem volna valakinek dalszöveget
írni. Amikor egy társaságban egy éjszaka elkezd-
tünk beszélgetni, felajánlottam neki, hogy ír-
nék neki. Másnap találkoztunk egy kölcsönla-
kásban, ahol lakott, és két szöveg, a Désiré és az
Ócska cipõ mindjárt meg is született” – emléke-

zett Bereményi. Mint mondta, rögtön megbe-
szélték, hogy odaköltözik hozzá. Másfél évig él-
tek lakótársként abban a lakásban és szinte
minden nap írtak. Eleinte csak maguknak, az-
tán a barátoknak, késõbb elterjedt a hírük, és a
Huszonötödik Színházban kezdetét vették
Cseh Tamás estjei, Bereményi Géza összeállítá-
sában. 

„Mint egy csonkolás, olyan súlyos veszteség
számomra Cseh Tamás halála, elvitte magával
a már soha meg nem születõ dalszövegeket” –
mondta a szövegíró, rendezõ, aki szerzõtárs-
ként búcsúztatta az augusztus 7-én a hosszú be-
tegség után, 66 éves korában elhunyt Liszt- és
Kossuth-díjas dalköltõt és énekest.

pg.

Cseh Tamás - dalok 
ötletpályázat
A Budavári Önkormányzat ötletpályázatot hirdet
Cseh Tamás és Bereményi Géza hajdani lakóhe-
lyét megjelölõ egyedi mûalkotás tervezésére az I.
kerület Iskola utca 35./A számú házra vagy annak
környezetébe. 

Jövõ év végén lesz 40 éve, hogy ebben a házban
kezdõdött el az a páratlan alkotói folyamat, amely
ezerkétszáz dallal ajándékozta meg a magyar kul-
túrát, maradandó lenyomatát adva a múlt század
utolsó évtizedeinek. Ez a közös alkotás, ez a korszak
Cseh Tamás halálával végérvényesen lezárult. 

Az „emlék-mû”, a „jel” mégsem pusztán a ze-
neszerzõ-énekesnek és elõadómûvésznek lenne
hivatott emléket állítani; a cél az, hogy a mûalko-
tás eredeti módon jelenítse meg a Cseh Tamás -
Bereményi Géza által életre hívott „Cseh Tamás-
dalokat”, ezek elsõ születési helyének állítson mél-
tó emléket.

A legjobb pályamû díja 500.000 Ft. A jeligés
pályamûvek bontására 2010. január 22-én kerül
sor. A pályázattal kapcsolatos további részletek
megtalálhatók a www.budavar.hu honlapcímen.  

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Az Iskola utcából indult...Püski Sándor 
emlékére
Az év elején, 98. születésnapján, még otthonában
köszönthettük. És az elmúlt évtizedekben újra és új-
ra tiszteleghettünk életmûve, emberi értékei elõtt,
ünnepi helyszíneken a visszatérõ születésnapi alkal-
makkor.

2001-ben a Testnevelési Egyetem nagytermében
írók, költõk, mûvészek és a lelkes hívek, olvasók kö-
szöntötték, akkor még élete párjával a fáradhatat-
lan, kedves és energikus Iluska asszonnyal.

2001-ben amikor  kerületünk díszpolgárává vá-
lasztottuk, híveik lelkes jókívánságaira szokott, nyu-
godt somolygásával így válaszolt: „Amíg az ember
egészséges, mit számít, hány éves?!”

Nála, ahogy láttuk, tapasztaltuk, ez az utolsó
munkás pillanatokig valóban nem számított.
Könyvei között érezte magát a legotthonosabban, a
polcokon, az asztalokon felhalmozódott kötetek
között dacolva a könyvkiadás nagyon is megnehe-
zült létfeltételeivel. Tûzön-vízen át arra törekedett,
törekedtek hitvesével, majd fiaival, hogy az alkotók
mégis csak megírhassák, és a világ elé tárhassák
mondanivalójukat, akár szépirodalmi mûvekben,
akár a XX. századi magyar kálváriát hitelesen feltáró
írásaikkal, dokumentumaikkal, hogy fájdalmasan
is igaz, meg nem hamisított, meg nem szépített tör-
ténelmet, tanúságtételt hagyhassanak ránk és utó-
dainkra.

2002-ben az Ünnepi könyvhétre jelent meg
Püski Sándor 600 oldalas dokumentum kötete
„Könyvessors-magyarsors” címmel. A mû nemcsak
hazai, majd amerikai emigrációs és utána hazatéré-
sük folytatásaként újra elindított könyvkiadási vál-
lalkozásaik története, hanem egyben tükre a Tria-
non utáni magyarság és szellemi élet, Illyés Gyula,
Németh László, Sinka István, Veres Péter és még so-
kak nevével fémjelzett népi-nemzeti irodalmunk ér-
tékeinek. A Püski könyvesbolt Buda szívében, a
Krisztinavárosban szerény kétszobányi méretei elle-
nére is a városrész szellemi központja lett, bemuta-
tó és felolvasó estjeivel, pótolva azt a nemes hagyo-
mányt, amit e tájon a két világháború között a már
nem létezõ Philadelphia Kávéház jelentett, ahol az
írók, Márai Sándor, Kosztolányi Dezsõ, Szabó
Dezsõ és mások ültek, éltek és dolgoztak. Ahogy a
mi idõnkben már itt élt és munkálkodott Ottlik
Géza, feltûnt az utcákon Garai Gábor és Mezei
András, ahol a régi templom mögött még áll és tava-
szonként kilombosodik egy másik itt lakott nagy
költõnk, Nemes Nagy Ágnes költeményben is meg-
énekelt gesztenyefája.

Püski Sándor az idõ multával sem az éveket, ha-
nem a mindig új megszületésre váró könyveket tar-
totta számon és segítette világra jövetelüket. Meg-
ismétlem szállóigévé lett mondását, amit utolsó éve-
iben is mosolyogva hangoztatott: „Nem igazán szá-
mít, amíg egészséges és dolgozik, hogy az ember
hány éves.”

Ahogy nem számított élete párjának, munkatár-
sának, Iluska asszonynak sem, aki nem csak a bolt-
ban tevékenykedett fáradhatatlanul férje oldalán,
hanem fõzött, mosott, takarított, mindent maga
csinált odahaza, mint egész életében.

Munkám nagy ajándéka lehetett, hogy utolsó
amerikai éveikben felkereshettem és megismerhet-
tem New York-i boltjukat is, irodalmunk legfonto-
sabb újvilági mûhelyét, amelyet Márai Sándor is
olyan szeretettel emleget írásaiban, s kettejük kap-
csolatának utolsó, legdrámaibb epizódját is Iluska
néni mondta el  egy televíziós mûsorban: Hogyan
próbálta meg öngyilkosságáról lebeszélni Márai
Sándort, amikor az tántoríthatatlan elhatározásáról
Õt egy telefonhívással értesítette.

A dráma, tudjuk, megtörtént, s ma már Õk hár-
man is örök példaképei, értékei a magyar kultúrá-
nak, irodalomnak, ahogy a náluk megjelentetett
XVIII. századi nagy magyar tudósunk, Bot Péter írá-
saiból összeállított könyv címe is mondja: „A hazá-
nak nem használni, mikor lehetne, nagy vétek.”

Ez a megemlékezés, akárcsak mindannyiunké,
nem is búcsú, hanem tisztelgés egyik legnagyobb,
legönfeláldozóbb kortársunk elõtt, akinek csak pél-
dáját követhetjük, ki-ki a maga életében és munká-
jában.                                                           Sediánszky János

A budai Várat 1686. szeptember 2-án foglal-
ták vissza a Szent Szövetség katonái. Az ost-
romló seregben a magyarok oldalán több ezer
német, holland, cseh, olasz, burgundi, angol,
spanyol, francia és svéd katona harcolt. Az
1686. június 18-án megindult hadmûvelete-
ket V. Károly Lotharingiai herceg és II. Miksa
Emánuel bajor választófejedelem vezette. A
76-80 ezer fõs keresztény sereg, a Habsburg és
német birodalmi erõkkel, soraikban körülbe-
lül 15-20 ezer magyarral és néhány horvát csa-
pattesttel vette fel a harcot Abdurrahman
Abdi pasa végsõkig kitartó várvédõivel szem-
ben. Végül a török vezér a harcokban vitézhez
méltó módon, karddal a kezében esett el a
mai Hadtörténeti Intézet és Múzeum mögöt-
ti Anjou sétányon, amely egyben jelképes sír-
ja és koszorúzások színhelye is.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum a 17. szá-
zadi keresztény összefogásnak és a dicsõ gyõze-
lemnek állított emléket azzal, hogy immár ne-

gyedik alkalommal rendezte meg katonai ha-
gyományõrzõk részvételével a budai Vár Újvi-
lág kertjében a „Buda Eliberata – Nemzetközi
Ostromjáték” elnevezésû rendezvényt.

Az esemény legfõbb célja az, hogy az érdeklõ-
dõkkel megismertesse, egyúttal elérhetõ közel-
ségbe hozza 1686. augusztusának sorsdöntõ
eseményeit. A látogatók idén is bepillantást
nyerhettek a korabeli katonai tábor életébe,
magukra ölthették a páncélzatot, vitézi bemu-
tatókon és ostromjátékokon vehettek részt,
hadi szokásokkal, korabeli kézmûvességgel is-
merkedhettek meg, valamint részesei lehettek
az éjszakába nyúló tábori mulatozásoknak. A
rendezvény szervezõi kísérõ programként bo-
rászati bemutatóval és kóstolóval, kézmûves
foglalkozásokkal, íjászattal, gyermek játszóház-
zal, valamint lovaglással szórakoztatták a kö-
zönséget. Az ostromjáték végén Buda jelképe-
sen ismét felszabadult, amit gyõzelmi menet-
tel ünnepeltek a résztvevõk.

Újra visszafoglalták Budát 
Háromnapos rendezvénnyel ünnepelték a  csaknem másfél évszázadon át török kézben  lévõ budai Vár
visszafoglalásának 323. évfordulóját. A Budavári Palota Újvilág kertjében fényûzõ török sátrak, vitézi
bemutatók, valamint színvonalas történelmi elõadások és látványos ostromjáték várta az érdeklõdõket,
akik a korabeli díszletek között személyesen is átélhették Buda visszafoglalásának történetét.

Szeptember 19-én és 20-án az ingyenes épület-
látogató hétvége központi témája a szakrális te-
rek (templomok, kolostorok, zsinagógák, sztú-
pák, kápolnák, imaházak, kálváriák, kegyhe-
lyek, búcsújáróhelyek) lesznek, de minden más
érdekes épület is helyet kap a programban az
ipari emlékektõl a tájházakig. Külön figyelmet
szentelnek a szervezõk a társasházak, mûszaki
emlékek, várak, kastélyok, kúriák, természeti
értékek bemutatására.

Sajátos kapcsolódások színtere lesz a 2009-es
év: országos megnyitó ünnepség Pécsen, a Cella
Septichorában lesz, ami az Európa Kulturális

Fõvárosa felvezetõ éve egyik eseményének ígér-
kezik, ekkor rendezik a Szakrális Mûvészetek
Hetét, a Templomok Éjszakáját, és a Kultúr-
házak éjjel-nappal programjait is. Lehetõség
nyílik a kortárs építészek bemutatkozására, a
Magyarázom a házam keretein belül. Ezek az
összejövetelek minden bizonnyal jól szolgálják
a modern építészet elfogadását, a tervezõ mû-
vész gondolatainak kifejtését, közvetítenék az
épülethasználók véleményét és kívánságait, a la-
kók szempontjait, a település érdekeit.

Zarándokutak, kulturális sétaútvonalak szí-
nesítik a választékot, és arra késztetik a látoga-

tót, hogy távolabbi helyeket is keressenek fel a
két napon. A program átlépi az ország határait
is és Felvidékrõl, Burgenlandból, Erdélybõl és
Kárpátaljáról is csatlakoztak a rendezvényhez.
A településjegyzék végigböngészése külön él-

mény, fõként, ha az ember saját szülõhazáját
látja viszont benne. A program alakulása folya-
matosan nyomon követhetõ a www.oroksegna-
pok.hu oldalon és a szeptember 3-án megjelent
országos programfüzetbõl.

Nemzeti koordinátor: Kertész Margit (mar-
git.kertesz@koh.hu) Tel.: 06-1-224-5586, mo-
bil: 06-30-520-4605.

Kulturális Örökség Napjai 

Magyar táncok
A Magyar Kultúra Alapítvány immár hetedik
éve mutatja be Józsa Judit korondi származású
kerámiaszobrász új, tematikus kiállítását. A
nagysikerû Magyar Nagyasszonyok (2004,
2005), Múzsák kertje (2006), TerrAqua világa
(2007), Magyar mesevilág (2008) után a mû-
vész idén a magyar táncokat mintázta meg.
Szeptember 30-ig, minden nap 10 és 18 óra
között, díjmentesen tekinthetik meg a látoga-
tók a Magyar táncok tárlatot. A szobrászmû-
vész minden vasárnap, 16 órakor tárlatvezetést
tart. (Magyar Kultúra Alapítvány székháza,
Budapest, I., Szentháromság tér 6.)
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Várnegyed Galéria
(Budapest, I. Batthyány u. 67.)

Benedek Elek emlékkiállítás. A Budavári Ön-
kormányzat is megemlékezik a százötven éve,
1859 szeptemberében született Benedek Elek-
rõl, akit elsõsorban mint meseírót és mesegyûj-
tõt ismernek a köztudatban. Minden magyar
számára, mint Elek nagyapó vagy Nagyapó is-
mert. Ebbõl az alkalomból nyílik kiállítás a Vár-
negyed Galériában. A kiállítás Benedek Elek
sokoldalú munkásságából (politikus, újságíró,
lapalapító, kalendárium szerkesztõ… stb.) ad
egy kis ízelítõt. 

A tárlat megtekinthetõ: október 3-ig.

Tabáni Regatta és Fesztivál 2009.
A Budavári Önkormányzat, a Budavári Mûvelõ-
dési Ház Tabán Múzeuma, a Magyar Evezõs
Szövetség, az ICOMOS Kulturális Turizmus Bizot-
tsága, és a Tabán Társaság Egyesület tisztelettel
meghívja a kerület lakóit a Tabáni Regatta és
Fesztiválra. Helyszín: Tabán Múzeum (1013 Bu-
dapest, Döbrentei utca 9.)
PPrrooggrraammookk

2009. szeptember 12. szombat, 16.00 óra: A
Tabáni Regatta és Fesztivált megnyitja Sediánszky
János a Budavári Önkormányzat alpolgármestere. 

Hajók és hidak – Marlow-Tabán 2005-2007. A
kamarakiállítást megnyitja és a vendégeket kö-
szönti: Jankóné Pajor Ildikó. 

17.00 óra: Hétköznapi élet Széchenyi István
korában. Dr. Fábri Anna bemutatja a Corvina ki-
adónál most megjelent könyvét 

18.00 óra: A Tabáni Jazz Trió elsõ koncertje a
Tabán Múzeumban Scholz Péter (nagybõgõ),

Szudy János (dob), Szakcsi Lakatos Béla (zongo-
ra).

2009. szeptember 13. vasárnap, 10.00 óra:
Nemzetközi Evezõsverseny a csepeli Duna ágban
(Csepel evezõsklub – a Gubacsi hídfõnél). Meg-
hívott csapatok: Tabáni Hajós Egylet, Marlow
Evezõsklub, Wien Evezõsklub, Danubius, Duna
Evezõs Klub, MTK. Rendezõ: Magyar Evezõs
Szövetség, Tabán Társaság Egyesület, Marlow
Society. Támogatók: Budavári Önkormányzat,
Rotary Klub Budapest-Tabán, ZAZZI Cukrászda-
Solymár, Abasári Hegyközség –Torma Józsefné
hegybíró.

16.00 óra: Díjkiosztó ünnepség a Tabán Múze-
umban. A díjakat átadja: Vecsey Anrdás a Bu-
davári Önkormányzat képviselõje. A díjakat készí-
tette: Tóth József fafaragó-szobrász

17.00 óra: A tabáni Clark Ádám – családtörté-
net a Lánchíd építõjérõl. Dr. Hajós Tamás elõadása.

18.00 óra: Zárófogadás - könyvbemutató.
Czigány György bemutatja új verseskötetét. Köz-
remûködik: Merényi Judit elõadómûvész, Máry
Szabó Eszter énekmûvész és Czigány György zon-
gorán.

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

Szeptember 22. kedd.,18 óra. A magyar nép
barátai - Assisi Szent Ferenc magyar követõi.
Vetített képes elõadás Kálmán Peregrin ferences
atya és az egyesület képeivel. 

Köszöntõt mond: Varga Kapisztrán (Szécsény)
ferences atya. A ,,ferences királyfi” Anjou Szent
Lajos emlékei nyomában – az egyesület kisfilmje.

PPrrooggrraammookk

Esõvel búcsúzott a nyár 
Úgy tûnt, mintha augusztus 29-én szólt volna valaki az idõjárásfele-
lõsnek, hogy a Tabánban Nyárbúcsúztató bált kívánnak tartani. Az
„illetékes” mindent meg is tett a kánikulai hõség megszüntetéséért, és
egész nap olyan hûvös, esõs idõt küldött Buda fölé, mintha valóban be-
köszöntött volna az õsz. Ám a táncolni és szórakozni vágyó közönség
nem adta fel. Kora este sok család látogatott el a „Czakóra”, õk így is
felhõtlenül szórakoztak. 

Kalocsai Andrea, a Duna Televízió szerkesztõ-mûsorvezetõje, a bál
visszatérõ háziasszonyként köszöntötte a fellépõ mûvészeket és a
folyamatosan érkezõ közönséget. A vendégek az
alkalmi ruházat helyett ezúttal a melegebb, sporto-
sabb viseletet választották.

A Vegas Showband szinte a megnyitó pillanatá-
tól fergeteges házibuli hangulatot teremtett, így
még a fázósabb bálozók is egykettõre kimeleged-
tek. Az esõáztatta táncparketten egyre többen rop-
ták a tvisztet, a rockyt és az összebújós lassút. A két-
három évesek voltak a legbátrabbak, õket követ-
ték a fiatal szülõk, majd bõ negyed óra múlva már
a „derékhad” is fesztelenül táncolt. Az 1960-as,
’70-es évek slágerei ezúttal a hideg ellen is kitûnõ
gyógyszernek bizonyultak.

A szervezõk a padok és asztalok többsége fölé
ideje korán lakodalmas sátrat feszítettek. Szép
számmal akadtak, akik a ponyvák fedezékébõl kö-
vették az eseményeket. Elõttük egy-egy adag sült
kolbász a megfelelõ kalória-bevitelrõl, hozzá a kor-
só sör a lazább hangulatról gondoskodott. 

A zenekar bemelegítõ fellépése után musicalgá-
la következett. Az örökzöld musical-slágereket
négy ismert hazai mûvész elõadásában élvezhette
a közönség. Mahó Andrea a Madách Színházban
Andrew Lloyd Webber rockoperáinak egyik ál-
landó nõi fõszereplõje. A Nyárbúcsúztató bálon
többek között a My fair lady-bõl, a Hair-bõl és az
Operaház fantomjából énekelt. Ladinek Judit –
ugyancsak a Madách Színház mûvésznõje – tán-
cosként kezdte pályáját, majd a társulat szinte va-
lamennyi zenés darabjában énekesként is jelentõs
szerepet kapott. Jelenleg a Producerekben, a Chi-
cagóban és a József és a színes, szélesvásznú álom-
kabát címû musicalakben láthatják a mûfaj bará-
tai. A „Czakó” színpadán az Evitából, a Grease-
bõl adott elõ részleteket. Kiss Zoltán színmûvész,
a Frankie Brothers együttes tagja, a Chicago majd
a Mozart címû musicalek slágerszámai után
Fenyõ Miklós szerzeményeivel csábította ismét a
táncparkettre a közönséget. Bardóczy Attila az
egykori Rock Színház alapító tagja ezúttal a La
Mancha lovagja, a Cabaret és a Jézus Krisztus
Szupersztár legismertebb dalait énekelte el.      

A musical-összeállítást követõen dr. Nagy Gá-
bor Tamás polgármester köszöntötte a megjelent
kerületieket. Derûs bevezetõjében egy székelyföl-
di kollégáját idézte, aki megválasztása után a kö-
vetkezõ jó tanácsokat kapta: „1. Állj fel, hogy job-
ban lássanak! 2. Beszélj hangosan, hogy jobban halljanak! 3.
Beszélj röviden!” Az est következõ fellépõjére, a Zanzibár együttes-
re váró nagyszámú hallgatóság megnyugtatása érdekében dr. Nagy
Gábor Tamás még hozzátette, hogy nem kívánja megdönteni
Fidel Castro kubai elnöknek azt a rekordját, amikor 4 óra 29 per-
cet beszélt az ENSZ közgyûlésén. A polgármester ezt követõen a
Nyárbúcsúztató bál immár egy évtizedes hagyományáról: a nyár
derûjének és örömeinek felidézésérõl szólt. – Ezeket az élménye-
ket nem moshatja el az esõ és nem fújhatja el a szél – mondta. A

magyar nyelv színes és képes kifejezésekkel érzékelteti az idõjárást
és az idõ múlását.  Az idei szeszélyes nyár hideget és meleget egy-
aránt hozott. Az örömök mellett nagy veszteség a 99 éves Püski
Sándor és a 66 éves Cseh Tamás halála. Mindketten beírták nevü-
ket a magyar kultúrába és a szívünkbe. Ugyancsak a nyár egyik
mozzanata, hogy a megromlott szlovák-magyar kapcsolatok rende-
zése érdekében ezúttal egységesen léptek fel a magyarok.

A polgármester rövid beszéde végén a dolgos hétköznapok elõt-
ti kikapcsolódás fontosságát hangsúlyozta. Úgy fogalmazott, „le-
het, hogy a változékony nyár után forró õsz következik.” 

A bál egyik elmaradhatatlan mûsor-
száma a tombolahúzás. A jegyek ára –
évek óta változatlanul – száz forint. A
nyertes számokat ezúttal Fehér Fe-
renc, a rendezvénynek otthont adó
sportközpont igazgatója húzta ki. A
fõnyeremény egy digitális fényképe-
zõgép, és a Budavári emlékvonulás
Hunyadi Mátyás királlyá választásá-
nak 550-dik évfordulóján címû DVD
volt, de gazdára talált egy sokfunkciós
asztali nyomtató, egy multimédiás
hangfal, egy vezeték nélküli telefon,
egy szendvics-sütõ, egy sportruházati
csomag, valamint számos könyv és
DVD.

Az idei nyárbúcsúztatón a Zanzi-
bár együttes adott koncertet. A ra-
jongók egy csoportja a szemerkélõ
esõ és a hûvös idõ ellenére már dél-
után 6 órakor gyülekezni kezdett,
nehogy lemaradjon a fél 9-kor kez-
dõdõ fellépésrõl. Sokan a zenekart
hirdetõ relikviákban (zanzibáros pó-
ló, csuklószorító, nadrágtartó, jel-

vény stb.) jelentek meg, és a mûsor alatt Terecskei Ritával, az
együttes énekesnõjével együtt énekelték a közkedvelt számokat,
köztük a Szólj már, a Szerelemrõl szó sem volt, az Új napra éb-
redsz címû slágereket.

A koncert után este 10 órakor tûzijáték jelezte, hogy elbúcsúzha-
tunk az idei nyártól. Bár a leglátványosabb program ezzel véget ért,
ám a bál folytatódott. Ismét a Vegas Showband foglalta el a színpa-
dot, és egészen éjfélig szórakoztatták a közönséget.

Rojkó A.

A musicalgála fantomja
Bardóczy Attila néhány héten belül immár második alkalommal sze-
repelt a kerületi közönség elõtt. Július 14-én a Francia Intézet szabad-
téri színpadán sanzonokat énekelt, majd az elmúlt hétvégén a Nyár-
búcsúztató bálon a musicalgála résztvevõje volt. A mûvésszel a fellépés
elõtt beszélgettünk.

m Gyakran megfordul az I. kerületben?
Ma már csak átutazóban járok erre. 1990-tõl azonban tíz éven
keresztül a Mészáros utcában laktam, akkoriban lett a Naphegy
jó ismerõsöm. Annak idején az V. kerületbõl költöztem ide, és
annyira megkedveltem Budát, hogy azóta is ezen az oldalon élek. 
m 1990 a Rock Színház fénykora volt. A saját társulattal, de önálló ját-
szóhely nélkül mûködõ színháznak ön is alapító tagja volt. Mekkora
törést okozott a pályáján, hogy 1996-ban megszûnt a Rock Színház?  

Nemcsak nekem, mindannyiunknak törés volt. Attól kezdve
megváltozott a világ körülöttünk. Átkerültünk a Budapesti
Operett Színházba, ahol másféle szakmai munka várt ránk. Az
igazsághoz tartozik, hogy a Rock Színház megszûnése ellenére,
még évekig élõ külföldi szerzõdések alapján játszottuk az Evitát
és a Dorian Gray-t Németországban. Az egykori kollégákkal az-
óta is tartjuk a kapcsolatot.
m Az utóbbi idõben hol találkozhatott önnel a közönség?

Több musicalben is játszottam. Szolnokon a Vörös Pimper-
nelben – amelynek szerzõpárosa, Frank Wildhorn és Nan
Knighton, azonos a Jekyll&Hyde alkotóival –, Gyõrben az
Evitában énekeltem. Nyáron, a Balatonon egy nosztalgiamû-
sort állítottunk össze Sáfár Mónikával. A dalok között Örkény
egyperceseket mondtunk el. A mûsor nagy sikert aratott, de azt
tapasztaltuk, hogy az 1970 után születettek többsége nem tudja
ki volt Örkény István, ezért nem ismeri e kort dokumentáló re-
mekmûveket. A Budapesti Operettszínházban az új szezonban
is mûsoron marad a Szépség és a szörnyeteg. Egy vándorproduk-
cióban hamarosan új bemutatóm is lesz; a Különös pár (Furcsa
pár) nõi változatában Hûvösvölgyi Ildikó, Ivancsics Ilona, Frajt
Edit és Bajza Viktória partnereként játszom. Neil Simon vígjáté-
kát Bencze Ilona rendezi. Õsszel az Óbudai Társaskörben és a
Klebelsberg Kúnó Kultúrkúriában a francia sanzonesttel, szep-
tember végén a Barabás Villában egy olasz sláger-összeállítással
jelentkezem. 
m Magyarországon ritkaságnak számít, hogy egy színész több nyelven
is anyanyelvi szinten beszéljen. Ön a francia mellett – amelyért el-
nyerte a párizsi sanzonverseny legjobb külföldi elõadójának járó díjat
– angolul és németül is tud. Mi volt elõbb az ének vagy a nyelvtanulás?

A kettõ egyszerre indult. Édesapám 1970-tõl Algériában dolgo-
zott, ahová minket is magával vitt. A francia az utcán ragadt rám.
A rádióban mentek a számok, így tanultam meg egyszerre a nyel-
vet és az éneket. Angolul és németül muszáj megtanulni. Ha az
ember külföldi koreográfusokkal vagy rendezõkkel dolgozik, el-
képzelhetetlen, hogy ne tudjon velük beszélni. Az angol nyelv
egyébként tele van francia szavakkal, ezért nekem könnyû dol-
gom volt. Németországban 1987-ben játszottam elõször. A kin-
ti menedzser évente Magyarországra küldött egy nyelvtanárt, aki
átvette velünk a megfelelõ kiejtést. A Csárdáskirálynõt 2000-
ben egyébként olaszul játszottam, de ezen a nyelven nem beszé-
lek. Tapasztalatom szerint az olasztanuláshoz több idõre lenne
szükségem.
m Gyakran lép fel együtt Mahó Andreával, Ladinek Judittal és Kiss Zol-
tánnal?

A Nyárbúcsúztató bálra összeállított musicalgála alkalmi pro-
dukció. Többször léptünk fel együtt, mindhárom kollégát jól is-
merem. Mahó Andreával közös duetettet énekelünk az Ope-
raház fantomjából, a mûsor zárószámát – a Fame (Hírnév) címû
musical címadó dalát – négyen adjuk elõ. Elárulom, hogy La-
dinek Judit és Kiss Zoltán egykori tanítványaim. Pályájuk elején
színész mesterségre tanítottam õket Toldy Mária stúdiójában.

V. A.

Az örökzöld musicel-slágereket ismert mûvészek Bardóczy Attila, Mahó Andrea, Ladinek Judit és Kiss
Zoltán elõadásában halhatta a közönség

A nyárbúcsúztatón dr. Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter köszöntötte a vendégeket

Dalszerzõversenyt hirdetett a Budavári Mûvelõdési Ház
és a Budai Gitáriskola, a döntõbe került számokat közön-
ség elõtt mutathatták be az alkotók. A zsûri egy fiatal ver-
senyzõ, Szatmári Júlia Titok címû számát hirdette ki
gyõztesként.

A Budavári Mûvelõdési Házban zajlott a nyár elején
elindított dalszerzõ verseny döntõje, amelyen hét
szám hangzott el négy formáció elõadásában.
Mindegyik szerzõ más-más hangulatú dallal mutatko-
zott be: apokaliptikus, melankolikus, lírai és vidám
zenékkel egyaránt találkozhatott a hallgatóság.

A zsûri – Gerendás Péter, Török Ádám és Ga-
lambos Ernõ – a harmadik díjjal Antal Bálint és
Sebestyén Bálint Szilánkok címû, szépen hangszerelt
számát jutalmazta, azzal a megjegyzéssel, hogy a fiatal
zenészek szokatlanul borús, világvége hangulatot
árasztó zenét írtak. A második díjat Abelovszky
György kapta meg az „Ötvenes” címet viselõ nótájá-
ért, mely humoros módon foglalja össze az ötödik X-
en túli élet szépségeit.

Gyõztesként Szatmári Júlia Titok címû alkotását
hirdette ki a zsûri, amely a dallam és a szöveg, sõt, az
elõadás szempontjából is kiemelkedõnek ítélte a ze-
nei produktumot. Gerendás Péter kifejtette: harmó-
niában volt a tudás és az elõadómûvészet, örül, hogy
tanúja lehetett az énekes-gitáros szerzõ, valamint a he-
gedûn közremûködõ Rozsnyói Judit ragyogó összjáté-
kának.  

Török Ádám a verseny záróeseményén a résztvevõk-
nek elmondta: nagyon nehéz profi zenésszé válni, sok-
szor éri csalódás azt, aki ezen a pályán akar érvényesül-
ni. Ám a zenélés akkor is nagyon sokat ad, ha valakibõl

nem lesz sztár – muzsikálni mindig érdemes, hiszen ez-
zel teljesíthetjük ki az életünket.

Augusztus 26-án és 27-én a Budavári Mûvelõdési
Házban ingyenes workshopok kísérték a dalszerzõk
versenyét – Lukács Péter (Bikini, European Mantra,
KLB Trió) és Anga Kis Miklós (Subscribe) tartott gi-
tár-, illetve basszusgitár-kurzust –, majd a Budai Gitár-
iskola tanárai mutatták be a meglévõ és a most induló
új szakokat. A kétnapos rendezvényt Gerendás Péter
koncertje zárta. - d -

Dalban elmondott titkok



6 Várnegyed XIV. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM, 2009. SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
E-mail: varnegyed@budavar.hu

AA  ggyyeerrmmeekk  mmiinntt  eesszzkköözz  
aa  ppáárrkkaappccssoollaattii  kkoonnfflliikkttuussookkbbaann

Eltelt a nyár, vége a szünidõnek. A gyerekek
hazajöttek a nyaralásból, és nem csak az óvo-
da -, iskolakezdés terhe nehezedik rájuk, ha-
nem sokszor a szülõk közötti feszültségek
áramkörei is õket találják el.

Mindez rejtve jelentkezik a családokban. A
gyermek nevelése, az érte való aggódás jól el
tudja takarni a valódi párkapcsolati problé-
mákat.

Példa erre, amikor a napokban egy apuka
fordult hozzám, hogy a kisfia testi épségét a fe-
lesége halálosan veszélyeztette, mert õ éppen a
kertben mást csinált, amikor a 4 éves gyermek
(aki valóban már többször elesett, bár ez a ter-
mészetes mozgástanulás rendje) egy kis buc-
káról le akart szaladni. Ezt az apa észrevette, és
„megmentette a gyermek testi épségét, éle-
tét”. Felkapta a kicsit, és azzal a jelszóval, hogy
„te nem tudsz vigyázni a gyerekre, nem vagy
gondos anya, elviszem örökre, mert nem tud-
nád felnevelni”, elviharzott. Elmondta, hogy
felesége milyen gondatlan, figyelmetlen, és
csak úgy hajlandó visszamenni, ha elismeri
mindezen rossz tulajdonságait. Az anya sírt,
kétségbe esett, alig lehetett megnyugtatni, vé-
gül is a gyerek érdekében, hogy minél elõbb
otthon legyen, elismerte, hogy nem volt elég
figyelmes. A férj azonban továbbszélesítette a
konfliktusmezõt, és még több esdeklést kért a
feleség magatartásának megjavítása címén. 

Egy másik esetben, míg az apa a garázsba
beállította a kocsit, az anya kétségbeesetten ro-
hant elõre a lakásba, hogy a szokásos kötözkö-
dési okok - otthagyott morzsa a konyhapul-
ton, használt pohár a dohányzó asztalon, cipõ
az elõszoba közepén hagyva - ne adjon tápta-
lajt a kamasz gyerekre irányuló morgolódásra,
haragra, agresszióra.

Mi a közös a két esetben?
A párkapcsolat szinte totálkáros! A feszültsé-

gek levezetésére a gyerekeket használják föl.
Akár kicsi, akár pubertás korú, a gyermeket
nem szabad felhasználni egyik fél részérõl sem
az õ közöttük dúló feszültség levezetésére.

Nagyon érdekes az a tapasztalatom, hogy
akár az anyát, aki anyatigrisként védi a gyer-
mekét, akár az apát, aki oroszlánként harcol
érte - kérdezem, leginkább a másik nevelésére
tudja hárítani az õ jogosnak vélt agresszióját.
Amikor megértetem és elfogadtatom velük –
és meg is értik és el is fogadják – azt, hogy már
korántsem a gyermek védelmérõl van szó, ha-
nem az elfojtott, igen erõs párkapcsolati konf-
liktus agressziójának rávetítése folyik a gyer-
mekeikre.

Természetesen akárhány éves is a gyermek,
a feszültség, a rossz példa nyomot hagy a lel-
kükben, és életük során sok-sok gondot okoz-
hat pszichésen, és a rossz minta követésének
szempontjából, akár felnõtt korukban is.
Mindez annak ellenére így van, hogy a legtöbb
ifjú megfogadja, hogy szülei rossz példáját
nem követi, ami jó is volna akkor, ha lenne he-
lyette sok-sok jó példa.  A legtöbb esetben a
gyerekek a saját magánéletükben, párkapcso-
lataikban, más formában ugyan, de az elutasí-
tott minta alapján, hasonló konfliktusmotívu-
mokat használnak fel családi életükben.

Végsõ tanulságként fogalmazzuk meg azt,
hogy ne a gyermeken keresztül, a gyermeket,
mint eszközt használva oldjuk meg családi há-
borúinkat. Lehetõleg ne is a gyerek elõtt. Ha
gyermekeinket egészségesnek akarjuk tudni
késõbbi életvezetésük során is, hagyjuk gyer-
mekként élni, játszani, és mi felnõttek egymás
között próbáljuk megoldani feszültségeinket,
konfliktusainkat.

Amennyiben ez nem megy, mert a helyzet
annyira elmérgesedett, hogy még szakember

sem tud segíteni, jobb a gyerek szempontjából,
ha a szülõk útja elválik, és ezzel a mindennapi
feszültségek forrása idõvel megszûnik szá-
mukra.

Ez természetesen csak abban az esetben jó
és hasznos, ha nem marad harag, gyûlölkö-
dés, és a gyermek a szakítás, válás után is
mindkét szülõjét szabadon szeretheti, és a
másik fél ezt nem szabotálja, nem gátolja.
Lehetõleg ne a válási árvákat szaporítsuk, ha-
nem ha nem megy másképp, akkor csak a vá-
lások számát. Természetesen még a megold-
hatatlannak látszó problémák is gyakran
megoldhatók segítséggel, vagy anélkül, ha
mind a két szülõ között csak egy szikrája
megmaradt a másik iránti szeretetnek. Mert
legjobb – még ha feszültségek adódnak is –
teljes családban felnõni. 

dr. Sebestyén Tamás, pszichológus

LLéélleekkggyyóóggyyáásszz

PPoossttaallááddaa

Rendõrségi szempontból nyugalomban telt a nyár utolsó két hete.
Kiemelt, vagy más erõszakos bûncselekmény nem történt, ezút-
tal a trükkös tolvajok is elkerülték a Várnegyedet. Dr. Kesztyûs
Rudolf ezredes lapunknak elmondta: a rendõrség továbbra is ki-
emelt figyelmet fordít a bûncselekmények megelõzésére, vala-
mint a kisebb súlyú, de a lakosságot irritáló szabálysértések visz-
szaszorítására. Ennek szellemében folytatódnak a közlekedési és
a közterületi akciók, legutóbb a Citadella és a Déli pályaudvar kör-
nyékén számoltak fel alkalmi hajléktalan szállásokat. A rendõrség
megpróbál érvényt szerezni az italozási és dohányzási tilalomnak,
ezért a jövõben az eddiginél is sûrûbben ellenõrzik majd a játszó-
tereket és az éjjel-nappali üzletek környékét. 

Folytatódik az Iskola rendõre program
Az új tanév elsõ heteiben idén is rendõrök és polgárok segítik a
kisdiákok áthaladását a gyalogátkelõkön a kerületi általános is-
kolák elõtt. A tapasztalatok szerint a láthatósági mellényben szol-
gálatot teljesítõ egyenruhások jelenléte már önmagában is lassí-
tásra készteti az autósokat, így jelentõsen csökken a balesetve-
szély. Szeptembertõl folytatódik az Iskola rendõre program. A ko-
rábban kijelölt rendõrök továbbra is részt vesznek az intézmé-
nyek életében, rendszeresen ellátogatnak az osztályfõnöki órák-
ra, illetve iskolai rendezvényekre, valamint bûnmegelõzési taná-
csokkal látják el a diákokat. Mobiltelefon számukat az iskolák
rendelkezésére bocsátották, így baj esetén munkaidõn kívül is
elérhetõek. 

Ámokfutót fogtak
Augusztus 24-én egy külföldi állampolgár rendezett ámokfutást
a kerületben. A magyarul jól beszélõ, 24 éves, diplomás fiatalem-
bernek elõször hajnali két órakor gyûlt meg a baja a rendõrség-
gel. Elõször minden ok nélkül egy fémhordóval betörte a Nemzeti
Galéria ablakát, majd rátámadt a biztonsági õrök hívására a hely-
színre érkezõ járõrre. Ekkor még nem okozott sérülést, azonban
menekülés közben a rendõrökre csapta a múzeum üvegajtaját,
ami megsebesítette az egyik járõrt. Az elkövetõt végül sikerült
elõállítani, az ügyészség azonban letartóztatását nem tartotta in-
dokoltnak. Úgy tûnik az ügyészség elhamarkodottan döntött,
ugyanis az egyébként zavartan viselkedõ férfi délután újra „le-
csapott” a Várra. A Tárnok utcában összetört egy padot, és meg-
rongálta a közeli iskola ajtaját. Röviddel késõbb a Széna téren
folytatta „áldásos” tevékenységét, ahol az egyik társasház pad-
lásterében a kéményajtókat feszítette fel. Ezt követõen a Hattyú
házban egy fénymásolót tört össze, majd az épület mélygarázsá-
ban két autó ablakait törte be egy poroltóval, mire a kiérkezõ
rendõröknek sikerült újra elfogniuk. Tettére továbbra sem tudott
értelmes magyarázatot adni, azonban letartóztatására az
ügyészség ezúttal sem látott okot. 

Változások a közlekedési szabálysértések 
elbírálásában
Augusztus 1-én megváltozott a közúti közlekedésrõl szóló tör-
vény. Ennek értelmében a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági
rendszer, a bukósisak és a mobiltelefon szabálytalan használatá-
val kapcsolatban közigazgatási bírság kiszabására kizárólag
technikai eszközzel rögzített felvétellel dokumentált szabálysze-
gés esetében van lehetõség. A közigazgatási bírság kiszabására
irányuló eljárás a szabálysértési eljárás lefolytatását nem érinti.
Helyszíni bírság, illetve szabálysértési eljárásban kirótt bírság
nem szabható ki akkor, ha a szabálysértéssel kapcsolatban köz-
igazgatási bírság kiszabásának van helye. 

KKéékk  hhíírreekk

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

Szeptember 12., 26. szombat 10.00-13.00 óráig: EM-
MA Mûvészeti Mûhely. Az Európai Mai Mûvészeti Ala-
pítvány ( EMMA) mûvészeti mûhelye 5-10 éves gyerekek
részére. Kéthetente szombaton lesznek a foglalkozások:
fél óra zene, fél óra tánc és egy óra festés, rajz, fotózás. A
foglalkozásokat mûvésztanárok vezetik. Információ: ka-
talinamolnar@gmail.com. Belépõ: 500 Ft/ fõ, az elsõ al-
kalom ingyenes.

Szeptember 12. szombat 10.00 óra: Hédi zeneovi az
EMMA Mûhelyben 4-6 éves gyerekeknek zeneovi
Szénásiné Kilián Hedvig zenepedagógus vezetésével
minden második szombaton 10.00-tõl. Info: Molnár
Katalin (katalinamolnar@gmail.com). Belépõ: 800 Ft.

Szeptember 22. kedd 10.00 óra: Kerekítõ ölbeli játék
klub 0-3 éves korig. Játékok, mondókák, közös éneklés,
beszélgetés kisgyermekes családokat érintõ témákról.
Vezeti: Jakabosné Kovács Judit drámapedagógus.

Szeptember 26. szombat 10.00-13.00 óráig: EMMA
Mûvészeti Mûhely. Az Európai Mai Mûvészeti Alapítvány
(EMMA) mûvészeti mûhelye 5-10 éves gyerekek részére.
Kéthetente szombaton lesznek a foglalkozások: fél óra
zene, fél óra tánc és egy óra festés, rajz, fotózás. A foglal-
kozásokat mûvésztanárok vezetik. Jelentkezés: Molnár
Kata 70/239 25 06, katalinamolnar@gmail.com. Belépõ:
500 Ft/ fõ, az elsõ alkalom ingyenes.

Szeptember 26. szombat 17.00 óra:TÉKA Klub gyere-
keknek. Benne: Anna néni Duna-parti játszóháza – népi
kézmûves foglalkozás. Belépõ: gyerek 400 Ft, felnõtt
700 Ft.
IIssmmééttllõõddõõ  pprrooggrraammookk  ggyyeerreekkeekknneekk

Néptáncoktatás gyerekeknek szeptember 7-tõl. Óvo-
dás csoport: hétfõ, csütörtök 16.00-16.45 óráig, gyermek
csoport: hétfõ, csütörtök 16.45-18.30 óráig.Vezetik: Acsai
Katka, Marosi Eszter, Csizmazia Csönge és Szente Jani a
Bartók Táncegyüttes táncosai. Információ: http:// bartok-
tancegyuttes.hu. Tanfolyami díj: 4.000 Ft/hó.

Babamuzsika szeptember 10-tõl minden csütörtökön
10.00 óra. Énekes, zenés foglalkozás 6 hónapostól 3 éves
korú gyermekeknek és szüleiknek folyamatos csatlako-
zási lehetõséggel. Vezeti: Haraszti Rita. Belépõ: 650 Ft /
alkalom, bérlet: 5.000 Ft.

Fabrika mûhely: szeptember 15-tõl minden kedden
17.00 órától bábos kézmûves foglalkozás kicsiknek.
Vezetik: Németh Luca bábszínész és Fráter Anna óvoda-
pedagógus. Belépõ: 900 Ft.

Cérna és Cukor: szeptember 16-tól minden szerdán
17.00 -18.00 óra kreatív kézmûves foglalkozás gyere-
keknek. Vezeti: Tenkes Brigitta. Belépõ: 900 Ft /alkalom,
www.cernaescukor.hu.

Bölcs Bagoly Iskolaelõkészítõ októbertõl minden szer-
dán 16.15-17.45 óráig teljes körû képességfejlesztõ
program. Váltócipõ szükséges! Elõzetes jelentkezés szük-
séges, a csoport 10 fõtõl indul. A fejlõdést nyomon követi:
Bujdosó Mara klinikai szakpszichológus.

Fióka Foglalkoztató októbertõl minden szerdán 9.30-
11.30 óráig személyiségfejlesztõ játszóház két éves kor-
tól (testnevelés, vers, ábrázolás, környezetismeret).
Váltócipõ és tízórai szükséges! Elõzetes jelentkezés szük-
séges, a csoport 10 fõtõl indul.

Musical oktatás októbertõl minden pénteken 16.00-
19.00 óráig. Tanítanak: Sárközy Ágnes-táncmûvész,
táncpedagógus, Mohácsi Attila-színmûvész.

Szeptember 5. szombat 19.00 óra: Sebõ Klub. Benne:
Perger László fotókiállítása. Meghívott vendégek: Bognár
Szilvia, Halmos Béla, Csatai László „Csidu”, LFZE
Népzene szakos hallgatói. Belépõ: 1.000 Ft.

Szeptember 7. hétfõ 10.30 óra: Budavár évszázadai-
Helytörténeti ismeretterjesztõ séta- és elõadássorozat.
Séta a Bécsi kaputól a Dísz térig. Házigazda: dr. Tóth
József. 

Szeptember 8. kedd 10.30 óra: Kazinczy és kora. Dr.
Tóth József elõadása ismeretterjesztõ elõadás diavetí-
téssel.

Szeptember 10. csütörtök 14.00 óra: Vasutas Termé-
szetjárók Szövetsége – Baross Gábor Turista Klub.
Klubvezetõ: Malomhegyi Imre

Szeptember 10. csütörtök 17.00 óra: Tabán Sportkör
A görög szigetek DVD-vetítés, elõadó: Kormos Vera.
Klubvezetõ: Kormos Vera.

Szeptember 11. péntek 14.00 óra: Budavári Filmklub
a Tabán Moziban: Gettómilliomos. Helyszín: I. kerület
Krisztina krt. 87-89.

Szeptember 15. kedd 10.30 óra: Benyik Béla, A Szász-
Svájc turistaútjain (Rathen és környéke) II/1. ismeretter-
jesztõ elõadás diavetítéssel.

Szeptember 16. szerda 15.00 óra: A Budapesti Város-
védõ Egyesület I. kerületi csoportja. Téma: Helyi véde-
lemre javasolt épületek

Szeptember 19. szombat 15.00 óra: Budavári Filmklub
a Tabán Moziban: Rockhajó. Helyszín: I. kerület Krisztina
krt. 87-89.

Szeptember 20. vasárnap 17.00 óra:Blues Café. Házi-
gazda: Török Ádám. Belépõ: 1000 Ft.
IIssmmééttllõõddõõ  pprrooggrraammookk  ffeellnnõõtttteekknneekk

Zongora Klub, minden hétfõn 12.00-18.00 óráig és
csütörtökön 13.00-16.30 óráig. Tanít: Plutzer Gábor.
Tandíj: 2.200 Ft /óra.

Ferenczy István Vizuális Mûhely. Hétfõtõl, péntekig
17.30-20.30 óráig. Tanárok: Elekes Károly Munkácsy-
díjas képzõmûvész, Wechter Ákos Barcsay-díjas festõ-
mûvész.

Portré, aktmodell utáni rajz, mintázás, festés, kroki,
anatómiai ismeretek, felkészítés mûvészeti egyetemek-
re a négy évtizede mûködõ rajziskolában. Helyszín: Fõ ut-
ca 3. Információ: Tulok Péter, 212-9239. Tandíj: napijegy
2.000 Ft, egy hét 6.000 Ft, két hét 9.500 Ft, egy hónap
14.000 Ft.

Budai Gitáriskola hétfõtõl péntekig órarend szerint.
Tanárok: Svajcsik Kristóf, Nagy Zoltán, Kadocsa Mária.
Megfelelõ számú jelentkezõ esetén szeptembertõl új sza-
kok indulnak az iskolában: basszusgitár, ének, jazz/klas-
szikus fuvola és szaxofon. Információ: 06/30 4976-776,
info@budaigitariskola.hu, www.budaigitariskola.hu.

Idõsek Akadémiája - Szeretet Klub, minden hétfõn
10.00-13.00 óráig.

Zöld Sárkány Mahjong és Társasjáték Klub minden
kedden 18.00-22.00 óráig. Klubvezetõ: Halász Pál. A
klub elsõsorban a kínai mahjong játék, annak is hivatalos
nemzetközi versenyszabály szerinti verziójának népsze-
rûsítésére jött létre, de bármely egyéb társasjátékot ját-
szani kívánó érdeklõdõt is szívesen látnak összejövetele-
iken. 

A csatlakozási lehetõség folyamatos, várják családok,
baráti társaságok jelentkezését is. Információ: www.zold-
sarkany.hu; info@zoldsarkany.hu. Tagsági díj: 1.000
Ft/félév.

Prevenciós Mûhely - Félúton Alapítvány, minden szer-
dán 10.00-12.00 óráig.

VOX Hungarica Nõi Kar Egyesület, szeptember 2-tõl

hétfõ, szerda 18.00–20.00 óráig. Karnagy: Döbrössy
János.

Argentin Tangó, minden szerdán 18.00 óra. Vezeti:
Götz Andrea és Szõllõsi András. Az argentin tangó városi
néptánc, élõ szórakozási forma. András magyar néptán-
cos tapasztalataiból is merítve a lépések tanításán túl a
pontos vezetésre és a jó hangulatra fektetnek hangsúlyt
a tangó órákon, amit a szerda esti úgynevezett milonga
(össztánc) elõtt tartanak. Információ: www.milonga.hu.
Belépõ: 800 Ft.

Milonga Tango Y Alma minden szerdán 19.30-22.45
óráig. Hazánk legrégebbi milongája. A zene szinte kizáró-
lag klasszikusokat tartalmaz, általában 3-4 számból álló
tangó, vals, milonga és canyuengue tandákban, cortinák-
kal elválasztva. Belépõ: 800 Ft.

Irka Kör minden csütörtökön 10.00 órától. Irodalom-
kedvelõk klubja.

Hip-Hop minden pénteken 16.30-18.00 óráig. Vezeti:
Kiss Eszter Nóra. Részvételi díj: 1.000 Ft / alkalom.

Budavári Opera Együttes. Jelentkezés és meghallgatás:
minden pénteken 17.00 óra. Egyéni korrepetáció, sze-
reptanulás, együttes éneklés, koncertek, fellépési lehetõ-
ségek. Az együttes olyan résztvevõket vár, akik komo-
lyan foglalkoznak az énekléssel (opera, operett, daliroda-
lom). Zenei vezetõ: Nagy Ferenc karmester.

Konditorna, szeptember 8-tól kedd, csütörtök 15.30-
16.30 és 16.30-17.30 óráig, szerda, péntek 7.30-8.30
és 8.30-9.30 óráig. Vezeti: Tóth Ildikó táncos. Részvételi
díj: 700 Ft, nyugdíjasoknak 600 Ft.

„Fiatalító jóga” 50 éven felülieknek szeptember 9-tõl
minden szerdán 10.00-11.30 óráig. A jóga olyan testi-
szellemi gyakorlatokat tartalmaz, amely komplex módon
segít az 50 éven felüli korosztály számára az általános
egészségi állapot fenntartásában, az egész test kiegyen-
súlyozottságában. Vezeti: Horváth Beáta. Részvételi díj:
3.200 Ft /hó.

Számítógépes klub idõseknek szeptember 15-tõl
kedd, csütörtök 9.00-13.00 óráig. Jelentkezés: telefonon
a 201-1780-as telefonszámon vagy személyesen.
Részvételi díj: 3 500 Ft.

Tabán Helytörténeti Kiállítás és Dokumentációs Köz-
pont. Nyitva tartás: szerda, szombat 14.00-18.00 óráig,
péntek csoportoknak elõzetes egyeztetés után  14.00-
18.00 óráig. Vasárnap 11.00-18.00 óráig. 

PPrrooggrraammookk

Tisztelt Szerkesztõség!

Kérem, segítsenek annak kiderítésében, hová
tûnt a Donáti utca és a Toldy Ferenc utca sar-
káról a szelektív hulladékgyûjtõ sziget (ami-
nek egyébként külön kis betonplaccot is ,,épí-
tettek”, hogy ne a járdából vegyen el helyet). 

Két hete egyszer csak eltûntek a hulladék-
gyûjtõk, és nem láttam arra vonatkozó infor-
mációt, hogy mikor kerülnének vissza. Sze-
rintem nem csak mi haszáltuk õket rendsze-
resen, mert sokszor tele voltak.

Segítségüket elõre is köszönöm. 
Üdvözlettel: 

DDrraasskkoovviiccss  MMaarriiaannnn

Válaszol az illetékes

ÁÁttkkööllttöözztteettiikk  aa  hhuullllaaddéékkggyyûûjjttõõtt
Nem szûnik meg, csak pár méterrel arrébb költöztetik a
szelektív hulladékgyûjtõ szigetet – tudtuk meg a Budavári
Önkormányzat Beruházási és Városüzemeltetési Irodá-
jának vezetõjétõl. Karácsony István érdeklõdésünkre el-
mondta: a kerületi tulajdonú területen lévõ, de a Fõvárosi
Közterület-fenntartó által üzemeltetett gyûjtõszigetet el-
sõsorban városképvédelmi okok miatt helyeztetik át, a
Halászbástya felõl feltáruló, turisták tömegei által csodált
panorámába ugyanis „belelógtak” ezek a rikító színû, a vi-
lágörökségi környezetbe nem igazán illeszkedõ mûanyag
tárolóedények. Az áthelyezés iránt a környezõ házakban
élõ lakóktól is érkezett kérés, illetve az üzemeltetõ részé-

rõl is felmerült a költöztetés igénye, a Donáti és a Toldy
Ferenc utca sarkán kialakított helyrõl ugyanis a szállítójár-
mûvek csak nehézkesen tudták begyûjteni a hulladékot. A
gyûjtõszigetet nem költöztetik messzire: nagyjából a
Donáti utca és a Donáti köz találkozásánál helyezik el, kö-
zel ahhoz a lépcsõhöz, mely a Donáti utcát és a Szalag ut-
cát köti össze az újonnan épült lakóparkon keresztül. A
gyûjtõedények itt már takarásban lesznek, azaz a Ha-
lászbástya felõl nézve észrevétlenek maradnak. A szelek-
tív hulladékgyûjtõ sziget korábbi helyén kialakított beton-
alapot nem bontják el, hanem új funkciót adnak neki. Itt új,
a történelmi környezettel harmonizáló, Budavár-típusú
padokat helyeznek el – ezzel együtt pedig elbontják a kö-
zelben található régi, csúnyácska és meglehetõsen elhasz-
nálódott betonlábas ülõalkalmatosságokat.



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.

KKeelleennvvööllggyybbeenn, õsfás kertben 10 éve korszerûen felújított
családi ház földszinti része 70 nm, 2 szobás, valamint különál-
ló 10 nm komfortos korszerû kis ház, 307 nm telken, fedett
kocsibeálló, ásott kúttal cserélnénk I.kerületire, két kisebb is
érdekel. Fotókat email-ban küldök. Értéke 36 millió forint.
06-70/265-8266, dominj@t-online.hu.

II..  BBuuddaaii Várban 3 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.

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

II..  BBuuddaaii Várban - a hangulatos Tóth Árpád sétány felé
nyíló - panorámás, duplakomfortos, cirkófûtéses, reprezen-
tatív belterû 138 m2-es 3 szoba + 2 félszoba + hall + étke-
zõs kialakítású önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó.
A lakás több generáció számára is kiválóan alkalmas.
Csereirányár: 49,7 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii  Várban - az Úri utcában - csendes, utcai fekvésû
85 m2-es, 2,5 szobás, reprezentatív belterû, stukkókkal dí-
szített felújítandó önkormányzati lakás örökbérleti joga
átadó. A lakáshoz egy 5,3 m2-es borospince is tartozik. A la-
kás I. emeleti, így a tetõtér fele elviekben bõvíthetõ.
Csereirányár: 28,2 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Budai Várban eladó 78 m2-es belsõ
kétszintes, átriumos kialakítású igényesen felújított, gépe-
sített, felszerelt, beépített konyhával kialakított, hangula-
tos, napfényes összkomfortos öröklakás. Irányár: 47,5 M Ft.
Ugyanezen az emeleten szintén eladó egy 87 m2-es, belsõ
kétszintes felújítandó, duplakomfortos öröklakás. Irányár:
43,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065,
e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban, mûemléki környezetben az Országház
utcában 10 lakásos  épületben lévõ 46 m2-es, 1,5 szobás, jó
állapotú, csendes, egyedi gázfûtéses, vízórás, napfényes ön-
kormányzati 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-ma-
il: wagnera1@chello.hu.

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

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

II..  BBuuddáánn az Attila úton liftes, klasszikus Bauhaus-épület-
ben lévõ, Vérmezei panorámás 2 erkélyes, legfelsõ IV. eme-
leti, 99 m2-es, összkomfortos, 2,5 szoba hallos, jó alapterüle-
ti elosztású öröklakás eladó. Irányár: 35 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 06-30/488-1933, e-mail: wagnera1@chel-
lo.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.

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.

SSzzaabbóó Ilonka utcára nyíló 80 nm-es tároló kiadó. Tel.: 06-
30/332-6866.

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.

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

SSzzoollggáállttaattááss

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

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

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.

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

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

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

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

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

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. °

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

BBááddooggooss és vízvezetékszerelõ munkák! Javítások, tetõfel-
újítás, kisebb munkák, ereszcsatornák javítása, WC-tartály
csere, csapcserék, fürdõszoba komplett felújítása. Tel.: 06-
20/391-5982, 291-9239.

IInnggyyeenneess    ppéénnzzüüggyyii  jjooggsseeggééllyy  ééss  ttaannááccssaaddááss,,  ((bbaannkkhhiitteell,,
bbiizzttoossííttáássookk  ééss  bbeeffeekktteettéésseekk))..  JJeelleennttkkeezznnii  lleevvééllbbeenn::
11001133  BBuuddaappeesstt,,  KKrriisszzttiinnaa  ttéérr  11..  vvaaggyy  aa  hhoonnllaappoonn::
wwwwww..bbuuddaaiippoollggaarrookk..hhuu..

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

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.

FFOORROONN  dkk 150 ***fagyasztó eladó 35.000 Ft-ért. Tel.:
06-30/480-9235.

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.°°

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.

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..

BBoollddooggssáággttrréénniinngg!!  Korhatár nélkül! Boldogsághormonok,
fiatalitó-hormonok aktivizálása, stresszoldás, depresszió-ke-
zelés, kiegyensúlyozottság, természetes módon! Psziho-
terapeuta, jógaóktató, hölgyeknek integrálmasszõr házhoz is
megy! 06-20/283-7085.

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss  házhoz megy! Tel.: 203-5431; mobil: 06-
30-553-7947.

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.°°

7XIV. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM, 2009. SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
E-mail: varnegyed@budavar.hu

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. 
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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!!!

BBuuddáánn  aa  IIII..  kkeerrüülleettbbeenn,,  ppaarrkkooss,,  õõssffááss,,  ccsseennddeess  kköörrnnyyeezzeettbbeenn
iiggéénnyyeesseenn  ffeellééppíítteetttt  kkiiss  llééttsszzáámmúú  ccssaallááddiiaass  

IIDDÕÕSSEEKK  OOTTTTHHOONNAA vváárrjjaa  llaakkóóiitt,,  iiddõõsseeiitt..  
TTaarrttóóss  ééss  ááttmmeenneettii  eellhheellyyeezzéésstt  nnyyúújjttuunnkk  ááppoolláássssaall,,  

ggoonnddoozzáássssaall..
ÉÉrrddeekkllõõddõõ  hhíívváássaaiitt  aa  227744--33005511  vvaaggyy  aa  0066--3300--664455--99778866  

tteelleeffoonnsszzáámmrraa  vváárrjjuukk..

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 !
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BÚTORRESTAURÁLÁS, 
KÁRPITOZÁS
Ingyenes munkafelmérés,
szállítással. GARANCIÁVAL!
Fekete István
kárpitos, mûbútorasztalos
(06-20) 931-5228, 
291-9436 
www.karpitos-asztalos.hu

SSzzoollggáállttaattááss

EEggéésszzsséégg

AAddááss--vvéétteell

ÁÁllllááss

OOkkttaattááss

VVeeggyyeess

EELLTTÛÛNNTT!!
22000099..  aauugguusszzttuuss  2233--áánn  

eellttûûnntt  ÉÉddeessaannyyáánnkk  ((ÁÁggii))..
5577  éévveess,,  116655  ccmm  mmaaggaass,,

sszzéélleess  ccssííppõõjjûû..  
ZZaavvaarrtt,,  oorrvvoossii  

sseeggííttssééggrree  sszzoorruull..
HHaa  llááttttaa,,  kkéérrjjüükk  hhíívvjjaa  
aa  0066--3300--227788--33220044  

tteelleeffoonnsszzáámmoott,,  
vvaaggyy  aa  rreennddõõrrssééggeett!!
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

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

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

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

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

24.000 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

12.000 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
160.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
26.000 Ft+ÁFA

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

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