
Mintegy harminc kiadó mutatta be köteteit a Budavári Önkormányzat és a
Litea könyvesbolt közös szervezésében megtartott magyar könyv és magyar
nyelv ünnepe programsorozaton. A dedikálásokkal, író-olvasó találkozásokkal
egybekötött három napos könyvvásár mellett pódiumbeszélgetések, könyvbe-
mutatók, filmvetítés valamint zenei és színházi elõadások várták a könyv és
olvasás szerelmeseit a Szentháromság téren, illetve a Litea könyvesboltban.  

A Buda visszafoglalásának 321. évfordulója alkalmából megrendezett
Buda Eliberata rendezvénysorozathoz kapcsolódó esemény megnyitóján
tartott ünnepi beszédében dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a hagyo-
mány megtartó erejét hangsúlyozta. Történelmünk dicsõ fejezeteinek meg-
örökítése révén a könyv és az írásbeliség hagyományaink egyik legfonto-
sabb közvetítõje, ünnepe ezzel mindnyájunk közös ügye. Mert az igazi ün-
nep kifejezi lelki és szellemi együvé tartozásunkat szeretteinkkel, hazánkkal
és szûkebb pátriánkkal. A Várba költözött magyar könyv ünnepével Buda
visszavételére is emlékezünk. Alkalmat ad arra, hogy a könyvön keresztül is
felidézzük ezt a jeles történelmi pillanatot, holott a krónikákban alig olvas-
hatunk a magyarok harci cselekedeteirõl – emlékeztetett kerületünk pol-
gármestere. Köszönhetõen a császári bizalmatlanságnak még önálló ezre-
dünk sem volt, így krónikásunk sem lehetett, nem csoda, hogy a magyarok
nevét kevés írás õrizte meg. Hõseinket mégis életben tartotta a népi emlé-
kezet és olyan hiteles beszámolók is fennmaradtak, mint a fõparancsnok-
ság rendelete, amely kitér az elsõ vonalban küzdõ hajdúk tetteire. Köztük
volt Ramocsaházy Endre, aki az elsõk között tört be a Várba, ahol a törökök
elfogták és felakasztották. A bodzafa ága azonban jótékonyan meg-meg haj-

lott alatta és életben tartotta a magyar katonát, aki késõbb még hatvan évig
élt Budán. Európa szabadságért küzdõ népei összefogásának eredménye
Buda visszafoglalása. Ebbõl a szabadság iránti vágyból erednek a hõstettek
és táplálkozik a közösségek öntudatra. Erre a mindent elsöprõ akaratra em-
lékezik Budavár Önkormányzata és a Hadtörténeti Múzeum a Buda
Eliberata eseményeivel, melyekhez méltó keretet ad a könyvek társasága –
hangsúlyozta dr. Nagy Gábor Tamás. Hiszen a könyv önmagában is szellem
szabadságának hirdetõje, a magyar könyv ünnepe pedig az egész haza ünne-
pe. Mindenkié, akik magyarul írnak, beszélnek, gondolkodnak, álmodnak
és olvasnak, akiket a magyar szellem tart össze. (Folytatás a 2. oldalon)

A szokásosnál is ünnepélyesebb keretek között
zajlott a Kosztolányi Dezsõ Általános Iskola és
Gimnázium idei tanévnyitója. Az iskolakezdés-
hez kapcsolódva avatták fel ugyanis azt a ritka-
ságszámba menõ óriás falfestményt, mely a ma-
gyar történelem kiemelkedõ alakjainak állít em-
léket. 

Mint az iskola igazgatója Stelzelné Szabó Erzsébet
köszöntõjében kiemelte, az intézmény legfonto-
sabb feladata, hogy azokkal a készségekkel vértez-
ze fel a diákokat, melyek segítségével egyaránt si-
keresek lehetnek a továbbtanulásban és a mun-
kaerõpiacon. Olyan fiatalokat nevelnek, akik ké-
pesek a közösségért dolgozni, elõrevinni az ország
ügyét. Hogy a tanuláshoz minél jobb körülménye-
ket biztosítson, az önkormányzat idén is számos
fejlesztést hajtott végre az intézményben – emlé-
keztetett az igazgató. A tanévkezdésre többek kö-
zött elkészült a homlokzat felújítása, zaj- és hõvé-
dõ üvegekre cserélték az Attila útra nézõ hat tan-
terem ablakait, illetve létrehoztak egy korszerû in-

formatikai kabinetet. A tanórák közti szüneteket
az új dallamcsengõ és a megújult iskolarádió teszi
színesebbé.

A szellem pallérozása mellett hangsúlyt helyez-
nek a testedzésre is, amit jelez, hogy pályázati
pénzbõl, valamint a szülõk segítségének köszön-
hetõen a nyár folyamán az iskola egymillió forint
értékben vásárolt sportszereket. Az idei év újdon-
sága a magyar történelem nagyjainak emléket ál-
lító falikép. Juhos-Kiss Sándor mûvésztanár és ta-
nítványai közös munkáján Szent Istvántól Nagy
Imréig láthatók a hazánk sorsát egykor alakító
személyiségek portréi. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a diákok-
hoz szólva ünnepeink fontosságáról beszélt.
Ahogy a székelyek tartják, bármirõl is legyen szó,
annak elsõ napja ünnep kell legyen. Ünnep
azért, mert a kezdõnapban benne van a bõség, az
öröm lehetõsége. Úgy tartják: amilyen az elsõ
nap, olyan lesz a többi is. Ezért fontos, hogy jó
kedvvel, a lehetõségeket keresve induljon a tanév,
ami segít derût varázsolni a ránk váró dolgos hét-

köznapokba. Igaz a mondás, hogy nem az iskolá-
nak, hanem magunknak tanulunk. Tágabban ér-
telmezve azonban minden egyes kimûvelt ember-
fõ a közösséget, az országot gazdagítja. A tanulás
tehát közügy, hosszú távú befektetés, hogy milyen
lesz a jövõ Magyarországa az a ma pedagógusain
és gyerekein múlik. Ezért is fontos, hogy pedagó-
gusaink ahogyan egykor, úgy újra megbecsült tag-
jai legyenek a társadalomnak  – emlékeztetett a
polgármester. -pp-
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Tabáni Regatta és Fesztivál
Szeptember 15-én és 16-án változatos programokkal várják az ér-
deklõdõket a Tabáni Regattára és Fesztiválra. A Tabáni Hajós
Egylet emlékére nemzetközi evezõs versenyt rendeznek a Dunán

22 Díjátadás Budavár ünnepén
Idén hárman kaptak Budavárért emlékérmet: Dávid Klára kertész-
mérnök, önkormányzati képviselõ, Szepesfalvyné
Bodócsi Eszter, a Budavári Lakosok Szövetségének
elnöke és Werner Tibor kõfaragó mester.

3 Kárpitba foglalt varázslat
Letisztult vonalak, sejtelmes tájak, körbe zárt for-
mák, színek és érzések kavalkádja fogadják a láto-
gatókat Balogh Edit kárpitmûvész Változatok cí-
mû kiállításán. 
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Változnak a villamos- és
buszjáratok
A Szabadság híd lezárásával párhuzamosan jelen-
tõs forgalomtechnikai változások lesznek Buda
villamosközlekedésében. Ennek keretében egyes
villamosjáratok megszûnnek, míg más vonalakat
meghosszabbítanak, illetve megvalósul a kötött
pályás kapcsolat Hûvösvölgy és Dél-Buda, vala-
mint a János kórház és Farkasrét között.

A Szabadság híd várhatóan tizenöt hónapon
keresztül lesz lezárva, ez idõ alatt a Kelenföldrõl
induló villamosok végig Budán haladva a
Batthyány tér felé közlekednek. Augusztus 20-
ával megszûnt a 47-es villamos, míg 41A néven a
Batthyány tér-Forgalmi utca útvonalon új hétkö-
zi járatot indít a BKV. A jövõben meghosszabbí-
tott útvonalon a Savoya Park és Hûvösvölgy kö-
zött jár a 18-as, míg az 56-os a 18-as vonalán ha-
ladva a Móricz Zsigmond körteret és a Fehérvári
utat érintve jut el a Budafok Városház térig. Új já-
rat a Szent János kórház – Farkasrét útvonalon
közlekedõ 59-es villamos. Nem változik ugyanak-
kor a 19-es és a 41-es villamos útvonala.
Szeptember 3-tól már tizenkilenc Combino vár-
ja az utazóközönséget a Nagykörúton, így jelentõ-
sen nõ a járatsûrûség.

Ami a buszokat illeti, összevonják a 105-ös, 4-es
és piros 4-es járatokat. Az új vonalon továbbra is
105-ös jelzéssel közlekedõ buszok az Apor
Vilmos tér és a Gyöngyösi utca, meghatározott
idõszakokban az angyalföldi Tesco között szállít-
ják az utasokat. A buszok mindkét irányban érin-
tik eddigi végállomásukat a Deák téren, így to-
vábbra is biztosított lesz a metróra való átszállás.
Az új vonalon a már megszokott jármûvek mel-
lett alacsonypadlós buszok is munkába állnak.
Újdonság még, hogy a BKV gyorsjáratait ezentúl
nem a piros színû számozással különböztetik
meg, hanem az expressz szó rövidítéseként a
szám mögötti  „E” betûvel. Szintén új számot kap
minden olyan buszvonal, melyek  jelzésével meg-
egyezõ villamosok vagy trolik közlekednek, de
számot kapnak az eddig valamilyen névvel jelzett
vonalak, így a Várbusz is (10-es).  p

Szeptember 2-án a Buda 1686-os felszabadulását
ünneplõ rendezvénysorozat keretében adták át  a
felújított Szentháromság szobrot a Mátyás temp-
lom elõtt. A szobrot Udvardy György római kato-
likus püspök szentelte fel. A rekonstrukciót a
Budapest Galéria szakemberei végezték. Mint ar-
ról korábban már beszámoltunk, a teljes felújítás-
ra a szobor rossz állapota miatt volt szükség, a vize-
sedés kikezdte a felépítményt. A munka során a
szerkezeti elemek és a felület teljes rekonstrukció-
ja során újrafaragták a kõanyag  jelentõs részét,
megtisztították és bearanyozták a szobor elrozsdá-
sodott fém részeit.    

Augusztus 25- én, hagyományosan a „Czakón”
rendezték meg az idei Nyárbúcsúztató bált, amely-
hez a Brodway Band szolgáltatta a talpalávalót. Az
alkalmi táncparkett ördögei a Shadows, Bill
Halley, Németh Lehel számaira, és a 60-as, 70-es
évek legnagyobb slágereire táncolhattak. Az est
fénypontja a tüzijáték volt. (Tudósítás az 5. oldalon)

Budavár a kultúra fellegvára

A magyar könyv és a magyar nyelv ünnepe 
a Szentháromság téren

Három napos könyvvásáron válogathattak az érdeklõdõk a kötetek között

Óriás falfestményt avattak a Kosztolányiban

Megkezdõdött az iskolaév 

Felújították a 
Szentháromság szobrot
Felújították a 
Szentháromság szobrot

Nyárbúcsúztató 
vigasság
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(Folytatás az 1. oldalról) 
Ezt a szellemi közösséget képviseli a könyvün-
nepnek otthont adó budai Vár, ahol ezeréves ha-
gyománya van az írásbeliségnek és a könyvkultú-
rának. A Vár a hazai reneszánsz kultúra bölcsõje
volt, itt õrizték a Corvinákat, Hess András 1473-
ban szintén a Várban nyomtatta elsõ latin nyel-
vû könyvét. Ez a történelmi, szellemtörténeti
környezet méltó kulisszaként szolgál a magyar
könyv és a magyar nyelv ünnepének, de keretbe
foglalja az olvasást vagy ahogyan Szabó Lõrinc fo-
galmazott, a szellemi töltekezést, amikor „Álmo-
dunk, és belsõ egünkön kigyulladnak a csilla-
gok”.

A polgármester köszöntõjét követõen a mû-
sorfolyam elsõ programjaként Európa ünnepel -
Buda felszabadítása címmel Sediánszky János al-
polgármester irodalmi-történeti összeállítását
láthatták az érdeklõdök. A kiadók felajánlásai-
nak köszönhetõen számos könyvnyeremény, il-
letve kedvezményes vásár várt a magyar könyv
ünnepének közönségére. A három napos ren-
dezvényen a felnõtteknek és gyermekeknek szó-
ló színpadi produkciók mellett – a legkisebbeket
játszóház és kézmûves foglalkozások is várták –
nagy sikert arattak a pódiumbeszélgetések, me-
lyek nem csupán egy-egy kötetrõl, hanem írójuk-
ról is számos érdekes adalékkal szolgáltak.
Többek között Somogyváry Gyula a Rajna köd-
be vész, Benkõ Mihály A keleti magyarság írott
emlékei, Haeffler András
Mikrofon nélkül címû köny-
vét ismerhették meg a könyv-
ünnep résztvevõi.

Godot megjött

Sokan voltak kíváncsiak
Jókai Anna gondolataira,
aki életmûsorozatának má-
sodik kötete, a Godot meg-
jött kapcsán a jó és rossz
örök harcáról beszélt. Mint
egy XXI. századi ember tra-
gédiája elevenedik meg az al-
világ és fel-világ harca. Oly
világ ez, ahol egymást váltja
szakrális és profán, s ahol
összetartozik az élõ személy
és eszmélkedõ lélek. Isten-
ügy és emberügy, ami egy-
más nélkül nem lehet. Jókai

Godotja megérkezett, ami számos kérdést vet
fel. Van aki csalónak tartja, mások rettegnek tõ-
le és olyanok is vannak, akik ellenségnek hiszik.
Hogy mi lesz Godot sorsa, mi lesz reményeink-
kel, az talán kiderül a magyarság jelenkori drá-
máját megjelenítõ párbeszédekre épülõ prózá-
ból.

Kettõs hazában

Sutarski Konráddal Oláh János író beszélgetett
Kettõs hazában címû verseskötetérõl és Mily közel
címû (Határon túli magyar költõk antológiája)
munkájáról. Szó esett a lengyel származású irodal-
már életútjáról, Magyarországra költözésérõl, az
azóta eltelt évtizedek tapasztalatairól és a máig élõ
lengyel-magyar barátságról. A Magyarországot ott-
honaként szeretõ költõ – a Budavári Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat elnöke – egyedi látás-
módot tükrözõ versein keresztül megelevenedik
egy másik vagy inkább párhuzamos világ. Sutarski
Konrád sokat tett eddig is a lengyel-magyar kap-
csolatok ápolásáért. Mint fogalmazott kicsit meg-
növelte Lengyelországot, hogy Magyarország is be-
leférjen, ahogyan egykor Nagy Lajos tette fordított
irányban. A magyar-lengyel lelki közösség teszi,
hogy soha sem érezte magát idegennek ebben a
hazában. Így születhetett meg a két nyelven író-
dott huszonhat költõ munkásságát felölelõ
Határon túli magyar költõk antológiája. Olyan
nagyságok kaptak helyet a kötetben mint Kányádi
Sándor, Tõzsér Árpád vagy Szilágyi Domokos. 

Tizenkét kõ a parton

Zsúfolásig megtelt a Litea könyvesbolt, ahol
Csoóri Sándor idén megjelent könyvérõl a
Tizenhét kõ a parton címû esszékötetrõl beszél-
getett az író Szakolczay Lajos irodalomtörténész-
szel. Mint bevezetõjében Szakolczay Lajos hang-
súlyozta, Csoóri kortárs klasszikusként, mint az
egyetemes magyar értékek legújabb kori közvetí-
tõje vállalta fel Illyés örökét. Az európai érték-
rend mellett kiállva, ha kellett a hatalommal is
pörölt, s tette ezt 56’ után ugyanúgy mint napja-
inkban. Teheti, mert az általa képviselt magyar-
ság eszme nem kirekesztõ, hiszen tisztán etikai
alapon áll, s buzdítja összefogásra a Duna-menti
népeket.  Nem véletlen, hogy idén éppen Csoóri
Sándor az egyike annak a hét kelet- és délkelet-
európai tudósnak, mûvésznek, aki a térség kul-
turális, tudományos és emberi kapcsolatainak
elõremozdításáért Herder díjban részesül. Az író
majd hatvan éves pályafutásának egyik jelentõs
állomása A Tizenhét kõ a parton, melyekben
egyén és társadalom, haza és nagyvilág gondjai
érnek össze. Megõrzésre szólít fel mint õrzõ a
strázsán, s áll ki az igazság mellett.

Csoóri Sándor az irodalom egykori és jelenle-
gi helyzetét párhuzamba állítva kiemelte: 1990-

óta alig van tekintélye az irodalomnak, míg ko-
rábban több százan eljöttek egy irodalmi estre,
ma már sokkal kisebb érdeklõdés övezi az írókat.
Ezért is örömteli látni a Litea zsúfolásig megtelt
termét. Míg 56’ után az irodalom képes volt meg-
újulni, elsõként hallatni hangját, 1990-et köve-
tõen minden remény ellenére hallgatásba mene-
kült. A rendszerváltás elõtt az írók tudták mi tör-
ténik az országban, ma senki nem tud semmit.
Annyi bizonyos, hogy a régi klientúra emberei
kapitalistaként újra hatalomra kerültek. Az írók-
nak ezt kellene tudatni az ország népével még ak-

kor is, ha számos akadály áll elõttük. De csak fel-
lángolásaink vannak, a nép még nem ébredt fel
– hangsúlyozta Csoóri Sándor. Az ország nem
tudja mit tegyen, mert nem ismeri az igazságot.
És éppen ez lenne az irodalom szerepe, hogy fel-
tárjon és közöljön. Ahogyan a két világháború,
majd 56’ után elindult a szociográfiai irodalom,
úgy kellene ma is járni az országot és a jelenségek
mélyére ásni. 1990-t követõen lett volna esély ar-
ra, hogy Magyarország néhány közép-európai or-
szággal együtt átvegye a stafétát a nyugati világtól
– sajnos ez nem történt meg, mert az irodalom
nem jutott el az igazságig, nem mert a valóságból
meríteni. K. A.

Harci üvöltések, dobpergés, fémkardok csattogá-
sa: félelmetes csatazaj kíséretében csaptak össze
egymással a török és magyar katonai ruhákba
bújt hagyományõrzõ csapatok a Budavári Palota
Újvilág-kertjében. A két fél egyaránt nagy elszánt-
sággal küzdött, az eredmény azonban nem volt
kétséges: a magyaroknak kellett gyõzedelmesked-
niük Budavár ostromának 321. évfordulóján.
Persze a viadalt követõen felülkerekedett a népek
barátsága, a korábbi esküdt ellenségek együtt pi-
páztak a tábor zöld gyepén. A turbánosok és gya-
ur kollégáik közös füstölgése nem ütközött a tá-

borrendbe – legfeljebb azért szólt volna a tábor-
parancsnok, ha pipa helyett cigarettával múlat-
ják az idõt.

– Nem korhû kellék – magyarázza a cigaretta
számûzésének okát Horváth Lajos szervezõ, a
Budai Talpasok parancsnoka. Horváth úr, aki ci-
vilben a Hadtörténeti Intézet fõtanácsosa, la-
punknak elmondta: nagy gondot fordítottak ar-
ra, hogy a szereplõk ruhái, a fegyvermásolatok, a
sátrak és azok berendezési tárgyai hûen tükrözzék

a török kor világát. De nem csak a tárgyak, ha-
nem a katonai tábor mindennapjainak bemuta-
tása során is igyekeztek XVII. századi körülmé-
nyeket teremteni: az étkeztetéstõl (bográcsban fõ-
zés) a szállásolásig (birkabõrön és szalmán alvás)
szinte minden tekintetben a megszemélyesített
elõdök életét próbálták rekonstruálni.

Bár nem lehetett könnyû a vitézek élete, a láto-
gatók azért egy kicsit irigykedve nézték a jókedvû,
virtuskodó, kosztümös katonákat, akik idõnként
csínyekkel szórakoztatták egymást és közönségü-
ket. S persze – különösképp a férfiközönség részé-

rõl – az irigység tár-
gya lehetett a török
szultán is, aki gyü-
mölcstálakkal, per-
zsaszõnyegekkel,
vízipipával és szép
hölgyekkel körül-
véve mutatkozott
be a valódi, Török-
országból hozatott
hárem-sátrában. A
hölgyeket idõrõl
idõre a látogatók
soraiból rabolták
el a török katonák,
akiket – jelképesen
– csak jó sok akcsé-
ért cserébe adtak
vissza családtagja-
iknak.

A Buda Eliberata
címû kerületi
programsorozat

keretében idén harmadik alkalommal megren-
dezett katonai hagyományõrzõ tábor ostrombe-
mutatóinak és harci játékainak szereplõit a
Bornemisza János, a Bethlen Gábor és a
Végeknek Tüköri Hagyományõrség, a Zrínyi
Miklós Haditorna Klub, a Salföldi Kopjások, va-
lamint a Budai Talpasok adták. Rajtuk kívül kéz-
mûvesek, zenészek, táncosok, bábosok és vásári
komédiások is bemutatkoztak – ugyancsak kor-
hû kivitelben. -d-

A magyar könyv és a magyar nyelv ünnepe a Szentháromság téren

Hagyományõrzõ katonai bemutatók helyszíne volt az Újvilág-kert

Tábori élet a Várban

Sutarski Konrád

Jókai Anna

Csoóri Sándor

SSzzeepptteemmbbeerr  1155--éénn  ééss  1166--áánn  vváállttoozzaattooss  pprrooggrraammookk--
kkaall  vváárrjjáákk  aazz  éérrddeekkllõõddõõkkeett  aa  TTaabbáánnii  RReeggaattttáárraa  ééss
FFeesszzttiivváállrraa..
Az esemény a Kulturális Örökség Napjai keretében
kerül megrendezésre.
HHeellyysszzíínn:: Tabán Helytörténeti Gyûjtemény és
Dokumentációs Központ, a Virág Benedek ház és bel-
sõ udvara (1013. Budapest Apród utca 10, Döbrentei
utca 9.), a Duna a Parlamenttõl az Erzsébet hídig,
Elek-Apó kútja és a pihenõpark.
RReennddeezzõõkk,,  ttáámmooggaattóókk:: Budavári Önkormányzat,
Budavári Mûvelõdési ház, Magyar Evezõs a
Szövetség, Tabán Társaság Egyesület, Marlow
Társaság, Kézfogás Testvérvárosi Egyesület, Tabán
Rotary Klub és a Tudor Alapítvány, Budapest I. kerüle-
tének polgárõrsége, Abasár hegyközség, Tabáni
Terasz Étterem és Borozó.

Program
22000077..  sszzeepptteemmbbeerr  1155..  sszzoommbbaatt

1111  óórraakkoorr  megnyitóünnepség a Tabán Múzeumban és
a Virág Benedek ház belsõ udvarán
KKöösszzöönnttõõtt  mmoonndd::  SSeeddiiáánnsszzkkyy  JJáánnooss,, a rendezvény fõ-
védnöke, RRoonn  WWaatteerrss  a Marlow Társaság elnöke,
JJaannkkóónnéé  PPaajjoorr  IIllddiikkóó  a Tabán Társaság elnöke. 
„Ismerõs itt minden…” DDéévvaaii  NNaaggyy  KKaammiillllaa  ééss  ttaanníítt--
vváánnyyaaiinnaakk  kkoonncceerrttjjee

1144  óórraakkoorr SSaallyy  NNooéémmii  iirrooddaalloommttöörrttéénnéésszz  ttaabbáánnii  ssééttáátt
vveezzeett  (angol tolmácsolás: Kézfogás Testvérvárosi
Egyesület) Találkozás az Erzsébet királyné-szobornál
14 –18 óráig tabáni családi délután Elek apó kútjánál
a Duna parton
MMeesseemmoonnddóó  vveerrsseennyy  Benedek Elek meséibõl
KKéézzmmûûvveess  ffooggllaallkkoozzááss (vezeti: Kéryné Búzás Zsuzsa)
MMéézzeesskkaallááccssvváássáárr
Mátyás király meséket mond HHeellyyeeyy  LLáásszzllóó  sszzíínnmmûûvvéésszz
ÜÜggyyeessssééggii  jjááttéékkookk (a Tabán Rotary Klub és a Tudor
Alapítvány közremûködésével)
16 órakor a Tabán Helytörténeti Gyûjtemény kiállítá-
sa: „„HHaauusszzmmaannnn  AAllaajjooss  éélleettee  ééss  mmûûvvee””. Megnyitja:
Gerle János építész
Közremûködik: Helyey László színmûvész

1188  óórraakkoorr  RReeffoorrmmkkoorrii  ddaallookk  ééss  vveerrsseekk  SSeebbeessttyyéénn
MMáárrttaa  ééss  SSuuddáárr  AAnnnnaammáárriiaa  eellõõaaddáássáábbaann „Az nem le-
het, hogy annyi szív…” címmel a Tabán Helytörténeti
Gyûjteményben és a Virág Benedek ház belsõ udvarán

22000077..  sszzeepptteemmbbeerr  1166..  vvaassáárrnnaapp

AA  TTaabbáánnii  HHaajjóóss  EEggyylleett  eemmlléékkéérree  nneemmzzeettkköözzii  eevveezzõõss
vveerrsseennyy  aa  DDuunnáánn
1111  óórraakkoorr: ssttaarrtt::  aa  PPaarrllaammeenntt  eellõõtttt

cél: az Erzsébet hídnál
Versenyzõk: Marlow Evezõs Klub (Anglia), 
Pozsony Evezõs Klub (Szlovákia)
Csepel Evezõs Klub, Duna Sportklub és a Tabáni Hajós
Egylet (Magyarország) kormányos nélküli senior
négypárevezõsök. 
AA  rreeggaattttáátt  aa  DDuunnaa  aallssóó  rraakkppaarrttjjáárróóll  kkíísséérrhheettiikk  ffiiggyyee--
lleemmmmeell  aazz  éérrddeekkllõõddõõkk  1111  óórrááttóóll..

1155  óórraakkoorr:: EErreeddmméénnyyhhiirrddeettééss  ééss  ddííjjkkiioosszzttááss a Tabán
Múzeumban
A díjakat felajánlotta és átadja: Vecsey András a
Budavári Önkormányzat képviselõje
A mézeskalács nosztalgia érméket készíti: Millner
Angéla
Különdíjat ad át Tóth József fafaragó, szobrász és az
abasári Hegyközség
1166  óórraakkoorr::  JJaasskkóó  IIssttvváánn::  SSáámmáánnmmoorrggóó címû verses-
kötetének bemutatója
Közremûködik: Kiss Gy. László tárogatómûvész
1177  óórraakkoorr::  „„AA  vviirrttuuáálliiss  TTaabbáánn””  címû Tabáni füzetet és
CD –t bemutatja Lenkei Ákos és Fejõs László
18 órától a Virág Benedek-ház belsõ udvarán
„Magyarok muzsikája”- aa  TTéékkaa  EEggyyüütttteess  kkoonncceerrttjjee,, a
Bartók Táncegyüttes tagjainak közremûködésével 
AA  ffeesszzttiivvááll  mmiinnddkkéétt  nnaappjjáánn::
- verkli muzsikával szórakozatja a közönséget:
Mednyánszky Miklós,
- tabáni étkekkel a Tabáni Terasz Étterem szolgál
13 –15 óra között a Borozóban,
- a biztonságra az I. kerületi polgárõrök vigyáznak.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a rendezõk és
támogatóik. A belépés díjtalan!

Tabáni Regatta és Fesztivál

FFeellhhíívvááss
A Benedek Elek mesemondó versenyre szeptem-
ber 10-ig lehet jelentkezni írásban. Cím: Tabán
Társaság, 1013 Budapest, Attila út 2. 
A levélben a jelentkezõ nevét, lakcímét, életkorát

és az elmondani kívánt mese címét kell megadni. 
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Jól ismert az ószövetségi történet Dávidról, aki-
nek sikerült legyõznie ellenfelét, a hatalmas
Góliátot. Valahogy így áll a helyzet a Várnegyed
Dávidjával, Dávid Klárával is, aki 1990-ben az
önkormányzat 33 tagú képviselõtestületében
egyedül képviselte a Magyar Szocialista Pártot. A
hasonlat természetesen sántít, hiszen itt aligha
beszélhetünk gyõzelemrõl. Sikernek számított
azonban, hogy fél év alatt elérte: ha megszólalt, a
többiek elfogadták amit mondott. Politikai hit-
vallása ugyanis így szól: szakértelemmel, tisztes-
séggel a kerület globális érdekeit úgy kell képvi-
selni, hogy az a fõvárosnak egy csodálatos köz-
ponti területe. Józan kompromisszumokkal kell
meghozni a szakmai döntéseket. 

A mi hõsünk tapasztalatával és bölcsességével
bizonyított. Egy alföldi mezõváros nagypolgári
családjában látta meg a napvilágot, majd velük
költözött tovább Sümegre, Székesfehérvárra,
Balatonfüredre. A mûemlékek, az építészet és a
mezõgazdaság szeretetét gyermekkorából hozta,
ismereteit késõbb sok tanulással, csak bõvíteni
kellett. Szívéhez közelálló területen, a Kertészeti
Egyetem kertépítõ-kerttervezõ szakán, a tájépíté-
szet legnevesebb professzorainál szerzett diplo-
mát. 1964-tõl 32 éven át dolgozott a Fõvárosi
Kertészeti Vállalatnál, elõbb belsõ ellenõrként,
késõbb mûvezetõként, majd több mint tíz évig –
egy szem nõként – építésvezetõként. Újabb két
évtizeden át az anyaggazdálkodási és szállítási
osztályt vezette. Az általa irányított munkák kö-
zött olyan különlegességekre büszke, mint a

Nagytétényi Kastélymúzeum kertje, a Klauzál té-
ri játszótér, vagy a Pagony utcai lakóházak, és Új-
palota lakótelep ma is gazdag, élõ zöldterületei.

A környezete iránti érdeklõdés miatt vállalta
1985-ben a tanácstagi jelölést.

Így kezdte politikai pályafutását, amelyet saját
döntése szerint, 2006-ban zárt le. Öt cikluson át
egyéni és listás jelöltként került a testületbe. A
rendszerváltás után négy bizottságnak is tagja
volt, késõbb 12 évig, a városfejlesztési-mûszaki
környezetvédelmi bizottságot vezette. Gyakran
mentek ki a bizottsági tagokkal a helyszínekre, és
rendszeresen bejárták a kerületet, keresve a meg-
oldásra váró mûszaki problémákat. Irányításával
utakról, barlangokról, mûemlékekrõl születtek
szakértõ, a képviselõ-testület munkáját segítõ
határozatok. Mindemellett 17 éven át a Fõvárosi
Közgyûlés munkájában is részt vett. Budavár
Önkormányzata fennállása óta a Budavárért
Emlékéremmel még soha nem jutalmazott kép-
viselõt. Dávid Klára kiemelkedõ tevékenysége
azonban példaértékû valamennyi frakció tagjai
számára. 

A képviselõ-asszony tavaly úgy döntött, nem
indul a választásokon; visszavonul, és új korsza-
kot nyit. Nyelvet tanul és továbbképzi magát.
Végre hódolhat a kedvteléseinek, és lazíthat egy
kicsit. Nem sokáig bírta közösségi munka nél-
kül: a közelmúltban megkezdte a Budapesti
Városvédõ Egyesület I. kerületi csoportjának
szervezését. Reméli, hogy lesznek társai, akik leg-
alább úgy szeretik a kerületüket mint õ.

A Várnegyedbe születni nem érdem. De a
Várhoz hû lokálpatriótaként küzdeni a falak ép-
ségéért, a környezet helyreállításáért, és mindvé-
gig megõrizni a polgári életformát, ez valóban el-
ismerésre méltó teljesítmény. Le a kalappal! –
mondhatnánk, és Szepesfalvyné Bodócsi Eszter
szövetségének tagjai, azaz szövetségesei, akik a tél-
búcsúztató sétákon minden évben – illetve olyan
jeles alkalmakkor, mint a Szent István szobor új-
raszentelése – magukra öltik 19. századi jelmezei-
ket, és valóban megemelik elõtte a cilinderüket.  

A Budavári Lakosok Szövetsége elkötelezett,
lelkes társaság, akik a szervezet 2004-ben történt
megalakulása óta egyedi akcióikban, a rendsze-
res összejöveteleken, és a kirándulásokon is kö-
vetik elnök-asszonyukat. Maga úgy emlékszik, az
alakuláskor õ volt a legrégebbi vári lakos, talán
ezért választották vezetõnek. 

A család annak idején a rommá lõtt Tárnok
utcából került az Úri utcába. Eszter otthona ma
is az a ház, amelyet édesapja újított fel a háború
után. Régi elemi iskolájának helyét sok éve
Julianus barát szobra foglalja el. Az Orsolyáknál,
majd a Baár-Madas Gimnáziumban tanult to-

vább. Tehetségesen rajzolt, elvégezte a techni-
kumot, és pályára lépésétõl egészen nyugdíjba
vonulásáig tervezõ-technikusként dolgozott a
Mélyéptervnél.

Eszter „másik énje” ma is a családé. Elõbb két
fiának nevelése, napjainkban az unokák jelentik
a legfontosabb idõtöltést. Válása után, friss nyug-
díjasként kezdett új életet, amikor találkozott
Richárddal. Több mint két évtizede kötötték ösz-
sze az életüket. Kettõjük 9 unokáját és 1 déduno-
káját valóban nem kis feladat körbelátogatni.

A szövetség alapító-elnökasszonyaként Eszter
ha kell, harcias amazon. Küzdött a Várbazár át-
alakításának megakadályozásáért, és több mint
félezer aláírást összegyûjtve, a tiltakozók élére
állt. Nem-tetszésének adott hangot a Honvé-
delmi Minisztérium és a Dísz tér helyreállítási
terveivel kapcsolatban, és a makett-kiállításon
mindenkit arra biztatott, hogy véleményét írja
be a vendégkönyvbe. Az elismerõ kritikák he-
lyett tiltakozó szövegekkel telt meg a kiállítás
emlékkönyve. A Budavári Lakosok Szövetségét
látványos akcióikról ismerte meg a közvéle-
mény, miközben a társaság rendszeresen békés
hangulatú klubesteket rendez. Orvosok, mér-
nökök, gyógyszerészek, egyetemi tanárok, közal-
kalmazottak és házastársaik találkoznak négy-
hetente a Várnegyed Galériában. Mûvelõdés- és
tudománytörténeti elõadásokat tartanak egy-
másnak,  és pogácsa – valamint egy pohár bor
mellett – megbeszélik az aktuális teendõket.
Bodócsi Eszter – Richárd segítségével – olyan
történelmi tájakra viszi el a társaságot, mint
Lendva, Zenta (Budavár testvérvárosai) vagy
Kassa, Bártfa, Sárospatak. Mindemellett együtt
szervez, pályázik, adminisztrál és könyvel. 

„Kell egy csapat” – mondta Minarik Ede
Mándy Iván A pálya szélén címû regényében, és
a Szepesfalvy házaspár ugyanezt vallja. Eszter
megteremtett maga körül egy közösséget, amely
a Várnegyed tradíciói szerint ápolja a polgári
szellemiséget. A Várnegyedbe születni nem ér-
dem. De itt maradni és õrizni a hely szellemét,
elismerésre méltó tett.

Mindannyian emlékszünk Az ember tragédiájá-
ra, amelynek falanszter jelenetében Michelange-
lo széklábakat farag. Számára a modern világban
nincs kitörési út, marad a monoton, örömtelen
munka. A madáchi víziótól még messze járunk,
hiszen korunk alkotóinak megadatik, hogy saját
egyéniségüket is elrejtsék egy-egy munkájukban.
Élnek közöttünk olyanok is, akik a mûvészet pe-
rifériáján, a legnagyobbak keze alá dolgozva te-
remtenek maradandót. Szerényen, névtelenül,
de remek ízléssel és precíz munkával. Werner
Tibor mindent tud a szakmáról, a gránit és a
mészkõ éppen úgy a kisujjában van (szó szerint),
mint a márvány és az egyéb nemes kövek. 

Úgy mesélte, fogorvosnak készült, de miután
nem vették fel az egyetemre, otthon maradt
Mezõcsáton az édesapja mellett, aki kõszobrász
mester volt. Mi, akik a Várnegyedben sétálva
naponta találkozunk azokkal az obeliszkekkel,
márvány és gránit táblákkal, amelyek Werner
Tibor kezemunkáját dícsérik,  hálát adhatunk
az „egyetem fura urainak”, hogy annak idején
elutasították a Borsod megyei fiatalember fel-
vételi kérelmét.

A fogorvosi és kõszobrászi hivatás egyébként
nincs olyan messze egymástól, mint elsõ hallás-
ra hinnénk. Azon a profán megjegyzésen túl,
hogy mindkettõ vésõvel dolgozik, komolyan ki-
jelenthetjük, hogy egyikhez, másikhoz is fantasz-
tikus kézügyesség szükséges.

A Werner család harminc évvel ezelõtt költö-
zött a fõvárosba, és a kezdeti évek után a sírkõ-
faragástól a szobortalapzat-készítésig, a restau-
ráláson, emléktábla-vésésen át, a felújításokig
és pótlásokig mindenféle kõszobrászati mun-
kával foglalkozott. Tibor szerint, már az édesap-
ja sem tartotta számon, hogy a megrendelések
mellett hány alkalommal nyújtott ingyenes se-
gítséget. Csak sejthetjük, hogy számtalan is-
mert emberrõl azért találunk táblát vagy dom-
bormûvet a pest-budai és vidéki házakon, mert
Werner Tibor és családja nagyvonalúan nem-

csak az anyagot, hanem a saját munkáját is fel-
ajánlotta a város javára. 

A Podmaniczky- és Pro Urbe-díjas mester más-
fél évtizede költözött a Várnegyedbe. Azóta nem
csupán az utcatáblák tucatjait cserélte historikus
hatású táblára, hanem kútkávák és obeliszkek
születtek a keze nyomán. Amikor  Hess András
téri otthonából sétálni indul, nem csupán azt lát-
ja, ami elkészült, hanem azt is, amiben még min-
den bizonnyal segíteni tud. Személyiségébõl fa-
kadóan karitatív munkáját névtelenül és arctala-
nul folytatja, és zavarba kerül, ha valaki mégis fel-
ismeri. Így történt a díjátadó ünnepség után is,
amikor a közönség soraiból egy hölgy odament
hozzá, és a várbéliek nevében megszorította a ke-
zét. Tibor nem gyõzte köszönni a gratulációt, mi-
közben éppen neki mondtak köszönetet.

A Budavárért Emlékérem friss kitüntetettjét
egyelõre nem foglalkoztatja a visszavonulás gon-
dolata, de mindannyiunk számára jó hír, hogy
hivatását fia, a „Werner dinasztia” legifjabb tag-
ja viszi tovább.

Szeptember 2. kettõs ünnep a Várnegyed lakói
számára. Egyrészt történelmi évforduló, amely
minden esztendõben Buda visszavételére emlé-
keztet, másrészt az önkormányzat a Budavárért
Emlékérem átadásával ezen a napon köszönti
napjaink „hõseit”, akik pályájukkal, személyes
sorsukkal különleges módon kötõdnek az I. kerü-
lethez.

A Buda Elibertata rendezvény jegyében, szeptem-
ber 2-án rövid történelmi megemlékezéssel kez-
dõdött a délutáni ünnepség. Abdurrahman pasa
– aki karddal a kezében esett el a  harcban – sírjá-
nál dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, és dr.
Markó György ezredes, a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum fõigazgató-helyettese röviden felidézte a
321 évvel ezelõtti eseményeket, majd mindket-
ten elhelyezték a megemlékezés virágait. Ezt kö-
vetõen az Anjou-bástyán, a Himnusz hangjai mel-
lett felvonták a nemzeti színû lobogót.

A  Városháza aulájában tarott ünnepség dr.
Domokos György történész, a Hadtörténeti
Intézet tudományos munkatársának történelmi
visszatekintésével indult. Buda bevétele a törökel-
lenes felszabadító háború egyik legnagyobb kato-
nai vállalkozása volt, amelyre minden korábbinál
nagyobb erõt mozgósítottak. A 12-14 000 fõre be-
csült védõsereg élén Abdurrahman pasa felkészült
a támadásra. A csapatok összlétszáma mintegy 90
000 fõt tett ki. A Vár körül nagyon erõs sáncrend-
szert építettek ki. A budai Vár ostroma a hagyomá-
nyoknak megfelelõen, a Víziváros bevételével kez-
dõdött, amely június 24-én este meg is történt. A
harcok nagyon sok emberáldozatot követeltek. A
küzdelem, és a gyorsan terjedõ járványok fokozato-
san felõrölték a várvédõk haderejét, majd a fel-
mentõ sereg felett is sikerült gyõzelmet aratni.
Megkönnyítette a szövetségesek dolgát, hogy július
22-én felrobbant a törökök lõporkészlete. (Ekkor
pusztult el a középkori palota nagy része.)

A végsõ, mindent eldöntõ roham szeptember
2-án délután indult, és a nap végére 145 év és 4
hónap után a Vár újra keresztény kézre került.
Buda visszavétele után megindulhatott az osz-

mán haderõ fokozatos kiszorítása az ország többi
területérõl.

A történelmi események felidézése után került
sor napjaink „várvédõinek” köszöntésére, majd a
Budavárért Emlékérmek díjátadására. A kitünte-
tések átadása elõtt dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester mondott ünnepi beszédet. A szónok utal-
va az évfordulóra, hangsúlyozta, hogy a rendkívü-
li idõk rendkívüli hõsöket teremtenek, akik elõtt
a kései utódok is fejet hajtanak. Békeidõben
nincs szükség ilyen önfeláldozásra, de a megem-
lékezés hagyományát mindig ápolni kell.
Valamennyi történelmi ünnep a közösségrõl
szól. - Ezen alkalmakkor az énnek meg kell halnia
– mondta a polgármester – az ember kilép az
egyéni létezésbõl, és csak a közösségben létezik.
Mindezt Hamvas Béla az Ünnep és közösség cí-
mû írásában fogalmazta meg. 

A közösség jegyében tevékenykedtek azok a
polgárok is, akiket az önkormányzat a 2003-ban
alapított, és azóta minden évben odaítélt
Budavárért Emlékéremmel tüntetett ki. Ebben
az esztendõben hárman kapták meg e kitünte-
tést: Dávid Klára kertészmérnök, önkormányzati
képviselõ, Szepesfalvyné Bodócsi Eszter, a
Budavári Lakosok Szövetségének elnöke és
Werner Tibor kõfaragó mester. Mindhárman a
képviselõ-testület egyhangú döntésével részesül-
tek a díjban. Valamennyien a közösség összeko-
vácsolásán dolgoztak, és sokszor a hétköznapokat
is ünneppé tudták varázsolni. Országszerte ta-
pasztaljuk, hogy a másokért hozott áldozatot egy-
re kevesebb alkalommal ismerik el, pedig egyet-
len összetartó csoport sem létezhet e sajátos lelkü-
let nélkül. Az igazi közösség olyan emberekbõl
áll, akik tudják, hogy dolguk van a világon. 

Végezetül dr. Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter személyes észrevételként megjegyezte, hogy az
idei kitüntetettek névsora azt tükrözi, hogy az ér-
tékek melletti kiállás nem pártpolitikai kérdés,
sokkal inkább becsület és tisztesség dolga. 

Az ünnepi beszédet követõen került sor a
Budavárért Emlékérmek átadására. A képviselõ-
testület rendelete értelmében, ez az elismerés

Werner Tibor 

Dávid Klára kertészmérnök, önkormányzati képviselõ veszi át a kitüntetést dr. Nagy Gábor Tamás polgármestertõl

Szepesfalvyné Bodócsi Eszter, a Budavári Lakosok
Szövetségének elnöke

Werner Tibor kõszobrász

Dávid Klára

Szepesfalvyné Bodócsi Eszter

azoknak a polgároknak adományozható, akik a
tudományok, a mûvészetek, a fejlesztés, a kutatás,
a gyógyítás, az oktatás-nevelés, a sport vagy a gazda-
sági élet terén kifejtett példaértékû, magas színvo-
nalú munkájukkal hozzájárulnak az I. kerület fej-
lõdéséhez, hírneve növeléséhez. A kitüntetéseket
dr. Nagy Gábor Tamás polgármester nyújtotta át.

A plakettek átadását a Budapest Barokk Duó
mûsora követte. A rövid hangversenyen Papp
Dániel hegedûn, Oláh Indira csellón játszotta
Händel: Passacaglia címû barokk táncát. 
Az ünnepség Sediánszky János alpolgármester
zárszavával ért véget. Az ismert rádiós személyiség
hûen önmagához, rövid kultúrtörténeti esszét

rögtönzött a közönségnek a budavári évforduló-
val kapcsolatban, majd pohárköszöntõt mon-
dott a kitüntetettek tiszteletére. 

A rendezvény fogadással zárult, de az ünnep-
nap további programokkal folytatódott. Az este
folyamán dr. Nagy Gábor Tamás polgármester
az önkormányzat koszorúját helyezte el a Szent
Ligát támogató Ince pápa budavári szobrának
talapzatánál, majd szentmise következett,
amelynek keretében felszentelték a felújított
Szentháromság szobrot.

A Buda Eliberata programsorozatot – a Kodály
év tiszteletére – a Budavári Te Deum zárta, ame-
lyet a Mátyás templom kórusa adott elõ.Rojkó A.   

Díjátadás Budavár ünnepén
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A Tárnok utca 3. számú ház kapuja fölött alig
észrevehetõ emléktábla hirdeti, hogy itt lakott
Volkmann Róbert zeneszerzõ 1875-tõl 1883-ig.
Korának közismert embere volt, mûveit játszot-
ták, ismerték, éveken át a Zeneakadémia tanára
volt. Ma már keveset beszélnek róla, feledésbe
merült, csak a zenetörténet tartja számon.

A Tárnok utcai ház, amelyben haláláig lakott, ér-
dekes régi épület, noha ez kívülrõl nem tûnik fel.
A XV. század elején épült lakóház 1686-ban Buda
visszavételekor súlyosan megsérült, csak a föld-
szinti falak és a boltozatok egy része maradt fenn.
A XVIII. században többször átépítették. 1944-
ben bombatalálat érte, tetõzete és udvari szárnyai
teljesen elpusztultak.

Volkmann Róbert tudatosan német zeneszerzõ-
nek vallotta magát, de élete nagy részét Magyar-
országon élte le, magyar kapcsolatai és barátai vol-
tak, és munkásságában is sok a magyar elem.

Volkmann (Friedrich) Róbert 1815. április 6-
án született a szászországi Lommatzshban. Édes-
apja is zenész, kántor volt, mellette szerette meg a
zenét. Már kilenc évesen komponál, néhány év
múlva pedig már komoly szinten helyettesíti ap-
ját a kántori teendõkben. Ügyes orgonista, de he-
gedûn és csellón is játszik.  1832-ben Freibergben
végzi a középiskolát, ekkor még a tanítói pályán is
gondolkozik, de aztán végképp a zene mellett kö-
telezi el magát. 1836 és 1839 között Lipcsében
folytat zenei tanulmányokat. Nagy hatással van rá
Mendelssohn és sokat köszönhet Schumannak
is. 1839-ben rövid ideig Prágában zeneiskolai ta-
nár, majd Ipolyság környékére, Szemerédre kerül
egy grófi családhoz, itt a család két lányát tanítja
énekre és zenére. 

1841-ben költözik Pestre. Magánórákat ad,
már megjelent mûveit játsszák, és az Allgemeine
Wiener Musikzeitung pesti tudósítója. Barátai,
mecénásai vannak, többek közt Heckenast
Gusztáv, a könyvkiadó. Az õ pilismaróti birtokán
írja Souvenir de Maroth címû zenedarabját. A
környék ihlette meg Visegrád címû, tizenkét da-
rabból álló zenekölteményére, valamint az
Ungarische Lieder címû mûvére. 1853 és 1858
között Németországban és Bécsben él, de 1858-
ban végképp Pesten telepszik le. Sorra jelennek

meg mûvei: Händel-variációk, III. Richárd nyi-
tány, b-moll trió. A Nemzeti Zenede 25 éves jubi-
leumára 1865-ben Ünnepi nyitányt írt. Barátja
és kiadója, Heckenast népszerûsíti mûveit, és üz-
letében külön részlegben árusítja azokat.

1875-ben foglalja el a Zeneakadémián zeneszer-
zés szakon tanári állását. A Zeneakadémia igazga-
tója ekkor Liszt Ferenc volt, tanárai Erkel Ferenc,
Ábrányi Kornél, Volkmann Róbert és Nikolits
Sándor. Volkmann ettõl kezdve kevesebbet kom-
ponált, inkább zenepedagógiával foglalkozott.

Nagyra becsülte Erkel és Liszt mûvészetét, tá-
mogatói közt volt Bülow is. Végig tudatosan né-
met romantikus zeneszerzõnek vallotta magát.
Magyarul nem nagyon tudott, német nyelvû ma-
radt. (Liszt Ferenc sem tudott magyarul). Budán
ekkoriban még sok volt a németajkú polgár és a
kétnyelvû lakos.

Az 1860-as években több szerzõi estje volt, meg-
lehetõs sikerrel. Méltatói szerint a pest-budai né-
metség zenekultúrájának legkiválóbb képviselõje
volt. Tanítványai szerették, becsülték, késõbb
többükkel baráti viszonyba került, például Zichy
Géza gróffal, a legendás félkarú zongoravirtuóz-
zal és zeneszerzõvel.

Volkmann Róbert 1883. október 29-én halt
meg Budapesten hatvannyolc éves korában. 

Születésének századik évfordulóján, 1915-ben
megemlékezéseket és koncerteket tartottak a tisz-
teletére Budapesten, Pozsonyban és több német
városban. Nevét a II. kerületben utca õrzi.
Tárnok utcai lakására is ekkor került fel az emlék-
tábla. dr. Reisinger Frigyesné

Térfigyelõ kamerákat szerelnek fel
Vörös festékkel öntötték le Antall József miniszterel-
nöknek a Szarvas téren felállított mellszobrát szep-
tember 2-án éjjel. A Budavári Önkormányzat a szob-
rot még a délelõtti órákban megtisztíttatta a festék-
tõl. Az I. kerületi rendõrkapitányság az ügyben nyo-
mozás rendelt el ismeretlen tettes ellen, rongálás
bûntett megalapozott gyanúja miatt. Antall József
mellszobrát a miniszterelnök halálának tizedik év-
fordulóján 2003. december 14-én avatták fel egyko-
ri munkahelye, a Semmelweis Orvostörténeti
Múzeum mellett. A rendszerváltás utáni elsõ, szaba-
don megválasztott miniszterelnök emlékszobrát a
Budavári Önkormányzat állítatta. A mellszobrot a
felavatás óta már többször megrongálták. 

A rendõrségi nyomozás egyik esetben sem járt
eredménnyel. Az önkormányzat ezért úgy döntött,
hogy térfigyelõ kamerát helyez ki, erre várhatóan
egy hónapon belül  kerül sor.

Elõadás az I. világháborúról
A Lánchíd Kör tisztelettel meghívja tagjait és minden
kedves érdeklõdõt elsõ õszi programjára, melyet
sszzeepptteemmbbeerr  2200--áánn, csütörtök délután tartanak. Dr.
Ravasz István alezredes, hadtörténész tárlatvezetés-
sel egybekötött elõadást tart az elsõ világháborúról
és bemutatja a Hadtörténeti Intézet és Múzeum bel-
sõ udvarán található emlékeket is. Találkozás du. fél 5
órakor a Kapisztrán téren, a Kapisztrán szobornál,
esõ esetén az intézet kapualjában.

Kodály emlékkiállítás
A Hagyományok Háza Folklórdokumentációs
Központja fotó- és dokumentumkiállítással emlé-
kezik a 125. éve született Kodály Zoltánra.

A népzenekutató Kodály Zoltán címû kiállítás
2007. sszzeepptteemmbbeerr  1133--áánn  1155..0000  óórrááttóóll látható, vár-
hatóan az év végéig, a Hagyományok Házában
(1011 Budapest, Corvin tér 8.).

A jubileumi tárlat Kodály életének jelentõsebb
pillanatait, állomásait idézetekkel, népzenei feljegy-
zésekkel, kortársai gondolataival és archív fotókkal
illusztrálja. A világhírû mûvész és zenepedagógus
tudományos pályáját mutatja be, kizárólag kutató-
munkájára fókuszálva.

Hangversenyek
CCiisszztteerrccii  SSzzeenntt  IImmrree  GGiimmnnáázziiuumm,,  DDíísszztteerreemm
(XI. Villányi u. 27.)
2007. sszzeepptteemmbbeerr  1144--éénn,, pénteken, 19.00 órakor
A dortmundi Rendõrakadémia, a Kelenvölgyi MKM
férfikar és a Weiner L. konzervatórium rézfúvós
együttese koncertje. A belépés díjtalan.

CCiisszztteerrccii  SSzzeenntt  IImmrree  tteemmpplloomm  
(XI. Villányi u. 25.)
2007. sszzeepptteemmbbeerr  1155--éénn,, szombaton 21.00 órakor
A történelmi Magyarország egyházi zenéje
Johann N. Fuchs: E-dúr mise 
Valentin Deppisch: Magnificat
Elõadja a templom énekkara és barokk hangszeres
együttese, vezényel: Csányi Tamás 

s
2007. sszzeepptteemmbbeerr  1166--áánn, vasárnap 20.00 órakor
az erdélyi Kallós Zoltán Alapítvány javára
Tolcsvay László-Tolcsvay Béla: Magyar Mise 
közremûködik: Sáfár Mónika, Sasvári Sándor,
Tolcsvay László, és a Rotunda énekegyüttes.
Vezényel: Tóthné Mózer Annamária, szerkesztõ:
Csányi Tamás karnagy

s
2007. sszzeepptteemmbbeerr  2233--áánn,, vasárnap 20.00 órakor
A. L. Webber-T. Rice: József és a színes szélesvásznú
álomkabát a Ciszterock társulat elõadása.
Szerkesztõ: Csányi Tamás karnagy. A belépés díjtalan.

MMiinnddsszzeennttyy  zzaarráánnddookkllaatt
„Imádkozzatok a gyûlölet-katlan kialvásáért, az ál-
dozatos szeretet föllobbanásáért…” (Mindszenty)

Gyalogos Mindszenty zarándoklat indul a Város-
majorból Máriaremetére a Szent Erzsébet jubileumi
évben 2007. sszzeepptteemmbbeerr  1155--éénn, szombaton. Gyü-
lekezõ: 7 órától a Városmajorban. Indulás: 8 órakor.

A zarándoklatot dr. Udvardy György püspök, Bíró
Zoltán püspök és Lambert Zoltán kanonok, plébá-
nos vezeti. Szentmise: 12 órakor Máriaremetén.
A szentmisét dr. Erdõ Péter bíboros, Magyarország
prímása, Esztergom-budapesti érsek mutatja be.
(A szervezõk kérik, hogy a zarándokok URH vételé-
re alkalmas rádiót vigyenek magukkal, mert a Mária
Rádión FM 94,2 keresztül be tudnak kapcsolódni a
közös énekbe és imába.)

Magyar zenei apetitó
Szeptembertõl ismét felcsendülnek a 19. és 20. szá-
zad zenei ébredésének leghíresebb dallamai és a
magyar nyelvterület legkülönbözõbb tájainak nép-
zenei gyöngyszemei a kitûnõ énekes Herczku Ági,
Radics Ferenc és Pál István „Szalonna” prímások,
valamint a világhírû Magyar Állami Népi Együttes
zenekara segítségével. A klasszikus vonós népi
hangszerek mellett megmutatkozik a duda, a táro-
gató, a cimbalom és az ütõgardon is. A virtuóz kon-
cert zenei fûszereit a szomszédos Apetito étterem
magyaros gasztronómiája egészíti ki, és várja a ven-
dégeket kedvezményes ajánlatával. Bõvebb infor-
máció: 225-6078, 06-20-982-5177. Idõpontok:
2007. szeptember 9., 16., 23., 30., október 7., 14.,
21., 28., 19 óra. Helyszín: Magyar Borok Háza, 1014
Budapest, Szentháromság tér 6.

Röviden

Várnegyed Galéria
(I., Batthyány u. 67.)
SSzzeepptteemmbbeerr  1122--éénn 17 órakor Gerics Ferenc, a lend-
vai Múzeum és Galéria igazgatója nyitja meg 11 lend-
vai mûvész bemutatkozó kiállítását a Várnegyed
Galériában. A kiállítás megtekinthetõ október 4-ig.
Nyitva: kedd-szombat, 11.00-18.00 óráig. 

Színhely Galéria
(I., Várfok u.12.)
Halhatatlan nagyok - Vedres Ági fotográfus kiállítása
2007. szeptember 11-október 9. 
Megnyitó: 2007. sszzeepptteemmbbeerr  1111--éénn, este 18.30.
órakor. Nyitva: keddtõl-péntekig 12-18 óráig)

*
Naív festõk kiállítása
A Budai Polgárok Társasága  latin-amerikai naiv
festõk kiállítását rendezi meg az  I. kerület Krisztina
tér 1. szám alatti Díszteremben, 2007. sszzeepptteemmbbeerr
2200--ttóóll  ookkttóóbbeerr  1100--iigg. A kiállítás kedd, csütörtök és
szombati napokon tekinthetõ meg 12 – 16 óra kö-
zött. A belépés ingyenes.

*
Magyar Emlékekért a Világban
Közhasznú Egyesület 
2007. sszzeepptteemmbbeerr  1188.. (kedd) 18 óra: Magyar sike-
rek a világban (II.) (MKA Székháza, I. elõadóterem)
A magyar ló és lovassport sikerei Európában.
Elõadó: Fehér Dezsõ egyetemi tanár. A nevezete-
sebb magyar vonatkozású európai lovas-pályákról
Messik Miklós vetít képeket. A történeti „utazás”
elõtt részletet láthatnak Huszárik Zoltán „Elégia” cí-
mû filmjébõl.

*
Országos Mezõgazdasági Könyvtár és
Dokumentációs Központ
(I., Attila út 93. Tel.: 489-4900)
Gui Demeter festõmûvész kiállítása megtekinthetõ
szeptember 26-ig. Hétköznap: 9-18 óráig, hétvé-
gén: 10-16 óráig.

*
Haza, hagyomány, hozomány 
A fenti címmel elõadás-sorozat indul Budapest I.,
Hunyadi J. u. 9. sz. alatti Asszonyházban. Az elsõ al-
kalom sszzeepptteemmbbeerr  1122--éénn 18 órakor lesz, Keresztes
Zsuzsa mûvésznõ „rongyképeibõl” álló kiállítás nyí-
lik. Majd sszzeepptteemmbbeerr  1199--éénn 18 órától Kiszely István
professzor úr elõadása hallgatható. Címe: Mit adott
a magyarság a világnak? Minden érdeklõdõt szere-
tettel hívunk és várunk. Valamennyi rendezvé-
nyünkre a belépés ingyenes.

Programok

Letisztult vonalak, sejtelmes tájak,
körbe zárt formák, a kárpit zártsá-
gából elõretörõ három dimenziós
álmok, színek és érzések kavalkádja
fogadják a látogatókat Balogh
Edit kárpitmûvész Változatok cí-
mû kiállításán. A Várnegyed
Galériában megrendezett tárlaton
elõször volt látható Budavár kár-
pitba foglalt címere.

A tárlatot méltató Szakolczay Lajos
mûvészeti író a sokarcú kárpit vará-
zsáról, a mûvész szándékos és poéti-
kus lényébõl fakadó üzeneteirõl be-
szélt. Hagyományos technikával,
nehéz fizikai munkával készített
textil a goblein. Minden kárpit ma-
ga a teremtés, ahogy Balogh Edit is
izmaiban érzi ennek minden örö-
mét, amikor az organikus lét meg-
nyugtató csendjét magán viselõ szö-
vés gyönyörében válik eggyé munka
és teremtés. Ebben az alkotásra ösz-

tökélõ harsogó csendben pedig ben-
ne van az erdélyi vártemplomok né-
masága ugyanúgy mint Balogh Edit
mestereinek minden rezdülése. 
Mûveiben a megjelenõ társadalmi

traumák a fájdalom és megalázottság átfogal-
mazásai láthatatlanul mégis teljes erõvel jelen-
nek meg kiváltott érzéseinkben. Lírába oltott
költészetében a keresztény kultúrkör kap hang-
súlyos szerepet, miközben minduntalan vissza-
tér a lét megfejtésének problematikájához, aho-
gyan motívumról-motívumra, az anyag min-
den pólusát átjáró leleménnyel tölti meg élettel
a szövetet.       

Régiekre emlékezve

Volkmann Róbert zeneszerzõ

A kárpitban találja meg az önkifejezés
eszközét. Alapító tagja, jelenleg alelnöke
a Várban otthonra lelt Magyar
Kárpitmûvészek Egyesületének, számos
díj és elismerés birtokosa, kiállításaival
az öreg kontinensen és a tengerentúlon
öregbítette a magyar kárpitmûvészet jó
hírét. Balogh Editet a kárpithoz fûzõdõ
viszonyáról, kerületi kötõdéseirõl kér-
deztük.

Tulajdonképpen egy véletlennek kö-
szönhetem, hogy kárpitmûvész lettem.
Eredetileg festészetet tanultam a maros-
vásárhelyi Zenei és Képzõmûvészeti Lí-
ceumban. Jelentkeztem a kolozsvári „lon
Andreescu” Képzõ-
és Iparmûvészeti
Fõiskolára festõ szak-
ra, elsõre azonban
nem vettek fel. 

A következõ év-
ben szerettem volna
újra próbálkozni, de
ekkor nem indítot-
ták el a szakot, így a
textilt választottam,
ahová sikerült is be-
jutnom. Azóta élek
a szövés és az anyag,
a kárpit bûvöleté-
ben.
s Alkotóként megta-
pasztalhatta a festé-
szet és a kárpitmûvészet szépségeit is.
Milyen hasonlóságok vannak a két mûfaj
között?

A textilen belül éppen a kárpit az a mû-
faj, ami a festészethez hasonlóan a legin-
kább alkalmas a gondolatok szabad kife-
jezésére. Ez a rokonítás nálam leginkább
a szokásosnál talán festõibb megfogal-
mazású, színgazdagabb munkáimban ér-
hetõ tetten.   

s Mikor került kapcsolatba elõször a budai
Várral?

A Magyar Kárpitmûvészek Egyesülete,
melynek alapító tagja vagyok, 2000-ben
hozta létre a Budavári Kárpitmûhelyt a
Magyar Kultúra Alapítvány székházában.
Gyönyörû, munkával és örömmel teli éve-
ket töltöttünk el itt. Köszönhetõen a
Budavári Önkormányzat támogatásának
rendszeresen szervezhettünk kiállításokat,
ahol munkáinkat a nagyközönség is meg-
ismerhette. Olyan jelentõs kárpitok szü-
lettek a Várban mint a Szent István, vagy a
harmincnégy mûvész munkáját dicsérõ
Mátyás kárpit, mely a Széchenyi könyvtár-
ban látható. Sajnos ennek a sikerekben

gazdag vári idõszaknak
hamarosan vége sza-
kad, anyagi okok miatt
ugyanis a kárpitmû-
hely kénytelen új hely-
re költözni. 
s Eddigi pályafutását
nagysikerû kiállítások
szegélyezik, mûvei szá-
mos országba eljutottak.
Melyek a legjelentõsebb
külhoni bemutatkozásai?
1993-ban a Magyar
T e x t i l s z e m l é n e k
köszönhetõen eljutot-
tam Belgiumba, a
következõ évben pe-
dig a Kelet-európai de-

mokráciák bemutatására kiírt pályázaton
egyetlen textilesként Montrealban képvi-
selhettem Magyarországot. 2000-ban a
londoni Magyar Kulturális Központban
volt egyéni kiállításom. A legbüszkébb ta-
lán mégis a Szépmûvészeti Múzeumban
megtartott 2005-ös Nemzetközi Kárpit-
kiállítás fõdíjára vagyok, melyet az „Át-
változások” és az „Innen és túl” munká-
immal nyertem el.   K. D.

Kárpitba foglalt varázslat
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Matematika csapatverseny 3-8. 
osztályosoknak
Idén Budapesten, valamint nyolc vidéki megye terü-
letén kerül megrendezésre a Bolyai Matematika
Csapatverseny, amelyen azonos iskolába járó 3-8.
osztályos tanulók évfolyamonként szervezõdõ 4 fõs
csapatai vehetnek részt (egy iskola akárhány csapa-
tot indíthat). A verseny elsõ, körzeti/megyei írásbe-
li fordulójában a négy diák közösen dolgozik a fel-
adatokon, majd a legjobb csapatok az országos dön-
tõn már írásbeli és szóbeli feladatokat is kapnak.
Tavaly összesen 6100 diák vett részt a megméret-
tetésen.

Az elsõ forduló idõpontja: 22000077..  ookkttóóbbeerr  2266..
(péntek), 14 óra 30 perc.

NNeevveezznnii  22000077..  sszzeepptteemmbbeerr  2255--iigg lleehheett a
www.bolyaiverseny.hu oldalon, illetve a saját mate-
matika tanárnál. (A csapatokat szülõk is benevezhe-
tik.) Bõvebb információ a fenti honlapon és az isko-
lákban kapható.

Szeptemberi égbolt megfigyelések 
az Uránia Csillagvizsgálóban
Rövidülnek a nappalok, egyre korábban élvezhetjük
a csillagos égbolt látványát. Az Uránia Csillag-
vizsgáló is újra megnyitotta kupoláját az éjszakai
égbolt iránt érdeklõdõk számára: hhééttffõõnnkkéénntt,,  ccssüü--
ttöörrttöökköönnkkéénntt  ééss  sszzoommbbaattoonnkkéénntt tartanak távcsö-
ves bemutatót sötétedés után, 20.00 órától - derült
idõ esetén. 

De mit is láthatunk a szeptemberi éjszakai égen? 
A Hold távcsöves megfigyelésére leginkább a szep-
tember 15-24. közötti idõszak a megfelelõ.
Szeptemberben még lehetõségünk nyílik a Jupiter
megkeresésére is a DNY-i horizont felett Napnyugta
után. Ha csillaglesre indulunk, még láthatjuk a Nagy
Nyári Háromszög feltûnõ csillagait a Tejút sávjában,
e három: a Deneb a Hattyúban, a Vega a Lantban és
a Sas csillagkép fõcsillaga, az Atair. A keleti látóha-
tár felett magasra emelkedtek már az Androméda
és a Cassiopeia jellegzetes W-betût formáló csilla-
gai. Közöttük szabad szemmel is megláthatjuk az
Androméda-ködöt, amely egyike a hozzánk legkö-
zelebbi galaxisoknak.  Ezek alatt figyelhetjük meg a
Pegazus csillagkép nagy négyszögét is.

A hónap nevezetes dátuma szeptember 23.-a, az
õszi napéjegyenlõség idõpontja. Az év folyamán e
napon (és a tavaszi napéjegyenlõségkor) egyforma
hosszú a nappal és az éjszaka. Ezen a napon a Nap
pontosan Keleten kel és Nyugaton nyugszik. 

Sok csodát rejt az éjszakai égbolt! 
(Uránia Csillagvizsgáló: I. kerület, Sánc u. 3/b.

Információ: 386-9233, www.urania-budapest.hu)

Szakszervezeti kirándulás
Az MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezete
sszzeepptteemmbbeerr  1188--áánn (kedd) kirándulást szervez
Orosházára és Gyopárosfürdõre. Jelentkezni és ér-
deklõdni lehet: I. ker. Krisztina tér 1. I. emeleti klub-
szoba, a szakszervezet vezetõségénél IX. 3-án, 10-
én, 17-én de. fél 10-tõl 12-ig. 

A programokon nem szakszervezeti tagok is
részt vehetnek.

Egy nap a szív egészségéért
„Tedd meg az elsõ lépést szíved egészségéért!” –
így hangzik a Flora Szívünk Napja szlogenje, amely
2007. sszzeepptteemmbbeerr  2233--áánn  kerül megrendezésre a
budapesti Jövõ Háza Központban (volt Millenáris
Park).

A Szív Világszövetsége 1999-ben kiáltotta ki
szeptember utolsó vasárnapját a Szív Világnapjául,
amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a szív
egészségének fontosságára. A sportesemények kö-
zül idén sem marad el a hagyományosnak számító 3
kilométeres gyaloglás és a 6 kilométeres futás. Az
újdonságot a fitneszórák jelentik, amelyeket neves
hazai oktatók tartanak. A 40 perces órák változato-
sak lesznek, így mindenki megtalálhatja azt az
irányzatot, amely hozzá a legközelebb áll.

A programokat egész napos ingyenes szûrések
és tanácsadás is színesítik. A szûrések során szak-
emberek mérik többek között a koleszterinszintet, a
vérnyomást, a testsúlyt, a testzsírt és a vércukor-
szintet. A legtöbb embert általában az lepi meg, ha
kiderül, hogy magas a koleszterinszintje, hiszen en-
nek semmilyen testi tünete nincs. Ezzel szemben az
ideálisnál nagyobb testsúlyt akár ránézésre is meg-
állapíthatjuk.

Az eredményeket a szûrésen résztvevõk egy sze-
mélyre szóló kártyán meg is kapják, és ezzel mehet-
nek tovább a dietetikushoz. A dietetikusok nemcsak
a szûrések eredményei, hanem egy rövid személyes
elbeszélgetés alapján adnak tanácsot a táplálkozás-
sal, a mozgással és a stressz kezelésével kapcsolato-
san. Minderre kellemes környezetben, jó levegõn és
népszerû mûvészek szórakoztatása mellett nyílik le-
hetõség. Részletes program: www.szeresdaszived.hu

Biobolt nyílt Budán
Táplálékallergia, reformélelmiszer és biobolt nyílt
Budán, a II. kerületben. A Fény utcai piacon található
szaküzletben nem csak a táplálékallergiások részére
tartanak termékeket. A diabéteszeseket, a bio ter-
mékeket és reform élelmiszereket fogyasztókat
szintén széles termékpalettával várja a szaküzlet. 
Az Alter Táplálékallergia Bolt több gluténmentes és
diabetikus termékcsalád, köztük a Dr. Schär, (a leg-
ismertebb gluténmentes gyártó) egyedüli minta-
boltja Magyarországon. 

Röviden
Augusztus 25- én, bárányfelhõs kék ég alatt, 
a „Czakó” zöld füvén kezdõdött az idei
Nyárbúcsúztató bál, amelyhez a Brodway Band
szolgáltatta a talpalávalót. Az alkalmi táncpar-
kett ördögei a Shadows, Bill Halley, Németh
Lehel számaira, és a 60-as, 70-es évek legnagyobb
slágereire táncolhattak. Az est legelegánsabb höl-
gye ezúttal a háziasszony, Kalocsai Andrea,
a Duna TV fõmunkatársa volt.  

A legfiatalabb résztvevõk koraeste már az elsõ tak-
tusokra ellepték a pódiumot, és miután rajtszá-
mot is kaptak, spontán elkezdõdött a gyermek-
táncverseny. Közel negyven kisgyerek vállalta a
megmérettetést, akadt, aki a papát és a mamát is
táncba vitte. A kéttagú zsûri – Kõszegfalvi Tamás,
az önkormányzat mûvelõdési referense és Fehér
Ferenc, a sportközpont igazgatója – salamoni
döntést hozott: mindenki nyert, azaz valamennyi
résztvevõt mesekönyvvel jutalmaztak.  

A díjkiosztó után került sor dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester köszöntõjére. - Tegnap
Bertalan napja volt, amely a kalendárium szerint
a kánikula utolsó, és az õsz elsõ napja – kezdte a hi-
vatalostól elütõ, baráti hangú beszédét. Bertalan a
szõlõhegyek védõszentje, aki az újborra várva, ké-
sével lemetszi a fürtöket. Ezen a napon kereplõvel
ûzik el a seregélyeket, és így hívják a környékbelie-
ket a szüretre. Manapság már nem kereplõvel in-
vitálunk, hiszen immár a nyolcadik alakalommal
tartunk nyárbúcsúztatót a Czakó utcai sportköz-
pontban. Önök minden évben élnek e lehetõség-
gel, és vidám, kötetlen hangulatban töltik az estét
családjukkal, szomszédaikkal, barátaikkal.

Dr. Nagy Gábor Tamás ezt követõen dr.
Kesztyûs Rudolf ezredest, az I. kerületi rendõrkapi-
tányt és dr. Séllyei Gábort, a kerületi polgárõrség
vezetõjét köszöntötte. A báli közönség gyûrûjében
adta át - a Közbiztonsági Közalapítvány nevében - a
rendõrkapitánynak egy Smart, a polgárõrségnek
pedig egy Nissan típusú személygépkocsi kulcsait.
A biztonság és közrend érdekében végzett szolgála-
tukhoz mindkét szervezetnek sok sikert kívánt.

A köszöntõ zárógondolataként a polgármester
a családi és közösségi rendezvények fontosságát
fogalmazta meg. Ezeken az ünnepeken nem a tö-

meg nagysága a fokmérõ, hanem az iskola- és óvo-
dakezdés elõtti utolsó kötetlen együttlét öröme.
A  gyerekek örömmel próbálták ki az autókat – a
bátrabbak a szirénát is bekapcsolták –, s eközben
újabb zenei blokk következett. Ahogy az estébe
fordult a délután, megélénkült a büfé forgalma,
és egyre többen merészkedtek a táncparkettre.
Este 9-kor Balázs Péter Jászai Mari-díjas színmû-

vész-rendezõ, a szolnoki
Szigligeti Színház igaz-
gatója lépett a mikrofon
elé. Vidám mûsorában
sajátos zenés önéletraj-
zot szerkesztett.  A
Kisújszálláson nevelke-
dõ színész életének gye-
rekkori epizódjaitól a
rendkívül sikeres víg-
színházi Popfesztiválon
át, kuplékon és sanzo-
nokon keresztül veze-
tett az út a jelenig.

A bál tombolahúzás-
sal folytatódott. A szerve-
zõk már kapunyitáskor,
a bejáratnál láttatni en-
gedték az értékes nyere-
ményeket, köztük a fõdí-

jat, amely egy digitális fényképezõgép volt. Szinte
minden vendég vásárolt tombolajegyeket, hiszen a
nyárbúcsúztató bálban ez tradíciónak számít. 

A parádés tûzijáték szó szerint az est fénypont-
ját jelezte, bár utána újabb mûsor várta a bálozó
közönséget. A kétszeres MRton-díjas Keresztes
Ildikó zenei összeállításában megcsillantotta sok-
színû tehetségét, hiszen a musical és a tradicioná-
lis tánczene világában épp olyan otthonosan mo-
zog, mint a jazz és soul mûfajában. A mûvésznõt
– akit tavaly anyaszínháza, a Soproni Petõfi
Színház örökös tagjának választott – nagy sikert
aratott a kerület bálján is.

A késõ estébe nyúló zenei forgatag sikeréhez ez-
úttal az égiek is hozzájárultak, hiszen kellemes
idõben, nyári hangulatban ért véget a 2007. esz-
tendõ nyara. Rojkó A.

Az idei Nyárbúcsúztató bál mûsorvezetõje
Kalocsai Andrea, szinte a kerület tiszteletbeli
polgára, hiszen az utóbbi idõben számos rendez-
vényen találkozhattunk vele. A megnyitó elõtt
pályájáról és kedvenc idõtöltésérõl kérdeztük.

s A magyarországi és határon túli magyar nézõk
többsége a képernyõrõl ismeri önt, de televíziós
munkája mellett elõadómûvészként is járja az orszá-
got. A kétféle hivatás erõsíti, vagy gyengíti egymást?

- Nézõpont kérdése, hogy mindez átok-e vagy ál-
dás. Tisztában vagyok vele, hogy elõadómûvész-
ként is annak alapján ítélnek meg, ahogyan a té-
vében látnak. Valójában jóval korábban kezd-
tem a színpadon dolgozni, mint a televízióban.
A szakmát a kulisszák között tanultam, és ez két-
ségtelenül helyzeti elõny, hiszen például a légzés-
technika, a koncentráció, a stílus és viselkedés
olyan fontos ismeretek, amelyek a televízióban
is nélkülözhetetlenek. A kereskedelmi tévétár-
saságok szeretik „megcsinálni” a mûsorvezetõ-
ket, nálunk a Duna TV-nél talán jobban érvé-
nyesül a saját személyiségünk.
sEredetileg a színi pályára készült?

- Bármilyen meglepõ, az egészségügyben kezd-
tem. Az eredeti végzettségem mûtõsnõ-szakasz-
szisztens. A régi munkatársaimmal a mai napig
tartom a kapcsolatot, a baráti találkozókon min-
dig elhangzik a kérdés, hogy „mikor jössz vissza?”
s Az egészségügyre és a kultúrára igazán nem
mondhatjuk, hogy rokon szakmák lennének.
Hogyan váltott hivatást? 

- Szombathelyi születésû vagyok, a mai napig ott

az otthonom. Pályakezdõként a helyi kórházban
dolgoztam, miközben tagja lettem az Ifjúsági
Színháznak. Ezt követõen kerültem a városi TV-
hez. Alapító tagja voltam és maradtam a Forrás
Színháznak, amely minden tekintetben profesz-
szionális társulat. Apró falvakba, faluházakba
visszük a színházi kultúrát, olyan helyeken tar-
tunk elõadásokat, ahová más nem jut el. A re-
pertoárt igyekszünk a tananyaghoz igazítani, így
került a mûsorunkba például a Légy jó mindha-
lálig. Emellett néhány önálló mûsorral – az

Esõcseppek, Az éjszaka csodái, Mária országa cí-
mû összeállításokkal – is járom a magyarok lak-
ta településeket. Tizenöt esztendeje  dolgozom a
Duna TV-nél, amelynek fõmunkatársként egyik
mûsorvezetõje vagyok.
s Mivel foglalkozik legszívesebben a szabadidejé-
ben?

- Döbörhegyen áll a parasztházunk, ha csak lehet,
rohanok haza. Bevallom, a Nyárbúcsúztató bál
után is autóba ülök, és irány Szombathely.
Semmiképp sem szeretnék kimaradni a Savaria
Történelmi Karnevál forgatagából, hiszen a mi
családunkban szinte tradíció a jelmezes felvonulá-
son való részvétel. Pihenésre, szórakozásra máskor
alig jut idõm, mert a televíziós mûsorokra való fel-
készülés nagyon sok munkát ad. Egy-egy adás elõtt
a témához kapcsolódó könyveket olvasok, filme-
ket nézek. Csak úgy tudok hiteles maradni, ha ma-
gam is járatos vagyok az adott területen.
sGyakran vállal a mostanihoz hasonló, háziasszo-
nyi feladatokat?

- A pályám elején sokszor vezettem bálokat, este-
ket. Ma is szívesen jövök, de sokkal ritkábban jut
idõm ilyesmire. Ez a szerepkör számomra jóval
kötetlenebb, mint a színpadi vagy televíziós
munka. Természetesen most is utánanéztem né-
hány apróságnak, de könnyû helyzetben va-
gyok, hiszen a fellépõket, Keresztes Ildikót és
Balázs Pétert is jól ismerem. 
sNem ez az elsõ alkalom, hogy szerepel a Budavári
Önkormányzat rendezvényén. Milyen kötõdés fûzi a
Várnegyedhez?

- Szoros a kötõdés, hiszen anyaintézményem, a
Duna Tv is az I. kerületben található. Itt dolgo-
zom, és földrajzilag is itt a Vár alatt „dobog az or-
szág szíve. “ -r-

Nyárbúcsúztató vigasság a Czakón

A háziasszony: Kalocsai Andrea

A táncverseny minden résztvevõjét mesekönyvvel jutalmazták

Balázs Péter

A kerületi rendõrök munkáját egy Smart gépkocsi segíti – a Közbiztonsági Közalapítvány jóvoltából

Keresztes Ildikó



6 Várnegyed XII. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM, 2007. SZEPTEMBER 7., PÉNTEK
E-mail: varnegyed@varnegyed.t-online.hu

A Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. október 23-áig
tartó koncentrált takarítási programot kezdett a nyá-
ron a fõváros frekventált helyszínein. (Pesti
Nagykörút – Margit híd – Margit krt. – Moszkva tér –
Krisztina krt. – Attila út – Döbrentei tér – Szent
Gellért rakpart – Mûegyetem rakpart – Petõfi híd ál-
tal határolt területen.).

Ebben a 14 körzetben minden héten egy alkalom-
mal intenzívebb lesz a takarítás, mint egyéb helyeken.
Ez azt jelenti, hogy  a kézi és gépi erõk összehangolt
munkájával – 40 fõ kézi útgondozóval és 4 darab mo-
só célgéppel – faltól-falig magasnyomású vizes tech-
nológiával takarítják nemcsak a fõ- és tömegközle-
kedési útvonalakat, hanem a mellékutcákat is, az in-
gatlanok elõtti járdákkal együtt. Nappali mûszakban
elvégezik a területek kézi takarítását, a hulladékok
összegyûjtését és elszállítását, az utcai gyûjtõedé-
nyek ürítését, az éjszakai mûszakban pedig magas-
nyomású vízsugárral megtisztítják a járdákat, és le-
mossák az útpályát. 

A koncentrált takarítási program célja, hogy a fõ-
város leglátogatottabb területein, leginkább igénybe-
vett részein olyan közterületi rend és tisztaság ural-
kodjon, amely hozzájárul az itt élõk és az ide látogatók
közérzetének javításához.

TTeerrüülleetteeggyyssééggeekk::
1. sz. I. kerület: Csalogány utca – Bem rkp. – Várkert
rkp. – Döbrentei tér – Döbrentei utca – Lánchíd utca
– Clark Ádám tér – Hunyadi János út – Szalag utca –
Iskola utca által határolt terület.
2. sz. I. kerület: Donáti utca, Toldy Ferenc utca, Szabó
Ilonka utca, Hunfalvy utca, Batthyány utca Várfok ut-
ca, Ostrom utca, Hunyadi János utca, Palota út, Vár
belsõ területe.
3. sz. I. kerület: Lovas utca, Logodi utca, Mátray utca,
Váralja utca, Mikó utca, Roham utca, Pauler utca,
Attila út, Krisztina krt., Apród utca, Alagút utca.
14. sz. I. – XI. kerület: Szent Gellért rkp., Szent Gellért
tér, Mûegyetem rkp.

Koncentrált takarítási program

Belügyminiszteri rendelet írja elõ, hogy a szolgáltató-
nak a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás végzésének
várható idõpontját fél évvel korábban a tulajdonosok
tudomására kell hoznia. Az alábbiakban a Fõvárosi
Kéményseprõipari Kft. munkatársai által összeállított
ütemtervet közöljük.   
EElllleennõõrrzzééss  ééss  tteelljjeess  kköörrûû  kkéémméénnyyttiisszzttííttááss  22000088..  éévvii
üütteemmeezzééssee  aazz  II..  kkeerrüülleettbbeenn
(A kötelezõ közszolgáltatásokról szóló 1995. évi XLII.
Törvény és az 51/1999. (XII.25.) BM rendelettel mó-
dosított 27/1996. (X.30.) BM rendelet szerint)

AA  mmuunnkkaavvééggzzééss  tteerrvveezzeetttt  hheellyysszzíínneeii
JJaannuuáárr:: Tigris u. – Lisznyai u. Czakó utcák által köz-
igazgatásilag határolt terület.
FFeebbrruuáárr:: Mészáros u. – Kuny D. u. – Krisztina krt. –
Hegyalja u. – Gellérthegy u. – és a Tigris u. – Lisznyai u.
– Czakó utcák által közigazgatásilag határolt terület.
MMáárrcciiuuss:: Krisztina krt. – Mikó u. – Logodi u. – által
közigazgatásilag határolt terület.
ÁÁpprriilliiss::  Várkert rakpart – Döbrentei tér – Attila út pá-
ratlan oldal által közigazgatásilag határolt terület.
MMáájjuuss:: Logodi u. – Váralja u. – Orom u. – Szirtes u. –

Mihály utcák által közigazgatásilag határolt terület.
JJúúnniiuuss:: Aladár u. páratlan oldal – Hegyalja u. páros ol-
dalával közigazgatásilag határolt terület, valamint
Duna- Lánchíd u. Farkasbíró u. – Iskola u. – Batthyány
tér által közigazgatásilag határolt terület.
JJúúlliiuuss:: Széna tér- Fiáth János u. – Batthyány u. –
Vérmezõ utcák által közigazgatásilag határolt terület.
AAuugguusszzttuuss::  Várfok u. – Mátray u. – Fazekas u. – Mária
tér – Tóth Árpád sétány – Dísz tér – Móra Ferenc u.
végig.
SSzzeepptteemmbbeerr:: Szentháromság tér – Szentháromság u.
– Úri u. – Kapisztrán tér – Pettermann Bíró u. és az ál-
taluk közigazgatásilag határolt terület, valamint a
Hattyú u. – Csalogány u., - Donáti u., - Lovas u. –
Szalag utcák végig.
OOkkttóóbbeerr:: Hunfalvy u. – Hunyadi J. u. – pala u. – Ponty
u. – Toldy F. utcák által közigazgatásilag határolt terü-
let.
NNoovveemmbbeerr::  Bécsi kapu tér – Kard u. - Országház u. –
Tárnok u. – Táncsics Mihály utcák által közigazgatási-
lag határolt terület.
KKiirreennddeellttsséégg  ccíímmee,,  tteelleeffoonnsszzáámmaa::  1011 Budapest, Fõ
u. 19.  355-7491.

Ellenõrzik a kéményeket

TTiisszztteelltt  ÜÜggyyffeelleekk!!
Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgató-
sága felkérése alapján szeretnénk segítséget nyújtani
a lakosság, adózók tájékoztatásához az adó és illeték
folyószámla egyenlegértesítõkkel kapcsolatban, me-
lyek kipostázásra kerülnek.
Azok a magánszemélyek és egyéni vállalkozó adózók
kapnak értesítõt, akiknek 

- a folyószámlája 2006. december 31-i nappal ma-
gánszemélyeknél 100 Ft-ot, egyéni vállalkozóknál
1000 Ft-ot meghaladó tartozást, vagy túlfizetést mutat;

- az adóhatóság késedelmi pótlékot számít fel a
2006. évre vonatkozóan;

- az illeték adónemen (501 adónemkódtól kezdõ-
dõen) és illeték adónemhez kapcsolódóan más adó-
nemen illeték nyitóegyenleg került megképzésre.
Az értesítõ adószámmal nem rendelkezõ magánsze-
mélyek esetében a bejelentett lakcímre, az adószám-
mal rendelkezõ magánszemélyek és az egyéni vállal-
kozók esetében a bejelentett levelezési címre, annak
hiányában a bejelentett lakcímre kerül postázásra.

Amennyiben a folyószámla-kivonattal, illetve pót-
lékértesítõvel kapcsolatban észrevétele, rendezési igé-
nye merül fel, úgy kérjük, hogy azt elsõsorban írásban
jelezze a Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság
felé. Írásbeli beadványát eljuttathatja postai úton (pos-
tacím: 1438 Budapest, Pf. 511.), vagy benyújthatja ügy-
félszolgálati irodáikon, kirendeltségeiken. 

Az észrevétel megtételét elõsegítõ nyomtatvány
letölthetõ a Közép-magyarországi Regionális
Igazgatóság honlapjáról, (www.apeh.hu/Szervezet/
Regionális igazgatóságok/APEH Közép-magyaror-
szági Regionális Igazgatósága/Helyi Hírek) vagy sze-
mélyesen beszerezhetõ az Önkormányzat Ügyfél-
szolgálati Irodáin.

Pénzügyi Igazgatóság Adócsoport

Forgalmazható számlatömbök
A 2007. január 1-tõl életbe lépõ változás szerint a
nyomtatványok gyártóinak az APEH-tõl kell kérniük a
sorszámintervallumot a szigorú számadású nyomtat-
ványok gyártásához. 

Még a régi szabályok szerint 2006. december 31-ig
legyártott számla- és nyugtatömböket 2007. elsõ fél-
évében, június 30-ig forgalomba lehetett hozni, de jú-
lius 1-tõl csak a 2007-ben gyártott tömbök forgal-
mazhatók. A megvett régi bizonylatokat a vevõk
2007. december 31-ig még használhatják, azt köve-
tõen azonban akkor is le kell zárni õket, ha még tartal-
maznak kitöltetlen lapokat. 

A lezárt számla- és nyugtatömböket kidobni azon-
ban nem szabad, mert a bizonylat megõrzési kötele-
zettség ezekre is vonatkozik.

Szeptemberi adózási határidõk
SSzzeepptteemmbbeerr  1122..,,  sszzeerrddaa::
- A kifizetõ, munkáltató által levont személyi jövede-
lemadó és a tb-járulékok, a baleseti járulék, az
egészségügyi hozzájárulás, a munkaadói, a munka-
vállalói, a START-járulékok, valamint a vállalkozói já-
rulék befizetése
- Az egyéni vállalkozó által benyújtandó 0758-as szá-
mú, és a kifizetõ, munkáltató által benyújtandó 0708-
as számú bevallás-adatszolgáltatás, amelyek a ma-
gánszemélyek személyi jövedelemadó és járulékkö-
telezettségeirõl, bejelentendõ adatairól szólnak
- Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás
(EKHO) bevallása és befizetése
SSzzeepptteemmbbeerr  1177..,,  hhééttffõõ::
- Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési
eszközt értékesítõ adózó adatszolgáltatása.
SSzzeepptteemmbbeerr  2200..,,  ccssüüttöörrttöökk::
- A társasági adó és a környezetvédelmi termékdíj
havi adóelõlegének befizetése 
- A kulturális járulék, a környezetvédelmi termékdíj,
befizetése
- Az ÁFA, a játékadó bevallása és befizetése
- A 0701-es számú havi bevallás benyújtása 
- A fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támoga-
tás igénylése
OOkkttóóbbeerr  11..,,  hhééttffõõ::
- A környezetterhelési díj elõlegének befizetése

APEH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága

APEH tájékoztató

Ha nem kapja a Várnegyed 
újságot, hívja a terjesztõt!

06-20-419-8215
szepig@freemail.hu

2007. szeptember 8. szombat 
Sport-és Szabadidõközpont (I. Czakó utca 2-4.)
Mottó: „Magyar, lengyel két jó barát, 
együtt sportol, együtt...”

Programok:
9:00-9:45 Érkezés, nevezés a sportversenyekre
10:00  Köszöntõt mond dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester
10:15Közös bemelegítés a sportnap résztvevõinek
10:30 Utcai futóverseny minden korosztálynak
(1,6 km) az elsõ 20 befutó pólót kap ajándékba
11:00-13:00 Sportversenyek 
12:30-tól Ebéd (lengyel egytál étel), minden
résztvevõt vendégül látunk
13:30 TOMBOLA-FÕDÍJ: 2 db. repülõjegy a
Budapest-Varsó-Budapest útvonalon (a tombo-
lajegy ára 100 Ft)
14:00 Zenés búcsúztatás
Közremûködik: a Slšskie Bajery hagyományos
városi utcai zenekar, Dél-Lengyelország
A rendezvény ideje alatt büfé üzemel

Gyerekeknek: Titanic légvár 
Kézmûves foglalkozás: címer- és zászlófestés
Sportversenyek: asztalitenisz, labdarúgás, ko-
sárlabda, családi váltóverseny
A versenyek után díjátadás, a sportversenyek
résztvevõi lengyel csokoládét is kapnak aján-
dékba.
Orvosi program: vérnyomásmérés, egészség-
ügyi tanácsadás
Az esemény védnökei: Molnár Mónika, az
Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
elnöke, dr. Nagy Gábor Tamás I. kerületi pol-
gármester, Sokoowski Marcin, a Lengyel
Köztársaság Budapesti Konzuli Osztályának
Vezetõje.
A rendezvény támogatói: adidas, Office
Depot, Budapesti Vidám Park Zrt., Fõvárosi
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat II. III. IV. X.
XI. XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkor-
mányzatok, Galeon, Zegna,
Szervezõk: Budavári Lengyel Önkormányzat,
Czakó Utcai Sport-és Szabadidõközpont.

IX. budavári lengyel-magyar családi sportnap

Rendõrségi szempontból békésen telt a nyári turista-
szezon, augusztusban komolyabb vagyon elleni vagy
életellenes bûncselekmény nem történt a kerületben
– tájékoztatta lapunkat dr. Kesztyûs Rudolf ezredes. 

Mint a kapitányságvezetõ elmondta, bár az átcso-
portosítások és átvezénylések miatt állandó létszám-
hiánnyal küzd a kerületi rendõrség, a bûnügyicentrikus
szolgálatszervezésnek, illetve a Budai Régió és a pol-
gárõrség támogatásának köszönhetõen folyamatosan
csökken az elkövetett bûncselekmények száma. 

Kevesebb volt a nyári „sláger” bûncselekmény-
nek számító besurranásos lopás is, ennek ellenére a
kapitány kéri a lakosságot, hogy lakásaik ajtaját, az
alacsonyabban fekvõ ablakokat még meleg idõben is
tartsák zárva. A bûnözõk ugyanis elõszeretettel
használják ki a kínálkozó lehetõségeket és az éj lep-
le alatt a nyitva hagyott ajtókon, ablakokon jutnak be
a lakásokba, majd észrevétlenül meglopják a béké-
sen alvó tulajdonosokat. 

Jó tudni, hogy az ellopott értékek felderítését je-
lentõsen megkönnyíti, ha készült róluk fénykép, il-
letve mûszaki cikkek esetében feljegyezték a gyári
számot.

Sorozatbetörõt fogtak
Egy januári lakásbetörés helyszínén vett ujjnyomat
alapján a kerületi nyomozóknak néhány héttel ezelõtt
sikerült elfogni az elkövetõt. A kihallgatás során a bû-
nözõ további négy betörés elkövetését ismerte be.
Bár nem helyi lakos, valamennyi bûncselekményt a
kerületben követte el. A bûnözõ elfogásában részt ve-
võ nyomozókat és az ujjnyomot rögzítõ helyszíni

szemlebizottság vezetõjét dr. Kesztyûs Rudolf juta-
lomra terjesztette fel Budapest fõkapitányához.

Közbiztonsági akciókat tartottak
Nyáron is folyamatosan zajlanak a közbiztonsági, köz-
rendvédelmi akciók, illetve az autósok visszatérõ el-
lenõrzése. Az utóbbi hetekben a rendõrség az önkor-
mányzat, a FÕKERT, a Máltai Szeretetszolgálat és az
FKFV embereivel közösen próbálta a kerület köztere-
in élõket távozásra bírni. A közös fellépés hatására
úgy tûnik némileg javult a helyzet, azonban hiába az
erélyes fellépés, a fedél nélküliek idõrõl-idõre vissza-
költöznek kedvenc helyeikre. 

Több alkalommal ellenõrizték a Várban megforduló
turistabuszokat is, a szakemberek elsõsorban a pihe-
nõidõt dokumentáló tachograf adataira voltak kíván-
csiak, de szabálytalansággal nem találkoztak. Több
mint hatezer autót ellenõrzött a kerület útjait járó
Matrix rendszámfelismerõ berendezés, azonban nem
akadt lopott jármûre. Kiemelten kezeli a kerületi rend-
õrség a koldulás visszaszorítását. Szerencsére e tekin-
tetben sem kell szégyenkeznie a kerületnek, koldusok
kizárólag a Lánchídon dolgoznak, õket azonban rend-
szeresen elõállítják a kapitányság emberei. 

Segítik a kisiskolások közlekedését
Mint évek óta mindig, idén szeptemberben is rendõrök
teljesítenek szolgálatot a kerületi iskolák környékén. A
kerületi kapitányság, illetve az ORFK és a BRFK embe-
rei láthatósági mellényben segédkeznek a forgalom irá-
nyításában és biztosítják a balesetmentes átkelést az
oktatási intézményekhez vezetõ gyalogátkelõkön. -P-

Kék hírek
Nyári szerelmek…õsszel

A nyári szerelmek bármely élet-
korban a pihenést, a kikapcsoló-
dást, kalandéhségünket, szeretet-
és esetleg társhiányunkat jelentik. 
Ha mindezeket végiggondolnánk,
rájöhetnénk arra, hogy a nyári sze-
relem bárhogy is végzõdjék, ha
szép volt, örök emlékként meg-
marad bennünk. Életünk nehezebb
pillanataiban sokszor úgy gondo-
lunk vissza rá, hogy ez jelenünket
is megszépíti.

Nyáron több rádió- és televízió-
adásban is sokszor megkérdezték,
mi a véleményem a nyári kapcso-
latokról. A válaszom mindig az volt,
hogy minden életkorban, amikor
egyedül és magányosnak érezzük
magunkat, üdítõ, természetes és
jó hatású egy kis flört - amely kez-
dõdhet akár a Balatonon, akár egy
tengerparton, bármely üdülõhe-
lyen városban vagy falun - az em-
beri élet nagyon pozitív velejárója. 
Egy kaland, egy flört, egy új kap-
csolat feltölt minket új érzelmek-
kel, reményekkel, boldogsággal, jó
hangulattal, és muníciót ad az õsz-
re, a télre.

Az ilyen rövidebbnek induló
kapcsolatoknál nincsenek nagy el-
várásaink a másikkal szemben.
Sokkal lazábbak, és az eredeti em-
beri, valamint erkölcsi normáink-
hoz képest megengedõbbek va-
gyunk, mint azt általában életvite-
lünkben õsztõl tavaszig tesszük,
amikor is sokkal szigorúbbak va-
gyunk önmagunkhoz és esetleges
párkapcsolatunkhoz egyaránt.
A nyár, a napsütés, a kék ég, a ter-
mészet zöldje, a könnyedebb öltöz-
ködés fellazít, nyitottabbá, köny-
nyebben megközelíthetõvé, kom-
munikatívabbá tesz.

Egy hölgy kérdezte tõlem a na-
pokban: „Megismerkedtem vala-
kivel a tengerparton. Nem akar-

tam tudni, hogy van-e társa, párja,
felesége, csak érezni akartam a
szeretetét, az érzelmeit, és azt,
hogy boldog velem. Ugye jól tet-
tem, hogy nem kérdeztem tõle
semmit?”

Jól tette – mondtam – ha való-
ban az csak egy pillanatnyi fellán-
golás volt, illetve egy rövid pár na-
pos csodát szeretett volna átélni.
Ilyenkor nem szabad – (különösen,
ha a kapcsolat érzelmileg is meg-
érintette, mert ez veszélyes) – az
események után feltenni azokat a
kérdéseket, amelyeket elõtte nem
tett föl, mert ezzel saját szép emlé-
keit zúzhatja porrá.

A kapcsolatot lehetõleg, még ha
nyári és rövid is, tartsuk meg emlé-
kezetünkben, hiszen az életünk
nagy részét jó lenne, ha kitöltenék
a szép emlékek, s ez mint nyári
szerelem maradjon meg.

Természetesen akinek boldog
kapcsolata van, az fogja meg a
párja kezét, és együtt gyûjtsék a
szép emlékeket, pl. nézzék egy
vízparti mólóról, ahogy lemegy a
nap, és elõttük felkel a hold, mert
az ilyen együttesen átélt szép em-
lékek a párkapcsolatukat is hosszú
távon erõsítik.

Vannak szerencsére olyan nyári
szerelmek is, amelyek túlfutnak az
õszön, belenyúlnak a télbe, és mind
a két fél számára egy új, csodálatos
jövõt és vágyott érzelemvilágot
nyitnak meg. Sajnos ebbõl a kap-
csolattípusból van kevesebb.
Tanulságként fogadjuk meg, hogy
az igazi nyári flörtbe, kapcsolatba
ne vigyük bele az örökké tartó sze-
relem érzését, mert ha ez esetleg
féloldalas, és csak egyikük érzi, na-
gyon nagy a csalódás, és így ko-
moly, hosszan tartó lelki sérülés
okozója lehet. Különösen azok ve-
szélyeztetettek nagyon - és nekik
kellene a legjobban vigyázni - akik
még az elõzõ kapcsolataik kudar-

cát sem tudták feldolgozni. Így az
új kapcsolati sebek ezeket a lelki
sérüléseket még tovább fokozzák.
Sok ilyen esettel találkozom nyár-
végeken, õsszel, még télen is.

Tartsuk magunkat lehetõleg a
realitás talaján, és akkor a nyári
kalandok és szerelmek valóban
szép emlékké válnak, amelyekre
felépíthetjük életünk tartós, ko-
moly nagy szerelmét, kapcsolatát,
akár házasságát is.

Azoknak pedig, akiknek ezen a
nyáron – még ha vágytak is rá –
nem sikerült egy picinyke nyári
szerelem vagy flört, azt üzenem,
hogy nem kell elkeseredni, mert ha
itt is az õsz, bármely évszak meg-
hozhatja akár a flörtöt, akár a ka-
landot, akár a boldog szerelmet,
esetleg az igazit is.

Ne féljünk a nyári szerelmektõl,
érzésektõl, éljünk vele, élvezzük, ha
lehetõségünk van rá, és ránk talál.

Ki tudja? Hozhat szépet és jót
vagy sok-sok tanulságot. Éljünk
vele és gazdagodjunk általa!

dr. Sebestyén Tamás
pszichológus   

Lélekgyógyász



Ingatlan

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

KKiiaaddóó  raktárhelyiséget vagy garázst keresek a Várban
vagy az I. kerületben. Tel.: 06-30-251-3800.

1144  ÉÉVVEE  FFOOLLYYAAMMAATTOOSSAANN  mmûûkkööddõõ  IINNGGAATTLLAANNIIRROODDAA  kkee--
rreess--kkíínnááll  eellaaddóó--kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt..  TTeelljjeesskköörrûû,,  ggyyoorrss,,
kkoorrrreekktt  üüggyyiinnttéézzééss..  TTeelleeffoonn::  331155--00003311;;  0066//3300--99444400--
008888,,  ee--mmaaiill::  aammaaddeexx@@aaxxeelleerroo..hhuu,,  wwwwww..aammaaddeexx..hhuu..

EEllaaddóó lakásokat keresek a Várban és környékén. Tel.: 201-
9475; 06-70-237-9030.

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWÁÁGGNNEERR  ÉÉSS  TTÁÁRRSSAA  IINNGGAATT--
LLAANNIIRROODDAA AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaa--
ttoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOO--
KKAATT,,  CCSSAALLÁÁDDII  HHÁÁZZAAKKAATT..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,
ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..

HHáázzffeellüüggyyeellõõ, gondnok helyettesítését vállalom, lift-, és
kazánkezelõi vizsgával. Hétvégi szabadnapok, szabadság
vagy egyéb esetben. Megbízható, leinformálható. Tel.: 06-
20-559-0675. 17 óra után.

EEllaaddóó Bp. XVI. Kerület Árpádföldön 110 négyzetméteres, 3
+ 1 szobás, kertes családi ház, két külön bejáratú, önálló lak-
résszel, két gépkocsis, szerelõaknás garázzsal. Cirko gáz és
hagyományos fûtésû. A 300 négyszögöl területû kertben ter-
mõ gyümölcsfák és szõlõ van. Irányár: 35M Ft. Telefonszám:
409-11-13, 06-30-566-1259.

IIsskkoollaa  uuttccáábbaann kiadó utcai, különbejáratú, több helyiség,
szoc. blokkal, raktárral 60 m2, és gépkocsibeállási lehetõség-
gel. Közös képviselõ: 06-20-9311-832.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Budai Vár közelében a Logodi utcában
126 m2-es belsõ 2 szintes, 2 fürdõszobás, 2 konyhás, cirkófûté-
ses, 2 generációnak is alkalmas öröklakás. Irányár: 45,9 M Ft
Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail: wagne-
ra1@chello.hu

II..  BBuuddáánn az Attila úton a Moszkva tér közelében reprezen-
tatív bauhaus-épületben csendes belsõ kert felé nyíló, déli
fekvésû, 86 m2-es 2,5 szoba hallos, étkezõkonyhás, összkom-
fortos öröklakás eladó. Irányár: 27,5 M Ft. Wágner Iroda Tel:
212-1261, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu 

AA  MMOOMM Park közelében az Alkotás úton bauhaus-épületben
80 m2-es 2,5 szoba hallos, erkélyes, összkomfortos, napfényes,
felújítandó öröklakás igény szerint garázzsal vagy anélkül eladó.
Irányár: 22 M Ft + 3 M Ft garázs. Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu 

NNaapphheeggyyeenn, Tigris utcában, jó beosztású, 2 háló és 1 nap-
pali, felújított, 60 m2-es lakás, erkéllyel és tárolóval eladó.
Irányár: 31 Mio Ft. Tel.: 06-30-999-3093.

KKrriisszzttiinnaavváárrooss szívében eladó 56 m2-es, Naphegyre pano-
rámás, csendes, napos, emeleti öröklakás felújított állapot-
ban, pezsgõfürdõvel, extrákkal. Ár: 22 Mio Ft. Tel.: 06-30-
370-7020.

II..  MMáásszzáárrooss utcai, felújított, 28 m2-es, gázfûtéses, földszin-
ti, belsõ kertre nézõ lakás eladó. Jó közlekedés, alacsony re-
zsi,. Irányár: 10,5 Mio Ft. Tel.: 06-70-520-2262.

EEllaaddóó vagy kiadó az I. kerületben 57 m2-es, szoba-hallos la-
kás rendezett házban, tulajdonostól. Távfûtéses, lift, pince
van. Közvetítõk kíméljenek! Ára: 18 Mio Ft vagy 60 ezer +re-
zsi/hó. Tel.: 06-20-823-0407.

MMááttyyááss  tteemmpplloommnnááll  60 m2-es, 2 szobás, igényesen felújí-
tott, kandallós, világos lakás mûemlékházban eladó. Tel.: 06-
20-443-0114.

KKiiaaddóó Krisztinavárosban 35 m2-es, világos, földszinti helyiség
megbeszélésekre, közgyûlésekre, tárgyalásokra, gyûlésekre,
összejövetelekre, ünneplésre, tanfolyamra. Oktatásra stb. 1 órá-
ra 2000,- Ft. Érdeklõdni: 06-30-3170-245.

II..  NNaapphheeggyy alján panorámás, magas emeleti, felújítandó
azonnal beköltözhetõ, cirkófûtéses 87 m2-es 1 nappali + 2
hálószobás öröklakás 8 m2-es terasszal háztartási helyiség-
gel, igény szerint garázzsal (+ 3 M Ft) eladó.  Irányár: 27 M Ft
Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0620/399-3917 e-mail: wag-
nera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn - a Vérmezõvel szemben - belsõ kertes, hívóliftes
bauhaus-épületben lévõ, remek alaprajzi elosztású, 105 m2-
es, tágas, napfényes, 3 szoba + hall + személyzeti szobás, fel-
újított öröklakás 2 tárolóval. Irányár: 30 M Ft Wágner Iroda Tel:
212-1261, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn - a Naphegyen a Tabán õsfás, parkos környezeté-
ben - századfordulós 2 emeletes társasházban lévõ, 39 m2-
es, II. emeleti, napfényes, csendes, jó állapotú, egyedi gázfû-
téses, jól átalakítható 1,5 szobás öröklakás. Irányár: 16 M Ft.
Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail: wag-
nera1@chello.hu 

II..  BBuuddaaii  Várban - hangulatos mûemléki környezetben lévõ
49 m2-es, 1,5 szobás, felújított, napfényes, csendes belsõ ud-
var felé nyíló, emeleti, cirkófûtéses lakás örökbérleti joga áta-
dó. Csereirányár: 16,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261
0630/964-7065   e-mail: wagnera1@chello.hu

IIII..  MMáárriiaarreemmeettéénn  stílusos felújítandó századfordulós 80
m2-es 3 szobás cirkófûtéses családi ház patinás, eredeti belte-
rekkel, nyílászárókkal + 20 m2-es terasszal + 50 m2 alagsori
résszel. A kert 800 m2 hangulatos, õsfás. Irányár: 36 M Ft Tel:
212-1261, 0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  NNaapphheeggyyeenn a Tabánnál, a Budai Várra panorámás 74 m2-
es 2,5 szoba hallos + 2 erkélyes (+ 7 m2), egyedi gázfûtéses
öröklakás közös nagy napozóterasszal eladó. Irányár: 41,5 M
Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0630/488-2203 e-mail:
wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn a Horváth kert közelében, újszerû állapotú 153
m2-es hangulatos, modern belsõ 2 szintes 1 nappali + 5 háló-
szobás, 2 fürdõszobás, azonnal beköltözhetõ, felújított, belsõ
átriumos kialakítású öröklakás, 2 erkéllyel, teremgarázzsal,
tárolóval. Irányár 39,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136,
0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddaaii  Várban reprezentatív palotaépületben 127 m2-es
nagypolgári jellegû 2,5 szoba hallos (70 m2 szalonná átalakít-
ható) dongaboltozatos, eredeti stukkókkal díszített,  cirkófû-
téses lakás örökbérleti joga átadó. 
Csereirányár: 43 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136,
0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddaaii Vár közelében - panorámás, tömegközlekedéshez
közeli, de mégis csendes részen lévõ 90 m2-es, IV. emeleti, 2
szobás, napfényes, felújított lakás erkéllyel eladó. Lift nincs.
Irányár: 34,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0630/964-
7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn - a Tabánnal szemben – magas emeleti,
Gellérthegyre panorámás, hívó liftes épületben lévõ 70 m2-es
2 szoba hallos, összkomfortos öröklakás 3 m2-es erkéllyel el-
adó. Irányár: 24,2 M Ft Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-
mail: wagnera1@chello.hu

BBpp..  VVII.. Kodály-köröndnél magasföldszinti, 52 m2-es, galéri-
ázható, 1,5 szoba-hallos, világos, jó elosztású bérlakásomat kis
vári önkormányzatira cserélném. Tel.: 06-70-237-9030.

II..  BBuuddaaii Várban a Dísz téren eladó egy 33 m2-es, 1 szobás,
csendes, I. emeleti, belsõ udvarra nézõ lakás 19,9 Mio Ft-ért.
Tel.: 06-20-333-7792.

Állás

II..  kkeerrüülleettii kávéházba szakácsot és zongoristát keresek ál-
landó elfoglaltsággal. Kerületi lakos és nemdohányzó elõny-
ben. Fényképes önéletrajzát „Kávéház” jeligére várjuk a 1251
Budapest Pf. 2 címre.

HHoonnoorráárriiuumméérrtt  3-8 ezer forintos vásárlási utalványért
különféle termékekkel kapcsolatos piackutatásra folyama-
tosan keresek 18-60 éves korú budapesti nõket és férfia-
kat. Jelentkezni: 06/20-495-0364; piackutatás@vipma-
il.hu

Szolgáltatás

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  vvíízz--

vviillllaannyysszzeerreelléésseekk,,  DDUUGGUULLÁÁSSEELLHHÁÁRRÍÍTTÁÁSS,,  
00--2244  óórrááiigg  hhééttvvééggéénn  iiss  ggaarraanncciiáávvaall..  

TTeelleeffoonn::  332211--33117744;;  0066--7700--660099--22555500..

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyékényezés
munkával, szállítással. Takács Kárpitos. 1013 Budapest, Feszty Á.
u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-8384; 06-30-950-5227.

Tévéjavítás azonnal helyszínen garanciával! (Orion,
Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, Schneider) Tel.: 06-
20-471-8871.

LLeesszzookkttaattjjuukk a dohányzásról 26 perc alatt Óbudán a
Vörösvári úti SZTK-ban biorezonanciás csúcsterápiával. 1 al-
kalom elég. 6000,- Ft. Bejelentkezés csak telefonon. Tel.: 06-
70-271-9867.

AAjjttóónnyyiittááss,,  zzáárrsszzeerreellééss hevederzárak szerelése ingyenes
helyi szaktanácsadás éjjel-nappal! Tel.: 06-30-574-5333;
06-20-234-4190; 06-70-528-0831.

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrr (háznál is) problémás (megvastagodott),
gombás és szarus körmök szakszerû, hatékony kezelése (A
körömgomba gyógyítható!!!) Cukorbetegeknek speciális
gyógypedikûr! Bejelentkezés: 315-2775 hétfõtõl péntekig
9-17 óráig

KKöönnyyvveellééss,,  bevallások készítése társaságok, egyéni vállal-
kozók részére, bérszámfejtéssel, teljeskörû ügyintézéssel.
Tel./fax: 3758-734; 06-30-931-2894.

. ÜVEGEZÉS, TÜKÖRVÁGÁS, 
ÜVEGCSISZOLÁS

AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..  
MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  

TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  0066--2200--992299--00889977..

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,

ppaarrkkeettttlleerraakkáásstt,,  ppaarrkkeettttccssiisszzoolláásstt,,  ppaarrkkeettttaa  jjaavvííttáásstt,,  
ccsseemmppéézzéésstt  vváállllaall  kkiissiippaarrooss  ggaarraanncciiáávvaall..  

TTeelleeffoonn::  220022--22550055..  MMoobbiill::  0066--3300--225511--33880000..

AAPPEEHH  üüggyyiinnttéézzééss!!  KKöönnyyvvvviizzssggáállaatt,,  kköönnyyvveellééss  tteelljjeess  kköörrûû--
eenn..  AAddóótteerrvveezzééss,,  kkööllttssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..  HHeettii,,  hhaavvii  lliiss--
ttáákk  kkéésszzííttééssee,,  nnaapprraakkéésszz  üüggyyffééllkkaappccssoollaatt..  CCíímm::  BBpp..  XXIIII..
BBöösszzöörrmméénnyyii  úútt  1199//aa..  II..  AAttttiillaa  úútt  111177..  EEllõõzzeetteess  bbeejjeelleenntt--
kkeezzééss::  220022--11116655;;  221144--44995599;;  0066--2200--882233--00220077..  

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

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!!  IIzzoommlleettaappaaddáássookk  kkiimmaasssszzíírroozzáássaa,,  nnyyaa--
kkii--  ééss  hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaattáássaa,,  ttaallpp--
mmaasssszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss  ssttrreesssszzoollddóó  hhaattááss--
ssaall,,  ookklleevveelleess  ggyyóóggyymmaasssszzõõrrttõõll..  TTeell..::  0066--3300--228833--33331144..  

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

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, takarítását kertgondozá-
sát vállaljuk. Tarnai Katalin, tel.: 06-20-946-8461; e-mail:
info@tarsashazkezelesek.hu.

TTöörröökk  sszzõõnnyyeeggrreessttaauurrááttoorr  rrééggii  ééss  úújj  kkéézzii  ccssoommóózzáássúú  sszzõõ--
nnyyeeggéétt  kkéézzzzeell  kkiittiisszzttííttjjaa,,  sszzaakksszzeerrûûeenn  mmeeggjjaavvííttjjaa..  RRééggii  ééss
úújj  kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  vveesszz  ééss  eellaadd,,  ttaannááccssoott  aadd..  ÜÜzzlleett  ccíímm::
IIII..  kkeerr..  KKeelleettii  KKáárroollyy  uu..  2200//bb..  TTeell..::  331155--22115599;;  331122--00119999;;
0066--2200--224466--55339944..  

Társkeresés

EEmmbbeerrkköözzppoonnttúúTárskeresõ iroda fényképes adatbázissal és
színvonalas rendezvényekkel! Tel.: 420-5958; mobil: 06-30-
445-8646. www.studionagy.hu „Hogy Önnek is legyen társa!” 

Oktatás

TTöörrttéénneelleemm szakos egyetemista lány általános iskolások,
gimnazisták korrepetálását, kétszintû érettségire való felké-
szítését vállalja. Tel.: 0620-577-52-21. 

BBuuddaaii  RRiinngg  AAuuttóóssiisskkoollaa  az Ön szolgálatában! Tel.: 06-1-20-20-
521 13.00-tól 19.00 óráig. Hívj még ma! www.budairing.hu

MMaaggyyaarrbbóóll  korrepetálok. Orosz nyelvet is tanítok! Tel.:
375-22-80; mobiltelefon: 06-30-297-3036.

AAuuttóóssiisskkoollaa.. Jogosítvány gyorsan, akár több részletben
is. 10 óra ingyen vezetés. Internet: www.budavariautosisko-
la.hu; bp2.mindenkilapja.hu. E-mail: autosuli@freemail.hu.
Telefon: 201-2929, 224-0448. Mobil: 06-30-275-5105.

Adás-vétel

SSzzõõnnyyeeggbbeeccssüüss  vásárol régi keleti szõnyegeket, sérült álla-
potban is. Kiszállás díjtalan. Tel.: 06-30-456-3938.

KKöönnyyvv!!  KKrriisszzttiinnaa  AAnnttiikkvváárriiuumm  ((II..  RRoohhaamm  uu..  77..  aa  KKrriisszzttiinnaa
ttéérrii  tteemmpplloommnnááll))..  VVeesszz--eellaadd,,  áárrvveerreezz  kköönnyyvveekkeett,,  kköönnyyvvttáá--
rraakkaatt,,  rrééggii  ttéérrkkééppeekkeett,,  mmeettsszzeetteekkeett,,  kkéézziirraattookkaatt,,  kkééppeess
lleevveelleezzõõllaappookkaatt,,  ppllaakkááttookkaatt,,  fféénnyykkééppeekkeett,,  eeggyyéébb  ppaappíírrrréé--
ggiissééggeekkeett..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss,,  --éérrttéékkbbeeccssllééss,,  kkéésszzppéénnzzffiizzee--
ttééss!!  TTeell..//ffaaxx::  221122--88990099..  NNyyiittvvaa::  hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg::  1100--1188
óórrááiigg,,  sszzoommbbaattoonn::  1100--1144  óórrááiigg..  

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

Vegyes

SSzzeerreettõõ gondoskodással eltartási szerzõdést kötnék „Kun
Antikvárium” Tel.: 06-20-971-7297.

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

IIddõõsseekk  Otthonába történõ elhelyezésének teljes körû ügy-
intézése. Mobil: 06-30-9820-322; Tel.:/fax: 303-2011. 

EEllttaarrttááss!!  FFõõiisskkoolláátt  vvééggzzeetttt  3322  éévveess  lláánnyy  eellttaarrttáássii  sszzeerrzzõõ--
ddéésstt  kkööttnnee  eeggyyeeddüülláállllóó  iiddõõss  hhööllggggyyeell  vvaaggyy  úúrrrraall..  TTeell..::  0066--
3300--665577--77779922..  

MMeelleeggsszzíívvûû,, kreatív, következetes, fiatal, de tapasztalt óvó-
néni (egyházi óvoda) vállal gyermekszeretgetést, nevelést
délelõttönként, angolul is. A feladatoktól függõen 1000-1500
Ft/óra. Tel.: 06-70-564-1911.

VÁRNEGYED
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Apróhirdetés-felvétel személyesen a szerkesztõségben: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

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

VárnegyedXII. ÉVFOLYAM, 15. SZÁM, 2007. SZEPTEMBER 7., PÉNTEK
E-mail: varnegyed@varnegyed.t-online.hu

IInnggaattllaann

TTáárrsskkeerreessééss

VÁRNEGYED

SSzzoollggáállttaattááss

ÁÁllllááss

VVeeggyyeess

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
MMûûaannyyaagg  aabbllaakkookk  ggyyáárrttáássaa
ééss  ccsseerrééjjee  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll  

77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,
kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall  iiss!!
AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  

eellsszzáállllííttáássáávvaall..
TTáárrssaasshháázzaakk  rréésszzéérree  
ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss!!
TTHHEERRMMEEXX--SSPPEEDD  KKFFTT..

TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,
0066--3300//665555--66555522

KASTÉLYOK BERENDEZÉSÉHEZ
KÜLFÖLDI MAGAS ÁRON KÉSZPÉNZ-
ÉRT VÁSÁROLOK NAGYMÉRETÛ ÉS
KISEBB FESTMÉNYEKET, BÚTORO-
KAT, SZEKRETERT, ÍRÓASZTALT,
SZALONGARNITÚRÁT, TABERNÁ-
KULUMOT, KÖNYVSZEKRÉNYT STB.
(HIBÁSAT IS). RÉGI ÁLLÓ-, FALI- ÉS
DÍSZÓRÁKAT, EZÜSTÖKET, POR-
CELÁNOKAT, MÁRVÁNYT, FA- ÉS
BRONZSZOBROKAT. TELJES HA-
GYATÉKÉRT ELSÕ VEVÕKÉNT LEG-
MAGASABB ÁRAT FIZETEM (VI-
DÉKRE IS). 

ÜZLETCÍM: 
II., SZILÁGYI E. FASOR 16. 

(A BUDAPEST SZÁLLÓVAL SZEMBEN). 

TELEFON, ÜZLET: 
214-4850; 06-20-323-4104

AA  FFIIMMÜÜVV  ZZrrtt..  
BBéérrllõõvveell  tteerrhheelltteenn  eellaaddáássrraa  

mmeegghhiirrddeettii  aa  ttuullaajjddoonnáátt  kkééppeezzõõ,,  
BBpp..  II..  kkeerr..,,  MMáárrvváánnyy    uu..  77..  sszzáámm  aallaattttii,,

5500  mm22 aallaapptteerrüülleettûû  aallaaggssoorrbbaann  
lleevvõõ  hheellyyiissééggeett..

VVéétteellii  aajjáánnllaattookkaatt  22000077..  sszzeepptteemmbbeerr  1155--iigg  
kkéérrjjüükk  bbeennyyúújjttaannii  aa  kköövveettkkeezzõõ  ccíímmrree::  

FFIIMMÜÜVV  ZZrrtt..  11009911  BBuuddaappeesstt,,  
ÜÜllllõõii  úútt  4455..  II..  eemm..  110055..

AAzz  iinnggaattllaann  mmeeggtteekkiinntthheettõõ  
22000077..  IIXX..  1100--éénn  99--1100--iigg  

ééss  22000077..  IIXX..  1144--éénn  99--1100--iigg..

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

Kreatív egyéni fejlesztésre 
épülõ kiscsoportos, családias, 

nonprofit minióvoda indul 
az I. kerületben szakképzett 
óvónõi-rajztanári vezetéssel. 
A kis gyermeklétszám miatt 

az óvoda alkalmas 
táplálékallergiás gyermekek 

fogadására is. 

Érdeklõdni lehet: 
Szalay Kinga 06-30-455-6618

E-mail cím: varnegyed@varnegyed.t-online.hu

n el-
épe-
alat-
klvõ

mber
kezõ
pest,

IX.
9-10-
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Budavári Mûvelõdési Ház 
(Budapest, I. Bem rkp. 6. Tel.: 201-0324, e-mail:
bemrkp6@axelero.hu, www.budavarimuvhaz.hu) 

BBaarrttóókk  TTáánncceeggyyüütttteess  (néptánc oktatás)
Minden hétfõn, kedden és csütörtökön.
Hétfõ: Óvodás csoport: 16.00-16.45; Gyermek cso-
port: 16.45-18.15
Felnõtt együttesek: 18.30-21.30. Kedd: Utánpótlás
csoport: 18.30-21.30
Csütörtök: Óvodás csoport: 16.00 -16.45. Gyermek
csoport: 16.45-18.15 Felnõtt együttesek: 18.45-21.45

BBaabbaammuuzzssiikkaa
Szeptember 14-tõl minden pénteken 10.00-11.00.
Énekes-zenés foglalkozások 6 hónapostól 3 éves korú
gyermekek és szüleik részére. 500 Ft/alkalom.

BBuuddaavváárrii  MMoozzggáásssséérrüülltt  SSzzeerrvveezzeett
Klubnap: szeptember 11. kedd 14 óra. Akadálymen-
tesített környezet!

HHaatthhaa  jjóóggaa  ttaannffoollyyaamm
Szeptember 3-tól minden hétfõn 19.00-21.00 hala-
dóknak. Szeptember 19-tõl szerdán 19.00-tól kez-
dõknek. Részvételi díj: 4000Ft/hó, az elsõ alkalom in-
gyenes.

RReeggeejjáárróó  MMiisszzttrrááll  MMûûvvéésszzeettii  KKlluubb,,  BBuuddaa  
Szeptember 30. vasárnap 19.00. Vendég: Gajdos
Együttes . Jegyár: 750Ft.

IIddõõsseekk  AAkkaaddéémmiiáájjaa  --  SSzzeerreetteett  KKlluubb
Minden hétfõn 9.00-13.00. Klubvezetõ: Tinka Árpád.

TTaabbáánn  MMoozzii  --  BBuuddaavváárrii  FFiillmmkklluubb
Szeptember 14. péntek 16 óra Moliére
Szeptember 22. szombat 15 óra Narnia krónikái
Szeptember 28. péntek 16 óra Piaf

TTaabbáánn  SSppoorrttkköörr
Klubnapok: szeptember 13. csütörtök 17.00,  szep-
tember 27. csütörtök 17.00 óra

AArrggeennttiinn  TTaannggóó  KKlluubb
Szeptember 12-tõl ismét minden szerdán 18.00-tól
tanítás, utána táncház.

TTéékkaa  KKlluubb  TTáánncchháázz
Szeptember 29-tõl továbbra is szombatonként

17.00-23.00 (Közben: Anna néni kézmûves foglalko-
zása) Belépõ: gyermek 500 Ft, felnõtt 750 Ft. 17-19
óráig gyermek táncház, 19-23 óráig felnõtt táncház.

VVooxx  HHuunnggaarriiccaa  NNõõii  KKaarr  EEggyyeessüülleett
Minden hétfõn és szerdán 18.00-tól

IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttõõ  eellõõaaddáássookk
Szeptember 11. kedd 10:30 Benyik Béla: Brünn, a
morvák fõvárosa II/I.
Szeptember 18. kedd 10:30 dr. Sibalszky Zoltán:
Bajorország
Szeptember 25. kedd 10:30 Benyik Béla: Brünn, a
morvák fõvárosa II/II.

VVaassuuttaass  TTeerrmméésszzeettjjáárróókk  SSzzöövveettssééggee:: Baross Gábor
Turista Klub Szeptember 13. csütörtök 14.00-16.00:
fogadónap. Szeptember 28. péntek 14.30-17.00:
klubnap

ZZöölldd  SSáárrkkáánnyy  MMaahhjjoonngg  ééss  TTáárrssaassjjááttéékk  KKlluubb
Minden kedden 17.00-22.00 óráig. Folyamatos csat-
lakozási lehetõség. Várjuk családok, baráti társaságok
jelentkezését. Bõvebb információ: www.mahjong.hu
Klubvezetõ: Lakos Zsanett (zsazs@lycos.de)

GGiittáárriisskkoollaa
Információ (tanárok, képzés, érdeklõdés): www.buda-
igitariskola.hu

SSzzaabbaaddeeggyyeetteemm  ––  „„EEmmlléékkeezzeett  ––  iiddeennttiittááss  ––  kkuullttúúrraa””
2007. szeptember 21. péntek 18.00. Dr. Medgyesy-
Schmikli Norbert: Szent László emlékezete

BBuuddaavváárrii  OOppeerraaeeggyyüütttteess
Szeptember 10-tõl továbbra is minden pénteken
17.00 órakor

KKiirráánndduullááss
2007. szeptember 26-án (szerdán), vagy esõs idõ ese-
tén október 3-án (szerdán). Kirándulás Tatára a „vizek
városába” (látogatás a tatai várban, egész napos séta)
Utazás vonattal. A kirándulást vezeti Benyik Béla.
Részletes tájékoztató a szórólapokon és az elõadáson.

SSkkaannddiinnáávv  nnyyeellvvttaannffoollyyaammookk
Információ: Skandináv Ház Alapítvány www.skandi-
navhaz.hu vagy info@skandinavhaz.hu. Tanuljon
skandináv nyelveket a Skandináv Ház Alapítvány
szervezésében!

Programok
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