
Az I. kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai
Intézet a Roham utcából a Logodi utca 80. szám alá
költözött, ahol az önkormányzat a megváltozott
funkciónak  megfelelõen felújította az egykori óvoda
épületét. A több mint ötvenmillió forintba kerülõ
átalakítás nyomán csoporthelyiségeket, új konyhát,
étkezõt, öltözõket és mosdókat alakítottak ki, melyek
a mozgássérültek számára is akadálymentesen meg-
közelíthetõek. A házat korszerû informatikai, tûz- és
vagyonvédelmi rendszerrel is ellátták.

A Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet új
központjának elkészülte több üzenetet is közvetít
– mondta avatóbeszédében dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester. Mint kifejtette: az avatással
a Budavári Önkormányzat azt üzeni, hogy bármi-

lyen nehezek is a körülmények, nem szeretnék
abbahagyni azt a fajta építkezést, aminek a célja
valamit helyrehozni, méltó módon megõrizni.
Másrészrõl azt is jelzik, hogy nem hagyják bajban
azokat, akik segítségre szorulnak – jelen esetben a
családokat, akik a Nevelési Tanácsadó szolgálta-
tásait veszik igénybe. De üzenetértékû az is, hogy
az önkormányzat a korszerû körülmények megte-
remtésével hosszú távon számol a Nevelési
Tanácsadóval – annak ellenére, hogy a legutóbbi
országgyûlési választásokat követõen a kormány
már tervezte, hogy megszünteti a Nevelési
Tanácsadók intézményrendszerét. (Ez a terv az-
óta szerencsére feledésbe merült.)

Bárdos Katalin, a Nevelési Tanácsadó és
Logopédiai Intézet igazgatója az avatáson felidézte

intézményük múltját. Az intéz-
ményvezetõ elmondta: a kerü-
letben 1963-ban alakult meg
egy iskolapszichológusi hálózat,
amire építve aztán 1969-ben – a
fõvárosi kerületek között élen
járva – létrehozták a Nevelési
Tanácsadót. Az intézmény szak-
mai munkáját Császár Ildikó
alapozta meg, aki 35 éven át
dolgozott itt vezetõként. 1969-
tõl 1991-ig négyszer költöztek –
volt, hogy egy pincehelyiségbe
helyezték õket, de orvosi szobá-
ban és iskolában is mûködtek.
1991-ben a Roham utcában, a
korábbiakhoz képest lényege-
sebb jobb körülmények közé
helyezte el õket az önkormány-
zat, ahol már hét dolgozót tud-
tak foglalkoztatni. A feladataik
és az ellátandó körzetük bõvülé-
sével azonban a Roham utcai
helyiségeiket is kinõtték. 2002-
tõl, amióta a Logopédiai Intézet
is hozzájuk csatlakozott, pedagógiai szakszolgálat-
ként funkcionálnak. 2003-ban merült fel elõször
az önkormányzat részérõl, hogy új épületet kell ke-
resni intézményüknek. A tervezés meg is kezdõ-
dött, a kivitelezést azonban elodázta a Nevelési
Tanácsadó-hálózat létével kapcsolatos bizonyta-
lanság. A hálózat megszûntetésének kormányzati
terve miatt tavaly nyáron komolyan aggódhattak
intézmény dolgozói, ám aztán megnyugodhattak:
meghagyták a kialakult rendszert, az önkormány-
zat pedig megkezdhette a Logodi utcában az új
központ kialakítását.

Az egykori óvodaépületben a Nevelési
Tanácsadó és Logopédiai Intézet minden mun-
kacsoportja megfelelõ elhelyezést kapott. Külön

helyiségeket kaptak a pszichológusok, a logopé-
dusok, valamint a fejlesztõ-pedagógusok.
Utóbbiak a korábbiakhoz képest nagyobb torna-
teremben folytathatják a fejlesztõmunkát, így
most már olyan eszközöket is igénybe tudnak
venni, melyek alkalmazását eddig a helyszûke
akadályozta – végre használhatják például azokat
a trambulinokat, melyeket tavaly vásároltak egy
pályázaton nyert összegbõl. Abban az esetben
egyébként, ha az elkövetkezõ években a felada-
tok bõvülése miatt az intézménynek további te-
rületre lenne szüksége, nem kell majd új hely-
színt keresniük: a Logodi utcai épület beépíthe-
tõ tetõterében újabb helyiségek kialakítására
van mód. -d-

Borbáth Erika a Magyar Mûvelõdési Intézet fõ-
igazgatója köszöntõjében kiemelte: hosszú évek
várakozása után végre befejezõdött a Budai
Vigadó felújításának elsõ, a homlokzatot érintõ
üteme. A magyar állam támogatása mellett köszö-
net illeti a kerületi önkormányzatot, mely a lehetõ
leggyorsabban adta ki a szükséges engedélyeket,
ezzel gyorsítva meg a kivitelezést. A Képzõ-
mûvészeti Lektorátus fõigazgatója, Kelemen
László reményét fejezte ki, hogy hamarosan meg-
kezdõdhet a jobb sorsra érdemes épület belsõ fel-
újítása is, sõt talán liftet is kap majd az addigra aka-
dálymentesen megközelíthetõ épület.

107 év után újra kapott egy cseppet a népmesei
élet vízébõl a Budai Vigadó - emlékeztetett dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester. Megfiatalodott az épü-
let, hogy újra ereje teljében õrizze és adja át az utó-
kornak megõrzött hagyományainkat. A Budai
Vigadó nemzeti önismeretünk egyik fontos intéz-
ménye, annak a tudásnak, ami nélkül elveszettek
lennénk a nagyvilágban. Felépült, mert több mint
száz esztendeje a budai polgárokban erõs volt a
szándék, hogy legyen Budán egy olyan intézmény,
ami 107 év múlva is szolgálja a nemzetet. Sokáig a
Pesti Vigadó árnyékában mûködött a Ház, egészen
addig, amíg meg nem kezdõdött a Corvin tér reha-
bilitációja, s végre méltó módon megújulhatott a
Budai Vigadó is. De bármily szép is, az épület csak
egy üres keret, ha a benne folyó munka nem tölte-
né meg tartalommal. Szerencsére itt a Budai
Vigadóban olyan intézmények mûködnek, melyek
nemzeti kultúránk részévé és hordozójává teszik a
Házat – hangsúlyozta kerületünk polgármestere. 

A köszöntõket követõen került sor a konferen-
ciára, melynek során Aczélné Halász Magda kul-
túrantropológus az épület tervezõire Kallina
Mórra és Árkay Aladárra emlékezett, majd
Gábriel Tibor a Budai Vigadó elsõ fél évszázadá-
nak történéseit foglalta csokorba. (Folytatás a 3. oldalon)
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Elsõ díjat nyert a Budai Gitáriskola
A „Keressük az év legígéretesebb fiatal vállalkozóját” címû or-
szágos pályázaton elsõ díjat nyert Déri Gábor, a Budai Gitáriskola
alapítója és vezetõje. 

22 Lendva képekben
A szlovéniai Lendva mûvészei mutatkoznak be a Várnegyed
Galéria most nyílt tárlatán: Budavár magyarlakta testvérvárosának
múzeuma tizenegy alkotó mûveit hozta el hozzánk. 5 Kék hírek

Vigyázat: visszatértek a trükkös tolvajok a kerületbe! Dr. Kesztyûs
Rudolf rendõrkapitány arra kéri a lakosságot, hogy idegent soha
ne engedjenek be otthonukba. 6

Hajókirándulás 
az idõsek világnapján
A Budavári Önkormányzat szeretettel várja az
idõsek világnapja alkalmából szervezett hajó-
kirándulásra az I. kerületi idõs polgárok je-
lentkezését. 
A hajókirándulás idõpontja: 2007. október 1. 
Program: 
- 8.30 órakor gyülekezés az I. kerületi Batthyány
téren.
- Indulás a Batthyány téri hajókikötõbõl dél-
elõtt 9.00 órakor. 
- Útvonal: Budapest – Vác 
- Váci program: Görög templom, Fehérek
temploma és rendháza, Nagypréposti Palota,
valamint az Irgalmas rendi kórház és kápolna
megtekintése. 
- Visszaút várhatóan 13.30-kor – ebéd a hajón –
érkezés Budapestre, a Batthyány térre várható-
an 16.00 órakor. 
Jelentkezési határidõ: 2007. szeptember 24-
26. között, 9.00-16.00 óráig.
A jelentkezéseket érkezési sorrendben bíráljuk el. 
Jelentkezni lehet személyesen: Gondozási és
Szociális Iroda, 1011 Budapest, Iskola u. 16.
A részvétel feltétele: az öregségi vagy rokkantsá-
gi nyugdíj havi összege ne haladja meg a
149.215,- Ft-ot. 
A jelentkezéshez szükséges: 
- személyi igazolvány, 
- lakcímkártya
- nyugdíjszelvény
A hajókirándulásra szeretettel várjuk a kerület
idõs lakóit.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 
Népjóléti Iroda

107 éve a kultúra szolgálatában

Átadták a megújult Budai Vigadót
A Kulturális Örökség Napjaihoz és a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozathoz kapcsolódva, 
a Budavári Vigadó épületének teljes külsõ felújítása alkalmából, a házban mûködõ Magyar
Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus, valamint a Hagyományok Háza konferenciával
egybekötött ünnepségre hívta az egyetemes magyar kultúra iránt érdeklõdõket. A rendezvény elõadói
az épület és a benne mûködõ intézmények történetérõl adtak átfogó képet. A konferencia végén dr.
Schneider Márta az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára adta át a felújított Budai
Vigadót az épület falán elhelyezett emléktábla felavatásával. 

I. kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet
Az intézményben pszichológusok, fejlesztõ pedagógusok, logopédusok, men-
tálhigiénés szakember és gyermekpszichiáter konzulens dolgozik együtt.
Céljuk, hogy segítséget nyújtsanak a 3 és 18 év közötti gyermekeknek, szüle-
iknek és a pedagógusaiknak a felmerülõ fejlõdési, nevelési, teljesítménybeli,
viselkedésbeli, együttmûködésbeli, valamint a beszéd és kommunikációs
problémák szakszerû megoldásában. Minden esetben az egyéni igények
megbeszélése és körültekintõ vizsgálatok után tesznek javaslatot a megfelelõ
ellátási formákra (pszichológiai-, fejlesztõ és/vagy logopédiai terápiára). 
Elérhetõségek: 1012 Bp., Logodi u. 80. Tel.: 212-0198. 
Nyitva tartás: H-Cs 8:00-19:00, P 8:00-16:00. 

Új épületben a Nevelési Tanácsadó
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Nem gitár-, és nem hangszeres versenyen, hanem
az Életpálya Alapítvány és a Magyar Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány által meghirdetett
„Keressük az év legígéretesebb fiatal vállalkozó-
ját” címû országos pályázaton nyert elsõ díjat
Déri Gábor, a Budai Gitáriskola alapítója és ve-
zetõje. Az ifjú mûvész-tanár zenei tanodája a
Budavári Mûvelõdési Házban talált otthonra;
szeptemberben közel félszáz hallgatóval indul
immár a második tanév. Déri Gáborral a díjáta-
dó ünnepség után beszélgettünk. 

s Miért a Budavári Mûvelõdési Házat választotta,
amikor megfelelõ helyszínt keresett? 

- Már a Zeneakadémián folytatott tanulmányaim
idején több magánnövendékkel foglalkoztam.
Õket a lakásunkon tanítottam, de idõ közben
két kisgyermekkel gyarapodott a családunk, és
négyen már nehezen tudtuk volna megteremteni
a tanításhoz szükséges körülményeket. Tavaly, a
diploma átvétele után kezdtem el megfelelõ bu-
dai helyiséget keresni. Az elsõ körben rátaláltam
a Budavári Mûvelõdési Házra, amelynek tevé-
kenysége illik ahhoz az ízlésvilághoz, amit mi kép-
viselünk. Ez a hely olyan kulturális központ, ahol
komoly- és könnyûzenei valamint népzenei és
gyerekprogramok egyaránt helyet kapnak.
Eleinte néhány órára béreltünk egy termet. A je-
lentkezõk száma egyre több lett, ezért egy volt év-
folyamtársamat hívtam segítségül. Június végére
már négy tanár, közel félszáz növendéket taní-
tott. Rendkívül hálás vagyok, mert a mûvelõdési
ház vezetõi rugalmasan fogadták, amikor bõvül-
ni kívántunk, és lehetõvé tették, hogy tanév köz-
ben hétfõtõl péntekig, szünet nélkül bérelhes-
sünk termeket. 
s Véleménye szerint miért lett ilyen rövid idõ alatt
népszerû a gitáriskola?

- Tavaly óta az I. kerületi Farkas Ferenc
Zeneiskolában is tanítok, ezért jól érzékelem a
különbségeket az állami, és a magán zeneoktatás
között. A Budai Gitáriskolában kevesebb a köz-
pontilag elõírt kötelezettség. Nálunk nincsenek
korhatárok: a legfiatalabb növendék 8 éves, a leg-
idõsebb – ugyanennek a kislánynak a mamája –
40, aki újrakezdõnek számít, hiszen tinédzser ko-
rában már tanult gitározni. A másik jelentõs kü-
lönbség, hogy itt nincs szolfézsóra. Meggyõ-
zõdésem, hogy a gyerekek többsége a szolfézs, és a
tanterv merevsége miatt hagyja abba idõ elõtt a
hangszertanulást. Mi a szolfézstanítást beépítjük
a hangszeres óra anyagába, ezzel segítjük a tanuló-

kat, hogy ne két külön tantárgyként éljék meg a
zeneelmélet és a hangszeres ismeretek tanulását.
A szolfézs és zeneelmélet tanulás nálunk a kezde-
tektõl fogva hangszerrel a kézben történik. 

Míg a zeneiskolában egyéni a tanítás, itt cso-
portos tanulásra is lehetõség van. Ezt fõként osz-
tálytársak, barátok, testvérek használják ki. A ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy jó az együttmûkö-
dés az azonos életkorú növendékek között. Végül
jelentõs a különbség a tanterv szabadságában,
amely a mi esetünkben azt jelenti, hogy a tanár
kreativitására bízzuk, hogy merre haladjon tanít-
ványaival. Az órákat fõként a Zeneakadémia jazz-
és klasszikus gitár tanszakának hallgatói tartják.
Ahány stílus, annyiféle lehetõség a gitáron. Míg a
zeneiskolákban szinte csak klasszikus gitárt lehet
tanulni, nálunk – a tanári gárda sokszínûségének
köszönhetõen – több mûfajt is megismerhetnek
a növendékek. Talán igaz az a vélemény, hogy a
hivatalos oktatásnál könnyedebben foglalko-
zunk a tanítványainkkal, de ezzel a módszerrel a
zene lényegéhez kerülhetnek közelebb.
sMilyen kihívást jelentett önnek az alapítványok ál-
tal meghirdetett vállalkozói pályázat?

- Egy évvel ezelõtt egy mûvészetmenedzselõ bt. lét-
rehozásán dolgoztam, amikor eljutott hozzám az
akkor már lezárult pályázati kiírás szövege. Az
idén a tanítás került elõtérbe, ezért kézenfekvõ-
nek tûnt, hogy inkább az oktatási rendszerrel pá-
lyázom. Az elsõ kihívás az üzleti terv elkészítése
volt, amelyrõl a díjkiosztón elhangzott, hogy tu-
lajdonképpen egyetlen iskolatípusban sem tanít-
ják módszeresen. Részletes adatokat kértek a sze-
mélyzetrõl, a piackutatásról, a reklámozási tech-
nikákról, a fejlesztési elképzelésekrõl, anyagi vo-
natkozásokról és mindezeket egy tanulmányban
kellett összefoglalni. A pályázat valódi érdeme,
hogy tüzetesen át kellett gondolnom a vállalkozás
jelenét és jövõjét. Nagyon sokat tanultam e né-
hány hónap alatt.

A felhívásra 43 különbözõ cég – ruhatervezõ,
nyelviskola, szerszámkészítõ, utazási iroda, tás-
kakészítõ stb. – készített üzleti tervet, közülük
20-an jutottak tovább az elõdöntõbe. Akadtak,
akik erõs marketing-háttérrel pályáztak, velük el-
lentétben a Budai Gitáriskola nem rendelkezett
sem elismert reklám, sem kulturális, sem szak-
mai támogatással. Négy zsûritag elõtt, szóban
kellett megvédeni a pályamunkát. Végül 8-an ju-
tottunk a döntõbe, ahol már a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium szakemberét is dele-
gálták a bíráló bizottságba. Az utolsó pillanatig

nyílt volt a verseny. A Colombus hajón hirdet-
ték ki a végeredményt, hogy az Életpálya
Alapítvány és a Magyar Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány közös pályázatát a Budai Gitáriskola
képviseletében én nyertem. A fõdíj ötszázezer fo-
rinttal járt, de az elsõ díj mellé számos cég aján-
lott fel szolgáltatásokat, amelyek értéke eléri a há-
romszázezer forintot. A fõdíjat szeretném egy ré-
gi tervem megvalósítására fordítani. Olyan
könyvsorozat beindításán gondolkodom, amely
a középiskolás korosztály számára, egyenként
mutat be különbözõ hangszereket.
s Aki a Zeneakadémián tanul, az általában mûvészi
ambíciókat dédelget. Ön tanár és vállalkozó is.
Hogyan fér meg mindezzel a zenemûvészi hivatás? 

- Amikor felvételiztem, mûvész akartam lenni, és
errõl azóta sem mondtam le. Nem tettem le a
klasszikus gitárt, évente kb. húsz alkalommal ját-
szom kamara formációban és szólóban is. A fele-
ségem hegedûs. Gyakran lépünk fel közösen egy
csellista társaságában triót alkotva; nemrég a
Múzeumok éjszakáján, a Nemzeti Galériában ta-
lálkozhatott velünk a közönség. A mûvészvilággal
szoros kapcsolatban állok a Zeneakadémián ke-
resztül is, hiszen az egyetem zenetudományi sza-
kán idén voltam negyedéves hallgató. Úgy vélem,
a mûvészi pálya továbbvitele fontos feltétele a
színvonalas zenetanításnak. Rojkó A.

Elõzetes tájékoztató
a Bursa Hungarica felsõoktatási
ösztöndíj pályázatról
Tájékoztatjuk a felsõoktatásban résztvevõ hall-
gatókat és a felsõoktatási tanulmányokra készü-
lõ fiatalokat, hogy a korábbi évek gyakorlatát
folytatva a Budavári Önkormányzat a Bursa
Hungarica felsõoktatási ösztöndíj pályázat
2008. évi fordulójához is csatlakozott.

Ezzel a döntéssel vállaltuk, hogy: - az érettségi
elõtt álló, hátrányos szociális helyzetû, I. kerüle-
ti állandó lakóhellyel rendelkezõ, felsõoktatási
intézményben tanulni kívánó középiskolások
részére a „B” típusú pályázatot,  - az I. kerületi ál-
landó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociá-
lis helyzetû - államilag támogatott, teljes idejû
(nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben,
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzés-
ben, felsõfokú szakképzésben részt vevõ - felsõ-
oktatási hallgatók  részére  az „A” típusú pályáza-
tot meghirdetjük. A Kulturális, Oktatási és
Sport Bizottság döntése után, 2007. szeptem-
ber 24-tõl szerezhetõk be a pályázati felhívá-
sok, ûrlapok és egyéb pályázati nyomtatványok
az I. kerületi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgá-
lati irodáin: Budapest, I. Attila út 12. tel.: 201-
33-65, 356-9884; Budapest, I. Kapisztrán tér 1.
tel: 458-3025; 458-3030.

A pályázati felhívások és nyomtatványok
2007. szeptember 24-tõl a www.budavar.hu in-
ternetes címrõl is letölthetõk. Pályázati infor-
máció: Koppányi Csabáné: 458-3058  

dr. Deák Ferenc
jegyzõ

Elsõ díjat nyert a Budai Gitáriskola

Lecsó imádók találkozója
Így is nevezhetõ az ötödik
alkalommal megrende-
zett esemény a Czakó ut-
cai Sport és Szabadidõ-
központban. Idén 26 bog-
rácsban fõzték a fino-
mabbnál finomabb étke-
ket. Az alapok többnyire
azonosak voltak, de ki-ki
ízlése szerint finomította
fõztjét. Egymást kínálgat-
ták a résztvevõk, sõt a ren-
dezvényre betévedt 8 fõs
barcelonai csoport sem
maradt éhen. Elége-
detten távoztak, s meg-
ígérték, hogy az otthoni-
akkal is megismertetik a
lecsófõzés titkait. 

Képünkön: Ács Szabolcs
és baráti körének vargá-
nyás lecsója ismét hatal-
mas sikert aratott.

Visszakapjuk Táncsics
börtönét
Táncsics Mihály egykori börtönét is magába
foglaló ingatlan cserérõl írt alá megállapodást
szeptember 10-én Göncz Kinga külügyminisz-
ter és April Foley budapesti amerikai nagykö-
vet. Az épület 1948-ban háborús jóvátételként
került az Egyesült Államok tulajdonába.

A megállapodás szerint az amerikai fél a
Táncsics-börtönt is magába foglaló ingatlant
két másik épülettel együtt adja vissza a magyar
államnak, ezek közül az egyik a Béla király
úton, a másik a Széchenyi rakparton található.
Cserébe Magyarország átadja a budapesti ame-
rikai nagykövetség melletti két épületet, vala-
mint elvégzi ezek felújítását. A Szabadság tér
10. és 11. szám alatti épületek lehetõséget biz-
tosítanak az Egyesült Államok számára, hogy a
2001. szeptember 11-e után lefektetett, foko-
zott biztonsági elõírásoknak megfelelõ egysé-
ges külképviseleti komplexumot hozhasson
létre.  A magyar fél tulajdonába kerül az I. ke-
rület Táncsics Mihály u. 9. szám alatti teljes in-
gatlan, amelynek összterülete 6782 m, vala-
mint az V. ker. Széchenyi rakpart 12. szám alat-
ti úgynevezett „Biarritz-ház” és a XII. kerület
Béla király út 3-1. szám alatti ingatlan. Az utób-
bi két épület fekvése miatt is rendkívül értékes,
emellett viszonylag jó állapotban kerül vissza a
magyar állam tulajdonába. A Táncsics-börtön
- történelmi szerepébõl adódóan – önmagá-
ban is felbecsülhetetlen eszmei értékû. 

Az aláírást követõ sajtóértekezleten elhang-
zott, hogy a Szabadság téri házak általános fel-
újítása a magyar államnak mintegy 2,5 – 3 mil-
liárd forintjába kerül, de az összeget csökkenti
az a 800 millió forint, amellyel a most visszaka-
pott ingatlanok többet érnek a visszaadottak-
nál. Göncz Kinga az épületek hasznosításáról
azt emelte ki, hogy Táncsics egykori börtönét
mindenképpen látogathatóvá szeretnék tenni.

Déri Gábor mûvész-tanár

HIRDETÉS

Javul a közellátottság a Naphegyen az új, zöldövezeti beruházással
A Gyetvai Fivérek Zrt. új, zöldövezeti beruházása a
Naphegyen számos hiánypótló szolgáltatásnak is helyet fog
adni, ezzel javítja a környék közellátottságát, és egyúttal
megkönnyíti a lakók mindennapi életét.

A Gyetvai Fivérek Zrt. budai területeken zajló beruházása-
ival mindig is arra törekedett és törekszik most is, hogy az
adott környezetbe illõ ingatlanokat, és a környéken lakók
igényeinek legjobban megfelelõ környezetet alakítson ki.
Ezt a törekvését már több nemzetközi nívódíjjal is elismer-
te a szakma.  A cég társadalmi felelõsségvállalása azonban
túlmutat a beruházásain, és egy új program keretében, se-
gíti és támogatja az I. kerület kulturális életének szervezõ-
dését is.  

A Naphegyre megálmodott új irodaház és környékének
tervei is ezen szempontoknak megfelelõen készültek. Az
új épülettel a beruházók szeretnék továbbfejleszteni a la-
kóövezetet, javítani a közellátottságot. Az épület körüli te-
rület parkosításával növelni kívánják a zöldterületet, vala-
mint szeretnék felújítani a mûemléképületet, és ezzel fel-

pezsdíteni a társadalmi-, kulturális életet. De ne feledkez-
zünk meg arról sem, hogy a forgalmas Hegyalja út okozta
zaj és szmog-terhelést csökkentheti a beruházás. 

A Gyetvai Fivérek Zrt. számára nagyon fontos a környé-
ken élõk igényeinek, véleményének minél pontosabb
megismerése, így a tervek alakításába is szívesen bevonja
õket. A napokban kerül a naphegyi lakók postaládájába
az a kérdõív, amely a beruházással kapcsolatos kérdéseket
tartalmazza. A lakók javaslataikkal, ötleteikkel hozzájárul-
hatnak és alakíthatják az épülõ irodaház és környékének
terveit. A Gyetvai Fivérek Zrt. minden ötletre nyitott és
kompromisszum kész, így bízik abban, hogy a lakók minél
több kitöltött kérdõívet juttatnak vissza.

A Beruházó azt is tudja és elismeri, hogy az építkezés ne-
héz, kényelmetlenségekkel jár, de kéri a lakók türelmét és
megértését, mert az irodaház megépülése után, a környe-
zet rendezett lesz, így mindenki kényelmét, igényét szol-
gálja majd. A tervek már megtekinthetõk a Beruházási
Irodán, minden pénteken 10.00-14.00 óra között
(Budapest, I. ker., Aladár u. 1-3.). (X)
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Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel
és szeretettel vár minden érdeklõdõt 22000077..  sszzeepp--
tteemmbbeerr  2255--éénn  1177  óórraakkoorr  az I. kerületi Házasságkötõ
Terembe (Úri u. 58.) a Családi ezüst - Másfél óra bo-
lyongás a magyar múltban címû irodalmi estjére.
Vendégeink: Karácsony Zsolt ötvös és Vincze Béla
borász. Házigazda: Szigethy Gábor. Közremûködik:
Mózes Anita színészpalánta. Kiállított mûtárgy:
kézzel írott kelengyelista 1844-bõl.

Rajzpályázat gyerekeknek
A Fõváros Szabó Ervin Könyvtár Márai Sándor
Könyvtára gyermekrajz pályázatot hirdet: „A hely,
ahol élek” címmel. Szeretnék, ha a gyerekek leraj-
zolnák vagy lefestenék azt a helyet, mely számuk-
ra a legkedvesebb - a házat, az utcát ahol laknak -
vagy egy számukra fontos nevezetességet környe-
zetükbõl.

AA  ppáállyyáázzaattookk  bbeeaaddáássii  hhaattáárriiddeejjee::  
22000077..    sszzeepptteemmbbeerr  2288..
Eredményhirdetés: 2007. október 9.
Cím: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Márai

Sándor Könyvtára 1016 Bp. Krisztina krt. 87-91.
Tel.: 356-4694

BLSz klubnap
A Budavári Lakosok Szövetsége (BLSz) legközeleb-
bi klubnapját ookkttóóbbeerr  99--éénn  ((kkeeddddeenn))  1177  óórraakkoorr tart-
ja a megszokott helyen: a Várnegyed Galériában
(Batthyány u.67.). Ekkor lesz a rendes évi közgyûlés
és  új tagok felvételére is alkalom nyílik.

Városmisszió 
a Krisztina- templomban
Szeptember harmadik hetében a legkülönbözõbb
programokkal várják az érdeklõdõket a Krisztina-
templomban (Bp. I., Mészáros u. 1). A mûsoron
klasszikus zenei koncertek (orgona, trombita és fu-
vola) musical elõadások (Gospell) mellett elõadások
hangzanak el az alternatív (keresztény szemléletû)
gazdaságról, Isten tökéletes teremtményérõl, az
emberrõl, a társadalom szerepérõl az élet és a csa-
lád védelmében, valamint vendégünk lesz a dévai
árvaház alapítója Böjte Csaba OFM is. Mindenkit
szeretettel várunk, a programok ingyenesek.
(Részletes program a templomban illetve a hirdetõ-
táblákon.) 

Újra nyitva a vízivárosi olvasóterem
Az augusztusi nyári szünet után ismét látogatható a
vízivárosi könyvtár a Fõ utca 11-13. szám alatt. Új
szolgáltatásokat is bevezettek: egyéni, ingyenes in-
ternet használati tanfolyamokat szerveznek, össze-
sen 9 órában – kezdõk számára. Az idõpontokat te-
lefonon lehet egyeztetni a 225-1231-es számon.

Lehetõség van szkennelésre és a CD írásra, s
emellett használt könyveket és régebbi folyóirato-
kat is árusítunk a nyitva tartás idejében. Az árusí-
tandó folyóiratok listáját meg lehet nézni a FSZEK
honlapján: www.fszek.hu. 

Internetezési díjak: regisztrált olvasóknak (in-
gyenes a belépés) 30 perc/ 100 Ft. Tagsági díjat fi-
zetõ olvasóknak 60 perc/ 100 Ft.

A könyvtárban A4-es és A3-as méretû fénymá-
solás, továbbá számítógépes nyomtatási lehetõség
is van. Mintegy ötvenféle folyóiratból lehet válogat-
ni. Az olvasóteremben dokumentumkölcsönzésre
nincs lehetõség.
Nyitva tartási idõ: hétfõ: 10-16 óráig,  
kedd, péntek: 13-19 óráig.

Röviden

(Folytatás az 1. oldalról) 

A vigadó megépülésében nagy szerepet játszottak
a kiegyezést követõen megerõsödõ civil szerveze-
tek. Ekkor alakult meg a Budai Vigadó megépíté-
sében oroszlánrészt vállaló Budai Polgári
Társaskör is. Buda polgársága már korábban is
számos panaszos levelet írt a fõvárosnak, hogy
míg Pesten létezik, Budán nincs olyan épület,
melyben a polgárok rendezvényeiket megtarthat-
nák. Végül az 1972-ben a budai polgárság magya-
rosításáért síkra szálló Budai Polgári Társaskör ér-
dekérvényesítõ képességének köszönhetõen a fõ-
város elhatározta a Budai Vigadó felépítését. A
Budai Polgári Társaskörnek olyan illusztris sze-
mélyiségek is tagjai voltak, mint a földrajztudós
Hunfalvy János vagy a késõbbi országgyûlési kép-
viselõ és földmûvelésügyi miniszter Darányi
Ignác. Érdekesség, hogy 1943-ban a civil szerveze-
tek betiltásakor a Budai Polgári Kör az elsõk kö-
zött kapta meg a megszûnésérõl szóló határoza-

tot. Akkoriban azonban még jelentõs közéleti
súllyal bírt, így sikerült elérnie, hogy a fõváros
százezer forintért megvásárolja a Corvin téren ál-
ló katonai szertárral szomszédos két telket. A terv-
pályázatot 1896-ban írták ki, melyre tizenkét
munka érkezett. A fõváros döntése értelmében
az akkor már Budai Polgári Kör néven mûködõ
civil szervezet évi 3000 forint bérlet fejében ötszáz
négyzetméternyi területhez jutott az épületben,
ahol három játéktermet, társalgót és könyvtárat
rendeztek be. Bár a második emeletre bérlakáso-
kat terveztek, az érdeklõdés hiánya miatt ide köl-
tözött a Budai Anyakönyvi Hivatal, majd itt ka-
pott helyet egy közkönyvtár is. Néhány év alatt
már ötezer kötetet lehetett itt olvasni, sõt hama-
rosan fiókkönyvtárakat is nyitottak. 1910-re any-
nyira felduzzadt az állomány, hogy a hálózat már
a Fõvárosi Könyvtárral vetekedett. Késõbb azon-
ban a Budai Könyvtáregyletet is utolérték a gaz-
dasági világválság hatásai és könyvei a Fõvárosi

Könyvtárhoz kerültek. Ettõl kezdve a Budai
Vigadó könyvtára a fõváros 6-os számú könyvtá-
raként mûködött. A földszinten egy négyszáz fõs
étterem és egy kétszáz fõt befogadó kávéház ka-
pott helyet. Az épületet 1900. január 30-án adták
át, alig négy évvel a tervpályázat meghirdetését
követõen. A gazdag belsõ kialakításra jellemzõ,
hogy csak az elõcsarnok megvilágításáról három-
száz lámpa gondoskodott, míg a kor ízlésének
megfelelõen tükrök és freskók tették impozánssá
az enteriõrt. Hogy jó befektetés volt a fõváros ré-
szérõl a Budai Vigadó, mi sem bizonyítja jobban,
hogy az építés költsége a bérleti díjakból tizenkét
év alatt megtérült. A háborúban megsérült épü-
let 1951-tõl a népi kultúra reprezentánsainak
adott helyet. 

A Budai Vigadó épületének felújításáról a
munkálatokból oroszlánrészt vállaló Nagy Csaba
és Déry Attila építészek nyújtottak tájékoztatást.
Mint elmondták, csak a felújítás során derült ki,
hogy a korabeli kivitelezõk több helyen eltértek
az eredeti tervektõl. Többek között a homlokzat
korábban befalazott oválisnak, illetve téglalap
alakúnak hitt ablakai a valóságban kört formáz-
tak, így ezeket ebben a formában õrizték meg.
Nehézséget okozott az épületszobrok pótlása is,
hiszen ezek többsége a háború során elpusztult.
Ráadásul alig maradtak fent használható képek,
a részletekrõl sõt a szobrok anyagáról sem lehe-
tett sokat tudni. Bár a korszak jellemzõ szobor
anyaga az olcsó, sima felületet adó, ugyanakkor
ón tartalma miatt oxidálódásra hajlamos szürke
spiater volt, a kivitelezés során egy a mészkõhöz
megtévesztésig hasonló, de jóval tartósabb anyag
mellett döntöttek. Ennek köszönhetõen a szob-
rok üregesek és ezáltal jóval könnyebbek lettek,
ráadásul ellenállóbbak is a városi levegõvel szem-
ben. Annak érdekében, hogy öntisztuló felülete-
ket kapjanak, a szobrokat némileg leegyszerûsí-
tették, azonban folthatásukat mindvégig megtar-
tották. Az épület portikuszán található lámpák az
eredeti, többszöri változtatáson átment kandelá-
bereket ötvözik.

A felújítás második ütemérõl szólva az építé-
szek kiemelték: a belsõ tér eredeti állapotba hozá-
sánál a mai kor követelményeit is figyelembe kell
venni. Egyrészt biztosítani kell az épület akadály-
mentesítését, illetve lift beépítését, másrészt he-
lyet kell találni a színpadtechnikának és a hûtõ-
fûtõ berendezéseknek. Elképzelhetõ az udvar be-
fedése és a tetõtér beépítése is, ezzel új közösségi
felületek kialakítására nyílna lehetõség.

A nap hátralévõ részében a Budai Vigadóban
mûködõ intézmények történetét és jelenlegi te-
vékenységét foglalták össze az elõadók, majd ün-
nepélyes keretek között dr. Schneider Márta az
Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtit-
kára az épület falán elhelyezett emléktábla felava-
tásával hivatalosan is átadta az épületet. A prog-
ramsorozat zárásaként a Magyar Állami Népi
Együttes tartott nagysikerû elõadást. -pp-

107 éve a kultúra szolgálatában

Átadták a megújult Budai Vigadót

Borbáth Erika fõigazgató, Schneider Márta szakállamtitkár, Kelemen László igazgató és dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a
Budai Vigadó falán elhelyezett emléktábla avatásán

Módosítani kellett a Várgarázs korábban elfoga-
dott terveit annak érdekében, hogy teljes egészé-
ben megmaradjon és bemutatható legyen a
munkálatok során felszínre került Zsigmond-
korabeli lõréses falszakasz.  A tervek újragondo-
lása és engedélyeztetése majd fél évvel kitolta a
mélygarázs átadásának határidejét – derült ki a
beruházó Raiffeisen Ingatlan Zrt. sajtótájékozta-
tóján.

A Várgarázs csak az elsõ lépés abban a prog-
ramban, melynek keretében a remények szerint
mintegy 10 milliárdos ráfordítással megújul a
volt Honvéd Fõparancsnokág épülete. Szó van a
Szent György tér nyugati oldalának rekonstruk-
ciójáról, illetve a távlati tervek között szerepel a
palota felújítása is.

Mint a sajtótájékoztatón elhangzott, a
Várgarázs nélkül ezek a fejlesztések sem valósul-
hatnának meg, hiszen a megújuló vári területek
vélhetõen az eddiginél is több autóst vonzanak
majd, a jármûvek elhelyezése pedig egyelõre
megoldatlan. Annak ellenére, hogy a lehetõ leg-
pontosabban felmérték a létesítmény helyét, a
garázs építés során mégis több meglepetés érte a
szakembereket. Többek között elõkerült egy ró-
mai kori vörös márvány szobor, amit csak azért
nem lesz látható, mert reggelre virradóra egysze-
rûen ellopták a megerõsítésre váró munkagö-
dörbõl. Az tudható volt, hogy a már ismert fal-
rendszerek között egy Zsigmond korabeli is van,
azonban annak valós méreteirõl nem volt tudo-
mása a régészeknek. Ennek alapozásáról csak a
feltárás során derült ki, hogy jelentõsen benyú-
lik a tervezett garázslejáróba. A funkcionalitás

érdekében ezért át kellett tervezni a teljes létesít-
ményt méghozzá úgy, hogy a fal ne csupán meg-
maradjon, hanem látható is legyen a nagyközön-
ség számára.

Az új terveknek köszönhetõen a középkori lõ-
réses várfal egyetlen kövét sem kell elmozdítani,
ráadásul a garázs használatától függetlenül bárki
megcsodálhatja majd ezt a ritka kulturális érté-
ket. A garázs oldala ugyanis nyitott lesz, így sem-
mi sem takarja el a feltárt várfalat, amit egyéb-
ként meg is világítanak majd. Jelenleg az új ter-
vek engedélyeztetési eljárása folyik, melyben
nagy segítséget jelent a Budavári Önkormányzat

együttmûködési készsége. Bár a mintegy három-
száz férõhelyes Várgarázs elsõsorban a vári mú-
zeumokba érkezõket, illetve az itt dolgozókat hi-
vatott kiszolgálni, infrastrukturális háttereként
is szolgál a Dísz tér tervezett rekonstrukciójának.

Az áttervezés miatt az eredeti 2008 végére ter-
vezett átadást 2009 õszére módosították, míg az
eredetileg 2,5 milliárdos kivitelezési költség leg-
alább tíz százalékkal nõ.   

A Várgarázsról szóló pályázatot 2003-ban írta
ki a Budavári Kht. Az eredményhirdetés után
2005-ben kötöttek szerzõdést a Raiffeisen
Ingatlan Zrt-vel. E szerint a beruházó az örökös ál-
lami tulajdonban lévõ területre 90 éves használa-
ti jogot kapott, ennyi idõ áll rendelkezésére, hogy
befektetése megtérüljön. A Várgarázs üzemelte-
tését az osztrák WiPark Garagen AG. végzi. K. Á.

Csúszik a Várgarázs átadása
Szeptember 18-án egyszerre kezdõdött a Mihály utca,
a Sánc utca  felújítása, míg a Szirtes út felújítását vár-
hatóan a hét második felében vagy a jövõ hét elején
kezdik. Elõször a szegélyeket építik újjá, illetve a sze-
relvényeket helyezik szintbe. Október második heté-
ben kerül sor a régi útburkolat marására, majd az asz-
faltozásra. Ezen felül a Mihály utcában található két
buszmegállót erõsített szerkezettel újjáépítik. 

A munka jelentõs forgalmat nem korlátoz, de turisz-
tikailag még az õszi idõszakban is frekventált területet
(Citadella) érint. A felújítás során várhatóan a forgal-
mat mindvégig fenntartják, sávszûkületre és szaka-
szos sávlezárásra kell számítani. Amennyiben a Szirtes
út marását és aszfaltozását, a Mihály utca és a
Kelenhegyi út között, csak teljes lezárás mellett lehet
elvégezni, akkor az arra közlekedõ buszt is érinteni
fogja. Mindhárom helyszínen életbe lép a 30 km/h-s
sebességkorlátozás, illetve a parkolási tilalom.

Várhatóan mindhárom utcát október 15-én adják
át a forgalomnak. A Mihály utca, a Sánc utca és a
Szirtes út összesen 1271 méter hosszú és 8700 négy-
zetméter, felújítása bruttó 51 434 849 forintba kerül.
Kivitelezõ: STRABAG Zrt. 

Útfelújítások a kerületben

Ha nem kapja a Várnegyed 
újságot, hívja a terjesztõt!

06-20-419-8215

szepig@freemail.huA Zsigmond-korabeli falszakasz felszínre kerülése miatt módosítani kellett a terveket
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Szeptember 12-én sajtókávéházi beszélgetésen
látta vendégül a kulturális újságírókat az
Országos Színháztörténetei Múzeum és
Intézet. A Bajor Gizi Színészmúzeumban
megrendezett találkozón Vogel Erik erotikus
témájú  színházi grafikái között, dr. Nagy
András igazgató és munkatársai ismertették az
intézmény terveit.

A Színháztörténeti Múzeum – stílusosan – a te-
átrumok szezonjához igazítja programsorozata-
it; ez az idõszak szerencsésen egybe esik a tanév-
vel is. Szebényi Ágnes közmûvelõdési referens
elmondta, fontosnak tartják, hogy a felnövek-
võ nemzedéket is bekapcsolják a hazai színházi
kultúrába, ezért számos olyan programot szer-
veznek, amelyek – a kiállításokhoz kapcsolódó-
an – az általános és középiskolások számára kí-
nál érdekes és hasznos ismereteket. Az október
1-jén induló Múzeumok Õszi Fesztiválján a
gyerekek a különbözõ mûvészeti ágak találko-
zásáról hallhatnak elõadást, majd a 12-14 éves
korosztálynak tartanak színházi vetélkedõt. Az
iskolák, pedagógusok kérésére a Bajor Gizi
Múzeumban egész évben szívesen vállalnak al-
kalmi tárlatvezetést, és rendhagyó irodalom-
órákat. Elõzetes egyeztetés nyomán, színháztör-
ténetrõl, mai színházi jelenségekrõl, illetve ki-
emelkedõ személyiségekrõl hallhatnak a diá-
kok. A tananyaghoz kötõdõen a dramaturgia
szerepérõl beszélgetnek, vagy elemeznek egy is-
mert színdarabot, amelyet többféle rendezés-
ben is láthatott a közönség. Az idei elsõ ilyen
eseményre szeptember 21-én, a Magyar dráma
napján kerül sor, amikor Egressy Zoltán író a
kortárs magyar drámáról tart elõadást. 

A múzeumpedagógiai foglalkozások támo-
gatására az intézmény folyamatosan pályázik,
és az elnyert összegek segítségével néha külön-
leges rendezvényekre is sort tudnak keríteni.
Ilyennek ígérkezik a Színházi ki mit tud?,
amelyre ezúttal a kerületi Toldy Ferenc
Gimnázium diákjait hívták meg. 

Marosi Eszter, a múzeumi osztály gyûjte-
ményvezetõje ugyancsak a középiskolások szá-
mára összeállított programokról beszélt. A szak-
emberek képeken, jelmezeken, kellékeken –
színes történeteken és színházi pletykákon – ke-
resztül kívánják bemutatni egy-egy mûvész pá-
lyáját. A novemberben kezdõdõ sorozat elsõ két
alakja Lendvay Márton és Laborfalvy Róza,
õket követi a magyar zenés színház nagyasszo-
nya, Fedék Sári, illetve Rátkay Márton. A múze-
um a magyar szakos pedagógusok számára is kí-
nál programot, havonta egyszer húsz iskola har-
minc tanára – egy közös elõadás megtekintése
után –színházi mûhelybeszélgetéseken vehet
részt. Idén elsõ alkalommal a Szász János által
rendezett Sirályt nézik meg a Bárka Színházban. 

Mindannyiunk számára kellemes hír, hogy
a múzeum elsõ idei tárlatát az Operaház Vörös
Szalonjában rendezi meg. A fotókból, emlék-
tárgyakból és jelmezekbõl összeállított kiállítás
Lakatos Gabriella Kossuth-díjas táncmûvészre
emlékezik. A tárlat a tervek szerint október 18-
án, a balerina születésének nyolcvanadik év-
fordulóján nyílik. R.A. 

Mindnyájan emlékszünk a tavalyi augusztus 20-i
idõjárási katasztrófára, öt halálos áldozatára és
több száz sérültjére. Az idei ünnep is hatalmas fel-
hõszakadást hozott, ha nem is olyan tragikusat
mint a tavalyi. A Szent Jobb körmenetet elmosta,
a tûzijátékot sikerült megtartani.

Hajlamosak vagyunk az idõjárási szélsõségeket
modern jelenségeknek tartani, ózonlyukat, glo-

bális felmelegedést, netán atomkísérleteket okol-
ni miatta.

Idõjárási anomáliák, pusztító forgószelek, jégve-
rések, villámcsapások és egyéb katasztrófák régen is
voltak, eleinket is sújtották, õk is szenvedtek tõle. A
régi krónikások hûen feljegyezték ezeket az esemé-
nyeket. Kétszázegynéhány évvel megyünk vissza az
idõben. Buda és Pest kisvárosok voltak. Összekötte-

tésük is mindössze egy hajóhíd volt. Jámbor és is-
tenfélõ lakói még jobban ki voltak szolgáltatva a ter-
mészet erõinek és szeszélyeinek, mint mi.

Az 1800-ik év júniusának nyolcadik napjáról
kelt elsõ feljegyzésünk. Délután hatkor viharos
szél támadt a Duna-parton. Két hajó állt az élel-
mezési hivatal elõtt, a hajóhíd közelében, melyek
zabbal és liszttel voltak megrakva. Az orkán eze-
ket köteleikrõl elszakította, a két hajó további öt
hajót ragadott magával, egyik elsüllyedt. A meg-
rongálódott hajóhídon két napig nem volt forga-
lom, addig csak csónakon lehetett közlekedni

Egy évvel korábbi esemény 1799. július 30-ról:
„Reggel 6-kor jégzivatar és felhõszakadás, mely
egy órán át tart. A lehullott jég elpusztítja a budai
szõlõket, s egyes helyeken egy fürt sem maradt.”

1791-ben hosszan tartó aszály sújtotta Budát és
környékét. A krónikás igen plasztikusan és kép-
szerûen írja le: „Szokatlanul meleg napok, annyi-
ra, hogy szinte lángol a levegõ a hõségtõl, a veté-
sek, fák száradnak ki, a föld elporosodott, a hõség
elbágyasztotta az embereket. Teljes szélcsend, s
hiába vártunk az egész nyáron esõre. Napok óta
szokatlan melegek, ércolvasztóan fullasztó. A dé-
li órákban heves mennydörgés, Budán két he-
lyen lecsapott a villám, a Várban és a
Rácvárosban, esõ viszont szinte nem is esett.”

Az elõzõ esztendõ, az 1790-es hasonlóan aszá-
lyos és száraz volt. „A melegség ez idõben oly mér-

tékben uralkodott, hogy csaknem meggyulladt a
föld minden rajta levõkkel. Pesten, s Budán sok
incendiumok (tûzvészek) voltanak. A Duna a szá-
razság miatt csak keskeny vala.”

Az idei nagy nyári kánikulához igen hasonló le-
hetett az idõjárás, és a tûzvészek – szerencsére nem
Budán – hasonlóan lobbantak fel és pusztítottak.
Az akkori krónikás sajnos nem mérte és írta fel a
hõmérsékletet, így hõségrekordokról és azok
megdõlésérõl nem szerezhettünk tudomást.

Két idõjárási eseményrõl szólunk még. Az egyik
1789. június 25-én volt. „A 11 és 12 óra közt mint-
egy órán át tartó zivatar és vihar igen sok kárt oko-
zott. A királyi várkastélynak majdnem minden ab-
lakát betörte a jég, a kastély tetejét, s számos más há-
zat erõsen megrongált.” A Vizivárosban épp orszá-
gos vásár volt, a heves szél az árusító sátrakat tönkre-
verte, az árut széthordta, nagy részét a Dunába vitte.
Nagy kárt tett a szõlõkben és kertekben is.

A másik nagy erejû szélvihar és felhõszakadás
emberáldozatokat is követelt, a villám sújtott
agyon két embert. 1778 júliusában történt. Tíz
napig tartó borzalmas hõség után csapott le a vi-
har. Forgószél, ömlõ esõ és jég, hatalmas villá-
mok és mennydörgések követték a kánikulát. A
várbeli karmelita templomba belevágott a villám
és a fémszerkezeteken, fémdíszítéseken futott vé-
gig. „Nehéz kénkõszaggal megjárta a nedves fala-
kat és béütött a közeli fegyverházba is.” A temp-
lomban, illetve a toronyban tartózkodó két szer-
zetest halálra sújtotta.

Nem mai dolog tehát a szélsõséges idõjárás, ele-
inknek is volt benne része. A természet erõit ma
sem tudjuk megzabolázni, csak esendõ emberek-
ként próbálkozunk vele. dr. Reisinger Frigyesné

Régiekre emlékezve

Hajdani szélviharok, jégverések, aszályok

Színes kollázsok, finom pasztellek és tollrajzok
alkotják Gui Demeter krisztinavárosi tárlatának
anyagát. Az erdélyi származású képzõmûvész ko-
rábbi témavilágától és eszköztárától eltérõen,
megújulva, új stílusú képekkel lepte meg a közön-
séget. A szeptember 3-i megnyitón Szabó Lilla
mûvészettörténész méltatta a mûvész pályáját.

Gui Demeternek különös sors jutott. Kényszerû
és önkéntes választások, változások sora vonul
végig eddigi életútján. Szobrászat és festészet, az
erdélyi szülõföld és Magyarország között kellett
megtalálnia helyét, saját kifejezésmódját.
Ugyanakkor e pálya már a kezdetekkor egy cél fe-
lé, az alkotói önmegvalósítás útján haladt.
1968-ban, Kolozsváron, festõ szakon végezte
mûvészeti tanulmányait. Késõbb Nagyká-
rolyban, apja mûhelyében mégis kõszobrász-
ként dolgozott. A családi legendárium szerint,
hamarabb tudott betût vésni, mint azt olvasni
és írni. Erdély-szerte tucatnyi templomban tart-
ják számon nagyméretû munkáit: keresztelõme-
dencéket és oltárokat.

Szabó Lilla, a határontúli magyar képzõmû-
vészet szakértõ mûvészettörténészeként a
megnyitón arra emlékezett, hogy szobrászi te-
vékenysége idején, Gui Demeter csak néha-

néha festett. Az 1980-as évektõl kezdett ismét
ecsetet venni a kezébe, és leginkább tájképeket
és pasztell képeket alkotott. „Az impresszionis-
ták, elsõsorban Monet határozták meg képi és
stíluseszményét… Képei kedveltek voltak ott-
hon Erdélyben és itthon, Magyarországon új
környezetében. Aztán mégis váltott. Meg-
változott képei világa, stílusa, témája. Minden
átmenet nélkül elhagyta korábbi stílusát és ha-
tározottan új képzõmûvészeti kérdések és
problémák felvetésébe kezdett. Egy év óta al-
kot ebben a stílusban és felfogásban. E kiállí-
tásra ezeket a mûveit hozta el. Rendkívül érzé-
keny személyiség, belsõ látása, asszociációs

készsége az absztrakció és a szürrealizmus el-
vont képi világába vezetik el nézõit.”

A mûvész most látható képei egy olyan termé-
szetközeli alkotót mutatnak, aki egyedi, modern
technikával készít régi, szép hagyományokból fa-
kadó képeket.  Papírkollázsok hívják elõ a
Szivárvány, a Visszanézõ õsz, a Naplemente, a
Virágos kert, vagy a Napfogyatkozás élményét, má-
sutt néhány gyerekkori emlék, a Bábszínház, a
Sárkányeregetés és a Farsang vidám hangulata idé-
zõdik fel. A hûvös õszi napokban virágok, fények,
és színek kavalkádja fogadja a kiállítás látogatóit.

A tárlat szeptember 26-ig, 9 és 18 óra között az
Országos Mezõgazdasági Könyvtár és
Dokumentációs Központ kiállítótermében, az
Attila utca 93. szám alatt tekinthetõ meg. A ké-
pek megvásárolhatók. r.a.

Színkavalkád a Krisztinában Színházi szezon 
a múzeumban is

Kétszáz éve egyetlen hajóhíd kötötte össze Pestet és Budát.  J. és P. Schaffer: Látkép a Rózsadombról
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A szlovéniai Lendva mûvészei mutatkoznak be a
Várnegyed Galéria most nyílt tárlatán: Budavár
magyarlakta testvérvárosának múzeuma tizenegy
alkotó mûveit hozta el hozzánk. Az összeállítás,
ahogy maga a város is, sokszínû: érezhetõ benne a
többnemzetiségû település szellemi pezsgése.

Ezt a szellemi pezsgést dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester a kiállítást megnyitó beszédében a
Lendvára jellemzõ, inspiráló nyitottsággal és di-
namizmussal magyarázta. Mint kifejtette:
Lendva a határmentiségét, azt, ami évtizedeken
keresztül elzárttá tette, az utóbbi években fantasz-
tikusan ki tudta használni – azzal, hogy kinyíltak
a határok, a település Muravidék centrumává tu-
dott fejlõdni, gazdasági és kulturális értelemben
egyaránt.

A polgármester köszönetét fejezte ki Lendva
városának, hogy elhozta kortárs képzõmûvészeti
gyûjteményének egy szeletét kerületünkbe, s ezál-
tal betekintést nyerhetünk virágzó kultúrájukba.
Nagy Gábor Tamás hangsúlyozta: ez a fajta be-
mutatkozás hozzájárul ahhoz, hogy a testvérváro-
sunkkal ne csak a diplomácia, hanem az emberek
közti kulturális és személyes kapcsolatok szintjén
is szorosabbá váljon az együttmûködés.

Hajdinyák József, Ledva alpolgármestere a vá-

rosukról szólva el-
mondta: településük
nem nagy, kevesebb
mint ötezer lakosuk
van, a mûvészetek te-
rén azonban gazdag
hagyománnyal büsz-
k é l k e d h e t n e k .
Lendvára a multikul-
turális miliõ jellemzõ,
ahol békés körülmé-
nyek között élnek és
alkotnak együtt szlo-
vének, magyarok,
horvátok és romák. 

Az alpolgármester
szerint a városuk te-
remtõ közeget nyújt a mûvé-
szeknek. Gábor Zoltán festõ-
mûvész gondolatait idézte: „az
évnek bármely évszakáról, a
napnak bármely órájáról, az
idõjárásnak bármilyen szeszé-
lyérõl is van szó, a lendvai táj
mindig csodálatosan szép.
Páratlanul szép Lendva lankái-

nak tavaszi élni
akarása, a nyár iz-
zó hevétõl szuny-
nyadó dombok
tunyasága, az õsz
méltóságos színe-
inek varázsa, a té-
li táj fehéren csil-
logó szüzessége.
Ködben, esõben,
hajnalpírban, alkonyatkor, Lendva
mindig szép.”
Lendva sokszínûségét a Várnegyed

Galériában Gábor Zoltán, Göntér
Endre, Pandur Ludvik, Huzjan
Zdenko és Baumgartner Dubravko

olajfestményeivel, Pál Katja,
Hojnik Cvetka, Birsa Dare és
Király Suzanne akrilképeivel,
Gálics István színes fametsze-
teivel és Gábor Zoltán bronz
kisplasztikájával illusztrálta a
város múzeuma, amely saját
gyûjteményébõl válogatta és
kölcsönözte az alkotásokat. A
Lendvai Múzeum és Galéria
igazgatójától, Gerics Ferenctõl
megtudhattuk: a harmincöt
éve mûködõ intézményük a
kezdetektõl fogva igyekszik te-
ret adni a kortárs képzõmûvé-
szetnek. Gyûjteményük mag-
ját képezik azok az alkotások,
melyek az általuk mûködtetett
mûvésztelepen készültek – az

alkotótáboruk az elmúlt több mint három évti-
zed alatt számos jelentõs festõt, szobrászt és grafi-
kust látott vendégül az egész világból. 

A kiállítás október 4-ig tekinthetõ meg a
Várnegyed Galériában, a Batthyány utca 67. szám
alatt, keddtõl szombatig 11-18 óráig. -d-

Egyszerre érkezünk. Így vele
indulok el, s ahogy teszi min-
dennap, elõbb körbejárjuk az
épületet. A mûvészbejárón me-
gyünk be, folyosókon át a szín-
pad mögött föl a szobájába,
ahol már várja a forró kávé és a
kis pohár ásványvíz. Török
Jolán ügyvezetõ igazgatót az
elmúlt és az új évadról kérdez-
tem, gondokról és örömekrõl.

- 2006. december 1-jén töltötte
be a Nemzeti Táncszínház ötö-
dik születésnapját - mondja mo-
solyogva. - Nem túl hosszú, nem
is rövid idõ, de a táncmûvészet bebizonyította,
igenis ideje volt, hogy kapjon egy önálló kõszín-
házat. Jogelõdünk, a Táncfórum több mint 20
évig mûködött úgy, hogy különbözõ színházakat
bérelt az elõadásoknak. Ez kiszolgáltatott helyze-
tet hozott, nem beszélve arról, hogy a közönség-
nek állandóan figyelnie kellett, vajon most hol
láthat táncot? Mindez mára megszûnt, és el-
mondhatjuk, hogy színházunk látogatottsága - az
emberek növekvõ gondjai ellenére - 80-81 % kö-
zött van még ma is! Ez azt mutatja, hogy azt a
komplexitást, ami az elõadásainkban megtalál-

ható, a hazai és a külföldi közön-
ség is igényli és szereti.

Úgy érzem, a kulturális kor-
mányzat is figyelemmel kíséri
mûködésünket, s látja, hogy jól
döntött. És ezt még megfejelte
azzal, hogy a Mûvészetek Palotája
megnyitásakor, az oda költözött
intézmények sorába beemelte a
Nemzeti Táncszínházat. Az el-
múlt idõszakban l58 táncelõ-
adás volt ott, s ugyanennyi ko-
molyzenei rendezvény. Nagyon
fontosnak tartom a mûvészeti
nevelést, legyen az gyerek-, ifjúsá-
gi- vagy felnõtt elõadás. Boldog

vagyok, hogy a profi együttesek, akik elõadáso-
kat tartottak a kicsiknek, elfogadták a koncepci-
ónkat.
s Úgy tûnik, bevált az ötlet, hogy egy témából fel-
nõtt és gyerek bemutatót is tartanak.
- Több alkotó készített felnõtt elõadást, ilyen

volt Mozart: Varázsfuvolája Bozsik Yvette-tel. A
bemutató után nem azt mondtam a rendezõ-
nek, hogy gratulálok, köszönöm, hanem azt:
szeretnék ebbõl egy gyerekdarabot. Így szüle-
tett a Varázscirkusz. Ebben az évadban is lesz
hasonló. Például Goda Gábor: Farkasok társa-

sága és a Piroska és a farkasok címû elõadás, te-
hát gyerek és felnõtt bemutatót is tartunk. Vagy
említhetném Juronics Tamást, aki a Szegedi
Kortárs Balett 20. évfordulójára vállalta, hogy a
Hattyúk tavából kétféle változatot készít, és itt
lesz a premierje. 
sHogyan találják meg a legfiatalabb nézõket?
- A hétköznapi elõadásokra az iskolákból jön-

nek osztályok, a vasárnap délelõtt pedig családi
program. Öröm látni, hogy a gyerekek mellett
ott vannak a szülõk, s teljesen önfeledten, félre
téve a napi gondokat csodálják a mesét.
sElégedett az elmúlt esztendõvel?
- A magas nézõszám azt mutatja, hogy jó prog-

ramokat állítottunk össze. Minden mûfaj meg-
található, mindenki kedvére válogathat. Nagyon
örültem, hogy az elmúlt évadban is születtek új
produkciók: Román Sándor: Nagyidai cigá-
nyok, Zsuráfszky Zoltán: Monarchia, a Szegedi
Kortárs Balettól a XX. század, hogy néhányat ki-
emeljek...  Támogatjuk az új mûveket, úgy ér-
zem, jó együttmûködést sikerült kialakítani a
színház és az együttesek között.
sMilyennek ígérkezik a mostani éved?
- Az évad elõkészítését már januárban elkezd-

tük. Részben azért, mert a Mûvészetek
Palotájának korán le kell adni a mûsorunkat.
Minden évben megrendezzük - április 29-én - a
tánc világnapján a táncfesztivált. Idén is hív-
tunk neves külföldi együtteseket, õket már
2006. tavaszán le kellett kötnünk, hogy el tud-
janak jönni. Ez mindig komoly rizikó a költség-
vetésben, mert nem tudjuk mennyi pályázati
pénzünk lesz. A Táncszínházban október 5-én
indulunk a Magyar Carmen bemutatójával:
Novák Ferenc ötlete alapján Presser Gábor,
Novák Péter, Upor László és a Honvéd
Táncszínház közremûködésével. A Mûvé-
szetek Palotájában szeptember 26-án Goda
Gábor társulata mutatja be „ikerdarabját”. Ne
feledkezzünk meg az alternatív mûfajról: a
Refektóriumban október 11-én lesz a Dream
Team Táncszínház bemutatkozása, majd a
Sivasakti Kalánanda Táncszínház premierje.
Megnyitásunk óta fontosnak tartom, hogy a
kortárs mûvészetnek is teret adjunk: a nagyga-
léria a képzõmûvészeké,  a kerengõ galéria a fo-
tómûvészeké. A táncszínház baráti köre évente
két rendezvényt tart, egyet tavasszal, egyet õsz-
szel. Legutóbb a Gyõri Balett vezetõjével, Kis
Jánossal találkozhattak az érdeklõdõk.
s Valamikor a tánc töltötte be az életét. Ma milyen
elõadásokat néz meg szívesen?
- Mindig mondom, a tehetség mellé szerencse

is kell. És én szerencsés ember vagyok. Tizenöt
évig táncoltam, és utána itt tudtam maradni a
táncmûvészet közelében. Vezetõként együtt tu-
dok gondolkodni az együttesekkel, s remélem,
ezt õk is érzik. Azon fáradozunk, hogy táncos és
nézõ minden este egymásra találjon, mindenki
gazdagodjon, és jól érezze magát. F. F. L.

Lendva képekben

Beszélgetés Török Jolán igazgatóval

Új évad a Nemzeti Táncszínházban

Sebestyén Márta 
születésnapjára
Láttam és hallottam színpadon. Televízióban és
rádióban. De az igazi találkozásunk a Litea köny-
vesboltban volt: erdélyi vendégeket üdvözölt és a
végén váratlanul dallal köszöntötte õket.

Néhány méterre, a hirtelen csöndben ott állt
elõttem ez a tüneményes nõ. Gyönyörû volt.
Szelíd szépség. És kigyúlt belsõ ragyogása az el-
sõ népdal-hangok után. A lélek tündöklése.
Kitüzesedõ arca és homloka kivilágított sötét
hajából, mint valami függönyön átderengõ
lámpa. Szemei égõ lángok, belülrõl sugározva.
Valami végtelen szomorúság, haza-féltés, ami-
nek felszínét át- meg áttörte a kedves mosoly. 

Azután meghajolt és örült, hogy boldogok
vagyunk. Ajándékozott ma is, egyszerûen és
szépen.

Milyen kapkodó, küszködõ az életünk.
Fontoskodó és nagyképû. Átlábolunk a hét-
köznapokon, megállás nélkül rohanunk. De
hová? Az összeesésbe és reménytelenségbe. Jó,
hogy vannak kapaszkodók, felénk nyújtott ke-
zek. Sebestyén Márta is ilyen menedék. Ének-
kel gyógyít, szép szóval bíztat, hogy ne féljünk.
Énekeljünk  magunk és a világ örömére, elég
volt az egymás-bántása!

Gyönyörû hanggal megáldott mûvész.
Dalaiban ott bujkál édesanyánk hangja, meg
apánk búcsúszava. Virágének és balladás sors,
egeken áthajló szomorúság és vidámság, más
népek szívmeleg üzenete...  Ha énekelni lá-
tom, patakcsobogást hallok, szélzúgást, lom-
bon átszûrõdõ fény zenéjét, mert õ a tavaszi rét
és az õszi erdõ.

Hihetetlen, de 50 éves. Itt áll elõttünk ün-
neplõbe öltözött szívvel. Misztikusan és egysze-
rûen, fenségesen és emberien. Kezdi legszebb
népdalunkat. Tüzes az arca, ég a szeme, és ész-
revétlenül megfogja a kezünket: vezet bennün-
ket meredek ösvényeken. Köszönjük, kedves
Márta. A Jóisten éltesse és tartsa meg nagyon
sokáig. Fenyvesi 

OCTOGONart Galéria
(I. Várfok u. 7-9.)
Horváth Dániel festõmûvész bemutatkozó kiállítása.
A tárlat október 6-ig látogatható. Ezzel egyidõben,
szeptember 30-ig Horváth Dániel képei láthatók a
Holdudvar Galériában is, az OCTOGONart vendég-
szerepléseként rendezett csoportos kiállítás kereté-
ben: www.holdudvar.net 

Emlékkoncert a Városmajori
Jézus Szíve Templomban
(XII. Csaba u.) 
2007. sszzeepptteemmbbeerr  3300--áánn  dduu..  ffééll  44  óórraakkoorr Moldvay
József énekmûvészre és Mercz Ágnes brácsamû-
vészre emlékezünk Mozart: Requiem-jével.
Fellép a Carmine Celebrat Ének és Zenekar – Zádori
Mária, Meláth Andrea, Szerekován János, Mokán
Lászó, Zimányi István.

Márai Sándor Könyvtár 
(I. Krisztina krt. 87/91.) 
OOkkttóóbbeerr  1111--éénn  1177  óórraakkoorrRéti Mátyás munkáiból ösz-
szeállított kamarakiállítás nyílik. A mûvészt bemutat-
ja és a kiállítást megnyitja: Sárkány István festõmû-
vész. A kiállítás megtekinthetõ a könyvtár nyitvatar-
tási idejében november 30-ig. H-Sz-P:13-19, 
K-Cs:10-16

Budapesti Történeti Múzeum
„Szélfútta kert” a török fajanszmûvesség emlékei
Magyarországon.
A kiállítás megtekinthetõ december 5-ig, a
Budavári Palota „E” épület, Barokk csarnokában.

Várfok Galéria
XO Terem (Várfok u. 11.) 
Martin C. Herbst: Az emlékezet jelene címû kiállítása. 
VVáárrffookk  TTeerreemm (Várfok u. 14.) 
Rozsda Endre: Új rajzok címû kiállítása 
A kiállítások október 6-ig látogathatók.
Nyitva tartás: keddtõl-szombatig 11-18 óráig.  
Telefon.: 213-5155.

Programok

Hajdinyák József Lendva alpolgármestere,Gerics Ferenc a Lendvai Múzeum és Galéria igazgatója
és  Sediánszky János alpolgármester

Nagy siker volt az ExperiDance Együttes Nagyidai cigányok címû elõadása

Török Jolán igazgató

Fotó: Dusa Gábor
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Köszönhetõen az állandó közterületi rendõri jelenlét-
nek és a polgárõrség támogatásának az utóbbi két
hétben továbbra is kedvezõen alakul a kerületben el-
követett bûncselekmények száma – tájékoztatta la-
punkat dr. Kesztyûs Rudolf ezredes. Mint a kapitány-
ságvezetõ elmondta, rendõrségi szempontból ese-
mény nélkül zárult az idegenforgalmi fõszezon is, a
nyár folyamán külföldiek sérelmére súlyos bûncselek-
mény egyáltalán nem történt. Jelesre vizsgázott a
Tárnok utcai bûnmegelõzési központ, ahol a BRFK-
nak köszönhetõen egy hónapon át diáktolmácsok se-
gítették a rendõrök munkáját.

A kerületi kapitányság emberei biztosították az
idén is tömegeket vonzó borfesztivált, mely ezúttal
is rendben, különösebb rendõri esemény nélkül zaj-
lott le. Több ittas vezetõ akadt fenn ugyanakkor a
rendezvény közelében tartott közúti ellenõrzése-
ken. Folyamatosan zajlanak a közbiztonsági és köz-
lekedésbiztonsági akciók, ez utóbbiak keretében
különös figyelmet fordítanak a gyorshajtók forga-
lomból történõ kiszûrésére. A közrend védelme ér-
dekében újra összefogott a rendõrség a Máltai
Szeretetszolgálat, az FKFV a FÖKERT és a kerületi
önkormányzat, hogy közösen tisztítsák meg a kerü-
let legszennyezettebb pontjait. Az akció keretében
több hajléktalanok által kedvelt helyszín került fel-
számolásra, míg az utcán élõk személyes tárgyait
biztonságos helyre szállították.   

Gyermekeink védelméért
Egész szeptemberben láthatósági mellényt viselõ
rendõrök és polgárõrök segítik a gyerekek közlekedé-
sét a kerületi oktatási intézmények közelében. Az ak-
ciót várhatóan idén elsõ ízben októberben is folytatják.

Kibõvült a kamerarendszer
Jelentõs fejlesztés történt a kerületi kamerarendszer-
ben. Az eddigi kilenc, a kerület közterületeit pásztázó
kamera mellé további hatot állítottak üzembe, így ösz-
szesen tizenöt helyszínt fed le a rendszer. A kamerák
által közvetített képet a kerületi kapitányság munka-
társai követik nyomon.

Polgárõröket tüntettek ki
Az Elsõ Kerületi Polgárõrség megalakulása óta jelen-
tõs szerepet vállal a kerület közrendjének védelmé-
ben. A polgárõrök szorosan együttmûködnek a rend-
õrséggel, rendszeresen tartanak közös akciókat a ke-
rületi kapitánysággal, e mellett önálló járõr tevékeny-
séget is végeznek. Séllyei Gábor elnök vezetésével ott
vannak a jelentõsebb kerületi események biztosításá-
nál, kiveszik részüket az árvízvédelemben, vagy a vi-
harkárok felszámolásában. A kerületi polgárõrök kö-
zül ezúttal Frank Frigyes és Gáspár Anton munkáját is-
merte el aranyéremmel a Budapesti Polgárõr
Szövetség.

Megrongálták Antall József szobrát
Ismeretlenek piros festékkel öntötték le Antall József
miniszterelnök Szarvas téri mellszobrát. A rendõrség
kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval
rendelkezik a vandálok személyazonosságát illetõen,
esetleg szemtanúja volt a rongálásnak hívja a kapi-
tányságot a 457-5612 telefonszámon.  

Óvjuk kerékpárunkat
A nyári idõszakban Budapest szerte megszaporodnak
a biciklilopások. Leggyakrabban a társasházak folyo-
sóin vagy az udvarokon tárolt kerékpárokra vadász-
nak a tolvajok, akiket az erõs láncok sem tartanak
vissza, ha kell egyszerûen elvágják a biztonsági lakato-
kat. Így „dolgozott” az az elkövetõ is, aki szeptember
3-án éjjel a Várszoknya egyik házából próbált meg el-
lopni egy értékes kerékpárt. Éppen egy pinceablakon
keresztül próbálta meg az utcára juttatni a már szét-
szerelt biciklit, amikor a lakossági bejelentésre a hely-
színre érkezõ járõr elfogta. A tetten ért bûnözõ továb-
bi kerékpárok ellopását is beismerte. 

Tûzoltónak adta ki magát az autó tolvaj
Még augusztusban egy férfi azzal intett le egy
Touareg taxit, hogy egy ismert közéleti személyiség
kérésre Németországból haza kell hoznia annak kór-
házba került feleségét és gyermekét. El is mentek a
megadott majd ezer kilométerre fekvõ német város-
ba, ahol a férfi bement egy kórházba majd kisvártat-
va visszatért mondván, egyedül kell visszajönniük
mert a nõt és gyermekét még nem engedik haza.
Budapestre érve betértek egy étterembe, ahol a férfi
elkérte a kocsi kulcsát azzal, hogy az autóban hagyta
a kabátját. A taxis gyanútlanul átadta a kulcsokat a
férfinek, aki elhajtott a milliókat érõ autóval. A sze-
mélyleírás alapján a rendõrségnek sikerült beazono-
sítani az elkövetõt, aki alig egy héttel késõbb fenn is
akadt egy balatoni közlekedési ellenõrzésen. A tolvaj
addigra az autóra már más rendszámot szerelt, rá-
adásul ellátta a „Tûzoltóság” felirattal is. Mint kiderült
magát tûzoltónak kiadva „ellenõrizte” a Balaton parti
vállalkozókat, akiktõl különbözõ kitalált tûzvédelmi
hiányosságok elintézéséért több százezer forint kenõ-
pénzt csalt ki. 

Vigyázat: visszatértek a trükkös tolvajok 
A bûnözõk ezúttal is ketten voltak, egyikük magát a
gázmûvek munkatársának kiadva azzal a mesével ju-
tott be az idõs sértett lakásába, hogy ellenõrzi a tûzhe-
lyet ha pedig szükséges ingyen megjavítja. Miközben a
tûzhelyen „dolgozott” megérkezett társa, aki állítása
szerint a forgalomba került hamis tízezreseket jött el-
lenõrizni. Az otthon tartott pénz átnézése közben a két
elkövetõ könnyedén elterelte áldozata figyelmét, így
sikerült jelentõs összegû készpénzzel távozniuk. Mire
az otthoniak észrevették a pénz eltûnését a bûnözõk-
nek már sikerült elmenekülniük a helyszínrõl. 

DDrr..  KKeesszzttyyûûss  RRuuddoollff  eezzúúttoonn  kkéérrii  aa  llaakkoossssáággoott::  ttaannuull--
vvaa  aazz  eesseettbbõõll  iiddeeggeenntt  ssoohhaa  nnee  eennggeeddjjeenneekk  bbee  ootttthhoo--
nnuukkbbaa..  HHaa  sszzáámmuukkrraa  iissmmeerreettlleenn  sszzeemmééllyy  vvaaggyy  sszzeemméé--
llyyeekk  aakkaarrnnaakk  bbeejjuuttnnii  llaakkáássuukkbbaa  mmiinnddeenn  eesseettbbeenn  kkéérr--
jjéékk  eell  fféénnyykkééppeess  iiggaazzoollvváánnyyuukkaatt..  HHaa  nneemm  hhaajjllaannddóókk
mmaagguukkaatt  iiggaazzoollnnii,,  kkéérrjjeenneekk  sseeggííttssééggeett  sszzoommsszzééddjjuukkttóóll
mmaajjdd  hhaallaaddéékkttaallaannuull  hhíívvjjáákk  aa  rreennddõõrrssééggeett..  JJóó  ttuuddnnii,,
hhooggyy  aa  ggáázzmmûûvveekk,,  vvíízzmmûûvveekk,,  eelleekkttrroommooss  mmûûvveekk  eemm--
bbeerreeii  rreennddeellkkeezznneekk  fféénnyykkééppeess  iiggaazzoollvváánnnnyyaall,,  aammiitt  kkéé--
rrééssrree  kköötteelleesseekk  ffeellmmuuttaattnnii..  SSzziinnttéénn  iiggaazzoollvváánnyyuukkkkaall
iiggaazzoolljjáákk  mmaagguukkaatt  aa  rreennddõõrrsséégg  cciivviillbbeenn  ddoollggoozzóó  mmuunn--
kkaattáárrssaaii..  UUggyyaannccssaakk  hhaallaaddéékkttaallaannuull  tteelleeffoonnáálljjaannaakk  aa
rreennddõõrrssééggrree,,  hhaa  bbûûnnccsseelleekkmméénnyy  áállddoozzaattáávváá  vváállnnaakk,,
mmeerrtt  ííggyy  ffoorrrróó  nnyyoommoonn  ééss  hhaattvváánnyyoozzootttt  eerreeddmméénnyyeess--
ssééggggeell  iinndduullhhaatt  mmeegg  aa  ffeellddeerrííttééss..

Kék hírek
Nem jó egyedül… avagy
újra társat akarok

De ki hogyan választ? Milyen igé-
nyeket támasztunk, milyen vá-
gyakkal rendelkezünk a középkor
táján, második, esetleg harmadik
párkapcsolat létesítésekor? Kik
maradnak egyedül és kiknek sike-
rül ismét társra találniuk?
Túlzott, és sokszor irreális elvárá-
saink vannak leendõ partnerünk
kiválasztásánál. Ez gyakran oda
vezet, hogy olyat választunk, aki a
késõbbiekben nem váltja be vá-
gyainkat, de még a reális igénye-
inknek sem felel meg.

Társkeresésnél üres szavakat
hangoztatunk: pl. legyen becsüle-
tes, segítõkész, udvarias, hûséges,
érdeklõdõ, anyagilag stabil háttér-
rel rendelkezõ, káros szenvedé-
lyektõl mentes, hobbija, ízlése
egyezzen az enyémmel stb. Ám
nem biztos, hogy egy kapcsolatban
jobb társ lesz azokból, akik ezekkel
a tulajdonságokkal mind rendel-
keznek, mint akik nem.

Tapasztalataim szerint igényeink,
vágyaink, követelményeink betar-
tása helyett sok esetben több szint-
tel lejjebb választunk. Ennek oka,
hogy emberek vagyunk, és érzel-
meinket sokszor tudattalan lelki fo-
lyamatok irányítják. Olyanokat kí-
vánunk az esetleges új társtól, ame-
lyeket eddig – kényszerbõl – elõzõ
kapcsolatainkban elviseltünk (pl.
hogy ne igyon, ne dohányozzon). 

Vágyaink, kívánságaink azon-
ban legtöbbször csak illúziók ma-
radnak. Ennek oka az, hogy aki
megismerkedésünkkor (átmene-
tileg) absztinensnek mutatta ma-
gát – legyen az férfi vagy nõ – az
rövid idõn belül már a kapcsolat
elején újra italozó, dohányzó, dro-
gozó életmódot folytat, és ez az át-
meneti önmegtartóztató életmód
csak megtévesztés volt a kapcso-
latra kiszemelt párja felé.

A becsületesség követelménye
mögött nem csak az áll, hogy „ne
hazudj, ne lopj”, hanem inkább az,
hogy légy hûséges hozzám, mert az
elõzõ kapcsolatban sokat szenved-
tem amiatt, hogy megcsaltak,
megaláztak.

A segítõkészség követelménye
megint csak mást jelent, nem azt,
hogy segíts nekem amiben csak le-
het, pl. otthoni munkában, gyer-
meknevelésben, stb. Ennek üzenete
az, hogy így mutasd ki, hogy szeretsz
engem, segítsd begyógyítani lelki
sebeimet. Ezt a követelményt csak
úgy kaphatjuk meg, ha mi adunk
elõször szeretetet, és nem várjuk el
a másiktól, hogy csak õ adjon.

Törvényszerû, ha jó a kapcsolat,
hogy a - befektetett – szeretetün-
ket vissza fogjuk kapni kamatostul.
Amennyiben nem adunk, csak el-
várunk érzelmeket, úgy igen kevés
az esélye annak, hogy a várt szere-
tet, szerelem megtalál minket.
Táplálni kell érzelmeinket úgy,
mint pl. az autót – üzemanyaggal –
mert az autó, és mi is csak úgy mû-
ködhetünk, ha van energiánk, és az
feltölt minket, és így újra töltve ér-
zelmileg, másoknak is van mit to-
vábbadnunk.

Így van ez a szeretetnél, szere-
lemnél: ha nem kapunk érzelme-
ket, nem tudunk mit adni a másik-
nak. Kifogyunk, elfogyunk, kiürü-
lünk. Így társunk, gyermekeink,
hozzátartozóink látják ennek kárát.

Az hogy érdeklõdésünket, hob-
bijainkat is szeresse párunk, nem
lehet alapkövetelmény. Pl. kirán-
duljon velem, hegyre fel, völgybe
le, vagy színházba járó legyen, és
még táncolni is elvigyen, ha úgy kí-
vánom. Sok jó kapcsolatot isme-
rek, ahol ez nincs így, de sok rosz-
szat is, ahol mindez megvolt, csak
legtöbbször mással táncoltak,
mással kirándultak, vagy mentek
színházba, egészen addig, míg
tönkre nem ment a kapcsolatuk. 

Fontos, hogy ne akarjuk egy külö-
nösen rossz párkapcsolat vagy há-
zasság után az új társsal bepótoltat-
ni azokat a szórakozási formákat,
amit elõzõleg nem élhettünk meg,
mert a munkánk, a gyermek(ek)
nevelése ebben megakadályozott.
Párunk pedig ezekben a kérdések-
ben, soha nem volt társunk.

Szeretném, ha Önök gondolnák
tovább, biztos-e, hogy egy gazdag
partner boldoggá tesz-e egy élet-
re?!  Ha szeretet van, és összeille-
nek, akkor nagyobb anyagi jólét
nélkül is boldogok lehetnek, hiszen
egymást segítve, egymásra tud-
nak támaszkodni.

Válás vagy özvegység után is le-
het új és jó párkapcsolatot kialakí-
tani, legyünk kezdeményezõk és
bátrak, de maradjunk a realitás ta-
laján, önmagunkkal, és a másikkal
szemben is.

Végül, de nem utolsó sorban, ne
tévesszük össze irreális vágyain-
kat a szeretettel és szerelemmel,
mert életünk valódi célja a boldog-
ság, amelyet gyermekeink, hozzá-
tartozóink felé kisugározva to-
vábbadunk.

Így lesz teljes és szép az életünk.
dr. Sebestyén Tamás   

pszichológus

Lélekgyógyász

Kellemes kora õszi idõ, jó társaság, változatos
programok és hamisítatlan lengyel ízek várták 
a IX. budavári lengyel-magyar sportnapra láto-
gatókat. Bár versenyekben ezúttal sem volt hiány,
a rendezvénynek otthont adó nagy csatákat meg-
élt Czakó utcai sportközpontban ezúttal nem a
gyõzelem, hanem valóban a részvétel volt a fon-
tos.

Az ünnepélyes megnyitón Sutarski Konrád a
Budavári Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnö-
kének üdvözlõ szavai után dr. Nagy Gábor Tamás
köszöntötte a szép számú érdeklõdõt. Mint a pol-
gármester hangsúlyozta, a sport legnagyobb eré-
nye, hogy többek leszünk általa. Öröm látni, hogy
ezúttal is megtelt sportolni vágyókkal, kicsikkel és
nagyokkal a Czakó utcai sportcentrum, hiszen a
sport szeretete az egyik legerõsebb közösségépítõ
erõ. Marcin Sokolowski a Lengyel Nagykövetség

konzuli osztályvezetõje a nagy sportesemények
kapcsán a sport összetartó erejére mutatott rá, ar-
ra, hogy a történelem során a sport sohasem válasz-
totta szét, hanem összekötötte a népeket. 

A nap legmozgalmasabb eseménye, a hagyo-
mányos utcai futóverseny volt. Ezúttal 1,6 kilo-
métert teljesítettek a versenyzõk, akik közül az el-
sõ húsz helyezett egy-egy, az alkalomra készült pó-
lóval lett gazdagabb. Nem maradtak ajándék nél-
kül a többiek sem, hiszen mindenki, aki elindult
valamilyen sportprogramon egy szelet finom len-
gyel nápolyit kapott a szervezõktõl. Lehetett fociz-
ni, kosarazni, volt családi váltóverseny és futás, a
legkisebbek pedig kipróbálhatták a Titanic légvár
tûrõképességét. A nyugalmasabb elfoglaltságra
vágyókat kézmûves foglalkozások várták, az idõ-
sebbek pedig ingyenes vérnyomásmérésen és
egészségügyi tanácsadáson vehettek részt. Míg
folytak a sportesemények, készült a hagyomá-

nyos sûrû lengyel leves, amibõl mindenki
kapott egy jó tányérra valót. A jó ebédhez
pedig a Slaskie Bajery dél-lengyelországi
városi utcai zenekar jóvoltából zene is du-
kált.

Parázs küzdelmet hozott a szokásos
mini focitorna, melyet ezúttal a Budavári
Önkormányzat csapata nyert meg az
Országos Lengyel Kisebbségi Önkor-
mányzat és a Magyar Rádió elõtt. A nap
vége újabb izgalmakat hozott, a szokásos
tombola fõdíjaként ezúttal két varsói re-
pülõjegy és egy kerékpár is gazdára talált.

Lengyel, magyar két jó barát, együtt sportol, együtt…

Gyere hozzánk, sportolj velünk! 8-16 év közötti
mozogni, sportolni vágyó fiatalokat vár egy jó
csapat a Tabán mellett. 

A tájfutás, hivatalos nevén tájékozódási futás
lényege, hogy a versenyeken elõre elhelyezett el-
lenõrzõ pontokat kell megtalálni térkép és tájo-
ló (iránytû) segítségével. A rendezõk által kitû-
zött versenypályát minél rövidebb idõ alatt kell
lefutni. A versenyzõnek a térkép és egyéb isme-
retei alapján kell eldöntenie, számára melyik a
legkedvezõbb útvonal. Ha valaki nem túl jó fu-
tó, de jobb ötlete van a pontok megtalálására,
megelõzheti a nála jobb fizikumú társát. 

Ez a sport nagymértékben segít a gyerekek
önálló döntésképességének a kialakításában.

Sok félénk kisgyerekbõl vált az edzések, verse-
nyek hatására magabiztos, igazi sportoló, akik a
hétköznapi életben is magabiztosan használtak
térképet. 

Egyesületünk, a Tabáni Spartacus Sport és
Környezetvédõ SE Budapesten az I. kerület
Attila út 2-ben (pincehelyiség) található, itt vár-
juk (fûtött, komfortos öltözõvel) minden edzés
elõtt az érdeklõdõket. Érdemes kipróbálni, az
elsõ hét ingyenes, utána 2.500,- Ft/hó.

Edzés: minden héten, kedden és csütörtökön 
8-14 évesek részére du. 4–5 óráig,
15-16 évesek részére du. 5–6 óráig
Edzõ: Gyalog Zoltán, T: 06-70/229-81-32
Bõvebb információ az egyesületrõl, edzésekrõl a
www.tabanispartacus.hu (tájfutó szakosztály) ol-
dalon talál található.

Legyél tájfutó!

Immár harmadik alkalommal került megren-
dezésre az I. kerületi Rendvédelmi Labdarúgó
Torna a Czakón. Hagyományosan szeptember
elején összegyûlnek a kerület rendjéért, nyugal-
máért felelõs, illetve azért tenni akaró szerveze-
tek a Budavári Önkormányzat sporttelepén,
hogy kispályás labdarúgásban mérjék össze ere-
jüket. Idén valamennyi meghívott csapat elfo-
gadta a meghívást, így tíz alakulat csapott össze a
zöld gyepen. A rendezõ kerületi rendõrkapi-
tányság nevében  dr. Kesztyûs Rudolf ezredes,
kapitányságvezetõ köszöntötte a csapatokat,
majd dr. Nagy Gábor Tamás szólt a résztvevõk-
höz.  

Mint a polgármester kiemelte, a sport többek
között arra is kiváló alkalmat szolgál, hogy köze-
lebb hozza egymáshoz az embereket. Így van ez a
rendvédelmi kupa esetében is, melynek résztve-
või mindannyian a kerület rendje, a polgárok
biztonsága felett õrködnek, mégis csak ritkán
találkoznak egymással, a sport szeretete azon-
ban összekovácsolja õket. Bár mindenki gyõzni
akar, ezúttal mégsem az eredmény, hanem az
együttlét a fontos, ami lehetõséget ad új barátsá-
gok megkötésére is.

Mielõtt elkezdõdtek volna a mérkõzések,
rendhagyó jelenetnek lehettek tanúi a jelenlé-
võk, amikor Vecsey András tabáni önkormány-
zati képviselõ, közbiztonsági tanácsnok egy

„aranylabdát” adott át kerületünk rendõrkapi-
tányának. Dr. Kesztyûs Rudolf öt évvel ezelõtt,
szeptember 16-án vette át a kerületi rendõrség
irányítását, „ekkor rúgott elõször labdába a ke-
rületben”. Az évforduló alkalmából, megkö-
szönve eddigi munkáját, a megválasztását támo-
gató képviselõk ezzel az aláírásukkal ellátott lab-
dával kedveskedtek a kapitánynak.  

Kora délutánra megszületett a végeredmény,
az idei gyõztes és a vándorserleg õrzõje a
Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Kht. csa-
pata lett.

További helyezések:
2. Köztársasági Õrezred, Sándor Palota,
3. Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Kht.
Magyar Országos Levéltár,
4. Közép-Budai Tûzõrség csapata,
5. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum csapata,
6. Köztársasági Õrezred, Alkotmánybíróság,
7. I. ker. Rendõrkapitányság “B” csapata,
8. I. ker. Rendõrkapitányság “A” csapata,
9. Budavári Önkormányzat,
10. I. ker. Készenléti Polgárõrség csapata.

A rendezõk ezúton is köszönetet mondanak
a Budavári Önkormányzat, a Nemzeti Kul-
turális Örökségvédelmi Kht. és a HAFRAC tá-
mogatásáért. 

Rendõrök a Czakón

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma:

06-80-204-275



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..

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Budai Vár közelében a Logodi utcában
126 m2-es belsõ 2 szintes, 2 fürdõszobás, 2 konyhás, cirkófû-
téses, 2 generációnak is alkalmas öröklakás. Irányár: 45,9 M
Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065 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 el-
adó. Irányár: 22 M Ft + 3 M Ft garázs. Wágner Iroda Tel: 212-
1261, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu 

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.

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.

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 gázfûtéses,
jól átalakítható 1,5 szobás öröklakás. Irányár: 16 M Ft. Wágner
Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail:
wagnera1@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

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

BBpp..  VVII.. Kodály-köröndnél magasföldszinti, 52 m2-es, galé-
riázható, 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.

EEllaaddóó lakástulajdonjog a Várban a Táncsics Mihály utcá-
ban, 46 m2, 2 szobás, II. emeleti, utcai. Tel.: 06-70-385-7389.

II..  kkeerr..  Csalogány utcai 45 m2-es, világos, felújított, erkélyes
lakás akár irodának is eladó. Irányár: 16.5 Mio Ft. Tel.: dr.
Szûcsné, 06-30-436-0970. 

XXIIII.. zöldövezetében Rácz Aladár utcában szuperpanorá-
más 140 m2-es öröklakás 46 m2-es terasszal, 2 garázzsal, tá-
rolóval eladó. (Alapterülete: 116 m2 + 40 m2 terasz) Irányár:
66 M Ft + 3 M Ft/ garázs Wágner Iroda Tel: 212-1261
0620/399-3917. e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn,, a Tabánnál Duna felé nyíló, igényesen felújított,
modern 50 m2-es összkomfortos 1,5 szobás öröklakás kiadó.
Teljesen bútorozott, gépesített, a tetõteraszról káprázatos
panoráma. Bérleti díj: 100.000 Ft/hó Wágner Iroda Tel: 212-
2136, 0630/964-7065 e-mail: wagnera2@chello.hu

II..  GGeelllléérrtthheeggyyeenn - kertes társasházban panorámás, legfel-
sõ emeleti, 60 m2-es, 2 szoba hallos, egyedi gázfûtéses, víz-
órás öröklakás saját 4,2 m2-es tárolóval eladó. Alapterülete
57,5 m2 + 6,16 m2 erkély. Irányár: 36 M Ft Wágner Iroda Tel:
212-1261, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn,, a Naphegyen modern építésû, hívó liftes házban
IV. emeleti, csendes kert felé nyíló, 40,6 m2-es 1 szoba hallos,
világos, egyedi gázfûtéses öröklakás + 6,8 m2-es loggiával.
Irányár: 16,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-
7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

IIIIII..  ÓÓbbuuddáánn - a Testvérhegy lábánál - csendes, zöldövezeti
4 emeletes épületben lévõ I. emeleti, 68 m2-es teljes körûen,
igényesen felújított, 1 + 2 félszobás, étkezõ konyhás örökla-
kás loggával. A lakás eladó vagy kisebb I. kerületi lakásra cse-
rélhetõ. Irányár: 19,5 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  kkeerr..  HHeeggyyaalljjaa  úútt  1177..  sszzáámm  aallaatttt  zzáárrtt  uuddvvaarrii  ppaarrkkoollóótt  nnyyii--
ttoottttuunnkk..  HHaavviiddííjjuunnkk::  99000000,,--  FFtt,,  óórraaddííjjuunnkk::  8800  FFtt..  ÉÉrrddeekk--
llõõddnnii::  0066--2200--995566--11115566--ooss  tteelleeffoonnsszzáámmoonn..  

GGaarráázzss  kkiiaaddóó az I. Logodi és Mikó utca sarkán. Tel.: 06-30-
9816-647.

II..  kkeerr.. Avar utcában d-ny-i fekvésû, parkra nézõ, napos,
igényesen felújított 47 m2-es, nagy szobás, étkezõkonyhás la-
kás eladó. Irányár: 16.500.000,- Ft. Tel.: 06-20-43-676-40.

NNaapphheeggyyeenn 36 m2-es garzon kiadó hosszú távra október
1-tõl (bútorozott, önálló fûtés). Tel.: 375-6180; 06-30-
603-9460.

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 kü-
lönféle termékekkel kapcsolatos piackutatásra folyamatosan
keresek 18-60 éves korú budapesti nõket és férfiakat.
Jelentkezni: 06/20-495-0364; piackutatás@vipmail.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  lliissttáákk
kkéésszzííttééssee,,  nnaapprraakkéésszz  üüggyyffééllkkaappccssoollaatt..  CCíímm::  BBpp..  XXIIII..  BBöö--
sszzöörrmméénnyyii  úútt  1199//aa..  II..  AAttttiillaa  úútt  111177..  EEllõõzzeetteess  bbeejjeelleennttkkeezzééss::
220022--11116655;;  221144--44995599;;  0066--2200--882233--00220077..  

KKöözzööss  képviseletét, ingatlankezelését vállalom társashá-
zaknak, lakóparkoknak, irodaházaknak, különféle típusú in-
gatlanoknak, szakmai képesítéssel, gyakorlattal, referenciá-
val. Kerkuska Sándor. Tel.: 06-30-977-6612.

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, fogszabá-
lyozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  NNyyuuggddííjjaassookknnaakk  kkeeddvveezzmméénnyy!! Fogászati háttér bizto-
sított! 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

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

NNeeggyyvveenneesseekk,,  ötvenesek, nyugdíjasok értelmiségi baráti
társasága bõvülne intelligens, kulturált, jószívû, érzékeny, hu-
mort, kötetlen beszélgetéseket kedvelõ emberekkel. Jelige:
„barátság” 1462 Pf. 659.

Oktatás

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

AAnnaallíízziiss,, valószínûségszámítás, lineáris és komplex algeb-
ra tanítása. Több mint húszéves gyakorlat. Tel.: 213-7747;
06-20-518-2808.

OOllaasszz nyelvtanítás, érettségire felkészítés diplomás, gya-
korlott tanárnál az I. kerületben. Tel.: 06-30-349-6805.

FFrraanncciiaa  társalgás, szintentartás, korrepetálás. Több éves
külföldi tapasztalat. Tel.: 06-20-452-9007.

TTaappaasszzttaalltt középiskolai tanár vállal németoktatást minden
szinten, magyarból korrepetálást, érettségire felkészítést a
Moszkva térnél. Tel.: 06-70-50-134-74.

FFoorrddííttóó és tolmács tanítást, felkészítést vállal közép- és
felsõfokú angol nyelvvizsgára. Tel.: 214-0448.

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.budai-
ring.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.budavariautosiskola.hu;
bp2.mindenkilapja.hu. E-mail: autosuli@freemail.hu. Telefon:
201-2929, 224-0448. Mobil: 06-30-275-5105.

Adás-vétel

BBééllyyeeggggyyûûjjtteemméénnyyeekkeett,,  régi képeslapokat, régi pénzeket,
levélborítékokat legmagasabb áron vásárolok. Bp. V. Bécsi u.
5. Tel.: 266-4154.

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,,  kköönnyyvv--
ttáárraakkaatt,,  rrééggii  ttéérrkkééppeekkeett,,  mmeettsszzeetteekkeett,,  kkéézziirraattookkaatt,,  kkééppeess
lleevveelleezzõõllaappookkaatt,,  ppllaakkááttookkaatt,,  fféénnyykkééppeekkeett,,  eeggyyéébb  ppaappíírr--
rrééggiissééggeekkeett..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss,,  --éérrttéékkbbeeccssllééss,,  kkéésszzppéénnzzffii--
zzeettééss!!  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

AA  GGYYIIKK Mûhely szeptembertõl ismét indítja kreatív foglal-
kozásait 5-16 évesek számára. Részletes információk:
www.gyikmuhely.hu

IIddõõssggoonnddoozzáásstt vállal szakképzett, megbízható, középkorú
gondozónõ. Tel.: 06-70-227-3439.
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..  
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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! 
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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

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
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