
Budavár polgárai október 23-án délelõtt borús, esõs idõben, ernyõk erdejében
emlékeztek az 1956-os forradalom eseményeire és áldozataira. A tabáni em-
lékmûnél a 148. számú Boldogasszony Cserkészcsapat tagjai álltak õrséget. 

Felcsendültek Beethoven Egmond nyitányának hangjai, majd Ferenczy
Csongor színmûvész köszöntötte a megjelenteket. A Himnusz közös el-
éneklése után Zsitnyányi Ildikó történész értékelte a korabeli események
történelmi és politikai tanulságait. Beszédét egy idézettel kezdte: „Mohács
óta ez a nemzet nem egyszer süppedt vagy menekült tetszhalálba, azután
fölkelt sírjából, és ismét életre sorakozott... Az emberek hazájukra és ezál-
tal legjobb önmagukra ismertek, a tespedtnek hirdetett nemzet egyszerre
tevékeny lett, ki így, ki úgy, hírtelen lobbanással vagy lassan égõ tûzzel, ha-
lálra szántan s kételyekkel tusakodva, sokféleképpen, emberien...
Egyszerre emberi ranggá vált nemzetünkhöz tartozni.” Ezeket a sorokat
Féja Géza vetette papírra 1976-ban, Visegrádi esték címû regényében,
melyben Görgey Arthur tábornok vitatkozik Kossuth Lajossal arról, hogy
õ hogyan látja a magyar nemzetet.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a magyar történelem utolsó ilyen
nagy fellobbanásainak sorába tartozik, amikor a magyar nép kifejezte a nem-
zeti függetlenség és a társadalmi igazságosság utáni vágyát. Amit 1848. jelen-
tett a 19. századnak, azt jelentette 1956. a 20. századnak. 
Minden gyûlölködésre és félelemre alapozott rendszer napjai meg vannak
számlálva. Magyarország a történelem folyamán sokszor kényszerült eltûrni
idegen megszállókat, de arra ritkán volt példa, hogy saját vezetõi forduljanak
ellene, a megszálló csapatok módszereit is gyakran túlszárnyaló kegyetlenség-
gel. Ez történt 1956 elõtt, és a forradalmat követõ megtorlás éveiben.
1956 egyik legfontosabb ismérvének az tekinthetõ, hogy vezér nélküli forra-
dalomként indult. Az elsõ tüntetéseket, az elsõ fegyverhasználatokat követõ-
en, amikor még csak annyit lehetett sejteni, hogy a diktatúra rendszere meg-
bukott, nem anarchia jött létre, nem rablás és nem bosszúhadjáratok sora jel-
lemezte a vidék és a fõváros utcáit. Helyette megindult a társadalmi szervezõ-
dés, létrejött az önkormányzatiság, s ez 1956 egyik legnagyobb csodája és leg-
fontosabb öröksége. A politikai felsõ vezetés ugyan mindent megtett azért,
hogy a legnagyobb fegyveres „gócot”, Budapestet elzárja az ország többi részé-
tõl, ezzel a törekvésével gyakorlatilag akaratlanul lehetõséget adott arra, hogy
vidéken körvonalazódjanak a forradalom társadalmi alapjai.

Az 56-os forradalom és szabadságharcnak két olyan kitapintható vonulata
volt, amelyekkel politikai nézettõl függetlenül egyet lehetett érteni: ez a terror-
és diktatúra ellenesség, illetve a függetlenségre való igény. (Folytatás a 3. oldalon)
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Megszépül a Corvin téri templom
November végéig lezárul a Corvin téri kapucinus plébániatemp-
lom nyár végén megkezdett teljes körû külsõ felújítása. Befe-
jezõdik a díszkivilágítás kiépítése, s ezzel gyakorlatilag végéhez
ér a tér rekonstrukciója.

33 Erotika a könyvtárban
Fennállása óta aligha rendeztek olyan kiállítást az Országos
Széchényi Könyvtárban, amelynek bejáratán ott függött a korhatárt
jelzõ piros 18-as karika.   A Veszedelmes olvasmányok címû tárlat a
18. századi francia irodalom erotikus illusztrációit vonultatja fel.

4 Békés Itala gellérthegyi álmai
Békés Itala ötven éve játszik a Madách Színházban, de hatvan esz-
tendeje lépett a színi pályára. A kerületünkben élõ mûvésznõvel
gellérthegyi otthonában beszélgettünk.5

Hétfõtõl indul a busz 
a Fény utcai piachoz
Régi kívánsága vált valóra a vári lakóknak.
November 5-én 11 órától indul elsõ útjára a
110-es autóbusz, amely a budai Várból a Fény
utcai piachoz viszi majd az utasokat. A költsége-
ket a járat szorgalmazója, a Budavári Önkor-
mányzat vállalta magára. A busz munkanapo-
kon és szombaton, a piac nyitva tartásához iga-
zodva 30-60 percenként jár majd. A Dísz tértõl
6.00-19.00-ig, szombaton csak 14.00-ig, míg a
piactól 8-9 perccel késõbb indul vissza a járat.

A 110-es busz megállóhelyei:
1. Dísz tér vá. 2. Szentháromság tér 3. Bécsi ka-
pu tér 4. Ostrom utca 5. Moszkva tér (Várfok
utca) 6. Retek utca (Fény utcai piac) vá.

1. Retek utca (Fény utcai piac)vá.  2. Dékán ut-
ca 3. Moszkva tér (Várfok utca) 4. Mátray utca
5. Bécsi kapu tér 6. Kapisztrán tér 7.
Szentháromság tér 8. Dísz tér vá.

Indulási idõpontok a Dísz téri végállomásról
hétköznapokon: 6.00; 6.30; 7.00; 7.30; 8.00;
8.30; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00;
15.00; 15.30; 16.00; 16.30; 17.00; 18.00;
19.00

Indulási idõpontok a Retek utcai végállomás-
ról hétköznapokon: 6.08; 6.38; 7.08; 7.38;
8.08; 8.38; 9.08; 10.08; 11.08; 12.08; 13.08;
14.08; 15.08; 15.38; 16.08; 16.38; 17.08;
17.38; 18.08; 19.08 

Indulási idõpontok a Dísz téri végállomásról
szombati napokon: 6.00; 6.30; 7.00; 7.30;
8.00; 8.30; 9.00; 9.30; 10.00; 10.30; 11.00;
1130; 12.00; 13.00; 14.00 

Indulási idõpontok a Retek utcai végállomás-
ról szombati napokon: 6.08; 6.38; 7.08; 7.38;
8.08; 8.38; 9.08; 9.38; 10.08; 10.38; 11.08;
11.38; 12.08; 13.08; 14.08

A piaci járat vasárnap és munkaszüneti napo-
kon nem közlekedik.

„Az 1956-os forradalom lelki ünnepünk”

Az épített környezet értékeinek megóvása céljá-
ból több fontos döntést is hozott a Budavári Ön-
kormányzat képviselõ-testülete október 25-i ülé-
sén. Rendeletet alkotott a Kerületi Helyi
Védelemrõl, a Helyi Tervtanács megalakításáról,
illetve ideiglenes változtatási tilalmat rendelt el
az egykori Budavári Zsinagóga területét érintõen
arra az idõre, amíg el nem készül a középkori ro-
mok sorsát véglegesen rendezõ szabályozás.

A képviselõ-testület október végi ülésének elsõ
napirendi témája a Helyi Tervtanács megalakítá-
sa volt: rendeletet alkottak arról, hogy jöjjön létre
egy szakértõi testület, amely az építési, elvi építési
és fennmaradási engedélyek elbírálása keretében
szakmai segítséget nyújt a kerületi építéshatóság-
nak az esztétikummal, illeszkedéssel kapcsolatos
kérdésekben. A képviselõk döntése értelmében a
jövõ év elejétõl mûködõ grémium véleményezi
mindazokat az építészeti-mûszaki terveket, me-
lyek érintik az építmény külsõ megjelenését –
ilyenek mindenekelõtt az új épületek, illetve az új
emeletráépítések tervei, valamint a teljes felújí-
tásra vonatkozó dokumentációk. (Az országos
horderejû építkezések terveivel továbbra is a
Központi Településrendezési és Építési-mûszaki
Tervtanács fog foglalkozni, míg a fõvárosi jelen-
tõségû tervek minõsítése a Fõvárosi Tervtanács
feladata marad.)

Rendelet született az épített környezet Kerületi
Helyi Védelmérõl is. Az épített értékek helyi véde-
lem alá helyezése korábban a Fõvárosi Önkor-
mányzat kizárólagos jogosítványa volt, a módosí-
tott építési törvény azonban ezt a jogot már a kerü-
letnek is biztosítja. A Budavári Önkormányzat a

szabályozással megteremtette annak a lehetõsé-
gét, hogy helyi védettség alá helyezzen a kerület te-
lepülésképe és történelme szempontjából megha-
tározó jelentõségû településkaraktert vagy telepü-
lésszerkezetet, illetve épületeket, épületrészeket,
különleges kerteket, növényeket, szobrokat, em-
lékmûveket, mûtárgyakat. Azon építményeknél,
melyek helyi védelmet kapnak, bármilyen építési
munkát csak az elsõfokú építési hatóság elõzetes
engedélyével lehet majd elvégezni, s az engedélye-
zési eljárás során a tervet véleményeznie kell a fõ-
építésznek vagy a leendõ tervtanácsnak. 

A képviselõk civil szervezetek javaslatára változ-
tatási tilalmat rendeltek el az egykori Budavári
Zsinagóga területére (a Táncsics Mihály utca 21.
és 23. szám alatti telkekre). Dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester indoklásában elhangzott: a
feltárt, majd visszatemetett középkori zsinagóga-
épület bemutatásának módjáról még nem szüle-
tett szakmai döntés, ez a kérdés ugyanakkor lé-
nyeges a Babits sétány rendezése szempontjából.
A változtatási tilalom legfeljebb három évre szól,
ez idõ alatt elkészülhet a területre vonatkozó épí-
tési szabályzat, illetve elvégezhetõ a romok bemu-
tathatóságához szükséges további adatgyûjtés.

Ellenvetés nélkül döntött arról a képviselõ-tes-
tület, hogy kezdeményezze az önkormányzat a fõ-
városnál a budavári védett övezet üzemeltetésével
és mûködtetésével kapcsolatos döntési jogosítvá-
nyok átvételét. A felterjesztés oka, hogy a védett
övezetnek minõsülõ budai Várban a vonatkozó
behajtási-várakozási szabályokat sokan áthágják,
például a húsz perces benntartózkodásra jogosító
áruszállítási hozzájárulással egyesek egész nap a
területen belül parkolnak. (Folytatás a 2. oldalon)

A képviselõ-testületi ülésen történt

Tervtanács alakul a kerületben

A tabáni ‘56-os emlékmûnél dr. Nagy Gábor Tamás polgármester mondott ünnepi beszédet

Új segélyhívó központ 
Ingyenesen hívható Vészhelyzeti Információs
Központ kezdte meg mûködését Budapesten.
A Fõvárosi Közterület-felügyelet által üzemel-
tetett rendszer folyamatos kapcsolatban van a
rendõrség, a mentõszolgálat, a tûzoltóság, il-
letve a katasztrófavédelem központjaival, de
szükség esetén képes más hatóságok és a köz-
mûvállalatok riasztására is. 

A központ kiépítése egy évvel ezelõtt indult
meg azzal a céllal, hogy bármilyen típusú rend-
kívüli esemény kezelésére alkalmas rendszer
jöjjön létre. A konkrét vészhelyzetek, árvizek,
tûzesetek bejelentése mellett a 24 órán keresz-
tül mûködõ diszpécserszolgálat bármilyen más
közérdekû és azonnali intézkedést igénylõ ügy-
ben eljár. Így csõtörések, áramkimaradások, ké-
mény ledõlés, közterületi italozás, csendháborí-
tás, illegális-szemétlerakás, az ebtartás szabályai-
nak megsértése, tilosban parkolás, mozgássérült
parkoló illetéktelen használata, a közterületek
megrongálása, graffitizés esetében is várják a be-
jelentéseket. Ugyancsak segítséget lehet kérni a
központtól azokban az esetekben, amikor nem
egyértelmû az illetékesség megállapítása. 

A bejelentést követõen a diszpécserek átve-
szik az ügyintézést és megkezdik a feladatok
koordinálását. A Fõvárosi Közterület-felügye-
let hatáskörét érintõ ügyekben a felügyelet
Budapest utcáin 24 órás szolgálatot ellátó tíz
gépkocsis járõre közül a legközelebb tartózkodó
azonnal a helyszínre siet és megteszi a szükséges
intézkedéseket. A rendszer a beszélgetéseket di-
gitálisan rögzíti. 
A Vészhelyzeti Információs Központ éjjel-
nappal ingyenesen hívható telefonszámai: 
06-80-220-220, 06-80-330-330

Borsos-kiállítás
a Várnegyed Galériában

Budavár lakói a tavalyi esztendõt – a képzõmû-
vész születésének centenáriuma kapcsán –
Borsos Miklós emlékévként ünnepelték.
Magán- és közgyûjtemények összefogásával
számos galériában és múzeumban tartottak
mûveibõl emlékkiállítást. A Várnegyed
Galéria október 18-án megnyílt tárlatának kü-
lönlegességét az adja, hogy a bemutatott grafi-
kák, kisplasztikák és szobrok két neves hazai
zenemûvész: Maros Éva hárfa- és Geiger
György trombitamûvész  magángyûjteményé-
nek darabjai. (Folytatás az 5. oldalon) 
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(Folytatás az 1. oldalról)
A helyzet kialakulásában nem kis szerepe van an-
nak, hogy a behajtási-várakozási hozzájárulásokat
a fõpolgármester megbízása alapján egy, a kerü-
lettõl idegen és távol lévõ, helyi ismeretekkel
nem rendelkezõ magán cég adja ki. Célszerû len-
ne tehát, ha a behajtásra és a várakozásra vonat-
kozó szabályokat a Budavári Önkormányzat hatá-
rozhatná meg, és azokat a kerületi polgármesteri
hivatal köztisztviselõi hajtathatnák végre. Mivel a
kerület 2008-ban korszerû rendszámfelismerõ
rendszert tervez kiépíteni, különösen idõszerûvé
vált az említett fõvárosi hatáskörök átvétele.

Egyhangú határozat született a Budavári Ön-
kormányzat 2008. évi belsõ ellenõrzési tervérõl
is. E szerint a jövõ évben egy intézményben lesz
felügyeleti ellenõrzés (átfogó vizsgálat), szabály-
szerûségi ellenõrzést tizenkét intézménynél vé-
geznek el, míg a pénzügyi ellenõrzések a
Polgármesteri Hivatal számláinak, illetve az euró-
pai uniós pályázati pénzek felhasználásának vizs-
gálatára fognak kiterjedni.

Tovább bérelheti helyiségét a Taxi 2000

Miután a Taxi 2000 Kft. által használt, Attila út
33. szám alatti, önkormányzati tulajdonú alagsori
helyiség bérleti ideje lejárt, a cég kérvényt nyújtott
be a bérlet meghosszabbítására. Vecsey András
képviselõ  a testületi ülésen a hosszabbítás elutasí-
tására tett javaslatot, mert mint mondta, a házban
lakókat zavarja a vállalkozás – a lakók emiatt már
bírósághoz is fordultak, amely jogosnak ítélte pa-
naszaikat. A tabáni képviselõ szerint a kulturált
együttélésre alkalmatlan taxisoknak olyan helyet
kellene keresni, ahol nem zavarnak lakókat.

Vadász Ildikó, a vagyoni iroda vezetõje a pana-
szok kapcsán elmondta: a lakók problémáját
nem oldaná meg, ha bérelt helyiségbõl kiraknák
a vállalkozást, ugyanis a társasházban saját tulaj-

donú helyiségük is van, ahol továbbra is mûköd-
hetnek. Ráadásul ha az önkormányzat helyisége
megüresedne, nem biztos, hogy azt újból ki tud-
nák adni a rossz adottságai miatt. Így a kerület
nem csak a bérleti díjtól esne el, hanem a tulaj-
donrészére esõ közös költség fizetésének kötele-
zettsége is terhelné a továbbiakban. 

A képviselõ-testület - mérlegelve az érveket és
ellenérveket - a helyiségbérlet meghosszabbításá-
ról döntött.

Kötvénykibocsátást készít elõ 
az önkormányzat

A képviselõ-testület úgy határozott, hogy a kerü-
let közép-és hosszú távú fejlesztési céljai megva-
lósításához az önkormányzat másfél milliárd fo-
rint névértékben zártkörû kötvényt bocsát ki, a
lebonyolításra és a jegyzésre pedig pályázatot ír-
nak ki a pénzintézetek számára. 

Dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató a
kötvénykibocsátás szükségességét azzal indokol-
ta, hogy a kormány programja alapján az önkor-
mányzat központi forrásból származó bevételei
reálértéken folyamatosan csökkennek, így a ke-
rület hosszabb távú fejlesztését, az uniós pályáza-
tok önrészét csak külsõ források bevonásával
tudják biztosítani. A jelenlegi pénzpiaci feltéte-
lek mellett a zártkörû önkormányzati kötvény-
kibocsátással teremthetõek meg a szükséges fej-
lesztési források, ami kedvezõbb, mintha hitelt
vennének fel, vagy erõltetett ütemû vagyonérté-
kesítésbe kezdenének.

Az önkormányzat várja azoknak a pénzin-
tézeteknek a jelentkezését, akik megfelelnek a
pályázati felhívásnak. Ez az önkormányzat
honlapján olvasható: www.budavar.hu . 
A kötvénnyel kapcsolatban érdeklõdni a
Polgármesteri Hivatal pénzügyi igazgatósá-
gán, a 458-3023-as telefonszámon lehet. -d-

Az idei évtõl kezdve a kerület kezdeményezésére
az önkormányzat, az ÁNTSZ, a rendõrség, a
FõKERT és a Máltai Szeretetszolgálat munka-
társai közösen ellenõrzik a hajléktalanok által la-
kott közterületeket és igyekeznek megoldást talál-
ni az utcán élõk gondjaira. 

Mint Hugyecz György az önkormányzat védelmi
ügyintézõje elmondta, rendszeresen érkeznek la-
kossági bejelentések a hajléktalanokkal kapcso-
latban az önkormányzathoz. A kerületiek elsõsor-
ban a parkokba, lépcsõk alá, a vároldal beugrói-
ba, játszóterekre beköltözõ fedél nélküliekre pa-
naszkodnak. A legtöbb esetben alkalmi mene-
dékhelyekrõl van szó, azonban egyre többen van-
nak olyanok, akik hosszabb idõre rendezkednek
be egy-egy védettebbnek vélt helyen. Nem csak
aludni járnak vissza, hanem életvitelszerûen
használják a jobb sorsra érdemes közterületeket.
Fõznek, italoznak, nagy mennyiségû hulladékot
halmoznak fel hajlékaikban, nem kevés bosszú-
ságot szerezve ezzel a környéken élõknek.
Ráadásul testi szükségleteiket is a környéken vég-
zik, ami nem csupán esztétikai probléma, hanem
járványügyi szempontból is veszélyeket rejt magá-
ban. Az idei évben ráadásul egyre többen jönnek,
a Belvárosból kiszoruló hajléktalanok szívesen
választják a jó koldulási lehetõségeket kínáló
Várnegyedet. Látva ezt a kedvezõtlen tendenciát,
az önkormányzat együttmûködést kezdeménye-
zett a társszervekkel, hogy együtt találjanak meg-
oldást a problémára.

A rendszeres ellenõrzések célja az, hogy ember-
séges eljárás keretében vegyék rá az utcán élõket a
közterületek elhagyására, egyúttal ismertetik a
szociális ellátórendszerbe kerülés feltételeit és le-
hetõségeit. A hajléktalanok távozása után az ösz-

szegyûlt szemetet elszállítják, majd fertõtlenítik a
területet. Sajnos gyakran elõfordul, hogy a hajlék-
talanok még aznap visszatérnek, azonban több-
szöri „kiköltöztetés” után a tapasztalatok szerint
jó idõre elkerülik a környéket. 

Természetesen nem rajtaütésszerû akciókról
van szó, a Máltai Szeretetszolgálat emberei elõze-
tesen felkeresik a hajléktalanokat és tájékoztatást
nyújtanak a takarítás tervezett idejérõl. A védelmi
ügyintézõ ugyanakkor hangsúlyozta: a hatóságok
csak akkor léphetnek fel, ha szabálysértéssel talál-
koznak. A padokra például bárki, bármennyi ide-
ig leülhet, azonban senki sem használhatja életvi-
telszerûen a közterületeket, nem szemetelhet és az
önkormányzat rendelete értelmében a közterüle-
teken alkohol fogyasztása is tilos. A megelõzés ér-
dekében megoldást jelent a hajléktalanok által la-
kott területek lezárása, azonban az esetek jelentõs
részében a rácsok felszereléséhez szakhatósági en-
gedélyekre is szükség van. Fõleg a várfal beugrói,
illetve a Várba vezetõ lépcsõk alatti területek lezá-
rása okoz gondot, hiszen ehhez a mûemlékvédel-
mi hatóságok beleegyezése is szükséges. 

Visnyei Emõke a Máltai Szeretetszolgálat mun-
katársa szerint a legnagyobb gondot az jelenti,
hogy a hajléktalanok jó része maga választja ezt az
életformát, ezért nem is akar együttmûködni a
szolgálattal. Pedig van esély visszatérni a társada-
lomba, igaz ehhez kitartásra van szükség. Apró lé-
pésekkel lehet elõrejutni, már az is nagy öröm, ha
valakit sikerül elhelyezni egy otthonban és nem
találkoznak vele néhány hét múlva újra az utcán.
Akik megfelelnek a követelményeknek, szinte
bármikor bejuthatnak a hajléktalanszállókba is,
sõt albérleti támogatást is lehet kapni, azonnali
megoldást pedig a nappali és éjjeli melegedõk,
menedékhelyek jelentenek. Gondot jelent
ugyanakkor, hogy alig van páros szálló, az élettár-
si kapcsolatban lévõ hajléktalanok így nem tud-
nak együtt menni a szállókba. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy elsõsorban a magányos hajlékta-
lanok képtelenek tolerálni a szállókat. Általában
szociálisan sérült, közösségben élni képtelen em-

berekrõl van szó. Sokan vannak, akiknek a legele-
mibb készségeket is meg kell tanítani, melyek nél-
kül eleve nem mehet szállóra. Mindezt tetézi,
hogy a hajléktalanok többsége súlyos egészség-
ügyi problémákkal küzd, szép számmal vannak
közöttük alkoholbetegek és mentális zavarokban
szenvedõk. A Máltai Szeretetszolgálat szakembe-
re szerint a budai oldalon a harmadik és a tizen-
egyedik kerületben élnek jelentõs számban haj-
léktalanok, az elsõ kerületben inkább „dolgoz-
nak”, mivel itt rendkívül jók a koldulási és gube-
rálási lehetõségek. Gondot okoz, hogy Budán
rendkívül hiányos az ellátórendszer, szálló nin-
csen, összesen három nappali melegedõ és egy éj-
jeli menedékhely mûködik. Pedig a Máltai
Szeretetszolgálat csak Budán közel nyolcszáz haj-
léktalannal tartja a kapcsolatot, akik közül évente
80-100 embert tudnak valamilyen formában in-
tegrálni a társadalomba. 

Ugyanakkor sajnos egész Budapestre jellem-
zõ, hogy egyre több a hajléktalan, a rosszabbodó
gazdasági helyzet és az OPNI bezárása miatt pe-
dig még több fedél nélküli emberre lehet számí-

tani. Ami az elsõ kerületet illeti elmondható,
hogy legalább nem nõtt az utcán élõk száma.
Vannak persze olyanok, akik már egy éve itt él-
nek, de nem ez a jellemzõ. Összességében kerü-
leti szinten nem rossz a helyzet, fõleg a Batthyány
téren lehet folyamatosan hajléktalanokat látni,
de ennek az az oka, hogy tömegközlekedési góc-
pontként egyfajta találkozóhelyként funkcionál.
Ráadásul a Máltai Szeretetszolgálat 24 órás
egészségügyi centrumot üzemeltet a Batthyány
téren ahol éjjel-nappal orvos és nõvér várja a rá-
szoruló hajléktalanokat. Itt mûködik a tizenöt
ágyas lábadozó is, ahol azok kapnak ellátást, akik
egészségi állapotuk miatt nem maradhatnak az
utcán, ugyanakkor nem szorulnak kórházi keze-
lésre. A Batthyány téren mûködik a szolgálat ut-
cai tizennégy fõs gondozó bázisa, ahol szociális
munkások és szociálpedagógusok foglalkoznak
a fedélnélküliekkel. 

Az utcán élõ hajléktalanokról a Menhely
Alapítvány éjjel-nappal hívható diszpécserszolgá-
latán keresztül lehet bejelentést tenni a 388-14-
86 telefonszámon.   -pp-

DDrr..  NNaaggyy  GGáábboorr  TTaammááss  minden hónap elsõ és harmadik szerdája Polgármesteri Hivatal, Kapisztrán tér 1.
polgármester elõzetes idõpont-egyeztetés:

458-3012  
SSeeddiiáánnsszzkkyy    JJáánnooss minden hónap elsõ hétfõjén 10-12 óráig     Polgármesteri Hivatal,  Kapisztrán tér 1.   
alpolgármester elõzetes idõpont-egyeztetés: 

458-3000/3142-es mellék
DDrr..  AAppaaggyyii  BBaarrnnaabbááss minden hónap utolsó kedd 18-19 óra Kapisztrán tér 1. II. emelet, Képviselõi 
Fidesz-KDNP szoba
1. sz. választókerület
DDiióóssllaakkii  FFeerreenncc  minden hónap elsõ csütörtök 17-18 óra SZDSZ iroda (Fõ u. 6.)
MSZP-SZDSZ, listás 
DDoobbrráánnyyii  TTaammááss minden hónap elsõ csütörtök 17 óra Kapisztrán tér 1. II. emelet, Képviselõi 
MDF, listás szoba
GGeeccssee  GGáábboorr - -
MSZP-SZDSZ, listás
HHoorrvváátthh  OOrrssoollyyaa minden hónap elsõ csütörtök 17-18 óra Szent Gellért Általános Iskola könyvtára
Fidesz-KDNP (Naphegy u. 14.)
11. sz. választókerület
IIvváánnyyii  TTiibboorr minden hónap második péntek 15-17 óra Krisztina tér 1. Irodaház I. emelet
MSZP-SZDSZ, listás
DDrr..  JJeenneeyy  JJáánnoossnnéé minden hónap elsõ hétfõ 17-18 óra Nevelési Tanácsadó 
Fidesz-KDNP (Logodi u.)
7. sz. választókerület
KKiibbééddii  TTaammááss telefonos egyeztetés alapján
MSZP-SZDSZ, listás 06-20-941-35-43
KKiirráállyy  KKoorrnnééll minden hónap elsõ szerda 17-18 óra Idõsek klubja (Fõ u. 31.)
Fidesz-KDNP Elõtte telefonon bejelentkezni
3. sz. választókerület a 06-20-557-31-10 számon.
KKoovvááccss  GGyyöörrggyy minden hónap második szerda 16-17 óra Idõsek Napköziotthona
Fidesz-KDNP (Roham u. 7.)
9. sz. választókerület
DDrr..  LLoovváásszz  GGaabbrriieellllaa minden héten szerdán 16 óra Krisztina tér 1. I. emelet
MSZP-SZDSZ, listás
LLoovváásszz  LLáásszzllóó minden hónap elsõ péntek 15 óra
MSZP-SZDSZ, listás
MMaajjoorrooss  SSáánnddoorr még nem adott meg idõpontot
Fidesz-KDNP
2. sz. választókerület
OOrrcczzyy  AAnnttaall  minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óra Sánc utcai Uránia
Fidesz-KDNP Csillagvizsgálóban
14. sz. választókerület
PPaatttthhyy  SSzzaabboollccss még nem adott meg idõpontot
Fidesz-KDNP
10. választókerület
DDrr..  PPóóssffaaii  GGáábboorr minden hónap utolsó kedd 18-19 óra Hattyú u. 16. (Idõsek Klubja)
Fidesz-KDNP
6. sz. választókerület
RRoottyyiiss  JJóózzsseeff minden hónap negyedik kedd 15-17 óra Krisztina tér 1. I. emelet
MSZP-SZDSZ, listás
DDrr..  TTaammáássii  RRóóbbeerrtt minden hónap elsõ hétfõ 14.30-15.30-ig Toldy Ferenc Gimnázium
Fidesz-KDNP
4. sz. választókerület
TTíímmáárr  GGyyuullaa minden hónap elsõ szerda 17-18 óra Várnegyed Galéria
Fidesz-KDNP (Batthyány u.)
5. sz. választókerület
VVeeccsseeyy  AAnnddrrááss  minden páros hónap elsõ hétfõ 17-19 óra Tabáni Múzeum (Döbrentei u. 11.)
Fidesz-KDNP
13. sz. választókerület
VVeelleezz  ÁÁrrppáádd telefonos egyeztetés alapján
MSZP-SZDSZ, listás 06-20-363-18-95 vagy 1-225-00-36

VVeelliicchh  KKaattaalliinn minden hónap elsõ kedd 16.30 – 17.30 Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda
Fidesz-KDNP (Lovas út 3.)
8. sz. választókerület

A képviselõ-testületi ülésen történt

A kerület ellenõrizné a vári behajtást
Fogadóórák

Kerületi hajléktalan körkép

Fedél nélkül

Föld alatti transzformátorház épült a Vérmezõn
Elkészült az ELMÛ új, föld alatti alállomása a
Vérmezõn: a korszerû létesítmény hálózatba kap-
csolásával a szolgáltató ezentúl még nagyobb
üzembiztonsággal tudja kiszolgálni a kerületi fo-
gyasztókat. 

Néhány hónappal ezelõtt még óriási, közel
húsz méter mély gödör tátongott a Vérmezõ kö-
zepén, ennek azonban ma már nyomát sem látni:
az új, föld alatti transzformátorállomás tetején
gyakorlatilag ugyanúgy néz ki a park, mint régen
– csak épp egy fokkal rendezettebb lett. A Budai
Önkéntes Ezred katonáinak emlékmûvét felújít-
va visszaállították és körülötte a lépcsõsort is újjá-
építették. Az építési terület helyén megfiatalítot-

ták a növényzetet, illetve a parkban közel félszáz
új facsemetét ültettek.

A transzformátorállomás jelenlétére csak né-
hány szellõzõrács és az újjáépített lépcsõsor szélén
elhelyezett bejárat utal: innen lehet lejutni az alál-
lomás mélyére, ahol két, nyolcvan tonnás transz-
formátor üzemel. Az új, 120/10 kV-os alállomás
az Attila út és a Bugát lépcsõ sarkán lévõ, több
mint ötven éves trafóházat váltja ki. A vérmezõi
beruházás összköltsége kétmilliárd forint volt. A
fejlesztéssel jelentõsen sikerült javítani az I., II. és
XII. kerületek energiaellátásának üzembiztonsá-
gát, a 10 kV-os kapacitásbõvítéssel ki tudják elégí-
teni a fogyasztók növekvõ teljesítmény-igényét.
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(Folytatás az 1. oldalról)
A magyar nép nem a szocializmus megreformá-
lása miatt vonult az utcára: független, magyar ér-
dekeket képviselõ politikát akart, és demokrati-
kus társadalmi átalakulást. S ezen törekvések
miatt volt egyben világtörténelmi esemény is, hi-
szen elõször fordult elõ a bolsevizmus történeté-
ben, hogy egy egész nép fellázadt a totalitarizmus
ellen, és bár gyõzni nem tudott, gyógyíthatatlan
sebet ejtett a kommunizmuson. „A leigázott, bi-
lincsbe vert Magyarország többet tett a szabadsá-
gért és igazságért, mint bármely nép a világon…”
– írta Camus 1957-ben, a forradalom elsõ évfor-
dulóján. 1956-ban azonban nemcsak a rendszer
ellenzõi lázadtak fel a diktatúra ellen, hanem ez-
zel párhuzamosan a kommunista párton belül is
megindult az erodálódási folyamat.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc a
nemzeti újjászületés egyik legnagyobb ünnepe-
ként él. Bár ’56-ot is sokféle társadalmi státusú,
kultúrájú, világnézetû, politikai értékrendû em-
ber élte meg, alá tudták rendelni egyéni érdekei-
ket a haza érdekének. Örökségként olyan értéke-
ket hagytak ránk, mint a szabadság, a független-
ség, a hazaszeretet, a bátorság, az áldozatkészség. 

1956 minden, a diktatúra ellen fellázadó ma-
gyar ember forradalma és szabadságharca volt: a
nemzet hosszú idõ után ismét kezébe vehette sor-
sát, hogy kivívja függetlenségét, hogy egységes, de-
mokratikus állammá váljék. 1956 fõhajtás azok
elõtt, akik bebizonyították, hogy nincs olyan zsar-
nokság, amely össze ne omlana egy nemzet közös
akaratától. Az õ példájuk adott évtizedeken át re-
ményt arra, hogy amit akkor a nagyhatalmi poli-
tika és a hazai régi-új politikai vezetést hatalomra
segítõ idegen katonai túlerõ miatt nem sikerült
megvalósítani, az a rendszerváltással végre betel-
jesedjen – zárta beszédét Zsitnyányi Ildikó.

A történész szavait követõen Szabó Dávid, a
Budapesti Operettszínház fiatal mûvésze a
Jekyll és Hyde címû musical Eljött az óra címû
dalát énekelte el.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester ünnepi
beszédének bevezetõjében az emlékmû szimbó-
lumára utalva, szólt a közönséghez: - Itt állunk az
igazság madarának szobra elõtt, amely éppen el-
röppen. 1956 és ’90 között nem lehetett beszél-
ni a forradalomról, csak a lelkek legmélyén tud-
tunk ünnepelni. Köszönet jár mindazoknak,
akik megõrizték és felfedték a „titkot”. 

Újra és újra felmerül a kérdés, hogy van-e ’56-
nak egy igazsága, vagy ahány ember él, annyi ’56
létezik? Vajon, ha létezik egyetlen igazág, akkor

mi az? Forradalom vagy ellenforradalom?
Népfelkelés vagy szabadságharc? 1956 októbere
talán több is volt, mint forradalom. A történe-
lemben ugyanis a forradalomhoz a terror is hoz-
zátartozott. „Csak a terror szülheti meg az új em-
bert” - emlegették. „Az igazi forradalom minden
kapcsolatot megszakít a törvénnyel” - írták má-
sok. A pesti forradalom során ez nem így tör-
tént. A forradalmárok visszaállították a kommu-
nista önkény által félreállított törvényt.

A történelem bebizonyította, hogy a reform,
csak arra alkalmas, hogy megmutatkozzék, mi az,
ami elnyomja az embereket. Hiába voltak refor-
mok, hiába a Rajk-temetésen tett fogadkozások,
a dolgok nem változtak. Október 23-án a diákok
utcára mentek, és kimondták az igazságot.
Amikor mindezt a rádión keresztül is meg akar-
ták tenni, közéjük lövettek. Õk mégsem hagyták
magukat. 

Számon tartja-e valaki, hogy hányan haltak meg
1956-ban az ÁVÓ-sok közül? Mindössze 17-en. A
forradalmárok – akár az ismert történetben
Szabó bácsiék – összegyûjtötték foglyaikat, hogy
bíróság elé állítsák õket. A Maros utcában 150
foglyot õriztek. A forradalom leverése után azo-
kat, akik ebben az akcióban részt vettek, köztörvé-
nyes vádakkal, gyilkossággal, rablással állították
bíróság elé. Így terjedtek a hazugságok, amelyek

azt sugallták, hogy október 23-án nem is történt
semmi. Ám minél több részlet kiszivárgott, annál
fényesebben csillogott a forradalom igazsága. 
Az 1956-os forradalom lelki ünnepünk. Ma már
beszélhetünk róla, hiszen történelmünkben ez a
legközelebbi, legintimebb fordulat. Kodály
Zoltán ki merte mondani, hogy népünk „ne
csak külsõségekben legyen magyar, hanem a lel-
kek mélyén is”.  Tamási Áron annak idején úgy
fogalmazott: „Vágyakozó, tiszta forradalom
volt.” Az ünnepség szónoka Tamási Áron
Magyar Fohászának utolsó soraival zárta ünnepi
beszédét: „Méltó életünkért szóban és cseleke-
detekben a történelemhez fohászkodunk.
Fohászkodunk mindnyájan, munkások, parasz-
tok és ifjúság, nemkülönben jövõt álmodó köl-
tõk, akik mind és mindig rendületlenül hívei va-
gyunk hazánknak.”

Az ünnepség záró akkordjaként a tabáni em-
lékmû talapzatánál dr. Nagy Gábor Tamás pol-
gármester és Sediánszky János alporgármester a
Budavári Önkormányzat nevében, dr. Csák
Imre alezredes a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeuma képviseleté-
ben koszorúzott. Ezt követõen a kerületi párt- és
civil szervezetek, valamint a lakosság képviselõi
helyezték el koszorújukat és a megemlékezés vi-
rágait.    r.

Vízivárosi vetélkedõ felsõsöknek
A Fõvárosi Szabó Ervin könyvtár vízivárosi olvasó-
termében egyfordulós írásbeli vetélkedõ lesz az elsõ
kerület VII. és VIII. osztályosai számára a Víziváros
történelmérõl, nevezetességeirõl, híres szülötteirõl.
A vetélkedõ kérdéseire a válaszokat megtalálhatják
a gyerekek a könyvtárban, (ezekrõl lista is készült) a
Fõ u. 11-13. szám alatt. Nyitva tartási idõ: hétfõn 10-
14, kedden és pénteken 13-19 óráig. 

A siker érdekében könyvtárbemutatókat is tarta-
nak a gyerekeknek, a történelem tanárok a 225-
1231-es telefonszámon jelezhetik erre igényüket. A
bemutatók a nyitva tartás elõtt, illetve szerdai napo-
kon is lehetségesek – megbeszélés szerint. A feladat-
lapokat november 6-ától, keddtõl vehetik át az olva-
sóteremben. A versenyzéshez ingyenes regisztációs
olvasójegy kiváltása szükséges a könyvtárban.

Kodály Zoltán emlékére
Ismét Kodály Zoltánra emlékeztek a Farkas Ferenc
Zeneiskolában, ezúttal egy emlék-kiállítás formájá-
ban október 13-án. A kiállítás anyaga elsõsorban
fotókból és dokumentumokból áll. Beischer-Matyó
Tamás zeneszerzõ, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem tanára beszédében kiemelte Kodály
Zoltán zeneszerzõi nagyságát és feltette a kérdést:
miért épül le nálunk a zeneoktatás, holott az egész
világon szorgalmazzák a zenetanulást. A mûsorban
egyebek mellett hangszeres és vokális mûvek
hangzottak el zeneiskolai elõadók tolmácsolásában.

Egyesületi klubnap
NNoovveemmbbeerr  1144--éénn 1177  óórraaii  kkeezzddeetttteell tartja a
Kézfogás Testvérvárosi Egyesület klubnapját, me-
lyen beszámoló hangzik el a regensburgi kapcsolat-
ról.  Helyszín: a Várnegyed Galéria (I. ker.,
Batthyány u. 67). Mindenkit szeretettel várnak.

Nagycsaládosok összejövetele
Kedves I. kerületi NOE tagok! 
Szeretnénk megújítani a Nagycsaládosok Országos
Egyesületének I. kerületi szervezetét, ezért nnoovveemm--
bbeerr  2211--éénn,,  sszzeerrddáánn 1188  óórraakkoorr összejövetelt tar-
tunk minden érdeklõdõ (régi és új tag) számára.
Helyszín: I. ker., Attila út. 63. NOE tagsági igazol-
ványt mindenki hozzon magával!

Röviden

A megemlékezés a Himnusz közös eléneklésével kezdõdött

„Az 1956-os forradalom lelki ünnepünk” Besározott magyar csoda
Reménykedtem a reménytelenben: az elmúlt
esztendõ méltó ünnepe lesz az 56-os forrada-
lomnak. De nem így lett: fél évszázad keserûsé-
ge nem volt elég ahhoz, hogy l956 mindenkié
legyen. Hogyan is lehetett volna. Annyi évtized
aljas hazudozását nem lehetett kitörölni.
Tavaly október 23-án hiába volt az ünneplõbe
öltözött szív, emlékezés a sugárzó napokra,
mindenbe belejajdult a gyalázat és a megalázta-
tás, a gyász és a kopjafák csöndje.

A zsarnoki években milliók gyûlölték az or-
szágot rettegésben tartó kommunista egyed-
uralmat. Mindenki úgy érezte, présben él, és las-
san kibírhatatlan a szegénység, a megaláztatás.
l956. október 23-án kártyavárként omlott össze
a hazug és erkölcstelen rendszer. Hiába volt a
Moszkvából irányított vezetés, a gerinctelen la-
kájok a Szovjetunióba szöktek, a szétszaggatott
országot szovjet tankok taposták, Budapestet
rommá lõtték - de az emberek nem féltek!

Tizenkét napon keresztül boldog volt
Magyarország. Élethalálharcát vívta. És min-
denki hitt a feltámadásban!  A pesti srácok tes-
tükkel védték egymást, benzines palackokkal
lobbantották lángra a harckocsiszörnyeket.
Halottak napján az ablakba kitett gyertyák
arany lángja világította be a fõvárost.
Azután a maradék reményt is legázolták.
Iszonyú megtorlás következett.

Olvasom az egyik kivégzési jegyzõkönyvet. T.
I. elsõrendûrendû vádlott halálbüntetésének
végrehajtásáról. (l957. június 27.) A bakó mel-
lett ott állt a segéd is. A kivégzés megkezdésé-
nek idõpontja: 6 óra 37 perc. A halál bekövet-
kezett: 6 óra 48 perckor. Tizenegy hosszú per-
cen át szenvedett, küzdött a fiatal test az éle-
tért! Ezután a kivégzett még fél órán keresztül
a bitófán függött. A „vendégek” beszélgettek, a
függöny mögül kilesõ Kádár Jánoshoz siettek,
egymást lökdösve, hogy tüzet nyújtsanak erõs
cigarettájához. Az édesanyák pedig megõszül-
tek a halálhírre.

A mai magyar társadalom nem tud mit kez-
deni l956 örökségével. Harmincöt éven át élt
úgy, hogy a népnyúzó hatalom a letiport sza-
badságharc gyalázásával legitimálta magát.
Szinte mindenkivel hûségesküt íratott alá.
Hallgatni kellett, hogy épüljön a hazugság
börtönfala. Füst Milán, Németh László, Illyés
Gyula, Tamási Áron gyönyörû vallomása
mellett álljon itt befejezésül Örkény István fá-
jó-szép üzenete: „Budapest ma annyit tesz,
hogy hõsiesség. Budapest, minden nyelvén a
világnak, azt jelenti: hûség, önfeláldozás,
nemzeti becsület. Minden ember, aki szereti
szülõvárosát, azt kívánja: légy te is olyan, mint
Budapest.” Fenyvesi 

November végéig lezárul a Corvin téri kapucinus
plébániatemplom nyár végén megkezdett teljes
körû külsõ felújítása. A mûemléki rekonstrukció
során megújul a tetõszerkezet, eredeti formájá-
ban állítják helyre a homlokzati díszítõ elemeket,
az Árpádházi Szent Erzsébet nevét viselõ temp-
lom déli oldalán pedig láthatóvá teszik az egyko-
ri dzsámi megmaradt falazatát. Az önkormány-
zatnak köszönhetõen befejezõdik a díszkivilágí-
tás kiépítése s ezzel gyakorlatilag végéhez ér a
Corvin tér rekonstrukciója. 

Mint Leopoldo Ingegneri a Corvin téri templom
plébánosa a Várnegyednek elmondta, a 30 mil-
lió forintba kerülõ rekonstrukció a kapucinus
rend, az egyházmegye és a férfi szerzetesrendek
konferenciája segítségével, valamint a plébánia
és a hívõk hozzájárulásá-
ból valósulhatott meg, a
díszkivilágítás kiépítését
pedig az önkormányzat
vállalta magára. Kapcso-
lódva Buda visszafoglalá-
sának 320. évfordulójá-
hoz 2006-ban avatták fel
a templom déli oldalán
Aviánói Szent Márk
bronzszobrát, mely az ön-
kormányzat jóvoltából a
Fõ utcai homlokzattal
együtt díszkivilágítást ka-
pott. Ennek a program-
nak a folytatásaként való-
sulhat most meg a fenn-
maradó épületrészek ki-
világítása. 

Az utolsó nagyobb lép-
tékû felújítást ugyanak-
kor meglehetõsen régen,
még a hetvenes években
végeztek a templom épü-
letén, az elmúlt majd
negyven évben azonban
még az állagmegóvásra
sem jutott pénz. Nem

meglepõ, hogy az épület állaga nagyon leromlott, a
vakolat több helyen meglazult, a tetõ beázott.
Elkerülhetetlenné vált a felújítás, ami az
Esztergom-Budapest Fõegyházmegye hozzájárulá-
sával 2006-ban meg is indulhatott. 

Az elsõ ütemben kijavították a tetõ leginkább
elöregedett részeit, illetve felújították a harang-
tornyot. Idén került sor a teljes homlokzat fel-
újításra, melynek keretében megtisztították kõ-
díszeket, illetve restaurálták Marschalkó János
Szent Erzsébet szobrát és az alatta látható Szent
István és Szent László portréját ábrázoló dom-
bormûveket. Az elöregedett tetõszerkezetrésze-
ket felújították, ezzel párhuzamosan jelenleg is
folyik a cserepek cseréje. Ami a következõ évek
feladatait illeti, az új liturgikus szabályok miatt
szükségessé vált a belsõ tér átalakítása, illetve

szó van a berendezések felújításáról. Ugyancsak
a tervek között szerepel az orgona restaurálása
és a rendház rekonstrukciója. Korábban sok
gondot okozott a templom mellett futó sövény,
amit elõszeretettel használtak menedékhely-
ként a hajléktalanok, de a kutyások is szívesen
látogatták. A rekonstrukció kapcsán a sövényt
felszámolják ezzel a remények szerint jelentõ-
sen javul a templom közvetlen környezetének
tisztasága. 

A munkálatok várhatóan november 15-ig befe-
jezõdnek, a külsõ homlokzat újraszentelésre no-
vember 25-én a fél tizenkettes szentmise alkalmá-
val kerül sor. A Corvin téri templom felújításával
lezárul a Corvin tér rehabilitációja, mely magá-
ban foglalta a tér teljes átépítését, a szökõkút res-
taurálását és a Budai Vigadó megújítását. Ezzel
Buda szívében egy olyan kulturális, egyházi és tu-
risztika csomópont jött létre, mely ékes példája
annak, hogyan lehet meglévõ értékeinket meg-
õrizve a mai kor szolgálatába állítani. -pp-

A mai kapucinus templom és kolos-
tor területén már a középkorban is
egyházi épület, egy Ágoston-rendi
kolostor állt. Késõbb a török meg-
szállás idején a kolostorból Tojgun
pasa dzsámit építtetett, sõt egyes ré-
szeibõl török fürdõt alakítottak ki.
A török idõkre emlékeztet a dzsámi
két oldal fala, melyet beépítettek a
mai templom északi és déli homlok-
zatába. Buda felszabadítását köve-
tõen 1688-ban kapta meg a kapuci-
nus rend a jezsuiták által katonai
kórházként használt török fürdõt,
illetve a kolostorrá alakított dzsá-
mit. Megindult az épület átépítése
és az új funkcióhoz igazítása Linzi
Ottó kapucinus atya irányításával.
Az elkészült templomot, 1716. szep-
tember 20-án Natali Lukács belg-
rádi püspök szentelte fel Árpád-há-
zi Szent Erzsébet tiszteletére. A ké-
sõbbi korokban tovább szépült a
templom: új oltárokat építettek,
majd kelet felé meghosszabbították
az akkor már barokk homlokzatú
épületet. 1849 tavaszán megsérült

az épület, majd az évek során egyre
romlott az állaga. A barokk temp-
lombelsõt szinte érintetlenül hagyó
teljes újjáépítés eredményeképpen
alakult ki az épület ma is látható
formája. A templombelsõ új falfest-
ményei Hils müncheni festõ mun-
káját dicsérik. Eltérõen a kapucinus
hagyományoktól a homlokzatot he-
gyes toronnyal zárták le, hangsú-
lyozva az épület plébániatemplom
rendeltetését. 

Az újjáépített templom felszente-
lésére 1856. november 22-én került
sor. Ezt követõen majd száz évig nem
kellett az épülethez nyúlni. A máso-
dik világháború alatt azonban talá-
lat érte a templomot, a bomba be-
szakította a mennyezetet, elpusztít-
va 18. századi oltárképeket, a neo-
barokk szószéket, az üvegablakok és
a falfestés nagy részét. Az elpusztult
XVIII. századi Erzsébet-oltárkép he-
lyére, Fáy Gyõzõ   alkotása került . A
háború után a károkat fokozatosan
állították helyre, a külsõ renoválás
1969-ben fejezõdött be.

Megszépül a Corvin téri templom
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A gongszó Bakonyi Nándor hétszeres magyar
bajnok ökölvívó számára emlékezetes pillana-
tokat idéz: ez a hang jelezte számtalan mérkõ-
zésének, köztük a híres bajnoki meneteinek kez-
detét és gyõzedelmes végét. Bár a kerületi kötõ-
désû sportember már jó ideje nem a versenyzés-
ben, hanem a vendéglátásban keresi sikereit,
múltja ma is vele él – a napokban Gong néven
nyitott új kávéházat a Hunyadi János úton.

Aki betér a kávéházba, a vastag, boltíves falak
közt polgári eleganciával – ízléses, XVI. Lajos
korát idézõ stílbútorokkal – halk muzsikával és
finom kávéillattal találkozik. Egy jó cappuccino
mellett való üldögélés után aztán feltûnnek a fa-
lakon a környezetbe olvadó, ám rendkívüli re-
likviák: a bejárattal szemközt Buda XV-XIX. szá-
zadi látképének egykorú metszetei sorakoznak,
míg az egyik bukszusban nagy amerikai ökölví-
vók megsárgult fényképei idézik a boksz hõsko-
rát. Ha valaki e tárgyak között tartalmi összefüg-
gést keres, nincs könnyû dolga mindaddig, míg
meg nem ismeri a vendéglátóhely tulajdonosát
és vezetõjét, Bakonyi Nándort, akinek múltja
választ ad a kapcsolódás kérdéseire.

Bakonyi Nándor találkozásunkkor elmesél-
te: ezer szállal kötõdik a kerülethez, s különösen
a Várnegyedhez. A Várban, a Bécsi kapu tér 1.
szám alatti házban született, amely 1948-ig, az ál-
lamosításig édesanyja családjának tulajdona
volt. 1948-tól öt évig aztán az Országház és a
Peterman bíró utca sarkán lakott, ahol a nagy-
mamája 1921-tõl kezdve – szintén az államosítá-
sig – saját tulajdonú trafikját mûködtette. 1953-
ban költözött át a Pala utca 8-ba, majd néhány
évvel ezelõtt a szomszédba, a Hunyadi János ut-
ca 9-be, ahol aztán kávéházát is kialakította. 

– Ezek többsége a családomé volt – mutatta a
különleges metszeteket Bakonyi úr a kávézójá-
nak falán. Mint kiderült: a kiállított budai látké-
pek közt a legrégebbi darab egy 1493-ból való
nürnbergi fametszet a Schedel-krónikából, de
látható egy 1684-es, illetve több, az 1800-as évek-
ben keltezett mû is, melyek szintén Buda egyko-
ri arcát dokumentálják. 

Átsétálva a régi nagy bokszolók képeihez, az
üzletvezetõ ökölvívói karrierjének fontosabb ál-
lomásairól kezdett beszélni. Érdeklõdésünkre

elmondta: édesapja javaslatára – aki maga is bok-
szolt egy ideig Adler Zsigmonddal, Papp László
edzõjével – tíz éves korában kezdte az ökölvívást
tanulni a Honvédban. 1958-74-ig versenyezett
itt, ezalatt hét alkalommal is magyar bajnok volt.
A versenyzést követõen, edzõként és szakosztály-
vezetõként még évekig a Honvédnak dolgozott. 

– Az elmúlt évtizedekben számtalan különle-
ges boksz-ereklyét sikerült begyûjtenem – utalt
arra Bakonyi Nándor, hogy a kávéházban kiállí-
tott pár ritka kép csak töredéke ökölvívás-törté-
neti gyûjteményének. A ház pincéjébe levezetve
aztán be is mutatott néhány pótolhatatlan dara-
bot: régi, szignált képeket és tablókat, muzeális ér-
tékû bokszzsákokat – köztük egy „ütõbábut”,
amelyet anno még Papp Laci is püfölt. „Itt, a pin-
cében lenne hely arra, hogy ezek a tárgyak kiállí-
tásra kerüljenek, sõt, akár egy kis edzõtermet is ki
lehetne alakítani. Ez utóbbira biztos lenne igény,
hiszen Budán jelenleg egyáltalán nincs ökölvívó-
klub” – mondta az egykori tréner, jelezvén: edzõi
tudását szívesen kamatoztatná a kerületben.

Visszatérve a vendéglátáshoz: Bakonyi
Nándor és felesége egy évvel ezelõtt nyitotta
meg a Hunyadi János út és a Jégverem utca sar-

kán található kis kávézót, amit aztán az elmúlt
három hónapban felújítottak, és megtoldottak
további 160 négyzetméterrel. Így létrehoztak
egy száz fõ befogadására alkalmas kávéházat és
éttermet, ahol különterem is rendelkezésre áll
privát rendezvények – születésnapok, munka-
ebédek – lebonyolítására. Az éttermi részt kiegé-
szíti egy külön bejáratú, helyben készített fagy-
laltot, valamint helyben sütött francia péksüte-
ményeket árusító helyiség – a finom-pékáru kí-
nálatot, mint megtudtuk, elsõsorban a kör-
nyékbeliek igényeihez igazították.

Az üzletvezetõ megjegyezte: szeretnék, ha a
Gong a jövõben a szolid árai és egyedi kávéházi
hangulata mellett kulturális programjaival is
meg tudná szólítani a környék lakosságát, s ezál-
tal a közösségi élet egyik fontos színterévé alakul-
na. Elsõsorban zenés és irodalmi esteket tervez-
nek, melyeket – hûen a gyökerekhez – idõnként
sporttörténeti elõadásokkal egészítenének ki. 
Legközelebb november 14-én, este 7 órakor
Benkóczy Zoltán az Operettszínház mûvésze mu-
tatja be önálló estjét a kávéház vendégeinek. -d-

Boksz-relikviákat is bemutató kávéház nyílt a Vár aljában

Találkozásra hív a Gong

Fennállása óta aligha rendeztek olyan kiállítást az
Országos Széchényi Könyvtárban, amelynek bejá-
ratán ott függött a korhatárt jelzõ piros 18-as kari-
ka.   Most ez is megtörtént, hiszen a Veszedelmes
olvasmányok címû tárlaton épp csak három terem
választja el egymástól a gáláns irodalmat és met-
szeteket a pornográfiától. 

Az illusztrált könyv 18. századi virágkorában több
jelentõs korszak megkülönböztethetõ, de a legter-
mékenyebb az 1750-55 közötti idõszak volt, nem
csupán az erotikus, hanem a különbözõ tudomá-
nyos és szakkönyvek terén is. A század elsõ felében,
1715 és ’50 között a mûfaj gyors fejlõdésében dön-
tõ szerep jutott a francia festõk közremûködésé-
nek, akik – mint Gillot, De
Troy Boucher vagy Oudry
– frissességet vittek az ad-
digra unalmasnak ítélt il-
lusztrációk világába.  A szá-
zad közepén divatba jöttek
a rokokó vignetták, ame-
lyekkel nem a tudomá-
nyos, hanem sokkal in-
kább a szépirodalmi mûve-
ket díszítették. Edmond
Goncourd „a vignetta szá-
zadának” nevezte a felvilá-
gosodás korát; véleménye
szerint, ez a mûfaj „stílussá
nemesítette a csinosat”.
Rajzoló és rézmetszõ gene-
rációk sora vált ismertté
ezekben az években, köz-
tük olyan mesterek, mint
Charles-Nicholas Cochin,
aki Madame Pompadur
kedvelt mûvésze volt.

A nemzeti könyvtár különleges tárlatának elsõ
terme az idilli szerelem könyvillusztrációiból vá-
logat. A 18. század második felében a francia mû-
veltség már erõs hatást gyakorolt a magyar fõne-
mességre. Az úgynevezett tiltott – erotikus – iro-
dalom is átjutott a határokon, így felbukkant az
Apponyi, a Csáky, a Viczay és a Sztáray család
könyvtárában. Az egyetlen épségben megmaradt
ilyen gyûjtemény – érdekes módon éppen egy
hölgy, Erdõdy Júlia könyvtára – Aradon ma is ku-
tatható. A bemutatásra került könyvek megmo-
solyogtató módon  „elõtte” és „utána” ábrázolják

a szerelmeseket. Egy félig nyílt ajtó, egy földön
fekvõ könyv vagy szétdobált ruhadarabok jelzik a
szerelmi kalandot. Ebbe a körbe tartozik A höl-
gyek szépítkezésének négy órája, A harisnyakötõ
vagy a Daphnis és Chloé bukolikus szerelme cí-
mû metszet. A könyvek között a légyottok kellé-
keként bukkan fel a tárlókban egy-egy legyezõ,
porcelán miniatûr és szelence. 

A középsõ teremben olyan klasszikusok il-
lusztrált mûveivel találkozunk, mint Voltaire,
Rousseau, Diderot, és Montesquieu. Saját ko-
rukban erotikus mûveik miatt mindannyian in-
dexre kerültek, sõt többen hosszabb-rövidebb
ideig a börtöncellák magányát is megismerték.
A tiltott irodalom a hatóságok félrevezetése érde-

kében gyakran jelent meg
hamis impresszummal,
így a kiadás helyeként álta-
lában Genfet tüntették fel
Párizs helyett.

A felvilágosodás, vala-
mint az olvasási szokások
változása a bútorok dizájn-
jára is hatással volt. A fotel
– amit a franciák „a nap
örömének” neveztek –, a
sezlony (chaise longe –
hosszú szék), a díszes bidé,
a frivol könyveket elrejtõ
könyvespolc a rokokót
idézõ drapériába „csoma-
golt” kiállításon jól illuszt-
rálja a korszak hálószobái-
nak hangulatát.

A harmadik, elsötétí-
tett teremben bemutatott
könyvek és rajzok már
semmiképp sem sorolha-

tók a ligh-tos szövegek és ábrázolások közé. Itt
már – szó szerint – in medias res történnek az ese-
mények. „A leggyalázatosabb könyvek jegyzéké-
vel” az élen, számos pornográf metszet látható. Az
Egy örömlány emlékiratai és a Kézikönyv a budo-
árokhoz címû „alapmû” épp úgy feltárul elõt-
tünk, mint a kor leghíresebb sorozata, a Filozófus
Teréz-könyvek. 

A december 16-ig látogatható tárlat az egész
Európára ható, 18. századi francia gáláns, illetve li-
bertinus (szabados) irodalom erotikus illusztrációit
vonultatja fel. Rojkó A.

Dinnyés József a Bem rakparton

500 év történelme versben és dalban
Októbertõl minden pénteken versbarátokat és
igazságkeresõket invitál Dinnyés József zeneszerzõ
és daltulajdonos a Budavári Mûvelõdési Házba.
A One Man Band Klub találkozóin Dinnyés
József saját szerzeményei mellett, a kortárs és ko-
rabeli irodalom bemutatásán keresztül elevenedik
meg a magyar történelem elmúlt ötszáz éve.  

Október elsõ péntekén az elmúlt négy évtized ön-
érzeti, önmeghatározó dalai csendültek fel a gitá-
ros-énekes értõ tolmácsolásában. A következõ
pénteken az adott hónapban született költõkre
emlékezve alkalmanként 15-21 költõ megzenésí-
tett verseit hallhatta a közönség.  

A harmadik pénteki napon a Szabadiskolában
ötszáz év magyar történelme elevenedett meg a jól
ismert és méltatlanul elfeledett korabeli költõk ver-
sein és népdalokon keresztül. A magyar vers kü-
lönlegessége, hogy végig követi történelmünk ala-
kulását. Mohács után az addig jellemzõ katonairo-
dalmat felváltja az anyanyelv, mint az államiság, a
hazafiság és az összetartozás igaz megtestesítõje. Az
évad nyolc Szabadiskolájában Dinnyés József ze-
nében meséli el a magyar történelmet, november-
ben éppen az emigráns magyar irodalmárokról
esik szó. A negyedik péntek az élõ irodalomé, a
kortárs költõk megénekelt mûveivel a Magyar

Napló irodalmi folyóirat segítségével ismerkedhet-
nek meg a klub látogatói, akik kedvezményes áron
juthatnak a klubestre elhozott könyvekhez, sõt a
belépõjegy ára is levásárolható. Novemberben és
februárban öt péntek jut egy hónapra, ilyenkor
meglepetésvendégek, elsõként a gyõri Hangra-
forgó együttes látogat el a klubba. Valamennyi elõ-
adás anyaga megvásárolható CDROM-on, me-
lyen a dalok mellett, képek és szövegek is megtalál-
hatók. Az évad végén az irodalmi összeállítás teljes
egészében adathordozóra kerül.  

További információk a www.dinnyes.com
honlapon, illetve a mûvelõdési ház portálján,
www.bem6.hu olvashatók. -á-

Erotika a könyvtárban
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Jubileumi koncert
A Caritas Collectio Kamarazenekar idén november-
ben ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját.
Budavár zenei életében éppen tíz esztendeje mû-
ködnek közre. Jubileumi koncertjük nnoovveemmbbeerr  2244--
éénn  1188  óórraakkoorr lesz a Városháza aulájában.

Elsõ hangversenyük 1997 adventjén a
Várnegyed által - erdélyi települések javára - kez-
deményezett gyûjtés jótékonysági koncertje volt.
Azóta a Városházán  és más budavári helyszíneken
számos zenekari és oratórikus mû elõadásában,
CD-felvételében is részt vettek. Így - többek között
- Mozart, majd García Requiem-ét, (utóbbit ma-
gyarországi bemutatóként) Haydn Nelson Miséjét, a
Millennium tiszteletére bemutatott Hymnus pálya-
mûveket, Saint-Säns Karácsonyi Oratóriumát,
Bach Magnificatját, legutóbb pedig Boccherini
Stabat Mater-ét hallgathatta, ismerhette meg a bu-
davári közönség.

Divat(Szín)ház
Az Országos Színháztörténeti Intézet és Múzeum
szervezésében, mmiinnddeenn  hhóónnaapp  uuttoollssóó  hhééttffõõjjéénn új
programsorozat indul Divat(Szín)Ház avagy a szín-
házi divattól a divatházon át a divatszínházig címmel.
A cím egy a  hagyományostól eltérõ beszélgetés-so-
rozatot takar, meghívott vendégekkel, mûvészek-
kel, akik nemcsak beszélnek munkáikról, hanem
mindazt vetítéssel, kamara-kiállítással s akár divat-
vagy jelmezbemutatóval is illusztrálják. Témája a
színpadi jelmez, egy újfajta megközelítésbõl vizs-
gálva. Középpontjában a színházi kosztüm és az öl-
tözködési divat kapcsolata áll, annak közös és eltérõ
vonásai, a két kulturális rendszer: színház és divat
egymáshoz való viszonya, kölcsönhatása.

Mi hat mire? A színház az öltözködési kultúrára,
vagy az utcai divat a színpadi jelmezre? Minderrõl
hogyan vélekednek történészek, elméletírók, gya-
korlott divattervezõk, jelmeztervezõk? A program-
sorozatnak a Merlin Nemzetközi Színház Klubja ad
otthont. (Cím: 1052 Bp., Gerlóczy u. 4.) 
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak. 
További információ: www.oszmi.hu

Õszi munkák a parkokban 
Az emlékhelyek és a leglátogatottabb közparkok vi-
rágágyásaiba 72 ezer fehér, sárga piros, lila és kék
árvácskát ültetett ki a Fõkert Zrt. Az I. kerületben   a
Kapisztrán térre, a Szent György térre és a Clark
Ádám térre kerültek õszi virágok.  Emelett téliesítik
és víztelenítik az ivókutakat, díszkutakat, csobogó-
kat és szökõkutakat, és ilyenkor kerül sor az õszi pá-
zsittakarításra, idõs fák ápolására és a faültetésekre.

A Fõvárosi Önkormányzat az idei évben plusz for-
rásként 220 millió forintot biztosított a kiemelt köz-
célú zöldterületek és fasorok faállományának bal-
esetmegelõzõ kezelésére és az utcai fasorok hiány-
zó egyedeinek pótlására. Ebbõl a keretbõl még 100
millió forint áll rendelkezésre az õszi munkák során.
Így a Fõkert 400 db új fát ültethet még az õsszel. 

Ásványkiállítás és vásár
A Kispesti Mûvelõdési Ház szervezésében nnoovveemm--
bbeerr  1100--éénn,,  sszzoommbbaattoonn  99--1188  óórrááiigg ásványkiállítást
és vásárt rendeznek. Mivel az intézmény jelenleg
felújítás alatt áll, a rendezvényt a Kispesti Vigadó
termeiben tartják (1191 Budapest, Fõ u. 22.).
Megközelíthetõ a 3-as metró Határ úti megállójától
az 50-es villamossal. A kiállításon igen szép és ritka
ásványok, drágakövek, díszítõkövek, õsmaradvá-
nyok, ásványcsiszolatok, ásványokból készült ék-
szerek, tengeri csigák és kagylók láthatók és vásá-
rolhatók meg.

Animációsfilm-rajzoló tanfolyam
Animációsfilm-rajzoló OKJ-s képzést indít a MA-RA
Magyar Rajzfilm Kft. Talent Animációs Iskolája õsz-
szel. Az oktatás heti 2 alkalommal délelõtti, illetve
délutáni csoportokban folyik. Az animáció mellett
filmtörténetet és számítógépes program használa-
tát is tanítják a rajzfilmes diplomával rendelkezõ ta-
nárok. A megszerzett ismereteket a rajzfilmkészí-
tésen kívül számítógépes munkáknál is hasznosít-
hatják a hallgatók. 

Telefonos egyeztetés után az érdeklõdõ bete-
kinthet a most folyó képzésbe. Tel.: 250-1355 vagy
a 250-0432.

Bolygóparádé az Uránia
Csillagvizsgálóban
NNoovveemmbbeerr  55--éénn  hajnalban rendkívüli távcsöves be-
mutató lesz a 60 éves Uránia Csillagvizsgálóban: a
Hold, Vénusz, Mars és Szaturnusz együttállás megfi-
gyelésére. Nyitva tartás: 5.00 -6.30 óráig (Borús
idõ esetén a bemutatót másnap, 6-án tartjuk meg!)
A program a Magyar Tudomány Ünnepe 2007 ren-
dezvénysorozat keretében kerül megrendezésre, a
belépés ingyenes.  
Helyszín: Uránia Csillagvizsgáló (Bp., I. Sánc u. 3/b.)
Információ: 386-9233, www.urania- budapest.hu

Amatõr fotós kiállítása
Kiállítás nyílt Literáty Zoltán Kárpátaljáról származó
I. kerületi lakos amatõr fotóiból a Budai Református
Egyházközség gyülekezeti termében (Budapest I.
kerület, Szilágyi Dezsõ tér 3.)

A kiállítást a vasárnapi 10 órás istentiszteletek
után, illetve a 457-0109-es telefonon elõre egyez-
tetett idõpontokban január közepéig tekinthetik
meg az érdeklõdõk. 

Röviden

Budavár lakói a tavalyi esztendõt – a képzõmû-
vész születésének centenáriuma kapcsán – Borsos
Miklós emlékévként ünnepelték. Magán- és köz-
gyûjtemények összefogásával számos galériában
és múzeumban tartottak mûveibõl emlékkiállí-
tást. A Várnegyed Galéria október 18-án meg-
nyílt tárlatának különlegességét az adja, hogy a
bemutatott grafikák, kisplasztikák és szobrok két
neves hazai zenemûvész: Maros Éva hárfa- és
Geiger György trombitamûvész  magángyûjte-
ményének darabjai.

A mûvészházaspár azokkal a zeneszámokkal –
Bach, Händel és Albinoni mûveivel – köszöntötte
a megnyitó közönségét, amelyek annak idején az
elsõ koncertjükön is felcsendültek. Borsos Miklós
jó barátjuk és szellemi mesterük volt; egykor maga
is ott ült a Zeneakadémián, amikor a két pályakez-
dõ zenész elsõ ízben lépett közösen színpadra.

A kiállítás jól illusztrálja a mûvész sokszínûsé-
gét, hiszen a bronz, a kõ, a fa, és a papír mestere
egyaránt megjelenik elõttünk. A hatalmas, egy
tömbbõl kifaragott leányfej mellett mitológiai
hõsök (Orfeusz, Minerva), egy nevetõ Angyal és a
Siratók mutatják a szobrász jellegzetes stílusvilá-
gát. A bronzból öntött érmeken Bernáth
Auréltól Szabó Lõrincig, Weöres Sándortól
Déry Tiborig, szinte az 1960-as, ’70-es évek teljes
kortárs mûvészvilága felvonul. Egry József portré-
ja érmén és szoborportrén is látható. Kodály alak-
ja, szellemisége ugyancsak több alkotáson felvil-
lan. A kisplasztikák mellett egy fekete-fehér grafi-
ka idézi fel a Psalmus Hunagricust.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester megnyitó
beszédében arra utalt, hogy a „Numen adest” latin
kifejezést maga Borsos említi a Visszanéztem félu-
tamról címû könyvében. A szavak elsõdleges je-
lentése: a magasabb hatalom, a szellem, a lélek je-
len van.  Borsosnál elsõsorban a szülõföld, Erdély
szellemét hordozzák a formák, a színek, az anya-
gok. A székelyek tanították õt a
túlélés mûvészetére is. Aki meg
akarja ismerni a mûvészt, annak a
szülõföldjét, a székely mesterek
világát: a gyergyói, nagyszebeni
kézmûvesek munkáit kell megis-
mernie. Borsos úgy tartotta, hogy
a mûvészet nem más, mint a kéz-
mûvesség felsõ foka. Õ maga is
olyan volt, mint a mûvészete: egy-
szerûségében monumentális,
mélységeiben is érthetõ. Csorba
Gyõzõ író egy alkalommal ezt a
mondatot írta be egy kiállítás ven-
dégkönyvébe: „Istenszagot ér-
zek!” Ennél nagyobb elismerést
mûvész nem kaphat – zárta beszédét dr. Nagy
Gábor Tamás. 

Sediánszky János alpolgármester, az est házigaz-
dájaként arról szólt, hogy rádiós munkájának kö-
szönhetõen Borsos Miklóshoz több évtizedes is-
meretség, megtisztelõ barátság fûzte. -Amikor
1990-ben elhagyott bennünket, úgy éreztük, hogy
egy élõ szoborral is kevesebb lett – emlékezett.
Mert olyan volt a megjelenése, az arca, a tartása, a
keménysége és a lágysága. Közmondásos derûje,

amely a lelki békétõl, a harmóniától a góbés csip-
kelõdésig, a gunyorosságig terjedt. 

Mit ábrázolt, mit szeretett? Azt a keveset, amit
a földön veszélytelenül szeretni lehet: a felkelõ
napot, a vizet, az eget, a táj vagy egy nõi test fi-
nom hajlatát, az élet születését. Az emberi és a
növényi élet kezdete egyaránt, szinte rögeszmé-
sen izgatta: azok a nyíló, ölelõ virágkehely- vagy
öl-formák, amelyekbõl az új megszületik.
Amilyen például a 0 kilométerkõ a Lánchíd bu-
dai hídfõjénél.

Borsos Miklós hívõ is volt, abban a szentferen-
ci értelemben, amely nem dogmákat, hitelveket
vall zárt rendszerekben, hanem hisz minden te-
remtett dolog és lény összetartozásában, testvéri-
ségében. A mindenben rejlõ és kiaknázható szép-
ségben – fejezte be szavait az est házigazdája,
Sediánszky János alpolgármester.

A kiállítás november 8-ig, keddtõl szombatig, 11
és 18 óra között látogatható a Várnegyed
Galériában (Bp. I. Batthyány u. 67.) r.a.

Numen adest - A lélek jelen van 

Aki eddig nem piknikezett Békés Italával, még
nem maradt le semmirõl, mert november 11-én
és 18-án délután 4 órakor, a Madách Színház
Tolnay Szalonjában mindenki elõtt nyitva áll a
lehetõség. A mûvésznõ – aki ötven éve tagja a
társulatnak – „hétfogásos menüt” tálal a kö-
zönségnek. A virtuális ételsorban olyan deliká-
teszeket találunk, mint Elõ-élet, Fõ-élet, Kész-
élet. A Zsengekori primõr zöldségek mellett be-
lekóstolhatunk a Szatirikus Thália-tálba és a
Kandírozott játékos csemegékbe is. Békés
Italával gellérthegyi otthonában beszélgettünk.  

s Mióta lakik ezen a környéken, mi az, ami elvará-
zsolta és ideköti?

- Gyerekkorom óta vágyálmom volt, hogy itt lak-
jam a Gellérthegyen. A Knézich utcai Margit
Intézetbe jártam, és egyszer kirándulni jöttünk
erre az osztállyal. Emlékszem, az járt a fejemben,
milyen jó lenne, ha az ember megtehetné, hogy
éjjel lehever a Gellérthegyen, és nézi a csillagos
eget. Néhány évvel késõbb – már a Ranolder
Klára Ipariskolában – arisztokrata családból
származó lányokkal jártam egy osztályba.  Nem
tartoztam a körükbe, de bevallom, irigyeltem
õket, mert szinte mindannyian ezen a környé-
ken laktak. 

Késõbb sokfelé sodort az élet. Az 1960-es évek
elején éppen a Baranyai téri lakótelepen laktam,
amikor Shakespeare Viharának bemutatójára
készültünk a Madách Színházban. A darabban
Arielt játszottam. A drámához Kurtág György
írt zenét. Ma is büszke vagyok arra, hogy a világ-
hírû zeneszerzõ felfigyelt a játékomra. Összeba-
rátkoztunk, és megzenésítette számomra Erich
Kästner egyik versét, amelyet apám fordított. A
rádiófelvétel után Kurtág azzal fejezte ki megelé-
gedését, hogy azt mondta: „Oda megyünk, aho-
va akarod”. A Gellérthegyet választottam. Az
Orom utca sarkán megálltunk, és én vágyakozva
fölnéztem. - Most már áruld el, hogy miért jöt-
tünk ide? – kérdezte. - Mert itt szeretnék élni –
válaszoltam. A gyerekkori álom végül 1976-ban
teljesült. Sok éven át esténként a teraszon hever-
ve nézhettem a csillagos eget. 
s Ötven éve játszik a Madách-ban, de hatvan esz-
tendeje lépett a színi pályára.  Említene néhány
meghatározó igazgatót vagy jelentõsebb színházi
korszakot a pályája során?

- 1945-ben iratkoztam be a Színi Akadémiára, és
másodévesen, ’47-ben már játszottam. Nagyon
hosszú volna a különbözõ korszakokat ecsetelni,
mert számtalan igazgatóváltást értem meg.
Minden esetre Ádám Ottó meghatározó szemé-
lyiség volt a Madách Színházban. Nem panasz-
kodhatom, nagyon sok sikert éltem és élek meg.
A legszigorúbb színikritikusoknak is mindig a
legnagyobb elismerését élveztem. Sok kitünte-
tést kaptam, de a legnagyobb elismerés számom-
ra a közönség szeretete. 

Sohasem repültem fecskeszárnyon, inkább ki-
taposatlan rögös utakon jártam. A pályát ugyan-
is nagyon meghatározza az antré, az indulás.
Nekem furcsán sikerült a kezdés, ugyanis ifjú
koromban elõször nem lányt, hanem fiút ját-

szottam. 1950-ben az Úttörõ, majd az Ifjúsági
Színházába kerültem.  Nemecsekként és Nyilas
Misiként lettem sztár, de amennyi sikert arat-
tam velük,  legalább annyi kárt is szenvedtem mi-
attuk. Úgy beskatulyáztak a fiúszerepbe, hogy ké-
sõbb alig tudtam belõle kimászni. Egyszer a
szinkronba is behívtak egy fiúszerepre, majd
megállapították, hogy „magának nincs fiú hang-
ja, nem tudjuk használni!” Sírva mentem le a
lépcsõn, mert az eszükbe sem jutott, hogy ha fiú-
ként nem, akkor lányként alkalmazzanak. Ma
már hihetetlen, de akkoriban ki se mertem
mondani, hogy „Hölgyeim és uraim lány létem-
re lányszerepeket szeretnék játszani!” Az élet fin-
tora, hogy a fõiskola elvégzése után az egész osz-
tályt a Honvéd Színházba szerzõdtették, ahol el-
sõ nagy nõi fõszerepemet katonai táborokban
játszottam el, „hadititokban”. 

s Ön számos színházi újítást vezetett be
Magyarországon. Mik voltak ezek? 

- Mindig közvetlen kapcsolatot alakítottam ki a
közönséggel. Már 1949-ben kreatív gyerekmû-
sorokat készítettem. 1957-ben Bandi bátyám-
mal elõször csináltunk pantomim számot
Magyarországon, amellyel azonnal külföldre
szerzõdtettek. Amikor a Vidám Színpad is
meghívott minket, úgy éreztem, sikerült kirán-
tani magam a skatulyából. A nagy siker hírére a
Madách Színházba hívtak, ahol azonnal kap-
tam egy újabb kisfiú szerepet, majd egy kis-
lányt. Ezután sok-sok epizódszerep követke-
zett, és színpadon, filmen egyaránt jöttek a pa-
rasztasszonyok, illetve öregasszonyok. Hosszú
éveken át tanultam a mûvészi mesterfogásokat,
és az ötvenedik évem táján elérkeztem a szép
nagy feladatokhoz. (Nemrégiben Kovalik
Balázs rendezésében öt teljesen különbözõ sze-
repet játszottam.)

s Az 1960-as évek végén egyszemélyes színházat
alapított…

- Egyszemélyes színházam elsõ darabja, A Nõ!?
címmel, 1969-ben az Egyetemi Színpadról in-
dult. Bel- és külföldön több mint ezer elõadást
ért meg. Mindenhová visszahívtak, ezért új
elõadásokat is készítettem. A legújabb – a
Piknik Békés Italával  – immár a harmincadik
produkció. 
s Túl a nyolcvanadik évén, még mindig aktívan dol-
gozik. Tavaszig mûsoron volt az Isten pénze címû
musical, amelyben fantasztikusan táncolt a húsz-
évesekkel. A Holle anyóban úgy szaporáz lefelé a lép-
csõn, mint egy kislány. A Csoda Krakkóban címû, a
közelmúltban forgatott filmben egy bölcs nagyma-
ma szerepében látjuk. Marad egyáltalán szabadide-
je? Mivel tölti?   

-Több mint harminc éve kezdtem el könyvet ír-
ni, ebbõl született a Hogyan lettem senki címû
kortörténeti és életrajzi regényem, amit nem rég
adtak ki másodszor. Már dolgozom a folytatá-
son. Megjelenés elõtt áll az Olvasd a buszon! cí-
mû  kis zsebkönyvem, amelyben vidám közéleti
és színházi anekdotákat gyûjtöttem össze. A kö-
tetet Sajdik Ferenc illusztrálta. 
s Évekig sikeresen mûködött a Gondolatiskolája.
Jut még ideje a tanításra?

- Már nem. Tavaly abbahagytam, mert nagyon
sok idõt elvett az életembõl, és egyedül már
nem tudtam vállalni az adminisztrációs gondo-
kat. Hajdan a Színmûvészeti Fõiskolán, majd a
Zenemûvészeti Tanárképzõ Fõiskolán és egye-
temen tanítottam. Végül megalapítottam a sa-
ját Gondolatiskolámat, ami nem színész-, ha-
nem „emberképzõ” és képességfejlesztõ iskola
volt. A tanítás a mozgás, a zene, és a lélek egysé-
gére épült. Felszabadultan, jó hangulatban
folyt a képzés. Nekem az jelentette a legna-
gyobb élményt, hogy állandó kapcsolatban vol-
tam az ifjúsággal. A tanítványaim többségétõl
ma sem szakadtam el: nyáron elkísértem õket a
Sziget fesztiválra, és õk okítanak a számítógép-
használatra. 
s Árulja el, mi a szellemi és fizikai fittség titka?

- Vidám az alaptermészetem. Szeretem a jó
hangulatot körülöttem, és ha még megkérdez-
né, hogy mit szeretek a legjobban csinálni, ha
ráérek, a válaszom: semmit! És nem titok,
hogy sok mindenrõl lemondok inkább, csak
hogy kíméljem magam a felesleges stressztõl.
A mozgást ma sem hanyagolom el. Hetente öt-
ször járok tornára a legendás Berczik Sára utó-
daihoz: Kiss Judithoz, Ducza Anikóhoz, vala-
mint Papp Mártához, aki szintén fantasztikus
tréner. Én, aki a baletten, steppen, jazzbalet-
ten és mûvészi tornán át az akrobatikáig min-
dent kipróbáltam, azt hittem mindent isme-
rek, és most Mártától új elemeket tanulok.
Nyáron úszom, tavasztól õszig hétvégeken
evezni járok. Azt szoktam mondani, hogy ha
egy hétig nem tornászom, akkor én is úgy vi-
szem ki a szemetet, mintha annyi idõs lennék,
mint amennyi vagyok. 
sMire készül az idei évadban?

- Ezt nem mondhatom el, mert nagy lehetõség-
rõl van szó, és nem szeretném elkiabálni. E jö-
vendõ fõszerep mellett, már régóta kérnek, hogy
újítsam fel a francia kabaréról szóló estemet.
Szóval nem unatkozom. Rojkó Annamária

Békés Itala gellérthegyi álmai
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Kórustalálkozó
A Budavári Farkas Ferenc Zeneiskola Kórustalálkozót
rendez nnoovveemmbbeerr  22-án, Cecília napon, csütörtök este
fél 8 órakor az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánián,
aa  KKaappuucciinnuuss  tteemmpplloommbbaann..  (I. ker., Fõ u. 32.)
Az öt énekkar mûsorában elsõsorban Kodály Zoltán
mûvei hangzanak fel. 

Résztvevõk: Anima Kórus – vezetõ: Balogh Anikó,
Építõk Kamarakórus – vezetõ: Petróczki Edit,
Országos Széchenyi Könyvtár Kórusa – vezetõ:
Eckhardt Mária, Semmelweis Vegyeskar – vezetõ:
Oláh Márta, Solymári Szokolay Bálint Nõikar – veze-
tõ: Blazsek Andrea.

Vers és Dal
Irodalmi estek a Szent Imre Házban(1118 Himfy u. 9.),
NNoovveemmbbeerr  1133. kedd, 19.30 óra: „Az nem lehet, hogy
annyi szív...”, Sudár Annamária estje. 
NNoovveemmbbeerr  2200.. kedd, 19.30 óra: Kodály Zoltánra em-
lékezve, A Muzsikás együttes estje. Sipos Mihály,
Porteleki László, Éri Péter, Hamar Dániel.
NNoovveemmbbeerr  2277..  kkeedddd,, 19.30 óra: „Magyarország szép
nemes csillaga” Jubileumi mûsor Szent Erzsébet tisz-
teletére - a Vagantes Trió estje. Tóth István, Kálmán
Péter, Szabó István (mûvészeti vezetõ). Szerkesztõ:
Csányi Tamás karnagy. 

Helyfoglalás az érkezés sorrendjében 19.00 órától.
Szeretettel várja a Szentimrevárosi Egyesület és a
Ciszterci Szent Imre egyházközség.

Magyar Asszonyok Érdekszövetsége
A Haza, hagyomány, hozomány címû programsorozat
elõadásai: NNoovveemmbbeerr  77.. Csete György, Csete Ildikó:
Hagyományaink az építészetben, mûvészetben.
NNoovveemmbbeerr  1144.. Bodnár Boglárka: Szent Erzsébet
üzenete. NNoovveemmbbeerr  2288.. Dúl Antal: A magyar lélek
Hamvas Béla mûveinek tükrében (Oberfrank Pál
elõadómûvész közremûködésével). DDeecceemmbbeerr  55..
Woth Imre: A Szent Korona a legújabb kutatások fé-
nyében.
Helyszín: I., Hunyadi J. u. 9. (bejárat a Jégverem utca
felõl)  Az elõadások 18 órakor kezdõdnek.

Magyar Emlékekért a Világban
Közhasznú Egyesület
(I., Szentháromság tér 6., Budavár terem)
NNoovveemmbbeerr  1133..  (kedd) 18 óra: „Liliom és rózsa” címmel,
Árpád-házi Szent Imre és Szent Erzsébet emlékezete a
Felvidéktõl Európán túli városokig. Az Egyesület tagja-
inak – Benyik Béla, Beckné D. Mária, Deák Piroska,
Korompay Katalin, Messik Miklós, Sármány Ágnes –
elõadása. Bevezetõt mond: Herczeg Renáta. Az elõ-
adás elõtt bemutatják Csallóközi Zoltán: „Szobor-
sorsok a Felvidéken” címû rövidfilmjét.

Szentendrén a Bernády-Gyûjtemény 
A Budapesti Szépmûvészeti Múzeum anyagaként
ideiglenesen Marosvásárhelyre letétbe került
Bernády-Gyûjtemény 94 év eltelte után érkezett is-
mét hazánkba. A szentendrei MûvészetMalomban
2008. február 17-ig látható kiállításon olyan munká-
kat mutatnak be, amelyet eddig még nem láthatott a
magyar közönség. Többek között Barabás Miklós,
Lotz Károly, Munkácsy Mihály, Ferenczy Károly és
Fényes Adolf festményei tekinthetõk meg.

Dr. Bernády György egykori marosvásárhelyi pol-
gármester a város képtárának megalapításához kért
letétbe 1913-ban 68 képet a budapesti Szépmûvészeti
Múzeumtól. Az intézmény anyagát 15, a város által vá-
sárolt alkotással bõvítette, így 83 festmény képezte a
gyûjtemény törzsanyagát. A tárlaton a marosvásárhe-
lyi gyûjteménybõl válogatott munkák mellett az 1940-
es évek elején Magyarországra visszakerült és jelenleg
a Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában lévõ képek is
helyet kapnak. 

A szentendrei bemutatóhoz 150 oldalas, bõvített
szakmai katalógus készült. Bekerült a kiadványba az
egykori Bernády-gyûjtemény valamennyi darabja,
emellett a gyûjtemény létrejöttének és történetének
hiteles dokumentációját is tartalmazza. A kiállítás a
Maros Megyei Múzeum és a MûvészetMalom együtt-
mûködésével, közös szervezésben jött létre.

Cím: Mûvészetmalom, Szentendre, Bogdányi út 32.
www.muveszetmalom.hu Nyitva: naponta 10-18 órá-
ig. Hétfõn a látogatás ingyenes.

Program

Továbbra is kedvezõen alakul a kerület területén elkö-
vetett bûncselekmények száma, életellenes vagy más
súlyos bûncselekményhez az elmúlt két hétben sem ri-
asztották a rendõrség embereit – tájékoztatta lapunkat
dr. Kesztyûs Rudolf ezredes. Mint a kapitányságvezetõ
elmondta, a jó eredmények a folyamatos közterületi
rendõri jelenlétnek és a polgárõrség közremûködésével
megtartott akcióknak köszönhetõk. A közlekedésbiz-
tonság erõsítése érdekében rendszeresek a sebesség-
ellenõrzések, míg a közrendvédelmi akciók feladata a
bûncselekmények megelõzése. Ezek keretében az el-
múlt idõszakban több körözött személyt, illetve ittas ve-
zetõt sikerült elõállítani. A hõsök emlékéhez méltó mó-
don zajlottak az október 23-i kerületi rendezvények, az
ünnepségek kapcsán rendõri intézkedésre nem került
sor. Hasonlóképpen rendben ért véget az Astoriához
szervezett nagygyûlés, melynek helyszínparancsnoki
feladatát dr. Kesztyûs Rudolf ezredes látta el. 

Kitüntetések a nemzeti ünnepen
Október 23-án a kapitányság épületében ünnepélyes
keretek között adták át a fõkapitányi és kerületi jutal-
makat. A BRFK és a Közbiztonsági Közalapítvány jó-
voltából idén huszonhárom rendõr és két polgárõr ve-
hetett át jutalmat egész éves munkája elismeréseként. 

Tengerentúli tapasztalatcsere
A kerületi és a budapesti polgárõr vezetõkkel, valamint
a tûzoltóság képviselõivel közösen egy hetes szakmai
úton vett részt dr. Kesztyûs Rudolf. A hivatalos látoga-
tás során többek között lehetõség nyílt testközelbõl
megismerni a New York 17-es körzetében mûködõ
polgárõrség munkáját, illetve hasznos ismereteket
szerezni az amerikai polgárõrség szervezeti felépíté-
sérõl. A kapcsolatok elmélyítése érdekében jövõre a
New York-i polgárõrök látogatnak el Budapestre. 

Irodai tolvajt fogtak
Lopni próbált de rajtavesztett az a férfi, akit október
24-én fogott el a biztonsági szolgálat a Történeti
Múzeumban. Az intézmény egyik munkatársának fel-
tûnt, hogy a második emelet egyik irodahelyiségében
egy férfi az otthagyott táskában kotorászik. Azonnal
segítséget hívott, de azt még látta, hogy az elkövetõ
valamit az ablakpárkányra helyez. Mint kiderült a tás-
kából elemelt pénztárcától akart ilyen módon meg-
szabadulni az alkalmi tolvaj, akit a múzeum biztonsági
szolgálata percek alatt elfogott. A rendõrségen a kül-
földi állampolgárságú elkövetõ beismerte tettét, arra
hivatkozott, hogy több mint egy éve menekülttábor-
ban él és mindenképpen pénzre volt szüksége. 

Eltûnt egy kovácsoltvas kapu 
A míves, nagyméretû kétszárnyú kovácsoltvas kaput az
éj leple alatt egyszerûen leszerelték az elkövetõk az
egyik Döbrentei utcai lakóházról. A súlyos kaput min-
den bizonnyal teherautóval szállították el, a nyomozás
eddigi adatai szerint a környék lakói közül senki sem
látta az esetet. A rendõrség éppen ezért kéri a lakossá-
got, hogy amennyiben bárki, bármilyen információval

rendelkezik a kapu hollétét vagy a tolvajok személyazo-
nosságát illetõen, hívja a kapitányság éjjel-nappal, az
év minden napján mûködõ számát: 457-5612

Diákok a rendõrségen
Idén is folytatódik a rendõrségi nyílt napok sorozat,
melynek keretében szerdánként kerületi kisiskoláso-
kat lát vendégül a kapitányság. A gyerekek mûködés
közben ismerkedhetnek meg a rendõrségi munka mû-
helytitkaival, kísérõvel bebarangolhatják a kapitány-
ság épületét, beülhetnek a rendõrautókba, majd rajz-
ban örökítik meg élményeiket.

Elõzzük meg a trükkös lopásokat
Sajnos újra elõfordultak trükkös lopások a kerület-
ben. Az elkövetõk ezúttal is a jól bevált forgatóköny-
vet követték és magukat a közmûvállaltok munkatár-
sainak kiadva jutottak be gyanútlan áldozataik laká-
sába. Míg egyikük a gáz, víz vagy villany vezetékek
színlelt ellenõrzésével elterelte az otthoniak figyel-
mét, társa magához vette a lakásban található érté-
keket. A rendõrség kéri a kerületi polgárokat, hogy a
lakásukba bejutni akarók személyazonosságát min-
den esetben ellenõrizzék. Ha az idegen nem hajlandó
magát igazolni  vagy erõszakosan viselkedik, kérje-
nek segítséget szomszédjuktól, majd azonnal hívják a
rendõrséget. Az utóbbi idõben több alkalommal elõ-
fordult, hogy ismeretlenek idõseket szólítanak le az
utcán és saját vagy rokonaik gyógykezelésére, mû-
tétjére kérnek pénzt. Az esetek egy részében sikerrel
jártak, jóhiszemû áldozataik ugyanis elhitték a mesét
és kisebb-nagyobb összegeket adtak át a csalóknak.
A rendõrség felhívja a lakosság, különösen az idõs
polgárok figyelmét, hogy az ilyen típusú kéréseket
kezeljék gyanakvással és ne elegyedjenek szóba az
utcán bármilyen okból pénzt kérõkkel. Amennyiben
szép szóval nem sikerül megszabadulni a kéregetõtõl,
kérjenek segítséget a járókelõktõl. 

Magas kitüntetés kerületi polgárõrnek
A megyei szövetségek javaslata alapján az Országos
Polgárõr Szövetség az Év Polgárõre kitüntetõ címet
adományozta dr. Séllyei Gábornak az I. Kerület
Készenléti Polgárõr Egyesület elnökének. A kitünte-
tést október 18-án az 1956-os forradalom 51-ik év-
fordulóján tartott megemlékezésen adták át kerüle-
tünk polgárõr vezetõjének. 

Meghosszabbították 
a kapitányságvezetõ kinevezését
A BRFK és az ORFK vezetõjének javaslatára Takács
Albert igazságügyi és rendészeti miniszter november-
tõl újabb öt évvel meghosszabbította kerületünk rend-
õrkapitányának kinevezését. Ennek köszönhetõen dr.
Kesztyûs Rudolf ezredes 2012 novemberéig látja el a
kapitányságvezetõi teendõket az elsõ kerületben. 
Dr. Kesztyûs Rudolf ezredes kéri a lakosságot, hogy a
kerület közbiztonságának megõrzése érdekében a ko-
rábbi évekhez hasonlóan tanácsaikkal, bejelentéseik-
kel a jövõben is támogassák munkáját. 

Kék hírek
Válás, mint szükséges
rossz
Évszázadokon keresztül a házassá-
gok szinte felbonthatatlanok vol-
tak, csak igen kivételes, és indokolt
esetben történhetett válás. Nap-
jainkban sokkal könnyebb elválni,
és sokan élnek is ezzel a lehetõség-
gel, nem hordozzák egy rossz há-
zasság terheit egy életen keresztül.
Emiatt a válások gyakorisága az
egész világon nagyon magas.

A válás lehetõvé teszi, hogy ki-
keveredjünk a boldogtalanná vált
házasságból, de a szándéktól hosz-
szú út vezet a döntésig, hogy a
kapcsolatnak véget vessünk.

A bíróságok elé vitt válóokokat
nevezik „fedõ” (valóságot elfedõ)
okoknak. Merõben mások a valódi,
mélyebb, tudatos, de önmagunk
elõtt tagadott, nem tudomásul vett
okok. Fedõ okként használják a bí-
rósági bontóperekben az italozást,
a drogozást, szexuális hûtlenséget,
a testi durvaságot, agressziót stb.

Természetesen ezek is szerepet
játszhatnak a válásokban, de a va-
lódi okok mélyebben keresendõk,
pl. ilyenek a nem megfelelõ társ
választása vagy valamilyen nyo-
mós okból gyors „menekülés ott-
honról” egy társkapcsolatba. Ez
sokszor olyan, mintha fejest ugra-
nánk egy uszoda félig vízzel telt
medencéjébe, ahol majdnem biz-
tos, hogy megsérülünk, és ez egész
életünkre kihathat.

A menekülés otthonról nem ve-
zet tartós, jó kapcsolatokhoz. Elõ-
fordul, hogy egy fiatal nõ egy gáláns
férfit megismerve úgy érzi, hogy
otthon nem bírja tovább, eljött a
férjhezmenetel ideje, és hozzámegy.
Szép, csinos és vonzó, a férfi meg át-
lag alatti külsejû és szellemileg sem
összeillõk. Természetesen az érzel-
mi és szexuális életük így rövid idõn
belül csõdöt mond. Amikor gyere-
kük születik, a fiatalasszony minden
okot kihasznál, hogy meneküljön a
házastársi együttlét elõl. A férj bizo-
nyítani akar, hogy õ igenis kell a
nõknek, és egy barátnõjéhez költö-

zik. A feleség erre megkönnyebbül,
a férj pedig úgy akar bosszút állni,
hogy elküldi a közös lakásból az
anyát, és a gyereket magának kö-
veteli a bíróságon.

Ezek tehát a már elõre jelezhetõ
un. „vak választáson” alapuló, a má-
sikat alig, vagy egyáltalán nem isme-
rõ kapcsolatok. Legnagyobb részük
(döntõ többségük) halálra van ítélve.

Sajnos ezekben a kapcsolatok-
ban az így egymás mellé sodródott
párok abban reménykednek, hogy
ha majd megismerik egymást,
harmonizálódni fog a kapcsolatuk,
de ezek a vágyak, remények az
esetek döntõ részében hamis illú-
ziók maradnak.

Nehezíti a helyzetet, ha gyer-
mekek is születnek, mert õk  már
születésükkor válási árváknak szá-
mítanak.
Két – valamilyen okból – össze
nem illõ ember harcában sokszor a
gyerekek játsszák, mint a legártat-
lanabb résztvevõk a fõszerepet. A
gyerekek önzetlenül szeretik és
kötõdnek mindkét szülõhöz, még
akkor is, ha egyikük - másikuk erre
sokszor érdemtelen. A szülõk el-
szakadási, válási harcukban leg-
többször a gyermeket használják
fel fegyverként. Az anya szeretné,
ha a gyermek megosztaná vele az
apa iránti ellenszenvét. Az apa is
igyekszik az anya ellen hangolni a
gyermeket, aki szereti mindkettõ-
jüket. Nem gondolnak arra, hogy
ezzel gyermeküket lelkileg - leg-
több esetben - egész életre kiható-
an súlyos sérüléseknek teszik ki. Ez
a trauma késõbb, ahogy egyre na-
gyobbak lesznek, az õ életüket is -
életkoruknak megfelelõen - rossz
irányba befolyásolja.

A gyerekek igyekeznek mindkét
szülõhöz lojálisnak lenni, azaz azt
tenni és mondani, amit egyikük
vagy másikuk szeretne hallani, még
ha egymás ellen hangolják is õket.
Ehhez hozzájárulhat még a gyer-
mek nyílt befolyásolása a rossz, ag-
resszív, hûtlen apáról, vagy a vesze-
kedõs, kibírhatatlan, aput minden-

bõl kiforgató anya képe, ahogy ezt
az elõbbiekben említettem.

Elõre jelzi egy házasság kezde-
tén, vagy a jegyesség alatt a kap-
csolat kimenetelét  a felmenõk
(szülõk, nagyszülõk) hozzáállása is a
választott párhoz ill. kapcsolathoz.
Erre példa, amikor a fiatalasszony
szülei kijelentik, hogy lányuk házas-
ságának vége, mert a férj édesany-
ja mindenbe beleszól, és mivel elvált
asszony, csak a fiát dédelgeti, min-
denben neki ad igazat. Õk maguk is
konfliktusos, rossz házasságban él-
nek, amelyet önmaguk elõtt is leta-
gadnak, és ahelyett, hogy a sajátju-
kat javítanák, párkapcsolati feszült-
ségeik megoldása helyett lányuk
házasságát rombolják szét. A férj
édesanyja pedig, egyedül nevelvén
fel a fiát, úgy tekint rá férj és apa hí-
ján, mint egy „pót társra”, szinte
összenõtt vele, így kettejük közé
nem férhet be egy új családtag. A
szülõknek elsõsorban saját párkap-
csolati nehézségeiket, problémái-
kat kellene megoldani.

Ezek az esetek bizonyítják, hogy
nagyon sokszor szükség lenne a
kapcsolatok megmentése érdeké-
ben, hogy eljussanak a párkapcsola-
ti konfliktussal küzdõk párkapcsolati
tanácsadásra, párterápiára, illetve
az egész családi rendszer gyógyítá-
sára alkalmas családterápiára. Ilyen
esetekben kell szakemberhez for-
dulni. Tegyék meg, amíg nem késõ!

dr. Sebestyén Tamás   
pszichológus

Lélekgyógyász
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üüggyyffeelleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK,,  GGyyoorrss  ÜÜGGYYIINNTTÉÉ--
ZZÉÉSS..  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))  ffoollyyaammaattoossaann
kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,
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

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: 29,9 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..  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 há-
lószobás, 2 fürdõszobás, azonnal beköltözhetõ, felújított,
belsõ átriumos kialakítású öröklakás, 2 erkéllyel, teremga-
rázzsal, tárolóval. Irányár 39,9 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-
2136, 0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

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..  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..  

VVáárrii,,  78 m2-es, I. em. panorámás, felújított, 1,5 szobás bel-
sõ kétszintes, különös hangulatú mûvészlakás 50 Mio Ft-ért
eladó. Tel.: 201-9475>, 06-70-237-9030.

SSzzóóllóó  nagy garázs kiadó a Naphegy utcában és teremga-
rázs beállóhely eladó (irányár: 4 Mio Ft) vagy kiadó a Gránit
lépcsõnél. Tel.: 375-4131.

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.

VVáárrbbaann 2 szobás, felújított, 59 m2-es, jó beosztású önkor-
mányzati lakás örökbérlete átadó. Tel.: 06-20-443-0114.
Attila úton távfûtéses, egyszobás öröklakás kiadó. Tel.: 06-
30-9491-618.

VVáárrbbaann,, Úri utcai I. emeleti, 85 m2-es, 2,5 szobás jó elosztá-
sú polgári bérlakásomat kisebb vári bérlakásra cserélném.
201-9475; 06-70-237-9030.

II..  BBuuddáánn  az Attila úton a Vérmezõnél reprezentatív bauha-
us-épületben csendes belsõ kert felé nyíló, déli fekvésû, 86
m2-es 2,5 szoba hallos, étkezõkonyhás, összkomfortos örök-
lakás eladó. Irányár: 25,9 M Ft. Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu 

II..  BBuuddáánn a Vérmezõvel szemben, 45 m2-es, erkélyes, II.
emeleti, kert felé nyíló, 1 szoba + hálós, 1,5 szobássá alakítha-
tó, egyedi gázfûtéses, felújított épületben lévõ öröklakás.
Irányár: 15,5 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136, 06 30/964-
70-65 e-mail: wagnera2@chello.hu 

II..  BBuuddaaii Vár közelében a Bécsi Kapunál – jó állapotú szá-
zadfordulós, hívóliftes társasházban lévõ 101 m2-es remek
alaprajzi elosztású, csendes, világos, jó állapotú, polgári jelle-
gû 3,5 szobás, cirkófûtéses öröklakás. Irányár: 39,5 M Ft
Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail: wag-
nera1@chello.hu

II..  BBuuddaaii  Várban, karbantartott 7 lakásos mûemlékházban,
a Mátyás templomra panorámás, 59 m2-es, 1,5 szoba hallos jó

állapotú összkomfortos, dongaboltozatos, lakás örökbérleti jo-
ga elcserélhetõ. Csereirányár: 23,9 M Ft  Wágner Iroda Tel:
212-1261, 0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu 

XXIIII..  BBuuddáánn a Mártonhegyen - tömegközlekedés közelében
– 5 lakásos kertesházban lévõ I. emeleti, belsõ 2 szintes, 100
m2-es, panorámás, erkélyes 1 nappali + 3 hálószobás cirkófû-
téses öröklakás gépkocsibeállóval a kertbe eladó. Irányár:
42,5 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-
mail: wagnera1@chello.hu

II..  KKoosscciiuusszzkkóó Tádé utcában felújított bauhaus-épületben
86 m2-es 2,5 szoba hallos, erkélyes, cirkófûtéses, jó állapotú
öröklakást I. kerületi kisebb alapterületû öröklakásra cserél-
nének.  Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0630/488-2203 e-ma-
il: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddaaii  VVáárr közelében - panorámás, tömegközlekedéshez
közeli, de mégis csendes részen lévõ 90 m2-es, IV. emeleti, 2
szobás, napfényes, felújított lakás erkéllyel eladó. Lift nincs.
Irányár: 29,8 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0630/964-
7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

AAttttiillaa úton távfûtéses, egyszobás öröklakás kiadó. Tel.: 06-
30-9491-618.

II..  BBuuddaaii Várban, az Úri utcában 39m2-es fsz.-i galériázott
(11m2-es) egyedi fûtésû öröklakás eladó! Irányár: 23 M Ft.
Tel.: 06-20-540-6083

IIII..  KKaappááss  utcában 87 m2-es, 3 szobás, emeleti, két erkélyes,
világos, kertre nézõ luxuslakás eladó. Kiváló közlekedés mel-
lett 32 Mio Ft. Tel.: 201-0403.

II..  FFõõ utcában a Batthyány tér közelében - a
Környezetvédelmi Minisztérium szomszédságában - hívólif-
tes épületben lévõ 96 m2-es lakásnak, ill. irodának is kiváló
felújított, cirkófûtéses polgári belméretû lakás kiadó. Bérleti
díj: 130.000.- Ft/hó Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/488-
2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  kkeerrüülleettii,,  33 m2-es önkormányzati lakásomat hasonló
adottságú nagyobbra cserélném. Tel.: 06-70-371-1298.

VVáállllaallkkoozzóókk!!  Eladó a Pasaréti téren egy 7 lakásos, 550 m2-
es társasház, melyhez 350 négyszögöles telek tartozik.
Magániskolának, orvosi rendelõnek is alkalmas. Tel.: 201-
2994; 06-70-3830-386.

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.

SSzzoollggáállttaattááss

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.

TTéévvééjjaavvííttááss  aazzoonnnnaall 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.

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  
ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS

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..

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..  

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss hölgyeknek! Okleveles gyógymasszõr
várja vendégeit bevezetõ árakon a Mammuttal szemben.
Stresszoldó-, frissítõ- és sportmasszázs. Bejelentkezés: 06-
30-529-1779.

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..  

VViillllaannyysszzeerreellééss.. ELMÜ nyugdíjas javít: lakásvillanyt, fûté-
seket, bojler-villamosságot sürgõsséggel hét végén is. WC-
szagtalanító szerelés, saját szabadalom. Közben is, utána is
szagtalanít. Tel.: 337-0338; 06-70-259-0089.

KKöönnyyvveellééss  tteelljjeess  kköörrûûeenn!!  KKöönnyyvvvviizzssggáállaatt,,  AAPPEEHH--üüggyyiinnttéé--
zzééss!!  AAddóótteerrvveezzééss,,  kkööllttssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..  HHeettii,,  hhaavvii  lliiss--
ttáákk  kkéésszzííttééssee,,  nnaapprraakkéésszz  üüggyyffééllkkaappccssoollaatt..  TTeell..::  220022--11116655;;
221144--44995599;;  0066--2200--882233--00220077..  

Társkeresés

EEmmbbeerrkköözzppoonnttúúTárskeresõ 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.

OOkkttaattááss

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.

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

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.

TTáárrssaassttáánnccttaannffoollyyaamm indul November 4-én, vasárnap 14
órakor a Budavári Mûvelõdési Házban (Bem rakpart 6.) fel-
nõttek részére. Az elsõ óra ingyenes. Kedvezmények a
www.atanctanar.hu oldalon. Tel.: 06-20-480-2093.

KKuubbaaii  ssaallssaa tanfolyam indul November 4-én, vasárnap 19
órakor a Budavári Mûvelõdési Házban (Bem rakpart 6.) fel-
nõttek részére. Tel.: 06-20-480-2093. Az elsõ óra ingyenes.
Kedvezmények a www.atanctanar.hu honlapon.

ZZoonnggoorraaookkttaattááss  gyermekek és felnõttek részére nyugdí-
jas mûvésztanárnál, Széna-térnél. Tel.: 202-0344.

AAddááss--vvéétteell

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

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..

SSzzaakkbbeeccssüüss  hhööllggyy  vváássáárroollnnaa  kkiieemmeelltt  mmaaggaass  aauukkcciióóss  áárroonn
ffeessttmméénnyyeekkeett,,  bbúúttoorrookkaatt  ((ffeekkeettee  oosszzllooppppaall  ééss  bbaabbaaffeejjjjeell
eellõõnnyybbeenn)),,  bbrroonnzz  sszzoobbrrookkaatt,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  sszzõõnnyyeeggeekkeett,,
ffaallii--,,  aasszzttaallii--,,  ééss  áállllóó  óórráákkaatt,,  mmiinnddeennffééllee  ddíísszzttáárrggyyaakkaatt  ééss
tteelljjeess  hhaaggyyaattéékkoott..  KKiisszzáállllááss  ééss  éérrttéékkbbeeccssllééss  ddííjjttaallaann..  IIddõõss
hhööllggggyyeell  ééss  úúrrrraall  eellttaarrttáássii--  ééss  éélleettjjáárraaddéékkii  sszzeerrzzõõddéésstt  kköött--
nnéékk..  TTeell..::  0066--3300--664433--00449900..  

Vegyes

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. 

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

RRÉÉGGIISSÉÉGGEEKK VVÉÉTTEELLEE
BBuuddaaii  KKrriisszzttiinnaa

Szakbecsüs-mûértõ és társa

HHíívvjjaa  aa  mmeeggbbíízzhhaattóó  ppaarrttnneerrtt!!
Telefon: 770-1222. mobil: (06-20) 9326-495 

E-mail: antik@tvnetwork.hu
Eltartási ill. életjáradéki szerzõdést 

ingó-ingatlan ellenében 
kötnénk idõs úrral vagy hölggyel

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

Hirdessen a
Várnegyedben!

1014 Budapest, I.
Országház u.15.

(Hátul az udvarban!) 
Telefon: 

355-0139
Fax: 458-3081

Üzenete minden 
I. kerületi 

családhoz eljut!

VVeeggyyeess

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

Vásárolok antik bútorokat (koloniált is)
Ezüst tárgyakat,

Álló-, fali-, dísz-, zseb- és karórákat,
Festményeket,

Dísz- és vitrintárgyakat, varrógépet,
Zongorát, Könyveket,

Hagyatékok-gyûjtemények-
lakásfelszámolásokért többet fizetünk

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

ÁÁllllááss
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