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Nagy munkának lehet szemtanúja mindenki, aki mostanában
a Széll Kálmán tér környékén jár. Dolgoznak a markológépek,
folyik az alapozás, bontják a metróállomás épületét. Bár még he-
tekig kerülni kell a gödröket, a kõtörmeléket és a kiásott föld-
halmokat, a szemünk elõtt zajló munka eredményeként 2016
tavaszára egy megszépült, új kialakítású és a mainál sokkal job-
ban használható környezet jön létre. Buda legforgalmasabb köz-
lekedési csomópontja nagy változáson megy keresztül: a metró-
épület jövõre megújul, egy szép és korszerû ügyfélközponttal bõ-
vül, ahol az ügyfelek az utazással kapcsolatos minden teendõt egy

helyen intézhetnek el. A jegy- és bérletvásárlást a téren elhelye-
zett BKK-automaták is segítik majd.

A tér teljesen akadálymentes kialakítást kap, vagyis a kerekes
székesek, idõsebbek, a mozgásukban korlátozottak és a babako-
csisok számára egyszerûbbé válik a közlekedés. A Várfok utcai
buszmegállókhoz mozgólépcsõvel és lifttel is fel lehet jutni. A
zöldfelületeknek köszönhetõen barátságosabb, élhetõbb kör-
nyezetben lehet a téren sétálni, várakozni.

A Széll Kálmán tér teljes rekonstrukciója várhatóan 2016 ta-
vaszára készül el.

Jövõ tavaszra megszépül 
a Széll Kálmán tér

A múlt és a jövõ is szóba került a budavári képviselõ-testület áp-
rilisi ülésén: a képviselõk elfogadták a kerületi rendõrkapitány-
ság évértékelõ beszámolóját, módosították az üzletek éjszakai
nyitvatartását szabályozó rendeletet, valamint támogatták a
2015-19. közötti idõszakra érvényes gazdasági programot.
Utóbbi a következõ öt évben tervezett fejlesztések irányát hatá-
rozza meg. 

Teljesültek a közbiztonsági célok

A szokásoknak megfelelõen, Krammer György ezredes, rendõrségi
tanácsos ismertette a tavalyi év rendõrségi vállalásait, illetve az el-
ért eredményeket. Az I. kerületi kapitányságvezetõ mindenekelõtt
az önkormányzat és a kapitányság együttmûködésére hívta fel a fi-
gyelmet, mint rámutatott, a túlórák elvégzésének anyagi támogatá-
sa, és a térfigyelõ-rendszer kiépítése komoly segítséget jelent a
rendõrség számára. 

Mindez szükséges volt ahhoz, hogy teljesüljön a tavaly megfogalma-
zott cél, és az elsõ kerület valóban a fõváros egyik legbiztonságosabb
kerülete legyen. Ahogyan a kapitányságvezetõ fogalmazott, a siker kö-
zös munka eredménye, melybõl a rendõrség és az önkormányzat mel-
lett a közterület-felügyelet, a polgárõrség, illetve az I. kerület egész kö-
zössége kivette a részét. Krammer György szerint a közös ügy érdeké-
ben, a jövõben is ezen az úton kell továbbhaladni. 

Vecsey András (Fidesz-KDNP) hozzászólását egy aktuális üggyel
kezdte, és egyben köszönetet mondott a rendõrségnek azért a gyorsa-
ságért, ahogyan elfogták a Vérmezõn garázdálkodó kutyagyilkosokat.
A közbiztonsági tanácsnok rámutatott: az I. kerület Budapest egyik leg-
biztonságosabb városrésze, azonban mindig lehet még jobb eredmé-
nyeket elérni. Ezért kell tovább bõvíteni a térfigyelõ-rendszert, fenntar-
tani és növelni a közbiztonsági közalapítvány támogatásait. Jó hír, hogy
három új polgárõrrel bõvült a polgárõrség, míg hamarosan újabb két
fõ lép be a civil szervezetbe. Adjunk továbbra is bizalmat rendõreink-
nek a jó munka érdekében – kérte Vecsey András.  

Váradiné Naszályi Márta hiányolta a beszámolóból a részletes statisz-
tikai adatokat, valamint felkérte a kapitányságot, hogy a rendõrségi
hírlevelet tegyék elérhetõvé a lakosság számára. A képviselõ örömteli-

nek nevezte, hogy a kerületi önkormányzat hozzájárul a túlórák finan-
szírozásához, azonban szerinte ez nem az önkormányzat dolga lenne.  

Varga Antal alpolgármester (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy a
rendõrség kiváló kapcsolatokat ápol a kerületi iskolákkal.
Szerencsére nincs sok dolguk, de ha szükség van rájuk, az iskolákkal
együttmûködõ rendõrök azonnal rendelkezésre állnak. 

(Folytatás a 3. oldalon) 

Elfogadták a kerületi 
ciklusprogramot

Finn kulturális nap Budán

A Kalevala 
illusztrátorára 
emlékeztek
Ki tudja hányan sétálnak el naponta a Lánchíd utca
Duna felõli oldalán anélkül, hogy észrevennék a füves
sávban rejtõzõ emlékmûvet. Április 27-én a finn kul-
túra magyarországi barátai vették körül a frissen fel-
újított fehér mészkõ alkotást, amely Akseli Gallen-
Kallela  finn képzõmûvésznek állít emléket. 

A mûvész arcképével díszített dombormûvet 1978-ban
nem véletlenül állították fel éppen ezen a helyen, hiszen
a Kalevala illusztrátora egykor maga is gyakran sétálga-
tott a budai korzón. A százötven éve született mûvész tisz-
teletére a Finn Nagykövetség, a Budavári Önkormány-
zat, a Finnagora – Finn Kulturális és Tudományos
Intézet, valamint az Ari Kupsus Gallery rendezett közös
megemlékezést.   (Folytatás az 5. oldalon)

Átadták a Budavári Szent György-díjat. Idén kiváló munkájáért Nagy Zsolt
fõtörzszászlós részesült az elismerésben. (Képünkön balról jobbra: a kitüntetett
rendõr, Krammer György ezredes és Nagy Gábor Tamás polgármester)

A Mátyás-templom,
ahogy még sosem láttuk

A falak hallgatnak, de ha a Mátyás-templom kövei beszélni
tudnának, akkor elmondanák, hogy a Budapesti Történeti
Múzeumban minden idõk legjelentõsebb kiállítása látható a
templomról és történetérõl. A budavári Nagyboldogasszony-
templom évszázadai címû tárlat rendezõi számos intézmény,
valamint a budai Nagyboldogasszony fõplébánia összefogá-
sával térben és idõben részletesen, a toronysapkától az al-
templomig tekintenek végig a Szentháromság téren álló szak-
rális épület történetén.                                          (Folytatás az 5. oldalon)

Látványterv

Nádler Róbert: A Mátyás-templom látképe északkelet felõl, 1899
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Kedvezményes üdülési lehetõség 
az I. kerületi lakosok részére

Korszerû, a legmodernebb eszközöket is TB
támogatással kínáló hallásközpont nyílt a
Maros utcai szakrendelõben. Az OTONET
üzletben és bemutatóteremben a lehetõ leg-
gyorsabban hallókészülékhez juthatnak a be-
tegek, akiket elérhetõ árú szolgáltatásokkal
várnak. 

A nagyothallás nem csak azért kellemetlen, mert
a szomszédokat zavarja a hangos televíziózás, en-
nél sokkal nagyobb baj, hogy izolálja a beteget –
hívta fel a figyelmet a Maros utcai szakrendelõbe
költözött OTONET Hallásközpont hivatalos
megnyitásán dr. Bodroghelyi László utalva arra,
hogy a nagyothallók, ha nem kapnak megfelelõ
kezelést, kiszorulnak a beszélgetésekbõl, ezért ak-
kor is elmagányosodhatnak, ha egyébként család-
ban élnek. Mint a szakrendelõ fõigazgatója rámu-
tatott, ma már nincs szükség a régi filmekben lá-
tott óriási tölcsérek használatára, hiszen léteznek
olyan kisméretû, személyre szabott hallókészülé-
kek, amelyek megfelelõ hallást biztosítanak.
Ezeket a modern eszközöket kínálja az
OTONET Hallásközpont, ahol teljes körû ügy-
intézést vehetnek igénybe a betegek – hangsú-
lyozta dr. Bodroghelyi László hozzátéve, hogy az
audiológiai szakrendelésen kapott leletekkel, a
vizsgálatot követõen azonnal elindítható a halló-
készülék beszerzésének folyamata, méghozzá
helyben, az épületen belül, ami különösen az idõ-
sek számára jelent könnyebbséget. 

A hallásközpontot üzemeltetõ cég ügyvezetõ-
tulajdonosa, Nagy Tamás az elhangzottakat az-

zal egészítette ki, hogy valójában két vállalkozás
költözött az épületbe: az Otonet Kft. az egyéni
vásárlókkal, a Belsound Kft. pedig a nagykeres-
kedelemmel foglalkozik. Szándékaik szerint,
ezzel a Maros utcai lesz Buda hallókészülék köz-
pontja. 

Nagy Tamás a szolgáltatásaikkal kapcsolatban
kiemelte, hogy az eddigiekhez képest lényegesen
rövidebb idõ alatt juthatnak jó minõségû halló-
készülékekhez a betegek. „Kínálatunkban kizá-
rólag a legnevesebb gyártók készülékei kaptak
helyet, méghozzá elérhetõ áron, hiszen vala-
mennyi termékünket TB támogatással lehet
megvásárolni. Budán csak nálunk érhetõ el a
Beltone First, a világ elsõ IPhone kompatibilis
hallókészüléke. Ehhez öt év garanciát biztosí-
tunk” – ismertette szolgáltatásaikat a szakember,
aki az ügyintézésrõl szólva emlékeztetett: koráb-
ban akár hetekig is eltarthatott, amíg a beteg hoz-
zájuthatott a hallókészülékéhez. Az OTONET-
nél ez úgy mûködik, hogy azonnal átadják a kivá-
lasztott készüléket, egy héttel késõbb kerül sor a
finomhangolásra, majd újabb egy hét múlva a
beállítások véglegesítésére. Amennyiben a páci-
ens úgy dönt, két héten belül költségmentesen
visszaadhatja a berendezést. Kizárólag a „fülre
szabott” hallójárati készülék esetében kell kifizet-
ni a gyártás néhány ezer forintos díját. Az árusí-
táson kívül, szaktanácsadással, és az eszközök
használatának betanításával is várják az érdeklõ-
dõket, ezen kívül lesznek tematikus napok, ame-
lyek keretében ingyenes hallókészülék beállítás-
ra is lehetõség nyílik.                                                -pp-

Több éves hagyomány, hogy a Budavári Önkor-
mányzat a kerület szociálisan rászoruló lakói és
egyéb társadalmi csoportok, valamint a kerületi
polgárok részére zamárdi üdülõjében (Zamárdi,
Viola u. 9.) nyaralási lehetõséget biztosít.

Az üdülõt évrõl évre fejleszti az önkormány-
zat. Adottságait tekintve különálló 4-6 szemé-
lyes faházakból és 2-6 személyes téglaépítésû
épületegyüttesbõl áll. A tisztálkodási lehetõsé-
get külön álló épületben férfi és nõi mosdóhe-
lyiségek biztosítják. Az étkezési lehetõség több
gáztûzhely és mikrohullámú-sütõvel egyénileg
is biztosított. Az üdülõ fagyasztóládával és min-
den faház hûtõszekrénnyel felszerelt. Az üdülõ
területén belül parkolási lehetõség biztosított.
A pihenést, kikapcsolódást szolgálják a sport és

játékfelszerelések, a gyermekeknek hinta, ho-
mokozó, napozó, nyugágyak, közvetlen a Ba-
laton parton két stég. A kirándulni vágyóknak
kerékpár biztosított. Az üdülõben közösségi he-
lyiség, televízió, videomagnó, könyvkölcsönzé-
si lehetõség is a pihenni vágyók kikapcsolódá-
sát szolgálja. Az önkormányzat minden rászoru-
ló csoport részére programok szervezésére kü-
lön pénzügyi forrást biztosít.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormány-
zat Képviselõ-testületének Népjóléti Bizottsága
dönt a turnusbeosztásokról, térítési díjakról va-
lamint a rászorultság feltételeirõl. A Népjóléti
Bizottság 32/2015. (II. 25.) számú határozatá-
val a kerületi célcsoportok és oktatási intézmé-
nyek vonatkozásában az alábbiakról döntött.

Halláscentrum nyílt a Maros
utcai szakrendelõben

TURNUSBEOSZTÁS ÉS TÉRÍTÉSI DÍJ TÁBLÁZAT  2015. ÉV
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1 idõsek, kerületi június 5. – június 15. 11 Kerületi idõsek:
nyugdíjasok 3.700,-Ft

2 idõsek, kerületi augusztus 31.- szeptember 9. 10 Kerületi nyugdíjas: 
nyugdíjasok 14.020,-Ft/9 éjszaka

15.575,-Ft/10 éjszaka

3 Nagycsaládosok 
Egyesülete 18 év alatti augusztus 17. – augusztus 23. 7 18. életévüket betöltött 

nappali tagozatos jelentkezõk esetében:
tanulói 370,-x 6, vagyis 2220,-Ft

4 Nagycsaládosok 
Egyesülete 18 év feletti augusztus 24. – augusztus 30. 7 18. életévüket betöltött 

nappali tagozatos jelentkezõk esetében: 
tanulói 370,-x 6, vagyis 2220,-Ft

5 Kerületi családok augusztus 3. – augusztus 9. 7 18. életévüket betöltött 
jelentkezõk esetében: 

augusztus 10. – augusztus 16. 7 370,-x 6, vagyis 2220,-Ft

Feltételek: 
a.) Kerületi idõs:
- I. kerületben állandó bejelentett lakóhellyel
rendelkezik a jelentkezés benyújtása elõtt 

legalább 1 év idõtartam szükséges
- az aki, öregségi nyugdíjban vagy rokkantsági
nyugdíjban részesül, 
- az a személy, akinek az egy fõre jutó jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének – 28.500,-Ft – három
és félszeresét azaz 99.750.-Ft-ot. 

Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Gondozási
Központjában (1013 Budapest, Attila út 8.),
valamint az I. sz. Idõsek Klubjában (1015
Budapest,  Hattyú u. 16.) 2015. május 11. és
2015. május 15. napjáig, hétfõtõl csütörtökig
9-16 óra között, valamint pénteken 9-12 óra
között.
Jogosultság igazolása: 
• személyazonosító igazolvány, 
• lakcímkártya,
• jövedelemigazolás – utolsó havi nyugdíjszel-
vény.
• egészségi állapotot igazoló orvosi szakvéle-
mény
• TAJ kártya
b.) Gyermekes családok
az a család, ahol az egy fõre jutó jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének – 28.500,-Ft – 2,5-szeresét
azaz 71.250,-Ft-ot.

Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I.
kerület a Budavári Önkormányzat Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központban (1012
Budapest, Attila út 89.) 2015. május 11. és 2015.
május 22. napjáig, hétfõtõl csütörtökig 9-17 óra
között, valamint pénteken 9-13 óra között.

A jelentkezési lap az intézmény honlapján is
elérhetõ: www.budavarszk.hu
Jogosultság igazolása:
• személyazonosító igazolvány, 
• lakcímkártya, (gyermeké is)
• jövedelemigazolás, 
• születési anyakönyvi kivonat (új jelentkezõk
és újszülöttek esetében).  
• TAJ kártya (gyermeké is)
c.) A Nagycsaládosok Országos Egyesületének
I. Kerületi Csoportja esetében a rászorultság
alapja a saját háztartásban nevelt három vagy
több gyermek.
Jelentkezni lehet személyesen a Budapest I. ke-
rület a Budavári Önkormányzat Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központban (1012
Budapest, Attila út 89.) 2015. május 11. és 2015.
május 22. napjáig, hétfõtõl csütörtökig 9-17 óra
között, valamint pénteken 9-13 óra között.
Jelentkezési feltétel:
• a jelentkezési nyomtatvány kitöltése, amely
tartalmazza az I. kerületi lakóhelyet, 
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szülõ
saját háztartásában neveli három vagy annál
több 18 év alatti gyermekét, továbbá az Egye-
sület képviselõjének hiteles igazolását, hogy a
jelentkezõ az Egyesület tagja
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szülõ
saját háztartásában neveli három vagy annál
több 18 év feletti gyermekét, továbbá az
Egyesület képviselõjének hiteles igazolását,
hogy a jelentkezõ az Egyesület tagja, gyermek
nappali tagozatos jogviszony igazolása. 
• személyazonosító igazolvány, 
• lakcímkártya, (gyermeké is)
• születési anyakönyvi kivonat (új jelentkezõk
és újszülöttek esetében). 
• TAJ kártya (gyermeké is)

(Folytatás az 1. oldalról)
Pasi Tuominen, Finn-
ország nagykövete ma-
gyarul és finnül is fel-
idézte, hogy Gallen-
Kallelát milyen szoros
szálak fûzték Budapest-
hez: - Az 1900-ban ren-
dezett párizsi világkiállí-
tás finn pavilonjának
híre eljutott Magyar-
országra. E pavilon
Kalevala témájú freskó-
it Gallen-Kallela festet-
te. 1908-ban a mûvész
megérkezett a magyar
fõvárosba és fél esztendõn keresztül a Fiume
Szállóban lakott, amely a mai emlékmû közelé-
ben állt. Mûtermet bérelt a Fehérvári út elején,
majd a Szépmûvészeti Múzeumban rendezett ki-
állítást. Hogy jól érezte magát, mi sem bizonyítja
jobban, mint az a kijelentése, hogy „Budapest a vi-
lág legszebb városa”. -Ezzel könnyû egyetérteni –
tette hozzá a nagykövet. Gallen-Kalleláról nagyon
sok történet és anekdota kering, az egyik ezek kö-
zül arról szól, hogy miként próbálta távozásra
kényszeríteni egy csendõr, amikor a festõ a
Lánchíd egyik oroszlánjának hátán ülve vázlato-
kat készített.

A finn mûvész hatalmas magyar baráti körrel
rendelkezett, amelynek tagjai hajdan egy már-
ványtáblát helyeztek el a Fiume Szálló falán. A
tábla a hotellel együtt semmisült meg a második
világháborúban. Az 1970-es években a finn kul-
túra barátai kezdeményezték az emlékmû felállí-
tását, amelyet 1978-ban a Fõvárosi Tanács állít-
tatott. 

Pasi Tuominen zárszavában köszönetet mon-
dott a Budavári Önkormányzatnak és a fõváros-
nak, hogy a mûvész születésének százötvenedik
évfordulóján az emlékmû eredeti állapotában
hirdeti a finn mûvész emlékét.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester szemé-
lyes élményeit, gondolatait osztotta meg a jelenlé-
võkkel. Elmondta, számára rendkívül szimpati-
kus, ahogy a finnek a szülõföldet, a vizeket, a ter-
mészetet tisztelik, ahogy az olvasást és a könyvtá-
rakat népszerûsítik. Mindkét népnek szívügye az
önazonosság és a hagyományápolás, és a finn pél-
da megmutatja számunkra, hogy miként lehet a
múltat a legmodernebb eszközökkel a közép-
pontba állítani. 

A polgármester úgy fogalmazott, hogy közös
történelmi küzdelmeink rokon nemzetet gyúr-
tak belõlünk. A lélek, a szív, a bátorság és a ma-
kacsság elegyét finnül úgy hívják, „sisu”. Mi ma-
gyarok, a nagy történelmi események után azt
érezzük: magányosak vagyunk, pedig észrevehet-

nénk, hogy nem vagyunk egyedül. Minket össze-
köt valami a finnekkel, ami sokkal több a kétszáz
közös szavunknál. 

Dr. Nagy Gábor Tamás végezetül Kosztolányi
Dezsõ Kalevaláról írt sorait idézte. „Nem kell ne-
künk széljegyzet, hogy a Kalevalát olvashassuk.
Titka még most is ott lüktet bennünk. Ezer esz-
tendõ csekély idõ ahhoz, hogy a vérben lakozó
ösztönöket eltüntesse. ... Tömegeket mozgósít,
de nem összesítve, fogalomként és számonként,
hanem minden embert külön-külön. Aztán még
valamit, a legnagyobbat, a legmélyebbet. Azt,
hogy a szó annyi, mint a tett. Finnország azóta
van, amióta fölfedezték a Kalevalát.” 

Az ünnepség koszorúzással zárult. Akseli
Gallen-Kallela emlékmûvénél koszorút helyezett
el Pasi Tuominen, Finnország nagykövete, dr.
Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere, va-
lamint dr. Szíj Enikõ, a Finn–Magyar Baráti
Társaság elnöke. Végül a Kalevala Kórus,
Katonáné Malmos Edit vezényletével Sibelius
Finlandia címû mûvét adta elõ. 

A rendezvénysorozat a délutáni és esti órákban
a Várkert Bazárban folytatódott. A Testõr
Palotában két Magyarországon élõ finn képzõ-
mûvész, Maria B. Raiunio festõ és Sirpa Ihanus
szobrász- és papírmûvész mûveibõl nyílt kiállítás.

A tárlatot Cita Högnabba-Lumikero, a
Finnagora igazgatója nyitotta meg. Ezt követõen,
a Várkert Bazár rendezvénytermében Tarlós
István fõpolgármester és Pasi Tuominen,
Finnország nagykövete köszöntötte az érdeklõ-
dõket, majd Minna Turtiainen, a finnországi
Gallen-Kallela Múzeum gyûjteményvezetõje a
festõmûvész Gallen-Kallela és a zeneszerzõ Jean
Sibelius barátságáról tartott ismeretterjesztõ elõ-
adást. Jean Sibelius finn zeneszerzõ, Gallen-
Kallele pályatársa és barátja ugyanis szintén 150
éve született. Éppen ezért az ünnepi est a
Budafoki Dohnányi Zenekar Sibelius-koncertjé-
vel zárult, ahol felcsendült a Finlandia címû szim-
fonikus költemény is.                                                  -a-

Finn kulturális nap Budán

A Kalevala illusztrátorára 
emlékeztek

Tavaszi nagytakarítás 
diákokkal
A hagyományokhoz híven, a Föld nap-
ján, idén is nagytakarításra hívta a kerüle-
tieket a Budavári Önkormányzat. Ezúttal
a Vérmezõn a Kosztolányi Dezsõ Gimná-
zium, a vári játszótéren a Budavári Általá-
nos Iskola, míg a Naphegyen a Lisznyai
utcai Általános Iskola diákjai és tanárai,
valamint a hozzájuk csatlakozó környék-
beliek vettek részt a programon. Az ön-
kéntesek felásták a homokozókat, gereb-
lyéztek, sepertek, megkapálták a cserje- és
a virágágyakat, rendbe tették a gyöngyka-
viccsal felszórt felületeket és eltüntették a
graffitiket. Összesen két köbméter hulla-
dék gyûlt össze, munkájuk jutalmaként,
a Budavári CBA édességekkel ajándékoz-
ta meg a gyerekeket. 

Sikeres diákolimpiai sportnapot tartottak a Czakó utcai
Sportközpontban a kerületi általános iskolák és középisko-
lás diákjainak. Az általános iskolásoknál 29 csapat 174 fõvel
versenyzett, a középiskolásoknál 4 oktatási intézmény 55 tag-
ja 4 számban: 100 és 800 méteres futásban, kislabda hajítás-
ban és távolugrásban mérte össze tudását.

Foto: Fehér Ferenc
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Pályázat önkormányzati lakások 
bérbeadására
AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  nnyyiillvváá--
nnooss  ppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett  aa  ttuullaajjddoonnáábbaann  áállllóó  üürreess  llaakkáássookk
ppiiaaccii  aallaappúú  bbéérrbbeeaaddáássáárraa..  
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó kiírások
megtekinthetõk a www. budavar.hu internet címen, a
Pályázatok hasáb Vagyoni Iroda hivatkozása alatt, vala-
mint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Ügyfélszolgálati Irodáján. Budapest I. kerület, Ka-
pisztrán tér 1. Tel: (1) 458-3000, 458-3061.

Hétvégén csak engedéllyel lehet áthajtani
a Lánchíd utcán
22001155..  mmáájjuuss  11--jjééttõõll    aauugguusszzttuuss  3311--ééiigg az I. kerületi
Lánchíd utca Öntõház lépcsõ és Ybl Miklós tér közötti
részére az utca környezet- és zajterhelésének csök-
kentése érdekében csak külön engedéllyel hajthatnak
be az autósok. A Lánchíd utca jelzett szakaszán az en-
gedéllyel rendelkezõ jármûveken kívül csak az arra
közlekedõ közösségi közlekedési autóbuszjáratok hajt-
hatnak át.
A korlátozás nem érinti a Lánchíd utca kijelölt parkolóhe-
lyeit és a Várkert Bazár mélygarázsát: a Clark Ádám tér
és a Szarvas tér felõl a célforgalom továbbra is megköze-
lítheti azokat, mivel a jelzett szakaszon kívül esnek.

Mûszerekkel vizsgálják a fákat
Az áprilisi viharok a kerület növényzetét sem kímélték:
a Tóth Árpád sétányon és a Harkály utcában, valamint a
Linzi lépcsõnél is kidõlt egy-egy fa. Szerencsére szemé-
lyi sérülés ezúttal sem történt, a lakosság biztonsága ér-
dekében az önkormányzat folytatja a faállomány ellen-
õrzését. A mûszeres vizsgálatra azért van szükség,
mert csupán szemrevételezéssel nem mindig lehet kö-
vetkeztetni a növény valódi állapotára. Gyakran elõfor-
dul, hogy a fa kívülrõl tökéletesen egészségesnek lát-
szik, a kéreg és a lombkorona is ép, azonban a törzs be-
lül már elrohadt. A felpuhulás miatt üregek alakulnak ki,
a meggyengült szerkezet pedig képtelen ellenállni a
szélnek. Ezért kell minden ilyen esetben eltávolítani a
beteg növényt, hiszen minden elõzmény nélkül, bármi-
kor kidõlhet. A megelõzést szolgálja az öregedõ fák te-
hermentesítése, az ágak ritkításával és visszavágásával
jelentõsen javítható az állékonyság. Ilyenkor szükség le-
het a lombkorona teljes csonkolására, bár elsõ látásra
drasztikusnak tûnhet a beavatkozás, a következõ ta-
vasszal a fák ismét kihajtanak. 

Róka a Naphegyen: ne nyúljunk hozzá!
Több lakó jelezte az önkormányzatnak, hogy róka kó-
borol a Naphegyen, az állatot a Dezsõ utcában, illetve
a tabáni Kereszt utca környékén látták. Nagyon fon-
tos, hogy senki se próbáljon meg közel kerülni a raga-
dozóhoz, a befogás ugyanis az érintett hatóságok fel-
adata. A róka ugyan kerüli az embert, de ha sarokba
szorítják, agresszívvá válhat, ráadásul számos beteg-
séget is hordozhat. Bár az állatok immunizálása folya-
matosan zajlik, elõfordulhatnak veszett példányok. A
szelídnek tûnõ állatot se simogassuk meg, mert sok
betegséget, akár a szívférgességet, valamint az elsõ-
sorban a májban élõsködõ galandférget és kullancso-
kat is átadhatja az emberre. Ezeken kívül, létezik egy
kizárólag a rókában élõ parazita, melynek lárvája be-
lélegzéssel kerül a szervezetbe, ahol a rákhoz hasonló
sejtburjánzást okoz. 

A távolságtartás a rókatetemekre is érvényes, az
esetleges fertõzések elkerülése érdekében ezekhez is
szigorúan tilos hozzányúlni. Amennyiben halott, vagy
élõ rókát látunk, azonnal értesítsük a kerületi hatósági
állatorvost, illetve hívjuk a polgármesteri hivatalt!

A zeneszerzõ Széchényi
140 éve nem hallott zenemûvek csendültek fel a
Városháza aulájában április 17-én délután a Lánchíd
Kör rendezvényén. A program közremûködõje és mo-
derátora Széchényi Kálmán, Stuttgart mellett élõ
Széchényi-leszármazott volt, aki nagybátyja, Széchenyi
Imre mûveivel ismertette meg a közönséget.  
Gróf Széchényi Imre (1825-1898) Széchényi István uno-
kaöccse, az Osztrák-Magyar Monarchia berlini nagykö-
vete volt. Diplomata pályafutása során számos európai
nagyvárosban megfordult és több neves mûvésszel
ápolt baráti kapcsolatot, közöttük Liszt Ferenccel,
Johann Strauss-sal, Zichy Mihállyal. Kitûnõen zongorá-
zott és egész élete folyamán komponált. Zeneszerzõi
munkásságát dédunokaöccse, Széchényi Kálmán három
éven át kutatta, kutatásai történetét és eredményeit a
várbeli koncerten ismertette a hallgatósággal.

Széchényi Imre zenemûveit Kassai István és Lázár
György zongoramûvészek elõadásában hallgathatta
meg a közönség. A dalokat Miksch Adrienn tolmácsolta
Virág Emese zongorajátékával kísérve.

Röviden

(Folytatás az 1. oldalról)
Veres Dávid (DK) azt hiányolta, hogy nem de-

rült ki a beszámolóból, mennyi a bûncselekmé-
nyek száma. Kíváncsi arra is, mekkora a kerületi
rendõrség reagálási ideje, illetve, hogyan alakult a
kerület bûnügyi térképe. Orczi Antal (Fidesz-
KDNP) a körzeti megbízotti hálózattal kapcsolat-
ban kifejtette: az új rendszer jelentõsen növelte a
gellérthegyiek biztonságérzetét, hiszen ezzel köze-
lebb került a rendõrség a lakossághoz. 

Az együttmûködés fontosságát emelte ki dr.
Nagy Gábor Tamás is, aki hangsúlyozta: jó látni
az egyenruhás rendõröket az utcákon, a létszám a
turisztikai idõszakban pedig tovább bõvül. Nem
azért mert sok a bûncselekmény, hanem elsõsor-
ban a megelõzés érdekében. Az I. kerület az or-
szág kirakata, fontos, hogy a turisták se találkozza-
nak szervezett koldusokkal, itt a piros hol a piro-
sozókkal vagy akár táskaletépõkkel. Ezért van
nagy jelentõsége annak, hogy sikerült kiszorítani
a turistákra „szakosodott” bandákat, ahogyan a
graffiti ellenes programban is hatékonyan vesz-
nek részt a rendõrök. Az itt szolgáló rendõrök is-
merik a kerület sajátosságait és átérzik ezek fon-
tosságát, valóban otthonuknak érzik a kerületet. 

Nagy Gábor Tamás a térfigyelõ kamerarend-
szer fejlesztésével kapcsolatban elmondta, hogy a
járdákkal egy szintbe hozott, díszköves vári útsza-
kaszokon, illetve a Lánchíd utcában sokan a 30-as
övezet ellenére, a kelleténél nagyobb sebességgel
haladnak. Az önkormányzat ezért uniós támoga-
tással a Lánchíd utcában és a Szentháromság té-
ren olyan sebességmérõ, illetve forgalomfigyelõ
berendezéseket helyez el, amelyek alkalmasak az
objektív felelõsség megállapítására. 

Krammer György válaszában arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a statisztika alapján nem lehet le-
mérni egy kapitányság mûködésének minõsé-
gét, sokkal fontosabbak a folyamatok, ezek pedig
azt mutatják, hogy folyamatosan csökken a bûn-
cselekmények száma. Tavaly indult az iskolai
bûnmegelõzési tanácsadó program, ami teljesen
új módon kezeli a problémát. A kezdeményezést
az iskolák vezetõi és a diákok is kedvezõen fogad-
ták. Ami a reagálási idõt illeti, a központi irányí-
tásnak köszönhetõen a korábbinál lényegesen
gyorsabban és mindig idõben érnek ki a rend-
õrök a helyszínekre. Jól mûködik a körzeti-meg-
bízotti rendszer is, a KMB kötelékében dolgozó
szakemberek alapos helyismerettel rendelkez-
nek. A Vár teljesen mentes a tiltott szerencsejá-
téktól, próbálkozások ugyan vannak, de ezeket
azonnal felszámolják. Az elmúlt évben egyálta-
lán nem történt táskaletépés, ami nagyszerû
eredmény. Krammer György szerint a térfigyelõ
kamerarendszer fejlesztése akkor is elsõrendû
fontosságú, ha nem pótolja a rendõri jelenlétet,
amit az utóbbi idõben sikerült megfelelõ szintre
fejleszteni. 

Mindehhez Budapest rendõrfõkapitánya
annyit tett hozzá, hogy a közbiztonság egy folya-
mat eredménye. Ennek központi eleme a lakos-
ság szubjektív biztonságérzetének megteremté-

se. Rendszerben kell gondolkodni, aminek ré-
sze, hogy az új kapitányságvezetõ kinevezése nem
járt együtt az állomány lecserélésével. Bucsek
Gábor kijelentette: a rendvédelem és közbizton-
ság szavatolása kizárólagos rendõri feladat, eh-
hez a rendõrség nem vehet, és nem is vesz igény-
be külsõ segítséget. Sokat segít a mindennapi
munkában a hívásfogadási központ, amióta mû-
ködik minimálisra csökkent a rendõrségnek szó-
ló téves riasztások száma. A rendszer révén, min-
dig a legközelebbi járõrt riasztják, ami hozzájá-
rult ahhoz, hogy 40-rõl 20 percre csökkent a rea-
gálási idõ Budapesten. Ez annyit jelent, hogy
ennyi idõ telik el a telefonhívás és a rendõrrel va-
ló találkozás között. Igyekeznek már a helyszínen
felvenni a jegyzõkönyvet, hiszen így lehet forró
nyomon elindítani a nyomozást. A cél az, hogy
az elmarasztaló ítélet és az elfogás között legfel-
jebb 30 nap teljen el – foglalta össze a közeljövõ
feladatait a fõvárosi rendõrfõkapitány hozzáfûz-
ve, hogy az I. kerületi kapitányság ott van az or-
szág legjobbjai között. 

A testület 12 igen és 2 tartózkodás mellett elfo-
gadta a kerületi rendõrség  beszámolóját. 

Öt éves gazdasági program határozza meg
a fejlesztések irányát

Az önkormányzatokról szóló törvény értelmé-
ben, a képviselõ-testület az önkormányzat hosszú
távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági program-
ban rögzíti. Ebben meghatározzák a polgárok ér-
dekében vállalt célkitûzéseket és feladatokat: a
fejlesztési elképzeléseket, a településfejlesztési-,
városüzemeltetési és adópolitikát, valamint az
egyes ágazati közszolgáltatások színvonalának ja-
vítására vonatkozó megoldásokat. Bár a mostani
gazdasági program a 2015-19 közötti idõszakra
szól, célja, hogy hosszabb távra is megalapozza a
kerület fõ fejlesztési irányait figyelve arra, hogy az
elképzelések a lakosság életminõségének javítá-
sát szolgálják. Ennek része többek között a
Batthyány tér barokk arculatának kibontakozta-
tása, a Kapisztrán tér megújítása, a Virág
Benedek ház revitalizációja, a Piano Forte
Zongoraház kialakítása a Dísz téren, a Vérmezõ
rendezése és bevonása a kerületi sportéletbe, új
mélygarázsok építése, a vári Polgárváros lakó-
funkciójának megerõsítése. A program továbbra
is épít a közlekedésfejlesztési beruházások folyta-
tására, a folyamatos és ösztönzött városreha-
bilitációs programokra.

Az elõzõ, 2010-14 közötti ciklusban uniós tá-
mogatások felhasználásával évtizedes adósságo-
kat sikerült törleszteni, éppen ezért az önkor-
mányzat fokozottan készül a 2020-ig igénybe ve-
hetõ támogatási periódusra. 

Szeleczky Szilvia irodavezetõ a 2015-19. közöt-
ti gazdasági programról elmondta, hogy a jövõre
vonatkozó önkormányzati feladatokat és straté-
giai célokat a társadalmi, gazdasági feltételek
mentén, az állami és fõvárosi fejlesztések és ter-
vek figyelembevételével fogalmazták meg. Tímár

Gyula (Fidesz-KDNP) hangsúlyozta: a program
nem statikus fejlesztési terv, hanem az eddigi
eredményeket alapként használva, hosszabb táv-
ra meghatározza a kerület elõrelépésének elvi
hátterét. Bemutatja a jelenlegi állapotokat, a ter-
mészeti, gazdasági és társadalmi adottságokat,
valamint elérhetõ jövõképet és stratégiai célokat
határoz meg. Mivel a kerület nem önálló egység,
így a fõvárosi és állami szándékok is befolyásol-
ják a mûködését: ilyen a Nemzeti Hauszmann
Terv, amely alapjaiban meghatározza a Vár sor-
sát. Kérdéses a Déli pályaudvar, a várfalak és a
várbarlang-rendszer jövõje, de a már folyamat-
ban lévõ beruházások, így a fonódó villamos ki-
alakítása, és a Széll Kálmán tér átépítése is befo-
lyásolja a helyi döntéseket. A tervezet Tímár
Gyula szerint kiváló alapja lehet a következõ
évek költségvetéseinek. 

Váradiné Naszályi Márta értékesnek nevezte
az anyagot, külön is kiemelte, hogy a tervezet fog-
lalkozik a fõvárosi- és állami fejlesztésekkel.
Nehezményezte ugyanakkor az elõzetes egyezte-
tések hiányát, illetve azt is, hogy az anyagban
nincs szó a kiadatlan üzletekrõl, a gazdaságélén-
kítésrõl, a mûködési költségek visszafogásának
hátterérõl, és arról sem, hogyan szándékozik az
önkormányzat bevonni a lakosságot a tervek
megvalósításába. 

Veres Dávid (DK) és Gallowich Margit (LMP)
is egyetértett azzal, hogy kevés idõ volt a tervezet
áttekintésére. Gallowich Margit felvetette, hogy
korábban a Hattyú-házban ki lehetett volna alakí-
tani a kerület szakrendelõjét. 

Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
szervezési és hatósági igazgató elmondta, hogy
nincs szó a szakrendelõ költöztetésérõl, a lakos-
ság ugyanis elégedett az intézmény jelenlegi elhe-
lyezésével. Emlékeztetett: a szakellátás állami fel-
adat, amit az önkormányzat éppen a kerületiek
érdekeit szem elõtt tartva vállalt magára. 

Dr. Nagy Gábor Tamás ezzel kapcsolatban ki-
emelte: a fõváros be akarta zárni a Maros utcai
szakrendelõt, amennyiben az önkormányzat
nem lép közbe, a szakorvosi járóbeteg ellátás a
kerületbõl nehezebben elérhetõ János kórházba
került volna. A ciklusprogrammal kapcsolatban
a polgármester hangsúlyozta: az évek óta a kerü-
letet jellemzõ, kiegyensúlyozott gazdálkodás biz-
tos alapot ad a következõ öt év fejlesztéseinek.
Ugyanakkor a gazdasági program valójában egy
tervezet, ami megmutatja, hogyan képzeli el az
önkormányzat a városrész jövõjét. A 2019-ig tar-
tó gazdasági programot a képviselõ-testület 9
igen, 3 nem szavazat, és 1 tartózkodás mellett el-
fogadta.

Szigorodik az éjszakai nyitva tartás rendje

Felülvizsgálta a képviselõ-testület az üzletek éjsza-
kai nyitva tartásának rendjét. Dr. Nagy Teodóra
jegyzõ a rendeletmódosítás indokairól szólva el-
mondta, hogy a vasárnapi munkavégzés tilalmát
megfogalmazó törvény lehetõséget ad az önkor-
mányzatoknak további korlátozások bevezetésé-
re. A fogyasztóvédelem ideiglenesen bezárhatja
azt az üzletet, amely megsérti az éjszakai nyitva
tartás szabályait, ezt a jogosultságot veszi át az ön-
kormányzat saját rendeletében. Veres Dávid sze-
rint értelmetlen és értelmezhetetlen a törvényi
szabályozás, ezért az ehhez kapcsolódó kerületi
rendeletmódosítás sem támogatható. 

A rendeletmódosítást 9 igen, 3 nem szavazattal
és 1 tartózkodással fogadták el a képviselõk.

Utcát neveztek el XIV. Ince pápáról
A képviselõ-testület döntése értelmében, az
Ibolya utca a jövõben XIV. Ince pápa  nevét vise-
li. A változtatás indoka, hogy a pápa (Benedetto
Odescalchi) a törökellenes összefogás egyik mo-
torja volt, történelmi szerepet vállalt Buda 1686-
os felszabadításában. Szobra a Hess András té-
ren, az Ibolya utca közelében található.             K.Á.

Két évvel ezelõtt alapította az önkormányzat
képviselõ-testülete a Budavári Szent György-dí-
jat, amelyet minden évben annak a kerületi
rendõrnek ítélnek oda, aki a polgárok érdekében
végzett kiváló munkájával példát mutat társai-
nak. Idén Krammer György kapitányságvezetõ
javaslatára, a kerület közbiztonsága felett immár
17 éve õrködõ Nagy Zsolt fõtörzszászlós érdemel-
te ki az elismerést. 

Szent György napja jó ideje az európai kultúrkör
jeles és kitüntetett ünnepe, mely a sárkány képé-
ben megjelenõ bûn és gonoszság legyõzésére em-
lékeztet – hívta fel a figyelmet a Budavári Szent
György-díj átadásán dr. Nagy Gábor Tamás.
Kerületünk polgármestere elmondta, hogy az
újkeresztény legendát Európa szinte vala-
mennyi országa átvette: egy líbiai város megmen-
tésérõl szól a történet, amelyet egy sárkány meg-
ölésével szabadított fel Szent György lovag. 

„De nem csupán a bûn és a gonosz feletti gyõ-
zelmet, hanem az elesettek támogatásának fon-
tosságát is Szent György, és a hozzá kapcsolódó lo-
vagrend testesíti meg, ahogyan patrónusuknak te-
kintették a fegyverkovácsok és vándorlegények
is” – emlékeztetett dr. Nagy Gábor Tamás.   

Az elismerést elsõ alkalommal Pintye György
fõtörzszászlós érdemelte ki, õt követte Morvai
Árpád õrnagy, akik azóta is megszolgálják az elsõ
kerületiek tiszteletét. Idén Krammer György ka-
pitányságvezetõ felterjesztésére az önkormány-
zat Nagy Zsolt rendõr fõtörzszászlóst részesítette
a kitüntetésben. Nagy Zsolt felszerelésétõl kezd-
ve, 1997 óta teljesít szolgálatot az I. kerületben, a
Várnegyedhez egész pályája során hû maradt –
sorolta Nagy Zsolt érdemeit dr. Nagy Gábor

Tamás reményét fejezve ki, hogy a díj mindig
emlékeztetni fogja arra, hogy hol, és kikért dol-
gozik.

Nagy Zsolt köszönetet mondott az önkor-
mányzatnak, a polgármesternek és parancsno-
kainak az elismerésért és a munkájához nyúj-
tott támogatásért. Mint elmondta, korábban
többször felmerült benne, hogy hazatér szülõ-
földjére, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe,
most viszont már úgy gondolja, még egyszer
ennyi idõt szeretne eltölteni második otthoná-
ban, az I. kerületben. 

Átadták a Budavári Szent György-díjat

M E G H Í V Ó
A Budavári Önkormányzat tisztelettel 

meghívja Önt és családját
2015. május 21-én,

csütörtökön 17.00 órakor 
a Kerület Napja alkalmából tartandó 
Budavár Díszpolgára kitüntetõ cím 

átadására a Városházára 
(Kapisztrán tér 1.).

A Budavári Önkormányzat 
Képviselõ-testülete 2015. évben

DRAGONITS TAMÁS 
építészt

választotta Budavár díszpolgárává.

Elfogadták a kerületi ciklusprogramot

Nagy Zsolt 1997. július 1. óta a rendõrség hivatásos
állományú tagja, elsõ munkahelye az I. kerületi rendõr-
kapitányság. 2002. december 31-ig mozgóõrként, 2003
januárjától 2009 júniusáig járõrvezetõként teljesített
szolgálatot, majd a rendészeti osztályon szolgálatpa-
rancsnoki megbízatást kapott, amelyet a mai napig ellát. 
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Három évtizede, 1985-ben nyitotta meg kapuját
az olvasók elõtt a Budavári Palota F épületében az
Országos Széchényi Könyvtár (OSZK). Annak
elõtte a Magyar Nemzeti Múzeum épülete bizto-
sította a szükséges tereket, többek között a körül-
belül 90 férõhelyes nagyolvasót. Ez utóbbi a
Várban már több mint 500 látogatót tudott fo-
gadni.

A könyvtár fénykorára dr. Tüske László fõigazga-
tó így emlékszik:

– A kilencvenes években a vizsgaidõszak idején
rendszerint a lépcsõn várakoztak az egyetemisták
és fõiskolások. Volt olyan napunk, hogy 1500
sorszámot adtunk ki a diákoknak. Így mûködött
egy huszadik századi könyvtár.

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár felújítása és
az egyetemi könyvtárak megújulása után roha-
mosan fogyott az OSZK látogatóinak száma, és
közben lassan megváltoztak a könyvtárhasználati
szokások is. Ezzel kapcsolatban a fõigazgató meg-
jegyzi:

– Az alap felállást, amely szerint hagyományo-
san, zárt térben, csendben, a könyv társaságában
dolgozik a kutató vagy a diák, felváltotta a rövid és
szakaszos olvasást követõ és azonnali eszmecsere
közösségalakító folyamata.

Ennek okát dr. Tüske László az interneten, szá-
mítógépen, e-book-on hozzáférhetõ szövegek új-
fajta befogadási módjában látja.

Páratlan gyûjtemény a Széchényi Könyvtáré,
ahol a legrégebbi magyar nyelvemlékek mellett
fellelhetõk Mátyás Corvinái, vagy a Himnusz és a
Szózat eredeti kézirata. Az OSZK nemzeti könyv-
tár, azaz a magyar nyelven íródott, íródó doku-
mentumok gyûjtõ-, tároló-, feldolgozó és szolgál-
tató helye. Miként fõigazgatója fogalmaz:

– Egyedülálló szöveggyûjteménye ez a 15 milli-
ós magyarságnak.
Az elmúlt harminc esztendõben betelt az épület,
így külsõ raktárt kellett igénybe venni. Pedig a
nyomtatott, kézzel írott dokumentumokon kí-
vül az elektronikus szövegek is ide kerülnek
majd. A webarchívum problémájával például a
világon mindenütt küzdenek, a jelenleg legelter-
jedtebb nemzetközi gyakorlat szerint, bizonyos
honlapokat meghatározott idõközönként men-
tenek el.

– Lenyomatokat lehet ilyen módon szerezni az
adott hétrõl, ezeken túl van néhány vezetõ portál,
amelyeket naponként kell menteni – avat be a dr.
Tüske László.

E munkának komoly határt szab a számítógépes
tárhelyek mérete. A webarchiválás az OSZK jövõ
stratégiájának egyik kiemelt eleme lesz, jelenleg
éppen tanulmányokat folytatnak a megvalósítá-
sáról. A kérdésrõl szólva, amolyan múltidézés-
ként szóba kerültek a cédulakatalógusok. Ezek le-
hetõséget nyújtottak arra, hogy a rendszerváltást
követõen, mindazok, akik szégyellték korábbi írá-
saikat, eltüntethessék az érintett katalóguscédu-
lákat.

– Nem kell mindent tudni, csak azt, hogy hol
kell keresni – fûzi hozzá a fõigazgató, s visszaka-
nyarodik a jelenhez: – Komoly kutatói munka
folyik az intézményben, mûvelõdéstörténeti
konferenciák, kiadványok és múzeumpedagó-
giai rendezvények színesítik az életünket. Láto-
gatóink, akik között neves mûvészek és politi-
kusok is megtalálhatók, elismeréssel nyilatkoz-
nak kiállításainkról. A Corvina- és a történelmi
alkalmakhoz fûzõdõ kiállítások például mun-
katársaink invenciózus munkáját dicsérik.
Egyre inkább népszerû rendezvényünk a
KönyvTárlat mûvelõdéstörténeti sorozat is. De
persze nehézségeink is akadnak. Komoly prob-
léma, hogy a határon túlról nem érkeznek köte-
les példányok. A nyugati magyar diaszpóra
rendszerváltozás elõtt megjelent kötetei a

Mikes Kelemen Program segítségével jutnak el
az Országos Széchényi Könyvtárba.

– Erdélybõl, vagy Délvidékrõl maguk a kiadók
küldik el hozzánk a könyveket, amelyek azonban
töredékében sem fedik le a napi termést – álla-
pítja meg a fõigazgató, majd hozzáfûzi: mielõtt el-
költöznek a Várból, meg kell kezdeniük az átala-
kítást, a modernizálást, a könyvtárszakmai meg-
újítást, amelynek nyomán az OSZK majd megfe-
lelhet a XXI. század kihívásainak. Ez mindenek-
elõtt a kellõ számítógépes infrastruktúra kialakí-
tását, a programok és tárhelyek beszerzését és be-
üzemelését jelenti.

– A digitalizálás területén például tetemes a le-
maradásunk – vallja be.

A kétezres évek közepére fellendült a folyamat,
akkor kerültek számítógépre például a Corvinák,
azt követõen azonban megtorpant a digitalizálás.
A könyvtár számítógépeinek és szoftvereinek átlag
életkora kilenc év. A dolgozók létszáma húsz száza-
lékkal alatta marad az optimálisnak. A könyvtár
költözése kapcsán dr. Tüske László kifejti:

– A rádió elhagyott területe alkalmas lenne az
új, huszonegyedik századi nemzeti könyvtár befo-
gadására.

Mondhatni, visszaköltözne elõzõ helyére, hiszen
három évtizeddel ezelõtt a Nemzeti Múzeum adott
otthont az OSZK-nak. A fõigazgató úgy látja, a
Rádióban élménykönyvtárat, azaz a könyv köré lét-
rehozott teret alakíthatnának ki, amely messzeme-
nõkig megfelelne a kor igényeinek.                         Ditzendy

37 pozitív jelentéstartalmú szóval festették tele a
Hegyalja út - Mészáros utca találkozásánál látha-
tó téglakerítést. Az utolsó pozitív szót Varga
Antal, az I. kerület alpolgármestere, Kozák
Danuta kajakozó, a Poli-Farbe jótékonysági
nagykövete és Szabó Antal, a festékgyár tulajdo-
nosa festette fel a falra.

A 112 méter hosszú téglakerítés csaknem egy
évtizede volt elhanyagolt állapotban. A korábbi
sárgás vakolat színe elszürkült, a fal omladozni
kezdett. A környék rendkívül forgalmas, így a
környezetterhelés nyoma is évrõl évre nyomot
hagyott a falon. Egész áprilisig, amikor a Poli-

Farbe festékgyár és a Színes Város Mozgalom
önkéntesei nekiláttak felújítani. A felületre
másfél hét alatt új fedõréteg került, amelyre
egyedi formákat és pozitív jelentés tartalmú sza-
vakat festettek.

Mosoly, öröm, siker, egészség, harmónia, sze-
retet… – csak néhány szó azok közül, amelyekkel
a jövõben találkozni fognak azok, akik a környé-
ken járnak. A szervezõk azt remélik, hogy az új
fal egyfajta helyi látványossággá és találkozási
ponttá fog alakulni, s a fal elõtt közlekedõ autó-
sokban és járókelõkben jó érzést kelt majd a lát-
vány a hétköznapokban.

Felhívás a Városmajori templom megóvására
Tisztelt Budai Polgárok!
Bizalommal fordulok Önökhöz, hogy Közép-Európa modern mûemlék templomának, a XII. kerü-
let építészeti kincsének, a Városmajori Jézus Szíve templomnak az állagmegóvásáért összefogjunk,
és Aba Novák Vilmos, Molnár C. Pál, Sztehló Lili, Deéd-Dex Ferenc, Ohmann Béla, Kovács
Margit, Pátzay Pál mûvészek alkotásait megvédjük.

A lapos tetõ beázás veszélye miatt sürgõs felújításra szorul. A tetõ felújításához kérjük bizalommal
a kedves Olvasók gyors támogatását. A beázás miatt különösen veszélybe kerülnek az Aba Novák
Vilmos által festett mennyezeti freskók. Most nyáron a lapos tetõ javítását okvetlenül el kell végez-
nünk, hogy a templom értékei kárt ne szenvedjenek. A felújítás költsége közel 10 millió Ft.

A mûemlék templomunk védelme, úgy gondoljuk, hogy az itt élõ I. II. és XII. kerületi hívõ és
nem hívõ lakosok (a plébánia területi illetékessége, mind a három kerületet érinti) közös ügye a he-
lyi Önkormányzattal együtt. 

Ezen megfontolás alapján kérem nagy bizalommal Önöket, hogy lehetõségeik szerint adható ki-
sebb vagy nagyobb adományaikat az alábbi számlaszámra juttassák el (banki átutalással vagy csek-
ken) az Városmajori Árkay Aladár Alapítvány javára, amelyen gyûjtjük a felújítás céljára szánt tá-
mogatásokat: OTP Bank Nyrt. 11712004-20143314 (Csekkek a plébánia irodájában átvehetõk.
1122. Budapest, Csaba utca 5.)

Tisztelettel és köszönettel: Lambert Zoltán kanonok, plébános

Beszélgetés dr. Tüske Lászlóval, az Országos Széchényi Könyvtár fõigazgatójával

Harminc éve a palotában

Pozitív fal a Mészáros utcában

Digitális könyvtár
A Budavári Palotába költözésének 30. évfordulója alkal-
mából ünnepi emlékülést tartottak április 29-én az
Országos Széchényi Könyvtárban. Ekkor indította el dr.
Hoppál Péter kultúráért felelõs államtitkár az OSZK új,
egész országra kiterjedõ digitális könyvtári szolgáltatá-
sát, az ELDORADO-t. Az Elektronikus Dokumentum-
küldés Országos Rendszere, Adatbázisa és Dokumen-
tumtára, az ELDORADO komplex szolgáltatási rendszer.
Újdonsága, hogy a szerzõi joggal védett dokumentumok
legális felhasználását is biztosítja. A korszerû szolgálta-
tás a közkincsek digitalizált példányainak megtekintését
és online letöltését is lehetõvé teszi. A szolgáltató rend-
szert felkészítették arra, hogy a jövõben széles körû
szerzõi joginfrastruktúra-szolgáltatást nyújtson a
könyvtári rendszer tagjai számára.

Dr. Tüske László fõigazgató

Mûveltségbõl 
vetélkedtek
Idén április 18-án nagy sikerrel, sõt, mondhatni
növekvõvel, ismét megrendezésre került az
Erudita Mûveltségi Vetélkedõ. Nagyjából
ugyanazzal az egyetemistákból álló csapattal,
mint tavaly, idén is úgy döntöttünk, hogy sze-
retnénk, ha a fiatalabbak, konkrétan a 9-1o-11.
osztályos gimnazisták, megmérettetnének egy
általunk szervezett mûveltségi vetélkedõben.
Hiszen rengeteg tévémûsorban mérhetik össze
tudásukat felnõtt emberek, de kevés, vagy szin-
te semmi olyan esemény vagy program nin-
csen, ahol ez a korosztály tudna versenyezni.
Mindannyian fontosnak tartjuk, hogy átadhas-
suk azt a tudást és ismeretanyagot, amire mi ed-
dig szert tettünk, és amire az iskolákban már
nem jut idõ. Sokfélék vagyunk és így különbö-
zõ tudás birtokában vagyunk, ezért találhat-
tunk ki egymástól nagyban különbözõ kérdése-
ket és kérdéstípusokat. 

Idén úgy döntöttünk, hogy már négy elõdön-
tõt hirdetünk, ezzel közel 80 fõre növelve a részt-
vevõk számát. Az elõdöntõben legjobban sze-
replõ diákok mérhették össze tudásukat a dön-
tõben, egy négy tagú zsûri elõtt, melynek tagjai
voltak: Szilágyiné dr. Szemkeõ Judit, dr. Fekete
Andrea PhD, Klein Dávid és Mohay Bence. 

Kezdeményezésünk mögé állt több olyan ke-
rület is, melynek iskoláiból gimnazisták jelent-
keztek a vetélkedõre, így Budavár Önkormány-
zata is támogatta a programot, Óbuda, Újbuda
és Hegyvidék Önkormányzata mellett. 

Azonban nem csak önkormányzatok ítélték
támogatásra méltónak a kezdeményezésünket,
hanem cégek, magánemberek is. A szponzorok
nagy száma miatt csak néhányat emelnénk ki,
így a Forbes magazint, az Opelt, az Agip-ot és a
Rubicont. De rajtuk kívül számos cégnek és
magánembernek köszönhetünk sokat, ugyanis
az általuk felajánlott tárgyi nyereményekkel
nem csak a döntõsöket, de minden résztvevõt
megajándékozhattunk.

A vetélkedõ dobogósai mind a Városmajori
Gimnáziumból kerültek ki. A döntõbe jutot-
tak még a Ciszterci Szent Imre Gimnázium, a
Fazekas Mihály Gimnázium és a Könyves
Kálmán Gimnázium diákjai. 

Az Erudita Mûveltségi Vetélkedõt terveink
szerint egy év múlva újra megszervezzük, mely-
re majd szeretettel várjuk az érdeklõdõket!
Mindennemû kérdést, megjegyzést az
erudita@outlook.hu e-mail címre várunk. 

Az Innovatív Iskolák TÁMOP-3.1.4-12/1-
2012-0321 projekt keretében az „Intelligens
iskola - A Szilágyi Erzsébet Gimnázium” címû
pályázat 107.369.600 Ft összegû támogatást
nyert. A  támogatást a tanulók egészségét és
személyiségét fejlesztõ tevékenységekre, a kör-
nyezeti nevelést célzó táborokra, a tanulók
nyelvtanulását segítõ programokra, a pedagó-
giai-módszertani megújulást szolgáló tovább-
képzésekre, tanórán kívüli rendezvényekre és
az oktatási-nevelési folyamatot segítõ eszközbe-
szerzésekre fordítottuk.

A mozgásgazdag életmódra nevelés táborait, a
nyelvi csereprogramokat, a tanulmányi utak
eredményeit és az E-twinning programot mint
új típusú, tanulást és nem formális kapcsolatok
kiépítését szolgáló eljárási módszert mutatták be
a gimnázium tanárai és diákjai a projektet záró
sajtótájékoztatón.

Az elmúlt 2 év során a TÁMOP-pályázat el-
nyerése jelentõs forrást biztosított a Budapest

I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium diák-
jai számára, lehetõvé tette, hogy olyan nyelvi,
környezetvédelmi és sport programokon ve-
gyenek részt, amelyeket e forrás nélkül nem,
vagy csak részben tudtunk volna megvalósíta-
ni. Az élménygazdag nyelvi cserék, tanulmányi
utak, a tanulókat megmozgató túrák, valamint
az iskola tanulóival zajló konfliktuskezelések
azt eredményezték, hogy fejlõdött tanulóink
nyelvtudása, személyisége, illetve számos, az
életben fontos képességük, pl. a kreativitásuk,
az interperszonális érzékenységük, az együtt-
mûködési készségük, valamint a megértési és
elfogadási képességük más országok, népek
kultúrája, szokásai iránt.

Úgy véljük, hogy a támogatás remekül haszno-
sult és összességében a projekt megérte a befek-
tetett munkát. 

A KLIK Budapesti I. Tankerületének Igazgatója és a
Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium 

Intézményvezetõje

Mozgás, közösségi média és interkulturális
nevelés a tanulás szolgálatában

A VÁRNEGYED újság korábbi számai is olvashatók az interneten 
a www.budavar.hu honlapon, a Magazinok címszó alatt.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Ahány történelmi kor, ahány uralkodó, annyi
átépítés hagyott nyomot az épületen. A törté-
net eleje a 13. századig nyúlik vissza, amikor IV.
Béla a Nyulak szigetén (a Margitszigeten) élõ
apácáknak adományozta a Budán épülõ Szûz
Mária templom kegyuraságát. A folyamatos át-
alakítások, háborús rombolások és újjáépíté-
sek után a 21. században a Magyar Állam a
Mátyás-templomot több ütemben teljesen fel-
újította. Az elkészült épület tiszteletére nyílt
meg e különleges kiállítás. 

Részletes ismertetés helyett néhány érdekessé-
get, ritkán látott kiállított tárgyat ajánlunk az ér-
deklõdõk figyelmébe. 

A budai Nagyboldogasszony plébániát a törö-
kök dzsámivá alakították, majd ferencesek, s
késõbb a jezsuiták temploma lett. A tárlaton
metszetek és alaprajzok, faragott kövek, kapu-
ívek, a rekonstrukció során elõkerült márvány
szobordarabok illusztrálják a különbözõ korok
lenyomatait.

A kiállításon néhány értékes okmányt, többek
között a raguzai domonkosok által 1770 decem-
berében kiállított, Szent Jobbot hitelesítõ okleve-
let is bemutatnak. Ugyancsak látható a plébánia
1843 és 1897 között vezetett, kéziratos krónikája. 
A kiállított tárgyak – köztük a kovácsoltvas ab-
lakrács, az egyházi kegytárgyak, bútorok, kották,
vagy a plébánián használt ostyasütõ – nemcsak a
rajzos és szöveges tablókat oldják, hanem egyedi

történetükkel segítik a személyes kapcsolat meg-
teremtését a látogatók és Buda történelmi temp-
loma között.

Kevesen hinnék, hogy 1867-ben, Ferenc József
megkoronázásakor a templom még közel sem
volt az a csipkézett, neogótikus stílusú épület,
amilyennek a kései utódok megismerték; puri-
tán volt és két épületnek is nekitámaszkodott.
Számos rajz és festmény készült a ceremóniáról,
köztük több olyan is, amelyen a jeles alkalomra
feldíszített templombelsõ is hangsúlyt kap. A ki-
állítás egyik különleges darabja az a dalmatika
(miseruha), amelyet a koronázáson közremûkö-
dõ püspök viselt. 

Schickedanz Albert 1890-’92 között keletke-
zett olajképe más szempontból érdekes, hiszen
az akkoriban még mindig egyszerû külsejû temp-
lom elõtt, közvetlenül a Szentháromság szobor
mellett, utcai árusok foglalják el a teret. Ha nem
ismernénk a helyszínt, arra tippelnénk, hogy egy
olasz kisvárosban játszódik a jelenet.

A tárlat a teljesség igényével mutatja be a
Schulek Frigyes-féle átalakítás elõzményeit,
nagyszabású terveit és a megvalósítás körülmé-
nyeit. Schulek alapos feltárást végzett, hogy
megkímélje a középkori falmaradványokat.
Eredeti tervei kéttornyú templomot tartalmaz-
nak, végül az engedélyezõ és finanszírozó mi-
nisztérium csak egyet hagyott jóvá. A látványos
tervek alapján a látogató könnyen követheti a
különbözõ fázisokat, sõt azt is, hogy az építész
hogyan szervezte meg a munkák logisztikai le-
bonyolítását.

A kiállítás rendezõi nem feledkeztek meg az el-
múlt évtized rekonstrukciós munkáinak bemu-
tatásáról sem. A múzeum barokk csarnokában a
Mátyás-templommal kapcsolatos kõ-, festõ-,
üveg, kerámia- és textilrestaurálás, valamint a di-
agnosztika módszereivel ismerkedhetünk meg
és itt látható az épület helyreállított makettje is.
A kiállítás október 18-ig látható a Budapesti
Történeti Múzeumban.     r.a.

A Mátyás-templom, ahogy még sosem láttuk

A húsz éve mûködõ Zsoboki Nemzetközi Alkotó-
tábor eddig összegyûjtött termésébõl – mintegy
hatszáz alkotásból – negyvenet láthatnak az ér-
deklõdõk a Várnegyed Galéria május 6-án meg-
nyílt új kiállításán. Az erdélyi mûvésztelep céljai-
ról és mûvészeirõl Buglya Sándor, Balázs Béla-dí-
jas filmrendezõvel, egyetemi tanárral, a Mûvésze-
ti Akadémia tagjával, kerületünk lakójával be-
szélgettünk.

s Kalotaszeg jellegzetes népi kultúrája széles körben
ismert. Hogyan kapcsolódik e hagyományokhoz a
Zsoboki Mûvésztelep?

- A nemzetközi alkotótábort két évtizeddel ezelõtt
az Essig házaspár: Essigné Kacsó Klára rajztanár,
festõmûvész és férje, Essig József operatõr, fotó-
mûvész kettõs céllal alapította. Egyrészt szerették
volna a figyelem középpontjába állítani a magyar
szecessziós mûvészek által felfedezett kalotaszegi
népi kultúra értékeit, ugyanakkor az alkotótábor
keretein belül kortárs mûvek létrejöttét ösztö-
nözni.
s Milyen körülmények között mûködik a mûvészte-
lep?

- Az alkotótábort a Reményik Sándor Alapítvány
mûködteti pályázati támogatásokból. A résztve-
võk nyaranta a kalotaszegi Zsobokon mûködõ,
holland és svájci segítséggel létrehozott Bethesda
gyermekotthonban kapnak szállást és ellátást.
Nyáron az ott lakó gyerekek egy része hazautazik
a családjához, vagy nevelõszülõkhöz, ezért az in-
tézmény szívesen fogadja a mûvészeket. Fotósok,
szobrászok és festõmûvészek dolgoznak együtt,
minden évben közel harmincan. A bentlakó gye-
rekek is aktívan részt vesznek az alkotó tábor éle-
tében, gyakran õk is festenek, rajzolnak vagy fa-
ragnak.

A mûvészek kettesével-hármasával beköltöz-
nek egy-egy tanterembe, amely ilyenkor mûte-
remmé alakul. Mások inkább a természetet vá-
lasztják, bejárják Kalotaszeg csodálatos vidékét és

vázlatokat készítenek, vagy a helyszínen dolgoz-
nak. Hagyomány, hogy a tíz-tizenkét napos alko-
tótábor végén minden alkotó egy-egy alkotást ad
a gyermekotthonnak, egyet pedig az alapítvány-
nak ajándékoz.
s Milyen szempontok szerint válogatta a Várnegyed
Galériában látható tárlat anyagát?

- A legfontosabb szempont az volt, hogy lehetõleg
több mûvész állíthasson ki Budapesten, így a be-
mutatkozó anyag jól mutatja a sokszínûséget. A
kiállításon többnyire erdélyi, illetve Erdélybõl
származó magyarországi alkotók munkái látha-
tók. Kiállít többek között Bencsik János
Bukarestbõl, Czirjék Lajos Marosvásárhelyrõl,
Essig Klára Kolozsvárról, Fazakas Tibor Vajda-
hunyadról, Gonda Zoltán Debrecenbõl, Kádár
Tibor Veszprémbõl és látható lesz a pár éve el-
hunyt zilahi festõ, Szabó Vilmos festménye is. A
zsoboki alkotások a mostani vári bemutatkozás
mellett rendszeresen kelnek vándorútra Zilah,
Gyalu, Kolozsvár kiállítótermeibe.
s A tárlatot megnyitó Banner Zoltán mûvészettörté-
nész személyesen is ismeri a résztvevõket... 

- Banner Zoltán végigkísérte a mûvésztelep el-
múlt húsz évét. Részt vesz a táborok életében, a

helyi kiállítás megrendezésében és elemzéseivel,
szakmai méltatásaival fontos támogatást ad a mû-
vészeknek.
s Ön dokumentumfilmes rendezõként hogyan ke-
rült az alkotótáborba?

- A mûvésztelepre éveken át elvittem a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem filmes hall-
gatóit nyári szakmai gyakorlatra. Én is elkezdtem
festeni, a hallgatók pedig rövid dokumentumfil-
meket és fotókat készítettek a faluról. Diavetítés
keretében ezekbõl is láthattak néhányat a látoga-
tók a megnyitón. 
A kiállítás június 6-ig látható a Várnegyed
Galériában.   R. A.

Kalotaszegi tárlat a Várnegyed Galériában

Buglya Sándor, Balázs Béla-díjas filmrendezõ

Kádár Tibor: Templom elõtt

Történelmi 
kirándulás
Isonzónál

Az elsõ világháború centenáriuma alkalmából
történelmi vetélkedõt hirdetett a kerületi általá-
nos és középiskolák számára a Budavári Ön-
kormányzat és a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum. A gyõztesek jutalma egy autóbuszos
kirándulás volt, amelynek során megtekinthet-
ték a korabeli Európa legnagyobb csatatereit,
Doberdót és Isonzót is. Az alábbiakban a kirán-
dulásról közlünk élménybeszámolót.

Amikor eredményt hirdettek az elsõ világhábo-
rús történelmi verseny gálamûsorán, nemcsak
annak örültünk, hogy jó helyezést értünk el, ha-
nem annak is, hogy részt vehetünk egy tanulmá-
nyi kiránduláson az Isonzónál. 

Bejárhattuk azokat a helyszíneket, ahol a ma-
gyar katonák harcoltak az elsõ világháború folya-
mán, az olasz fronton. Olyan helyekre juthat-
tunk el és olyan kiállításokat, emlékhelyeket cso-
dálhattunk meg, amelyeket talán sohasem lát-
hattunk volna. Jobbnál jobb múzeumokban jár-
hattunk, szembesülhettünk a Fogliano-Redi-
pugliai temetõ óriási méreteivel, ahol a lábunk
alatt több ezer katona csontjai hevertek. Be-
mentünk a Crnci barlangba, ami a tüzérségi tûz-
zel szemben nyújtott védelmet a katonáknak, fel-
jutottunk még a Kolowrat hegység gerincén talál-
ható olasz állásokhoz is. Ez volt számomra az
egyik legnagyobb élmény a kirándulás során. De
még a Monte San Michelen felállított világhábo-
rús emlékmûnél is tisztelettel adózhattunk hõs
katonáinknak, ugyanúgy, ahogyan a Vistini ma-
gyar kápolnánál tettük, ahol elénekeltük közö-
sen a Himnuszt is. Mindezek mellett gyönyörû
tájakon jártunk, amivel be sem tudtunk telni. S
közben nagyon jól éreztük magunkat, új embere-
ket ismertünk meg. A Szilágyi Gimnázium diák-
jaival azóta tartom a kapcsolatot, így talán még
barátságok is kötõdtek.

Ez alatt a néhány nap alatt, közelebb kerül-
hettünk a háború borzalmaihoz, jobban megis-
merhettük azokat, és sok tudással is gazdagod-
tunk a szakszerû idegenvezetésnek köszönhetõ-
en. Mindez idõ alatt jól szórakoztunk és kitûnõ
társaság vett minket körbe. Így hát sok-sok él-
ménnyel gazdagodva indulhattunk vissza
Budapest felé egy ilyen tartalmas és maradandó
hétvége után.                                              Görög László

A falfirkák ellen
Kevés olyan barbár tevékenység éli divatját,
mint a graffiti. Fõleg, ha a falfirkákat mûemlé-
kekre, világörökségi épületek falaira fújják.
Hogy kerületünkben hamar eltûnnek a házfa-
lakról, támfalakról ezek a csúfságok, arról egy-
részt az Önkormányzat, másrészt az Ifotech
Kft. szakemberei gondoskodnak. 

A cég ügyvezetõ igazgatója, Klinger Ottó meg-
nyugtat, úgy választották meg a technikát, hogy
a városrészben fellehetõ számos mûemléki jel-
legû épületet megkíméljék. Mint mondja, egy
svéd cég eljárását és alapanyagait használják,
amelyek megfelelnek a legszigorúbb környezet-
védelmi elõírásoknak. Ráadásul a megcsúfolt
felületet tisztításkor olyan réteggel vonják be,
ami a továbbiakban ledobja magáról a nem kí-
vánatos festéket.

Elsõ lépésben a festékoldót hordják fel.
Igénytelenebb felület esetén, ami lehet, például
egy ipari vasajtó, egyszerûen letörlik a firkát,
máskor nagynyomású mosószeres forró víz
technikát vetnek be. Ezek a megoldások nem
károsítják a felsõ réteget.

– Eleinte túl sok különbséget nem vettünk
észre az egyes városrészek között, a graffitisek
fújtak mindenhol, mindenhová. Az I. kerület
abban emelkedett ki, hogy elsõként kezdte meg
a falfirkák eltávolítását – magyarázza, majd hoz-
záteszi: mivel a munka folyamatos, így szinte
alig találkozni graffitikkel, legfeljebb néhány ki-
sebb „tag” zavarhatja az arra járókat.

A Városüzemeltetési Iroda jelzi az Ifotech-
nek, ha falfirkát találnak, a cég pedig haladékta-
lanul megkezdi a mentesítést. A nagy forgalmat
bonyolító részeket a cég saját emberei is pásztáz-
zák és az esetleges sértõ tartalmú, netán politikai
feliratokat 24 órán belül eltávolítják.

Legutóbb a Bem rakpart 22., 25 elõtti kande-
lábereket, a Duna-parton végigfutó árvízvédel-
mi támfalat, a Lánchíd utca összes lámpaoszlo-
pát, az Erzsébet híd mindkét lábát, a Mészáros
utcai 10. alatti fogorvosi rendelõ falát, a
Halászbástyát, a Tigris utca 57. kerítését és a
megújuló Fátyol park menti házat mentesítet-
ték a szakemberek.                                            Ditzendy

I. Ferenc koronázási esküje  a budai kapucinusok elõtt, háttérben a Mátyás-templom épületegyüttese, részlet, 1792

A régi Gara-kápolna helyén felépült Szent István-kápolna
üvegablaka (Székely Bertalan terve)
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Várbarátok köre
((II..,,  FFoorrsstteerr  KKöözzppoonntt))
A Várbarátok Köre következõ elõadásának mmáájjuuss  1111--éénn
hhééttffõõnn  1177  óórraakkoorr a Forster Központ (Táncsics M. u. 1.) I.
emeleti tárgyalója ad helyet. „„AA  VVáárrkkeerrtt  BBaazzáárr  hheellyyrreeáállllíí--
ttáássaa””címmel dr. Janotti Judit építész tart vetített képes
elõadást. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Budavári Mûvelõdési Ház
((II..,,  BBeemm  rrkkpp..  66..))
MMáájjuuss  1111--éénn,,  hhééttffõõnn  1100  óórraakkoorr  kezdõdik a MMaaddaarraakk  ééss
FFáákk  NNaappjjaa.. Egyebek mellett madárbemutatóval egybe-
kötött elõadás, interaktív oktató mesék, öko-játékok
várják az érdeklõdõket. A gyerekek kirakósok, memó-
riajátékok és ügyességi feladatok segítségével játékos
formában ismerkedhetnek meg a megújuló energia típu-
sokkal, a szelektív hulladékgyûjtés és az újrahasznosítás
folyamatával és fontosságával.

Francia Intézet
((II..,,  FFõõ  uu..1177..))
Párhuzamos címmel AAnnnnee  LLeeffeebbvvrree  ééss  DDeettvvaayy  JJeennõõ
fféénnyykkééppeeiibbõõll  nnyyíílltt  kkiiáállllííttááss.. A sötét, fekete-fehér fo-
tográfiákon kívül, melyek jellegét alkalmanként kézi
színezéssel változtatták meg, három mûvészalbum is
megtekinthetõ lesz, mindhárom címe Anne-Eugéne.
Egyes oldalakat plakát-formátumban is megszemlél-
hetünk, sõt kerámia fényképezõgépekkel, ritka és kis
példányszámú kortárs kiadványokkal, mûvészköny-
vekkel is találkozhatunk a kiállításon. Megtekinthetõ
június 12-ig.

Vízivárosi Galéria
((IIII..,,  KKaappááss  uu..5555..))
A Vízivárosi Galériában CCssuurrkkaa  EEsszztteerr  ffeessttmméénnyyeeiibbõõll lát-
hatnak válogatást május 19-ig. Nyitva: keddtõl péntekig
13-18 óráig, szombaton 10-14 óráig. www.vizivarosi-
galeria.hu 

Koller Galéria
((II..,,  TTáánnccssiiccss  uu..  55..))
A metszetek aranyko-
ra címû tárlat 16. és
17. századi holland,
olasz és német mes-
terek alkotásait mu-
tatja be. A kiállítás jú-
nius 14-ig tekinthetõ
meg. Nyitva minden
nap 10-18 óráig.

VárMezõ Galéria
((II..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
Tavasz címmel HHaarrssáánnyyii  EEllvviirraa  tteexxttiill  kkoolllláázzssaaiibbóóll  ééss
HHaarrssáánnyyii  ZZssoolltt  bbaattiikkkkééppeeiibbõõll  nyílt kiállítás. 
Az Ujhelyi teremben GGeelleennccsséérr  GGéézzáánnéé  ééss  TTaarrccssáánnyyii
OOttttiilliiaa  ffeessttmméénnyyeeiibbõõll láthatnak válogatást. Mindkét tárlat
díjtalanul megtekinthetõ május 31-ig, hétköznap 9-18,
hétvégén 10-16 óráig.

Várfok Galéria
((II..,,  VVáárrffookk  uu..  1111..))
MMaarrttiinn  CC..  HHeerrbbsstt  a Várfok Galéria osztrák mûvészének
eddigi legnagyobb európai bemutatkozásával folytató-
dik a galéria 25 éves fennállását ünneplõ programsoro-
zat. A WWuunnddeerrkkaammmmeerr  ((CCssooddáákk  kkaammrráájjaa)) címû tárlaton
egy tág merítés látható az elmúlt 13 év alkotásaiból. Sík
festmények, gömbök, neonfénnyel kiterjesztett fél-
gömbök, hullámzó és gyûrt képek mind felvonulnak a
tárlaton az egykori wunderkammerek sokféleségére
emlékeztetve. 

AA  VVáárrffookk  PPrroojjeecctt  RRoooommbbaann  HHeerrmmaann  LLeevveennttee  mmuuttaattjjaa  bbee
lleeggúújjaabbbb  mmuunnkkáájjáátt..  A tárlat címe, a TTeettrriisszz  szimbolikus:
egyszerre utal a kiállítás jellegére, a  terem falait szinte
teljesen betöltõ, mozaikszerûen elrendezett festmé-
nyekre, valamint a bennük megjelenõ gondolatfoszlá-
nyok és események sokszínûségére, amely végül mégis
egységgé áll össze. Mindkét kiállítás június 6-ig látható,
keddtõl szombatig 11 és 18 óra között. 

Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet
((II..,,  KKrriisszzttiinnaa  kkrrtt..5577..))
„„TTuuddoommáánnnnyyaall  ééss  ffeeggyyvveerrrreell””  - MMaakkkkaaii  SSáánnddoorr  ppáállyyaakkéé--
ppee  címmel nyílt új kiállítás a múzeum körtermében. A
tárlat mmáájjuuss  77--ttóóll,,  aauugguusszzttuuss  3300--iigg  látogatható az
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet szolgálta-
tási idejében: hétfõ, szerda 9-16 óráig, pénteken 9-14
óra között. A kiállítás Makkai Sándor erdélyi magyar író,
református püspök életmûvét, egyházi, irodalmi és köz-
életi tevékenységét mutatja be. 

Bajor Gizi Színészmúzeum 
((XXIIII..,,  SSttrroommffeelldd  AAuurrééll  uu1166..))
A KKeelleemmeenn  LLáásszzllóó  nnyyoommáábbaann  címû kiállítás meghosszab-
bítva augusztus 30-ig látogatható szerdától vasárnapig,
14-18 óráig.
A BBaajjoorr  GGiizzii  ééss  aa  nnaaggyy  hháábboorrúú  címû kiállítás mmáájjuuss  3311--iigg
tekinthetõ meg. www.szinhaziintezet.hu
AA  BBaajjoorr  GGiizzii  SSzzíínnéésszzmmúúzzeeuumm  bbeesszzééllggeettééss--ssoorroozzaattáánnaakk
kköövveettkkeezzõõ  pprrooggrraammjjaa  mmáájjuuss  2211--éénn,,  ccssüüttöörrttöökköönn  1166  óórraa--
kkoorr  lleesszz.. Vendég Egri Márta Jászai Mari-díjas színmûvész.
A beszélgetés során a 110000  éévvee  sszzüülleetteetttt  EEggrrii  IIssttvváánnrraa
eemmlléékkeezznneekk..  Beszélgetõtársak: Ircsik Teréz és Szebényi
Ágnes. Belépõdíj: 500 Ft.

Emlékút Strasshofba
A nemzeti megbékélés és az egykori elszenvedõk iránti
tiszteletbõl 22001155..  jjúúnniiuuss  88--áánn  emlékút indul Strasshofba
a Bona Média Alapítvány szervezésében, amelynek so-
rán meglátogatják a Harmadik Birodalom egyik elosztó
pályaudvarának és táborának színhelyét. Idén csatlako-
zik a programhoz az Élet Menete Alapítvány Vagonki-
állítása is. A részvételi díj: 6.500 Ft. További információ:
www.nemzetizarandoklatstrasshofba.com

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület 
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..))
MMáájjuuss  1199..,,  kkeedddd,,  1188..0000  óórraa::  MMaaggyyaarr  eemmlléékkeekk  LLeennggyyeell--
oorrsszzáággbbaann  (Krakkó és Dél-Lengyelország). Az egyesüle-
ti tagság elõadása Gondos Béla szerkesztésében.
Közremûködnek a Lengyel Nemzetiségi Iskola diákjai.
Meghívott vendég a Lengyel Kulturális Intézet Igazgatója
és Molnár Imre volt varsói tanácsos. (Magyarság Háza,
Deák terem)

A természet igézete
Kínán kívül elõször Magyarországon
mutatkozik be a 2200..  sszzáázzaaddii  kkíínnaaii
ffeessttéésszzeett  egyik legkiválóbb mestere,
QQii  BBaaiisshhii  egész életmûvét átfogó,
retrospektív kiállításon. A Nemzeti
Galériában bemutatásra kerülõ több
mint száz mûvén jól nyomon követ-
hetõ festészetének alakulása.
Tájképei és figurális alkotásai mel-
lett a kiállítás gerincét életmûvének
legfontosabb szakasza, az idõskori
stílusváltás remekeinek számító nö-
vény- és madárábrázolások képe-
zik. A tárlat június 28-ig látogatható.

Programok Vízivárosi klub
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  2266..,,  tteell::  ++3366--11--778800--77666600))

Május 15-én, pénteken 9:00-11:00 óráig iinnggyyeenneess  tthhaaii
mmaasssszzáázzss.. Bejelentkezés szükséges!
Május 19-én, kedden 9:00-12:00 óráig 33xx33  óórrááss  iinntteenn--
zzíívv  ttrréénniinngg  iinndduull  kkiissggyyeerrmmeekkeess  sszzüüllõõkknneekk az EQ
Akadémia szervezésében. Praktikák, kulcsok a dacos
helyzetekhez, együttmûködõ kommunikáció, kipróbált,
eredményes- csak kisgyerekes szituációk. Információ:
0620 314 5221, www.eqakademia.hu
Május 20-án, szerdán 17:30-tól 19:00 óráig ingyenes
éélleettvveezzeettééssii  kklluubb  Mártonffy Andrással. Téma: a kama-
szok és az alkohol.
Május 26-án, kedden 17:00 órától a Kézfogás
Testvérvárosi Egyesület vetített képes elõadása:
MMaarrllooww  bbeemmuuttaattáássaa.. Az elõadás után kötetlen beszél-
getés. A belépés díjtalan.
Május 29-én, pénteken 10:00 órától RRiinnggaattóó  ffooggllaallkkoo--
zzááss  Hazay Tímeával. Részvételi díj 1000Ft/család.
Szerdánként 11:00-12.30-ig nnõõii  jjóóggaa,,  900ft/alka-
lom, 4 alkalmas bérlet 2800ft. Teljes testet átmozga-
tó, nõi mivoltodat tiszteletben tartó, testet-lelket
tápláló jógaórák. 

ÁÁllllaannddóó  iinnggyyeenneess  pprrooggrraammookk
HHÉÉTTFFÕÕ
1166::0000--1177::0000  aannggooll  nnyyeellvvkklluubb
1177::3300--1188::3300--iigg  „„HHaannggoollóó””--népdalmûhely 
Használaton kívüli, régi, értékes népdalainkat újra mû-
ködõ formába hozzuk. Zenei elõképzettség nem felté-
tel.  Minden korosztálynak ajánlott!
Vezeti: Márczi Anna(Buda Folk Band)

KKEEDDDD
1155::0000--1166::0000  „„CCoorreeTTrraaiinniinngg””  ttöörrzzssiizzoomm  eerrõõssííttõõ  óórraa
1166::0000--1177::0000  pprreevveennttíívv  ggeerriinnccttoorrnnaa  

SSZZEERRDDAA
99::3300--1100::3300  bbaabbaa--mmaammaa  jjóóggaa
ÚJ IDÕPONTBAN!
1166::0000--1177::0000  nnéémmeett  nnyyeellvvkklluubb

CCSSÜÜTTÖÖRRTTÖÖKK
1111::0000--1122::0000  pprreevveennttíívv  ggeerriinnccttoorrnnaa  
1122::0000--1133::0000  CCoorreeTTrraaiinniinngg  ttöörrzzssiizzoomm  eerrõõssííttõõ  óórraa  
1144::0000--1177::0000  bbrriiddzzss  kklluubb..  A klubban szeretettel várják a
kezdõ játékosokat is, de az alapszabályok ismerete
szükséges!
1177::0000--1188::0000  mmeerriiddiiáánn  ttoorrnnaa –„Élj 100 évet egészsége-
sen!”

Ingyenes internet-használati lehetõség biztosított a prog-
ramokhoz igazodó rugalmas nyitva tartási idõben. A prog-
ramokra jelentkezni lehet a recepción, illetve az
info@vizivarosiklub.hu email-címen. A klub programok-
hoz, foglalkozásokhoz terembérlési lehetõséget biztosít.     
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IInnggaattllaann

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,,  wwwwww..iinn--
ggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

HHûûvvöössvvööllggyyii  úton 2 lakásos bauhaus-villaépületben I. eme-
leti 125 m2-es öröklakás (elvi tetõtér beépítési lehetõséggel)
terasszal, garázs lehetõséggel, reprezentatív belterekkel el-
adó. Irányár: 45,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

IIII..  PPaassaarréétteenn  5 lakásos kertes társasházban 70 m2-es, jó ál-
lapotú, 2 szoba összkomfortos, nagy étkezõkonyhás, azonnal
beköltözhetõ napfényes öröklakás saját kerthasználattal el-
adó. Irányár: 35 M Ft. 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii  várban az Úri utcában 80 m2-es napfényes, délnyu-
gati fekvésû (utcai és kert felé is nyíló) földszinti, dongabolto-
zatos, cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti jo-
ga átadó. Csereirányár: 19,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.  

II..  IIsskkoollaa  utcában modern építésû társasházban lévõ 62 m2-
es 2,5 szoba hallos, erkélyes, panorámás öröklakás eladó.
Irányár: 26,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
2203.  

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  Úri utcában reprezentatív mûemlék-
épület  földszintjén és II. emeletén lévõ 47 m2-es, dongabol-
tozatos és 100 m2-es duplakomfortos önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 10,8 M Ft és 29
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBaatttthhyyáánnyy téren a Duna-part közelében patinás mûemlék-
házban lévõ 150 m2-es 3,5 szoba hallos, 2 fürdõszobás, erké-
lyes, panorámás, jó állapotú, polgári  belméretû önkormány-
zati lakás örökölhetõ bérleti joga elcserélhetõ. Csereirányár:
23,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

GGeelllléérrtthheeggyyeenn  3 lakásos õsfás, kertes Bauhaus villaépület-
ben lévõ 161 m2-es, nagy teraszos, tetõteraszos, közvetlen
kertkapcsolatos nagypolgári jellegû önkormányzati villalakás
örökölhetõ bérleti joga garázs lehetõséggel elcserélhetõ. Cse-
reirányár: 59 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933. 

OOrrsszzáágghháázz  utcában reprezentatív 6 lakásos mûemlékház
I. emeletén és tetõterében lévõ 2 szintes, 2 fürdõszobás, 120
m2-es, belsõ teraszos felújított önkormányzati lakás örököl-
hetõ bérleti joga átadó. Csereirányár: 34,9 M Ft. Wágner Iro-
da, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

DDuunnaa parton a Lánchíd utcában a Várkert bazár közelében
100 m2-es, erkélyes reprezentatív luxus öröklakás egyedül-
álló panorámával eladó. Irányár: 115 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630 488-1933

BBuuddaaii várban a Táncsics utcában 6 lakásos mûemlékház I.
emeletén lévõ 46 m2-es, igényesen felújított, galériázott ön-
kormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csereirány-
ár: 13,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

FFrraanncciiaa ügyfeleink részére keresünk új, vagy nívósan fel-
újított ingatlanokat hossszú távú bérlésre. Áfa nincs.
www.crespol.hu Telefon: +36-30-9218-438.

SSzzeenntthháárroommssáágg  utcában 36 m2-es teljeskörûen, igényesen
felújított önkormányzati lakást elcserélném vári lakásra ér-
tékegyeztetéssel, vagy örökbérleti joga átadó, 21 MFt. Tele-
fon: 202-2505, +36-30-251-3800.00

BBaakkoossLLAAKK  IInnggaattllaann  kkeerreess  eellaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  
((llaakkáássookkaatt,,  hháázzaakkaatt,,  üüzzlleetthheellyyssééggeekkeett,,  ggaarráázzsstt))  

kkéésszzppéénnzzeess,,  lleeiinnffoorrmmáálltt  vveevvõõkk  rréésszzéérree..  
BBaakkoossLLAAKK,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  3322..  

TTeelleeffoonn::  332266--00661188,,  0066--2200--99774400--557711..

MMeeggbbíízzhhaattóó,,  kküüllffööllddii  üüggyyffeelleeiinn  kk  rréésszzéérree  kkeerreessüünnkk  iiggéénnyyeess,,
úújj  vvaaggyy  ffeellúújjííttootttt  iinnggaattllaannookkaatt  hhoosssszzúú  ttáávvúú  bbéérrlleettrree..

BBaakkoossLLAAKK  IInnggaattllaann,,  tteelleeffoonn::  332266--00661188,,  0066--2200--99774400--557711..

ÉÉrrtteellmmiissééggii  pár 2-2,5 szobás, felsõ emeleti lakást keres
csendes környéken, erkéllyel, gépkocsibeállási lehetõséggel,
azonnali készpénzfizetéssel. felújítandó is érdekel! Telefon:
06-70-433-9941.

éélleettjjáárraaddéékk
ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne szakképzett ápolónõi vég-

zettséggel. Aradi Lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-30-991-
8719.00

aaddááss--vvéétteell

AAllmmáássii  KKaattaalliinn  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeessttmméé--
nnyyeekkeett,,  óórráákkaatt,,  ddíísszzttáárrggyyaakkaatt,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  sszzoobbrrookkaatt,,
ccssiilllláárrtt,,  kköönnyyvveekkeett,,  ccssiippkkéétt,,  bbiizzssuutt,,  sszzõõrrmméétt,,  bboorroossttyyáánntt,,
kkiittüünntteettéésstt,,  hhaaggyyaattéékkoott,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall!!  TTeelleeffoonn::  0066--
3300--330088--99114488..

TTookkaajjiitt,, régit, palackosat méltányos áron venne gyûjtõ.
Tel.: 06-20-370-7221.

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt  rrééggii  ééss  úújj  kköönnyyvvee--
kkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt  ((mmooddeerrnneekkeett  iiss)),,  DDVVDD--kkeett,,  hhaanngg--
lleemmeezzeekkeett,,  ppaappíírrrrééggiissééggeekkeett  ((ppllaakkáátt,,  kkééppeessllaapp..  TTeelleeffoonn::
0066--2200//99337788--559922,,  0066--11//778899--22440011..

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, ér-
tékbecsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort,
alpacca-, réz-, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is,
bizsut, borostyánt). Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-
30-973-4949.00

KKÖÖNNYYVV!!  Mi nem csak telefonszám, Üzlet is vagyunk!
Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7.) Veszünk könyveket,
könyvtárakat, régi térképeket, kéziratokat, képes-levelezõ-
lapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papírrégiségeket.
Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés. Tel./fax: 212-8909, e-mail:
kriszt.ant@gmail. com. Nyitva: h-p 10-18 óráig.00

1199--2200..  sszzáázzaaddii  mmaaggyyaarr  ééss  rrééggii  kküüllffööllddii  ffeessttmméénnyyeekk,,
mmûûttáárrggyyaakk  vvéétteellee  kkéésszzppéénnzzéérrtt..  DDííjjmmeenntteess  éérrttéékkbbeeccss--
llééss.. TTeelleeffoonn::  0066--3300--994499--2299--0000  EEmmaaiill:: nneemmeess..ggyyuullaa
@@nneemmeessggaalleerriiaa..hhuu NNeemmeess  GGaalléérriiaa::  11002244..  SSzziilláággyyii
EErrzzsséébbeett  ffaassoorr  33..

KKAASSTTÉÉLLYYOOKK  BBEERREENNDDEEZZÉÉSSÉÉHHEEZZ  vásárolok antik bútorokat,
kisebb-nagyobb festményeket, bronz tárgyakat, porcelánokat,
Kovács Margitot, álló-, fali-, asztali dísztárgyakat (hibásat is) 6-
12 személyes ezüst étekészleteket, tálcát stb., könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és teljes hagyatékot. Telefon: 06-
20-280-0151, herendi77@ gmail.com.

sszzoollggáállttaattááss

TTÉÉVVÉÉJJAAVVÍÍTTÁÁSS  AAZZOONNNNAALL  HHEELLYYSSZZÍÍNNEENN!!
DDiiggiittáálliiss  ááttáállllááss!!  MMiinnddiigg--TTVV  ddeekkóóddeerr..  BBeeüüzzeemmeellééss!!

TTeelleeffoonn::  0066--2200--441100--66339933

AA  bbuuddaaii  kköözzööss  kkééppvviisseellõõ//ttáárrssaasshháázzkkeezzeellõõ - Megbízható,
szakszerû, átlátható. Iroda: I. kerület, Csalogány u. 12., www.
magyartarsashaz.hu.

KKáárrppiittooss és asztalos munkák, nádazás, gyékényezés
munkával, szállítással. Kiss Gábor, I. ker.Budapest, Feszty
Á. u. 2., az alagsorban. Telefon: 214-8384, 06-20-345-
9963.

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalása is.
Gipszkartonozás, kõmûves javítások. Gyors kezdés, rövid ha-
táridõ. Kovács Gergely 06-30-5686-255.

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelése.
Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával. Tele-
fon: 06-20-945-0316, 06-30-450-3308.

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csa-
pok, szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása.
Mosó-, mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Te-
lefon: 06-30-447-3603.

RREEDDÕÕNNYYÖÖSS  MMUUNNKKÁÁKK
KKéésszzííttééss--jjaavvííttááss..  SSzzúúnnyyoogghháállóókk,,  rreelluuxxáákk,,  
sszzaallaaggffüüggggöönnyy,,  rroolleettttaa....  MMeeggbbíízzhhaattóóssáágg,,  

eellffooggaaddhhaattóó  áárr..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--221122--99991199..

KKllíímmaabbeerreennddeezzéésseekk  jjaavvííttáássaa,,  tteelleeppííttééssee,,  kkaarrbbaannttaarrttáássaa
ggaarraanncciiáávvaall  mmiinnddeenn  ttííppuussrraa,,  aa  kkiisszzáállllááss  aa  kkeerrüülleettbbeenn  ddííjj--
ttaallaann..  TTeelleeffoonn::  0066//2200--444411--88661166,,  0066//7700--555522--66999966..

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2200  éévvee  vváállllaalloomm  iiggéénnyyeesseenn,,  bbeeccssüülleetteesseenn  ffaa  ééss  mmûûaannyyaagg
aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeessttéé--
sséétt,,  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaa--
llaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--00226699..oo

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS, 

PARKETTALERAKÁS, -JAVÍTÁS, -CSISZOLÁS,  
VÍZSZERELÉS, CSEMPÉZÉS, VILLANYSZERELÉS, 

AJTÓ- ÉS ABLAKCSERE, ILLESZTÉS, KÕMÛVES ÉS
ASZTALOSMUNKÁK, TAKARÍTÁS, GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505, 0630-251-3800.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  
HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviillllaannyy--
sszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--99334444--666644,,  224466--99002211..  

EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

BBoorr  KKuucckkóó..  Ingyenes kóstolás, hátzhozszállítás. Nyugdí-
jasoknak olcsóbban, -10% minden palackos és  magyar
minõségi folyóbor. Borszaküzlet a XI. ker. Móricz Zsigmond
körtéren. Jó bort, jó áron! Telefon: 06-70-2934-347,
www.bor-kucko.hu

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa--, fizika-, informatika-, kémiatanítás általá-
nostól felsõfokig. Érettségi tanártól. www.nemcsakmatek.hu.
Telefon: 06-30-70-92-362.

MMaatteemmaattiikkaa  szaktanár oktatást vállal referenciamunkák-
kal valamennyi korosztály számára. Felkészítés középiskolai
és egyetemi felvételi vizsgára. Évközi felzárkóztatás minden
iskolatípus esetében. Telefon: +36-30-541-3577.

1100 év oktatási és hét év angol nyelv-kutatási tapasztalat-
tal rendelkezõ egyetemet végzett angol tanár korrepetálást,
érettségire, alap, közép, felsõfokú nyelvvizsgára felkészítést
valamint fordítást, tolmácsolást, önéletrajzírást, interjúra va-
ló felkészítést vállal igény szerint skype-on és háznál is.
2500/60 perc. Telefon: +36-30-306-3357.

Ingatlan
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Oktatás
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0066--7700--334411--99448899

Szolgáltatás

Életjáradék

I n t e r n e t :  w w w. b u d a v a r. h u

TELJES HAGYATÉK

VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK

FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK

CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK

ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700

Ha nem kapja a lapot, hívja a terjesztõt!
Telefon: 06-1-336-0435 • ugyfelszolgalat@presslog.hu
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