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Szinte megelevenedett a Bécsi kapu tér jú-
nius 18-án kora délelõtt, amikor kisebb cso-
port tûnt fel a Magyar Nemzeti Levéltár
épülete elõtt. A budaváriak a felújítást kö-
vetõen, e programokkal tarkított délelõtt
újra birtokba vehették a középkori teret,
amely térkövekkel, valamint gránitlapok-
kal burkolt és akadálymentesített járdáival,
a megtisztított Kazinczy-emlékkúttal és
igényesen körbe kerített õsfájával immár
21. századi módon fogadja az ott lakókat és
a rajta átkelõket.

A tér ünnepélyes átadása elõtt az érdeklõdõk
számára megnyitotta kapuit az Országos
Levéltár Nyomot hagytak címû kiállítása. Az
interaktív tárlat eredeti iratokkal mutatja be az
aláírás hitelesítõ szerepét, valamint azokat a ki-
emelkedõ személyiségeket, akik a 14. század
közepétõl egészen a 20. század végéig befolyá-
solták hazánk történelmét, kultúráját és fejlõ-
dését. 

Húsz jeles személyiség aláírásának ezúttal a le-
véltár falain kívül is jutott szerep. A Hatvany-pa-
lota (Bécsi kapu tér 7.) elõtti járdán a korábban
aszfaltba ágyazott, rézbõl öntött, felnagyított
szignók azoknak az íróknak, mûvészeknek em-
lékét idézték, akiket az épület tulajdonosa me-
cénásként támogatott. A Budavári Önkor-
mányzat beruházásának köszönhetõen az alá-
írások mostantól gránitba foglalva üzenik az
utókornak, hogy hajdan kik kaptak vacsora-
meghívást, átmeneti hajlékot és anyagi támoga-
tást Hatvany Lajostól.

Az épület elõtt tartott avatóbeszédében dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester köszönetet
mondott a 70 millió forintos beruházás szak-
embereinek, a mûvészi munkát végzõ Pajor
Károly ötvös-restaurátornak, valamint a tér la-
kóinak a járda- és az útpálya-felújítási munkála-
tok idején tanúsított türelmükért. A legendás
épületre utalva elmondta, hogy az önkormány-
zat 2011-ben felújíttatta a Hatvany palotát, ak-
kor került a járdaszakaszra a húsz aláírás. A
Hatvany Lajos által támogatott mûvészek és
írók száma jóval több az itt felsoroltaknál, de el-
sõsorban azokat kívánták megörökíteni, akik
jelen voltak e házban Thomas Mann 1937. ja-

nuár elején tett látogatásakor. A német író nap-
lójában az egy évvel korábban, 1936. június 8-i
vendégeskedést is megörökítette, amikor vele
együtt vacsorameghívást kapott a Szilágyi
Dezsõ téren lakó Bartók Béla is. A zeneszerzõ
természetesen alkalmi koncertet is adott a kül-
földi vendég tiszteletére.

Dr. Nagy Gábor Tamás az épület elõtti kü-
lönleges járdaszakasz avatását e szavakkal zárta:
„A nemzet csak igenekbõl épülhet, tagadásból
nem. Akik itt éltek, jártak, ugyanezt a teret, ku-
tat és templomot látták, mint mi budaváriak.”

Varga Katalin, a Petõfi Irodalmi Múzeum
kézirattárának vezetõje a Hatvany-palota tör-
ténetérõl és annak tulajdonosáról egyaránt
beszélt. A tér legdíszesebb háza a 18. század-
ban épült, s amikor 1807-ben Grigely József
piarista filozófiatanár vette meg, értelmiségi
voltát egyértelmûvé akarta tenni az itt elhala-

dóknak, így kerültek a homlokzatra a tudo-
mányokat és a mûvészeteket jelképezõ dom-
bormûvek.  

Hatvany Lajos 1932-ben vette meg az épüle-
tet, amelyben hat éven keresztül pezsgett a tár-
sasági élet, ebédek, vacsorák, fogadások érték
egymást. Hatvany Petõfi és Ady verseinek, kéz-
iratainak gyûjtõje volt, emellett maga is íróem-
ber. Gondolkodását Thomas Mannéval roko-
nította. 

A Bécsi kapu téri délelõtt az ünnepi beszé-
dek után kultúrtörténeti sétával folytatódott.
Az elõzetesen regisztrálók részt vehettek az
Imagine Budapest ez alkalommal debütáló
programján, amely a Bécsi kapu tértõl a Tóth
Árpád sétányon, az Attila úton, majd a
Logodi utcán keresztül a Krisztina térig járta
be az irodalmi és színházi élet ismert és rejtett
helyszíneit. Rojkó A.

Megszépült a Bécsi kapu térKözmeghallgatás
és lakossági 
tájékoztató 

Elsõ kézbõl juthattak hiteles információkhoz a
Várban zajló, illetve tervezett kormányzati fej-
lesztésekrõl a kerület lakói. A lakossági közmeg-
hallgatás keretében L. Simon László kulturális
örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruhá-
zásokért felelõs államtitkár ismertette  a Budai
Vár területén zajló kormányzati beruházásokat,
a Nemzeti Hauszman terv már megkezdett, va-
lamint tervezett lépéseit. 

Törvényi kötelezettségének eleget téve, a Budavári
Önkormányzat minden évben közmeghallgatás ke-
retében számol be az eltelt egy év legfontosabb ered-
ményeirõl, az önkormányzat tevékenységérõl, gazdál-
kodásáról, a kerület mûködtetésérõl. Tekintettel ar-
ra, hogy a kerület területén a legjelentõsebb beruhá-
zásokat az elmúlt esztendõben a kormányzat kezdte
meg, valamint a közel- és középtávú kormányzati
építkezések szintén kiemelt jelentõségûek, a közmeg-
hallgatáson meghívott elõadóként részt vett, és rész-
letes tájékoztatót tartott L. Simon László, kulturális
örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházáso-
kért felelõs államtitkár. 

L. Simon László mindenekelõtt a kormány nevé-
ben köszönetet mondott a kerületiek, különösen a
váriak türelméért, hiszen a lakosokat közvetlenül
érintõ fejlesztések sok esetben – ha csak idõlegesen is
– megnehezíthetik az itteniek életét. Mint kiemelte,
a kormány arra törekszik, hogy minél kevesebb kelle-
metlenség érje a lakókat. Hangsúlyozta, hogy jól át-
gondolt, és több nemzedéknek szóló fejlesztések tör-
ténnek, méltóak egyik legfontosabb nemzeti jelké-
pünkhöz, a Budai Várhoz. A Karmelita-kolostor át-
építésével megkezdõdött az ismét kormányzati funk-
ciót kapó épületek felújítása. Az építkezések a palota
negyed mellett érintik majd a Polgárvárost is, de an-
nak életét - minden remény és szándék szerint - nem
változtatják meg, hiszen az épületek jelenleg is állami
funkciókat töltenek be.    

Az államtitkár szerint mindenképpen csökkenteni
kell a turistabuszok forgalmát, ennek érdekében júni-
us 1-tõl a buszok csak ütemszerûen hajthatnak be a
Várba. Mûködnek a fix le- és felszálló pontok, a rend-
szer az eddigi adatok szerint jól vizsgázott. 2017 nyará-
nak végéig ez a megoldás marad, hosszú távon viszont
távolabb, akár a Mészáros utcában, a mostani MÁV
területen alakítanának ki buszparkolót. Megszületett
a kormányzati döntés a volt lovarda visszaépítésérõl, a
közbeszerzés lezárult, az építkezés hamarosan elindul.
A fõõrségi épület kialakítására kiírt közbeszerzés is le-
zárult, az értékelést követõen még idén elkezdõdhet-
nek a munkálatok. Nincs döntés a volt belügyminisz-
tériumi, jelenleg az MTA tulajdonában lévõ épülettel
kapcsolatban, az elképzelések szerint az épületegyüt-
tes kormányzati funkciókat kapna, az MTA intézmé-
nye pedig egy modern, új épületbe költözik. Jövõre a
Hauszmann-terv megvalósítására 18 milliárd, a
Pénzügyminisztérium épületének felújítására 24 mil-
liárd forintot biztosít a költségvetés. 

Megtörténik a Táncsics utca 9. rendbetétele – so-
káig az USA tulajdonában volt –, ahol ezt megelõzõ-
en történeti feltárást végeznek. 

Jó hír, hogy elkészült a Palota úti 300 férõhelyes
mélygarázs, amellyel megszûnik az az áldatlan álla-
pot, hogy a Várba érkezõk kivétel nélkül a sorompó-
kon belül akarnak parkolni. L.Simon László emlé-
keztetett, hogy újabb mélygarázsról még nincs kor-
mányzati döntés, három tervezése azonban már meg-
történt, ezekrõl az önkormányzattal egyeztetéseket
folytat a kormány. Olyan megoldásokat keresnek,
amelyek a helyi lakosok és a várban dolgozók érdeke-
it egyaránt szolgálják.                             (Folytatás a 4. oldalon)

A hétvégi, háromnapos Jubileumi Fesztivál el-
sõ napján, csütörtökön az egykori Andrássy-
palotában mûködõ intézmény jelenlegi prog-
ramkínálatába nyerhettek betekintést: gyer-
mek- és családi, illetve ifjúsági- és felnõtt prog-
ramok várták az érdeklõdõket. 
A mûvelõdési ház történetét felölelõ kamara-
kiállítást, illetve a programsorozatot június 17-
én Nagy Gábor Tamás polgármester nyitotta
meg, aki – visszatekintve az elmúlt fél évszázadra

– elmondta: – A kádári konszolidációba 1966-
ban lassan-lassan belopakodott a nyugat, ami el-
sõsorban kulturális és szellemi hatásokat jelen-
tett. Akkoriban kizárólag pártállami keretek kö-
zött lehetett bármit is csinálni. A három T kor-
szaka, a tiltotté, a tûrté, a támogatotté volt ez. A
polgármester szerint a mûvelõdési ház két T, a
tûrt és a támogatott kategória közt mûködött.

– Kuhajda Istvánné, a legendás Margó néni,
az elsõ igazgató nélkül ez biztosan nem jöhe-

tett volna létre. Itt léphettek fel olyanok, akik
sehol máshol nem kaptak lehetõséget. És hogy
közülük a mai napig magunk közt tudhatunk
egy legendát, Török Ádámot, az kisebbfajta
csoda – emelte ki, nem feledkezve meg a mai
napig tartó Mini klubról. Budavár polgármes-
tere megnyitójában fontosnak tartotta elmon-
dani, hogy meg kell õrizni ezeket az emlékeket,
nem kizárólag a levéltáraknak, de a szájhagyo-
mánynak éppúgy, hiszen mindannyian egy
közösségbe tartozunk: az elsõ kerületi polgá-
rok közösségébe.

Tablón ismerkedhetünk meg az épület törté-
netével. A kamarakiállítás alkotója, Zékány
János programszervezõ elmondta: az Andrássy-
palota 1870-es évek végi építésérõl korabeli na-
pilapokból gyûjtötte össze a híradásokat. Gróf
Andrássy Gyula megrendelésére Linzbauer
István készítette az épület terveit. Még nem ad-
ták át az épületet, amikor 1879-ben Liszt
Ferenc jótékonysági koncertet tartott benne a
szegedi árvízkárosultak megsegítésére, ame-
lyen Ferenc József is részt vett. Fontos tudni,
hogy a palota enteriõrjét Rippl-Rónai József
tervezte. Az itt õrzött páratlan értékû festmé-
nyeket Budapest megszállását követõen a vö-
rös hadsereg Moszkvába hurcolta. 

1949-tõl a Buda-Csepel KTSZ költözött az
épületbe. A varróüzem nagyipari gépeinek ráz-
kódása miatt több terem teteje beszakadt, és
megsérült az épület födémszerkezete. Ráadá-
sul a varroda csupán fedõszerv volt, ugyanis
fegyvergyár mûködött titokban a falak közt
egészen 1966-ig.                          (Folytatás az 5. oldalon)

Jubileumi fesztivál a Bem6-ban
Fél évszázad nem kevés idõ, mondhatni történelmi távlat, de legalábbis kultúrtörténeti.
Ez utóbbiból adott ízelítõt az ötvenedik születésnapját ünneplõ Budavári Mûvelõdési
Ház június 16. és 18. között nagyszabású ünnepi programsorozatával.

A VÁRNEGYED
következõ száma

jelenik meg.
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Az önkormányzat 
pénzügyi helyzete
A kerület költségvetése – mint korábban is –
2015-ben és 2016-ban is stabil pénzügyi alapo-
kon nyugszik; a bevételek és a kiadások egyen-
súlyban vannak, jelentõs tartalékokkal rendelke-
zünk. Ez tehette lehetõvé azt, hogy a 2016. évi
költségvetésrõl már a 2015. decemberi ülésén
dönthetett a Képviselõ-testület. Mindez hozzájá-
rult ahhoz, hogy hosszútávú célokat fogalmaz-
zunk meg, biztonsággal tervezzünk. Beruházá-
sainkhoz a kerületi források mellett jelentõs pá-
lyázati és állami forrásokat is igénybe tudtunk
venni, így olyan nagyságrendû külsõ támogatá-
sokhoz jutottunk, amelyekbõl komoly fejlesztése-
ket tudunk megvalósítani. 

Költségvetésünk szerkezete jól mutatja, hogy a
rendelkezésünkre álló „javakat” nem éljük fel, ha-
nem fejlesztéseket valósítunk meg belõlük, és tar-
talékot képezünk. A tartalékok képzése biztosítja
a külsõ finanszírozások lehetséges szerkezeti vál-
tozásainak kezelését, valamint pénzügyi alapot te-
remt egyes – jövedelemtermelõ – nagyprojektek
megvalósításához. Ezt bizonyítja, hogy költségve-
tésünk egynegyede kifejezetten felhalmozási célt
szolgál, amelybõl újabb beruházásokat, felújításo-
kat tudunk finanszírozni. A helyi iparûzési adó-
ból, az idegenforgalmi adóból és a parkolásból
származó bevétel folyamatos és jól tervezhetõ be-
vételi forrássá vált. 

A megfelelõ bevételek mellett sem hagyjuk fella-
zulni a pénzügyi fegyelmet, és folytatjuk a racioná-
lis és takarékos mûködést mind a hivatal, mind pe-
dig az intézmények tekintetében. Ez a magatartás
alapozza meg az Önkormányzat számára az önként
vállalt feladatok (pl. egészségügyi, szociális kiadá-
sok, valamint szabadidõ, kultúra, sport és vallás te-
rületén mûködõ civil szervezetek támogatása) fi-
nanszírozásának gyakorlatát, melyrõl a kiadások-
nál is beszámolunk.

Bevételeink
A bevételek összetétele az alábbiak szerint ala-
kult 2015-ben:
A mûködési célú támogatások összege 2.6 milli-
árd Ft volt 2015-ben. A központi költségvetésbõl,
illetve uniós forrásból 2,1 milliárd forint érkezett
az Önkormányzathoz, míg intézményeink részé-
re 524 millió forint. 

Közhatalmi bevételekbõl összesen 2,782 mil-
liárd Ft származott.

Az önkormányzati adóhatóság a bevételei-
nek növelése érdekében azt a stratégiai döntést
hozta, hogy adóemelés helyett az adózói kör
szélesítésére helyezi a hangsúlyt, vagyis az ed-
dig rejtõzködõ adózókat az adó megfizetésre
kötelezi. Az adókötelezettség teljesítése érde-
kében adóellenõrzési eljárásokat kezdemé-
nyez. Ez az immár harmadik éve intenzíven fo-
lyó munka eredményes volt: például az épít-
ményadó-bevételek annak ellenére is növeked-
ni tudtak, hogy 2014. óta még a valorizációs
adókorrekció lehetõségével sem élt az Önkor-
mányzat. Ezt kiegészítette a 2015. év végén be-
vezetett elektronikus adóigazgatási eljárás is,
mellyel nemcsak Budapest, hanem országos vi-
szonylatban is az élenjáró önkormányzatok kö-
zé kerültünk.

A 2015-ös adóévben már – az elõzõ évek tapasz-
talatait is figyelembe véve – az adóbevételek to-
vábbi növekedése és a késedelmi pótlékok és bír-
ságok összegének csökkenése került a tervezés kö-
zéppontjába. A kerületben a telekadó-bevételek
az ingatlanok kis számára tekintettel tovább már
nem növelhetõk, így az építményadó lehet az
adóbevételek növelésének alapja. Ezért további
ellenõrzéseket terveztünk ezen a területen, azon-
ban munkánk segítésével és együttmûködõ ma-
gatartással az adóbírságok megállapítása mérsé-
kelhetõ, akár mellõzhetõ is.

Összességében elmondható, hogy adóbevéte-
leink mindegyike teljesítette a tervezett elõi-
rányzatot, nagy része meg is haladta azt. 

Mûködési bevételekbõl összesen 1,983 milli-
árd Ft származott. Ezen belül a parkolásokból
származó, eredeti elõirányzatok szerinti 971 millió

Ft helyett 942 millió Ft bevétel keletkezett. Ennek
oka, hogy a Várkert Bazár mélygarázsának üzemel-
tetését a Várgondnokság Kft átvette tõlünk, így az
abból származó bevétel az átadást követõen már
nem az Önkormányzathoz került – viszont a garázs
fenntartásának kiadásaitól is mentesültünk. 

A felhalmozási célú támogatások 3,917 milli-
árd Ft-os bevételt jelentettek.
A központi költségvetésbõl, illetve uniós forrás-
ból az alábbi támogatások érkeztek:
- belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása,
- család és gyermekjóléti központ egyszeri támoga-
tása,
- könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ
támogatás,
- a Budai Vár és környéke közlekedésének fejlesz-
tése /KÖZOP/,

- a Halászbástya felújítása /Nemzeti Örökségvé-
delmi Központ/,
- energetikai korszerûsítés (Iskola u., Czakó u.)
/KEOP/,
- megújuló energia-felhasználás az intézmények-
nél /KEOP/.

A fentiek közül a Budai Vár és környéke közle-
kedésfejlesztése KÖZOP Projekt volt a legmegha-
tározóbb, mivel erre a programra 2015-ben 3,669
milliárd Ft felhalmozási támogatás érkezett. 

Felhalmozási bevételekbõl 0,33 milliárd Ft
származott. Ennek meghatározó része a tárgyi esz-
köz értékesítésébõl származó bevétel, közel 300
millió Ft értékben: részben a bentlakó bérlõk szá-
mára biztosítottunk kedvezményes lakásvásárlási
lehetõséget, részben – minimális mértékben
(mindössze 7 lakást eladva) – piaci alapon értéke-
sítettünk ingatlant. Ezt a bevételi helyet növelte
még az MVM részvények értékesítése is.

A fentiek is mutatják, hogy a vagyonértékesítés-
bõl származó bevétel nagyon csekély mértékû,
mivel alapvetõ célunk az önkormányzati vagyon
megtartása, és lehetõség szerinti növelése.

Kiadásaink:
A költségvetés szerkezete 2015-ben is kiegyensú-
lyozott volt.
A projektek költségeit 100%-ban EU-s és hazai
költségvetésbõl finanszíroztuk, így ezek a kiadá-
sok költségvetésünk bevételi oldalán is megjelen-
tek. Takarékos gazdálkodásunk eredményekép-
pen 18% általános tartalék maradt fenn, amely
összeget nem költöttük el, hanem tartalékaink
növelésére fordítottuk. 2015-ben a pénzintézetek
versenyeztetése helyett a magasabb kamatot fizetõ
kamatozó kincstárjegy vásárlása mellett döntöt-
tünk (ez a finanszírozási kiadásokon belül 55%-ot
képvisel). Ezen pénzügyi befektetések általános
tartalékot jelentenek Önkormányzatunk számá-
ra, mintegy 5,5 Mrd Ft összegben, amely befekte-
tést 2016-ban is megtartunk. Ezek a pénzügyi tar-
talékok teremtik meg gazdálkodásunk stabilitá-
sát, a külsõ körülmények esetlegesen negatív hatá-
sainak kiküszöbölését, és lehetõséget adnak köz-
célú és/vagy jövedelmezõ projektek indítására.

2016-ban költségvetésünk szerkezete, belsõ ará-
nyai megváltoztak. Ennek oka, hogy a jelentõs ki-
adásokkal járó KÖZOP Projekt I. üteme tavaly le-

zárult, idén pedig a II. ütemben nem várható je-
lentõs mértékû kiadás. Mindez a felhalmozási ki-
adások arányát csökkenti. A finanszírozási kiadá-
sok (intézményfenntartás és pénzügyi befekteté-
sek) összegei nem változtak 2016-ban.

Költségvetés szerkezete 2016
Az Önkormányzat eszközeinek fõösszege 2015

végén 3,85 milliárd Ft-tal haladta meg az elõzõ
évit, a saját tõkénk összege pedig 6,06 milliárd Ft-
tal nõtt. Ebben változást fog jelenteni idén, hogy
a KÖZOP projektben az állami tulajdonon vég-
rehajtott beruházásainkat a projekt lezárása után
jogszabályi kötelezettségként át kell adnunk az ál-
lam javára, ebbõl adódóan 5,4 milliárd Ft össze-
gû vagyoncsökkenés történik 2016-ban. (A
KÖZOP Projekt 2012-2015 között 10,9 milliárd
Ft-ot használt fel, ebbõl történt az 5,4 milliárd Ft-
os ráfordítás állami ingatlanokon.)

A kiegyensúlyozott gazdasági háttérnek kö-
szönhetõen költségvetésünk közel egyharmadát
fordíthatjuk önként vállalt feladatok ellátására és
finanszírozására. Ezek között évrõl évre jelentõs
összegeket fordítunk a társasház-felújítási pályá-
zatra, civil szervezetek támogatására, valamint
kulturális és közösségi programokra. A tavalyi év-
tõl önként vállalt feladatként érzékenyítõ foglal-
kozásokat tartottunk az iskolákban.   

Fejlesztések, beruházások
Állami, fõvárosi beruházások 
A Nemzeti Hauszmann Terv a Palotanegyed
megújításának és a polgárvárosban lévõ, állami
tulajdonú ingatlanok funkcióváltásának, rehabi-
litációjának állami programja. A Budai Vár átfo-
gó rekonstrukciójára legalább 10 éves program
keretében jelentõs állami forrásokat fordítanak.
A felújítás célja a II. Világháborúval kezdõdõ ér-
tékvesztési folyamat és esztétikai rombolás vissza-
fordítása, a magyar nemzet szimbolikus erõvel bí-
ró, épített nemzeti örökségének helyreállítása. A
Karmelita kolostor épületegyüttese a Miniszter-
elnökség vezetésének lesz új munkahelye.

Ezen állami építkezések, valamint a Palota út
alatti csatorna szerkezetének halaszthatatlan fel-
újítása miatt idén június 1-tõl ideiglenes forgal-
mi rend lépett életbe, alapvetõen a turistabuszok
okozta forgalmi terhelés csökkentése érdekében.
A kormányzati szereplõkkel közösen kidolgozott
intézkedés szerint június 1-tõl október 31-ig nap-
közben egyidejûleg összesen nyolc busz tartóz-
kodhat a Várban. A buszok az elõzetes regisztrá-
ció után, egyedi jelöléssel hajthatnak fel a Várba
és csak az utasok leszállásának idejére állhatnak
meg, ezt követõen (általában 10 percen belül) el
kell hagyniuk a Vár területét.  

Fõvárosi beruházásban készült el a Széll
Kálmán tér rekonstrukciója. A közlekedési cso-
mópontot mintegy másfél évnyi átépítési munka
után, májusban újra használatba vehették a fõvá-
rosiak. A fejlesztések az átadást követõen is folyta-
tódnak: a tervek szerint még az idén új MOL Bubi
állomást létesítenek a kerületben, és folytatódnak
a tér környékén az akadálymentesítési munkák. A
felújítást a „Budai fonódó villamoshálózat” pro-
jekt európai uniós forrásaiból, részben pedig fõvá-
rosi, illetve állami pénzbõl finanszírozták.

A „Budai fonódó villamoshálózat” projekt az
Európai Unió Kohéziós Alapja, a magyar kor-
mány és a Fõvárosi Önkormányzat finanszírozá-
sában valósult meg.  Kialakítása az utazók kényel-
mét szolgálja a járatok útvonalának meghosszab-
bításával és a hiányzó vágányszakaszok megépíté-
sével. A projekt megvalósítása során kiépültek az
észak–dél irányú közlekedési kapcsolatok. A vá-
gányok mellett több helyen is felújították az uta-
kat, parkokat. 

Kerületi beruházások pályázati 
források bevonásával

KÖZOP
Tavaly decemberben befejezõdött a Budai Vár és
környéke közlekedésének fejlesztését célzó euró-
pai uniós program. A négyéves program az
Európai Unió csaknem 11 milliárd forintos tá-
mogatásával valósult meg. Ennek eredményeként
akár gyalogosan, akár korszerû buszokkal, liftek-
kel vagy mozgólépcsõvel akadálymentesen elérhe-
tõvé vált a Budai Vár. A Várnegyedben és a
Várkert Bazár környékén megvalósult fejlesztések
nemcsak a közösségi, a gyalogos és a kerékpáros
közlekedés színvonalának és biztonságának javítá-
sához járultak hozzá, de a mélygarázsok megépíté-
sével és a turistabuszok vári forgalmának szabályo-
zásával illetve korlátozásával a kerület környezeti
terhelésének csökkentését is elõsegítik.

A gyalogos közlekedés terén hatalmas elõrelé-
pés, hogy a Vár környékén három helyen, vala-
mint a Várkert Bazárban ingyenes, akadálymen-
tes liftek és szabadtéri mozgólépcsõ segíti a Budai
Vár akadálymentes megközelítését, emellett pe-
dig forgalomcsillapított övezetek és intelligens
kamerarendszer teszi biztonságosabbá a közleke-
dést. A program részeként új kerékpárutak és ke-
rékpártárolók épültek a Lánchíd utcában és kör-
nyékén. A Hilton által gerjesztett turistabusz-for-
galom Vár területérõl való kiszorítása érdekében
turistabusz-forduló és alsó bejárat épült a szálloda
alatt, a Várkert Bazárnál új, 297 férõhelyes mély-
garázs enyhít a felszíni parkolási gondokon, a
Várban pedig korszerûbb behajtási rendszer és új
díjfizetõ automaták segítik az autósokat. 

A fejlesztési program részeként 2015 végén 16
db új, környezetkímélõ, alacsonypadlós autóbusz
váltotta fel a korábbi szennyezõ buszokat a 16-os
vonalán, és 2016 tavaszától már elektromos meg-
hajtású kisbuszok is közlekednek a Budai
Várban. Mindemellett még hajókikötõ és aka-

Budavári Önkormányzat 2016

Évértékelõ beszámoló
Az éves közmeghallgatás egy áttekintése a kerület életében történteknek, lehetõséget ad arra, hogy bemutassuk önkormányzati munkánkat és újra-
definiáljuk törekvéseinket. Az összefoglaló anyagok és a fényképes prezentációk letölthetõk az Önkormányzat hivatalos weboldaláról, a
www.budavar.hu oldalról is.  

2015. márciusban fogadta el a Képviselõ-testület a kerület fejlesztési programját. Feladataink ellátását és városfejlesztõ munkánkat ugyanis ezen
hosszútávú koncepció alapján végezzük, és ennek eredményeképpen a kerület állapotát és a munkánkat jellemzõ adatok egyenes vonalú, folyama-
tos elõrehaladást mutatnak, amelyet nem szakítanak meg váratlan és kiszámíthatatlan véletlenek, kisiklások. A megtett lépések egyetlen folyamat-
ba illeszkednek, az elõzõ év eredményeire épülnek – és ezt tükrözik a közmeghallgatáshoz kiadott beszámolók is. 

A fejlesztések, különbözõ programok megvalósítása során az a célunk, hogy olyan barátságos lakókörnyezetet alakítsunk ki, amelyben mind az
itt élõk, mind pedig az idelátogatók jól érzik magukat. Elkötelezettek vagyunk a hosszútávú, stratégiai fejlesztések iránt, amelyekhez a pénzügyi fe-
dezetet a takarékos mûködés és a koncepcionális tervezés biztosítja. Bevételeink lehetõséget teremtenek arra, hogy folytassuk a fejlesztési és felújí-
tási feladatokat. Nagyobb figyelmet tudunk fordítani a lakóházak fejlesztésére, az intézmények felújítására és a városüzemeltetésre. Kiemelt felada-
tunknak tekintjük, hogy a speciális helyi élethelyzetekre szabott ellátási formákkal, közösségi és kulturális programokkal is szolgáljuk az itt élõket.
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dálymentes villamos- és buszmegállók épültek a
Várkert Bazár környékén. „Budavár360” néven
új, ingyenes okostelefonos applikáció segíti a tájé-
kozódást a Várnegyedben, a Várkert Bazár mély-
garázsában és a Lovas úti parkolónál pedig vil-
lámtöltõ-berendezések segítik az elektromos au-
tókkal közlekedõket.

A Budai Vár és környéke közlekedésfejleszté-
sét célzó európai uniós program befejezõdésével
nem zárulnak le a fejlesztések a Várnegyedben és
környékén. A Budavári Önkormányzat egységes
közlekedési koncepciót alakított ki a Vár terüle-
tén a gépjármûterhelés csökkentése érdekében,
melynek része volt három mélygarázs megtervezé-
se is a várfalakon kívül: a Palotaépületnél, a Szabó
Ilonka utcában és a Lovas úton.  

Energetikai felújítások
Az energetikai korszerûsítés az önkormányzat
hosszútávú programja, amelyben az energia- és
így a költségmegtakarítás mellett a környezetvé-
delem is fontos szerepet játszik. Tavaly júliusban
megkezdõdött az I. kerületi óvodák és bölcsõdék
energetikai korszerûsítése. A beruházásokra
178,2 millió forint vissza nem térítendõ támoga-
tást nyert a Budavári Önkormányzat. Õsszel befe-
jezõdött a Lovas úti Óvoda, a Mészáros utcai
Óvoda és a Nyárs utcai Óvoda, valamint az Iskola
utcai Bölcsõde energetikai korszerûsítése. 

Közel 85 millió forint értékben kaptunk támo-
gatást a Czakó utcai Sport és Szabadidõközpont
hõszigetelésére, az Iskola utcában a GAMESZ
épületének korszerûsítésére, valamint az Iskola
utca 10. szám alatti irodaépület energetikai kor-
szerûsítésére. 

Kerületi beruházások saját forrásból
Mátyás király játszótér: Az évek óta tartó tema-
tikus játszótérépítés keretében 2015 õszére a
Várban elkészült a Mátyás király játszótér.
Õsanya-lábnyom vitrin: A Corvin tér felújítása
során elõkerült õsanya-lábnyom megfelelõ elhe-
lyezése érdekében egy idõjárásálló és vandál-
biztos vitrin készült. 

2016-ban is folytatjuk a Halászbástya felújítá-
sát, fõként a vízelvezetési problémák megoldásá-
val és kõrestaurálási munkákkal. A Mátyás temp-
lom szentélye mögötti párkányzatot és fedett er-
kélyt szerkezetileg visszabontottuk és teljesen fel-
újítottuk. 
Az útfelújításokközül kiemelhetõ a Kereszt utcai
– út és járdaépítés, a Pálya utcai járdaépítés és a
Bécsi kapu tér felújítása, illetve részleges átépíté-
se. (cikkünk az I. oldalon)

Lakóépületek és intézmények 
felújítása, karbantartása
A Magdolna toronynál 2015-ben kicseréltük a
mellékhajók tetõzetét, a homlokzat vakolatát új-
raszíneztettük, a mészkõlábazat javításra került.

Folyamatos a lakóépületek karbantartása: egye-
bek mellett a Csap utcában, a Dísz téren, a
Hunyadi János utcában, a Móra Ferenc utcában,
az Országház utcában, a Táncsics Mihály utcá-
ban, az Úri utcában végeztünk épület felújítási
munkákat.

A Virág Benedek Házban gépészeti átalakítási
munkák történtek. Új csempeburkolat készült a
vizesblokkokban és a konyha helyiségeiben, új
belsõ fa nyílászárók készültek, a déli homlokzatot
felújítottuk, új gépészeti igényeknek megfelelõ
villamoshálózatot építettünk ki.

Oktatási intézményekben elvégzett
munkák
2015-ben 340 millió forintot biztosítottunk az in-
tézményeink felújítására, karbantartására.
Folytatódott a mosdók és öltözõk rendbetétele, a
kazánok cseréje, a vízvezetékek és villamosvezeté-
kek karbantartása, az elöregedett burkolatok cse-
réje. Csak néhány az elvégzett munkákból a teljes-
ség igénye nélkül: felújításra került az Iskola utcai
óvoda földszinti konyhája és a Lovas úti Óvoda
udvara, sor került a Szilágyi Erzsébet Gimná-
ziumban a vizesblokk felújítására és a Budavári Ál-
talános Iskolában a világítás korszerûsítésére, a
sportudvar gumiburkolattal való ellátására, a

Gondozási Központ kazáncseréjére és a világítás
korszerûsítésére, a Zamárdiban lévõ üdülõben a
stég javítására, és 11 db faház telepítésére. Elké-
szült a Toldy Ferenc Gimnázium tetõfelújítása, a
Batthyány Lajos Általános Iskola gondnoki laká-
sából kialakított fogadótér, ajtócserék, valamint
elkészítjük a Batthyány Lajos Általános Iskolában
tornatermi bõvítésének terveit.

Gondoskodó 
önkormányzat
2015 márciusától átalakult a szociális ellátások
rendszere: az aktív korúak ellátása a Kerületi
Hivatal hatáskörébe került át, az ún. jövedelem-ki-
egészítõ támogatásokat továbbra is az Önkormány-
zat biztosítja saját költségvetése terhére. Takarékos
és céltudatos költségvetési politikánk továbbra is
lehetõséget biztosít komplex szociális támogatási
ellátásokra, a korábban megismert szociális ellá-
tások rendszerét tovább tudtuk bõvíteni. 

Budavári Egészségkártya
A közgyógyellátás helyett 2015. március 1-jétõl
beindítottuk a Budavári Egészségkártya-progra-
mot, amely havi 6.000 Ft összegû természetbeni
támogatást jelent fõként az idõs, krónikus beteg-
ségben szenvedõk számára.

Oltási program
Az Önkormányzat a prevenciós program része-
ként a védõoltások költségének részbeni átválla-
lásával is támogatást nyújt a kerületben élõknek;
újszülöttek esetében a három vakcinából álló
rotavírus elleni oltást kétharmad részben támo-
gatja az Önkormányzat. A 80 éven felüliek eseté-
ben a tüdõgyulladás elleni védõoltást biztosí-
tunk, melynek teljes költségét átvállalja az Ön-
kormányzat.

Önkormányzati lakásfenntartási 
támogatás
A támogatás évente két alkalommal összesen
30.000 Ft segítséget jelent a rászorulók számára:
közös költség kifizetésére, a lakbér, illetve a rezsi-
költségek kifizetésére fordítható.

Támogatás mosható 
nadrágpelenkára 
2015 márciusától az Önkormányzat elindította a
mosható nadrágpelenka programot.  A támogatá-
si összeg mértéke rászorultsági alapon, sávozva ke-
rült meghatározásra, a támogatás iránti igényt a
gyermek másfél éves koráig lehet benyújtani.

Természetesen a továbbiakban is elérhetõek a
korábbi szociális ellátási formák: a megemelt
összegû születési támogatás, az iskolakezdési tá-
mogatás, a szociális tanulmányi ösztöndíj, a szoci-
ális kölcsön, az adósságkezelési szolgáltatás, a szo-
ciális kártya, a kedvezményes uszodabérlet.

Rendkívüli élethelyzetekben eseti letelepülési
támogatást, krízistámogatást, szociális kölcsönt,
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, temetési
segélyt és köztemetést is biztosítunk.

Speciális támogatás 
az idõseknek 
Húsvét és karácsony elõtt idõszaki támogatást
nyújt az Önkormányzat a 80 év felettieknek, a rá-
szoruló nyugdíjasoknak és a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülõ családoknak.
A támogatás összege alkalmanként és személyen-
ként 8.000 forint, amelyet Erzsébet-utalvány for-
májában biztosítunk.

Gondozási Központ
Az idõsek és szociálisan rászorulók ellátását a
Gondozási Központon keresztül biztosítjuk az itt
élõknek. A központhoz tartozik a házi segítség-
nyújtás és jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, va-
lamint a szociális étkeztetés. 

Bár a szociális alapszolgáltatások közül a jelzõ-
rendszeres házi segítségnyújtás kikerült, finan-
szírozását – pályázati forrásból és az Önkormány-
zat hozzájárulásából – fenntartjuk, mivel a kerü-
letben igény van erre a szolgáltatásra. Jelenleg 50
készülékre van mûködési engedélyünk. 2016. jú-
lius 1-jétõl megújítjuk ezt a szolgáltatást: az intéz-
mény kapacitását 200 fõre emeltük, a készüléke-
ket pedig olyan korszerû mobil eszközzel váltjuk
ki, amely GSM, GPS, GPRS technológiával lehe-
tõvé teszi a gyors és hatékony segítségnyújtást. Az
új készülékek, melyek a mostanihoz képest elesés-
érzékelõ funkcióval rendelkeznek és kétirányú
hangkommunikációra, vagyis a diszpécserköz-
ponttal való párbeszédre képesek, azonnali rea-
gálást, segítségnyújtást tesznek lehetõvé, ezáltal
akár életeket menthetnek meg.

Az idõsek nappali ellátását az idõsek klubjai-
ban végezzük. A továbbiakban is fenn kívánjuk
tartani a nappali ellátás ingyenességét, mert a té-
rítési díj bevezetése kiszorítaná a rosszabb anyagi
helyzetben élõket. 

Egészségügyi ellátás
A Budavári Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálata a jelenlegi OEP-finanszírozás és az ön-
kormányzati támogatás mellett gazdaságilag sta-
bil intézmény, ahol kerületünk lakosai magas
színvonalú, könnyen hozzáférhetõ ellátásban ré-
szesülnek. Fontos kiemelni, hogy a járóbeteg-
szakellátás fenntartása nem helyi önkormányzati
feladat, a képviselõ-testület azonban egyértelmû-
en kinyilvánította, hogy az ellátást mint önként
vállalt feladatot a továbbiakban is biztosítani kí-
vánja. A Maros utcai szakrendelõ felújítására fo-
lyamatosan nagy figyelmet fordítunk. Ennek
eredményeként fokozatosan megújult az épület.
2015-ben a szakrendelõ mosdóhelyiségeinek a
felújítása történt meg; idén pedig, várhatóan jú-
nius végére készül el a várók klíma- és szellõztetõ
rendszere, így az idei kánikulában már hûvös és
kellõen átszellõztetett váróterek állnak a betegek
rendelkezésére.

Az egészségügyi alapellátás helyiségeit is folya-
matosan fejlesztjük, újítjuk; az elmúlt idõszakban
a Csalogány utcai felnõtt-háziorvosi rendelõ nyí-
lászáróinak cseréjére valamint a rendelõk
klimatizálására került sor. 

Esélyegyenlõség biztosítása 
Lehetõségeink szerint szeretnénk elõsegíteni,
hogy a fogyatékkal élõk is teljes életet éljenek. Ép-
pen ezért akadálymentes közlekedést kívánunk
biztosítani: a Budai Várba már liftekkel is fel lehet
jönni, így a kerekes székkel vagy babakocsival köz-
lekedõk is könnyebben megközelíthetik a Várat.   

Az intézmények felújításánál az egyik kiemelt
terület az akadálymentesítés folytatása. Mint is-
mert, az elmúlt 10 évben jelentõs lépések történ-
tek ezen a területen: lift létesült a Maros utcai
rendelõben és a Lisznyai utcai Általános Iskolá-
ban, illetve valamennyi intézményben akadály-
mentes vizesblokkok kerültek kialakításra. Azon
tíz intézmény számára pedig, ahol az épület adott-
ságai nem teszik lehetõvé az akadálymentesítést,
lépcsõfeljárót biztosítottunk.

A Könyvet házhoz szolgáltatással segítjük, hogy
az idõs, mozgásukban korlátozottak számára is el-
érhetõk legyenek a könyvtári szolgáltatások.

A 2014/2015-ös tanév második félévétõl a
gyermekek számára a Mozgássérült Emberek
Önálló Élet Egyesülettel közösen érzékenyítõ
órákat tartunk az iskolákban. Célunk, hogy a
gyermekek az érzékenyítõ foglalkozások után
megértõbben és segítõkészebben viszonyuljanak
és felnõttként is nyitottabbak legyenek a sérült
emberek iránt. A jó tapasztalatok alapján a kö-
vetkezõ tanévben is szeretnénk folytatni ezt a
programot.

Bölcsõdei ellátás
A gyermekeknek napközbeni ellátását a Buda-
vári Önkormányzat az Egyesített Bölcsõdei ke-
retben, három helyen látja el. A bölcsõdék irá-
nyítása egységes, integrált, szakmai programja-
ik fõvárosi elismertségnek örvendenek.A böl-
csõdei ellátásnál egyértelmûen elsõbbséget él-
veznek az I. kerületben állandó lakóhellyel, en-
nek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ
és életvitelszerûen a kerületben élõ családok
gyermekei. A döntés elõtt a Népjóléti Csoport
minden esetben környezettanulmányt készít.
A rászorultság döntõ szempont. A gyermekek
számának növekedését látva, tavaly egy új cso-
portszobával bõvítettük az Iskola utcai bölcsõ-
dét. Az idei nevelési évben minden I. kerület-
ben élõ gyermek részére tudtunk férõhelyet
biztosítani.

Óvodai ellátás
A kerületi óvodai férõhelyszám jelenleg kielégíti
a kerületben ténylegesen élõk igényeit. A 2015.
szeptember 1-jétõl bevezetett – három éves kortól
– kötelezõ óvodai ellátás biztosítása nem okozott
problémát az intézménynek; minden I. kerület-
ben élõ kisgyermeket el tudtuk helyezni valame-
lyik óvodában.

Család- és Gyermekvédelmi Központ
A vonatkozó jogszabályok változásai miatt átala-
kult a Gyermekjóléti Szolgálat mûködése. A
szolgálat 2016. január elsejétõl Gyermekjóléti
Központtá alakult, amely változás egyebek mel-
lett négy új szolgáltatás bevezetését is jelentette.
A kórházi és az utcai szociális munka, a kapcso-
lattartási ügyelet és a gyermekvédelmi jelzõ-
rendszeri készenléti szolgálat bevezetésével sok-
kal komplexebb módon tudjuk segíteni az I. ke-
rület lakosságát.

Ingatlankezelés, 
ingatlanhasznosítás
Gazdálkodásunk eredményessége nagyban
függ ingatlanvagyonunk hasznosításától.
Célunk az, hogy a rendelkezésre álló vagyont a
kerületi feladatok ellátása, vagyis az itt élõk ér-
dekében mûködtessük. A bérbe adható épüle-
tek, helyiségek folyamatosan jövedelmet ter-
melnek számunkra, ezért fontos, hogy ezt a le-
hetõséget kihasználjuk.              (Folytatás a 4. oldalon)

Terveink
Fiáth János utca
A Fiáth János utcában az Ostrom utca és a
Szabó Ilonka utca közötti szakaszon a meglévõ
út és járda kerül felújításra. Az utca elsõ szaka-
szának felújítása 2016. június 15-ével vette kez-
detét, a második ütem a Szabó Ilonka utcától a
Hattyúházig tartó szakaszon 2017-ben kezdõ-
dik majd. A második ütemben készülõ felújítá-
sig terveink szerint az utca kátyúzása is elkészül
a könnyebb járhatóság érdekében.
Babits köz
A köz teljes felújításának tervei elkészültek, je-
lenleg hatósági egyeztetés alatt van. Kivitelezése
2016 nyarán megtörténik. A közbeszerzési eljá-
rás elõkészítése folyamatban van. Az út új útala-
pot és új kockakõburkolatot kap. Új csapadék-
és szennyvízelvezõ csatorna kiépítése is megva-
lósul.
A Naphegy utca szakaszos felújítása
A Naphegy utca közmûvilágításának korszerûsí-
tése 2016-ban megvalósul (az Orvos lépcsõ és a
Czakó utcai szakaszon; a Fém utca és a Czakó ut-
cai szakaszon kétoldali közvilágítás lesz). 2017-
ben a Czakó utca és az Orvos lépcsõ közti szaka-
szon új járda épül, 2018-ban az utca teljes útbur-
kolatának cseréje történik meg. Az idei évben el-
készültek a tervek, a hatósági egyeztetés szakaszá-
ba léptünk.
Halászbástya, kõvitézek helyreállítása
A hat kõvitéz szobra sajnos továbbra is pusztul-
nak, ezért gondosan kiválasztott természetes kõ-
bõl lesznek újrafaragva.
A Kagyló lépcsõ felújítása (Hunfalvy utca –
Szabó Ilonka utca – Toldy Ferenc utca közötti
szakasz)
A lépcsõ burkolatának állapota indokolttá teszi
a mielõbbi felújítást a meglévõ járdaburkolat új-
raépítésével.
A Batthyány tér felújítása
A beruházáshoz elõkészítõ tanulmányterv ké-
szül, reményeink szerint pályázati források is
megszerezhetõk lesznek. 
Játszótér kialakítása a Tabánban
A Tabán területén – a Bethlen parknál – egy
egyedi tervezésû és kivitelezésû játszótér megva-
lósításán dolgozunk. A játszótér elemei egyes
képzõmûvészeti alkotásokat fognak megjelení-
teni. A beruházás még elõkészítés alatt áll. 
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(Folytatás a 3. oldalról)

Társasház-felújítási 
pályázatok
Minden évben jelentõs összeget fordítunk a tár-
sasházak felújítására. A pályázat tapasztalatait és a
menet közben felmerült igényeket figyelembe vé-
ve, jelentõsen kibõvítettük a támogatható felújí-
tási munkák körét, ennek köszönhetõ, hogy ez a
pályázati lehetõség egyre népszerûbb. 2015-ben
összesen 109 pályázat érkezett, és 79 lakóközös-
ség kapott összesen 53,8 millió forint vissza nem
térítendõ támogatást. 2016-ban 90 pályázat érke-
zett és 63 lakóközösség jutott vissza nem téríten-
dõ támogatáshoz.  

Az Épületfelújítási Pályázaton túl a lakóközös-
ségek igényelhetnek a „vis maior” alapból kamat-
mentes anyagi segítséget, illetve az államilag tá-
mogatott felújítási célú banki hitelhez kamattá-
mogatást az Önkormányzattól.  

Környezetvédelem
A korábbi fejezetek során már érintettük ezt a kér-
dést is, hiszen – például – a kerületi intézmények és
a lakóépületek felújításánál már szempont volt az
energiatakarékosság. Az intézmények energiataka-
rékos mûködését elsõsorban pályázati forrásokból
végeztük el. A kerékpárutak kiegészítésével is a kör-
nyezetkímélõ közlekedési formák elterjedését segít-
jük elõ (ld. Széll Kálmán tér és a Várkert Bazár kör-
nyéke). Különösen fontos számunkra a vári közle-
kedés, hiszen a barlangok sérülékenysége és a lég-
szennyezés miatt nagyon érzékeny területrõl van
szó. A vári forgalmi rend megváltoztatása, a turista-
buszok behajtásának szabályozása egyben környe-
zetvédelmi intézkedés is.

Az Önkormányzat döntése alapján, elsõként a
települések között az e-mobilitás elterjedése érde-
kében ingyenes parkolást engedélyeztünk a zöld
forgalmi rendszámú, környezetkímélõ gépjármû-
vek számára 2015. október 1-tõl.

Városüzemeltetési 
feladatok
A kerület kezelésében lévõ utak állapotát folya-
matosan ellenõrizzük, az észlelt úthibák javítását
rövid határidõn belül elvégezzük. Kiemelten ke-
zeljük az útbeszakadások, ütõs kátyúk kijavítását.
Az elmúlt egy éves idõszakban kb. 150 helyszínen
kellett útkarbantartást végeznünk. A Fõvárosi
kezelésben lévõ úthibákat pedig haladéktalanul
jelezzük a kezelõ, a BKK Zrt., illetve a Budapest
Közút Zrt.-nek. A táblák, felfestések és egyéb for-
galomtechnikai eszközök állapotát folyamatosan
ellenõrizzük, és szükség szerint pótoljuk.

A Budai Várban 2015-ben – a vári útfelújítá-
sok befejeztével – felülvizsgálták és módosították
a forgalmi rendet. Komoly változást jelentett a
kerületben a fõvárosi útvonalakra 2015. június
1-tõl bevezetett fizetõs parkolási rend, melynek
üzemeltetõje a Budavári Kapu Kft.

Folyamatosan végezzük a kerület kezelésé-
ben lévõ parkok és zöldfelületek, játszóterek
fenntartását. Figyelemmel kísérjük a kerület te-
rületén, de a Fõvárosi Önkormányzat fenntar-
tásában lévõ zöldfelületek állapotát is, és a fel-

merülõ problémákat jelezzük az üzemeltetõnek,
a Fõkert Zrt.-nek.

A graffitik elõfordulása folyamatosan vissza-
szorul; általában havi 3-5 helyszínen észlelünk ki-
sebb mértékû firkákat. A falfirkák eltávolítása
hozzávetõlegesen 1,5 millió Ft-ba került az elmúlt
évben.

Folyamatosan végezzük a meglévõ padok kar-
bantartási munkáit. Az elmúlt idõszakban két-
száz kisebb-nagyobb utcabútor (pad, szemetes,
kutyaszemetes, kerékpártámasz) került ki az utak-
ra, terekre. Az egyre népszerûbb kerékpáros köz-
lekedés elõsegítése érdekében több helyszínen te-
lepítettünk kerékpártámaszokat.

Kulturális élet
A kerület történelmi és kulturális szerepébõl adó-
dóan kiemelt figyelmet fordítunk kulturális prog-
ramok megvalósítására. Célunk, hogy mind az itt
élõk, mind az idelátogatók magas színvonalú ki-
kapcsolódási lehetõségeket, valódi közösségi
programokat találjanak a kerületi intézmények-
ben. Ezt segítik elõ a egyebek mellett a  Budavári
Mûvelõdési Ház rendezvényei, a Budavári
Filmklub elõadásai, a Várnegyed Galéria kiállítá-
sai. Népszerûek a Budavári Zenei Szalon és a
Márai Szalon programjai, közkedvelt a Nyár-
búcsúztató Bál, a Magyar Nyelv és Könyv Ünnepe
a Budai Várban, amelyen idén a Hajdúságé lesz a
fõszerep. Idén is nagy sikere volt a zenei mûfajok
sokaságával kibõvült hagyományos „Beethoven
Budán” koncertsorozatnak. 
(A fontosabb eseményekrõl részletes tudósításokat
olvashattak a Várnegyed újságban.) 

(Folytatás az 1. oldalról)
Dönteni kell a Palota úti (Csikós-udvari) mélyga-
rázs mellé egy másik felépítésérõl, amelynek ter-
vei rendelkezésre állnak. Erre azért van szükség,
mert a Miniszterelnökség munkatársai így nem
hajthatnának be az épületekhez, a parkolók rá-
adásul a turisták igényeit is kielégítenék. 

L. Simon László kifejtette: uniós pályázat kere-
tében két további mélygarázs kialakítására van
lehetõség, az egyik a Szabó Ilonka utcai, mely el-
sõsorban a környéken élõk gondjait oldaná
meg, valamint segítséget jelentene a pénzügymi-
nisztériumi dolgozók számára. Erre tehát nagy
szükség van, ráadásul az építkezés nem veszélyez-
tetné a barlang- és pincerendszert. A másik a
Lovas úti mélygarázs, amit a mérnökök szerint
bátran meg lehet, sõt, meg is kell építeni, az épít-
mény ugyanis stabilizálná az itteni várfalakat. Jó
példa erre a Várkert Bazár, amit részben azért
alakítottak ki, hogy megtartsa a Várhegy ezen ré-
szét. Felújítása során az Ybl-féle támfal megtartá-
sával egy 300 helyes mélygarázs és konferencia-
helyszín létesült, a támfalrendszer pedig pro-

fesszionális vasbeton erõsítést kapott. Nem sza-
bad elfeledkezni az évente szervezetten a Várba
érkezõ 3,5 millió turistáról, valamint a több mil-
lió egyéni látogatóról sem, akik közül viszont
mindössze minden tizedik lép be a palotába.
Ezen változtatni kell, a cél az, hogy minél több
turista látogasson el a palotatérbe, amihez fej-
lesztésekre van szükség. 

A közmeghallgatás résztvevõi fõleg a mélygará-
zsokkal és a közlekedéssel kapcsolatban tettek fel
kérdéseket. Az elhangzott kérdésekre válaszolva
az államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a
közlekedési koncepció akkor fogalmazódott
meg, amikor még szó sem volt az állami szervek
egy részének a Várba költözésérõl, hiszen mély-
garázsokra azért is szükség van, mert a motorizá-
ció bõvülésével, egyszerûen elfogytak a környé-
ken a parkolóhelyek. A többletparkolási kérdé-
seket például Prágában úgy szabályoztak, hogy az
ott lakók sem parkolhatnak a védett övezetek-
ben. Ezt a kormány nem akarja, nincs is napiren-
den, hiszen a mélygarázsok építése lényegesen
jobb megoldás.  

Közlekedési fejlesztések, szakvélemények 

A budai Vár közlekedési kapcsolatai fejlesztésé-
nek elsõdleges célja az elérhetõség javítása, kör-
nyezetbarát módon – mondta Dobrocsi Tamás
közlekedésfejlesztési szakértõ. - Erre azért volt
szükség, mert korábban a terület akadálymentes
megközelítése nem volt biztosított, a Vár terüle-
tén pedig régi, rosszul mûködõ EURO2-es buszok
jártak. Mostanra azonban üzembe álltak az új, kör-
nyezetbarát buszok, a Polgárvárosban megépültek
a liftek. Megújult és átépült a Szentháromság tér,
ahol jelentõsen csökkent a parkolóhelyek száma,
valamint elkészült a Hilton alatti buszforduló.
(Léteznek tervek további buszfordulók létrehozá-
sára is.)A buszok esetében az elektromos jármû-
vek számának növelése mellett új viszonylatok nyi-
tásában lehet gondolkodni: ezzel a Vár elérése je-
lentõsen javítható. A turistabuszok és az autók tá-
rolására is alkalmas lehet a Mészáros utcai parko-
ló kialakítása, ahonnan elektromos körjárattal le-
hetne eljutni a vári célpontokhoz.  

Ami a mélygarázsokat illeti, lényeges, hogy le-
gyen egy egységes parkolásirányítási rendszer,
ami gyorsítja a szabad férõhelyek elérését, és csök-
kenti a felesleges autóhasználatot. Elkészültek a
megvalósíthatósági tanulmányok, eredetileg 6-7
lehetséges helyszínt vizsgáltak, azonban különbö-
zõ –pl. régészeti– okokból végül a Lovas úti és a
Szabó Ilonka utcai esetében készültek el az enge-
délyezési tervek. A talajmechanikai és statikai
vizsgálatok is megtörténtek. Jelenleg az engedélye-
zési eljárás zajlik, döntés azonban nincs az építés-
rõl. A Lovas úti kétszintes, azonban a szintek kö-
zött nem átjárható mélygarázs, ami a várfal elõtti
rézsûbe épülne, felette megmarad a növényzet és
a zöldfelületek. A Szabó Ilonka utcai lenne a leg-
kisebb, 140 férõhelyes liftes garázs, ami az utca
megjelenését szinte alig változtatja meg. 

A talajmechanikai eredményekkel kapcsolat-
ban a munkát elvégzõ cég képviselõje elmondta:
a Lovas úti mélygarázs legalsó szintje dermedt ta-
laj, felette homokos, vegyes feltöltés található. A
Lovas út alatt csúszásveszélyes a terület, a garázs
azonban feljebb helyezkedne el, a szilárd kõze-
ten. Ráadásul megfogná az esetlegesen megmoz-

duló várfalat, amit egyébként vasbeton fogazás-
sal kellene megerõsíteni. A rétegvizek esetleges
felduzzasztását hézagos cölöpözéssel és szivárgó
építésével oldják meg, a vizet a közmûhálózatba
vezetik. Nyomatékosította: ha megépül a mélyga-
rázs megerõsíti a várfalat. Mint kiderült, a mély-
garázsok építése elõtt a környék házaiban és az
érintett utakon, dokumentált állapotfelmérést
kell végezni. Ennek alapján, szükség esetén, a ki-
vitelezõ köteles a hibákat kijavítani, illetve kárté-
rítést fizetni. A mélygarázsok építése nem jelent
veszélyt a környezõ házakra.

A felvetett kérdésekre válaszolva dr. Nagy Gábor
Tamás többek között elmondta, hogy a kerület ha-
marosan felújítja, modernizálja a meglévõ térfigye-
lõ kamerákat, valamint bõvíteni fogja a rendszert.
A Tabánban a Bethlen-udvar mögötti füves részen
az önkormányzat saját költségén – ez egyébként fõ-
városi terület – egy új játszóteret alakítana ki. 

A Déli pályaudvarral kapcsolatban dr. Nagy
Gábor Tamás elmondta, hogy a kerület már ré-
gen elkészítette a rendezési tervet, amely a pálya-
udvar megtartásával, de a forgalmának csökken-
tésével számol. Ennek alapján lehetõség van a sí-
nek feletti területek hasznosítására. Elkészültek a
jövõbeni tervek a Lánchíd felújítására is, erre az
Alagút rekonstrukciójával egy idõben kerülhet
majd sor. A kerület szeretné, ha az Alagútban
megmaradjon a mozaikburkolat, az viszont biz-
tos, hogy a híd kialakítása nem változik. A mun-
kálatok várhatóan 1,5-2 évig tart majd.  

Zárszavában dr. Nagy Gábor Tamás elmond-
ta, hogy a mélygarázsokkal kapcsolatos, rendkí-
vül nagy számú kérdés miatt, a rendelkezésre ál-
ló idõ hiányában, ezúttal nem kerülhetett sor az
önkormányzat éves beszámolójának szóbeli is-
mertetésére. Az elkészült szakmai anyag azonban
a www.budavar.hu honlapon bárki számára hoz-
záférhetõ. (A beszámoló rövidített változata la-
punk  2-3-4. oldalán olvasható)

A polgármester hangsúlyozta: az I. kerület az
ország egyik kiemelt városrésze,  éppen ezért az
önkormányzat munkatársai egységes és elõremu-
tató koncepció mentén, azért dolgoznak, hogy
fejlesszék, jobbá, szebbé tegyék a kerületet.
Elõfordulhatnak olyan helyi ügyek, amelyek át-
menetileg kényelmetlenséggel járnak, ezekben a
lakosság türelmét kérik. Mivel a mélygarázsok so-
kakat érintenek, várhatóan ebben az ügyben
szeptemberben, lakossági fórumot rendez az ön-
kormányzat. 

Közmeghallgatás és lakossági tájékoztató 

Július 1-én zárva lesznek 
a rendelõk
A 2003. évi LXXXIV. trv. 15/B. § értelmében jjúúlliiuuss  11--jjee
SSeemmmmeellwweeiiss  nnaapp, amely az egészségügyi szolgáltatók-
nál foglalkoztatási jogviszonyban álló egészségügyi dol-
gozókra és egészségügyben dolgozókra kiterjedõen
mmuunnkkaasszzüünneettii  nnaapp..    Ezért 2016. július 1-én a szakren-
delõ, a fogorvosi- és háziorvosi, illetve a gyermek házi-
orvosi rendelõk zárva tartanak. Az ügyelet a munkaszü-
neti napoknak megfelelõ szolgáltatást nyújtja.

Dr. Bodroghelyi László, fõigazgató fõorvos
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata

Kutyatartók figyelmébe!
Közeledik az ebösszeíró lapok 
leadásának határideje
A Várnegyedben és a honlapon már többször megjelen-
tette az Önkormányzat, hogy 22001166..  jjúúnniiuuss  3300--iigg az I.
kerületben az ebek kötelezõ összeírását el kell végezni.
Az Ebösszeíró lap a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
latain átvehetõ, letölthetõ a www.budavar.hu oldalról
is a Hasznos információk közül, továbbá az önkormány-
zat által megbízott állatorvos, Dr. Hámori Zsolt rendelõ-
jében is kitölthetõ (1015 Budapest, Batthyány u. 48.) . 
Az ebösszeíró lapot kitöltve a Polgármesteri Hivatal ré-
szére 2015. június 30-ig kell visszajuttatni:
- levélben postai úton (1250 Budapest, Pf. 35), vagy
- az ügyfélszolgálaton vagy az önkormányzat által meg-
bízott állatorvos rendelõjében személyesen leadva.
Aki a 3 évvel ezelõtti ebösszeíráskor adatot szolgálta-
tott és most nincs kutyája kérjük, hogy jelentse be írás-
ban vagy levélben az önkormányzat által megbízott ál-
latorvos, Dr. Hámori Zsolt rendelõjében (1015
Budapest, Batthyány u. 48.; tel: 213-6874) , hogy az
ebet a nyilvántartásból ki tudjuk venni.
Kérjük nyomatékosan az ebtartókat, hogy az összeírási
kötelezettségüknek tegyenek eleget! AAkkii  aazz  aaddaattsszzooll--
ggáállttaattáásstt  nneemm  tteelljjeessííttii  3300  000000  ffoorriinntt  áállllaattvvééddeellmmii  bbíírr--
ssáággggaall  ssúújjtthhaattóó!!

Mozgássérültek klubnapjai
A Mozgássérültek Budavári Szervezetének következõ
klubnapja jjúúlliiuuss  55--éénn  ddéélluuttáánn  22  óórraakkoorr  kkeezzddõõddiikk..
Helyszín: Várkert Bazár, majd a Picasso kiállítás megte-
kintését tervezik. Utána aauugguusszzttuuss  22--áánn  lleesszz  kklluubbnnaapp,,
kkeezzddééss kkbb..  1133..3300--kkoorr a Normafa sétány buszmegálló
közelében. Téma: szokásos megbeszélés és könnyû sé-
ta a friss levegõn. Szeretettel várják a klubtagokat és az
érdeklõdõket egyaránt.

Röviden
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(Folytatás az 1. oldalról)
Balogh Lilla, a mûvelõdési ház
kommunikációs munkatársa a
jelenrõl szólva elmondta: mind
a Bem Rockpartot, mind a
Sebõ Ferenc fémjelezte néptán-
cos-népzenei vonalat megtartva
igyekeznek nyitni az ifjúság felé.

– A mai fiatalok a mûvelõdé-
si ház fogalmát meghallva vala-
mi régi, elavult intézményre
gondolnak és meg sem fordul a
fejükben, hogy ide is lehet
sportfoglalkozásra vagy köny-
nyûzenei koncertre, táncházba
jönni. Ezen szeretnénk változ-
tatni a jövõben kimondottan a
huszonéves korosztályt célzó
foglalkozások szervezésével,
mint például a már szeptember
óta sikerrel mûködõ tahiti
tánc. 

Fiatalos, színes arculatukat,
honlapjukat és naprakész
Facebook-profiljukat szintén e szándékuk-
hoz igazították.

Pénteken, az 1970-ben indult Rakparti
Esték címû mûvészeti elõadássorozat újra-
élesztésének elsõ állomásaként Varró
Dániel és Molnár György hangulatos verses-
zenés elõadása okozott vidám perceket a kö-
zönségnek. 

Utánuk az intézmény falai között felnõtt
legendás együttes, a Tolcsvay Trió koncertje
teremtett nosztalgikus hangulatot, a zene-
kar már két esztendõvel a ház megnyitását
követõen állandó klubot mûködtetett a
Bem rakparton.

Szombat délelõtt a Pala utcában felállított
szabadtéri színpadon a gyerekeké volt a fõ-
szerep: az évtizedekkel korábban a mûvelõ-
dési házban szárnyait próbálgató Levente
Péter elõadását követõen Palya Bea gyerek-

koncertje zárta a délelõtti programot, mi-
közben játékos- és kézmûves foglalkozás-
sal a történelmi játszóház várta a tanulni
vágyókat. 

Az intézmény a ’70-es években kibon-
takozó táncház mozgalom egyik fõ hely-
színe, az 1994 nyarán megrendezett I.
Tabáni Nemzetközi Népzenei Fesztivál
fõszervezõje volt. A zárónap délutánján,
a XIII. Tabáni Népzenei Fesztivál kereté-
ben ez a népzenei vonal is visszaköszönt a
programkínálatban. A Babra zenekar
délszláv-makedón, majd a Pásztorhóra
moldvai csángó dallami hangolták rá a
közönséget a Liszt-díjas Szalonna és ban-
dája táncházára. Az estét a Lunchbox
együttes és az intézményhez a Budai
Gitáriskola igazgatóján, gitártanárán ke-
resztül kötõdõ Mary Popkids zárta. 

A Budavári Önkormányzat közel két évtizede a Budavári Virág
Benedek Díj adományozásával ismeri el az I. kerületben kiemelkedõ
oktató-nevelõ munkát végzõ, vonzó és példaértékû pedagógus egyéni-
ségek munkáját. A kitüntetés átadására idén is a pedagógusnap al-
kalmából került sor. Június 3-án, a Városháza aulájában a Virág
Benedek Díj mellett számos egyéb elismerõ oklevelet is átnyújtott dr.
Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere.

Az ünnepség nyitányaként Szakál Zsófia, a Kodály Zoltán Magyar
kórusiskola növendéke Chopin: Ász-dúr Balladáját játszotta fortepi-
anón. A romantikus muzsika után megható perceket élhetett át a
közönség Béres Ilona Kossuth- és Jászai Mari díjas színmûvész jóvol-
tából, aki Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg címû regényébõl
adott elõ egy részletet. 

Pedagógusnapi köszöntõjében a polgármester Pilinszky János köl-
tõ szavait idézte, aki egy írásában úgy fogalmazott: „Munka és szeretet
mélységesen rokon abban, hogy közben megfeledkezhetünk önmagunk-
ról”.  -Ez a gondolat fokozottan igaz a pedagógusokra – tette hozzá az
ünnepség szónoka. - A dajkák, az óvónõk, tanítónõk és tanárok
mindannyian önfeláldozó módon dolgoznak a nemzet boldogulásá-
ért és ez a legnagyobb csodákat váltja ki belõlünk szülõkbõl. A peda-
gógusnap az önzetlenség ünnepe, hiszen az embertõl nem független,
ami a pedagógusi munkában történik. Az önzetlenség azt jelenti,
hogy a nevelõ a saját örömével, jókedvével, bánatával, tudásával, érté-
keivel, személyiségének esszenciájával gazdagítja növendékeit. A
Virág Benedek Díj kitüntetettjei talán segítenek megfejteni azt a tit-
kot, hogy az iskolai munkát hátráltató, szülõt, nevelõt, önkormányza-
tot érintõ irányzatok és intézkedések közepette hogyan maradhat
fenn az érték. Dr. Nagy Gábor Tamás beszédében kiemelte, hogy a
változó jogszabályok és az intézményrendszer átszervezése nagy kihí-
vást jelent intézményvezetõnek, fenntartónak, tanárnak, szülõnek
egyaránt. Mindannyian bizonytalanul várják az új tanévet. Ebben a
helyzetben a polgármester különösen nagyra értékeli a pedagógusok
helytállását. 

Az ünnepség szónoka ezt követõen munkájáért köszönetet mon-
dott Gálné Csabai Klára tankerületi igazgatónak, valamint a vas-,
arany- és gyémántdiplomás pedagógusoknak, a különbözõ tanulmá-
nyi és egyéb iskolai versenyek felkészítõ tanárainak és az idei tanév-
ben nyugalomba vonuló óvodai és iskolai dolgozóknak. 

A polgármester zárszavában Szilárd Leó egyik gondolatát idézte,
aki úgy vélte: „Azt hiszem, a legtöbb gyerek kíváncsian kutakodó fejjel
jön világra. Talán azért lettem tudós, mert valamilyen értelemben gyer-
mek tudtam maradni.” - A Nobel-díjas tudós vallomása ráillik arra a
két pedagógusra is, akik idén Virág Benedek Díjat kapnak, hiszen az
tud igazán jó tanácsot adni, aki képes arra, hogy a gyerek szemével
láttassa a világot – zárta szavait Nagy Gábor Tamás. 

Az ünnepség ezt követõen a Virág Benedek Díjak átadásával foly-
tatódott. A képviselõ-testület döntése alapján a kitüntetõ címet
2016-ban Szakács Ágnes, a Batthyány Lajos Általános Iskola intéz-
ményvezetõje, valamint Zsolt Péterné Tóth Andrea, az Egyetemi
Katolikus Gimnázium és Kollégium angol–magyar szakos tanára ve-
hette át.

Szakács Ágnes az elismerés átvételét követõen óriási megtisztel-
tetésnek nevezte a díjat. Utalt az ünnepi beszédben is említett szak-
mai változásokra és úgy fogalmazott, „a pedagógusnapon egy pilla-

natra megállhatunk, de hétfõtõl folytatódik az iskolai munka”.
Végül a hivatásukat betöltõ munkatársai nevében is köszönetet
mondott a támogatásért és a megbecsülésért. 

Zsolt Péterné Tóth Andrea az elismerés átvétele után úgy fogal-
mazott, hogy a díj odaítélése számára nagy meglepetés volt.
Hivatásáról egy allegóriában mesélt. Ahogy a liszt, az élesztõ, a só és
többi alkotórész összegyúrásából dagad a tészta, majd a sütés után a
kifogyhatatlan tál újra megtelik, olyan izgatottan várják és nevelik a
pedagógusok a gyerekek új generációit. - A Jóisten adja a hozzávaló-
kat, az eszközöket, és mi hálásak vagyunk minden morzsáért – zár-
ta gondolatát.

A Fõvárosi Önkormányzat június 10-én Bárczy István Díjban ré-
szesítette Varga Antal alpolgármestert, a Szent Gellért Katolikus
Álatlános Iskola és Gimnázium volt igazgatóját és Porogi Andrást, a
Toldy Ferenc Gimnázium intézményvezetõjét.

A pedagógusnap alkalmából kiváló tehetséggondozó munkája
elismerésképpen Bonis-Bona - A nemzet tehetségeiért díjat vehe-
tett  át Vasvári Kinga, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanára,
Balogh Zoltán emberi erõforrás minisztertõl a Magyar Nemzeti
Múzeumban.                                                                                               R.A.

„A pedagógusnap az önzetlenség ünnepe”

Jubileumi fesztivál a Bem6-ban

Megemlékezés az
Országcímernél

Idén is hagyományosan az Országcímernél tartotta Nemzeti
Összetartozás emléknapi fõhajtását az önkormányzat, június
4-én, a trianoni békediktátum aláírásának napján.

A Békás Zenekar mezõségi dalait követõen Lõte Attila,
Jászai Mari-díjas színmûvész Weöres Sándor néhány gon-
dolatát osztotta meg a jelenlévõkkel.

Beszédében Nagy Gábor Tamás, polgármester felidézte
az egy évtizeddel ezelõtt történteket, amikor maroknyi bu-
dai polgár gyûlt össze az ország nagycímerénél, s fejet hajtot-
tak a trianoni békediktátum áldozataiért, megaláztatásai-
ért. A továbbiakban a polgármester emlékeztetett a tíz esz-
tendõvel ezelõtti politikai eseményekre. Köztük a kettõs ál-
lampolgárságról szervezett népszavazás 2004-es kudarcára.

– A határon túli magyar közösségek azt érezhették, hogy a
visszanyert szabadság után nem tartunk rájuk igényt, nem
erõforrás, tehertétel lettek – fogalmazott Nagy Gábor Tamás.
– 2010-ben azonban valami megváltozott. Alakuló ülésén a
Parlament kinyilvánította, hogy Trianon közelgõ kilencvene-
dik évfordulójára tekintettel, június 4-ét nem a gyász, hanem
a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánítja.

A polgármester emlékeztetett: az Országgyûlés munkájá-
nak megkezdése után pár héttel elfogadta a határon túli ma-
gyarok számára a magyar állampolgárság felvételérõl szóló
törvényt. Októberben pedig határozat született, hogy
Határtalanul címmel elindítja azt a programot, amelynek se-
gítségével általános és középiskolások ismerkedhetnek meg
az elcsatolt területeken élõ nemzettársaik életével.

– A Trianont követõ hazugságokon, elhallgatásokon gene-
rációk nõttek fel, akik nem tudhatták, milyen volt az élet a
szétszakíttatás elõtt a Kárpát-medencében, s hogyan élnek a
kint rekedtek szülõföldjükön – mondta a városrész polgár-
mestere, s Kölcsey profetikus sorait idézte a Himnuszból:
„Szertenézett és nem lelé / Honját a´ hazában.”

Nagy Gábor Tamás leszögezte: minden racionális gondo-
lat szerint a magyarságnak egy ilyen történelmi kataklizma
után el kellett volna pusztulnia, valójában azonban pozitív
azonosságtudata a mai napig él. E nélkül pedig nem lehet
egészséges jövõt építeni.

A polgármester Móricz Zsigmond 1927-es Julianus barát
útirajza címû, Nyugatban megjelent cikkének gondolatait
tolmácsolta, amelyben az író arról vall, milyen érzésekkel uta-
zott az elszakított területekre.

„Én nem akartam megismerni ezt az új világot. Én annyi-
ra szerettem s annyira sirattam a régit, hogy nem akartam
tudomást venni az újról. Teltek az évek, hét év, egyik a másik
után, nem bírtam átlépni a határokat… S mi történik: vala-
ki nálam van októberben, egy elszakított területi magyar s
nekem igen kedves: szóba kerül ez az én egész elfogódottsá-
gom. Azt mondja rá: - Mindenesetre kényelmes álláspont: ez
a magyar politika álláspontja... Nekünk azonban ott meg is
kell tudni élni.”

E beszélgetést követõen Móricz elvállalta az elsõ, Kassára
szóló meghívást. „És milyen árat fizetnek õk a magyarságu-
kért!... Szegénységet, elnyomatást, a tûrés és hallgatás megtanu-
lását... akármilyen groteszk tréfája is a sorsnak, hogy azt az egy
kis magyarságot, aki volt: most ötfelé vágta s ezzel a fajt magát
egy új lehetetlenségbe taszította: a magyar faj a sír szélén meg-
mutatja, hogy õserõ van benne s az öt test öt magyarsággá eleve-
nedett, mert a magyar, mint a mesebeli sárkány harcol az éle-
tért, ime, egy fejét levágták s öt nõtt helyette.”

Nagy Gábor Tamás Móricz Zsigmond élményeihez hason-
lította a Határtalan programban, az elcsatol területekre utazó
gyerekek által megélteket. Befejezésül, az éppen 40 esztende-
je eltávozott Latinovits Zoltán emlékét idézte, aki azt mond-
ta: kell egy kapocs múlt és jelen között, hogy legyen jövõ.

A következõkben Szigethy Gábor, színháztörténész, író,
egyetemi tanár, egy jószerével ismeretlen epizódot elevenített
fel Latinovits életébõl. A filmszemle díszvacsoráján a mûvész
külföldieknek igyekezett elmagyarázni hazánk sorsát. Az egy-
kori építész egy menükártya hátoldalára rajzolta értõ kézzel
Nagy-Magyarországot és a trianonit. Rajza mellé öt dátumot
jegyzett: 1914, 1917, 1919, 1941, 1945.

– Ez a rajz – mutatta fel a menükártya másolatát Szigethy
Gábor – a tükre annak, mi élt a szívünkben 1990-ig, amed-
dig nem beszélhettünk Trianonról, s annak következmé-
nyeirõl.

A beszédeket követõen a jelenlevõk elhelyezték az emléke-
zés koszorúit és virágait az Országcímernél.                             Ditzendy

A Nemzeti Összetartozás Napja
Munkácson
70 éve indult újra a magyar nyelvû oktatás Munkácson. Ebbõl
az alkalomból a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola ün-
nepi megemlékezést tartott június 4-én a Nemzeti Össze-
tartozás Napján. Erre a jeles eseményre hívta meg Schink
István igazgató úr a Budapesti Egyetemi Katolikus
Gimnázium és Kollégium igazgatónõjét, Endrédi Józsefnét
és munkatársait, valamint a Budavár Kézfogás Testvérvárosi
Egyesület elnökhelyettesét, Patai Katalint. 

Az ünnepség II. Rákóczi Ferenc mellszobrának megko-
szorúzásával kezdõdött a magyar iskola udvarán, melyre mi
is koszorúval készültünk. Ezt egy színvonalas koncert követ-
te a Munkácsi Drámai Színházban, melynek fellépõi az iskola
jövendõ, jelenlegi és korábbi tanulói, valamint tanárai voltak.
Végül a Rákóczi-kastélyban állófogadás zárta a programot.
Nagyon megható, bensõséges hangulatú napot tölthettünk
el barátainkkal, melyért ezúton is kifejezzük köszönetünket.    

Budavár Testvérvárosi Egyesület

Zsolt Péterné Tóth Andrea, az Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium an-
gol–magyar szakos tanára és Szakács Ágnes, a Batthyány Lajos Általános Iskola
intézményvezetõje

A Virág Benedek díj kitüntetettjei
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Mesemúzeum
((II..,,  DDööbbrreenntteeii  uu..1155..))
Júúlliiuuss  22..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  KKöözzööss
ttáárrssaassjjááttéékkoozzááss..
Vajon megtalálod a labirintusból ki-
vezetõ utat? Tudsz egymás után két-

szer hatost dobni? Menni fog a pókerarc? Gyere, próbáld
ki! Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig, 120 perc.
JJúúlliiuuss  99..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  KKaallaannddooss  ttöörrttéénneetteekk  – ddiiaa--
ffiillmmvveettííttééss::  Misi mókus kalandjai, Vackor messzi útra indul,
Pinokkió kalandjai. Ajánlott korosztály: 4-8 éves korig.
JJúúlliiuuss  1166..,,  sszzoommbbaatt  1111  óórrááttóóll::  KKöözzööss  ttáárrssaassjjááttéékkoozzááss..
Ajánlott korosztály: 6-12 éves korig, 120 perc.
JJúúlliiuuss  1188--ttóóll  aauugguusszzttuuss  1199--iigg  kkaarrbbaannttaarrttáássii  mmuunnkkáákk  mmii--
aatttt  aa  MMeesseemmúúzzeeuumm  zzáárrvvaa  ttaarrtt!!  

Elõadás a Lánchíd Körben
JJúúnniiuuss  2299--éénn  ((sszzeerrddáánn))  1177  óórraakkoorr  SSzzeenntt  LLáásszzllóó  áábbrráázzoolláá--
ssookk  tteemmpplloommaaiinnkkbbaann címmel dr. Prokopp Mária mûvé-
szettörténész tart elõadást. Helyszín: Budai Vigadó
Muharay-terem, fsz. (I., Corvin tér 8. )Az elõadásra min-
den érdeklõdõt várnak! 

Modigliani-kiállítás a  Nemzeti
Galériában
A Magyar Nemzeti Galériá-
ban jjúúnniiuuss  2299--ttõõll  ookkttóóbbeerr
22--iigg  lláátthhaattóó  MMooddiigglliiaannii--kkii--
áállllííttááss az olasz festõ élet-
mûvének elsõ nagyszabású
bemutatója Magyarorszá-
gon. A  kiállítás szobrokon,
festményeken és rajzokon
mutatja be Amedeo
Modigliani (1884- 1920)
életmûvének fõbb korsza-
kait és stílusfordulatait, va-
lamint a kortársakhoz fûzõ-
dõ kapcsolatát. A kiállításon
látható aktok, portrék és szobrok öt nagyobb szekcióba
csoportosítva mutatják be az egyéni utat járó mûvész
munkásságának sokrétûségét.

Textil-kiállítás az Országos
Széchényi Könyvtárban
A Szépen túl címmel sszzeerreeddii  AAmmbbrruuss  NNooéémmii  tteexxttiillmmíívveess
7700..  jjuubbiilleeuummii  kkiiáállllííttáássaa látható a 6. emeleti Ars Librorum
kiállítótérben. A tárlat július 16-ig látogatható a könyvtár

nyitvatartási idejében: keddtõl szombatig 9-20 óráig. A
könyvtári olvasójeggyel nem rendelkezõ látogatók 400
forintos jegyáron tekinthetik meg a kiállítást.

Kállai 90’  
Bajor Gizi Színészmúzeum
((XXIIII..,,  SSttrroommffeelldd  AAuurrééll  uu..1166..))  
A „Kállai 90” emlékévhez
kapcsolódik az az 57 szín-
házi fotóból álló vándorki-
állítás, amely Keleti Éva fo-
tómûvész alkotásaiból állt
össze. AA  ffoottóóttáárrllaatt  aa  nneemm--
zzeett  sszzíínnéésszzéénneekk  éélleettppáállyyáá--
jjáátt,,  aa  jjeelleennttõõss  sszzeerreeppeekkeett,,
aallaakkííttáássookkaatt  mmuuttaattjjaa  bbee..  A
kiállításon látható váloga-
tás a Film Színház Muzsika
sorozat, Kállai Ferenc címû
kötetének elvét követve
született meg, kiegészítve egyéb fotókkal. A tárlat
szeptember 4-ig látogatható, szerdától vasárnapig, 14-
18 óráig. 

Júniusi Márai Szalon
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és
szeretettel vár minden érdeklõdõt 22001166..  jjúúnniiuuss  2288--áánn  1177
óórraakkoorr a Budavári Önkormányzat Dísztermében (volt
Házasságkötõ Terem, Úri u. 58.)Vidám évadzárás:
HHeellttaaii  JJeennõõ  vveerrsseeii  ––  zzeennéévveell.. Elõadják: Szõcs Artur és Zöld
Csaba színmûvészek. És: Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán
elsõ közös televíziós felvétele: Moravia: Kibékülés (MTV
1963) Házigazda: Szigethy Gábor.

Országos Széchényi Könyvtár
ZZiicchhyy  mmeeggrraajjzzoolltt  hhõõsseeii címmel nyílt kiállítás az 5. emeleti
Ereklyetérben. Zichy Mihály  az 1880-as évektõl
Munkácsy Mihály mellett a második legismertebb mû-
vésznek számított a magyar képzõmûvészetben, grafikai
alkotásainak száma ezrekre tehetõ, ezeknek azonban
csak kisebb hányada ismert Magyarországon. A mûvész
1847-1906 között néhány éves párizsi és rövid hazai
megszakítással csaknem 50 évig dolgozott az orosz cári
udvarban, a kiállítás munkásságának ezt az idõszakát is
bemutatja. A kiállítás második részét a Zichy által illuszt-
rált, díszkiadásban megjelent magyar irodalmi mûvek al-
kotják. A kiállítás szeptember 15-ig látogatható, a könyv-
tár nyári zárva tartásának ideje alatt is.

Programok

Vízivárosi klub
JJúúnniiuuss  2299--éénn,,  sszzeerrddáánn  1177::0000--1199::0000  óórrááiigg  iinnggyyeenneesseenn  kkii--
pprróóbbáállhhaattóó  aa  rreeiikkii  mmaasssszzáázzss.. Bejelentkezés szükséges!
Zsombori Erzsébet és Mayer Hella festõmûvészek kiállí-
tása június végéig megtekinthetõ a Klub galériájában.
JJúúlliiuussii  „„HHûûssööllddee””
JJúúlliiuuss  55--ttõõll  aa  kkeeddddii,,  sszzeerrddaaii  ééss  ccssüüttöörrttöökkii  nnaappookkoonn
1100::0000--1122::0000  óórrááiigg aazz  óóvvooddáásskkoorrúú  ggyyeerrmmeekkeekkeett  vváárrjjáákk
sszzüülleeiikkkkeell  eeggyyüütttt  kköözzööss  jjááttéékkrraa,,  iissmmeerrkkeeddééssrree.. A szerdai
napokon 14 órától filmvetítés gyerekeknek.
ÁÁLLLLAANNDDÓÓ  PPRROOGGRRAAMMOOKK
HHééttffõõ::  
9.00-10.00 meridián torna
14.00-16.00 óráig „ KIKÖTÕ” – lélektámogató, egyéni,
kötetlen beszélgetés, idõsebb korosztály részére.
Bejelentkezés: 780-7660.
16:00-17:00 angol társalgókör
16:30-17:30 ingyenes jogi tanácsadás. Bejelentkezés:
drboross@borossiroda.hu, 780-7660.

19:00-20:00 labdás gerinctorna 
KKeedddd::  
8:00-9:00 és 9:00-10:00  senior gerinctorna
15:15-16:15 „Aranycipõ” senior tánctanfolyam
CCssüüttöörrttöökk::
8.00-9.00 és 9.00-10.00 senior gerinctorna 
16.00-17.00 orosz társalgókör 
17.00-18.00 meridián torna 
PPéénntteekk::
8:00-9:00 és 9:00-10:00 senior gerinctorna  
10:00-11:00 „Aranycipõ” senior tánctanfolyam
Minden gerinctornára bejelentkezés szükséges 
a ritustorna@gmail.com címen!

AAUUGGUUSSZZTTUUSSBBAANN  AA  KKLLUUBB  ZZÁÁRRVVAA  TTAARRTT..
Nyitva tartás: H-CS 9.00-12.00 és 14.00-17.00, P:
9.00-12.00 óráig. A Klub programokhoz, foglalkozások-
hoz terembérlési lehetõséget biztosít. Nyári táborok,
kurzusok, workshopok számára is! Cím: 1015 Bp.
Batthyány u. 26. info.vizivarosi.klub@gmail.com,tel.:
780-7660

Túlélõk 1967, 
Õze Lajos, Kállai Ferenc

A színjátszás haszna
Kolti Helga színmûvész és mûvész barátai
Szárnypróba készség- és kreativitás fejlesztõ nap-
közis táborba hívják a gyerekeket. A kiscsopor-
tos és egyéni tréningek során, színészi eszközök-
kel, szórakoztatva sajátíttatják el a verbális és
nonverbális technikákat a táborozók. A képzés
hatására fejlõdik a résztvevõk kommunikációs-
és önkifejezõ képessége, javulhat a koncentráci-
ós és tanulási affinitásuk, határozottabb és tuda-
tosabb lehet a fellépésük, továbbá eredménye-
sebb a beilleszkedésük és konfliktuskezelésük,
ígérik a szervezõk.

Idõpont: 06.28-07.01. (Igény szerint: 07.04-
09.) reggel 8 és délután 4 között, háromszori ét-
kezéssel várják a jelentkezõket a GÉS Alapítvá-
nyi Gimnázium és Szakképzõ Iskola épületében,
Krisztina krt. 59. A tábor díja: 29.000.-Ft, test-
vérkedvezmény van. Jelentkezés és információ a
+36 20/236-42-56 telefonszámon vagy a
szarnyproba@gmail.com címen.

Királylányok, bûvészek, dínók, 
kiskutyák, bûvészek, paripák
Tízedik éve 3 helyszínen várják a bölcsiseket, ovi-
sokat és kisiskolásokat a Bilimbo Hûvösvölgy
munkatársai. Felújították a középkori királylá-
nyos, lovagos táborukat, lesz megint kalózos-hab-

leányos program, kínálatuk dínós, kisállattudós
és angol sajtkukac táborokkal bõvül. Idén is szer-
veznek Montessori bûvész-, tudóstábort és mesés
napokat, lovas és kutyás foglalkozásokat. A
Bilimbo Naphegyen pedig megint tartanak de-
tektíves és indiános táborokat.

A részvétel ára 29 500 Ft/hét, a 2. és 3. gyer-
mekre 10% kedvezményt biztosítanak. Tábo-
raik napijeggyel is látogathatóak: 8.000
Ft/nap, étkezéssel együtt. A Kutyás tábor ára
39.500 Ft/hét, testvérkedvezménnyel 35.550
Ft/hét, napijeggyel 10.000 Ft/nap. A Paripa
tábor ára 59.500 Ft/hét, testvérkedvez-
ménnyel 53.550 Ft/hét. A Bûvésztábor ára
33.000 Ft/hét, testvérkedvezménnyel 29.700
Ft/hét. A táborokat megörökítõ fotósorozatok
2.500 Ft-ért megvásárolhatók. Kapcsolat:
1016 Budapest, Nyárs utca 3., 1 225 1419,
+36 20/991-01-10.

Robotprogramozás
„A legtutibb nyári tábor” – így hirdetik a LEGO
Robotprogramozó intenzív tanfolyamot. Az öt-
napos tábor szervezõi azt ígérik az általános isko-
lás diákoknak, hogy napi négy óra programozás-
sal az alapoktól megismerhetik a LEGO EV3 ro-
bot mûködését, programozását, és elkészíthetik
életük elsõ 3D számítógépes játékát.

A szervezõk elsõdleges célja tudatosítani a gyere-
kekben, hogy minden probléma megoldásához
egy algoritmus vezet, amelyet megalkotva és azt
követve, életüket, munkájukat siker övezi majd. A
tábort két helyszínen, a Vérmezõ utca 8. szám alat-
ti laborban, illetve a Millenáris parkban tartják,
mivel hangsúlyt fektetnek a megfelelõ mennyisé-
gû és lehetõleg szabadban történõ mozgásra is.

A turnusok június 20-szal indultak, az utolsó
augusztus 15-én kezdõdik. Mindennap reggel 8-
tól délután 5-ig várják a 7-15 év közötti gyereke-
ket. A tábor teljes ellátással 40 000 forintba ke-
rül. De igénybe vehetõ 10%-os testvér kedvez-
mény, szintén ennyit spórolhatnak, akik több
turnuson részt vesznek. További információ a
+36 70/385- 03-65-as telefonszámon kapható.

Angolul a vakáció alatt is
A Storyworld angol nyelvi tábort 7-11 éveseknek
indítják. A tábor 8-16 óra közt, napközis rend-
szerben, maximum 15 fõs kis csoportokkal mû-
ködik. Felügyeletet 17 óráig biztosítanak.
Céljuk, hogy az öt nap alatt a gyerekek megsze-
ressék a nyelvtanulást, így az iskolai nyelvórákon
is könnyebben és hatékonyabban sajátíthatják
majd el az ott tanultakat.

Olyan szakmai program szerint dolgoznak,
amelyet a korosztály hazai angoltanításában elis-

mert szakemberek terveztek és valósítanak meg.
A foglalkozások célja kettõs: az angol nyelvi kom-
munikáció fejlesztése és rácsodálkozás a mesék-
re és a világ egyéb dolgaira. Megismertetnek to-
vábbá nyelvtanulásra alkalmas online játékokat,
hogy inkább ezekkel játsszanak a gyerekek, illet-
ve felismerjék az internet hasznos oldalát. A hé-
ten egy délután külsõ programot szerveznek.
Bõvebb információk: +36 30/953 3554, /+36
20/453 1319, 1 612 0277, sagecollege@
upcmail.hu, www.sagecollege.com, 1011 Buda-
pest, Szilágyi Dezsõ tér 3., 3/24.

Természetismeret és mûvészet
A Magyar Mezõgazdasági Múzeum és Könyvtár
természetismereti és mûvészeti alkotó táborába
hívja a 7-10 éves gyermekeket, július 11. és 15.
között, 8:00-tól 17:00 óráig. 

A Magonc Tábor helyszíne a Magyar Mezõ-
gazdasági Múzeum és Könyvtár, Attila út 93. A
részvételi díj: 18.000 Ft, amelyet készpénzben a
múzeum pénztárában kedden és csütörtökön 9-
13 óra között, valamint átutalással a múzeum
bankszámlájára lehet befizetni. (közlemény ro-
vatba kérik feltüntetni: Nyári tábor július 11-15,
és a jelentkezõ gyermek nevét).

Délutánonként a Tessedik teremben állítják
össze alkotásaikat a délelõtt, a szabadban begyûj-
tött alapanyagokból. A tábor végén kiállítást
rendeznek a tábor idején készült alkotásokból.

További táborozási lehetõségekrõl a
www.taborfigyelo.hu portálon találnak informá-
ciókat.                                                                            DIA

Hová menjen a gyerek a nyári szünetben?
Kitört a vakáció, a kerületben több izgalmas nyári táborral várják a diákokat, ezekbõl kínálunk ízelítõt a szülõknek.

AA  VVáárrnneeggyyeedd  úújjssáágg  22001166..  22..  fféélléévvii  mmeeggjjeelleennééssee
Megjelenés

JJúúlliiuuss
Augusztus 12.
Augusztus 26. 
Szeptember 9.
Szeptember 23.

Október 7.
Október 21.
November 4.
November 18.
December 2.
December 16.

Lapzárta
SSzzüünneett

Augusztus 3.
Augusztus 17.
Augusztus 31.

Szeptember 14.
Szeptember 28.

Október 12.
Október 26.
November 9.

November 23.
December 7.

Lapszám

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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Hirdetésfelvétel legközelebb augusztus 3-án és 4-én kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig lesz.
IInnggaattllaann

XXIIII..  KKööllttõõ  utcában 2 szintes 110 m2-es 1 nappali hallal + 3
hálószobás összkomfortos, felújítandó önkormányzati lakás
bérleti joga kisebb alapterületû budai öröklakásra cserélhetõ.
Csereirányár: 20 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/
488-1933.  

BBuuddaaii  vár közelében a Logodi utcában 72 m2-es 2 szobás, köz-
vetlen kertkapcsolatos, összkomfortos öröklakás + 18 m2-es te-
rasszal eladó. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii  Várban a Tóth Árpád sétány felé nyíló 70 m2-es repre-
zentatív adottságú, felújítandó önkormányzati lakás örökölhetõ
bérleti joga átadó. Csereirányár: 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.  

BBuuddaaii várban az Úri utcában 73 m2-es felújított, 2 szoba hal-
los, összkomfortos, cirkófûtéses dongaboltozatos önkormányzati
lakás belsõ borospincével eladó. Csereirányár: 23,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

ÚÚjjlliippóóttvváárroossbbaann a Vígszínház közelében a Radnóti utcában 40
m2-es 1 szoba összkomfortos, IV. emeleti, felújított, cirkófûtéses
önkormányzati lakás bérleti joga budavári önkormányzati bérla-
kásra vagy budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii  várban az Úri utcában reprezentatív mûemlékházban
lévõ I. emeleti 68 m2-es + 14 m2-es galériával kialakított, igénye-
sen felújított, cirkófûtéses önkormányzati lakás örökölhetõ bér-
leti joga átadó. Csereirányár: 28 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

II..  AAttttiillaa úton a Vérmezõvel szemben csendes belsõ kert felé
nyíló magasföldszinti, polgári belméretû, galériázható, 2 szobás,
nagy étkezõkonyhás 50 m2-es öröklakás eladó. Irányár: 20,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/509-2665. 

II..  OOrrsszzáágghháázz utcában belsõ kertes házban igényesen felújí-
tott, gépesített, emeleti 54 m2-es 1,5 szobás összkomfortos
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Csere-
irányár: 26,9 M Ft. Wágner Iroda, tel: 212-1261, 0630/488-
1933. 

XXIIII..  IIsstteennhheeggyyii úton kertes társasházban I. emeleti 60 m2-es
1nappali + 2 hálószobás, erkélyes, teljeskörûen, frissen felújított
öröklakás saját  tárolóval eladó. Irányár: 38,9 M Ft + önálló ga-
rázs. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

22  ggeenneerráácciióóss panorámás lakás! A Halászbástya közelében a
Ponty utcában eladó nettó 110 m2 alapterületû 2 szintes, szu-
perpanorámás, dupla komfortos, felújítandó öröklakás vagy ki-
sebb budai öröklakásra cserélhetõ. Irányár: 59,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/ 488-1933.

KKeerreesseekk  saját részre, átadó örökbérleti jogot a várban. (kb.
30-40 nm-es lakást) Cserealap öröklakás van. Telefon: 3755-
572 vagy 06-20-42-65-963.

BBuuddaavváárr közepén, 3 szoba, hall, összkomfort, 104 nm  (plusz
tetõtéri opció), önkormányzati lakás  elcserélendõ 1,5 szobáig és
I. emeletig,  kisebbre, a vár falain  belül. Tel: 36-30-33-55-675.

EEggyyeetteemmiissttaa  lányomnak keresek emeleti, felújítandó lakást,
készpénzfizetéssel. Telefon: 06-20-496-6601.

IIII..  SSzzeemmllõõhheeggyyeenn villaház II. emeletén panorámás nagy tera-
szos 3 szobás lakás gépkocsibeállóval 75 M Ft-ért eladó:
BakosLak Ingatlan 326 0618, 06 20 974 0571.

IIII..  SSzzeerréénnaa útnál felújított 1,5 emeleti 3 szobás loggiás 75 nm-
es lakás 45,9 millió Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618,06
20 974 0571.

II..  BBaatttthhyyáánnyy tér közelében központi elhelyezkedéssel
klasszikus polgári épület magasföldszintjén 110 nm-es 5 szo-
bás lakás 44 millió Ft-ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618,
06 20 974 0571.

IIII..  LLöövvõõhháázz utca sétáló részén klasszikus polgári liftes ház elsõ
emeletén 65 nm-es 2 szobás szép állapotú lakás 32,9 millió Ft-
ért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618,06 20 974 0571

XXIIII..  KKiissssvváábbhheeggyyeenn 10 éve épült 4 lakásos liftes társasházban,
200 nm-es belsõ 2 szintes nappali + 6 szobás, 6 teraszos + 60
nm-es panorámateraszos, 2 garázzsal, saját kertrésszel 189 mil-
lió forintos irányáron eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618,06 20
974 0571.

IIII..  Klasszikus Rózsadombon igényesen felújított 9 szobás villa
650 millió forintért eladó. BakosLak Ingatlan 326 0618,06 20
974 0571.

BBaakkoossLLaakk  IInnggaattllaann  KKpp--eess  üüggyyffeelleeii  rréésszzéérree  kkeerreess  eellaaddóó  ééss  iiggéé--
nnyyeess  kkiiaaddóó  iinnggaattllaannookkaatt  aazzoonnnnaallii  ffiizzeettéésssseell..  BBaakkoossLLaakk  IInnggaatt--
llaann,,  II..  BBaatttthhyyáánnyy  uuttccaa  3322..  TTeell..  332266  00661188,,  0066  2200 997744  00557711

IIII..  kkeerr..  Kuruclesen, 1930-ban épült szecessziós épület 3 tulaj-
donú villában, Rózsadombra panorámás, 2200 nn-es õsfás kert-
tel, nagy teraszos 125 nm (nappali + 3 hálós) lakás gk. beállóval
90 M Ft-ért eladó. Telefon: 30-822-1127.

II..  kkeerrüülleett,, Mészáros utcában eladó 46 nm-es, II. emeleti örök-
lakás tulajdonostól 22 M Ft. Ingatlanosok nem. Telefon: 06-20-
9821-913.

EEllaaddóó a Budai Várban 945 nm-es, hatszobás, összközmûves,
saját tulajdonú, felújítandó pincehelység. Többféle hasznosításra
alkalmas. Bérlet, csere is érdekel. Irányár 20 millió forint. Telefon:
06-20-9126-778.
II..  kkeerrüülleett  Attila úton eladó csendes 57 nm I.emeleti  cirkófûtéses
öröklakás  tulajdonostól 23,5 M. Ingatlanosnak nem. Tel.06-70-
318-9680.

KKéésszzppéénnzz  megfizetésével lakást vásárolok, bérelnék. Telefon:
06-30-729-7546.

EEllaaddóó  aa  BBuuddaaii  VVáárrbbaann  9955  nnééggyyzzeettmméétteerreess,,  hhééttsszzoobbááss,,
öösssszzkköözzmmûûvveess,,  ssaajjáátt  ttuullaajjddoonnúú,,  ffeellúújjííttaannddóó  ppiinncceehheellyyiisséégg..
TTööbbbbffééllee  hhaasszznnoossííttáássrraa  aallkkaallmmaass.. BBéérrlleett,,  ccsseerree  iiss  éérrddeekkeell..
IIrráánnyyáárr  2200  mmiilllliióó  ffoorriinntt..  TTeelleeffoonn::  0066  2200  99 112266 777788..

ZZSSIIGGMMOONNDD  MMIIHHÁÁLLYY  HHAAGGYYAATTÉÉKK  FFEELLVVÁÁSSÁÁRRLLÓÓ  
AAZZOONNNNAALLII  KKÉÉSSZZPPÉÉNNZZ  FFIIZZEETTÉÉSSSSEELL  VVÁÁSSÁÁRROOLL!!  

AAnnttiikk  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  óórráákkaatt  ((kkaarr,,
ddíísszz,,  ffaallii)),,  sszzõõnnyyeeggeekkeett  ((kkooppoottttaann,,  hhiibbáássaann  iiss)),,  kkiittüünntteettééssee--
kkeett,,  éérrmméékkeett,,  bbiizzssuukkaatt  ––  bboorroossttyyáánntt,,  eezzüüssttöökkeett,,  ccssiippkkéékkeett,,
kköönnyyvveekkeett,,  bbuunnddáákkaatt,,  mmiinnddeennffééllee  rrééggiissééggeett,,  hhiibbáássaatt  iiss..  HHíívv--
jjoonn  bbiizzaalloommmmaall  aa  hhéétt  mmiinnddeenn  nnaappjjáánn,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall..  TTee--
lleeffoonn::  0066--7700--660000--11772277..

éélleettjjáárraaddéékk

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii  vagy eltartási szerzõdést kötnék, gondozást vál-
lalnék szakképzett ápolónõi végzettséggel. Aradi Lászlóné.
Telefon: 285-4808, 06-30-991-8719.00

MMeeggbbíízzhhaattóó hölgy eltartási vagy gondozási szerzõdést kötne
idõs úr vagy hölgy személyével bõvebb ismeretség után. Janovics
Ottília, Telefon: 06-30-712-7784.

aaddááss--vvéétteell

PPaappíírrtt és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégiséget, ré-
giségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI. Andrássy út 16.
266-4154, H-SZ: 10-17, Cs. 10-19.00

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárrooll  kköönnyyvveekkeett,,  kköönnyyvvttáárraa--
kkaatt,,  aapprróónnyyoommttaattvváánnyytt  ((kkééppeessllaapp,,  mmeettsszzeett,,  ttéérrkkéépp,,  ssttbb..))  hhaanngg--
lleemmeezztt,,  DDVVDD--tt..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss..  TTeelleeffoonn::  333322--00224433,,  0066--2200--
99222200--0000110000

116600  (2x80) x 200-as tömörfa ágykeret, léces ágyráccsal, fej-
emelõs betéttel, lószõr matracokkal, derékaljjal, takaróval, újsze-
rû állappotban 59.000 Ft-ért eladó. Ugyanitt AEG-Öko Arctis 7 fi-
ókos 300 literes fagyasztószekrény 49.000 Ft-ért eladó. telefon:
06-30-489-1190.

KKöönnyyvveekkeett, könyvtárakat vásárolunk. Ingyenes kiszállás,
azonnali készpénzes fizetés. Tel: 06-20-387-4140.

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállással, érték-
becsléssel, (porcelánt, kerámiát, festményt, bútort, alpacca-, réz-
, bronztárgyakat, szõnyeget, csillárt, hibásat is, bizsut, borostyánt),
híradástechnikát, bakelit hanglemezt, képeslapot, kitüntetést,
ezüst tárgyakat - ékszereket, CD-DVD lemezt, könyvet  - kész-
pénzért! Pintér Nikoletta, telefon: 466-8321, 06-30-973-4949.00

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

sszzoollggáállttaattááss

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2222  éévvee  vváállllaalloomm  kkeeddvveezzõõ  áárraakkoonn  aabbllaakkookk,,  aajjttóókk  jjaavvííttáássáátt,,
iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccsseerrééjjéétt,,  ffeessttéésséétt,,  hhõõsszziiggeetteellõõ  üüvveeggeezzéé--
sséétt  ééss  sszziiggeetteelléésséétt  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!  FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!
HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--555500--00226699..oo

IIrrooddáákk. lépcsõházak, lakások napi takarítását, nagytakarítá-
sát vállalom, közületeknek és magánszemélyeknek. Telefon:
202-2505, 06-30-251-3800.

VVíízzsszzeerreellééss, villanybojlerek vízkõtelenítése, javítása, csapok,
szifonok, vécécsészék, vécétartályok cseréje, javítása. Mosó-,
mosogatógépek bekötése. Anyagbeszerzéssel is. Telefon: 06-
30-447-3603.

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.

VVÍÍZZ--GGÁÁZZ--FFÛÛTTÉÉSS  SSZZEERREELLÉÉSS
LLaakkáássookk  kkoommpplleetttt  vvíízz,,ggáázz,,ffûûttééss  kkiivviitteelleezzééssee..  KKoonnddeennzzáácciióóss  ééss

MMiikkaa  ppaarraappeetttt  kkaazzáánnookk  sszzeerreellééssee  rröövviidd    hhaattáárriiddõõvveell,,    
ggaarraanncciiáálliiss  bbeeüüzzeemmeelléésssseell..  SSoollaarreexxppeerrtt  BBtt  00662200//552299--55551177,,

iinnffoo@@ssoollaarreexxppeerrtt..hhuu

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  
HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess  ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  

vviillllaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..  TTeelleeffoonn::  0066--2200--99334444--666644,,  
224466--99002211..  EEllmmûû  áállttaall  mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..oooo

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS,,  TTÜÜKKÖÖRRVVÁÁGGÁÁSS,,  ÜÜVVEEGGCCSSIISSZZOOLLÁÁSS
AA  kkeerrüülleettbbeenn  ééss  kköörrnnyyéékkéénn  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk..    

MMûûhheellyy::  II..  SSzzaabbóó  IIlloonnkkaa  uu..  88..  TTeelleeffoonn::  221144--33661166;;  
0066--2200--992299--00889977..oooo

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

KKUUTTYYAATTUUNNNNIINNGG  KKUUTTYYAAKKOOZZMMEETTIIKKAA
AAzz  II..  kkeerrüülleett  sszzíívvéébbeenn  aazz  AAttttiillaa  úútt  8899..  sszzáámm  aallaatttt,,  bbaarrááttssáággooss
hheellyyeenn,,  sszzaakksszzeerrûû  ááppoolláássssaall,,  kkiivváállóó  mmiinnõõssééggûû  tteerrmméékkeekkkkeell  ééss
kkoorrrreekktt  áárraakkkkaall  vváárroomm  ÖÖnntt  ééss  sszzééppüüllnnii  vváággyyóó  kkeeddvveennccéétt  aa
kkoozzmmeettiikkáámmbbaann..  BBeejjeelleennttkkeezzééss  sszzüükkssééggeess::  VVaarrggaa  KKaattaalliinn,,
tteelleeffoonn::  0066--3300--776600--6655--4466,,  wwwwwwww..kkuuttyyaattuunnnniinngg..hhuu..

OOkkttaattááss

AAnnggooll  mmaaggáánnóórráákk!!    Személyreszabottan, egyéni tempóban, ru-
galmas idõbeosztással, intezív, dinamikus, játékos órák. Házhoz is
megyek. Telefon: 06-70-409-7989.

VVeeggyyeess

IIddõõss  emberek mindennapi gondjaiban segítünk. - hivatalos
ügyek intézése, - postai befizetés, - gépkocsival szállítás, - bevásár-
lás, - sétáltatás, - mindent megbeszélünk. Jelentkezés: 06-20-565-
7700.

Ingatlan

Oktatás

Adás-vétel

Vegyes
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Szolgáltatás

Életjáradék
TTeelljjeesskköörrûû  llaakkáássffeellúújjííttááss
eenneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall!!

Pályázatírással is. 

ccsseerrééjjee,,  rreeddõõnnnnyyeell  ééss  
sszzúúnnyyoogghháállóóvvaall!!

7 év garanciával, kõmûves munkával
ENERGIA-STOP KFT.

22009944  NNaaggyykkoovvááccssii,,  KKoossssuutthh  uu..  111199..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//336655--996699,,

0066--2266//337766--003311,,  0066--3300//665555--665555--22

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

MMûûaannyyaagg  ééss  ffaa  nnyyíílláásszzáárróókk  

TELJES HAGYATÉK
VÁSÁRLÁS

RÉGI BÚTOROK
FESTMÉNYEK

PORCELÁNOK - ÓRÁK
CSILLÁROK - SZÕNYEGEK

EZÜST TÁRGYAK
ÉS MINDENFÉLE MÛTÁRGY

ADÁS - VÉTELE

TELEFON:
06-20-283-6700

AA  kkeerrüülleettbbeenn  kköözzeell  2200  éévvee  mmûûkkööddõõ  

WWÁÁGGNNEERR  ÉÉSS  TTÁÁRRSSAA  IINNGGAATTLLAANNIIRROODDAA
AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann  

kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  EELLAADDÓÓ--KKIIAADDÓÓ  LLAAKKÁÁSSOOKKAATT,,
ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  

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

Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma közérdekü ügyekben: 

06-80-204-275

KASTÉLYOK
BERENDEZÉSÉHEZ

vásárolok 
bútorokat, festményeket,

bronz tárgyakat, porceláno-
kat, Kovács Margitot, 

régi álló-, fali-, asztali dísz-
órákat (hibásat is), csillárt, 

6-12 személyes ezüst 
étkészletet, tálcát stb.

Könyveket, régi katonai 
kitüntetések tárgyait és teljes 

hagyatékot. 
Elsõ vevõként a legmagasabb

áron. 

TTeelleeffoonn::  0066--2200--228800--00115511,,  
hheerreennddii7777@@ggmmaaiill..ccoomm

SZOCIÁLIS RUHAVÁSÁR
Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt szervez a rászoruló lakosok számára. Az akció során
kedvezményes áron vásárolhatnak használt ruhanemût, gyermek, nõi, férfi ruházatot és játéko-
kat. Az akció helye: 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. II. emelet. Idõpont: 2016. július 4.(hét-
fõ)08.00-16.00-ig. Telefon: 212-2783, 212-2811. A szociális vásárra elsõsorban gyermeküket egye-
dül nevelõ szülõket, kisnyugdíjasokat és kiskeresetû lakosokat várnak.
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