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Tízezrek a Lánchíd utcában
és a Várkert Bazárban

Tarlós István fõpolgármester, L. Simon
László, a Miniszterelnökség parlamenti ál-
lamtitkára és dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester ünnepélyes keretek között átadta a ki-
rályi kertet, valamint a megújult Lánchíd ut-
cát a gyalogosoknak. Az avatást háromna-
pos rendezvénysorozat kísérte, melynek
programja a zene, a gasztronómia és a tánc
köré épült.

„Budapest fejlesztési koncepciója már nem
mesekönyv, hanem komoly, mûszaki gondol-
kodás terméke” – jelentette ki Tarlós István a
megújult Lánchíd utcában tartott beszédé-
ben. A fõpolgármester szerint 2010-ben új

idõszámítás kezdõdött a fõvárosban: megvál-
tozott szemlélettel láttak neki egy élhetõ és
szerethetõ nagyváros kialakításának, melyben
nagyobb szerepet kaptak a közösségi terek,
gyalogos utcák, parkok és játszóterek.
„Hiszem, hogy a korábbinál helyesebb úton
indultunk el. A Várkert Bazár és környezeté-
nek megújítása ennek az útnak egyik bizonyí-
téka” – tette hozzá.

Tarlós István elmondta, hogy a Várkert
Bazár megújításának második üteméhez kap-
csolódva, a Vár és környéke közlekedésfejlesz-
tési programja keretében egy közel háromszáz
férõhelyes mélygarázs, liftek, új kikötõ is épült.
Elkészült továbbá az épületegyütteshez kapcso-

lódó neoreneszánsz kert, valamint teljesen
megújult a Lánchíd utca. 

„Április 2-án, Ybl Miklós születésének 200. év-
fordulóján adtuk át a Várkert Bazár fejlesztésé-
nek elsõ ütemét, a felújított mûemlék-együttest.
A kormányzat vállalásának eleget téve augusztus
végére elkészültek az új épületrészek, a mélyga-
rázs, a multifunkcionális rendezvénytér, a liftek,
a mozgólépcsõ, lezárult a kertfejlesztési munka.
Elkészült az Öntõház-udvar is, valamint megnyílt
a Hungarikonok címû kiállítás az északi testõrpa-
lotában” – sorolta L. Simon László, a Miniszter-
elnökség parlamenti államtitkára a Várbazár
megújításával kapcsolatos eredményeket. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Mozogjunk együtt „kortalanul”

Családi nap a Czakón
Szeptember 20-án, szombaton 10 és 15 óra között ismét családi sport-
napot szervez a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ együttmûködésben a Czakó utcai Sport- és Szabadidõ-
központ munkatársaival, Mozogjunk együtt - „kortalanul”! címmel.

Egyaránt várják az idõseket, fiatalokat, nagyszülõket és unokákat a Czakó
pályán, ahol egyebek mellett sportversenyek, jóga és nordic walking bemu-
tató, ugráló vár, gyerekeknek arcfestés és kézmûves foglalkozások lesznek.
Idén a szervezõk két új programmal is várják a családokat, taiji és mentõku-
tyás bemutatóval. 

Aki szereti a szellemi kihívásokat, helyismereti totót tölthet ki az I. kerület-
rõl. Szerveznek családi vetélkedõt is háromgenerációs családok számára, de
örömmel veszik olyan idõs emberek jelentkezését, akik fogadott nagyszülõ-
ként csatlakoznának gyerekes családokhoz a versenyben.

A kézmûves foglalkozások keretében többek között kötést, horgolást,
csuhézást, kerámia gyöngyök és kitûzõk készítését lehet kipróbálni. 

A „civil utcában” szociális és mentálhigiénés tanácsadással várják az I. ke-
rületi civil és önkormányzati intézmények az érdeklõdõket a családdal, pár-
kapcsolati nehézségekkel, gyermeknevelési problémákkal, szenvedélybeteg-
séggel, idõsellátással kapcsolatban. 

Az egészség-sátorban ingyenes vérnyomásmérést végeznek és aktivitással,
mozgással kapcsolatos ötleteket kínálnak a résztvevõknek. 

A Mozogjunk együtt „kortalanul” családi napot tombola zárja, amelynek
bevételét a szervezõk a Budavári Óvodák számára ajánlják fel. A fõdíj egy di-
gitális fényképezõgép!

A Népjóléti Közalapítvány támogatásával megvalósuló programon a rész-
vétel ingyenes! 

Figyelem! 
Adózási határidõ!
Szeptember 15-én lejár az építmény-, a te-
lek- és a gépjármûadó II. félévi esedékes
részletének megfizetési határideje. 

A fizetési határidõrõl külön értesítést – az év eleji
értesítõn felül – a Polgármesteri Hivatal nem küld.
Amennyiben kérdésük, problémájuk merül fel az
adó mértékével, vagy megfizetésével kapcsolat-
ban, keressék az  Adóügyi Csoportot a 458-3031-
es telefonszámon, vagy ügyfélszolgálati idõben
személyesen.

Hajókirándulás
idõseknek

A Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat szeretettel várja az I. kerületi idõs
polgárok jelentkezését az Idõsek Világnapja
alkalmából szervezendõ hajókirándulásra.

A hajókirándulás idõpontja:  2014. október
1. (szerda)
Program:
•08.30 órakor gyülekezés az I. kerületi
Batthyány téren
•Indulás a Batthyány téri hajókikötõbõl
09.00 órakor
•Útvonal: Budapest – Szentendre –Budapest
•Ebéd a hajón 
•Érkezés a Batthyány térre várhatóan 15.00
órakor

Jelentkezési határidõ:
2014. szeptember 15-18. között 9.00-12.00, és
13.00-15.00 óra között, valamint 2014. szep-
tember 19-én 9.00-12.00 óra között. Jelent-
kezni csak személyesen lehet az alábbi címeken: 
•Budavári Önkormányzat III. számú Idõsek
Klubja, 1011 Budapest, Fõ u. 31., Tel.: 201-4053 
•Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Gondozási Központ, 1013 Budapest, Attila út
8., Tel: 356-6584

A jelentkezés szükséges okmányok: személyi
igazolvány, lakcímkártya, nyugdíjszelvény
A jelentkezés feltétele: az öregségi vagy rokkant-
sági nyugdíj havi összege ne haladja meg a
156.750 forintot.
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Tematikus séták a Várban és
a Vízivárosban
A Budavári Önkormányzat a Kulturális Örökség
Napjai alkalmából sszzeepptteemmbbeerr  2200--2211--éénn
(szombaton és vasárnap) tematikus sétákat
rendez a Várban és a Vízivárosban. A részletek-
rõl, a sétaútvonalakról és a jelentkezésrõl a szer-
vezõk az interneten és az Ügyfélszolgálati
Irodákban (I. ker. Kapisztrán tér 1. és I. ker.
Attila út 65.) tájékoztatják az érdeklõdõket
szeptember 15-tõl.

Templomünnep
A Budai Református Egyházközség sszzeepptteemmbbeerr
1133--áánn  1177..3300  óórraakkoorr hálaadó ünnepséget rendez
abból az alkalomból, hogy befejezõdött templo-
muk külsõ felújítása. A megújult - közel 120 éves
- SSzziilláággyyii  DDeezzssõõ  ttéérrii  tteemmpplloommbbaann igét hirdet dr.
Szabó István, a Dunamelléki Egyházkerület püs-
pöke. Köszöntést mond Balog Zoltán, az emberi
erõforrások minisztere.
Az istentisztelet elõtt a Nemzeti Örökség
Intézete által a templomot történelmi emlék-
helyként jelölõ sztélét felavatja Radnainé dr.
Fogarasi Katalin, az intézet elnöke és dr. Nagy
Gábor Tamás I. kerületi polgármester.

A felújított orgonán játszik: Pálúr János orgo-
namûvész és Leszkovszki Albin zeneszerzõ. Az

istentisztelet ideje alatt táncházzal és népi játé-
kokkal várják a gyerekeket.

Felújították a  Nevelési
Tanácsadó épületét
SSzzeepptteemmbbeerr  88--áánn  1111  óórraakkoorr adják át az I. kerü-
leti Pedagógiai Szakszolgálat (korábban Neve-
lési  Tanácsadó) felújított épületét a Logodi utca
80. szám alatt. A korszerûsítés során a tetõtér-
ben 6 új helyiséget alakítottak ki, egyebek mel-
lett tanácsadó-, terápiás- és csoportfoglalko-
zásra alkalmas szobákat. Az intézmény felújítá-
sa a Budavári Önkormányzat beruházásában
valósult meg.

Jóga idõseknek
Újra indul a Szenior jóga a Roham utcai Idõsek
Klubjában. Az órákon izmokra, izületekre ható,
emésztõrendszert harmonizáló, energiablokko-
kat felszabadító biztonságos testgyakorlatokat
végeznek. A légzõgyakorlatok, relaxáció segíti a
belsõ béke és a harmónia megteremtését. A kö-
zös éneklések, páros gyakorlatok változatossá,
jó hangulatúvá teszik az órákat. Öltözet: kényel-
mes nadrág, póló. A foglalkozásokat mmiinnddeenn
kkeeddddeenn  ddéélleellõõtttt  ffééll  1111--ttõõll  ffééll  1122--iigg  tartják a II.
számú Idõsek klubjában. (I. ker., Roham u. 7. Tel:
375-9486)

Röviden

Tisztelt Választópolgár!
Az alábbiakban összefoglaltuk az önkormányzati
választások legfontosabb tudnivalóit.
A szavazás ideje: október 12. (vasárnap) 6 és 19
óra között.
A szavazás helye: az Ön lakcíme szerinti szavazó-
kör. A pontos címet a névjegyzékbe vételrõl szóló
értesítõ tartalmazza.
A választásokon a polgármesterrõl, a képviselõ-
testületrõl és Budapesten a fõpolgármesterrõl
döntenek a választók. 
Ugyanazon napon kerül sor a nemzetiségi önkor-
mányzatok tagjainak megválasztására, rájuk a 
nemzetiségi névjegyzéken szereplõ választópol-
gárok szavazhatnak.

Hogyan ajánlhat jelöltet?
Jelölt az a választópolgár lehet, akit elegendõ szá-
mú választópolgár jelöltnek ajánlott. Ezért az ut-
cán, otthonában megszólíthatják Önt olyan sze-
mélyek, akik ajánlást gyûjtenek egy jelölt számá-
ra. Ajánlani szeptember 8-ig ajánlóíven lehet.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy
jelöltet csak egyszer.

Hogyan választják 
a képviselõ-testületeket?
A tízezernél nagyobb lélekszámú településeken,
valamint a megyei jogú városokban és Budapest
kerületeiben vegyes választási rendszert alkalmaz-
nak. A településeket választókerületekre osztják,
ahol egyéni képviselõjelöltekre lehet szavazni, és
az a jelölt lesz a gyõztes, aki a legtöbb szavazatot

kapja. A vesztesekre leadott szavazatok azonban
nem vesznek el abban az esetben, ha a vesztes je-
löltet kiállító pártnak, vagy szervezetnek van
kompenzációs listája. Kompenzációs listát az a
szervezet állíthat, akinek az egyéni választókerüle-
tek egynegyedében indulnak jelöltjei. A vesztes
szavazatok felkerülnek a kompenzációs listára,
ahonnan a jelöltek mandátumokat szerezhetnek
a listára felkerülõ szavazatok arányában.

Hogyan választják a polgármestere-
ket és a fõpolgármestert?
A polgármestereket és Budapesten a fõpolgár-
mestert egységes szabály szerint választják. A jelöl-
tek közül az lesz a polgármester, illetve a fõpolgár-
mester, aki a legtöbb szavazatot kapja.

Hogyan szavazhat?
Ön személyesen szavazhat, az értesítõben megje-
lölt helyen és idõben.

Amennyiben egészségi állapota vagy fogyaté-
kossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgá-
sában, és nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe,
mozgóurnát kérhet. A kérelemnek október 10-
én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási iro-
dához (a polgármesteri hivatalba), vagy a szavazás
napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz. 
Ha a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem a
bejelentett tartózkodási helyén (azaz ideiglenes
lakcímén) lesz, a június 23. napjáig létesített tar-
tózkodási helye szerinti szavazókörben átjelent-
kezéssel szavazhat. Átjelentkezést október 10-én
16 óráig lehet kérni.

A fogyatékossággal élõ választópolgár október
3-án 16 óráig igényelhet Braille-írással ellátott
szavazósablont a szavazáshoz. Október 10-én 16
óráig Braille-írással készült értesítõ megküldését
kérheti, vagy azt, hogy akadálymentes szavazóhe-
lyiségben szavazhasson.
Fentiekkel kapcsolatos kérelmét 
•a www.valasztas.hu oldalon,
•levélben, illetve 
•személyesen nyújthatja be a jegyzõhöz. 

Mozgóurna iránti kérelmét meghatalmazott út-
ján is benyújthatja.

A szavazás menete
1. (a) Vigye magával személyi igazolványát.
Helyette útlevelét vagy jogosítványát is elfogadják.
(b) Mindenképp vigye magával lakcímkártyáját is.
2. Írja alá a névjegyzéket. 
A bizottság lepecsételi a szavazólapokat. 
Ön vegye át a szavazólapokat és a borítékot.
3. A szavazólapokkal és a borítékkal lépjen be egy
üres szavazófülkébe, hogy titkosan szavazhasson.
A szavazófülkében töltse ki a szavazólapokat. 
A szavazólapokat tegye a borítékba.
4. Szavazatát tollal adja le. 
Figyelmesen olvassa el, hány szavazatot adhat le,
ennél több szavazatot ne helyezzen el a szavazóla-
pon. Akkor érvényes a szavazat, ha két egymást
metszõ vonallal (x vagy +) szavaz.

Figyelem! Ha nem így szavaz, hiába ment el
szavazni. Szavazatát nem fogják megszámolni.
Olyan, mintha nem is szavazna. 

Szavazata érvénytelen, ha
1. nem × vagy + jelet tesz a körbe
2. a szavazólapot üresen hagyta
3. a szavazólapon a megengedettnél több szavaza-
tot adott le
Részletesebb tájékoztatásért forduljon a polgár-
mesteri hivatalban mûködõ helyi választási iro-
dához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu
weboldalt.                                      Nemzeti Választási Iroda

Választási Iroda elérhetõségei:

A Helyi Választási Iroda vezetõje: 
DR. NAGY TEODÓRA, JEGYZÕ

Cím: 1014 Kapisztrán tér 1. 
Telefonszám: 458-3015, telefax: 458-3001

A választások elõkészítésével, lebonyolításával 
kapcsolatos jogi, szervezési tájékoztatás, 

felvilágosítás kérhetõ a 
445588--33008833--aass  tteelleeffoonnsszzáámmoonn,,  

a Helyi Választási Iroda 
helyettes-vezetõjétõl: 
FEKETE SÁNDORNÉTÓL,

illetve személyesen a 1014 Kapisztrán tér 1. szám
alatt. 

Választási Információs Szolgálat: 
TÓTH ALEXANDRA

Cím: 1014 Kapisztrán tér 1., telefonszám: 458-3015
Névjegyzékkel kapcsolatos információk, kérdések a

458-3092-es telefonszámon kérhetõk. 

Önkormányzati választás 2014

A Budavárért Emlékérmek átadására minden esztendõben Buda 1686-os visszavívásának évfordulóján kerül sor. Buda történetében
1686. szeptember 2-dika különlegews jelentõségû nap. 328 évvel ezelõtt a Szent Liga gyõzelmét az utcákon ünnepelték. Az évforduló
ma is ünnep az I. kerületiek életében: hagyományosan ezen a napon adják át a Budavárért Emlékérmeket. Idén az önkormányzat kép-
viselõ testületének döntése értelmében  dr. Sutarski Konrád író-mûfordító, Bíró Éva bõrdíszmûves és Melocco Miklós szobrászmûvész
vehette át dr. Nagy Gábor Tamás polgármestertõl a kitüntetéseket.                        (Az eseményrõl következõ számunkban olvashatnak tudósítást)

Az önkormányzat az elmúlt hónapok során is folytatta a sa-
ját tulajdonban lévõ mûemlék lakóépületeinek felújítását. A
nyár elején megkezdett munkákat néhol már a kitûzött ha-
táridõ elõtt elvégezték, de a tervek szerint szeptember végéig
a legtöbb házban befejezõdnek a helyreállítások.

Több mint húsz önkormányzati tulajdonú mûemlék lakóépület-
ben végeztek az elmúlt hónapok során jelentõsebb felújítási, illet-
ve karbantartási munkákat. Ezek közül a legnagyobb szabású,
összesen bruttó 134 millió forint költségvetésû beruházás a Bécsi
kapu téri, ahol az 5., 6. és 7. számú, egymással szomszédos épüle-
tek tetõzetét építik újra, illetve az 5-ös és 6-os számú házak közt egy-

kor meglévõ, ám egy korábbi rekonstrukció során elbontott tetõ-
szakasz-határt állítják vissza tûzbiztonsági okok miatt. Az elõbbi
két épület esetében utcai homlokzat-felújítás is történik, valamint
az 5-ös számú háznál az udvari homlokzat is megújul.

A Bécsi kapu téri épületekhez hasonlóan a Hess András tér 3.
szám alatti Vörös Sün-ház külsõ és belsõ homlokzatainak helyreál-
lítása – amire összesen 65 millió forintot költ az önkormányzat –
is közel áll a befejezéshez. Az épület Hess András téri homlokzata,
akárcsak maga a tér, mostanra megszépült, így a kapu feletti,
emblematikus Vörös Sün-dombormû is eredeti szépségében lát-
ható. A megújult épületrész elõtti területet már bérbe is vette egy
vendéglátóhely, amely hangulatos teraszt alakított ki az ízlésesen

rendbe tett téren. Még láthatóak az állvá-
nyok a mûemléképület Fortuna utcai és
Táncsics Mihály utcai frontján. Ez utóbbi
oldalon – ahol a homlokzat sokat változott
a korábbi átalakítások során – a mûemlék-
védelmi szakhatóság kérésére falkutatást
kellett végezni, hogy rekonstruálni tudják
az eredetivel azonos falstruktúrát. 

Jelentõs – 20, illetve 30 milliós keret-
összegbõl megvalósuló – felújítás ér hama-
rosan véget az Úri utcát és a Tóth Árpád sé-
tányt összekötõ Móra Ferenc utca 2/a és
2/b számú épületeknél, ahol a külsõ hom-
lokzat újul meg. Emellett több más budavá-
ri mûemléképületben (Dísz tér 13.,
Fortuna utca 8., 19., Országház utca 4., 5.,
7., 18., 24., Úri utca 16., 17., 22., 29.) is zaj-

lanak a karbantartási munkák: a legtöbb helyen már befejezõdtek,
illetve szeptember végéig elkészülnek a homlokzatot, és/vagy a tetõ-
zetet érintõ javítások.   

A Várkert Bazár környékének rendbe tételéhez kapcsolódóan
az önkormányzat már tavasszal felújította a Tabánban a Szarvas-
házként ismert, Szarvas tér 1. szám alatti mûemlékház Váralja ut-
ca felõli homlokzatát, míg az Attila út felé nézõ homlokzat helyre-
állítására most õsszel kerül sor. A ház téglaborítású támfalának ja-
vítását a kerület, míg a terasz hasonló kialakítású megtámasztó fa-
lának renoválását a fõváros végeztette el tulajdonosként.              -k-

Hamarosan befejezõdnek a mûemlékház-felújítások

Átadták a Budavárért Emlékérmeket

Megújult a Hess András tér 3. szám alatti Vörös Sün-ház homlokzata

Az Országház utca több épületén már elvégezték a homlokzatot és a tetõt érin-
tõ javításokat
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Parknyitó Mûvészeti Promenád

Tízezrek a Lánchíd utcában és a Várkert Bazárban

Augusztus 29-étõl 31-éig, három napon keresztül szinte folyamatosan érkeztek az érdeklõdõk
a Várkert Bazár elé; a frissen elkészült Lánchíd utca valóságos budai Duna-korzóvá válto-
zott. A neoreneszánsz épület elõtt barátok és ismerõs családok adtak egymásnak randevút,
hogy augusztus utolsó hétvégéjén közösen töltsenek el néhány órát a szabadon látogatható
mûemléképületben és környékén. Ybl Miklós felújított szobra elõtt a gyerekeket és a felnõtteket
számos kulturális és szabadidõs program várta.

(Folytatás az 1. oldalról) 
Nemsokára megindul a Várban található karmelita kolostor
felújítása, ami miatt a Nemzeti Táncszínházat egy év múlva a
Millenáris Park egyik megújuló épületében helyezik el, addig
pedig átmenetileg a Várbazár új elõadóterét fogja használni
az intézmény.

Az átépített Lánchíd utcában az államtitkár tájékoztatása
szerint szeptember közepére megindulhat a közlekedés, az au-
tók, buszok is birtokba vehetik az útszakaszt. Hozzátette, hogy
új villamosmegálló, illetve új hajókikötõ is épült, melyeknek
köszönhetõen még könnyebben elérhetõvé vált a helyszín. L.
Simon László hangsúlyozta, hogy a Lánchíd utca átalakításá-
val egy új „rendezvénytér” is létrejött, amely a Budavári Palota
felújításának idejére, és attól függetlenül is képes lesz a palota
belsõ tereinek és udvarainak kiváltására, s alkalmassá válik ar-
ra, hogy hétvégenként, a forgalomtól elzárva kulturális és
gasztronómiai élményeket nyújtson a nagyközönségnek. Az
államtitkár közölte: a beruházás két üteme – a mûemléki re-
konstrukció és a közlekedés-fejlesztés, valamint az új épületré-
szek kialakítása – több mint 11 milliárd forintba került, az
összeget európai uniós és állami forrásokból biztosították.

„Az Ybl-bazár épületegyüttesének felújításával egy újabb
sebhelyet tüntettünk el, amely elcsúfította Buda arcát” – je-

lentette ki a kerület polgármestere. Dr. Nagy Gábor Tamás
úgy fogalmazott: a „lehetetlenre vállalkoztak”, amikor rövid
határidõvel belefogtak a Lánchíd utca átépítésének nagysza-
bású és összetett munkájába. Az építkezést váratlan esemé-
nyek nehezítették, az utca alatt húzódó budai fõnyomócsõ
cseréje során számtalan vis maior helyzet adódott. Többször
kellett riasztani a tûzszerészeket második világháborús bom-
bák miatt, továbbá az idõjárás sem volt mindig kegyes a kivite-
lezõkhöz. 

A polgármester jelezte, hogy a munka nem áll meg: még hát-
ra van a Lánchíd utca és a szintén felújított Clark Ádám tér
összekapcsolása, illetve a Döbrentei utca és a Szarvas tér rende-
zése. A Lánchíd utcában is találkozhatunk még kisebb-na-
gyobb munkálatokkal, hiszen a mûszaki átadás-átvétel során a
szakemberek, mûszaki ellenõrök tüzetesen átvizsgálják az ut-
cát, mielõtt átadnák a forgalomnak. 

„Tudjuk, lesznek olyanok, akiknek az fontos, hogy mi nincs
kész” – jegyezte meg Nagy Gábor Tamás, aki arra is emlékez-
tetett: „nem rajtunk múlott, hogy évtizedekig hagyták pusz-
tulni a Várkert Bazárt és környékét”. A polgármester kiemel-
te: eljött az idõ, hogy újra büszkék lehetünk a budai Várra, és
Budapestre, amely az elmúlt négy évben többet fejlõdött,
mint az elõtte eltelt húsz év alatt.

Vízibusszal Pestrõl Budára
A Vigadó térrõl augusztus 29-én ingyenes hajójáratot indított a Budavári Önkormányzat, felavatva egyúttal a Várkert
Bazár elõtti hajóállomást. Szeptember 1-jétõl a D11-es és D12-es menetrendszerinti hajójáratok is megállnak majd
az Ybl Bazárnál.  

Bábok és jelmezek
A Mesemúzeum sátrában úgy tûnt, mintha Csukás
István és Sajdik Ferenc mesehõsei leugrottak volna a kö-
zeli Franklin utcai játszótér tûzfaláról, hogy sok kreatív
ötlet, pár kellék és némi kézmûves munka segítségével
a gyerekek hazavihessék õket. Ott volt Picúr, Pom Pom,
Gombóc Artúr és a Radírpók. Az óvodások között akad-
tak olyanok is, akik vagdosás, fonás és ragasztás helyett
inkább belebújtak néhány klasszikus mesehõs jelmezébe
így alakítva királyfit, tündért vagy lovagot. A sátor elõtt
zenés mesedarabok szereplõivé válhatott a legkisebb
korosztály.

Augusztus 29-én, a nagyszínpadon került sor az Ybl
Bicentenárium alkalmából, diákok számára meghirde-
tett rajz- és fotópályázat ünnepélyes eredményhirdeté-
sére, majd az épületben a kapcsolódó kiállítás megnyitó-
jára. A fiatalok az Ybl által tervezett budapesti, fóti,
füzérradványi stb. középületeket, templomokat és kas-
télyokat sokféle változatban ábrázolták. Az általános is-
kolások két korosztályi kategóriában rajzokkal, a közép-
iskolások fotókkal pályáztak. A munkákat a zsûri elnöke,
Bartos Erika író-grafikus méltatta, a díjakat L. Simon
László a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, a
Várkert Bazár beruházás kormánybiztosa nyújtotta át a
diákoknak és a felkészítõ tanároknak. A díjazott alkotá-
sokból a Várkert Bazár újonnan kialakított, rusztikus ga-
lériájában nyílt kiállítás.

Tánc- és képzõmûvészet egy helyen
Szombaton és vasárnap sem maradt mûsor nélkül a közönség. Az Öntõház udvarban és a Száraz árokban felállított
színpadokon népzenei gyerekkoncertek váltották egymást. 30-án a Nemzeti Táncszínház és a Szegedi Kortárs Balett
közös elõadását Tavaszi áldozat címmel, a hegybe vájt multifunkciós teremben mutatták be, miközben a Testõr
Palotában Kárpáti Tamás Világörökség – magyar örökség: Hungarikonok gyûjteményébõl nyílt kiállítás, amely január
31-ig látogatható. A multifunkcionális rendezvényterem egyik részében látható a Budapest modell, azaz a fõváros bel-
sõ kerületeinek kicsinyített makettje. Ez a kiállítás szeptember 21-ig tekinthetõ meg.

Vasárnap délután a Duna Mûvészegyüttes Csodaszarvas címû gyermekelõadása, este pedig a Momentango Tango
Company Oblivion Félédes feledés… címû tangóshowja és izgalmas táncháza zárta a programot. 

Dzsungelben játszott az R-Go
A péntek esti záró koncerten Szikora Róbert zenekara
élén bebizonyította, hogy a csikidamnak nincs korhatára.
A dzsungellé alakított színpadon két órán keresztül szól-
tak a jól ismert R-GO slágerek. Nagyszülõk és unokák
együtt énekelték, hogy Elrepülnék veled, hogy Rég várok
valakire és természetesen felhangzottak az olyan
Hungáriából ismert korai dalok is, mint a Ciao Marina. Az
R-GO zenekar az elmaradhatatlan gidákkal igazi utcabált
rendezett, hiszen nem sokkal a kezdés után, már sokan
ropni kezdték a szellemes szövegû, dallamos zenére.

Premier elõtt
Bár a Mamma mia! budapesti bemutatójára még majd-
nem egy hónapot várni kell, de egy rövid elõzetes kedvé-
ért is sok százan eljöttek a város különbözõ pontjairól. A
Lánchíd utcai színpadon bevezetésként a Madách
Musical Tánc- és Zenemûvészeti Iskola növendékei lép-
tek fel, bizonyítva, hogy Budapest musical színházának
nincsenek gondjai az utánpótlással. A Sárközi Gyula veze-
tésével mûködõ stúdió növendékei nemcsak táncolni, ha-
nem énekelni is remekül tudnak. Az ismert slágerekre
elõadott szellemes táncos történetek hatalmas sikert
arattak. Mindezt csak fokozta a színház profi mûvészei-
nek színpadra lépése. Gallusz Niki, Stohl András, Hajdu
István, Ladinek Judit, valamint kollégáik és a tánckar a
Mamma Mia! színházi jelmezeiben adta elõ a zenés darab
néhány nagy slágerét. 

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester, Tarlós István fõpolgármester és L. Simon László, a
Miniszterelnökség parlamenti államtitkára adta át a Várkert Bazár új részeit, valamint a
megújult Lánchíd utcát a budapestieknek
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Bõvülhet a Mesemúzeum, a továbbiakban is tá-
mogatásban részesülhet a Purcell Kórus és az
Orfeo Zenekar, míg a Dísz tér 4-5. szám alatti
mûemléképületben található kisebbségi önkor-
mányzati tulajdont kivásárolhatja a többségi tu-
lajdonos – egyebek mellett e témákkal foglalko-
zott augusztus végi ülésén a képviselõ-testület.  

Augusztus 28-án rendkívüli ülést tartott a képvi-
selõ-testület. A tanácskozáson döntés született ar-
ról, hogy újabb három évvel meghosszabbítják a
Purcell Kórust és az Orfeo Zenekart mûködtetõ
Orfeo Zenei Alapítvánnyal 2003-ban kötött köz-
szolgáltatási szerzõdést, mely évi 7 millió forint tá-
mogatást jelent az elismert régizenei együttesek
számára. A kórus és a zenekar rendszeres szerep-
lõi a fõváros és az ország zenei életének, de a kerü-
letben is gyakran fellépnek – a Városházán idõrõl
idõre ingyenes koncertek keretében találkozhat
velük a zeneszeretõ közönség. Dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester a kulturális együttmûködés
kapcsán elmondta: a közszolgáltatási szerzõdés
megléte elengedhetetlen ahhoz, hogy a Vashegyi
György karmester által vezetett nívós együttesek

pályázhassanak a zenekarok által igényelhetõ je-
lentõs állami támogatásra.

Elfogadták a képviselõk, hogy az önkormány-
zat értékesítse a pályázaton meghirdetett kisebb-
ségi tulajdonrészét a Dísz tér 4-5. szám alatti,
1753 négyzetméteres mûemléképületben. A ve-
võ az ingatlan többségi tulajdonosa, a HB LAND
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., amely 179,2
millió forintért jut hozzá az önkormányzat
256/1754 arányú tulajdonhányadához.

Tímár Gyula (Fidesz-KDNP), a Pénzügyi,
Tulajdonosi és Jogi Bizottság elnöke jelezte: a HB
LAND az épület felújításával, átalakításával egy
zenei rendezvényeknek is helyet adó kulturális-
mûvészeti központot alakítana ki. A tervezett be-
ruházás referenciája a Budapest Music Center
(BMC), amely 1997 óta szervez klasszikus, kor-
társ és jazz zenei rendezvényeket.

A Döbrentei utca 9. – Apród utca 10. szám
alatti, felújítás alatt álló mûemlék épületegyüttes
hasznosításáról szintén döntöttek: ez alapján a
Döbrentei utca 9. földszintjén található 156
négyzetméteres helyiségcsoport a Petõfi Irodalmi
Múzeum ingyenes használatába kerülhet, amely

a Mesemúzeum bõvítéseként csoportos foglalko-
zásokat befogadó játszóházat mûködtetne ezen a
helyen.

Vadász Ildikó, a vagyoni iroda vezetõje arról tá-
jékoztatta az ülés résztvevõit, hogy a Döbrentei ut-
cai traktus földszintjén a játszóház mellett egy ki-
állításokat, kulturális programokat befogadó mû-
vészeti galériát is kialakítanak, míg az I. emeleten
kávézó – kulturális szalon és közösségi tér (Tabán
Múzeum) jöhet létre, melyek üzemeltetõje az ön-
kormányzat lesz. Az Apród utcai szárny bérbe-
adására már korábban kiírták a pályázatot.

Hozzájárult a képviselõ-testület, hogy a Magyar
Szõlõ- és Borkultúra Nonprofit Kft. által rende-
zett borfesztivál a „budavári” jelzõt viselhesse, így
az 1992 óta létezõ, szeptember második hetében
tartandó rendezvény szervezõje hivatalosan is
használhatja a „Budavári Borfesztivál” elnevezést.

A 2014. október 12-ei választással összefüggés-
ben megszavazták, kik vegyenek részt a Helyi
Választási Bizottság munkájában: dr. Eszter
Elemér, dr. Lábodi Imre és Pálffy László lesznek
a tagok, míg Csapodi Kristófot és dr. Rózsaligeti
Lászlót póttagnak választották meg.                       -d-

A képviselõ-testületi ülésen történt

Augusztus 20-a délutánján az ország számos vi-
dékérõl érkezett hagyományõrzõ csoportok, a né-
pi mesterségek képviselõi, valamint az ünnepre
összegyûlt budaváriak gyûrûjében, Kisfaludy
Stróbl Zsigmond Szent István szobránál került
sor az idei kenyér megszentelésére. Az aratóme-
netet és az érdeklõdõket dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester köszöntötte. 

A polgármester az ünnep és a történelmi
Magyarország felidézése kapcsán a száz esztende-
je vízre bocsátott „Szent István” csatahajóra em-
lékezett, amelynek sorsa jelképesen egybeforrt a
Monarchia, az akkori szentistváni állam sorsá-
val: 1918-ban halálos léket kapott, éppen úgy,
ahogy az államalapítónk által megálmodott tör-
téneti Magyarország is. A szónok úgy vélte, hogy
– a történelem tanulsága szerint mégiscsak
visszavonhatóan – az ország már jóval korábban
elveszett. Erre figyelmeztet a centenáriumi évfor-
duló mellett egy másik történelmi esemény:
1514-ben, idén éppen 500 esztendeje tört ki a
Székely Dózsa György vezette parasztháború. Az
a háború, amelynek eredményeképpen a
Mátyás király által felvirágoztatott szentistváni ál-
lam meggyengült és kivéreztetett, és egy évtized-
del késõbb képtelen volt ellenállni az oszmán
hadsereg elõrenyomulásának. 1526 után évszá-
zadokig úgy tûnt, hogy Szent István állama nem
támad fel többet. Úgy tûnt, hogy az álom, misze-
rint kell, hogy legyen Európa szívében egy erõs,
önmaga erejére támaszkodó, a keresztény
Európát megvédeni is képes magyar állam –
örökre elveszett.
Dr. Nagy Gábor Tamás ezt követõen István ki-
rály otthonteremtõ munkáját méltatta, majd
hangsúlyozta, hogy már Szent László törvénybe
iktatta Magyarország elsõ szentjének ünnepét,
mert vallotta, hogy hálával tartozunk neki a hi-
tünkért. Hagyománnyá vált, hogy az aratás után
ezen a napon hálát adunk a terményért, a min-
dennapi kenyerünkért. Az évszázadok alatt volt,

hogy elhalványult de soha nem ment feledésbe
Szent István kultusza. 

A polgármester hangsúlyozta, hogy: augusztus
20-a azt üzeni mindannyiunk számára, hogy bol-
dogságunk, boldogulásunk rajtunk múlik.
Magyarország végre felemelheti fejét; van már
mire büszkének lennünk, vannak eredménye-
ink, amiért hálát adhatunk. És ezekhez a közös
sikerekhez, mi budaváriak is hozzátettük a ma-
gunkét. Folyamatosan újítjuk fel a mûemlékein-
ket: lakóházakat, templomokat egyaránt. Útja-
ink, tereink is megszépülnek. Eltûnt az utolsó
háborús rom a Várból, a Dísz tér 17-ben ma már
a zseniális Zsolnay család alkotásait bemutató ki-
állítás várja a látogatókat. Az idei év nagy eredmé-
nye a királyi Várkert és a hozzá tartozó Bazársor
helyreállítása. Megújult az ország közepét jelzõ
„0” kilométerkõ és az országcímer környezete is,
azé a címeré, amely ezt a jelmondatot õrzi:
Bizalmam az õsi erényben! 

Záró gondolatában az ünnepség szónoka így
fogalmazott: -Ahogy végiggondolom, hogy mi
mindenért érdemes hálát adnunk itt, Szent
István szobránál talán egyetértenek velem ab-
ban, hogy kezd megvalósulni Krúdy Gyula vá-
gya. Õ ugyanis így írt: legyen „megint olyan jám-
bor, áhítatos, szívderítõ az elsõ királyunk név-
napja, mint volt abban a tizenkilencedik század-
ban, amikor gigantikus erõk törekedtek az or-
szág nagyra nevelésére, nagy akaratok zörgettek
kapukat, de a múlt idõt, a nagy nemzeti múltat
sohasem felejtették el a mohó jelenért.”

Az ünnepi köszöntõ után Lovász Irén népdal-
énekes archaikus Szent István-éneket adott elõ,
majd az aratómenet által vitt új kenyereket és
azok készítõit Fejes Csaba, a Budavári Nagy-
boldogasszony fõplébánia-templom káplánja ál-
dotta meg. A kenyérszentelés a Himnusz közös
eléneklésével zárult, majd megszólaltak a
Mátyás-templom harangjai.                                      -a-

Kenyéráldás Szent István szobra elõtt

A megújult játszótér avatóünnepségének terve-
zett idõpontja – a tanévkezdethez igazítva – szep-
tember 1-je volt, a rendezvényt azonban a lanka-
datlanul zuhogó esõ miatt szeptember 5-én 17
órára halasztották. Bár az 1-jére meghirdetett csa-
ládi programok elmaradtak, a megnyitóra sor ke-
rült az elszánt játszótér-látogató gyerekek és szüle-
ik jelenlétében.

Az átadásra érkezett családokat a kerület polgár-
mestere köszöntötte, aki arról beszélt, hogy a tema-
tikus játszóteret ihletõ, 33 évvel ezelõtt bemutatott
Vuk címû rajzfilmen nemzedékek nõttek fel, ez a
mese a mai gyerekek számára is nagy élményt je-
lent. Nagy Gábor Tamás megemlítette, hogy a fel-
újított játszótér a sakk alapjainak elsajátítására is al-
kalmassá vált – ehhez nem csak egy nagyméretû
sakkpályát alakítottak ki, hanem a játék alapszabá-
lyait bemutató, színes molinókat is kihelyeztek. A
játszótér fejlesztését, bõvítését a polgármester tájé-
koztatása szerint Vozák László tervezte a Polgár
Judit Sakk Alapítvánnyal közremûködve.

Vozák László a megnyitón elmondta: az volt
a célja, hogy a játszótér új, élvezetes eszközök-

kel bõvüljön, ugyanakkor õrizze meg a csen-
des, kertes, árnyas hangulatát. A régi játszótéri
rész kapott egy új „rókavárat”, a meseszobro-
kat pedig felújították. Rendbe tették a má-
szóvárat is, míg a rugós hintákat felmatricáz-
ták, hogy még több játékon köszönjön vissza a
mese világa. A Bérc utca felõli oldalon pihe-
nõ-pavilonokat, sakkasztalokat helyeztek ki,
továbbá felfestettek egy nagyméretû sakktáb-
lát, ahol tömör tölgybõl faragott sakkfigurák-
kal lehet játszani. Ügyességi pályák is készül-
tek: drótköteles lecsúszót és egyensúlyozó pá-
lyát építettek, valamint két függõhidat is fel-
szereltek, amiket a kisebb és nagyobb gyerekek
egyaránt használhatnak.

Megszólalt az átadáson Henrik Irén, a Vuk
operatõre, Dargay Attila rajzfilm-rendezõ özve-
gye is, aki köszönetét fejezte ki az önkormányzat-
nak a bõvítésért, továbbá megköszönte a terve-
zõk munkáját, melynek eredményeképp gyö-
nyörûen megújult a család minden tagja számá-
ra kellemes idõtöltést kínáló játszótér. „Elsírta
volna magát a férjem, ha négy évvel ezelõtt lát-

hatta volna a Vuk-játszótér átadását. Most pe-
dig, a játszótér bõvítése után tátva maradt volna
a szája, olyan fantasztikus szellemességgel építet-
ték fel a játékokat” – nyilatkozta lapunknak
meghatottan Henrik Irén.                                      -d-

Rókavár és sakkpálya a megújult Vuk-játszótéren
A környékbeliek igényei alapján továbbfejlesztette a Budavári Önkormányzat a gellérthegyi
Vuk-játszóteret: a rajzfilmhez kötõdõ újabb eszközökkel, ügyességi játékokkal, valamint
sakkpályával, illetve sakkasztalokkal bõvült a családias hangulatú park a Szirtes és a Bérc
utca sarkán.

Lakossági fórum a szelektív 
hulladékgyûjtésrõl
Budapest Fõváros Önkormányzata és a Fõvárosi
Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. (FKF Nonprofit
Zrt.) lakossági fórumot tart a kerületi lakosok részére a
szelektív hulladékgyûjtõ edények házhoz menõ rend-
szerben történõ kihelyezésérõl.
A fórum célja a budapesti házhoz menõ szelektív hulla-
dékgyûjtési rendszer kapcsán felmerülõ kérdések
megvitatása.
AA  ffóórruumm  iiddõõppoonnttjjaa::  sszzeepptteemmbbeerr  2244..,,  sszzeerrddaa,,  1188  óórraa..
HHeellyysszzíínnee::  VVáárroosshháázzaa  ((II..,,  KKaappiisszzttrráánn  ttéérr  11..))

Felújították az átjárót
Augusztus végén vágány karbantartási munkákat vég-
zett a BKV a dél-budai villamos vonalakon, hogy a szep-
temberi iskolakezdés után ne legyenek újabb, kényel-
metlenséggel járó forgalomkorlátozások. Egyebek mel-
lett a 18-as villamos vonalán, a Krisztina tér és az Alagút
utca csomópontjában is felújították az útátjárót. 

Útépítés a Mátray utcában
Augusztus 28-án megkezdõdött a Mátray utca felújítá-
sa a Budavári Önkormányzat beruházásában. A munká-
latok során kicserélik az útpálya aszfalt burkolatát, vala-
mint egyes helyeken a járdaburkolatot is. A kivitelezési
munkálatok   október közepéig tartanak. A felújítás
költsége mintegy 31 millió forint. 
A munkavégzés miatt ideiglenesen egyes utca szaka-
szok lezárásra kerülnek, amit a kivitelezõ Hornyák Út és
Mélyépítõ Kft. elõre jelez táblákkal, illetve szalagozás-
sal. Az aszfaltozás ideje alatt teljes útzár szükséges,
amelyrõl az itt élõket elõre írásban értesítik. 

Röviden

Búcsú 
a kerülettõl

2014. szeptember 1-jével több, mint 30 évi ke-
rületi szolgálat után a jogszabály rendelkezése
okán, 70 évesen nyugdíjba vonulok. Boldog va-
gyok, hogy ebben a változó világban ilyen
hosszúi ideig egy helyen, ebben a csodálatos ke-
rületben dolgozhattam. Bárhol is járok, büszke
vagyok arra, hogy ez osztályrészemül adatott.

Sajnálom, hogy voltak ügyek, amiket nem
tudtam jól megoldani és elnézést kérek azoktól,
akiknek munkám során gondot, nehézséget
okoztam. Emlékezetemben azokat az eseteket
akarom megtartani, amikor partnerként tud-
tam mûködni és Önökkel együtt sikerült vala-
mi szépet és jót létrehozni, gondjaikon segíteni,
jól szolgálni.

Kérem, ahogy engem, tekintsék partnerük-
nek az új fõépítészt.

Kívánok Mindnyájuknak fényes jövõt, har-
móniát, jó egészséget és egy tovább szépülõ, gyö-
nyörû kerületet.

Tisztelettel
dr. Aczél Péter
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Balázs Fecóékkal búcsúzott a nyár
Sokéves hagyomány, hogy augusztus utolsó szombatján a Czakó utcai Sport- és Szabadidõközpontban
elbúcsúztatjuk a nyarat. Ilyenkor kicsik és nagyok egyaránt találnak maguknak szórakozató programo-
kat és néhány órára elfelejtik, hogy a Nyárbúcsúztató bál egyben a vakáció végét is jelenti. Az idei ren-
dezvény háziasszonya Kalocsai Andrea, a Duna Televízió szerkesztõ-mûsorvezetõje, régi ismerõsként
köszöntötte a résztvevõket.

Lehet egy kerékkel több?
Ki látott már olyan biciklit, aminek elöl két
kis, hátul egy nagy kereke van? Vagy mini-
tandemet? Esetleg olyat, aminek a kerekei
folyamatosan hullámoznak? Akik kilátogat-
tak a „Czakóra”, azok nemcsak láttak, ha-
nem ki is próbálhatták az efféle huncut ke-
rékpárokat, sõt akár a szlalom pályán is kipró-
bálhatták ügyességüket. Akinek még ez sem
volt elég, az kerék és pedál nélkül is kedvére ugrál-
hatott a trambulinon. 

Kölykök a hátsó udvarból
Este 8 órakor a nagyszínpadon, óramû pontossággal elkezdõdött a Korál együttes koncertje.
Balázs Fecó örömmel üdvözölte rajongóit, ismerõseit és mindazokat, aki a régi melódiák miatt jöt-
tek el a Tabánba. A bevezetõ dallamok után a számok keletkezése szerint, idõrendben követték
egymást a slágerek, amelyek szerzõje néha egy-egy személyes emléket is felidézett a pályájáról. Így
került a programba az 1967-ben keletkezett Kell, hogy várj…, amelyet annak idején Fecó még a
Neoton tagjaként játszott, majd felcsendültek a Tûzkerék és a Taurus kultikus dalai is. A közön-
ség lelkesen énekelte a Korál lírai rock szerzeményeit (Hazafelé, Valakihez tartozol, Nyolc évszak
stb.) és két órával késõbb nehezen engedte le a csapatot a színpadról.

Szikrák az égen
Egy bõ héttel a nagy budapesti tûzijáték után,
a Gellérthegy oldalában este tíz órakor ismét
színes szikrák lepték el az eget. Negyedórán
keresztül tartott és nagy közönségsikert ara-
tott az égi parádé, amelyet a sportpálya szélé-
rõl lõttek fel. A zenei aláfestéssel megtervezett
csillaghullás immár hagyománynak számít, hi-
szen tûzijáték nélkül még egyetlen Nyárbú-
csúztató bál sem ért véget a „Czakón”.

Mit mondtak a csillagok?
Ilyen még nem volt a Nyárbúcsúztató bálok
történetében! A vállalkozó kedvû vendégek
személyre szóló sorselemzést kaptak, hiszen
egy horoszkópkészítõ szakember a bolygók és
csillagjegyek együttállásából ott helyben elké-
szítette jellemrajzukat. Az asztrológus szak-
ember szomszédságában újabb kaland várta a
jelentkezõket, hiszen egy jövendõmondó
tarot-kártyából jósolta meg, milyen fordula-
tok várhatók az illetõ életében.

„Gyere velünk kispajtás!”
A táncparkett néhány perc alatt kalózhajóvá
változott, amikor a Tücsök zenekar színre lé-
pett. A négytagú csapat (Bányik Boglárka –
hegedû, Kozma Edit – ének, Ladányi Krisztina
– furulya és Mészáros Gábor – szintetizátor)
felhúzta a vitorlát és gyerek utasokat tobor-
zott a kalózzászló alatt hajózó tengeri bárkába.
A legkisebbek örömmel vettek részt a játék-
ban és könnyen megtanulták Tücsök Panni,
Luca boszi, Maci bácsi és Pintyõke dalait.

Kacagtatott a „Szomszédnéni”
Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs, a
Dumaszínházból ismert Szomszéd-
néni Produkciós Iroda humorista-
párosa, csupa életbõl ellesett szi-
tuációt fordított a fonákjára.
Mi történik, ha a diszkóban
üvöltõ zene miatt félreértik
egymást az ismerkedni vágyó
fiatalok? Hogyan szervez
party-t egy multicég mene-
dzsere tanyasi körülmények
között? Hogyan reagál a call-
center, ha panaszt teszünk az
internet szolgáltatónál? Mi-
lyenek a nõk és milyenek a gép-
kocsi oktatók? A válaszok isme-
rõsnek tûntek a közönség számá-
ra, talán éppen ez a „Szomszédnéni”
titka.

Smink helyett: arcfestés
Alig egy órával a kezdés után, már tucatnyi óvodás
pókember, Batman, tigris és hableány rohangált a
sportpálya gyepén. A kicsik akár fél órát is szívesen
sorba álltak az arcfestõk sátránál, hogy álmaik me-
sehõsévé válhassanak. A zenés programok alatt
senki nem csodálkozott azon, ha egy párduc és egy
tündér együtt táncolt a parketten.

Köszönet a kerület nevében
A Korál együttes koncertjének végén dr. Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere köszön-
tötte Balázs Fecót, az I. kerület díszpolgárát. Személyes hangon mondott köszönetet a zene-
szerzõ-énekesnek, hogy stílust teremtõ dalaival saját nemzedékének ifjúkori emlékeit is felele-
venítette. A Nyárbúcsúztató bál házigazdájaként örömmel hívta fel a figyelmet arra, hogy ezen
a különleges estén a jelenlévõ gyerekek szüleikkel, nagyszüleikkel együtt jó kedvvel mozogtak,
táncoltak a felcsendülõ számokra, így biztosan állítható, hogy Balázs Fecó dalait megõrzik a fel-
növõ generációk. 
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Vízivárosi Klub
((II..,,  BBaatttthhyyáánnyy  uu..  2266..))
Minden csütörtökön 17.00-18.00: MMeerriiddiiáánn  ttoorrnnaa
Minden hétfõn 10.00-12.00:„„AA  jjááttéékk  lleennddüülleettbbee  hhoozz!!””
Minden szerdán 9.30-tól: BBaabbaa--mmaammaa  jjóóggaa..  Az elsõ óra
ingyenes (600Ft/alkalom) .
Minden csütörtökön 14.00-17.00: BBrriiddzzss  kklluubb (indulása
létszám függvényében) A programokra jelentkezni sze-
mélyesen a klub recepcióján vagy emailben az
info@vizivárosiklub.hu címen lehet! 

Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület 
((II..,,  SSzzeenntthháárroommssáágg  ttéérr  66..))
Szeptember 16. (kedd)18.00 óra:500 éve történt - A
DDóózzssaa--ffééllee  ppaarraasszztthháábboorrúú  ééss  eemmlléékkeezzeettee,, különös te-
kintettel annak következményeire címmel dr.
Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-díjas néprajzkutató,
egyetemi tanár elõadása. Közremûködnek: a XV. kerü-
leti Dózsa György Gimnázium tanulói. (Magyarság Háza,
Deák terem)

Örmény elõadás és 
közmeghallgatás
A Budavári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat meg-
hívja Önt, családját, barátait és ismerõseit Agárdy
Gábor, Flórián Antal, Mály Gerõ, Várady Mária, Voith Ági
örmény származású színészeink legjobb alakításainak
bemutatására.
Mûsoron: LLeeppsséénnyynnééll  mméégg  mmeeggvvoolltt - NNóóttii  KKáárroollyy  kkaabbaa--
rrééjjeelleenneetteekk,, valamint olimpiai csapatunk szinkronúszó-
jának, Merza Krisztina felvételeinek megtekintése.
Hét vidám örmény est és sok kedves gyerekmûsor a bu-
daváriak nyeresége az elmúlt  Örmény Nemzetiségi
Napok egyenlegét tekintve.
A vidám mûsorral egybekötött közmeghallgatás 22001144..
sszzeepptteemmbbeerr  1177--éénn,,  sszzeerrddáánn  1111  óórraakkoorr  lesz a Budavári
Mûvelõdési Házban (I. ker. Bem rakpart 6.) a Panoráma
teremben. Mindenkit szeretettel várnak.

Épület bemutató séta 
a De la Motte-Beer palotában
Épület bemutató mûvészeti körsétát szervez a Budavári
Német Nemzetiségi Önkormányzat az I. kerület, Dísz
tér 15. szám alatt álló De la Motte-Beer palotában. A
rendezvény ingyenes. Találkozó a palota elõtt 22001144..
sszzeepptteemmbbeerr  3300--áánn  1166  óórraakkoorr. További információ:
Schweighoffer Krisztina - telefon: 30/7335403; e-mail:
chsch@t-online.hu Minden kedves budavári érdeklõdõt
szeretettel várnak!

Szenior Akadémia
22001144..  sszzeepptteemmbbeerr  2222--éénn,,  hhééttffõõnn  1177  óórraakkoorr tartja a
Szenior Akadémia második évének nyitó elõadását.
Elõadó: Kowacsics Rita, a Szenior Akadémia egyik alapí-
tója, geronto-andragógus. Az elõadás címe: MMii  ddoollgguunnkk  aa
vviilláággoonn  5500  ffeelleetttt??  Helyszín: Villányi úti Konferencia-
központ, XI., Villányi út 11-13. Szeretettel várnak minden
kedves érdeklõdõt! e-mail: szenior.akademia@gmail.com

Kiskép Galéria
((II..,,  OOrrsszzáágghháázz  uu..1155..))
A VIII. Szakrális Mûvészetek Hete programjaihoz a
Kiskép Galéria „„FFeellééppüüllééss””  címû kiállításával csatlako-
zik. Fiatal felnõttek nem minden napi küzdelméhez ke-
rülhetünk közel a festészet és a fotógráfia segítségével.
A kamara kiállítás eltérõ utakat mutat be, melynek célja
ugyanaz: a felépülés, egy új élet. Míg GGáábbrriieell  AAjjnnaa  ffeessttõõ--
mmûûvvéésszz a súlyos betegségébõl való gyógyulásához a
mély hit erejét és angyalait hívja támaszul, addig a
FoToNoIre / Megálló Csoport Alapítvány szenvedélybe-
teg tagjai MMiinnyyóó  SSzzeerrtt  KKáárroollyy  ffoottóómmûûvvéésszz  szakmai tá-
mogatása mellett a belsõ és külsõ világ felfedezésével, a
közösség és az alkotás erejével küzdenek egy új emberi
létért. A kiállítás szeptember 21-28. között naponta
10.00-18.00 között díjmentesen látogatható. Megnyitó:
22001144..  sszzeepptteemmbbeerr  2200..  sszzoommbbaatt,,  1199..0000  óórraakkoorr..

Vízivárosi Galéria
((IIII..,,  KKaappááss  uu..  5555..))
FFéénnyytt  hhoozzzzoonn……IIIIII..  KKiiáállllííttááss az Ars Sacra rendezvényé-
hez kapcsolódóan. Megnyitó: sszzeepptteemmbbeerr  99..  kkeedddd,,  1188
óórraakkoorr.. Megnyitja: Novotny Tihamér mûvészettörté-
nész. Kiállító mûvészek: Hager Rita, Kecskés Ágnes-go-
belin, Lugossy Mária-szobrászrajz, Bohus Zoltán üveg-
plasztika, Mátrai Erik, Budaházi Tibor, Tóth Csaba-fest-
mény, Koroknai Zsolt-installáció, videó.

Afrikai napok a Millenárison
((IIII..  kkeerr..,,  KKiiss  RRóókkuuss  uu..  1166--2200..))
SSzzeepptteemmbbeerr  1122--ttõõll  1144--iigg  (péntektõl-vasárnapig) Afrikai
napokat rendeznek a Millenáris Teátrumban. Autentikus
afrikai hangszerek, zenék, táncok, ékszerek és tárgyak,
ellenállhatatlan kameruni ételek, szuahéli nyelvóra kez-
dõknek, afrikai esti mese, kulturális kalandozások a
szubszaharai szavannák népeinél, afrikai divat, filmvetí-
tés a fekete kontinensrõl kicsiknek és nagyoknak, ön-
kénteseink élménybeszámolója Kongóról, táncórák,
nyelvleckék… Soroljuk még? A többi a helyszínen kide-
rül! Szeretettel várunk egész hétvégén 10-18 óráig! 

Ciszterci Szent Imre templom
((XXII..  VViilllláánnyyii  úútt  2255..))
SSzzeepptteemmbbeerr  2288..,,  vvaassáárrnnaapp  1199..0000  óórraakkoorr::  JJóóttéékkoonnyy  ccééllúú
hhaannggvveerrsseennyy  a Dévai Szent Ferenc Alapítvány támoga-
tására. Rózsa Pál: Állj fel, cigány népem/ kantáta õsbe-
mutató. Elõadja a Szent Efrém Kórus. Vezényel: Bubnó
Tamás Liszt-díjas karnagy. Közremûködik: Czipott Géza
színmûvész. Bevezeti: dr. Székely János püspök és
Csomós Miklós fõpolgármester-helyettes.

VárMezõ Galéria
((II  kkeerr..,,  AAttttiillaa  úútt  9933..))
Tisztelettel meghívjuk Önt és családtagjait, barátait
Gondi Magdi „„LLááttoommáássookk”” címû tárlatának megnyitójá-
ra, 22001144..  sszzeepptteemmbbeerr  88--áánn,,  hhééttffõõnn,,  1188  óórráárraa..
Helyszín: OMgK VárMezõ Galéria, Budapest I. ker., Attila
út 93., Ujhelyi Terem. A kiállítás ingyenesen megtekint-
hetõ szeptember 1. és 26. között, hétköznap 9-18 órá-
ig, hétvégén 10-16 óráig. www.omgk.hu.

Programok

Csemer Boglárka „Boggie” már a nemzetközi ze-
nei porondon is letette a névjegét, Parfüm/
Nouveau Parfum címû videoklipjének francia és
magyar nyelvû változatára néhány hét alatt vi-
lágszerte több mint 10 millióan voltak kíváncsiak.
Elsõ háromnyelvû, kizárólag saját szerzeményeket
tartalmazó albuma a harmadik helyen is állt az
amerikai Billboard magazin jazz album listáján.
Természetesen a könyvünnepen a fiatal énekes-
nõ legsikeresebb dalai is hallhatóak lesznek. 

Fiatal kora ellenére Csemer Boglárka „Boggie”
már évek óta rendszeres szereplõje a legnagyobb
hazai könnyûzenei eseményeknek. Zenekarával
fellépett az A38 hajón, a VOLT és a Campus
Fesztiválon, valamint a Szigeten. Idén a TED-X
Danubia is meghívta a Parfüm címû dal kapcsán,
amely egyedülálló siker a magyar zenei életében,
hiszen olyan sajtóóriások foglalkoztak vele, mint
a Times magazin, CNN vagy a BBC. Az érdeklõ-
dést csak fokozta, hogy “BOGGIE” címû elsõ
nagylemeze az amerikai Billboard lista 3. helyén
is szerepelt.

„Zártkörû rendezvényeken többször felléptem
az I. kerületben, nyilvános koncertem azonban
eddig még nem volt. A helyszínnek azért is örü-
lök, mert a kedvesemmel szívesen sétálunk a ro-
mantikus Várnegyedben” – tudtuk meg a jazz
énekesnõtõl, aki azt is elmondta, hogy a Magyar

Nyelv és Magyar
Könyv Ünnepe kü-
lönleges inspirációt
jelent számára. 

„Nyugodtan mond-
hatom, hogy már egé-
szen kis koromtól
kezdve humán beállí-
tottságú vagyok. A
Vörösmarty Mihály
Gimnáziumban drá-
matagozatra jártam,
ahol az irodalom mel-
lett, drámatörténetet is tanultam. Világ életem-
ben szerettem a könyveket, elsõsorban a francia és
az orosz regényirodalmat olvasom, mostanában
azonban egyre jobban érdekelnek a versek is” –
foglalta össze a könyvhöz, irodalomhoz fûzõdõ vi-
szonyát az idei könyvünnep egyik sztárfellépõje.

Mindenképpen érdemes lesz ellátogatni a kon-
certre, hiszen a sikerlemez számain kívül a vári
közönség az elsõk között kap ízelítõt az október-
ben megjelenõ második nagylemez dalaiból.
„Azt szeretném, hogy a nézõk érezzék magukat
otthon, feledkezzenek bele a zenémbe, hagyják
maguk mögött a hétköznapokat és töltõdjenek
fel velem együtt, amennyire csak tudnak” – fogal-
mazta meg vári fellépésének legfontosabb üzene-
tét Csemer Boglárka.                                                    -d-

A budavári könyvünnep záróakkordjaként,
szeptember 7-én vasárnap 20.00 órától a Dresch
Quartet ad koncertet, melynek négy tagja
Dresch Mihály (szaxofon, furulya), Lukács
Miklós (cimbalom), Hock Ernõ (nagybõgõ) és
Baló István (dob). 

Az együttes névadója, Dresch „Dudás” Mihály a
hazai dzsesszélet kimagasló alakja, aki a magyar
népzene és a jazz ötvözésén alapuló saját zenei vi-
lágot alakított ki, ugyanakkor a mainstream jazz-
tõl sem távolodott el teljesen, albumain rendre
szerepel egy-egy örökzöld kompozíció is. Dresch
1955-ben Budapesten született, de gyermekkorá-
ban sok idõt töltött nagyszülei alföldi falujában,
ahová elsõ népzenei élményei is kötik. A dzsessz
Johnny Griffin hallatán ke-
rítette a hatalmába, az õ ha-
tására kezdett szaxofonoz-
ni, s iratkozott be a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti
Fõiskola Jazz Tanszakára,
ahol 1979-ben végzett.

A Liszt Ferenc-díjas, Érde-
mes mûvész, aki idén ta-
vasszal, március 15-e alkal-
mából a Kiváló Mûvész ki-
tüntetést is átvehette, 1984-
ben alapította elsõ önálló
kvartetjét. A zenekar felállá-
sa a kilencvenes évek köze-
péig gyakran változott, a ma-
gyarországi dzsesszélet olyan
kiválóságai vettek benne
részt, mint Grencsó István

(fúvós hangszerek), Benkõ Róbert (bõgõ), Geröly
Tamás (dob), Lajkó Félix (hegedû), Kovács Ferenc
(hegedû, trombita). 1998-tól Baló István ült a do-
bok mögé, és a fiatal Szandai Mátyás bõgõzött.
Napjainkig a nemzetközi dzsesszélet számos nagy-
ságával dolgoztak együtt, közöttük volt Archie
Shepp, Roscoe Mitchell, Chico Freeman, Lee
Konitz, David Murray és Dewey Redman.

Az 1985-ös Sóhajkeserûtõl kezdõdõen Dresch
egy tucat rendkívül jelentõs albumot tett az asztal-
ra. Ilyen volt a Hazafelé, a Gondolatok a régiek-
rõl, a Zeng a lélek, a Folyondár…, a Révészem, ré-
vészem, a Mozdulatlan utazás, a Szép csendesen,
a Hungarian Bebop, az Egyenes zene, a Ritka ma-
dár, vagy épp a Fuhun, mely az õ ötlete alapján
készült kromatikus furulyáról kapta a nevét.      -k-

Dresch-dzsessz 
a zárókoncerten

Magyar énekes sztár 
a könyvünnepen

Szeptember 16-tól 21-ig immár negyedik alka-
lommal hirdet Nyílt hetet a Hagyományok Háza,
amikor egy hétbe sûrítve adnak ízelítõt az év 365
napján folyó munkából. Egyebek mellett lesz
jelmezraktár-bejárás, nyílt próba a Magyar Álla-
mi Népi Együttesnél, tárlatvezetések a Magyar
Népi Iparmûvészeti Múzeum kiállításain, Aprók
tánca és a Hagyományok Háza baráti körének
klubestje, de készülnek újdonságokkal is.

A nyílt héten egy kicsit mindenki „államissá”
válhat, hiszen az Állami Népi Együttes egy-egy
jelmezébe, viseletébe öltözve készülhet róla kép
a világot jelentõ deszkákon.

A Múzeumi nap ezúttal a népi bõrmûves-
ség köré épül, lesz bõrmûves-bemutató, kéz-

mûves-foglalkozás, elõadás a bõrmûvesség
egykori és mai helyzetérõl és kiadvány bemu-
tató is.

A nyílt hetet hagyományosan a Kulturális
Örökség Napjai hétvégéjével zárják, de nem-
csak a székhelyükön lehet találkozni ilyenkor az
intézmény programjaival, hanem a hagyomá-
nyosan ezen a hétvégén megrendezett Színházi
Évadnyitó Fesztiválon és a Nemzeti Vágtán is
kézmûves programokkal, rövid népzenei, tán-
cos produkciókkal, táncházzal vesznek részt. A
hét során ingyen nézhetik meg kiállításaikat, a
jegyek pedig 25% kedvezménnyel vásárolha-
tók meg. 
Információ: www. hagyomanyokhaza.hu

Nyílt hét a Hagyományok Házában
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E-mail: varnegyed@budavar.hu Várnegyed

IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa
IInnggaattllaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoo--
llyyaammaattoossaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-
KIADÓ LAKÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::
221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaaggnneerr..hhuu,,  ee--
mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..oooo

BBuuddaaii Várban a Táncsics Mihály utcában reprezenta-
tív mûemlékházban lévõ 2 szintes, 2 generációs, 2 für-
dõszobával kialakított 110 m2-es, cirkófûtéses önkor-
mányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó vagy ki-
sebb budai öröklakásra cserélhetõ. Csereirányár: 31,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddáánn az Attila úton magas emeleti, egyedi körpano-
rámás, nagy teraszos, 70 m2-es 2,5 szoba hallos, káp-
rázatos kilátású, azonnal beköltözhetõ öröklakás eladó.
Irányár: 27,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933.  

ÚÚrrii utcában reprezentatív 3 lakásos mûemlékház tel-
jes elsõ emeletén lévõ 105 m2-es, nagypolgári jellegû,
összkomfortos önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti
joga nagy télikerttel átadó. Csereirányár: 26,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.  

II..  BBuuddaaii  Vár közvetlen közelében a hangulatos Sza-
lag utcában reprezentatív, felújított mûemlékházban lé-
võ egyedi gázfûtéses 41 m2-es önkormányzati lakás
örökölhetõ bérleti joga átadó vagy budai öröklakásra
cserélhetõ. Csereirányár: 8,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.  

IIII..  BBuuddáán a Pitypang utcában belsõ kertes társasház-
ban lévõ I. emeleti 53 m2-es 1.5 szobás, erkélyes, egye-
di fûtésû, alacsony rezsiköltségû, azonnal beköltözhetõ
öröklakás eladó. Irányár: 19,9 M Ft + garázs 1,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  Duna-part közelében a
Batthyány téren felújított mûemlékházban 41 m2-es
1,5 szobás, felújított, 90 m2-es 2,5 szoba hallos, erké-
lyes felújítandó és 150 m2-es, erkélyes, igényesen fel-
újított önkormányzati lakások örökölhetõ bérleti joga
átadó vagy hasonló csereértékû budai öröklakásra cse-
rélhetõ. Csereirányár: 9,3 M Ft, 14,5 és 23,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii  várban a Tárnok utcában belsõ kertes házban
lévõ igényesen felújított 70 m2-es, belsõ 2 szintes, 2 für-
dõszobás, beépített bútorokkal kialakított, gépesített
önkormányzati lakás örökölhetõ bérleti joga átadó. Cse-
reirányár: 25 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261,
0630/488-1933. 

NNaapphheeggyyeenn  az Aladár utcában Bauhaus–társasház-
ban lévõ 42 m2-es erkélyes, panorámás, alacsony rezsi-
költségû, egyedi gázfûtéses,  öröklakás eladó.. Irányár:
16 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-
1933. 

IIII..  kkeerrüülleett  Trombitás utcában a Városmajor parkjának
közelében reprezentatív, klasszikus bauhaus-jellegû
társasházban lévõ 100 m2-es, 2 erkélyes 3 szoba hallos
öröklakás tárolóval eladó. Irányár: 34,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203.  

BBuuddaaii  Várban az Úri utcában patinás mûemlékház-
ban lévõ belsõ átriumos  54 m2-es felújított mûterem-
lakás jellegû stúdiólakás határozott idejû bérleti joga
átadó. Csereirányár: 20 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933. 

BBuuddaaii    Várban, saját részre önkormányzati lakást ke-
resek. Telefon: 202-2505, 06-30-251-380000

AA  BBuuddaappeessttii  Ingatlanközvetítõ Kft. eladó és kiadó la-
kásokat, házakat, telkeket, üzlethelységeket, irodákat
keres! Telefon: 351-9578, 06-70-383-5004.

LLaakkáássccsseerree:: 54 m2-es teljesen felújított 8. kerületi
(4. metró, 4-6 villamos) 2 szobás, 1. emeleti (van lift),
erkélyes, saját tulajdonú lakás cserélhetõ 1., 2., 5., 6., 7.,
9., 11., 13. kerületi, akár teljesen felújítandó erkélyes
lakásra. Elérhetõség: 06-70/2897890.
BBaakkoossLLAAKK Ingatlan keres eladó ingatlanokat (lakásokat,
házakat, üzlethelységeket, garázst) folyamatosan bõvülõm
ügyfélköre részére. BakosLAK, Batthyány u. 32. Telefon:
326-0618, 06-20-9740-571.

DDiipplloommaattaa ügyfeleink részére igényes kiadó lakást, há-
zat keresünk. BakosLAK, telefon: 326-0618, 06-20-
9740-571.

eellttaarrttááss

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii szerzõdést kötne szakképzett ápolónõi
végzettséggel. Aradi lászlóné. Telefon: 285-4808, 06-
30-991-8719.

ÉÉlleettjjáárraaddéékkii  vagy eltartási szerzõdést kötne megbíz-
ható, családos, kertészkedõ fiatalember lakásért, házért
vagy telekért. Telefon: 06-20-629-0916.

aaddááss--vvéétteell

AAllmmáássii  KKaattaalliinn  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt  bbúúttoorrookkaatt,,  ffeesstt--
mméénnyyeekkeett,,  óórráákkaatt,,  ddíísszzttáárrggyyaakkaatt,,  ppoorrcceelláánnookkaatt,,  sszzoobb--
rrookkaatt,,  ccssiilllláárrtt,,  kköönnyyvveekkeett,,  ccssiippkkéétt,,  bbiizzssuutt,,  sszzõõrrmméétt,,  bboo--
rroossttyyáánntt,,  kkiittüünntteettéésstt,,  hhaaggyyaattéékkoott,,  ddííjjttaallaann  kkiisszzáálllláássssaall!!
TTeelleeffoonn::  0066--3300--330088--99114488..

AARRAANNYY--EEZZÜÜSSTT  vvéétteellee  aa  lleeggjjoobbbb  nnaappii  áárroonn!!
HHeerreennddii  ppoorrcceelláánntt,,  hhaaggyyaattéékkoott  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáá--

rroollookk..  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5511--5533..  TTeelleeffoonn::  331166--33665511..
KKéérreemm  tteekkiinnttssee  mmeegg  hhoonnllaappuunnkkaatt,,  

lluuiissggaalleerriiaa..hhuu  ––  vvaaggyy  jjööjjjjöönn  eell  hhoozzzzáánnkk..

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

JJoozzeeff  AAnnttiikkvviittááss..  MMoosszzkkvvaa  ttéérr  33..  sszzáámm  aallaattttii  üüzzlleetteemm--
bbee  lleeggmmaaggaassaabbbb  áárroonn  kkéésszzppéénnzzéérrtt  vváássáárroollookk  bbúúttoorroo--
kkaatt,,  ffeessttmméénnyyeekkeett,,  áállllóó--aasszzttaallii--ffaallii--kkaarr  óórráákkaatt,,  aannttiikk

llaakkbbeerreennddeezzééssii  ttáárrggyyaakkaatt,,  mmáárrvváánnyy--bbrroonnzz--óónn--ppoorrccee--
lláánn  ddíísszzttáárrggyyaakkaatt,,  eeuuzziinn  mmáázzaass  ZZssoollnnaayytt,,  KKoovvááccss

MMaarrggiitt,,  GGoorrkkaa  kkeerráámmiiáákkaatt,,  HHeerreennddii  nniippeekkeett,,  eeüüssttöökkeett,,
ccssiilllláárrookkaatt  ééss  tteelljjeess  hhaaggyyaattéékkoott..  AA  kkiisszzáállllááss  ddííjjttaallaann..

TTeelleeffoonn::  0066--2200--332244--22770033..

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

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok díjtalan kiszállás-
sal, értékbecsléssel, Pintér Nikoletta (festmény, porce-
lán, alpacca, réz- bronztárgy, hibás is, képeslap, bizsu)
Telefon: 466-8321, 06-30-973-4949.

áállllááss

AA  BBuuddaappeessttii Ingatlanközvetítõ Kft. munkatársakat
keres! Érdeklõdni: 06-70-383-5004. A fényképes ön-
életrajzát az ibp@ibp.hu e-mailre várjuk!

sszzoollggáállttaattááss

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

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

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyhák felújítása, átalakítása! csem-
peburkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Anyagbe-
szerzéssel, garanciával! Telefon: 06-20-961-6153.
www. mesterur.hu.

TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSS,,  GGOONNDDNNOOKKSSÁÁGG!!  
1100  éévvee  mmûûkkööddõõ  II..  kkeerrüülleettii  ccéégg  ttaakkaarrííttáásstt,,  ggoonnddnnookkssáá--

ggoott  vváállllaall  ttáárrssaasshháázzaakk,,  iirrooddáákk,,  kköözzüülleetteekk  rréésszzéérree..
RReeffeerreenncciiáávvaall  rreennddllkkeezzüünnkk..  HHíívvlloonn  bbiizzaalloommmmaall!!

TTeelleeffoonn::  0066--3300--667700--00225588..

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

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

ABLAKJAVÍTÁS
WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU

2200  éévvee  vváállllaalloomm  iiggéénnyyeesseenn,,  bbeeccssüülleetteesseenn  ffaa  ééss  mmûû--
aannyyaagg  aajjttóókk,,  aabbllaakkookk  jjaavvííttáássáátt,,  iilllleesszzttéésséétt,,  zzáárraakk  ccssee--
rrééjjéétt,,  ffeessttéésséétt,,  sszziiggeetteelléésséétt  vváállllaalloomm  11  éévv  ggaarraanncciiáávvaall!!
FFeellmméérrééss  ddííjjttaallaann!!  HHoorrvváátthh  ÁÁkkooss,,  tteelleeffoonn::  0066--7700--
555500--00226699..oo

KKöözzééppkkoorrúú, középvégzettségû, jól fõzõ (diétás) nem
dohányzó hölgy, rendezett családi háttérrel háztartásve-
zetést, idõs- vagy gyermekfelügyeletet vállal. Telefon: 06-
30-892-6355.

GGYYOORRSSSSZZOOLLGGÁÁLLAATT
DDuugguulláásseellhháárrííttááss,,  vvíízz,,  vviillllaannyy,,  ffûûttéésssszzeerreellééss  ééss
tteelljjeesskköörrûû  mmáárrkkaaffüüggggeettlleenn  ggáázzkkéésszzüüllééssjjaavvííttááss..

AAnnyyaaggbbeesszzeerrzzéésssseell,,  ggaarraanncciiáávvaall  00--2244--iigg..  
TTeelleeffoonn::  0066--3300--99332244--004433..

FFeessttééss-mázolás-tapétázás, kisebb munkák vállalá-
sa is. Gipszkartonozás, kõmûves javítások. Gyors kez-
dés, rövid határidõ. Kovács Gergely 06-30-5686-
255.

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

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

LLaakkaattooss,,  ajtózárak, ablakzárak, hevederzárak szerelé-
se. Nyílászárók szigetelése. Rácsok készítése. Garanciával.
Telefon: 06-20-945-0316, 1 3754-194oo

ÜÜVVEEGGEEZZÉÉSS.. TTeelljjeesskköörrûû  ééppüülleettüüvveeggeezzééss..  
RRééggii  ggeerréébbttookkooss  aabbllaakkookk  ááttaallaakkííttáássaa  tthheerrmmoo  üüvveegg--
hheezz..    CCíímm::  AAvvaarr  uu..  2255..,,  tteelleeffoonn::  0066--3300--335577--22779988..

bbuuddaaiiuuvveeggeess..hhuu  00

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  HHiibbaaeellhháárrííttáássttóóll  aa  tteelljjeess
ffeellúújjííttáássiigg..  PPeettrrááss  JJóózzsseeff  vviillllaannyysszzeerreellõõ  mmeesstteerr..
TTeelleeffoonn::  00662200--99334444--666644,,  224466--99002211..  EEllmmûû  áállttaall
mmiinnõõssíítteetttt  vváállllaallkkoozzááss..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.

VVíízz--ffûûttééss--sszzeellllõõzzéésssszzeerreellééss,,  ffüürrddõõsszzoobbaa  ááttééppííttééss,,
kkiiaallaakkííttááss,,  kköözzvveettlleennüüll  aa  VVáárrffookk  uuttccáábbóóll..  

TTeelleeffoonn::  0066--2200--444411--8866--1166..

RRáásszzoorruullóó  nagycsaládok részére folyamatosan gyûj-
tünk használható holmikat (ruhát, bútort, konyhai esz-
közt, elektromos és gázkészüléket stb.) amelyekért ér-
te megyünk és elvisszük Nógrád megyébe. Telefon: 06-
30-942-0979.

MMiinnõõssééggii  vasalást, takarítást, ügyintézést, oevoshoz
- programokra kísérést vállal diplomás nõ. Telefon: 06-
20-596-3394.

eeggéésszzsséégg

GERINCBETEGSÉGRE Persolvo Gyógyszalon 
Gerincerõsítés, nyújtás, fájdalomcsillapítás,

masszázs.  Cím: Krisztina krt. 2., Széll Kálmán
térnél. Telefon: 06-30-357-2798. 

www.gerinc.net. Ingyenes próbakezelés!

IIzzoommlleettaappaaddáássrraa, fej-, nyak-, hátfájdalmak kezelése,
teljes testmasszázs. Szakrendelõben, Csengery u. 25.
vagy a 3. kerület Vörösvári út 88-96. vagy az ön ottho-
nában. Csipak Zoltán gyógymasszõr, telefon: 06-20-
595-3057.

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrr,,  manikûr, kozmetika (szempilla-,
szemöldök festés, arcmasszázs, gyantázás) otthoná-
ban. Hétvégén is. Telefon: 06-30-206-4801.

MMeeggbbíízzhhaattóó  ggyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss  hháázzhhoozz  mmeeggyy!!
FFáájjóóss  lláábbaatt,,  bbeennõõtttt  kköörrmmöött  sszzaakksszzeerrûûeenn  ááppoollookk..

TTeelleeffoonn::  0066--2200--777766--44665566..

JJÖÖJJJJÖÖNN!!  EEllmmúúllnnaakk  aa  ffáájjddaallmmaakk!!  
KKöönnnnyyeebbbbeenn  ffoogg  mmoozzooggnnii,,  ééss  mméégg  llaazzííttaannii  iiss  

mmeeggttaannuull..  SSzzeepptteemmbbeerr  1111  --ttõõll  ccssüüttöörrttöökköönnkkéénntt,,
eessttee  66  óórrááttóóll  aa  TToollddyy  FFeerreenncc  GGiimmnnáázziiuummbbaann..

FFEELLDDEENNKKRRAAIISS®®  MMOOZZGGÁÁSSÓÓRRÁÁKK::
wwwwww..ffeellddeennkkrraaiiss--ttaannffoollyyaamm..hhuu  

++3366  2200 552222  22772211..

ookkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa, fizika tanítás. Emeltszintû és középszin-
tû érettségire, egyetemi, fõiskolai tanulmányokra felké-
szítés. Több mint húszéves gyakorlat. Telefon: 06-1-
213-7747, 06-20-518-2808.

HHuummbboollddtt  Egyetemen végzett, gyakorlattal rendel-
kezõ nyelvész német nyelvtanitást, nyelvvizsga elõ-
készitést vállal (iskolákban is). Telefonszám: 06 -20-
513-9935.

MMaatteemmaattiikkaa  szaktanár oktatást vállal referencia-
munkákkal valamennyi korosztály számára. Felkészítés
középiskolai és egyetemi felvételi vizsgára. Évközi fel-
zárkóztatás minden iskolatípus esetében. Telefon: +36-
30-290-7925.

ÓÓvvooddáássookknnaakk,, kisiskolásoknak speciális játékos fej-
lesztés, magatartási, tanulási problémák megoldása, ne-
velési tanácsadás. Telefon: 06-20-596-3364.

Ingatlan

Oktatás

Adás-vétel

Eltartás

Egészség
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AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

EENNEERRGGIIAA--SSTTOOPP  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--665555--22

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

Szolgáltatás

RREEDDÕÕNNYY
RREELLUUXXAA

NNAAPPEELLLLEENNZZÕÕ
SSZZÚÚNNYYOOGGHHÁÁLLÓÓ
GGAARRAANNCCIIÁÁVVAALL

LLEEGGOOLLCCSSÓÓBBBBAANN!!
0066--7700--334411--99448899

Állás

Figyelem! Közérdekû felhívás!
A Bécsi kapunál élõ, fehér hajú, molett asszonjynak - aki a lakók, boltosok bizal-
mába férkõzve pénzt kér kölcsön - ne adjanak, mert nem fogják visszakapni!
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Szociális ruhavásár
A Magyar Vöröskereszt szociális ruhavásárt
szervez a rászoruló lakosok számára. Az akció
során kedvezményes áron vásárolhatnak hasz-
nált ruhanemût, gyermek, nõi, férfi ruházatot
és játékokat.
A vásár helye:1024 Budapest, Széll Kálmán tér
3. II. emelet.
Idõpont: szeptember 15. (hétfõ) 08.00-17.00-
ig. Telefon: 212-2783, 212-2811.
A szociális vásárra elsõsorban gyermeküket
egyedül nevelõ szülõket, kisnyugdíjasokat és
kiskeresetû lakosokat várnak.

Tegyünk együtt Budapest I. kerületéért, Budavárért…
Tegyen Ön is lakóhelye, Budavár közbiztonságáért!

LLeeggyyeenn  ÖÖnn  iiss  BBuuddaavváárrii  PPOOLLGGÁÁRRÕÕRR!!
Budapest I.ker. Budavári Polgárõr, 
Önkéntes Tûzoltó és Egészségvédõ Egyesület
Székhely: 1012 Budapest, I. ker. Attila út 107.
Elnök: Dr. Hegedûs György + 36-30-621-4143
Szolgálatvezetõ: Sepsy Zoltán + 36-30-247-7013
Tabáni Szolgálati Hely: 1013. Budapest, I. ker. Attila út 2.
Vezetõ: Belényi István + 36-30-627-5195


