
Némi túlzással úgy is fogalmazhatnánk, hogy a
budai Várat utoljára talán a törökök ostromol-
ták annyian, mint gyaur utódaik azon a bizo-
nyos júniusi szombaton, amikor megnyíltak a
kultúra fellegvárainak kapui. Családok és bará-

ti társaságok bolyongtak az éjszakában, hogy mi-
nél több rendkívüli kalandban lehessen részük.
A Budapesti Történeti Múzeum már délután 6
órakor szórakoztató programmal csábította a lá-
togatókat. A Barokk csarnokban Szekeres Adri-
enn teltház elõtt énekelte mûsorát Olyan, mint
Te címmel, miközben a földszinti kiállítótér be-
járatánál a látogatók kígyózó sora várta, hogy tár-
latvezetéssel nézhesse meg az idei év egyik leg-

rangosabb kiállítását, a Hunyadi Mátyás, a ki-
rályt. A múzeum hadrendbe állította mûvészet-
történészeit, hogy 10 percenként újabb csopor-
tok indulhassanak a hét ország, negyvenkilenc
gyûjteményének – köztük a firenzei Uffizi kép-

tár – anyagából válogatott tárlat megtekintésére.
Ezen az estén megtudhattuk többek között,
hogy Mátyásnak valószínûleg rövid haja volt (ezt
néhány korabeli festmény is megörökítette), és
hogy miért nem volt népszerû Beatrix a magya-
rok körében. Idõközben a szomszédos Nemzeti
Galériában is beindult az élet. Az A épületben a
gyerekeket várták, akik Moholy Nagy László
fényérzékeny technikájával készíthettek alkotá-

sokat, miközben a „korosabb” ifjúság óriási bab-
zsákon heverve élvezte a Nagy Balázs Qurtett ze-
néjét. (A Múzeumok éjszakája idén egy napra
esett a Zene ünnepével, ezért a közgyûjtemé-
nyek és a különbözõ zenei együttesek számos he-
lyen összefogtak a színvonalasabb program érde-
kében.) A Galéria fõépületének állandó kiállítá-
sai most olyan népszerûek voltak, mint koráb-
ban a Madarász vagy a Vaszary kiállítás. A
Szinyei Merse teremben igazi csemege fogadta
az arrajárókat: a Majális címû kép elõterében a
Zenemûvészeti Egyetem hallgatóinak kamara-
zenekara Schubert és a bécsi klasszikusok mûve-
ibõl muzsikált.

A rendhagyó éjszakázásból az Országos Szé-
chényi Könyvtár sem maradhatott ki. A Plakát-
és kisnyomtatványtárban „Fizetek fõúr, volt egy
feketém” címmel plakátokon és képeslapokon
elevenedett meg a budapesti kávéházak és étter-
mek világa, és ebben a hangulatos enteriõrben
Saly Noémi irodalom- és kávéháztörténész (nem
mellesleg a Tabán lakója és kitûnõ ismerõje) tar-
tott elõadást. A Színháztörténeti tárban ezalatt
kvíz és kóstoló fogadta az érdeklõdõket. 

(Folytatás az  5. oldalon)

A képviselõ-testületi ülésen történt

Helyi védelem 
a Krisztinavárosban

Hét épület, négy homlokzat és egy kapuzat kapott
helyi védelmet a Krisztinavárosban a képviselõ-tes-
tület döntése nyomán. Az önkormányzat újabb pá-
lyázatot írt ki társasházaknak a felújítási munkáik
támogatására, emellett a saját tulajdonú mûemlék-
épületek helyreállításához is jelentõs összegeket külö-
nített el: közel félmilliárd forintos önrész felmutatá-
sával a fõváros város-rehabilitációs alapjának terhé-
re, több mint hétszázmillió forint támogatásra
nyújthat be pályázatot.

Módosította a képviselõ-testület legutóbbi ülésén a
2008. évi költségvetési rendeletet, így növekedtek a
felújítási elõirányzatok: a Dísz tér 3. számú épületben
felvonó létesítésére például 20 millió forintot, a
Nyárs utcai Óvoda kertrendezésére és a Batthyány is-
kola elektromos hálózatának felújítására 1-1 millió
forintot különítettek el. A Közép-Magyarországi
Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észre-
vételei alapján egyéb pontosításokat is elfogadtak az
idei költségvetést szabályozó rendeletben, valamint
korrigálták a közterületekre vonatkozó 26/1995.
(XII. 20) számú rendelet néhány passzusát.

Egyhangú döntés született a szociális támogatáso-
kat szabályzó 12/1999. (VI. 25.) rendelet módosítá-
sáról – a törvényi elõírások változásai miatt a késõb-
biekben több olyan önkormányzati támogatásnál is
indokolni kell majd a rászorultságot (pl. születési
támogatás, kedvezményes uszodabérlet), melyek
eddig alanyi jogon jártak. Ellenszavazat nélkül dön-
töttek a képviselõk az oktatási-nevelési intézmé-
nyekben fizetendõ iskolai étkezési térítési díjakról
is. Az energia-, illetve nyersanyagárak emelkedése
miatt – a legelõnyösebb szállítói ajánlatok kiválasz-
tása mellett is - szeptembertõl a bölcsõdékben 20,
az óvodákban 17,2, az általános iskolákban átlago-
san 16,7, a gimnáziumokban pedig 19,5 százalék-
kal kerül többe az étkezés.

(Folytatás a  3. oldalon)
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Újabb társasház-felújítási
pályázat
Mivel a tavasszal kiírt, 2008. évi társasházi pályá-
zat keretében nem  merült ki a támogatásokra el-
különített pénzügyi keret, a maradványösszeg
terhére egy „2008. évi társasház-felújítási pályá-
zat II.” kiírásáról határozott az önkormányzat.
Az elbírálás szempontjai nem változtak, ebben a
pályázati fordulóban azonban nem határozták
meg a támogatás minimális összegét. A pályáza-
tok leadási határideje 2008. augusztus 1., 12 óra.

Üdítõ kiállítás 
a Várnegyed Galériában

Négy alkotó, négy stílus, ám közös bennük, hogy
mindannyian kötõdnek az I. kerülethez. Június 25-én,
a Várnegyed Galéria nyári elsõ csoportos kiállításán
Vékás Magdolna fotómûvész, valamint Benkõ Cs.
Gyula, Csóka László és Dávid Attila festõmûvészek al-
kotásaiból nyílt tárlat.

A hagyományoknak megfelelõen idén is a T-
Com Krisztina körúti székházában tartotta meg
éves közmeghallgatását Budavár Önkormányza-
ta. Az egyúttal rendes képviselõ-testületi ülésnek
számító rendezvény elsõ felében dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester számolt be az elmúlt év leg-
fontosabb történéseirõl, majd az önkormányzat-
hoz írásban eljuttatott, illetve a helyszínen feltett
kérdések megválaszolására került sor.

Dr. Nagy Gábor Tamás az önkormányzat pénz-
ügyi helyzetérõl szólva elmondta, hogy az utóbbi
nyolc évben sikerült stabilizálni a gazdálkodást,
így 2000 óta nem kényszerült hitelfelvételre a ke-
rület idén pedig már nullszaldós költségvetés fo-
gadott el a képviselõ-testület. Mindezt egy olyan
idõszakban sikerült elérni, amikor országos jelen-
ség az önkormányzatok eladósodása. Miközben a
közszolgáltatások java részét az önkormányzatok
látják el, a szükséges forrásokat nem biztosítja a
kormányzat, a költségvetési támogatás évrõl-évre
csökken.

Az Állami Számvevõszék (ÁSZ) jelentése sze-
rint az elégtelen központi finanszírozás miatt
idén másfélszeresére nõtt a hosszútávon eladóso-
dott önkormányzatok száma. Különösen elõnyte-
len a kerület számára a fõvárosi forrásmegosztás
rendszere, hiszen az elmúlt két évben öt százalék-
kal csökkent az innen származó bevétel. A fõvá-
ros támogatja ugyanis a panelprogramot, de nem
ad pénzt a vári mûemlékházak felújítására, aho-
gyan nem jutott a beszedett idegenforgalmi adó-
ból a Gellérthegynek és a Várnak sem, holott a tu-
rizmussal járó terheket a kerület viseli. Nem vélet-
len, hogy a jelenlegi szabályozást az ÁSZ is aggá-
lyosnak tartja. Összességében elmondható, hogy
az állam egyre több olyan feladatot ró az önkor-
mányzatokra, amit neki kellene ellátnia, pénzt vi-

szont nem ad rá. Beszédes adat, hogy a kerületi
bölcsõdék és óvodák fenntartásához az állam alig
negyven százalékkal járul hozzá, a hiányzó részt az
önkormányzat saját forrásaiból pótolja ki. 

A racionális gazdálkodás érdekében négy éves
ciklusprogramot fogadott el az önkormányzat
melynek keretében 2006-ban többek között meg-
valósult a GAMESZ és a Házgondnoksági Kft. el-
különítése. Ettõl kezdve a GAMESZ az önkor-
mányzati ingatlanok üzemeltetéséért felel, míg a
Házgondnoksági Kft. piaci szolgáltatóként társas-
házi közös képviseletet lát el. Jelenleg 151 önkor-
mányzati tulajdonú épület és 11 telek, 1599 bér-

lakás, 60 nem lakás céljára szolgáló helyiség talál-
ható a kerületben. 100 millió forintot fordít az
önkormányzat a fõváros által bezárásra ítélt Ma-
ros utcai rendelõ üzemeltetésére, ami így tovább-
ra is fogadhatja a kerületi polgárokat. 

A bérleti díjakból származó bevételekbõl éven-
te 300 millió forintot költ az önkormányzat kar-
bantartásra. Jelentõs megtakarítást eredménye-
zett az Egyesített Szociális Szolgáltató Központ
létrehozása, valamint a háziorvosi körzetek szá-
mának csökkentése és a Maros utcai rendelõ mû-
ködési struktúrájának átalakítása. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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A parkolási engedélyektõl kezdve a graffiti-mentesítésig sok mindenrõl szó esett a közmeghallgatáson  

5

Közmeghallgatás a kerületben

Éjjel a múzeum tetején...
Lehet-e romantikusabb egy nyári éjszaka annál, mint amikor lepillanthatunk a Budavári Palota
Panorámaterászáról, szemünk elõtt játszadoznak a város fényei, és a Savoyai szobor melletti színpad-
ról felhallatszik a jazz? A Múzeumok éjszakájának szervezõi még ezt is tudták fokozni, hiszen június
21-én éjjel, a szerencsésebb zenebarátok a telihold fényénél nyugágyból hallgathatták kedvenceiket.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Nem lesz építményadó

A kerület legfontosabb forrásai a helyi adók és
a vagyongazdálkodásból származó bevételek.
Míg az építmény és telekadó az önkormányza-
tot gyarapítja, az iparûzési, illetve a luxusadó a
fõvárost, a gépjármûadó pedig az államot illeti.
Az észszerû gazdálkodásnak köszönhetõen a
Budavári Önkormányzat kötelezõ feladatai
mellett több százmillió forintot fordít önként
vállalt közszolgáltatásai fedezésére. Idén száz-
millió forintra pályázhatnak a társasházak, ami
azt jelenti, hogy a program elindulása óta már
több mint egymilliárd forinttal támogatta a ke-
rület a magántulajdonú épületek felújítását. 

Évente több tízmillió forint jut köztisztasági,
közbiztonsági, környezetvédelmi feladatokra.
Jól halad a közvilágítás korszerûsítése, melynek
keretében Budavár típusú kandeláberek vált-
ják fel a régi lámpatesteket. Harmadik éve tart a
graffiti-mentesítés, legutóbb az Attila út egy je-
lentõs szakaszát tisztította meg a falfirkáktól az
önkormányzat.  

1999-óta van lehetõség az építmények meg-
adóztatására, a kerület azonban nem vet ki adót
a kizárólag lakás céljára használt ingatlanok
után. Adókötelesek ugyanakkor azok a laká-
sok, ahol gazdasági tevékenységet folytatnak.
Felismerve a kényszervállalkozók nehéz helyze-
tét, számukra az idei évtõl 75 százalékos adó-
kedvezményt biztosít az önkormányzat. Bár
2009. január elsejétõl megnyílik az út a forgal-
mi értéken alapuló építményadó kirovása
elõtt, a polgármester elmondta, hogy a kerület
nem él majd a törvény adta lehetõséggel. 

Gyarapodó kerület

Az átgondolt gazdálkodás eredménye, hogy
1999 és 2007 között megduplázódott a kerület
vagyona, ami így meghaladja a 18,8 milliárd fo-
rintot. Mindez azt jelzi, hogy a kerület nem fel-
élte, hanem éppen ellenkezõleg gyarapította a
vagyonát. Ennek feltétele az volt, hogy az önkor-
mányzat megtartsa és ne értékesítse mûködõ
vagyonelemeit. Szintén a gyarapodást szolgálja
a külsõ tõke bevonása olyan programokba,
amit önerõbõl nem lenne képes finanszírozni a
kerület. Ilyen az Anjou Residence alatti mélyga-
rázs, amit a fejlesztõ a kerület tulajdonába
adott. Hasonlóan alakul a Híradástorony sor-
sa, ahol vállalkozói tõkébõl több százmilliós be-
ruházással létesül étterem, az ingatlan azonban
kerületi tulajdon marad. A befektetõ öt éves
bérleti díj mentesség mellett 25 évre szerzett
használati jogot. Szintén kerületi tulajdonban
marad a Czakó utcai sporttelepre tervezett föld
alá süllyesztett fitness-wellness központ, ami
szintén 25 év múlva kerül önkormányzati hasz-
nálatba. A közel egymilliárdba kerülõ fejlesztés
nem veszélyezteti a sporttelep mûködését és je-
lenlegi állapotát, hiszen mindössze egyetlen be-
ton teniszpálya kerül aláépítésre. A minimális
felszíni beépítésnél sokkal nagyobb hasznot je-
lent, hogy az új épületegyüttesben tanuszoda és
jégpálya is létesül.

A fejlesztéseket ösztönzi az üzlethelyiségek
pályáztatási rendje is, így újulhatott meg töb-
bek között a Déryné és az egykori Ampelos,
amit a közelmúltban étteremmé alakítottak át.
Pályázati önrészek alapjául, illetve saját beruhá-
zások finanszírozására szolgálhat a nemrégi-
ben lezajlott kötvénykibocsátásból befolyó
másfélmilliárdos bevétel, amit 18 éves futam-
idõ mellett, öt éves tõketörlesztési kedvez-
ménnyel fizet vissza az önkormányzat. Az ere-
deti elképzelések szerint ebbõl a pénzbõl finan-
szírozták volna a Vízügyi minisztérium épüle-
tének megvásárlását, azonban a kormányzati
negyed építésének leállítása miatt az adás-vétel
okafogyottá vált. 

Jól jöhet ugyanakkor a plusz forrás például a
Várbazár esetében, ahol akár önkormányzati
szerepvállalás is elképzelhetõ. 

Szintén többletbevételt jelentenek a pályázati
források, az utóbbi idõben a reneszánsz év kap-
csán, illetve utak felújítására, graffiti-mentesí-
tésre, épület rehabilitációra és energia megtaka-
rítási programok finanszírozására pályázott si-
kerrel az önkormányzat. A közeljövõben a vári
barlangok és pincék felújítására, valamint a vá-
ri épületek sortatarozására nyújtanak be pályá-
zatokat. 

Fejlesztések, felújítások

Az elmúlt évben 44 a kerület utcaképével, tiszta-
ságával kapcsolatos fejlesztési feladatot hajtott
végre az önkormányzat összesen 328 millió fo-
rint értékben. A legnagyobb beruházás a
Corvin tér önkormányzati finanszírozású revita-
lizációja volt, ami kiegészült a Budai Vigadó és a
kapucinus templom felújításával. Ez utóbbit a

kerület anyagilag is támogatta. Elkészült a Neve-
lési Tanácsadó Logodi utcai épületének felújítá-
sa, eredeti helyére kerültek a Palota út obeliszk-
jei. Folyamatosak az útrekonstrukciók, tavaly
többek között a Logodi, a Kapucinus, a Kos-
ciuszko, Szõnyeg és a Lovas út egy része kapott új
burkolatot. Jelenleg is tart a Táncsics út felújítá-
sa és a Pala utcai parkolók kialakítása. Idén más
útszakaszok mellett megkezdõdik a Markovics,
az Iskola és az Úri utca rekonstrukciója. 

Örömteli, hogy az állam mintegy tízmilliárd
forintot fordít a Palotanegyed felújítására,
azonban az önkormányzat hiába ajánlotta fel
segítségét a tervezés terén ezt nem vette igénybe
a kormányzat, sõt a kerület építési hatóságát
egyenesen kizárták az engedélyeztetési eljárás-
ból. Ha kissé lassan is, de folyik a Mátyás temp-
lom felújítása, a munkálatok várhatóan 2012-
ben fejezõdnek be.

Az önkormányzat szeretné elérni, hogy a
Hilton alatt lift létesüljön, ezzel ugyanis meg le-
hetne tiltani a buszok behajtását a Várba. Egyre
rosszabb a vári pincerendszer az állapota, az ön-
kormányzat ugyan évek óta szeretné átvenni a
fenntartási feladatokat, a tárgyalások azonban
nem jártak eredménnyel pedig gyors beavatko-
zásra lenne szükség.

Egyelõre várat magára a Várbazár rekonst-
rukciója, azonban a Rácz fürdõ és a hozzákap-
csolódó beruházások, így a gellérthegyi sikló is
megvalósulhatnak jövõre. 

Hagyományok megtartó ereje

A lokálpatriotizmus erõsítését, a polgári hagyo-
mányok ápolását a kezdetek óta vállalt feladata-
ként tekinti az önkormányzat. Ennek megfele-
lõen kiemelten támogatja a hagyományõrzõ ci-
vil szervezeteket és az identitást erõsítõ kulturá-
lis programokat. Az önkormányzat a kerületi
közélet alakításával közvetlenül is hozzájárul
ahhoz, hogy fenntartsa Budavár jelkép erejét.
Ezt a célt szolgálja az idei Mátyás 550 program-
sorozat, az elõttünk álló Babits zarándoklat és a
költõ Vérmezõn felállítandó szobrának felava-
tása.

Az önkormányzat és a polgárok közötti infor-
mációáramlást segíti, hogy az önkormányzat
immár képes sms és mms (kép)üzenetek foga-
dására, valamint a fejlesztéseknek köszönhetõ-
en a népszerû zöld számot az idei évtõl mobilról
is hívhatják a kerületiek. 

Közlekedés, parkolás  

Ezután került sor az írásban és a helyszínen fel-
tett kérdések megválaszolására. A Clark Ádám
tér forgalmi rendjével kapcsolatos felvetésre dr.
Nagy Gábor Tamás elmondta, hogy a tér kör-
forgalmasítása a szakemberek szerint általában
véve gyorsította az áthaladást, még akkor is ha a
Fõ utcában idõrõl idõre dugók alakulnak ki.
Az Alagútban éjszakánként megtartott illegális
gyorsulási versenyek kapcsán a polgármester
emlékeztetett, hogy a kerületi kamerarendszer
bõvítése az Alagút kijáratait is érinti, ezzel be-
azonosíthatóvá válnak az esztelenül száguldo-
zók. 

A Budavári Lakosok Egyesületének képvise-
lõje köszönetet mondott a vári homlokzat és ka-
pu felújításokért, valamint a Tárnok utcai ren-
delõ modernizálásáért. Ugyanakkor felhívta a
figyelmet arra, hogy megoldatlan a rendelõ
elõtti parkolás, a mentõautó sokszor csak a má-
sodik sorban tud megállni, ami megnehezíti a
betegszállítást.  

Pozitív észrevételek érkeztek a Franklin ját-
szótéren kihelyezett mobil illemhely kapcsán.
A polgármester válaszában kiemelte, hogy az
önkormányzat tervei szerint a többi kerületi ját-
szótérre is hasonló illemhelyeket telepítenek. 

Behajtási engedély és csendháborítás

Budavári lakosok azt sérelmezték, hogy nem
kapnak ingyenes parkolásra jogosító engedélyt
a kerület többi részére. Mint kiderült ennek a
fõvárosi szabályozás az oka, ami nem teszi lehe-
tõvé az engedély kiadását. Dr. Nagy Gábor
Tamás ugyanakkor jó hírrel is szolgált, tájékoz-
tatása szerint remény van arra, hogy augusztus-
tól olcsóbb lesz a vári behajtási engedély.
Többek szerint esténként italozó, randalírozó
hajléktalanok lepték el a Horváth kertet, a
Mészáros utcai lakók pedig azt kifogásolták,
hogy a Kosciuszko utcából kikanyarodó tûzoltó
autók a sziréna mellett légkürtöt is használnak.
Észrevételek érkeztek a Déryné mûködésével
kapcsolatban is, a környék lakóit ugyanis zavar-
ja a sokszor hajnali egykor is hallható hangos ze-
ne. A polgármestert válaszában rámutatott: a
hajléktalanok ügyében meg van kötve az önkor-
mányzat keze, ennek ellenére a rendõrséggel és
a polgárõrséggel közösen igyekeznek fenntarta-

ni a rendet, felkérik a randalírozó hajléktalano-
kat a távozásra, amennyiben a fedél nélküli sze-
mély szabálysértést követ el eljárnak vele szem-
ben. Ami a tûzoltókat illeti, a kerület annyit te-
het, hogy írásban kéri a légkürt szükségtelen
használatának mellõzését. Egyszerûbb a megol-
dás a Déryné esetében. Kérésre az önkormány-
zat zajmérést végez, amennyiben bebizonyoso-
dik a csendháborítás, lehetõség van környezet-
védelmi bírság kirovására, illetve a birtokvédel-
mi eljárás megindítására.

Kérdések a Tabánból

Különösen a Döbrentei utcaiakat zavarják azok
a meglehetõsen hangos diszkó hajók, amik éj-
szaka éppen a Tabán magasságában horgonyoz-
nak le a Duna közepén. Napközben sem jobb a
helyzet, akkor a Döbrentei utca magasságában
a rakparton kialakított kikötõben álló szálloda-
hajók borzolják a környékbeliek idegeit. A ha-
talmas hajók motorjai ugyanis a turistákat szál-
lító, szintén itt parkoló buszokhoz hasonlóan
folyamatosan járnak, ami gondoskodik az ál-
landó alapzajról.

Visszatérõ probléma, hogy csak elvétve mû-
ködik a Rácz fürdõ elõtti zebra jelzõgombja,
ami szinte lehetetlenné teszi az átkelést az
amúgy is csak ”Tabáni autópályának” nevezett
útszakaszon. Ráadásul rendszeresen elõfordul,
hogy a Tabán mellett kiépített kerékpárúton a
dugót kikerülõ motorosok közlekednek veszé-
lyeztetve ezzel a járdát használó gyalogosokat is.

A parkolási gondok orvoslása érdekében a
környékbeliek kérik az önkormányzatot, hogy
járjon el a Fátyol utcai taxi droszt megszünteté-
se érdekében, ugyanis ezen a helyen még soha
nem állt taxi. Végezetül kérdés érkezett a Duna
parti házak és a rakpart mellvédjének graffiti
mentesítésével kapcsolatban. 

A polgármester egyetértett a taxi droszt meg-
szüntetésével, illetve ígéretet tett a hibás jelzõ-
lámpa kijavítására, valamint felkérte a rendõr-
séget a közlekedési szabályok betartásának ha-
tékonyabb ellenõrzésére. Ugyancsak lépéseket
helyezett kilátásba a hajók ügyében. A graffiti
mentesítéssel kapcsolatban kiderült: elsõ lé-
pésben azért a Csalogány és az Attila utakat
tisztítja meg az önkormányzat, mert itt a legho-
mogénebb a házak állapota. Tervben van
ugyanakkor a kerület teljes graffiti mentesíté-
se, így a kérdéses útszakaszok is rövidesen sorra
kerülhetnek. 

Változások a Maros utcai rendelõben 

Gellérthegyi lakók kifogásolták, hogy nincs a
környékükön használható játszótér, a gyereke-
ket kénytelenek a Naphegyre vinni, miközben
az Orom utcai játszótéren hajléktalanok ta-
nyáznak, a játszószereket pedig leszerelték.
Többen felvetették, hogy nem megfelelõ a jár-
dák állapota, több helyen gaz veri fel a fák tö-
vét, illetve a szegélykövezetet. Dr. Nagy Gábor
Tamás tájékoztatása szerint a játszóteret régóta
át szeretné venni a kerület, azonban a felada-
tok megosztásáról egyelõre nem sikerült meg-
egyezni a tulajdonos fõvárossal. A járdák rend-
ben tartásával kapcsolatos kritikákra reagálva a
polgármester elmondta: a járda tisztántartása
a társasházak feladata, a fák körüli részeket
ugyanakkor az önkormányzatnak kell rend-
ben tartania – erre nagyobb figyelmet fordíta-
nak a jövõben. 

A Maros utcai laboratórium megszûnésével
kapcsolatban kiderült, hogy a csekély forgalom
miatt drágán dolgozott, ezért a költségraciona-
lizálás keretében külsõ labort bíztak meg a vizs-
gálatok elvégzésével.

Megújulnak a kerületi iskolák

Kategorikusan cáfolta azt a rémhírt a polgár-
mester, hogy újabb intézménybezárásokra ké-
szülne a kerület. Éppen ellenkezõleg, folyama-
tosan újulnak meg az iskolák és óvodák. Töb-
bek között megvalósult a Batthyány iskola nyí-
lászáróinak lecserélése és a Szilágyi Gimnázium
fûtéskorszerûsítése, de jelenleg is több intéz-
ményben zajlanak felújítási munkálatok, illetve
tornaterem rekonstrukció. Az önkormányzat
szeretné minél hamarabb elvégezni a Toldy
Gimnázium homlokzat felújítását, azonban
egyelõre nem sikerült pályázati támogatáshoz
jutni. A Filozófusok kertje szoborcsoport ello-
pott szobrainak újraöntéséhez tízmillió forint-
tal járulna hozzá a kerület, a munka megkezdé-
se azért csúszik, mert az öntõformák az alkotó
özvegyénél, Japánban vannak.

A közmeghallgatás végén került sor az önkor-
mányzat új honlapjának bemutatására, amely
új átláthatóbb formában és kibõvített tartalom-
mal várja mindazokat, akik az e-önkormányzat
szolgáltatásait kívánják igénybe venni.           K. Á. 

Közmeghallgatás a kerületbenÉpül a csatorna 
- aggódnak a lakók

A Tabán érintett lakói félnek attól, hogy a felsõ rak-
parton történõ fõgyûjtõcsatorna-építés károkat okoz
majd az épületeikben. Szeretnék elérni, hogy a há-
zaikban még a munkálatok megkezdése elõtt végez-
tessen el a fõváros egy állapotfelmérést. 

A Döbrentei utca és a Várkert rakpart érintett la-
kói, köztük Saly Noémi várostörténész egy fórumot
tartottak a Tabáni Helytörténeti Gyûjteményben,
melyen közös beadványt fogalmaztak meg a fõváro-
si önkormányzat számára. Ebben jelezték: házaik
túlnyomó többsége az 1880-as és az 1920-as évek kö-
zött épült, a világörökségi városképbe tartozik, kö-
zülük kettõ egyedileg is védett mûemlék. Ala-
pozásuk a Duna egykori árterében, feltöltésen ké-
szült. Most is állandó, igen erõs rezgésterhelésnek
vannak kitéve: a dunai oldalon a nagy hajók, az alsó
rakparti teherjármû-forgalom és a villamos, a másik
oldalon pedig az autóbusz- és gépkocsiforgalom mi-
att. A lakók valós veszélynek tartják, hogy a csator-
naépítés nagyszabású földmunkái és a Döbrentei
utcába terelt jelentõs forgalom okozta terhelés mi-
att a házaik esetleg elmozdulnak és komolyabb ká-
rosodást szenvednek. Nehezményezik, hogy ellent-
mondásos információkat kapnak a csatornafekte-
tés technológiájáról (nyílt árkos és felszín alatt törté-
nõ sajtolásos módszerrõl egyaránt hallottak) – a
nagy földmozgásoktól azonban mindenképpen tar-
tanak.

A lakástulajdonosok szerint további aggodalom-
ra ad okot, hogy az épületek többsége alulról nincs
víz ellen szigetelve, a Duna magas vízállásakor a tég-
laburkolatú pincéket olykor méteres magasságig el-
önti a talajvíz. A fõgyûjtõ-csatorna építése a munka-
gödör szárazon tartásával történik, amit vagy vízzá-
ró szádolással vagy folyamatos vízszivattyúzással tud-
nak elérni. A lakókat nyugtalanítja, hogy a pincék-
be a beavatkozás következtében mind az építkezés
ideje alatt (augusztustól gyakran magas a Duna víz-
állása), mind a végleges állapot kialakítása után elõ-
reláthatóan több víz fog bejutni.

A Döbrentei utca és a Várkert rakpart lakói fel-
szólították a fõvárosi önkormányzatot: a házaikról
még az építkezés megkezdése elõtt készíttessen álla-
potfelmérést annak érdekében, hogy az esetleges
károk elkerülhetõk, illetve a késõbbiekben igazol-
hatóak legyenek. Olyan, független mérnökiroda ál-
tal végzett felmérésre tartanak igényt, amely meg-
bízhatóan és hivatalosan rögzíti az épületek és kör-
nyezetük jelenlegi állapotát.

Villamospálya
- felújítás a rakparton
A budai fõgyûjtõcsatorna a Batthyány tér és a Ha-
lász utca között, valamint a Lánchíd és az Döb-
rentei tér között a felsõ rakparton, a 19-es és 41-es
villamos pályája alatti közmûmentes sávban épül
meg, így ezeken a szakaszokon elbontják, majd újra-
építik a villamospályát. A villamosközlekedéssel
kapcsolatos változásokról, fejlesztésekrõl, a szüksé-
ges vasúthatósági engedélyezési eljárás keretében a
tervezéssel megbízott Fõmterv Zrt. szakemberei egy
nyilvános tárgyaláson tájékoztatták az érintett ható-
ságok, illetve ingatlanok érdeklõdõ képviselõit.

A tervezõk elmondták: a villamospálya újjáépíté-
sét követõen, utasforgalmi szempontok alapján ösz-
szevonják a Lánchíd északi oldalánál lévõ és az Ybl
Miklós téri megállókat. A közös megállót mindkét
irányban a Lánchíd déli oldala mellett helyezik el,
így könnyebb, gyorsabb átszállási kapcsolatot tud-
nak biztosítani azoknak, akik valamelyik, a Clark
Ádám téren megálló buszra kívánnak átszállni. Az
új pályát zaj- és rezgéscsillapító eszközökkel látják el,
a megállóhelyeknél a járdaszigeteket pedig maga-
sabbra emelik. d.
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az elmúlt évek gya-
korlatához hasonlóan, 2008. évre pályázatot ír ki a társasházas la-
kóépületek felújításának pénzügyi támogatására. A 2008. évi pályá-
zat célja, hogy kizárólag azok a társasházak pályázzanak, akik az
épület közös tulajdonú utcai homlokzatának, valamint tetõ- és bá-
dogos szerkezetének, felújítását kívánják elvégeztetni. A kiírás fel-
tételeinek teljesítése esetén az épületek felújításához vissza nem té-
rítendõ önkormányzati támogatásban részesülhetnek.
A jelentkezés feltételei:

1. A jelen kiírás szerinti pályázat benyújtása. AA  ppáállyyáázzaattoott  lleeggkkééssõõbbbb  22000088..
aauugguusszzttuuss  11--éénn  1122..0000  óórrááiigg  kkeellll  eelljjuuttttaattnnii  a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájába (I. Kapisztrán tér 1., I.
Attila út 12.). A jelentkezési adatlap itt szerezhetõ be.

2. Pályázni csak eddig el nem végzett munkára lehet.
A pályázathoz csatolni kell:

1. Közgyûlési jegyzõkönyvet a társasház azon döntésérõl, amelyben a felújí-
tási munkát és a hozzá biztosított pénzügyi forrást megszavazta.

2. Banki fedezetigazolást a társasház nevére szóló és a felújítás céljára elkü-
lönített összegrõl.

3. Mûszaki leírást a tervezett munkáról (jelenlegi állapot, megvalósítandó cél,
mûszaki megoldás, stb.)

4. Homlokzatfelújítás esetén mellékelni kell kettõ db. fényképet a homlokzat-
ról, az épület alaprajzát és homlokzatrajzát, illetve ezek hiányában közölni kell a
homlokzat szélességét és magasságát.

5. Tetõ felújítás esetén szakértõi vélemények szakhatósági kötelezések (fa-
és gombaszakértõi, statikai).

6. Kivitelezõi árajánlatot a tervezett felújításról. A felújítási munka várható
költsége magában foglalhatja a kivitelezõi költségen kívül a mûszaki ellenõr dí-
ját, és a statikai szakvéleményt.

7. Azoknál a társasházaknál, ahol a közös képviselõ nem a tulajdonostársak
közül kerül ki, a beadott pályázat jelentkezési lapját két tulajdonosnak (Intézõ
Bizottság, Számvizsgáló Bizottság) is alá kell írnia.
Az elbírálás szempontjai:

1. Az Önkormányzat azokat a jelentõs felújítási munkákat kívánja támogatni,
melyek a városkép javítását (homlokzat, tetõ) segítik elõ.

2. A támogatás mértéke összhangban van a mûszaki állapottal, a városképi
szempontokkal, valamint a keretgazdálkodás követelményeivel.

3. A pályázat további indokolás nélkül elutasítható:
- ha az a jelentkezés feltételeinek nem felel meg, vagy
- ha a társasháznak tartozása van az Önkormányzat felé, vagy
- ha a társasház az Önkormányzat engedélye nélkül reklámhálót helyez ki.
4. Karbantartás illetve beruházás jellegû munka nem támogatható.
A pályázat eellbbíírráálláássaa  22000088..  sszzeepptteemmbbeerr  55--iigg  mmeeggttöörrttéénniikk. A döntésrõl min-

den pályázó írásbeli értesítést kap.
Az adható támogatás összege és kifizetésének módja:

1. A vissza nem térítendõ felújítási támogatás összegére az összes körülmény
mérlegelése alapján az Elbíráló Munkacsoport tesz javaslatot és azt a Képviselõ-
testület hagyja jóvá. A támogatás lehetséges összege: maximális 1 millió Ft, az-

zal a feltétellel, hogy a támogatás összege nem lehet több a társasház által a fel-
újítási számlán igazolt saját forrás összegénél, és a felújítás összköltségének 40
%-át nem haladhatja meg.

2. A megítélt önkormányzati felújítási támogatás a társasház egészét (vala-
mennyi albetétet) megilleti. Önkormányzati tulajdoni hányad után többlet hoz-
zájárulás, kizárólag akkor fizethetõ, ha a tulajdonosok közgyûlési határozattal
rendkívüli befizetésrõl döntöttek.

3. A felújítási munkát a jelentkezési adatlap mellékletében, valamint a pályázat
elbírálásáról szóló értesítõ levélben leírtak szerint kell lebonyolítani. Amennyiben
a társasház nem a lebonyolítási rend szerint teljesíti a felújítást, abban az esetben
nem illeti meg az odaítélt támogatás. Az elvégzett munkát legkésõbb 2009. június
30-ig el kell számolni.

Ha a kivitelezési költség meghaladja az elõirányzatot, akkor a többletköltség
a pályázót terheli. Ha a kivitelezési költség kevesebb, mint az elõirányzat, akkor
az önkormányzati támogatás arányosan csökken.

A támogatás kifizetését a felújítás befejezése után valamennyi szükséges irat
(a társasház által megbízott mûszaki ellenõr és az önkormányzati megbízott ál-
tal kollaudált/aláírt végszámla a részletezéssel együtt, átadás-átvételi jegyzõ-
könyv, felmérési napló másolata, építési napló másolata) benyújtásával lehet
kérni.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a támogatást a munka befeje-
zését igazoló kollaudálás illetve a számla benyújtását követõ 15 banki napon be-
lül átutalja a társasház számlájára.

Budavári Önkormányzat Képviselõ-testülete

2008. évi társasház-felújítási pályázat II.

Óvodai és bölcsõdei nyitva tartás 
AA  bbööllccssõõddéékk  nnyyáárrii  nnyyiittvvaa  ttaarrttáássaa  aazz  aalláábbbbiiaakk  sszzeerriinntt
aallaakkuull:: az Iskola utcai bölcsõde és a Tigris utcai bölcsõ-
de 2008. június16-tól július 18-ig tart nyitva. Mindkét
intézmény július 21-tõl augusztus 22-ig zárva tart. A
Lovas utcai bölcsõde június 16-július 18. között tart
zárva, és július 21-tõl megnyitja kapuit. 

Az óóvvooddáákk  nnyyáárrii  nnyyiittvvaa  ttaarrttáássaa az alábbiak szerint
alakul: 22000088..  jjúúnniiuuss  1166--jjúúlliiuuss  1111.. között a Naphegyi
Óvoda (Tigris u. - Mészáros u. épület) és a Vizivárosi
Óvoda (Iskola utcai épület) tart nyitva. 22000088..  jjúúlliiuuss  1144--
jjúúlliiuuss  1188.. között a Naphegyi Óvoda (Mészáros u. épü-
let) várja a gyermekeket. 22000088..  jjúúlliiuuss  2211--aauugguusszzttuuss
2222.. között a Naphegyi Óvoda (Nyárs utcai épület), a
Vizivárosi Óvoda (Toldy Ferenc u. épület) tart nyitva. A
Brunszvik Óvoda csak igény esetén tart nyitva július
21-25 között.

Támogatás a mûvelõdési háznak 
Összesen 1.611.000 forintot fordít a Budavári Önkor-
mányzat a BEM6, azaz a Budavári Mûvelõdési Ház in-
formatikai és mûszaki eszközeinek további fejleszté-
sére. A támogatás egy részét, közel 600 ezer forintot
az önkormányzat pályázaton nyerte el, a másik részét
- 1 millió 30 ezer forintot - pedig önerõként biztosítot-
ta. A több mint másfélmillió forintból a BEM6 számító-
gépekkel, nyomtatókkal, új informatikai programok-
kal gazdagszik. Emellett a Tabán helytörténeti kiállí-
táshoz riasztóberendezést szerelnek fel.  

Adományok civil szervezeteknek
A közhasznú minõsítéssel rendelkezõ civil szervezetek
a Microsoft és a Cisco szoftver- és hardveradományai-
ban részesülhetnek a NIOK Alapítvány CivilTech prog-
ramján keresztül. A szervezetek a www.civiltech.hu
portálon regisztrálhatnak és a pályázat benyújtását kö-
vetõen - amennyiben tevékenységük megfelel az ado-
mányozó partner által meghatározott kritériumoknak
- rendelhetnek a civiltech.hu katalógusából, jelenleg
közel 200 terméktípusból. Az eddigi tapasztalatok sze-
rint a jelentkezõk kb. 85%-a jogosult az adományokra,
a regisztráció és a rendelés pedig egyszerûen lebonyo-
lítható a portálon keresztül, de ebben a helyi Civil
Szolgáltató Központok segítségére is számíthatnak az
érdeklõdõ szerveztek, akár technikai kérdésekben
akár az adománykérési folyamattal kapcsolatban. A
szoftverek és a hardverek ingyenesek, de a rendelés-
kor a szervezeteknek egyszeri szolgáltatási díjat kell fi-
zetnie, amely a megrendelt szoftverek értékének max.
4-8%-a és az adományozói portál mûködtetésével va-
lamint a megrendeléssel kapcsolatos kiadások fedezé-
sére szolgál. (További információ: az info@civiltech.hu
címen vagy a 1-315-3151 telefonszámon.)
Interaktív Biblia
A Krisztinavárosi plébánián minden évben négyszer
megjelenik egy kis kiadvány, amiben közösségünk éle-
tét mutatjuk be. A Biblia éve alkalmából a Szent Gellért
Katolikus Általános Iskolában egy játékot szerveztünk,
egy úgynevezett interaktív bibliát. 

Mindenki tud a Szentírásról és vasárnaponként
biztos sokan hallgatják ahogy a templomban felolvas-
sák. De miképp lehetne megoldani, hogy közelebb ke-
rüljön hozzánk, az életünk része legyen?  Egy szemlé-
lõdõ lelkigyakorlaton jutott eszembe, hogy meg kelle-
ne jeleníteni a Szentírást, hogy amit olvasunk, élõvé
váljon. Az általános iskola osztályai kaptak egy-egy
szentírási szakaszt. Rájuk bíztuk, hogy mit kezdenek
vele. Elõször a kápolna elõtti folyosón találkozhattunk
Jeruzsálemmel és Damaszkusszal (ezek gyurmából
készültek, és a két város között Saul útját járhattuk
be), majd a teremtés következett (Zsuzsa néni veze-
tésével végig nézhettük, hogyan jönnek létre a külön-
bözõ növények és állatok). Ezt a tíz csapás kö-
vette,(kedvencem a bevásárló kocsit toló béka a bé-
kás csapásból). Az iskola tanárai kissé megdöbben-
tek, amikor az oly csendes 2. emeleti folyosót falakat
szaggató kiáltás törte meg: Jerikó városának ostro-
ma. Legutóbb Dávid és Góliát küzdelmét láthattuk a
tornateremben, ahol a jól ismert parittya újra sikert
aratott. Még hátra van Sámuel megtérése, a Bábel
tornyának felépítése és a Noé bárkája. Amikor a gye-
rekek bejönnek a hittanórára örömmel beszélnek az
elõadásokról, és rögtön felismerik, mirõl is szól egy-
egy jelenet a Szentírásban.

Kálmán Antal, krisztinavárosi káplán  

Röviden

(Folytatás az 1. oldalról)

Változatlan helyiségbérleti díjak

Az önkormányzati lakások és helyiségek díjait
meghatározó 4/1994. (III. 17.) Kt. rendelet mó-
dosítása alapján, a szociális és piaci lakbérek mel-
lett új kategóriaként bevezetésre került a költségel-
vû lakbér, melyet elsõsorban pályázatok, illetve bi-
zottsági, testületi döntés alapján történõ bérbe-
adás esetén alkalmaznának a késõbbiekben. E ka-
tegória díjait az átlagos közös költség mértéke és az
amortizációs költségek figyelembevételével állapí-
tották meg: ezek alapján 400 Ft/m2/hó az össz-
komfortos és komfortos, 235 Ft/m2/hó a félkom-
fortos, 155 Ft/m2/hó pedig a komfort nélküli la-
kások költségelvû lakbére.

Az új lakbér-kategória bevezetése kapcsán foly-
tatott testületi vitában Dióslaki Ferenc (SZDSZ)
úgy vélte: differenciálni kellene a költségelvû díja-
kat, mert az egyes lakások fenntartási díjai is kü-
lönböznek. Vadász Ildikó, a Vagyoni Iroda vezetõ-
je válaszában utalt arra, hogy 2013-ig minden
egyes lakásra kiterjedõen felülvizsgálják a jelenlegi
lakbérfizetési rendszert. A költségelvû lakbér egy-
elõre viszonylag keveseket érint – ám ez is egy ked-
vezményes, piaci ár alatti kategóriát jelent.

A közigazgatási hivatal törvényességi észrevéte-
le alapján a komfortos lakásokra vonatkozó szo-
ciális lakbér összege megváltozott: 168-ról 190
Ft/m2/hó-ra emelkedett, annak érdekében,
hogy csökkentsék a komfortos és összkomfortos
lakások díja között eddig meglévõ, 25%-nál na-
gyobb különbséget. A nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díja – melyet 2000. óta min-
den év elején az aktuális jegybanki alapkamattal
növelt az önkormányzat, legutóbb ez év január 1-
jén, 7,5%-kal – 2010. december 31-ig változatlan
marad. Az üzletek, irodák bérleti díjának két év-
re történõ befagyasztását dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester azzal indokolta, hogy ezek a díjak
jelenleg is magasak, s emiatt fennáll a veszélye an-
nak, hogy a kevésbé piacképes helyiségek kiürül-
nek, illetve üresen maradnak - a kiesett bérleti
díj, a fizetendõ közös költségek pedig az önkor-
mányzat számára kárként jelentkeznek.

Védett épületek a Krisztinavárosban

A képviselõ-testület egy tavaly októberi rendele-
tében alkotta meg a helyi védelem alá helyezés
alapelveit, az ezzel kapcsolatos eljárási szabályo-
kat; elsõként az Attila út – Mészáros utca –
Krisztina körút – Mikó utca által határolt terület
értékvédelmi vizsgálata készült el. Ennek eredmé-
nyeképpen most a Pauler utca 8., 18., 20., a
Krisztina körút 26., 30., 34. és az Attila út 22. szá-
mú épületek, a Pauler utca 10, 19 és az Attila út
8., 10. szám alatti épület-homlokzatok, valamint a
Pauler utca 17. számú ház utcai kapuzata kaptak
helyi védelmet. Az ellenzéki képviselõk közül
többen is azon véleményüket hangoztatták, hogy
egyes házak helyi védelem alá helyezése szakmai
szempontból nincs kellõen alátámasztva. A pol-
gármester szerint ezek a kritikák nem állják meg a
helyüket, a szakemberek alapos, lelkiismeretes
munkát végeztek – ezzel együtt, ha szükséges, a ké-
sõbbiekben lehetõség nyílik pontosításokra.
Nagy Gábor Tamás hangsúlyozta: a cél az, hogy
megõrizzük az egyes városrészek történelmi han-
gulatát – ennek érdekében szívesen fogadnak
minden, a veszélyeztetett helyi értékek megóvásá-
ra irányuló kezdeményezést.

A testület – miután hosszas polémiát követõen
döntött az egyes épületek helyi védelem alá helye-

zésérõl -, ellenvetés nélkül hozzájárult ahhoz, hogy
a Krisztinavárosban, az Attila út 87. számú épület
homlokzatán egy emléktáblát helyezzenek el
Bartha Dénes, a magyar zenetudomány kiemelke-
dõ alakjának tiszteletére. 

Újabb társasház-felújítási pályázat

Mivel a tavasszal kiírt, 2008. évi társasházi pályázat
keretében nem  merült ki a támogatásokra elkülö-
nített pénzügyi keret, a maradványösszeg terhére
egy „2008. évi társasház-felújítási pályázat II.” ki-
írásáról határozott az önkormányzat. Az elbírálás
szempontjai nem változtak, ebben a pályázati for-
dulóban azonban nem határozták meg a támoga-
tás minimális összegét. A pályázatok leadási határ-
ideje 2008. augusztus 1., 12 óra.

A Budavári Önkormányzat a saját tulajdonú
mûemléképületeinek felújításához a Fõvárosi
Önkormányzat város-rehabilitációs pályázatán
fog támogatást igényelni. A képviselõk döntése ér-
telmében az Iskola utca 12., 14. és a Döbrentei ut-
ca 15. teljes felújítására, a Pala utca 8. szám alatt el-
bontott lakóépület-szárny visszaépítésére, a Peter-
mann bíró utca 9. szám alatti mûemlék lakóépü-
let teljes felújítására és bõvítésére, továbbá a Bécsi
kapu tér 8., a Fõ utca 20., a Hunyadi János 18. és
az Országház utca 22. számú mûemlék lakóépüle-
tek részleges felújításához kérnek fõvárosi hozzájá-
rulást. A tervezett beruházások összköltsége közel
1,2 milliárd forint, melynek 60%-a lenne fõváro-
si támogatás, 40%-a, 472 millió forint pedig a ke-
rület által biztosított önrész.

Családi napközi kerületi gyerekeknek

A bölcsõdei és óvodai ellátást az önkormányzat je-
lenleg a saját intézményhálózatával biztosítja, illet-
ve a Kolping Oktatási és Szociális Intézmény-
fenntartó Szervezettel van közoktatási együttmû-
ködési megállapodása. Az elmúlt két évben szá-
mottevõen emelkedett a születések száma: 2006-
ban 408, 2007-ben 444 gyermek született a kerü-
letben, 2008. elsõ négy hónapjában pedig 150 ter-
hes nõt vettek gondozásba. A kerületi gyermeke-
ket eddig kivétel nélkül fel tudták venni az óvo-
dákba – az év közben 3. életévüket betöltõ gyere-
kek elhelyezése ugyanakkor már problémát je-
lent. A bölcsõdék esetében egyértelmûen túlje-
lentkezés tapasztalható: a szeptemberben megüre-
sedõ 86 férõhelyre eddig 157 gyermek jelentke-
zett (ebbõl 143 kerületi lakos). Mivel a bölcsõdei,
óvodai férõhelyek bõvítése, kialakítása nagy össze-
gû beruházást igényel, ezért ezeket csak akkor cél-
szerû megvalósítani, ha tartósnak mutatkozik az
igény-növekedés (az elmúlt tíz évben fordított volt
a helyzet, ezért kapacitásokat kellett csökkenteni).
Rövid távú megoldásként a képviselõ-testület úgy
határozott, hogy a gyermek-ellátásba szerzõdéses
viszonyban bevonja az egyházi, a civil és a vállalko-
zói szféra által fenntartott bölcsõdéket, óvodákat
és „családi napköziket”, azoktól – egy meghatáro-
zott keretlétszámig – szolgáltatást vásárol. 

Ötvenmillió graffiti-mentesítésre

A képviselõk jóváhagyták, hogy az önkormányzat
a Környezetvédelmi Alap terhére 50 millió forin-
tot fordítson a kerület graffiti-mentesítésére, 5
millióból a közterületeken és az intézmények kert-
jében elvégeztesse a fák állapotvizsgálatát, 4 milli-
óért kitakarítsa és az allergén gyomoktól mentesít-
se a zöldterületeket és az üres telkeket, egymillió
forintos költségvetéssel pedig lakossági komposz-
tálási akciót szervezzen.

Döntöttek a Heti Válasz címû hetilap Budai
Látkép elnevezésû mellékletének támogatására
kötött szerzõdés meghosszabbításáról is: az elkö-
vetkezõ egy évben havi 250 ezer forinttal, illetve
100 ezer forint értékû hirdetési felülettel járulnak
hozzá a kiadvány megjelentetéséhez annak érde-
kében, hogy növelhessék az önkormányzat kom-
munikációjának hatékonyságát, széles körben
népszerûsíthessék az I. kerületet.

Elfogadásra került az önkormányzat 2008-
2013. évekre szóló Információs Stratégiája. Majo-
ros Sándor képviselõ (Polgári frakció), informati-
kai tanácsnok jelezte: a stratégia céljai között sze-
repel az elektronikus úton intézhetõ ügyek köré-
nek bõvítése, a kerület honlapjának tartalmi és vi-
zuális fejlesztése, a biztonságosabb kiszolgálás ér-
dekében történõ eszközpark-korszerûsítés, vala-
mint az egyes alrendszerek mûködésének össze-
hangolása.

Megalakult a Budavári Idõsügyi Tanács 

Pósfai Gábor (Polgári frakció) egyéni képviselõi
indítványára megalakult a Budavári Idõsügyi
Tanács, mely az idõskorúak érdekeinek védelmét,
illetve a kerület vezetése, önkormányzata, szociális
és egészségügyi intézményei és az idõsekkel foglal-
kozó szervezetek közötti információáramlást javít-
hatja a jövõben. A kerületi Idõsügyi Tanács – az
országos idõsügyi tanács analógiájára – a polgár-
mester, a Népjóléti Bizottság elnökének, a szociá-
lis és egészségügyi intézmények vezetõinek, vala-
mint a kerületben mûködõ, az idõsekkel kapcso-
latban álló civil szervezetek képviselõinek részvéte-
lével áll fel. 

Ingatlanok hasznosítása 

Több jelentõs ingatlan-hasznosítási kérdésben is
döntést hozott a képviselõ-testület. A Pálya utca
2/b számú ingatlan értékesítésére meghirdetett
pályázat résztvevõit – akik 300 millió feletti ajánla-
tokat tettek - egy második fordulóban ismét meg-
versenyeztetik. A pályázatok értékelése során – a
leendõ beépítés városképi jelentõsége miatt – a vé-
telár mellett azt is súlyozottan figyelembe veszik
majd, hogy milyen építészeti terveket kíván meg-
valósítani a beruházó; sõt, az ingatlan mindaddig
a kerület tulajdonában marad, amíg a befektetõ a
benyújtott és elfogadott tervek alapján nem kap
építési engedélyt. A Pauler utca 18. szám alatti, im-
máron helyi védelmet élvezõ épület értékesítésére
– melyben korábban az I. kerületi Házgondnok-
sági Kft. mûködött – szintén pályázatot fog kiírni
az önkormányzat. A Budavári Mûvelõdési Ház
(Bem rakpart 6.) elsõ emeletén két éve üresen ál-
ló, 197 négyzetméter alapterületû helyiségcsopor-
tot a gödöllõi székhelyû Magyar Önkormányzat-
ok Szövetsége veheti bérbe, amelynek alapítása
óta a Budavári Önkormányzat is tagja.

Kitüntetések a Semmelweis-napon

A képviselõk szavazatai alapján az idei Budavári
Semmelweis Ignác-díjat Ruzsák Erzsébet, a Nép-
jóléti Iroda munkatársa, valamint dr. Fontos Gé-
za háziorvos veheti át július 4-én a városházi ün-
nepségen. A Budavárért Emlékéremmel ismeri
el a képviselõ-testület a Máltai Szeretetszolgálat,
a Márai Szalon (vezetõje Szigethy Gábor) és
Buzinkay Géza irodalomtörténész, helytörté-
nész kiemelkedõ tevékenységét. A kitüntetés át-
adására a hagyományoknak megfelelõen szep-
tember 2-án, Budavár 1686-os visszafoglalásá-
nak évfordulóján kerül sor. K. D.

A képviselõ-testületi ülésen történt

Helyi védelem a Krisztinavárosban



Az olasz fõváros után Cataniában, Firen-
zében, Ferrarában láthatták munkáit,
majd külföldi meghívások után Buda-
pestre is nagyobb kollekcióval érkezett.
Kezdete lehet ez egy jövõbeni együttmû-
ködésnek, hiszen Olaszország nemcsak a
régi nagyok hazája, de a fiatal mûvészeké
is. A reneszánsz évéhez ez a tárlat külön is
kapcsolódik, hiszen Balsamo a festésze-
ten kívül a költészetet is magas fokon
mûveli: versesköteteit nívós irodalmi dí-
jakkal jutalmazták.

Képein és verseiben felfedezhetjük a kí-
sérletezõ kedvû mûvészt, a friss hangú
poétát.  Mostani alkotásain polgári szo-
babelsõket látunk, színpadi környezetet,
hiszen családja sok szállal kötõdik ehhez
a világhoz. A függönyök mögött szürreá-
lis játékok elevenednek meg, titkos va-
rázslatok, hogy végül kilépjen a természet
szabadságába. Mindezek a festõi vonula-
tok a költészethez vezetnek. Francesco
Balsamo rajzai beszélnek, versei képekké

vetítõdnek. Nyugalom és békesség árad
felénk, törékeny remény a hétköznapok
szorításában. Késõ este, indulás elõtt a fi-
atal mûvész így vallott minderrõl a Vár-
negyed olvasóinak: 

– A festészet és a költészet nekem a vá-
rakozást jelenti. Szigorú vagyok abban,
hogy ne keverjem össze a kettõt, nem sze-
retném, ha képzõmûvészetem puszta
utánzása lenne verseimnek. Lehet, hogy
nekem nem is kettõ, egy múzsám van
igazából. Képeim a fejemben lévõ láto-
mások. A verseim viszont töredékesen
születnek. Néha az eleje van meg, néha a
vége, legtöbbször arra várok, hogy a kö-
zépsõ rész sorai „megérkezzenek”, és én
csak beillesztem a helyére. Ön tisztelettel
beszélt Róma õsi köveirõl. De az én mû-
vészi világom inkább északi. Hiszen a

nagy hagyomány, ami engem körülvesz,
nyomasztó egy kicsit. Az óriási világkíná-
latból próbálok választani, úgy gondol-
kodni, hogy a mûvészet történetével és
múltjával együtt egy egészet alkot.

Hihetetlen, hogy már 80 éves. Hiszen ma is su-
gárzó, büszke tartású nõ. Ha fölveszi sötét kalap-
ját, színes szalaggal díszíti és megjelenik egy ösz-
szejövetelen, a férfiak ámulva követik tekinte-
tükkel, a nõk pedig irigykedve néznek utána.
Koller Edit varázslatos lényéhez hozzátartozik el-
maradhatatlan mosolya, ajándékozó szeretete is.
A másokra figyelés és segítés. De életét végigkí-
sérte a depresszió, orvosi tanácsra ezért írt na-
ponta füzetbe és papírlapokra. Barátok fogtak
össze, és Naplótöredelmek címmel megjelentet-
ték fájó-szép jegyzeteit. 

Nemrégen a várbéli galériában születésnapját
ünnepelték. Egy gombostût nem lehetett leejte-
ni, annyian köszöntötték. Néhány nap múlva,
kis pihenés után beszélgettünk az elröppent évti-
zedekrõl, örömekrõl és fájdalmakról a kert
csendjében.

– Volt egy kis lámpalázam az ünnepség elõtt -
kezdi emlékezését -, nem azért, hogy milyen lesz,
inkább azért, mert a galéria rám gondolt. Nem is
akartam születésnapot, pláne a nyolcvanadikat!
Nekem csak el kellett mennem, s várt a televízió,
a rádió a barátok. Elõször Földesi Margit köszön-
tött, aki kiadta könyvemet, azután Bökönyi La-
ura színésznõ olvasta föl a maga választotta napló-
részleteket. Természetesen unokám Dániel is
mondott kedves, rövid köszöntõt.  Sokan szeret-
tek volna szólni, szerencsére kiabáltak bentrõl:
„Gyerünk enni! Kihûlt a malac!”
s Mire gondolt az ünnepségen?

Legelõször férjemre, Koller Györgyre gondol-
tam. Örült volna, bár õ sem hagyta magát ünne-
peltetni. De a hatvanadikat, ha akarta, ha nem,
megtartottuk... Gyurkára gondoltam a legtöb-
bet. Életem meghatározója volt, de hogy mennyi-
re fontos, arra csak késõbb eszméltem. Föladtam
magamat érte, de ez egy kreatív ember mellett
nem tûnt áldozatnak.
s Édesapja is meghatározta fiatalságát.

Ketten voltunk: apám és én. Szegény anyámat
nyolc éves koromban láttam utoljára. Hazajö-
hetett eleinte, de késõbb zárt intézetben teltek a
napjai. Szörnyûséges ez, egy olyan gyönyörû nõ-
nek, mint õ, akiért apám mindent odahagyott.
Polgári család voltunk, dédapám orvos volt, nagy-
apám bíró, polgármester és felsõházi tag. Az idõ
múlása is belémvillant, ahogyan minden áldott

nap. Gyurka rengeteget dolgozott, és kiválóan.
Erõs akarata volt, megrendíthetetlen és befolyá-
solhatatlan. Nem véletlenül rajongtak érte a mû-
vészek, mert nem csak arról volt szó, hogy bejöt-
tek, hoztak két képet és mondták: „Majd add el”,
hanem arról is, amit Borsos fogalmazott meg ta-
lálóan: „Jövünk ide napot lopni”, vagy Varga Im-
re a temetésén: „A Gyuri szobája olyan, mint egy
gyóntatószék és egy úri kaszinó egyszerre”.
s Boldogan éltek?

Az életünk sok boldogságból és vidámságból állt,
hiszen nagyszerû társaság vett körül bennünket,
és nemcsak a képzõmûvészek, de az én köröttem
csoportosuló mûvészek is. Egy idõben énekel-
tem, de csak egy-két alkalommal szerepeltem iro-
dalmi színpadokon és matinékon. Honthy Han-
nával is, akivel a Zeneakadémián ismerkedtem
meg. Hanna nekem adta briliánsait, amit én nem
akartam, de nem lehetett nem elfogadni. Rögtön
széfbe raktam, és Gyurka halála után vettem elõ:
Gyurkovics és Melocco révén eladtuk az ékszert,
árát a Magyar Mûvészeti Akadémiának adomá-
nyoztam. Minden évben ebbõl osztják a Koller-
díjat tehetséges képzõmûvészeknek.
s A barátok megjelentették a könyvét.

Ez hihetetlen. Már megfeledkeztem róla, de ezek
a csodálatos fiatalok kiverekedték. C. Molnár
Emma pszichológus tanácsára kezdtem el írni.
„Az ápoló meghalt, a bolond meg itt maradt egye-
dül, jaj, szegény árva Editke!”, ez volt az elsõ mon-
datom. Azért tudom kívülrõl, mert huszonötször
elmondta, inkább azt írd meg, hogy negyven év
alatt kikkel találkoztál, kiket ismertél meg. Aznap
délután leültem és elkezdtem írni az életem Nem
akartam kiadatni, mert tudom, mi a jó irodalom.
A minõség forradalmárának vagyok a híve:
Németh Lászlónak. 
s Ma már kevesen tudnak a hajdani Koller Galéri-

áról.
Ezerkilencszázötvenegyben alakult. Akkor még
nem lehetett ezt a nevet használni, úgy hívták,
hogy Rézkarcoló Mûvészek Alkotóközössége.
Csók István elnökletével indult hivatalosan.
Szõnyi István lett a következõ elnök, akit Gyurka
apjaként imádott. Szõnyi zseniális ember volt,
tudtuk, hogy Krúdyért rajong. Úgy mentünk hoz-
zá, hogy vittük Pécsi Sándort, Szendrey Karper
Lászlót, Kocsis Albertet, és zenei délutánokat ad-

tunk, mert õ nem tudott bejönni betegen a mû-
terembe. Zebegényben dolgozott, a rézkarcaiból
fizettük ki az adósságait.  Elment a híre, hogy itt
valami új és nemes dolog van készülõben. Rosz-
szul ment a mûvészeknek, ezért bátran bekopog-
tak, egyik küldte a másikat.
s Mióta van a mostani helyén a Várban a galéria?

Mûködött a Rézkarcolók Közössége, Gyurka
közben Angliában szervezett kiállítást, óriási si-
kerrel. Úgy kerültünk a házba, hogy Amerigo Tot
hazajött Olaszországból, a gödöllõi nagy munká-
jából építették neki ezt a lakást. Szegény  soha
nem lakott benne, s rövidesen meg is halt.
Kialakítottuk a mostani formát, miután Imre ki-
adta még az életében nekünk. Azután jöttek a fi-
atalok is, s egy nagy, boldog család lettünk.
s Kikkel találkozott még a nagyok közül?

Késõn tudtuk meg, hogy Borsos Miklóssal szom-
szédok vagyunk. Mint ifjúság nevelésére alkal-
matlan embert, l956 után azonnal kitették a fõis-
koláról. Talán a karakán viselkedéséért, hogy so-
ha, egy pillanatra nem tudott jóba lenni a hata-
lommal! Irtózott tõle. Többször megemlítette,
hogy Illés Endre és Koller György segített rajta.
Illusztrációkkal és rézkarcokkal keresett pénzt. És
jöttek a többiek: Varga Imre, Kass János, Reich
Károly és Szász Endre... Würtz Ádám, Szalay
Lajos, aki külföldrõl érkezett. Félek, hogy valakit
kihagyok... Gross Arnold, Kovács Tamás, Rékas-

sy Csaba, Gyulai Líviusz, mondhatom, színe java
a magyar grafikusoknak.
s Sûrûn találkoztak, voltak nagy beszélgetések?

- Mindennap találkoztak. Korán délelõtt elkezd-
ték a diskurzust: képzõmûvészetrõl, irodalomról,
politikáról. Itt a jóakaratú, az országot féltõ embe-
rek adtak találkozót egymásnak. Mindnyájan
tudtuk, hogy ez így nem jó. Gyurka azelõtt is ren-
geteg embert mentett meg. Százával hozott vissza
zsidókat, a sógorát, a barátait. Mint tartalékos ka-
tonatiszt  bátor föllépéssel szinte rárúgta a pa-
rancsnokra az ajtót, és ráüvöltött, hogy ezekért a
zsidókért jöttem! A tiszt nem merte elkérni a pa-
pírt, kérdezni sem mert.
s Hogyan telnek ma a hétköznapok?

Korán kelõ ember vagyok. Hat órakor kinyitom
az ablakokat, kiszellõztetetek, ámulva nézem a
természet csodáit. Késõ este már elfáradok és sze-
retnék lefeküdni. És a jó, tartalmas mûsorok
ilyenkor kezdõdnek. Éjfél elõtt imádkozom, írok
a naplómba. Megemlítem még a piacot. A holna-
pi nap, csütörtök ezzel telik el. Ez régóta szertartás
nálunk, szeretek friss zöldséget és gyümölcsöt
venni, enni valamit az esti gyertyafényben, beszél-
getni a világ dolgairól. Látja, most is úgy van min-
den, mintha még most is élne a férjem, beszélek
vele, tanácsot kérek. Együtt könnyebb elviselni az
életet, és elkezdeni a holnapi napot.

Fenyvesi Félix Lajos
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Születésnapi beszélgetés Koller Edittel

Naplótöredelmek

Koller Edit unokájával Köster Dániellel a születésnapi ünnepségen

A hazatérés öröme
Köster Dániel, a Koller Galéria mai vezetõje lelkes fiatalember. Tele
erõvel és szebbnél szebb tervekkel. Lassan beszél magyarul, nehezen
formálja a szavakat, hosszú éveken át külföldön élt. De amikor a kép-
zõmûvészetre terelõdik a szó, hangja melegséggel telik meg, alig bí-
rom követni idõutazását.

Szép és nehéz örökséget vett át, a híres Koller Galéria vezetését, ami-
nek több volt rendeltetése, kulturközpontként és értékek hordozója-
ként mûködött mindig. Köster Dánielt Koller György unokáját az el-
múlt évekrõl kérdeztem, kedves emlékeirõl és a jövõrõl.

– Ezerkilencszáznyolcvanhatban költöztünk Németországba -
mondja mosolyogva - ott éltem, az itteni galériát két éve vettem át.
Passauban tanultam, egy összetett stúdiumot végeztem el. Két nyel-
ven, angolul és olaszul folyt a magas színvonalú képzés. Nem volt
könnyû, de úgy érzem, fontos alapokat kaptam a jövõmhöz.
s Volt kapcsolata a galériával?

Soha nem szakadtam el, mindig tudtam az itteni dolgokról. Amikor
csak lehetett, beugrottam és néztem a képeket, a szobrokat.
Figyeltem a nagyapámat, mit hogyan csinál. Igaz, fiatal vagyok, de
azért sok kedves emléket õrzök róla. Magas ember volt és határozott.
Többször láttam, hogy milyen szeretettel beszélt a mûvészekkel.
Törõdött velük. Remélem, tovább tudom vinni a galéria jó hírnevét,
továbbra is kíváncsian jönnek hozzánk az emberek...  Mikor visszajöt-
tem, megújítottuk a galériát, szeretnénk a kortárs képzõmûvészetet
támogatni.
s Volt-e ideje szétnézni a nagyvilágban?

Más a kinti mûkereskedelem. Más irányzatokat képviselnek, és nem
úgy mûködnek, mint mi. Próbáltam itthon tájékozódni a képzõmû-
vészeti életben, építeni külföld felé. Felvettem a kapcsolatot egy kurá-
torral, aki sokáig dolgozott Olaszországban, általa mutattunk be tíz
kortárs mûvészt szép sikerrel.  Francesco Balsamot az olasz Kulturális
Intézettel együttmûködve hívtuk meg Magyarországra. Õ egy érdekes
szicíliai mûvész, nagyszerû festõ és költõ, aki rangos díjak birtokosa.
s Tervez-e hasonló kiállításokat?

Magyar mûvészt viszünk ki Ferrarába: Szenteleki Gábort. Szeret-
nénk méltóképpen bemutatni egy tehetséges magyar festõmûvészt,
ahogy nálunk megismerhettünk egy univerzális olasz mûvészt.
s Képek között él. Gyûjti-e otthon a legszebbeket?

Pár dolgot, nagyon kiválogatva gyûjtök. De nem úgy, hogy raktárba
teszem, ez nem az én stílusom. Adjon valamit az embernek, valami
szépet, s ne csak befektetés legyen. Különösen azt nem szeretem, ha
egy-egy híres kép eltûnik a gyûjtõk széfjében, és nem látjuk soha töb-
bet. Az enyém vegyes anyag, jó és minõségi válogatás... Errõl jut
eszembe, hogy a nagyon tehetséges Párkányi Raab Péter szobrászmû-
vész munkáit bemutattuk Párizsban egy vásáron, azután valaki annyi-
ra megszerette, hogy a kínai seregszemlére is kivitte. Nagy sikerrel sze-
repelt, sõt az ottani hatalmas katalógusba is bekerült a neve. Ez nagy
elismerés a mûvész részére, s kicsit nekünk is. Remélem, az elkövetke-
zõ években sok ilyenrõl tudok beszámolni.

Rajzok és versek
A forró nyárban fiatal olasz festõ mutatkozott be a Koller Galériában. Az l969-ben
született Francesco Balsamo a messzi Szicíliából indult, és a római akadémián át ju-
tott el fiatalon a kiállítás lehetõségéhez.

Francesco Balsamo



Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester rövid kö-
szöntõjében elmondta, hogy a mûvészek egy ré-
szét személyesen ismeri, akad, akivel a megnyitó
elõtt mutatkoztak be egymásnak, és sajnos egyi-
kükkel, Dávid Attilával már sohasem foghat ke-
zet, hiszen õ már nincs közöttünk. Kellemes és

megnyugtató élmény, hogy az alkotók a Várke-
rület lakói, illetve sokszor megfordulnak ezen a
környéken. 

Végigtekintve a kiállított munkákon, felme-
rül a kérdés, hogy vajon mi hajtja, mi inspirálja
a mûvészeket? Mindannyian sajátos nézõpont-

ból tekintenek a világra. Ugyanaz a táj, ugyanaz
az épület egészen más alakját mutatja a képe-
ken, mint ahogy mi látjuk a valóságot. A mûvé-
szet szerepe bármennyire is a visszatükrözés, az
alkotás mindig teremtõ erejû.  Ha a nagy anna-
lesek nem is méltatják majd, e kiállításon mégis

jó látni a szellemi útkeresést. E mûvek között
minden érdeklõdõ találhat magának elgondol-
kodtató fényképet, festményt vagy akárcsak
ezek egy-egy apró részletét - zárta köszöntõjét a
polgármester.

Kiállításmegnyitó-beszédében Szakolczay La-

jos mûvészeti író az eltérõ nemzedékhez tartozó
alkotók egyéni pályáját vette össze egymással. 

Vékás Magdolna cinotípiái – szürreális fotói –
antikolt, barnás színekkel idézik fel az Ablak cí-
mû sorozatban megörökített épületek különös
stílusú nyílászáróit. A látogató elõtt a teljes épület
emléke kirajzolódik, ha rápillant többek között a
Gresham-palota, a kalocsai Érseki palota vagy az
állatkert pavilonjának ablakaira. Vékás Magdol-
na az Orvostörténeti Múzeum fotográfusa. A
Fiatal Fotómûvészek Stúdiójában merített papír-
ra készült fényképekkel kezdett kísérletezni.
Felvételeinek a papír textúrája jelentéstöbbletet
és mély líraiságot ad.

A 33 évesen 2000-ben elhunyt Dávid Attila
festményei színvilágukban, és szürrealitásukban
is rokonai a fényképeknek. Barnás, illetve tojás-
héjszínû olaj- vászon és olaj-farostlemez képei - a
Pózna, a Félarc, a Frivol vagy a Szakadék - egyér-
telmû tehetségrõl árulkodnak.

Az idõsebb nemzedéket képviselõ Benkõ Cs.
Gyula, Dózsa Farkas és Borsos Miklós tanítvá-
nyaként végzett az Iparmûvészeti Fõiskolán,
majd a milánói Brera Szépmûvészeti Akadémián
tanult tovább. Fantasztikus portréi – köztük
Weöres Sándoré – szinte hiperrealisták. Tájké-
pein gyakran föltûnik Salzburg, és az Alpok pano-
rámája.   

Csóka László tagadhatatlanul erdélyi festõ. Az
Almát szedõ öregasszony, a Trézsi, a Téli erdõ
vagy a Reggel címû képein a táj, és a természetben
élõ ember együtt jelenik meg. E különös világú
mester egyik – itt be nem mutatható – munkája
egészen más stílust képvisel, és elárulhatjuk, hogy
minden bizonnyal ez a festménye mind között a
legnépszerûbb. Mert melyik kerületi kisgyerek
nem látta még a Franklin utcai játszótér tûzfalát,
amelyre Sajdik Ferenc tervei alapján Csóka László
festette meg a magyar rajzfilmek emlékfalát? 

A kiállítás július 31-ig, keddtõl szombatig, 11 és
18 óra között tekinthetõ meg a Batthyány u. 67.
szám alatt. r. a.

Némi túlzással azt is írhatnám, hogy ezt az
együttest a történelem hozta létre. Az ifjúság

természetes szabadságvágya, amikor az 56-os for-
radalom leverése után újra szorosra zárult körénk
hazánk amúgy is szûkre szabott határa.

Mi pedig, akkori fiatalok, utazni, látni, tapasz-
talni vágytunk egy másik, szabadabb világba.
Sportolóként már nem vihettük volna sokra, tré-
fálkoztunk egymás között, nem rúghattunk jelké-
pesen sem a labdába. A zene azonban, segíthet-
ne, vélték barátaim s így – külön-külön is kiváló
énekesekként, muzsikusokként,- csapatba verõd-
ve, bízva a mûvészetek határok fölöttiségében,
kissé területenkívüliségében.

Turnéink kezdetén, az ötvenes években, még
Prága volt az álomváros, ahová elõször eljutot-
tunk, óvárosának több emeletes reneszánsz-ba-
rokk házaival, sötét gót templomaival, a Károly
híd szobraival, a Hradzsinba vezetõ ódon lép-
csõkkel, a Kampa félsziget velenceies hangulatá-
val, Prága, „a városok édesanyja”, ahogy címeré-
ben büszkén állott.

Azután lassan kinyílt az út Nyugat felé, a „til-
tott gyümölcs” zamatával, s megérkeztünk, ma-
gunk csinálta kórusunkkal, amelynek én persze
nem dalnoka, csak levelezõ- konferáló titkára vol-
tam, a bécsi Westbahnhofra. A hidegen csábító
neonfények között olykor szinte megszeppenten,
lehajtott fejjel vonultunk, a Mariahilferstrasse és
a Kärntnerstrasse útjain, s a helybéliek között
frissen szabott zakónk is szinte ódivatúnak lát-
szott, vagy annak éreztük, szegénységünkben, ki-
szolgáltatottságunkban. Hiszen az elsõ fellépésig
egy idegen fillért sem láttunk, s a nácik építette
beton- erõdítmény fullasztó, ablaktalan pincefül-
kéiben háltunk, máskor meg örömlányok becsa-
li szállójában, a Lerchenfelder -, az ottani Pacsir-
tamezõ utcában.

Egyszer ugyan, ha fagyoskodva, de rangosab-
ban is, a még magyar tulajdonú, Fischer von
Erlach építette Mária Terézia korabeli magyar
testõrségi palota hideg, de tágasabb termeiben.
De mégiscsak „kint” voltunk, lelkes és rokonszen-
vezõ tapsokat, õszinte elismerést is arattunk és
csodákat láttunk.

A turnék, késõbb már rendszeresen, Dél felé,
mindig Velencében kezdõdtek. Tisztelgõ, piros-
fehér-zöld szalagos kis koszorúnk évekig virított
azután Monteverdinek, a madrigálok szülõatyjá-
nak emlékkövén, a Tizian és Canova sírját is õr-
zõ Frari templomban. Dalolt a kórus a firenzei
Pitti palotában, autóztunk Umbria és Toscana
õszi, arany- és bíborleveles kertjei között, robog-
tunk az akkor még vadonatúj Autostrada del
Sole-n, „a Napfény országútján,” s hegyi kanya-
rok, égmagas viaduktok, véget nem érõ alagutak
után kifutottunk az olaszok Riviérája után a
franciákéra, s megérkeztünk az Angyalok öblé-
be, a Nizza elõtt elterülõ kavicsos tengerpartra,
hogy legalább lábfürdõt vegyünk a friss, de hi-
deg sós vízben, tavaszvégi utjainkon meg ott bá-

mulhattuk többször a divatos, lenge fürdõ ru-
hás, sellõhajú lányokat.

S egyszer jött, elõszörre, két napos vonatozás
után, az annyiszor áhított Párizs. Még feketére

mart, füstös házak között robogtunk be, Ady,
Kosztolányi, Márai után, a Gare de l’Est-re, lak-
tunk zugszállók lichthofos, ingó padlójú szobái-
ban, nem messze a csábító hírû Pigalle-tól, a
Montmartre tövében, ettük a diákmenzán az ízet-
len zöldséglevest vagy egy pohár híg bor mellett az
ingyen járó, korlátlanul fogyasztható mustáros
baguette-et, majd fogadtak a cikornyás szépségû
Városházán, ahol – a hajdani fénykép tanúsága
szerint –télidõben is pántos szandálban álltam,
de köszönõ beszédemben azért kivágtam a rezet,
kissé hosszúra nyúltan is, az imádott francia nyelv
Pascal és Victor Hugo örökbecsû mondásain és
költeményein is megtanult, fennkölt stílusában.
Madrigál: a reneszánsz olasz, angol, németalföl-
di, francia dallamok, Bartók és Kodály dalai a kó-
rus ajkain végigzengették Európát, koncertez-
tünk kastélyokban templomokban, hangver-

senytermekben, rádióstúdiókban, egyszer a Ver-
sailles-i királyi palota kápolnájában. Megszáll-
tunk vidéken is, például Loire menti városkában,
kedves, ajnározó családoknál, énekeltünk és
megaludtunk a Genfi tó partján, egy elõkelõ sváj-
ci leánynevelõ intézetben, ahol a „Mûvelt háziasz-
szonyképzõ Intézet” hallgatói, maharadzsák és
milliomosok leánykái tiszteletünkre estélyibe öl-
töztek, és gyertyafényes vacsorájukon maguk
szolgáltak fel. Távozóban, még kora reggel, ébren
vártak, köszöntek el tõlünk, mindegyikünknek
egy-egy szép narancsot átnyújtva, s így tõlünk ka-
pott osztályzatuk „kitûnõ” lett.

Ha tavasszal keltünk útra, smaragdzölden, sár-
ga kutyatej-szõnyeggel borítottan virultak az oszt-
rák, a svájci rétek, virágos buborékokként szálltak
el mellettünk e gazdagabb tájak gyümölcsös kert-
jei s a kisvárosok kristálytiszta járdáin egyszer, -
tréfából, dacból? – meg is falatoztunk, – mert le-
hetett!

Átkeltünk az Alpokon, hógolyóztunk egy ki-
csit, majd két ezer méteren a tenger felett, felpú-
pozott Trabantjainkban, Skodáinkban, Wart-
burgjainkban nemzetközi rangú énekesnõink-
kel, akik szerény útitársakként kuporogtak mel-
lettünk. Egyszer egyik, a tetõre spárgázott bõrön-
döm el is szállt valahol útközben, de legvégül
mégis rámtalált, ismeretlen jótevõknek köszön-
hetõen már várt rám következõ állomáshelyün-
kön, Brüsszelben. Addig estjeinken Ötvös Péter,
kiváló zeneszerzõ barátunk kölcsön- szmokingjá-
ban feszítettem.

Madrigál: e szépséges, nemes, hódoló és vidám
dallamok röpítettek át, kissé megkésett fiatalsá-
gunk éveiben a hidegháborútól, drótsövényes
határzártól, vizslató õröktõl szabdalt Európán,
mint akiket két-három hétre szabadságoltak, a
még hiány-gazdaságos, zordabb Kelet-Európá-
ból, hogy a jólét, a szabadság, az életöröm s a mél-
tóbb emberi lét ízeit-színeit megkóstolhassuk.
Hegyeshalom vagy Rábafüzes után idehaza a
Nyugat csillámló fényei hirtelen kihunytak s a
magyar éjszakában, a hazatérés örömében, de
mindig egy kis gyomorremegéssel is, egy-egy gyér
lámpás vagy sápadt fénybúra jelezte falvaink, vá-
rosaink közellétét.

Madrigál: e máig felejthetetlen utakon mégis,
gyakran a kocsikban is, vidáman harsogtuk a
„Viva tutte le vezzose…”-t, a nõk örök-víg himnu-
szának kezdõsorát, ahogy mindig felhangzott
koncertjeink végén Kodály gyönyörû Esti dala,
amelyet mindenütt viharzó tapssal jutalmazott a
mûvészeinknek, de hazánknak is együttérzéssel,
barátian szurkoló közönség.

Köszönet hát az elsõ tíz esztendõért, amelyet
hõskorában az együttessel tölthettem, az él-

ményekért s a szépségek, felfedezések kimeríthe-
tetlen tárházáért, amelyekkel útjainkon mindig
elkápráztatott és megajándékozott, szabadságra
és öntudatra is nevelõ közös hazánk, a „vén” és
mégis örökifjú Európa.                     Sediánszky János
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Üdítõ kiállítás a Várnegyed Galériában

Megható és baráti együttlét keretében ünnepelték a közelmúltban a Litea könyvesházban a Budapesti
Madrigálkórus fennállásának ötvenedik évfordulójára megjelent könyv bemutatóját. A „Madrigáltör-
ténet” címû kötetben, amely a Holnap kiadó gondozásában, Elmer István összekötõ szövegeivel, interjú-
ival jelent meg, megelevenedik, visszaemlékezésekbõl, dokumentum értékû felvételekbõl, ez a fél évszá-
zados múlt, az élményekben, izgalmakban és sikerekben gazdag mûvészi munka, megszámlálhatatlanul
sok koncert, rádió- és televízió- felvétel, szerte a nagyvilágban, és persze hazai pódiumokon is. Szekeres
Ferenc, a kórus örökös vezetõ karnagya, alapítója, Takács Klára operaénekes s a fél évszázaddal elõbbi
kezdettõl, baráti társaságból, szinte hajdani „õrangyalokként” fogtak közre Barlay Zsuzsa és Gábor
Artemisz operaénekesek, ült tõlem kartávolságra Czigány György és Forrai Zsuzsa, és mindannyian ifjú-
ságunkat kaptuk egy kicsit vissza, élhettük át együtt újra, a lelkes, meghatottan figyelõ és együttérzõ kö-
zönség körében. Bõ évtizedet tölthettem, utazhattam együtt a Madrigálkórussal, amíg csak hivatali mun-
kám engedte s valóban köszönetképpen, s mindannyiukra, az azóta eltávozottakra is gondolva, hálás
megemlékezésként fûzöm e kis írást a kórus szép, ünnepi kiadványához. 

Madrigáltörténet
A Budapesdti Madrigálkórus ötven éve

Sediánszky János a Madrigálkórus párizsi hangversenyérõl
nyilatkozik a Francia Televízió riporterének, l960-ban

A kórus az 1970-es években

A kiállításon dr. Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntötte a mûvészeket. Képünkön Dávid Attila özvegye, Benkõ Cs.
Gyula, Vékás Magdolna és Csóka  Lászlõ

Négy alkotó, négy stílus, ám közös bennük, hogy mindannyian kötõdnek az I. kerülethez. Június 25-én,
a Várnegyed Galéria nyári elsõ csoportos kiállításán Vékás Magdolna fotómûvész, valamint Benkõ Cs.
Gyula, Csóka László és Dávid Attila festõmûvészek alkotásaiból nyílt tárlat. (Folytatás az 1. oldalról)

Ízelítõ a 18 kérdésbõl álló kérdéssorból: Melyik
magyar színésznõ nevét viseli a Gobbi Hilda által
alapított színészmúzeum?  a) Tolnay Klári b)
Bajor Gizi c) Lukács Margit (a helyes válasz a „b”).
Akinek kedve volt, játszhatott tovább, mert a
kuplé-, sanzon- és operettirodalom alkotóival
kapcsolatos kérdésekbõl ugyancsak összeállítot-
tak egy totót. A tárlókban  kamarakiállítás idézte
fel az 1920-as években népszerû Vízváry Mariska
pályáját, és a könyvtárosok ez alkalommal kósto-
lót kínáltak a színésznõ Száz specialitás címû sza-
kácskönyve alapján készült süteményekbõl.
Késõ este Palya Bea koncertjét kísérte a legna-
gyobb érdeklõdés. 

Mindeközben a Történeti Múzeumban Kirá-
lyi találkozások… címmel folytatódtak a rene-
szánsz királyi udvar életét bemutató programok.
Jeszenkovitsné Gebhardt Margit múzeumpeda-
gógus egy-egy hétvégén a gyerekeket öltözteti
korhû ruhákba, és velük eleveníti fel Mátyás és
Beatrix életének látványos jeleneteit. Ezúttal
azonban a felnõtt látogatók ölthették magukra a
bársony jelmezeket, és õk tanulták meg a 15. szá-
zadi illemszabályokat. Az „udvarnép” az éjszaka
során további élvezetek részese volt: a reneszánsz-
kertben tûzzsonglõrök elõadásában, majd lant-
muzsika mellett borozgatásban részesült, aki ép-
pen arra járt.

A gyerekek, és a harcias szellemû férfiak min-
den bizonnyal a Sziklakórházat és a Kapisztrán té-
ri forgatagot is felkeresték. A Magdolna torony
elõtt  középkori katonai tábort létesített a
Hadtörténeti Intézet és Múzeum, ahol a hold-
fényben zajló harcászati és közelharc bemutatók,
csatajelentek, divattörténeti bemutatók, fegyver-
kovácsok, nyeregkészítõk és fazekasok között éj-
jel 2-ig zajlott az élet.  A budai Vár területére ezút-
tal több mint tizenötezren látogattak el a Múzeu-
mok éjszakáján. roj

Éjjel a múzeum 
tetején...
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Szakítani vagy együtt maradni
Folytatva az elõzõ cikkben leírt történetet, újabb
megbeszélésre hívtam Évát és Pétert. Éva azt
kérte, segítsem hozzá, hogy megmaradjon a
kapcsolatuk. Elmondta, hogy Péter az igazi sze-
relem számára, még a gyermekei édesapját
sem szerette ennyire. Úgy érzi, Péter is szereti õt
annyira, hogy újra lehet építeni a kapcsolatukat.

Péter érkezett elõször. Kissé akadozva
mondta el, hogy nem érzi magát szabadnak eb-
ben a kapcsolatban. Éva szeretete agyon nyom-
ja. A másik kellemetlen tényezõ, hogy Éva gye-
rekei sem fogadták el õt. Péter nem is akarta
õket nevelni, de barátként néha próbálta õket
más irányba terelni. 

„Éva igyekezett a gyerekeket érzelmileg kö-
zelíteni hozzám, de mivel az édesapjuk hatása
alatt is voltak, a láthatások után mindig úgy
éreztem, még barátnak sem tudnak tekinteni.
Éva ezt nem vette komolyan, bagatellizálta, pe-
dig ez engem bántott” – mondta Péter.

Mit szeretne Péter? – kérdeztem.
„Szeretnék szabadon jönni-menni, és látni a

saját kisfiamat úgy, hogy ne legyek mindig gya-
núsítva a volt feleségemmel.”
Éva gyanúsítgatásainak van valami valós alapja?
A láthatások során nem újították fel a régi kap-
csolatot? – kérdeztem.

Péter határozottan és õszintén nemmel vála-
szolt. „Sokszor, míg Edit dolgozik, én vagyok a
gyerekkel, játszunk, boldogok vagyunk. Mind-
össze egyszer, hazajövet a munkából, úgy, mint
valaha régen beletúrt a hajamba. Ezen kívül más
nem történt.”

Figyelmeztettem, hogy a volt feleség közele-
dése – már az elõzõ, túl racionális kapcsolatuk-
ra emlékezve – inkább érdek ízû, és a csúnya,
harcos, konfliktusos válás után nem tanácsos új-
rakezdeni.

Mennyi maradt a szeretetbõl, szerelembõl
Éva iránt?

Péter hosszasan gondolkodott, majd megle-

põen így válaszolt: „Talán 10-20% ahhoz ké-
pest, ahogy a kapcsolatunk indult. Nem szeret-
ném megbántani Évát, mert rendes, szeretõ
ember, de szeretnék egy kicsit külön élni tõle, és
meggyõzõdni arról, mennyire is hiányzunk egy-
másnak.”

Ekkor Éva csengetett, és bejött csinosan, hó-
dítóan, azzal a tudattal, hogy kapcsolatuk új, po-
zitív fordulatot vehet. Megkérdeztem még egy-
szer mindkettõjüket: hogyan tovább? Éva az
együtt maradás és a kapcsolati hibák kijavítása
mellett tette le a voksát. Péter a különköltözést,
mint a kapcsolat próbatételét próbálta elõtérbe
hozni.

Kimondta, hogy õ már nem érez olyan mér-
tékû szeretetet és szerelmet, amely elég lenne a
kapcsolat folytatásához. Éva megrendült és
könnyezett, most fogta fel, hogy Péter már nem
szereti õt úgy, mint ahogy vágyta, remélte.

Az emberi kapcsolatok elszakadása nagyon
fájdalmas, akár elhagyó, akár elhagyott legyen
is valaki, mindkét fél lelkileg sérül! Az elhagyot-
ton elõbb, az elhagyón késõbb jelentkezik a
gyászfolyamat, amelyet az egymástól való el-
szakadás okoz.

Megállapodtak, hogy Péter azonnal elköltö-
zik, de igyekeznek emberi módon megbeszélni
egymással az elválás tanulságait.

Búcsúzóul mindkettõjüknek tanulságul el-
mondtam, ha ezután új kapcsolatot létesítenek,
mire ügyeljenek, hogy az majd ne így végzõd-
jön. Éva szabad emberként, teljes érzelemmel,
szerelemmel tudott odafordulni Péter felé, aki
éppen akkor volt (kitaszított) válófélben. A sza-
kítási gyásza elején, még a depresszió, agresz-
szió okozta konfliktusok fázisában nem tudta
igazán – akarata ellenére - érzelmeit úgy sza-
baddá tenni, ahogy azt õ gondolta, illetve Éva
szerette volna. Jól esett Éva szeretete, szerelme,
amely átsegítette õt a válásának gyászfolyama-
tán, kihúzta õt a depresszióból, a harag fázisából,
és elfogadtatta vele a válás tényét.

Évának tehát tanulság - és mindenkinek, aki
e cikket olvassa –, hogy lehetõleg olyan ember-
tõl, aki éppen válik, vagy közel van a szakítás-
hoz, ne várjunk reális, valóságos érzelmeket.
Neki leginkább arra van szüksége, hogy valaki-
ben megkapaszkodjon, és kihúzza magát az el-
szakadás érzelmi szakadékából.

Péter tanulsága pedig, hogy nem szabad egy
tönkrement kapcsolatot csak azért újra kezdeni,
hogy a gyermekünk közelében maradhassunk,
mert ezt a gyermek késõbb megérzi. Ami a szü-
lõk között egyszer elromlott, az legtöbb esetben
késõbb újra megismétlõdhet. Feszültségben fel-
nõni egy gyereknek pedig sokkal rosszabb, mint
tudni és érezni azt, hogy a szülõk bár külön él-
nek, szeretetükre mindig számíthat. Így ért vé-
get a történet, tisztán látnak és a késõbbiekben
nem gyötrik egymást. Ez is siker!

dr. Sebestyén Tamás pszichológus
PPáárrkkaappccssoollaattii  vváállssáággookk,,  ggyyeerrmmeekknneevveellééssii,,  sszzeexxuuááll--ppsszzii--
cchhoollóóggiiaaii  pprroobblléémmáákk  mmeeggoollddáássááhhoozz,,  ppáárrkkaappccssoollaattii  mmeeddiiááccii--
óóhhoozz  sseeggííttssééggeett  iiggéénnyyllõõkknneekk  iiddõõppoonntt  eeggyyeezztteettééss::  0066--2200--
449944--66220000..  

Lélekgyógyász
Bíróság kereste – elfogták
Egyre több eredményt hoznak a visz-
szatérõ közterületi ellenõrzések. Az
utóbbi két hétben az akciók során a
közrendvédelmi osztály emberei há-
rom körözött személyt állítottak elõ.
Mindegyikük ellen bírósági körözés
volt érvényben.

Új rendõrök a kapitányságon
Az ország különbözõ rendvédelmi ok-
tatási intézményeibõl hatszáz rendõr
kerül a napokban budapesti szolgálati
helyekre. Közülük tizenöten az elsõ ke-
rületi kapitányság állományát gyara-
pítják. Felszerelésük és eligazításukat
követõen július közepén kezdik meg
munkájukat a kerületben. A fiatal rend-
õrök érkezésével jelentõsen nõ a kapi-
tányság reagáló képessége, illetve to-
vább erõsödik a közterületi rendõri je-
lenlét. 

Kábel tolvajok rendõrkézen
A bûnözõi arrogancia kirívó példája az a
kábellopás sorozat, aminek néhány
nappal ezelõtt vetett véget a rendõr-
ség. Június utolsó napjaiban lakossági
bejelentésre az Attila út és az Alagút út
keresztezõdésénél a vezetékcsatorna
lejárata körül ügyködõ személyeket
akart ellenõrizni a kerületi járõr. A
rendõröket látva a munkásruhába öltö-
zött bûnözõk megpróbáltak elmene-
külni, két személyt azonban sikerült el-
fogni. 

Mint kiderült a banda a telefontársa-
ság rézkábeleit dézsmálta. Elõször a
környék csatornalejáróinál elvágták a
föld alatt futó vezetékeket, majd az
Alagút úti központi aknából megpró-
bálták kiemelni az értékes kábeleket.

Szerencsére a rendõrök még idõben
érkeztek, hiszen a levágott negyven-
egy rézkábelbõl harminckét darabot
már felpakoltak egy közelben álló te-
herautóra. Az elõzetes kárbecslés alap-
ján a lopási érték körülbelül 700 ezer
forint a teljes kár a rongálási értékkel
pedig bõven meghaladja az egymilliót.

A szakszerû elkövetésbõl a rendõrök
arra következtetnek, hogy nem a kerü-
leti volt a társaság elsõ „munkája”, így a
nyomozás során a hasonló de egyelõre
ismeretlen tetteses eseteket is meg-
vizsgálják a szakemberek. 

Pórul járt a gépkocsi feltörõ
Jobb híján a menekülést választotta az
az autófeltörõ, aki június 28-án fényes
nappal próbált meg kinyitni egy autót
a Bem rakparton. Az egyik közeli álló-
hajón tartózkodó tulajdonos ugyanis
észrevette a kocsija körül tüsténkedõ
bûnözõt és barátait segítségül hívva
üldözõbe vette. Egészen a Szalag utca
egyik építkezéséig tartott a hajsza, itt
azonban a ravasz tolvajnak sikerült
egérutat nyernie. Mint késõbb kide-
rült, az építési területen eldobta sze-
müvegét, pólóját pedig egy gazdátlan
kabátra cserélte és megpróbált elve-
gyülni a munkások között. Az idõköz-
ben kiérkezõ járõrök eszén azonban
nem sikerült túljárnia, a rendõrök
ugyanis körbevették a területet, majd
egyenként ellenõrizték az építkezé-
sen dolgozókat, így az elkövetõnek
nem volt esélye a menekülésre. Mint
kiderült a pórul járt autófeltörõ ellen
több körözés van érvényben, lopás
miatt pedig korábban tíz hónap fel-
függesztett börtönbüntetésre ítélték.

-pp-

Kék hírek

Békebeli tabáni patika
Még csak néhány hónapja nyitott meg, de máris több száz törzsvásárlóval büsz-
kélkedhet a Tabán Gyógyszertár. Az Attila út 37. alatti volt patyolat helyén
mûködõ patika elõzékeny kiszolgálással párosuló békebeli hangulattal és szá-
mos eredeti ötlettel, többek között pontgyûjtõ akcióval várja a kerületieket. 

Elsõ vásárláskor mindenki egy bankkártya formájú elektronikus leolvasást
lehetõvé tevõ pontgyûjtõt, valamint egy doboz C vitamint kap ajándékba. Az
ingyenes kártya a vásárlás összegétõl függetlenül ötven ajándékpontot tartal-
maz, majd minden további alkalommal kétszáz forintonként egy ponttal nõ
a kártyatulajdonos egyenlege. 

Ráadásul mindig a teljes vételárat veszik alapul, azaz támogatott gyógyszer
esetében nem a ténylegesen kifizetett összeg után, hanem a termék valós ára
alapján számolják a pontokat. Vásárlás nélkül is gyarapodhat a pontok szá-
ma, hiszen a születés és névnapok alkalmából ajándékpontokat írnak jóvá. A
pillanatnyi egyenleg bármikor lekérhetõ a gyógyszertárban, a pontok pedig a
külön erre a célra létesített vitrinben tárolt termékekre, vitaminokra, táplá-
lék kiegészítõkre és még sok minden másra beválthatók. Az ajándékokat úgy
válogatták össze, hogy átlagos gyógyszerfogyasztás mellett már néhány hónap
eltelte után érdemes legyen felhasználni a kapott pontokat.

A kedvezmények sora azonban ezzel nem ér véget, karácsonykor ugyanis
valamennyi törzsvásárló sorsoláson vesz részt: a fõdíj egy nagyméretû plazma
televízió, míg további két szerencsés egy wellness hétvégét, illetve egy digitá-
lis fényképezõgépet nyerhet. 

Nincs hiány kiegészítõ szolgáltatásokban sem, minden hónap elsõ hétfõ-
jén a délutáni órákban ingyenes hajvizsgálatra várják az érdeklõdõket, míg a
patika két kilométeres körzetében házhozszállítást is vállalnak. A szolgáltatás
fekvõbetegek számára ingyenesen vehetõ igénybe. 

Természetesen jut idõ a patikában kapható gyógyszerekkel, gyógyhatású
termékekkel, étrend kiegészítõkkel kapcsolatos tanácsadásra is. Sokszor elõ-
fordul, hogy a kért terméknél létezik egy olcsóbb, de ugyanolyan hatékony
készítmény. Ilyenkor a gyógyszertár szakemberei felhívják a vásárlók figyel-
mét a választási lehetõségre, ami adott esetben jelentõs megtakarítást ered-
ményez. Szintén „pénztárcakímélõ”, hogy valamennyi hazai egészségpénztár
kártyáját és utalványait elfogadják. A heti hatvanórás nyitva tartás garancia
arra, hogy a szomszédban található háziorvosi rendelõbe érkezõk biztosan
nyitva találják a gyógyszertárat. Ami a terveket illeti, szó van egy automata
gyógyszerkiadó automata telepítésérõl. Ha az elképzelés megvalósul a nem
vényköteles termékeket sorban állás nélkül lehet majd megvásárolni a
Tabán Gyógyszertárban.  

Kilenc hétvégén át tart Budapest leghosszabb kulturális fesz-
tiválja a Nyár a Lánchídon programsorozat. A gyalogosok-
nak átadott legrégebbi budapesti hídon a legkülönfélébb ze-
nei attrakciók és népszerû elõadók mellett, különleges artista
produkciók, folklór mûsorok valamint kirakodóvásár várja
az érdeklõdõket. A fõváros tervei között szerepel, hogy a
Lánchidat ne csupán a nyári idõszak hétvégéin, hanem egész
évben elzárják az autóforgalom elõl. 

A gyalogosoknak átadott hídon minden hétvégén az állan-
dó programok mellett más-más zenei és színházi stílus kép-
viselõi lépnek fel. Szombatonként 11 órakor az ördögboto-
sok, trillások, utcai mutatványosok megjelenésével kezdõ-
dik a vásári forgatag, ahol a magyar képzõmûvészek és népi
iparmûvészek portékái mellett gasztronómiai ínyencsége-
ket kínálnak.

A Lánchíd születésnapján a zene mellett a színház és a
tánc kap fõszerepet. A gyerekeket mesejátékkal és gyermek-
játszóval várják, a felnõttek szórakozásáról az Agostones, a
Grand Hotel Budapest, a Budapest Klezmer Band és a sztár-
vendég Doretta Carter mûsora gondoskodik. A Hídünne-
pen mutatják be a nagyközönségnek a Budapest Fringe
Fesztivál idei díjazottjait. 

Világzenei formációk veszik birtokba a hidat július elsõ
hétvégéjén. Délután négy és este tíz óra között többek között
fellép a népzenei és más tradícionális zenei alapokat a jazz és
a könnyûzene világával elegyítõ EtnoRom, az Ajde Braco
vagy az Electric Zuboly Orchestra. Szombat este kilenc órá-
tól a mûfaj szerelmeseinek legnagyobb örömére Palya Bea és
vendégei adnak nagyszabású koncertet. 

Július 12-én és 13-án a performansz hétvégén mutatvá-
nyosok, bohócok, tûzvarázslók hoznak vidámságot a hídra.
Itt lesz a Brass Cirkusz és a Bábakalács Bábszínház, este pe-
dig Méhes Csaba szórakoztatja a család apraját s nagyját. 

A következõ héten a különleges zenei hatások, próbálko-
zások hétvégéjén a különbözõ zenei mûfajokból új stílust
létrehozó úgynevezett crossover produkciók, köztük Szirtes
Edina ,,Mókus” és zenésztársai lépnek fel. 

Július utolsó hétvégéjén újra jazz szól a hídon. A tavalyi év-
hez hasonlóan idén is a hazai és nemzetközi jazzélet repre-
zentánsait sikerült megnyerni, így újra koncertet ad a Dés
András Trió és a Balázs Elemér Group. Vasárnap este a
Modern Art Orchestra játéka zárja a jazzhétvégét. 

Augusztus 2-3. között a 20. század legnépszerûbb könnyû-
zenei irányzatait hozza el a hídra a Woodfish, a Nossa, a Jerry
Lee Lewis Memorial Band. Az utcabáli hangulatról Marót
Viki és a Nova Kultúr Zenekar koraesti bemutatója gondos-
kodik. 

A következõ augusztusi hétvége a klasszikus zene jegyében
telik. A könnyed mégis tartalmas szórakozásról olyan for-
mációk gondoskodnak mint a Corvinus Quartett a Brass
int he Five, a Strucz Quartett, vagy a Bachtól a Beatlesig min-
den hangszeren „játszó” Quattrocelli. 

A nyár a Lánchídon utolsó hétvégéjén augusztus 16-17.-
én a Várban megrendezésre kerülõ Mesterségek Ünnepé-
hez kapcsolódva a hazai népzene és a világzene jeles képvise-
lõi adnak egymásnak randevút. A „képzeletbeli múltkutatá-
son” olyan nevek kísérik az érdeklõdõket mint Bácsi Gyur-
ka és barátai, a Tükrös Zenekar, valamint Szokolay Dongó
Balázs.   

Budapest leghosszabb kulturális fesztiválja

Nyár a Lánchídon 2008

Idén nyáron minden eddiginél gazdagabb programkínálat-
tal várja a zenebarátokat a Fõvárosi Állat- és Növénykert. A
Zenés állatkerti esték programsorozat keretében ugyanis
összesen tizenhárom koncertre kerül sor a nyár folyamán.
A fellépõk között többen – így a Benkó Dixieland Band, a
MÁV Szimfonikus Zenekar, vagy a Hot Jazz Band is – visz-
szatérõ vendégek az Állatkert zenei színpadán. Lesznek
azonban olyan együttesek, zenekarok is, akik elõször ad-
nak koncertet a városligeti intézményben.

A Zenés állatkerti esték programsorozat koncertjei több-
nyire 20 óra 30 perckor kezdõdnek a Nagy-tó Pálmaház fe-
lõli oldalán. A koncertre érkezõ látogatók elõtt 19 órakor
nyitják meg az Állatkert kapuit. 

A koncert kezdéséig a Pálmaház és az Akvárium nyitva
tart a koncertlátogató közönség számára, a Fõkapu kör-
nyékén és a Nagy-tó partján is lehet sétát tenni (napnyug-
táig az emuk, a flamingók, a Derby-kenguruk, a borjúfó-
kák, a pápaszemes pingvinek és a Nagy-tó vízimadarai is
láthatóak lesznek), és fel lehet keresni a Japánkertet is. Az
ülõhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. A
koncertek idején a pálmaházi kávézó meghosszabbított
nyitva tartással üzemel. A Barlang étterem kerthelyiség-

ében hideg és meleg ételkülönlegességeket kínálnak a
koncertlátogatónak.

A koncertekre (2900 Ft-os egységáron, illetve egyes kon-
certekre 1900 Ft-os kedvezményes áron) a helyszínen, azaz
a Fõvárosi Állat- és Növénykertben, valamint az ismert
jegyirodákban válthatók jegyek. 

Program 
Július 9. (szerda) 20.20 órakor – MÁV szimfonikus Ze-

nekar: Operadallamok (vezényel: Werner Gábor) (esõ-
nap: július 10.). 

Július 16. (szerda) 20.20 órakor – Hot Jazz Band (esõnap:
július 17.).

Július 23. (szerda) 20:20 órakor – Cotton Club Singers
(esõnap: június 24.).

Július 30. (szerda) 20.20 órakor – Benkó Dixieland Band
(esõnap: július 31.). 

Augusztus 6. (szerda) 20.20 órakor – Budapest Ragtime
Band (esõnap: augusztus 7.).

Augusztus 13. (szerda) 20.20 órakor – Budapest Klezmer
Band (esõnap: augusztus 14.)

Augusztus 27. (szerda) 20.20 órakor – Szent István Király
Zeneiskola Ütõzenekara (esõnap: augusztus 28.) 

Zenés esték az Állatkertben 



IInnggaattllaann

HILL-ESTATE INGATLANIRODA 
11112255  BBpp..  IIsstteennhheeggyyii  úútt  110033//bb..  FFoollyyaammaattoossaann  kkeerreessüünnkk
iiggéénnyyeess  llaakkáássookkaatt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aaddááss--vvéétteellrree  ffiizzeettõõkkéé--
ppeess  üüggyyffeelleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK,,  GGyyoorrss
ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSS..  ÜÜggyyffééllffooggaaddááss  eeggyyeezztteetteetttt  iiddõõppoonnttbbaann..
TTeell..::  221122--22665566;;  0066--3300--99554455--779977..

II..  BBuuddaaii Várban, az Úri utcában 39m2-es fsz.-i galériázott
(11m2-es) egyedi fûtésû öröklakás eladó! Irányár: 21,5 M
Ft. Tel.: 06-20-540-6083.

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaatt--
llaanniirrooddaa  AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoo--
ssaann  kkeerreess  üüggyyffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LA-
KÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháázzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--
22113366,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu,,  wwwwww..wwaaggnneerr--
aa11@@cchheelllloo..hhuu..

VVáárr szomszédságában lévõ örökpanorámás, mûszakilag
felújított 40 m2-es világos, örökbérleti garzonomért vegye
meg az általam kiválasztott ingatlant, vagy nagyobb örökla-
kásra cserélném. Felújítandó és hitelátvállalás is érdekel: cse-
reérték 10,5 Mio Ft. Tel.: 06-30-461-2140; 2-143-203.

II..  LLooggooddii utcában III. emeleti (liftes) 78 m2-es, 2,5 szoba
hallos felújított Várra nézõ, jó elosztású, csendes, világos
lakás felújított házban 31,5 Mio Ft-ért eladó. Tel.: 201-
9475; 06-70-237-9030.

TTóótthh Árpád sétányon panorámás, napos, csendes, felújí-
tandó, háromszobás, 73 m2-es öröklakás 47 M Ft-ért el-
adó. Tel.: 06-70-523-1969.

DDíísszz térre nézõ II. emeleti 127 m2-es önkormányzati la-
kást kisebbre cserélünk. Tel.: 3750-435, reggel-este. 06-
20-398-7238, 06-20-569-2729.

TTuullaajjddoonnoossttóóll  kiadó a Tabánnál bútorozott, 64 m2 lakás
távfûtéses, téglaépítésû liftes házban, másfél szoba, hall,
étkezõ, erkély, internet, kábel TV. Tel.: 06-20-472-8172

II..  BBuuddáánn  a Krisztina körúton a Vérmezõnél - a Mikó utca
közelében - klasszikus jó állapotú polgári belméretû épület-
ben lévõ 144 m2-es, 3,5 szoba hallos, 2 erkélyes, emeleti,
egyedi gázfûtéses öröklakás eladó, mely 2 generációnak, iro-
dának vagy rendelõnek is kiválóan alkalmas. Irányár 36,9 M
Ft Wágner Iroda Tel: 212-2136, 0630/488-2203 e-mail:
wagnera2@chello.hu 

II..  BBuuddaaii Várban - reprezentatív, felújított épületben, 114
m2-es elegáns, nagypolgári, 2,5 szoba hallos, I. emeleti, cirkó-
fûtéses, jó állapotú, napfényes lakás örökbérleti joga átadó. A
nappali közel 50 m2-es elegáns szalon jellegû. Irányár: 39 M
Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail:
wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn a Naphegyen – a Gellérthegy utcában - klasszikus
polgári épületben lévõ a Gellérthegy felé panorámás, erké-
lyes 72 m2-es 3 szobás (1 amerikai konyhás nappali + 2 szo-
ba) egyedi gázfûtéses, gépészetileg 2 éve felújított, III. emele-
ti öröklakás. Irányár: 25,5 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddaaii  Várban - az Országház utcában, a Szentháromság
tér közelében - karbantartott épületben lévõ csendes belsõ
udvar felé nyíló, világos, jó állapotú, egyedi gázfûtéses, 28 m2-
es önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó. A lakás a tetõ-
tér felé elviekben bõvíthetõ. Irányár: 10,9 M Ft. Wágner Iroda
Tel: 212-1261, 0630/964-7065 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddáánn – az Attila úton - bauhaus-épületben lévõ, belsõ
kert felé is nyíló, remek alaprajzi elosztású, 105 m2-es, tágas,
napfényes, 2 szoba + hall + személyzeti szobás, 2 erkélyes, jó
állapotú, cirkófûtéses, azonnal beköltözhetõ összkomfortos
öröklakás eladó. Irányár: 26 M Ft Wágner Iroda Tel: 212-1261,
0630/488-2203 e-mail: wagnera1@chello.hu

II..  BBuuddaaii  Várban 6 lakásos kertes házban 26 m2-es (+ önál-
ló tároló) kertre nyíló egyedi gázfûtéses, felújítandó, világos
lakás örökbérleti joga átadó. Irányár: 7,9 M Ft. Összeköltö-
zõknek! A közvetlenül mellette lévõ 37 m2-es lakás örökbér-
leti joga is átadó. Wágner Iroda Tel: 212-1261, 0630/964-
7065 e-mail: wagnera1@chello.hu 

EEllaaddóó 2 szobás, Naphegyre panorámás, 56 m2-es fiatalo-
san felújított, csendes lakás a Krisztina körúton. Erkély, ko-
csibeállási lehetõség van. Ára: 21,5 M Ft. Tel.: 06-70-253-
4800.

II..  BBuuddáánn a Horváth-kertnél az Attila úton 49 m2-es I. eme-
leti 1,5 szobás, remek alaprajzi elosztású belsõ kert felé nyíló,
jó állapotú, összkomfortos öröklakás eladó. Irányár: 16,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Batthyány-tér közelében klasszikus polgári bel-
méretû épületben lévõ 51 m2-es hangulatos, jó állapotú, cir-
kófûtéses, 1,5 szobás lakás örökbérleti joga átadó. Csere-
irányár: 9,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-
7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii  Várban, karbantartott 7 lakásos házban, a Mátyás
templomra panorámás, 59 m2-es, 1,5 szoba hallos, jó állapo-
tú, összkomfortos, dongaboltozatos belterû lakás örökbérleti
joga átadó. Csereirányár: 22 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu. 

EEllaaddóó egy 105 m2-es, 5 különbejártú szobás, egyedi fû-
tésû, emeleti lakás a Várhegy oldalában, kiváló közleke-
déssel tulajdonostól. 37 Mio Ft-os irányáron. Tel.: 06-30-
260-7936.

II..  LLoovvaass  úton eladó egy 72 m2-es nagyteraszos és egy
120 m2-es nagypolgári luxuslakás, gyönyörûen rekonstru-
ált századfordulós villaépületben. Tel.: 06-30-567-3003,
www.ingatlan.com/sbdynamic.

II..  BBuuddaaii  Várban, Tóth Árpád felé nyíló jó állapotú, klasszi-
kus 138 m2-es, dongaboltozatos, duplakomfortos, cirkófûté-
ses, reprezentatív, 3 szoba + 2 félszoba + hall + étkezõs
önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 59
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-ma-
il: wagnera1@chello.hu. 

EEllaaddóó  lakásokat keresek a Várban és környékén. Tel.: 201-
9475; 06-70-237-9030.

XXIIII..  BBuuddáánn - Rácz Aladár úton - 3 lakásos kertes házban lé-
võ káprázatos panorámájú, teraszos, 114 m2-es amerikai
konyhás kialakítású, napfényes, csendes, duplakomfortos
öröklakás teremgarázzsal (+ 3 M Ft) + gépkocsi beállóval el-
adó. A lakás a tetõtér felé elviekben bõvíthetõ. Irányár: 69,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-1933, e-ma-
il: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Horváth-kert közelében legfelsõ emeleti 153
m2-es hangulatos, modern 1 nappali + 5 hálószobás 2 fürdõ-
szobás, belsõ 2 szintes 2 erkélyes belsõ átriumos kialakítású
öröklakás teremgarázzsal, tárolóval eladó vagy kiadó.
Irányár: 39,9 M Ft vagy bérleti díj: 190.000,- Ft/hó. Wágner
Iroda, tel: 212-1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagnera1-
@chello.hu.

II..  BBuuddaaii  Várban reprezentatív mûemléki környezetben a
Dísz tér közelében II. emeleti, napfényes, klimával felszerelt,
modern, jó állapotú, bútorozott, gépesített, felszerelt 78 m2-
es 1 + 2 félszobás összkomfortos lakás kiadó. Bérleti díj
100.000.- Ft/hó+rezsi. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

VVáárrbbaann  78 m2-es, 1,5 szobás, különleges hangulatú, igénye-
sen felújított öröklakás eladó. Irányár: 47,5 Mio Ft. Tel.: 06-
70-237-9030; 201-9475.

BBuuddaaii Vár oldalában 56m2-es 1+2 félszobás egyedi fû-
tésû II. emeleti felújított lakás eladó liftes házban, tulajdo-
nostól. Irányár: 23 Mió forint: Tel.: 06-30-260-7936.

SSzzaabbóó  Ilonka utcában 84 m2+8 m2 terasz, 2,5 szobás, fel-
újított IV. emeleti, klímás, Parlamentre, Dunára nézõ pano-
rámás lakás eladó 48,8 Mft. Tel.: 06-20-3939-689

EEggéésszzsséégg

SSzzíívv és érrendszeri szûrõvizsgálat. Gyors, fájdalommen-
tes módszer az érelmeszesedés kimutatására korhatár nél-
kül. Azonnali kardiológus orvosi kiértékeléssel. www.jo-
szivvel.hu. Jelentkezés: 06-30/954-0886.

SSzzoollggáállttaattááss

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  

vvíízz--,,  vviillllaannyysszzeerreelléésseekk,,  DUGULÁSELHÁRÍTÁS,,  
00--2244  óórrááiigg  hhééttvvééggéénn  iiss  ggaarraanncciiáávvaall..  

TTeelleeffoonn::  332211--33117744;;  0066--2200334422--55555566..

KKöönnyyvveellééss,, bevallások készítése társaságok, egyéni vál-
lalkozók részére, bérszámfejtéssel, teljeskörû ügyintézés-
sel. Tel./fax: 3758-734; 06-30-931-2894.

EELLMMÜÜ--nnyyuuggddííjjaass  jjaavvíítt: lakásvillanyt, villanycserépkály-
hát, hõtárolókályhát, bojlervillamosságot, elosztótáblát,
zárlakatokat, szakadásokat, lámpákat, csengõt, stb. Totális
WC-szerelés, szagelszívó. Tel.: 06-70-259-0089; 337-
0338. Érdemes megõrizni!

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

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

NNoonn--SSttoopp Zárszerelés. Zárcsere javítás, heveder zár.
Tel.: 06-30-863-7680; 06-70-294-9611. 

FFoottóó-video minden alkalomra céges- és magánesemé-
nyek, események (esküvõ, ballagás stb.) Tel.: 06-30-
9929-001; 06-20-9999-958.

TTéévvééjjaavvííttááss  aazzoonnnnaall helyszínen! Villamosmérnök vég-
zettséggel, garanciával! (Orion, Videoton, ITT-Nokia,
Nordmende, Vestel, Schneider, DUAL). Tel.: 06-20-471-
8871.

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyéké-
nyezés munkával, szállítással. Takács Kárpitos. 1013 Buda-
pest, Feszty Á. u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-8384; 06-30-
950-5227.

LLaappoosstteettõõ szigetelést vállalunk hõszigetelve is, garanci-
ával, referenciákkal. Stabil gárda. Tel.: 405-4603; 06-30-
9315-495. 4 Pillér Bt.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT  TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,  

PPAARRKKEETTTTLLEERRAAKKÁÁSSTT,,  PPAARRKKEETTTTCCSSIISSZZOOLLÁÁSSTT,,
PPAARRKKEETTTTAA  JJAAVVÍÍTTÁÁSSTT,,  

ccsseemmppéézzéésstt  vváállllaall  kkiissiippaarrooss  ggaarraanncciiáávvaall..  
TTeelleeffoonn::  220022--22550055..  MMoobbiill::  0066--3300--225511--33880000..

VViillllaannyysszzeerreellééss azonnal! Hibaelhárítástól a teljes felújítá-
sig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 06-20-9344-
664; 246-9021. Elmü által minõsített vállalkozás.

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogsza-
bályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  NNyyuuggddííjjaassookknnaakk  kkeeddvveezzmméénnyy!!  Fogászati háttér biz-
tosított! Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013
Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06-30-222-
3016.

NNaappii takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást vállalok,
festés utánit is. Tel.: 06-70-210-3992.

AAddóóbbeevvaallllááss  kkéésszzííttééss,,  AAPPEEHH--üüggyyiinnttéézzééss!!  AAddóótteerrvveezzééss,,
kkööllttssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..  HHeettii,,  hhaavvii  lliissttáákk  kkéésszzííttééssee,,
nnaapprraakkéésszz  üüggyyffééllkkaappccssoollaatt..  TTeell..::  220022--11116655;;  221144--44995599;;
0066--2200--882233--00220077..  

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviselete. Telefon: 06-20-946-
8461; 319-4401 (www.kozoskepviselo.co.hu), Tárnai Ka-
talin.

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!!  IIzzoommlleettaappaaddáássookk  kkiimmaasssszzíírroozzáássaa,,
nnyyaakkii--  ééss  hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaattáássaa,,
ttaallppmmaasssszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss  ssttrreesssszzoollddóó
hhaattáássssaall,,  ookklleevveelleess  ggyyóóggyymmaasssszzõõrrttõõll..  TTeell..::  0066--3300--228833--
33331144..  

GGyyûûjjtteemméénnyyeemmbbee vásárolok teljes hagyatékot, könyveket,
zongorát, festményeket, bútorokat, porcelán, ezüst tárgya-
kat, zsolnay, bronz tárgyakat, órákat, neo-reneszánsz bútoro-
kat, mindenféle régiséget. Tel.: 06-20-341-4161.

MMeegguunntt, kiolvasott, feleslegessé vált könyvei eladásá-
ban segítünk. Könyvtárát, metszeteit, képeit otthonában
felértékeljük. Antikvár-hálózat info@hunbook.hu, Tel.:
486-1515.

AAddááss--vvéétteell

KKöönnyyvv!!  KKrriisszzttiinnaa  AAnnttiikkvváárriiuumm  ((II..  RRoohhaamm  uu..  77..  aa
KKrriisszzttiinnaa  ttéérrii  tteemmpplloommnnááll))..  VVeesszz--eellaadd,,  áárrvveerreezz  kköönnyy--
vveekkeett,,  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rrééggii  ttéérrkkééppeekkeett,,  mmeettsszzeetteekkeett,,
kkéézziirraattookkaatt,,  kkééppeess  lleevveelleezzõõllaappookkaatt,,  ppllaakkááttookkaatt,,  fféénnyy--
kkééppeekkeett,,  eeggyyéébb  ppaappíírrrrééggiissééggeekkeett..  DDííjjttaallaann  kkiisszzáállllááss,,  --
éérrttéékkbbeeccssllééss,,  kkéésszzppéénnzzffiizzeettééss!!  TTeell..//ffaaxx::  221122--88990099..
NNyyiittvvaa::  hhééttffõõttõõll--ppéénntteekkiigg::  1100--1188  óórrááiigg,,  sszzoommbbaattoonn::
1100--1144  óórrááiigg..  

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok készpénzért, díjtalan
kiszállással, értékbecsléssel. Hívjon bizalommal. Aradi
László. Tel.: 285-4808; 06-30-831-9608.

ÖÖttvveenneess--hatvanas évek bútorait, használati és dísztár-
gyait készpénzért megvásárolom. Rédai Ádám mûgyûjtõ.
Tel.: 06-30-2071-600.

EEllaaddóó Panasonic Tv alkalmi áron. Képméret: 68 cm, táv-
irányító, 100 Hz. Tel.: 213-5365.

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  kköönnyyvveekkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rrééggii
kkééppeessllaappookkaatt,,  vviittrriinnttáárrggyyaakkaatt  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzzéérrtt..
CCDD,,  DDVVDD,,  hhaanngglleemmeezz  vvéétteell..  TTeell..::  333322--00224433;;  0066--2200--
99222200--000011..

TTöörröökk  sszzõõnnyyeeggrreessttaauurrááttoorr  rrééggii  ééss  úújj  kkéézziiccssoommóózzáássúú
sszzõõnnyyeeggéétt  kkéézzzzeell  kkiittiisszzttííttjjaa,,  sszzaakksszzeerrûûeenn  mmeeggjjaavvííttjjaa..
RRééggii  ééss  úújj  kkeelleettii  sszzõõnnyyeeggeekkeett  vveesszz  ééss  eellaadd,,  ttaannááccssoott  aadd..
ÜÜzzlleett  ccíímm::  IIII..  kkeerr..  KKeelleettii  kkáárroollyy  uu..  2200//BB..  TTeell..::  331155--22115599;;
331122--00119999  vvaaggyy  0066--2200--224466--55339944..  

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa,,  fizika (pót)-vizsga felkészítés minden szin-
ten több évtizedes referenciákkal. Tel.: 06-20-93-44-456,
250-2003.

MMaatteemmaattiikkaa,, fizikatanítás általános és középiskolások
részére, nagy hatékonysággal szaktanártól! Házhoz me-
gyek! Tel.: 06-20-9590-134

MMaaggyyaarrbbóóll korrepetálok. Orosz nyelvet is tanítok! Tel.:
375-22-80; mobiltelefon: 06-30-297-3036.

AAnnaallíízziiss (integrál, differenciálszámítás, stb.) valószínû-
ségszámítás, lináris algebra tanítása, vizsgára felkészítés.
Több mint húszéves gyakorlat. Tel.: 213-7747; 06-20-
518-2808.

ÚÚSSZZÓÓTTÁÁBBOORR
a Margitszigeten és a Komjádiban,

a Darnyi Tamás úszóiskolában 
16.000 Ft/hét és 14.000/hét. 

Telefon: 359-7895 és 335-2097

MMaatteemmaattiikkaa-fizika tanítás, pótvizsgára, osztályvizsgára,
pótérettségire felkészítés, több mint húsz éves gyakorlat.
Tel.: 213-7747, 06-20-518-2808.

VVeeggyyeess

PPsszziicchhoollóóggiiaaii tanácsadás felnõtteknek-gyerekeknek.
Diszlexia-szûrés, képességfejlesztés, pályaválasztási ta-
nácsadás, mediáció. Tel.: 375-7833, 06-70-257-9303.

IIddõõsseekk Otthonába történõ elhelyezésének teljes körû
ügyintézése. Mobil: 06-30-9820-322; Tel.:/fax: 303-2011. 

II..  kkeerrüülleettii  TTáárrssaasshháázz  lleeiinnffoorrmmáállhhaattóó  ggoonnddnnookkoott  kkeerreess,,
9977  mm22--eess  sszzoollggáállaattii  llaakkáássbbaa,,  5555,,66  mm22--eess  ccsseerreellaakkááss
sszzüükkssééggeess..  TTeell::  0066--3300--99005533--444455..

5555--6600--aass  diplomások privát társaságát szervezzük.
Utazás, színház, beszélgetések. E-mail: aurora@free-
mail.hu.  

PPlléébbáánnooss  aajjáánnlláássáávvaall eltartási szerzõdést kötnék. „Kun-
antikvárium”, tel.: 06-20-971-7297.

DélUtán
A 45 év feletti emberek 

ingyenes telefonos 
lelkisegély szolgálata:

06-80-200-866
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VÁRNEGYED

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig személyesen a szerkesztõségben

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!
AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  llaappjjaa.. Megjelenik kéthetente. Felelõs kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. Tipográfia, nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. (e-mail:
typoart@gmail.com). Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon: (06-1) 355-0139,  Fax: (06-1) 458-3081, E-mail: varnegyed@budavar.hu. Nyomdai kivitelezés: Ester Press, www.esterpress.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik
az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek a (06-20)-419-8215-ös telefonon, e-mailen a szepig@freemail.hu címen. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! 

IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyyrraa  

aallkkaallmmaass  mmûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

TTHHEERRMMEEXX--SSPPEEDD  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--66555522

RRéésszzlleettrree  iiss!!

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

SSzzoollggáállttaattááss

EEggéésszzsséégg

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

VVeeggyyeess

Ha nem kapja a lapot, 
hívja a terjesztõt!

0066--2200--441199--88221155
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