
Röntgenkép digitalizáló berendezést helyeztek
üzembe a Maros utcai szakrendelõben. A tizenhat-
millió forintba kerülõ Kodak-Carestream készülé-
ket közbeszerzési eljárás keretében vásárolta meg az
önkormányzat. A fejlesztésnek köszönhetõen hagyo-
mányos képfeldolgozás helyett közvetlenül számító-
gépre kerülnek a korábbiaknál lényegesen részletgaz-
dagabb röntgenfelvételek.

Az egyhónapos tesztüzemet követõen munkába állí-
tott rendszer nem csupán pontosabb diagnosztizá-
lást tesz lehetõvé, hanem kiváltja a környezetre ká-
ros vegyszerek alkalmazását. A digitális technika
egyúttal jelentõsen csökkenti a papír, a víz és az
elektromos áram felhasználásának mértékét. Mivel
az elkészült röntgenfelvételeket számítógépen tárol-
ják, a betegek kórtörténete könnyûszerrel nyomon
követhetõ, a rendszer által készített képek bármikor
visszakereshetõk és összehasonlíthatók a digitális ar-
chívumban. További elõny a hagyományos képfel-
dolgozáshoz képest, hogy a nagyfelbontású monito-
rokon minden eddiginél részletgazdagabb kép áll az
orvosok rendelkezésére. A felvételeket szakmailag
indokolt esetben azonnal CD-re másolják. Termé-
szetesen a beteg kérésére is elkészítik a CD-t, ameny-
nyiben magával hoz egy száz forint körüli áron szin-
te bárhol beszerezhetõ adathordozó lemezt. 

A nehéz gazdasági helyzet és a központi források
csökkenése ellenére továbbra is nullszaldós az ön-
kormányzat költségvetése, így évrõl-évre lehetõség
nyílik az intézményhálózat fejlesztésére – hangzott el
az átadó ünnepségen. Sokáig bizonytalan volt a ren-
delõ sorsa, azonban látva a kormányzat sorozatos ká-
ros döntéseit, a Budavári Önkormányzat a polgárok
érdekeit szem elõtt tartva, átvette a fõvárostól az in-

tézmény üzemeltetését. Bár az alulfinanszírozás mi-
att jelentõs forrásokat kellett bevonni, megérte az ál-
dozatvállalás, hiszen sikerült mûködõképessé tenni
a rendelõt. Az eddigi fejlesztések sikerét jelzi, hogy
egész Budapestrõl érkeznek betegek a Maros utcába,
ami további bevételeket jelenthet.   

A röntgenkép digitalizáló üzembe helyezésével
nem zárult le az intézmény korszerûsítése, a jövõben
további kényelmi beruházások mellett a tárgyi felté-
telek javítása várható. (Folytatás a  2. oldalon)

A budai Duna-parti fõgyûjtõcsatorna épí-
tése miatt augusztusban teljes hosszában le-
zárták a budai alsó rakpartot. Az Erzsébet
híd és a Margit híd közötti szakaszt elõre-
láthatólag még idén novemberben vissza-
adják a forgalomnak, a rakpart északi része
azonban óvatos becslések szerint is csak jö-
võ októbertõl lesz járható. Az építkezés ide-
jén soha nem látott dugók nehezítik a bu-
daiak életét.  

Az északi szakaszon több helyütt megemelik,
a Margit hídnál kiszélesítik az útpályát, az
Üstökös utcánál új le- és felhajtókat alakíta-
nak ki. Kapcsolódva a csatornafektetéshez a
rakpart mentén folytatódik a gázvezetékek
felújítása. Folyamatosan zajlik a fõgyûjtõcsa-
tornát a kerületek meglévõ csatornahálóza-
tával összekapcsoló mellékcsatornák építése,
valamint a szükséges közmûfelújítások kivi-
telezése. 

Az elsõ kerületben a Krisztina körút Dózsa
György tér és Szarvas tér közötti szakaszán az
Erzsébet híd irányába tartó autósok szeptem-
ber 12-tõl újra két sávban közlekedhetnek,
mert a Budai Duna-parti Fõgyûjtõcsatorna
építéséhez kapcsolódó munkák miatt július
vége óta lezárt útszakaszon új sávot alakítot-
tak ki. A villamos közlekedés továbbra is za-
vartalan. 

Felújítják ugyanakkor a síneket a Döb-
rentei tér és a Batthyány tér között ezért idõ-
szakosan szünetel a 19-es és a 41-es villamos
közlekedése. Elsõ ütemben - szeptember 20-
tól november elejéig - a villamosok az Etele
tértõl a Lánchídig közlekednek, utolsó két
megállójukon - Halász utca, Batthyány tér -
pótló buszokkal szállítják majd az utasokat.

November elejétõl a 19-es és a 41-es vonala
tovább rövidül, ekkortól az Etele tértõl már
csak a Döbrentei térig járnak majd a szerel-
vények, innen pótlóbuszok viszik tovább az
utasokat. A villamosok várhatóan 2009. áp-
rilis 1-jétõl közlekednek újra a teljes vona-
lon. 

A Margit hídnál augusztus elsõ hetében a
folyó felõl, hajókról indulnak a rakpartszéle-
sítés munkálatai, ennek ellenére mégis lezár-
ják az útszakaszt. Meg kell ugyanis bontani a
támfalat, és statikai, állékonysági, tehát biz-
tonsági okokból ekkor nem haladhat autós
forgalom a budai alsó rakparton. Másrészt a
lezárt útszakaszt a folyó felõl történõ munká-
latok szállítási, logisztikai ellátásához használ-
ja majd a kivitelezõ. 

Több ütemben kell félpályás útlezárásra
számítani a jövõ év elejéig a Lipthay utcában
a Bem tér és a Bodrog utca között. Jelenleg is
csak egy sávon járható a Bem utca, míg a
Margit hídnál a felhajtó két forgalmi sávja
közül egyet mindig szabadon hagynak. Bár a
második és a harmadik kerület szerette vol-
na elérni, hogy a Sziget fesztivál idejére ideig-
lenesen megnyitott Szépvölgyi úti lejáró a
rakpart átadása után is használatban marad-
jon, a fõváros egyelõre nem támogatja a kez-
deményezést.

Továbbra sem tudni, mikor adják át a
Szabadság hidat a forgalomnak. Eredetileg
2008. októberében kellett volna befejezni a
felújítást, a határidõt azonban többször is
módosították. E szerint a gyalogosok decem-
ber 20-án, az autósok jövõ májusban vehet-
nék birtokba a hidat, de könnyen elképzel-
hetõ, hogy ezeket a céldátumokat sem tudja
tartani a kivitelezõ.

V I Z I V Á R O S tt V Á R tt K R I S Z T I N A V Á R O S tt N A P H E G Y tt T A B Á N tt G E L L É R T H E G Y

A BU DA P E S T I .  K E R Ü L E T BU D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT L A P J A ,  M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E,  XII I .  É V F O L YA M ,  16 .  S Z Á M ,  2008 .  S Z E P T E M B E R 19 . ,  P É N T E K

Újabb támogatás 
a társasházaknak
A Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete szep-
temberi 4-i rendkívüli ülésén újabb társasház-felújítá-
si támogatásokról döntött: a kerület társasházi pályá-
zatának második fordulójában 14 lakóközösség közel
kilencmillió forint vissza nem térítendõ támogatásban
részesült. A rendkívüli ülésen a Pálya utca 2/b alatti in-
gatlan értékesítési pályázata kapcsán is eredmény
született.

A találkozások öröme
Nyárvégi gyönyörû idõ fogadta a Szentháromság téri
könyvünnep látogatóit. Kiadók a pavilonokban, pa-
dok és asztalok, virágdíszes színpad középen. A köze-
li Mátyás templom is megkongatta nagy ércharangját
péntek délután. A három napos gazdag programból
kiemelkedett a Biblia kiállítás: dr. Ötvös László lelkész
gyûjteménye, az ungvári Credo Verséneklõ együttes
küldetéses fellépése, Sediánszky János: Babits portré-
ja és Kosztolányi emlékezése, Gyurkovics Tibor szen-
vedélyes beszélgetése Babitsról, a költõrõl és az em-
berrõl. A gazdag kínálatból néhány szerzõt új könyvé-
rõl, terveirõl, a találkozások örömérõl kérdeztünk.

Budavárért Emlékérem 
a közösségépítõknek
A Máltai Szeretetszolgálat, a Márai Szalon, valamint
dr. Buzinkay Géza sajtótörténész kapta meg idén a
Budavárért Emlékérmet, a Budavári Önkormányzat
képviselõ-testületének kitüntetését. Az elismerések
átadására a Városházán, Buda 1686-os visszavívásának
322. évfordulóján került sor.

A budai Vár falai sokmindenrõl tudnának mesél-
ni, de arra még a vén kövek sem emlékezhetnek,
hogy a történelem során bármikor is hõségriasz-
tást hirdettek volna szeptember elsõ hétvégéjén.
Íme, 2008-ban ez is megtörtént. Helyszíni tudósí-
tónk szerint a Magyar nyelv és a magyar könyv
ünnepe szervezõinek sikerült felvenniük a harcot
az elemekkel, így a Szentháromság téri könyvoá-
zisban három napon keresztül az is felüdülést ta-
lált, aki a strand helyett a kultúrát választotta.    

Nem messze attól a helytõl, ahol Hess András
525 esztendeje megnyitotta budai nyomdáját,
szeptember 5. és 7. között a magyar könyvkiadók
pavilonjai várták az érdeklõdõket. A hat eszten-
deje teremtett hagyomány helyszíne jelképérté-
kû. A Mátyás templom és a Magyar Kultúra
Alapítvány székháza elõtt, a Szentháromság-
szobrot körülölelõ parányi terület koncertek,
színpadi produkciók és író-olvasó találkozók
színhelyévé változott. A Budavári Önkormányzat
és a Litea Könyvszalon közös rendezvényén nem
csupán azokra gondoltak, akik a kultúrára szom-
jaztak; a kitikkadt látogatók és a nézelõdõ turis-
ták Bandi bácsi búfelejtõ borát és boszorkány-
konyhájának fogásait is megízlelhették. Az erdé-
lyi kürtõs, és a színes mézeskalácsot majszoló gye-
rekek látványa tovább fokozta a könyvünnep vá-
sári hangulatát. A forgatagban Nyakas Szilárd
mûsorvezetõ irodalmi idézetekkel, rövid portrék-
kal terelte a figyelmet a színpad felé. 

A hazai könyvszakma – a kiadók és kereskedõk
– különleges hivatást választottak maguknak.
Afféle csodabogarak, akik nem csupán eladni kí-
vánják portékáikat, hanem õk az új könyvek elsõ
olvasói, kritikusai, és akkor is szívesen elbeszélget-
nek az érdeklõdõkkel, ha azok csak nézelõdni sze-
retnének. Ahány pavilon, annyiféle kínálat –
szép- és szakirodalom, mese és album, memoár és
hangoskönyv – csábította a közönséget.    

A hivatalos megnyitóra szeptember 5-én dél-
után került sor. Dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester köszöntõjében arra a sokak által feltett
kérdésre adta meg a választ, hogy az 1686-os tör-

ténelmi évfordulón miért ünnepeljük a magyar
nyelvet és könyvet. Miért ne ünnepelnénk – kér-
dezett vissza, hiszen anyanyelvünk maga a meg-
tartó erõ. A 19. század egyik legnagyobb költõje,
Arany János ezeket a sorokat írta a kor egyik leg-
nevesebb színészének, Egressy Gábornak: „Félre,
kishitûek, félre! nem veszett el – / Élni fog, nyelvé-
ben, élni mûvészettel / Még soká e nemzet!”

A magyar nyelv ezer éve nem oldódott fel; a
Halotti beszéd és az Ómagyar Mária-siralom gyö-
nyörû szövegét ma is ugyanúgy értjük, mint egy-
kor eleink. Mindez Európában is egyedülálló, hi-
szen a királyi udvar tagjai és a nemesség többsége
évszázadokon keresztül idegen ajkú volt. Telepü-
lésneveinkben õrizzük a honfoglalás kori nyelvet,
és egy történet szerint már Gellért püspök kíván-
csiságát is felkeltette egy szolgálólány magyar

nyelvû éneke. Kodály Zoltán szerint a magyar
népdalban – amely egy idõs a magyar néppel –
mindannyian magunkra ismerhetünk.  

Az üzenet egyértelmû: ünnepeljük nyelvünket,
dalainkat, mert ha meg akarunk maradni, ragasz-
kodni kell mindahhoz, amit Sylvester János a 16.
század elsõ felében A magyar poézis címû munká-
jában megfogalmazott, és amit félévezreddel ké-
sõbb számunkra Babits, Kosztolányi, illetve a
Nyugat adott. 

2008-ban A Magyar nyelv és könyv rendez-
vénysorozata három témát ünnepel. A Biblia éve
kapcsán a magyar bibliafordítókat, a Reneszánsz
éve jegyében Mátyás királyt és corvináit, és a
Nyugat centenáriumán azokat az írókat, költõ-
ket, akik ma is használják a magyar nyelvet.

(Folytatás a  4. oldalon)
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Kiadók és olvasók együtt ünnepeltek

Digitális röntgen 
a Maros utcai szakrendelõben

Teljes rakpartstop novemberig



(Folytatás az 1. oldalról)

Augusztusban nyitotta meg kapuit a Maros
utcai szakrendelõ alagsorában a Várnegyed
Gyógyszertár. Az új patikának köszönhetõen
a betegek helyben válthatják ki a rendelése-
ken felírt orvosságokat. 

A gyógyszertár árukészletét úgy állították
össze, hogy a leggyakrabban keresett készítmé-
nyekbõl mindig legyen raktáron. Annak ér-
dekében, hogy a betegeknek ne kelljen felesle-
gesen várakozniuk vagy visszajönniük a ma-
gisztrális készítményekért, ezek nagy részét az
orvosokkal konzultálva elõre elkészítik. 

Az ortopédiai és reumatológiai szakrende-
lés, valamint a rendelõben tartott gyógytorna
speciális igényeihez igazodva gyógyászati se-
gédeszközöket is tartanak. 

A vásárlói szokásokat szem elõtt tartva ön-
kiszolgáló pultokon helyezték el a dermokoz-
metikumokat, fog és szájápolási cikkeket,
gyógyhatású készítményeket, ételkiegészítõ-
ket, gyógyteákat, valamint a különbözõ
gyógy- és ásványvizeket. 

Nyitva tartás: hétfõtõl csütörtökig 7.30-tól
20 óráig, péntek: 8-tól 17.30-ig. Pénteken a
rendelések végeztével a gyógyszertár a fõbejá-
raton keresztül nyitvatartási idõben zavartala-
nul megközelíthetõ.
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Az idejében felismert melldaganat gyógyítható! A korai felismerés eszköze a mammográfiás szû-
rõvizsgálat. Az I. kerületben lakó 45-65 éves nõk, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt
két év, meghívót kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják õket a MaMMa Eü. Zrt.-nél (1027
Budapest, Kapás u. 22., telefon: 489-06-95 vagy 489-06-96) vizsgálatra. Vegyen részt Ön is a
mammográfiás szûrõvizsgálaton! A szûrõvizsgálat ingyenes. Információ: ÁNTSZ Közép-magyar-
országi Regionális Intézete, tel.: 465-3823. A lehetõség adott! Éljenek vele! 

Mammográfiás szûrõvizsgálat
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DDrr..  HHaajjóóss  MMáárrttaa
DDrr..  KKáávváássii  MMaarrggiitt
DDrr..  KKoonncczz  IIssttvváánn
DDrr..  VVáállyyii  SSáánnddoorr
DDrr..  PPóóssffaaii  GGáábboorr
DDrr..  DDaannkkaa  LLáásszzllóó
DDrr..  RRáátthhoonnyyii  GGáábboorr
DDrr..  TTááttrraaii  KKaattaalliinn
DDrr..  GGáássppáárr  ÁÁkkooss
DDrr..  HHaarrggiittaaii  JJáánnooss
DDrr..  HHaarrggiittaaii  ZZssóóffiiaa
DDrr..  FFiieeddlleerr  OOrrssoollyyaa
DDrr..  TTöörröökk  IIrréénn
DDrr..  KKaarrddooss  RRóóbbeerrtt
DDrr..  SSzzaabbóó  FFeerreenncc
DDrr..  CCssuuppoorr  EEmmõõkkee
KKrriissttiinn  OOppttiikkaa  BBtt..
LLBBTT  KKfftt..  

Páros Páratlan
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FFooggllaallkkoozzááss--eeggéésszzssééggüüggyy  ééss  bbeellggyyóóggyyáásszzaatt  rreennddeellééssii  iiddeejjéébbeenn,,  sszzeerrddaaii  nnaappookkoonn  aa  bbõõrrggyyóóggyyáásszzaattoonn  

OOrrttooppééddiiaaii  rreennddeelléésseekk  iiddõõttaarrttaammaa  aallaatttt
NNyyiittvvaa  ttaarrttááss::  SSzzeemméésszzeett  rreennddeellééssii  iiddeejjéébbeenn

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata járóbeteg szakrendelései
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 16/b. Telefon/fax: (36-1) 356-5044, e-mail: igazgatosag@budavari-euszolg.hu

** DDrr..  NNááddoorr  kkaattaalliinn    sszzeerrddaaii  rreennddeelléésséétt  aa  111144  mmeelllléékkeenn  ttaarrttjjaa

VVáállttoozzóó  iiddõõppoonnttbbaann
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Igazgatóság DDrr..  BBooddrroogghheellyyii  LLáásszzllóó fõigazgató fõorvos
DDrr..  VVáállyyii  SSáánnddoorr fõigazgató helyettes
KKiirráállyy  MMáárriiaa  gazdasági vezetõ

Digitális röntgen a szakrendelõben

Új gyógyszertár a Maros utcában
Hogyan mûködik a röntgenkép digitalizáló?
A hagyományos röntgen felvételeket filmre készítik, méghozzá
úgy, hogy a röntgenfilm két erõsítõ fólia között egy kazettában he-
lyezkedik el. Az erõsítõ fóliák speciális, foszfort tartalmazó rétege
látható fénnyel felvillan a röntgenfelvétel pillanatában. A közrefo-
gott film – pontosan úgy, mint a hagyományos filmes fényképezõ-
gében- exponálódik. Sötétkamrában kiemelve, és vegyszeres
elõhívást alkalmazva kapjuk meg azt a filmet, amirõl az orvos a le-
letet írja. Ahhoz, hogy a felvétel sikerüljön tökéletes összhangra
van szükség a berendezések és a röntgen asszisztens között. A ha-
zai röntgen géppark átlagéletkora 15-20 év, a filmhívó berende-
zéseké 8-10 év körüli, így a legjobb igyekezet ellenére is gyakran
elõfordul, hogy meg kell ismételni a felvételeket. 

A Maros utcai szakrendelõben bevezetett foszforlemezes digi-
tális technológia egyszerûen összekapcsolható a már meglévõ
röntgen berendezésekkel. A felvétel elõször egy foszforlemezt
tartalmazó kazettára kerül, amirõl egy speciális berendezés lézer-
sugárral olvassa le és digitalizálja a képi információt. Termé-
szetesen a lemez visszatörlés után újra használható. 

A rendszer hibatûrése nagyságrendekkel jobb, mint a filmeké.
Még rossz beállítás esetén is a számítógépes programmal nagy-
mértékben lehet korrigálni az elkészült képet, mely automatiku-
san kerül át a központi elektronikus képtárba. A digitális képtár
többszörös biztonsági algoritmussal szervezett merevlemezekbõl
áll, melyek akár évekig képesek tárolni a röntgenfelvételeket. 

Leletezéskor az orvos közvetlenül kapcsolódik a képtárhoz, így
nem kell hosszasan keresgélni a filmarchívumban, ráadásul a be-
teg korábbi felvételei is azonnal hozzáférhetõek. 

A képek kiértékelése speciális, kiváló felbontással és fényerõvel
rendelkezõ külön erre a célra gyártott diagnosztikai monitorokon
történik. A digitális röntgenképek lényegesen több információt
tartalmaznak elõdjüknél, mintegy tízszer olyan finoman mutatják
a testszövet árnyalatait mint amennyit az emberi szem látni képes. 

A rendelõben a különbözõ szakrendelések számítógépeken ke-
resztül kapcsolódnak a központi képtárhoz. A jogosultsággal ren-
delkezõ orvosok ezen keresztül nézhetik meg a képeket, melye-
ket kérésre CD-re írnak, így a felvételek otthon, vagy más külsõ
helyszínen is megtekinthetõek.   



A Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete szeptemberi 4-i
rendkívüli ülésén újabb társasház-felújítási támogatásokról dön-
tött: a kerület társasházi pályázatának második fordulójában 14
lakóközösség közel kilencmillió forint vissza nem térítendõ támo-
gatásban részesült. A rendkívüli ülésen a Pálya utca 2/b alatti in-
gatlan értékesítési pályázata kapcsán is eredmény született.

Közel másfél évtizedes múltra tekint vissza az I. kerületi társasház-
felújítási pályázat, melyen a lakóközösségek évrõl évre jelentõs
számban indulnak. A pályázat fennállása óta az önkormányzat
több mint egymilliárd forintnyi vissza nem térítendõ támogatást
adott a társasházak helyreállításához, s ezzel mintegy négymilliárd
forintnyi beruházás valósult meg a kerületben. A Budavári Ön-
kormányzat idén két fordulóban hirdette meg a társasház-felújítá-
si pályázatát. Az elsõ forduló még tavasszal került kihirdetésre, en-
nek eredményeképpen 81 kerületi lakóközösség összesen 60 mil-
lió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert utcai homlokzat-,
valamint tetõ- és bádogos szerkezet-felújításra. A második, nyáron
meghirdetett forduló pályázatairól a legutóbbi, szeptember 4-i
rendkívüli ülésén döntött a képviselõ-testület: 14 kerületi társas-
ház összesen 8,9 millió forint vissza nem térítendõ támogatáshoz
jutott. 

A Pálya utca 2/b alatti ingatlan elidegenítésére április végén írt
ki nyilvános pályázatot az önkormányzat, a 300 millió forint felet-
ti vételárat ígérõ vevõjelöltek meghívásával pedig júniusban került
kihirdetésre egy második pályázati forduló. A pályázatot mostani
ülésén eredményesnek nyilvánította a képviselõ-testület: a nyertes
a B&L Estates Kft. ajánlata lett, míg a második helyen a Barb.Ex
Park Kft. ajánlatát jelölték meg azzal, hogy amennyiben a nyertes
felé az ingatlan értékesítése meghiúsulna, az adásvételi szerzõdést

a második helyezettel kell megkötni. Az önkormányzat csak a vevõ
által beadott építési engedély jogerõre emelkedése után adja át az
ingatlan tulajdonjogát.
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E-mail: varnegyed@budavar.hu

AA  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  kkééppvviisseellõõ--tteessttüülleettéé--
nneekk  1122//22000055..  ((VVII..11..))  KKtt..  RReennddeelleettee  aallaappjjáánn..
A pályázaton való részvétel feltételei:

Támogatás annak a társasháznak nyújtható,
amely

a) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként
bejegyzésre került, (ennek hiányában a társas-
ház alapító okiratát a Földhivatalhoz benyújtot-
ták), és

b) nem rendelkezik közüzemi díjtartozással,
köztartozással, a Budavári Önkormányzatot meg-
illetõ egyéb lejárt tartozással vagy a társasházkö-
zösség által felvett hitel-tartozással, és

c) építéshatósági engedélyköteles munkálatok
esetében rendelkezik az építéshatóság építési en-
gedélyével, és

d) közgyûlési határozata alapján felújítási alapot
képez és a közgyûlés döntött – a pénzintézettõl
igényelt kölcsön visszafizetéséhez megfelelõ mér-
tékû fedezetet nyújtó  – a felújítási alap javára tör-
ténõ befizetési kötelezettségrõl, avagy a meg-
emelt közös költség fizetésének kötelezettségét
vállalta.

A támogatás kizárólag az alábbi még el nem
végzett felújítási és korszerûsítési munkálatokhoz
vehetõ igénybe:

(1) (a) az épület fõ tartószerkezeti elemeinek
felújítása, alap megerõsítése, talajvíz elleni véde-
lem,

(b) tetõ, tetõszerkezet, födémek, kémények
teljes vagy részleges felújítása;

(c) függõfolyosók, erkélyek tartószerkezetei-
nek felújítása;

(d) lift felújítása,

(e) lépcsõház, egyéb közös használatra szolgáló
helyiségek teljes vagy részleges felújítása;

(f) az alapító okirat szerint közös tulajdonban lé-
võ épületgépészeti berendezések és vezetékháló-
zatok-különös tekintettel a gázvezeték rendszer-
teljes vagy részleges felújítására, korszerûsítésére
(a központi antenna, a kaputelefon és a kábel tv
berendezéseinek és vezetékhálózatának kivételé-
vel),

(g) homlokzat teljes vagy részleges felújítása, ha
az együtt jár az épület hõszigetelésének javítását
vagy a baleset megelõzést célzó munkálatokkal,

(h) felszíni csapadékvíz elvezetése,
(i) villámvédelem.
(2) A támogatás kizárólag az (1) bekezdésben

meghatározott munkálatok elengedhetetlenül
szükséges mértéket meg nem haladó kivitelezési
és bonyolítási  költségeinek fedezésére nyújtható
A támogatás mértéke és feltételei:

(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatás
mértéke a pénzintézettõl igényelt és általa már jó-
váhagyott hitelösszeg 

a) 20 % - ig terjedõ óvadéki betét, maximum 5
millió Ft, valamint 

b) a hitelösszeget terhelõ banki kamat 
- 30 %- a, a hitel futamidejének elsõ 5 évében, 
- 65 %- a, a hitel futamidejének további 5 évé-

ben.
(2) Egy társasház egy évben belül csak egy al-

kalommal kaphat támogatást.
(3) A társasház a Rendelet alapján újabb támo-

gatást csak azt követõen kaphat, amennyiben a
pénzintézettõl korábban felvett kölcsönét már tel-
jes egészében visszafizette.

A támogatás idõtartama (futamideje) legfeljebb
10 év. (A vállalt idõtartamot a társasház maga ha-
tározza meg.)
A pályázaton való részvétel módja:

A pályázat benyújtásának módja: az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon, a szükséges mel-
lékleteket csatolva.

A pályázat benyújtásának helye:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda (1014
Budapest I. Kapisztrán tér 1.)

A pályázatokat folyamatosan, 2008. október
30-a (csütörtök), 12 óráig lehet benyújtani.
A pályázatok elbírálásának szabályai:

A pályázatokat a Polgármester elõterjesztése
alapján a Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság és a Pénzügyi Bizottság bírálja el.

A pályázatok elbírálása során - a rendelkezésre
álló pénzösszeg erejéig - a pályázatokat az alábbi
sorrendben kell figyelembe venni:

- a volt állami, illetve önkormányzati tulajdonú
lakások privatizációja során alakult társasházak

- egyéb társasházak és lakásszövetkezetek.
A pályázati kiírás a helyben szokásos módon

kerül közzétételre.
A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyomtat-

vány Ügyfélszolgálati Irodáinkon (Bp. I. Kapisztrán
tér 1. és Bp. I. Attila u. 12. sz.) beszerezhetõ, vala-
mint a www.budavar.hu honlapunkról letölthetõ.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ kér-
hetõ a Polgármesteri Hivatal Vagyoni Irodájánál.
(tel.: 458-3029)

dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester

Pályázati kiírás a társasházak által igényelhetõ felújítási hitelfelvétel támogatáshoz 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok
Tájékoztatjuk a felsõoktatási hallgatókat és a felsõoktatási tanulmá-
nyokra készülõ fiatalokat, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályá-
zat 2009. évi fordulójához.

Ezzel a döntéssel vállaltuk, hogy:
- az érettségi elõtt álló, hátrányos szociális helyzetû, I. kerületi állan-

dó lakóhellyel rendelkezõ, felsõoktatási intézményben tanulni kívánó
középiskolások részére a „B” típusú pályázatot, 

- az I. kerületi állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális
helyzetû - államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfo-
kú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben,
felsõfokú szakképzésben részt vevõ - felsõoktatási hallgatók  részére
az „A” típusú pályázatot meghirdetjük.

2008. október 3-tól szerezhetõk be a pályázati felhívások, ûrlapok
és egyéb pályázati nyomtatványok az I. kerületi Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálati irodáin: Budapest, I. Attila út 12.  tel.: 201-33-65, 356-
9884, Budapest, I. Kapisztrán tér 1.  tel: 458-3025.,458-3030

A pályázati felhívások és nyomtatványok 2008. október 3-tól a
www.budavar.hu internetes címrõl is letölthetõk. Pályázati információ:
Koppányi Csabáné: 458-3058. Benyújtási határidõ: 2008. október 31.

Évadnyitó a Márai Szalonban
A Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tisztelettel és szeretettel vár
minden érdeklõdõt 2008. szeptember 30-án 17 órakor az I. kerületi
Házasságkötõ Teremben (Úri u. 58.) Áll Patak vára… címû évadnyitó iro-
dalmi délutánjára Vendégek: dr. Dankó Katalin régész a Sárospataki
Rákóczi Vár igazgatója, dr. Hörcsik Richárd országgyûlési képviselõ
Sárospatak város polgármestere, ifj. Hörcsik Richárd sárospataki borász
és dr. Perényi János nagykövet a hajdani sárospataki várurak leszárma-
zottja. Házigazda: Szigethy Gábor.

Számítógépes tanfolyam idõseknek
A Budavári Mûvelõdési Ház tanfolyamot indít nyugdíjasoknak ,,Internet,
számítógép idõseknek” címmel. A tanfolyam 20 órás. 

Az elsõ óra után a résztvevõk a billentyûzetet nem csak írógépnek lát-
ják, a második után már csak elektronikus levélpapírt használnak, a har-
madik óra végétõl pedig már az interneten csetelnek. (5*4 óra, 45 perces
órák közt 15 perces szünetekkel). A tanfolyam díja: 3000 Ft. Kezdés: 2008.
október 28. Jelentkezés: telefonon a 201-1780-as telefonszámon vagy
személyesen a Budavári Mûvelõdési Házban (I. ker., Bem rakpart 6.)

A jelentkezés feltételei: bejelentett I. kerületi lakcím, a jelentkezõ öreg-
ségi nyugdíjban kell, hogy részesüljön.

Tematika 1. alkalom: Ismerkedés a számítógéppel. A Windows XP operá-
ciós rendszer megismerése. 2. alkalom: A böngészõprogram használata.
Keresés az interneten. Kommunikáció az interneten:   az e-mail. 3. alkalom:
Kommunikáció az interneten: azonnali üzenetküldõk, chat, skype, VOIP
szolgáltatások. 4. alkalom: Információszerzés, ügyintézés az interneten:
linkgyûjtemények, hírek, információk, térképek, menetrendek, vásárlás
az internet segítségével, az internetes banki szolgáltatásokról röviden.  5.
alkalom: Multimédia az interneten: elektronikus könyvtárak, zenegyûjte-
mények, videómegosztók, on-line rádió, on-line tv.

Testvérvárosi látogatás
Az I. kerület angliai test-
vérvárosából Marlow-
ból  21 tagú delegáció
érkezett szeptember
10-én budapesti  csere-
látogatásra. A látogatás
túlmutatva a szokásos
turistaprogramokon,
módot nyújtott a barát-
ság elmélyítésére, egy-
más családjának, ottho-
nának megismerésére is.
A Tabán Társaság és Bu-
davári Kézfogás Testvérvárosi Egyesület angol nyelven beszélõ tagjai és a
Marlow-iak  együtt vettek részt a változatos programokon. Egyebek mellett
sétáltak a Várban, ismerkedtek a belváros nevezetességeivel, jártak a
Mûvészetek Palotájában, látogatást tettek  a Sándor  Palotában, kirándultak
Szentendrére és megnézték a Tabán Múzeumot. A Marlow-i testvérváros
küldöttségét vasárnap délelõtt dr. Nagy Gábor Tamás polgármester fogadta
a Városházán, majd a Czakón zajló lecsófõzõ népünnepélyre látogattak.       

Márk Tivadarra emlékeztek
Márk Tivadar Kossuth-díjas jelmeztervezõ, a Magyar Operaház örökös
tagja születésének 100. évfordulója alkalmából a Budai Református
Egyházközség presbitériumának tagjai koszorút helyeztek el a Bem rak-
part 25/a alatti lakóház falán lévõ emléktáblánál, ahol korábbi presbiter-
társuk élete utolsó 30 évében élt.

Röviden

Levél a városarculati 
tanácsnoknak
Levélben fordult a Fõvárosi Önkormányzat városarculati ta-
nácsnokához Nagy Gábor Tamás. A polgármester örömét fejez-
te ki a budai körút térségének tervezett graffiti- mentesítése kap-
csán, hiszen a graffiti elleni harc csak akkor lehet hatékony, ha
a kormány, az önkormányzatok, a civil szféra és az ingatlantulaj-
donosok közösen és következetesen lépnek fel. 

A Budavári Ökormányzat hosszú évek munkájával érte el,
hogy a budai Vár területén nincs nagyobb, látványosabb falfir-
ka. Az idei elsõ félévben az Attila út vérmezõi szakaszát, illetve a
Csalogány u. I. kerületi oldalát saját költségén megtisztíttatta; a
graffiti-mentesítés 5 millió forintba került. A program a közel-
jövõben folytatódik, a második félévben a Budavári Önkor-
mányzat további épületeket tisztít meg a falfirkáktól. Szép pél-
dája lenne az együttmûködésnek, ha a Fõvárosi Önkormányzat
is csatlakozna az I. kerület graffiti-mentesítési akciójához, és
megtisztítanák a világörökség részét képezõ Duna-partot. 

A polgármester tájékoztatást kért arról, hogy a Fõvárosi Ön-
kormányzat a költségvetésébõl mekkora összeggel járul hozzá a
budai oldal graffiti-mentesítéséhez, és a jövõben mennyit tud
fordítani az állapot-fenntartásra. 

Újabb támogatás a társasházaknak

Sokak kényszerbõl élnek az utcákon, de
olyanok is szép számmal akadnak, akik ön-
ként választják ezt az életmódot.
Beköltöznek a közterületekre, elfoglalják a
parkok, játszóterek védettebb részeit, ahol
valóságos háztartást vezetnek. Nem csak
aludni járnak vissza, hanem szinte életvi-
telszerûen használják a közösségi tereket,
szemetet, rendetlenséget hagyva maguk
után. A közterületek védelmében másfél
évvel ezelõtt a Budavári Önkormányzat
kezdeményezésére közös akciócsoportot
hoztak létre a hajléktalankérdésben érintett
szervezetek. 

Az önkormányzat, az ÁNTSZ, a rendõrség,
a FÖKERT, a polgárõrség, a közterület-fel-
ügyelet, a tûzoltóság, a polgári védelem, az
FKF Zrt. és a Máltai Szeretetszolgálat mun-
katársai havi rendszerességgel konzultációs
tanácskozás keretében határozzák meg a
következõ idõszak cselekvési programját.
Ennek megfelelõen a pillanatnyi helyzet
függvényében havonta akár több alkalom-
mal szerveznek összehangolt akciókat. 

Lapunk kérdésére Hugyecz György az ön-

kormányzat védelmi ügyintézõje elmond-
ta, hogy a közös fellépés célja a kerület élhe-
tõbbé tétele. Minden esetben kivizsgálják a
lakossági bejelentéseket, az ellenõrzések so-
rán többek között felkeresik a hajléktala-
nok által használt közterületeket, felszólít-
ják a kutyásokat az ebtartás szabályainak be-
tartására, illetve igyekeznek tetten érni, de
legalábbis távol tartani a graffitizõket.

A kerületi polgárok elsõsorban a parkok-
ba, lépcsõk alá, a várfalak tövébe, illetve a
játszóterekre beköltözõ fedélnélküliek élet-
vitelét teszik szóvá. Sajnos vannak, akik a
közterületeken italoznak, fõznek, éjszakába
nyúlóan randalíroznak, helyenként nagy
mennyiségû szemetet halmoznak fel, ráadá-
sul testi szükségleteiket is a közterületen,
nem egyszer a játszótereken végzik, ami jár-
ványügyi szempontból komoly veszélyfor-
rást jelent. 

Ha a hajléktalan megsérti a közterületek
használatának rendjét, például italozik, sze-
metel, vagy a járókelõket zaklatja, lehetõség
van szankciók alkalmazására, azonban az el-
lenõrzések alkalmával a büntetés helyett in-
kább a rábeszélésen van a hangsúly. Melege-

dõket, szállókat ajánlanak, ismertetik a szo-
ciális ellátórendszerbe kerülés feltételeit,
megadják a segítõ szolgálatok elérhetõsége-
it. A hajléktalan tanyákat fertõtlenítik, a
szemetet és az ottmaradt lomokat elszállít-
ják. Bár elõfordul, hogy a hajléktalanok rö-
vid idõn belül visszatérnek, a rendszeres el-
lenõrzések és a terület megtisztítása általá-
ban eredményre vezet. Nem véletlen, hogy
a korábban sok gondot okozó Vérmezõn
lassan helyreáll a régen megszokott rend.

Hugyecz György hangsúlyozta, hogy
nincs szó rajtaütésszerû akciókról, a Máltai
Szeretetszolgálat emberei elõzetesen felke-
resik a hajléktalanokat és tájékoztatást nyúj-
tanak a takarítás tervezett idejérõl. A leg-
utóbbi ellenõrzésrõl szólva az önkormány-
zat védelmi ügyintézõje elmondta, hogy a
Horváth kertben leszerelték és javításra el-
szállították a megrongált padokat, a környé-
küket pedig kifertõtlenítették. Kitakarí-
tották a FÖKERT telep feletti területet a
Vérmezõn, megtisztították a Déli pályaud-
var közelében található metrószellõzõ kör-
nyékét, a Mercure hotel melletti járdasza-
kaszt, a Bugát lépcsõt, a Lovas utca és a Vár-
alja utca több pontját, a Dózsa szobor kör-
nyezetét, valamint a Víztározó alatti Sánc
utcai és a Szirtes úti parkot.

A segítségre szoruló hajléktalanokról a
Menhely Alapítvány éjjel-nappal hívható
diszpécserszolgálatán 388-41-86 és az ön-
kormányzatnál a 458-3026 telefonszámon
keresztül lehet bejelentést tenni.              K. Á. 

A közterületek védelméért

A Baár-Madas Református Gimnázium az egységes felvételi vizsgákra felkészítõ tanfolyamot tart
8. osztályosoknak matematikából (hétfõ 15-16.30), illetve magyar nyelv és irodalomból (szerda
15-16.30). A tanfolyam célja a készségfejlesztésen túl az iskola belsõ világának a megismerése. Az
elsõ foglalkozást szeptember 29-én tartjuk. Jelentkezni telefonon 21-21-494/2 vagy a honlapról
www.bmrg.hu letöltött jelentkezési lapon lehet.

Felkészítés a felvételi vizsgákra
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2008. évi kerületi pályázat támogatásai 

II. forduló



A szabadtéri programok sora két idõs „lo-
vag” Sediánszky János és Bánffy György kü-
lönleges párbeszédével folytatódott. A klasz-
szikus mûveltségérõl ismert rádiós személyi-
ség Budavár alpolgármestereként rendha-
gyó módon köszöntötte a Magyar könyv ün-
nepét. Kultúrtörténeti visszaemlékezését
irodalmi idézetek illusztrálták, és e részletek

felolvasát az egyik legszebben beszélõ ma-
gyar színmûvészre, Bánffy Györgyre bízta.

Sediánszky János bevezetõjében arra em-
lékeztetett, hogy a történelem kettõssége né-
pünk sorsában is megmutatkozott. Miköz-
ben 1541-ben a török másfél évszázadra el-
foglalta Buda Várát, Szilveszter János fordí-
tásában megjelent hazánkban az elsõ ma-
gyar nyelvû könyv, az Újszövetség. Néhány
évtizeddel késõbb napvilágot látott az Ó- és
Újszövetség együttes magyar nyelvû fordítá-
sa, Károli Gáspár nagyszabású munkája.

A gönci lelkipásztor életútját ismertetve, a
mûvelõdéstörténet „kulisszatitkait” igen jól
ismerõ alpolgármester beszédében kitért ar-
ra is, hogy a készülõ Biblia nyomdai munká-
latait a Gönchöz közeli Vizsolyban, Rákóczi
Zsigmond birtokán, az általa létesített
nyomdában végezték. A kefelevonatokat
Gönc és Vizsoly között a fiatal Szenci Mol-

nár Albert hordozta gyalogszerrel. Az õ vere-
tes feljegyzésébõl idézhetjük: „Lábánál for-
ganék az böcsületes embernek, Károli Gás-
párnak, az gönci prédikátornak, az ki fõ igaz-
gatója volt a kinyomtatásnak és engem gya-
korta az Vizsoly nyomtató helybe küldött az
õ tõle szóló levelekkel. Láttam, amint nagy
isteni félelemmel kezdett a Biblia elsõ kibo-
csátásához.” 

A vizsolyi Biblia és a Nyugat címû folyóirat
születése között eltelt több mint háromszáz
esztendõ a magyar irodalmi nyelv kialakulá-

sát és felvirágzását hozta. Éppen száz eszten-
deje, hogy 1908-ban megindult a 20. század
legjelentõsebb magyar irodalmi lapja. Nagy
költõje és prózaírója, Kosztolányi Dezsõ
megfogalmazta a könyv mindenkori, örök
jelentõségét: „Ez a század az újdonságok, a
fölfedezések, a találmányok százada. Viszont
a könyv fölfedezésnek ósdi, találmánynak
túlontúl egyszerû és régi, mint halottjaink
csontjai. A könyv nem divatcikk ma, s a je-
len más egyebet bámul... A könyv szellemi
manna, melybõl mindenki jól lakhatik, az
égi táplálék, mely minél inkább fogyasztják,
annál több lesz belõle. A bûvös kenyér, mely
senkit sem hagy éhen, minden ínségest ki-
elégít, hatalmassá tesz, úgyhogy mindenki az
ismeretek tõkése és nagybirtokosa lehet álta-
la, gondolat milliomos.”

A könyv ünnepének hangulatos köszön-
tõje Bánffy György szavalatával zárult. Kosz-
tolányi és Babits alakja, pályája még vissza-
tért a rendezvénysorozat zárónapján, ami-
kor az érdeklõdõk a Magyar Kultúra Ala-
pítvány székházában megtekinthették a köl-
tõkrõl készült portréfilmeket.

r. a.
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Írók vallomása könyvekrõl, tervekrõl

A találkozások öröme
Nyárvégi gyönyörû idõ fogadta a Szentháromság téri könyv-
ünnep látogatóit. Kiadók a pavilonokban, padok és asztalok,
virágdíszes színpad középen. A közeli Mátyás templom is
megkongatta nagy ércharangját péntek délután. A három
napos gazdag programból kiemelkedett a Biblia kiállítás: dr.
Ötvös László lelkész gyûjteménye, az ungvári Credo Vers-
éneklõ együttes küldetéses fellépése, Sediánszky János: Ba-
bits portréja és Kosztolányi emlékezése, Gyurkovics Tibor
szenvedélyes beszélgetése Babitsról, a költõrõl és az emberrõl.

A gazdag kínálatból néhány szerzõt új könyvérõl, terveirõl,
a találkozások örömérõl kérdeztünk.

Zalán Tibor az egyik legsokoldalúbb költõnk. Szinte
minden mûfajban maradandót alkotott. A Napkút Kia-
dónál megjelent kis kötete különös vállalkozás. „A haiku a vi-
láglíra legparányibb gyöngyszeme. E háromsoros költemény
Japánban keletkezett, tizenhét szótag, és benne van az egész
világ. Pályám kezdetén, az elsõ tíz évben, kicsit „túlszalad-
tam” magamon. Gondoltam, visszamegyek az alapokhoz, a
vázhoz, ezért adtam új kötetemnek is ezt a címet. Amit én
írok, az a váz, az olvasó pedig folytatja és befejezi. Sokan
mondják, hogy ez egy halottas könyv. Lehet, hogy így van. Bár
én mindig a reményt próbálom megfogalmazni. Ebben a
korban, közel az ötvenötödik évhez, már el kell töprenge-
nem, hogy meddig élek? A költõnek minden versében ott
kell, hogy legyen a halál. Mégis most, hogy kifelé megyek az
életbõl, nem kívánom annyira. De egyetlen viszonyítási pon-
tunk a halál, és így nyerik el áldozatos napjaink végül az érté-
ket. Ami pedig a könyvünnepet illeti, nagyon jó itt lenni:
Úgy érzem, itt szeretik az emberek az írókat és egymáshoz is
van egy-egy jó szavuk.”

Bereményi Géza150 dalszövege izgalmas olvasmány az el-
múlt évtizedekrõl. A hétköznapok kis csodáiról. „Régi száza-
dokban ismert dallamokra írtak szöveget. Én is sok ilyet ve-
tettem papírra. Harmincnyolc éve, hogy kedves barátom,
Cseh Tamás valamilyen dallamára próbálok érthetõ, egysze-
rû szövegeket találni. Magyarországon szép sikereket értünk
el, de a határon túli magyarok mintha jobban ráéreztek volna
üzeneteinkre: veszendõ életünkre és hiábavaló küszködé-
sünkre. Folytatódik-e együttmunkálkodásunk? Remélem,
igen. Õsszel újból tervezek egy nagyobb összejövetelt és közös
munkát. Úgy látom, a feszített helyzetekben, mikor kevés az
idõ, talán jobban megy szó és dallam találkozása. De az is igaz,
nemcsak bajban születik több dal, de örömben is, ilyenkor a
feladat röpíti az embert. Most is szívesen jöttem a Várba,
mert tudtam, itt mindig családias hangulat fogadja az embert
az ódon szépségû környezetben, és a könyvszeretõk megértik
egymást.

Csáji László Koppány néhány évvel ezelõtt, három kö-
tetben dolgozta föl a sztyeppei civilizációt és a magyarság éle-
tét. Új könyve ezt folytatja, úgy, mint régen, fõleg a helyszí-
nen végzett kutatásokra támaszkodva. „Sok ilyen könyvet ol-
vashattunk eddig. A sztyeppei népek keletre és nyugatra is
tartottak kapcsolatot. Rengeteg vallást, szokást és kultúrát
olvasztottak egybe. Ha nem antik szerzõket olvasunk, bántó
a történelmi hamisítás. Mint ebben a témában. Sokan azt
gondolják, hogy össze-vissza írhatnak. Egyik részük õstörté-
neti bulvársajtót ír, a másik mondanivalója nem jut el a kö-
zönséghez. Kettõs üzenete van könyvemnek: az egész terüle-
tet úgy kell tekinteni, mint egy hatalmas egységet; a finn-
ugor és sztyeppei népek rokonok. És nem hermetikus, elzárt
rész ez, hanem egy nagy, organikus kultúra. Szorgos és ve-
szendõ népekkel, feledésbe merült értékekkel. Ezért is örü-
lök, hogy ebbõl a nagy kincsbõl valami keveset meg tudtam
menteni.

Gereben Ágnes Beszélgetés a Gulágról címû könyvét a
Kairosz Kiadó jelentette meg. Nem könnyû olvasmány. Meg-
rendítõ, véget nem érõ szenvedéstörténet. „A megsemmisítõ
táborokban több millió embert pusztítottak el. És nagyon
sok gyereket is! Ha errõl nem beszélünk, nem mondjuk ele-
get, akkor félõ, hogy megismétlõdhet. A társadalom egy na-
gyobb részét érdekli a magyar múlt, a messzeségbe süllyedt lá-
gerek világa. A kommunizmusnak mondott szocializmus-
ban a bántások, a gyilkolások 1917. decemberétõl az 50-es
évekig tartottak. Az egészet átszõtte a koncentrációs táborok
világa, a mindennapos élethalálharc. Megdöbbentõ emberi
sorsok, drámai életek támadnak föl a könyvemben. „A láge-
rek világa: a kis börtön, a külsõ „szabad” világ: a nagy bör-
tön”- ahogyan Szolzsenyicin fogalmazta. Nagyon sok fogoly-
lyal találkoztam, beszélgettem át éjszakákat, több magyar túl-
élõ mondta, ilyen élményekben talán senkinek nem volt ré-
sze a 20. században. Örülök, hogy erre a bensõséges ünnepre
eljöttem, mert Szegedrõl és Debrecenbõl is ideutaztak azért,
hogy megszerezzék a könyvemet! Fenyvesi

(A Jókai Annával és Ágh Istvánnal készült könyvnapi beszél-
getést következõ számunkban közöljük.)

(Folytatás az 1. oldalról)

Dr. Monok István, az Országos Széchényi
Könyvtár fõigazgatója ünnepi beszédének
bevezetõjeként Terentianus Maurus szálló-
igévé vált mondatát idézte, amely szerint
Habent sua fata libelli. „Minden könyv sor-
sa az olvasótól függ” – így szól a pontos fordí-
tás, és e modern gondolat szerint kizárólag
szubjektív irodalomtörténet és történelem
létezik. A nemzeti könyvtár vezetõje Mátyás
megkoronázásának évfordulóján a Bibli-
otheca Corviniana sorsán bebizonyította a
klasszikus latin mondás bölcsességét. Az
összegyûjtött, majd széthurcolt corvinák
ugyanis látványosan mutatják, hogy miként
vált a királyi gyûjtemény minden korban
más-más tartalmúvá és jelentõségûvé. 

Mátyás könyvtárát 1526 után minden
uralkodó szerette volna újra összeszedni.
Már a 16. századi politikusok is ezen keresz-
tül kívánták megmutatni, hogy az értékes
kötetek visszaszerzése után képesek lehet-
nek az országot is újraegyesíteni. 

A Reneszánsz év mellett 2008 a Biblia éve
is. Komoly felkiáltójel azonban, hogy a min-
dennapi bibliaolvasás helyett napjainkban
kampányt kell szervezni. Amikor a római bi-
rodalmat kívülrõl fenyegették, belülrõl pe-
dig bomlasztották, akadt egy uralkodó:
Konstantinusz császár, aki talált megfelelõ
kovászt. A kereszténység felvétele hatásos
gyógymódnak bizonyult. Az öreg kontinens
most hasonló helyzetben van, ám kérdés,
hogy a mai Európa milyen kovászt talál, és

túl tudja-e élni a válságot? A Biblia éve egyér-
telmû üzenetet hordoz azok számára is, akik
az európai alkotmányból kihagyták a keresz-
ténységet. 

A könyv az áthagyományozás alapja. A 3.
századi zsidó közösségek tagjai csak akkor ol-
vashattak el egy új könyvet, ha tanúbizony-
ságát tették, hogy két korábbit már elolvas-
tak. Messze még az idõ, amikor a képi és szá-
mítógépes információ helyettesíti a köny-
vet. Az Egyesült Államokban megfordult a
trend, és a közelmúltban megkezdték a digi-
tális könyvek mikrofilmre vételét. 

Az olvasásra, a kiadóra, a kereskedõkre és
a szerzõkre igenis szükség van, mert mind-
annyiunk számára fontosak. A magyar nyelv
és a magyar könyv ünnepének megrendezé-
sével a Budavári Önkormányzat a nemze-
dékrõl nemzedékre való áthagyományozást
biztosítja, a nemzeti gyûjteményeknek pe-
dig mindez törvényben elõírt feladatuk.
Hagyományozzuk át tehát mi is a következõ
generációnak, hogy mi miként olvastuk
napjaink könyveit – zárta megnyitóbeszédét
a Széchényi Könyvtár fõigazgatója.            

roj

Kiadók és olvasók együtt ünnepeltek

Dr. Ötvös László számára a Biblia különbö-
zõ kiadásainak gyûjtése hivatás és hobbi is
egyben. A református lelkész több mint fél
évszázaddal ezelõtt határozta el, hogy a
Könyvek könyvét nem csupán napi olvas-
mányként, hanem könyvészeti ritkaság-
ként is kutatni fogja. A Magyar Kultúra
Alapítvány székházának Deák termében,
három napon keresztül kiállított magán-
gyûjteményével az idõs tudós látványo-
san illusztrálta, hogy a Bibliának szinte
minden változata és kiadása különleges
értékeket hordoz. 

A 16. században keletkezett elsõ ma-
gyar Bibliafordítások - Komjáti Benedek,
Károli Gáspár, Misztótfalusi Kis Miklós
és Heltai Gáspár munkái - a magyar iro-
dalmi nyelv fejlõdését is szolgálták. „A
Biblia minden népnek a saját nyelvén nyi-
latkozik meg” - olvashattuk az egyik felira-

ton. A tárlókban és tablókon elhelyezett bo-
rítómásolatok arról a korszakról adtak hírt,
amikor a könyvnyomtatás segítségével a
Biblia immár nagyobb példányszámban jut-
hatott el a gyülekezetek tagjaihoz.

Dr. Ötvös László az ökumené jegyében

nem csupán a keresztyén és keresztény
Szentírást, a Vulgátát, hanem a görög és a
héber nyelvû Ószövetség kiadásait is köz-
kinccsé tette. Láthattunk többek között gye-
rekeknek szóló kiadásokat, a Károli-féle for-
dítás 1904-ben, ’12-ben, ’28-ban és ’31-ben
megjelent különbözõ változatait, és az evan-
gélikusok által használt lutheri szöveget. A
gyûjtemény féltett darabjai között ott volt
Ravasz László és Veres Péter Bibliája is, és egy
hivatalos latin nyelvû feljegyzés arról, hogy
Fazekas István dézsmaszedõ 1576 augusztus
13-án a tizenkettõbõl negyed részt Károli
Gáspár gönci lelkipásztornak átadott.    

A Magyar nyelv és magyar könyv ünnepe
alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján
Ötvös Éva színmûvésznõ elõadásában ver-
sek hangzottak el Ötvös László versesköteté-
bõl, majd Cseh Károly költõ, mûfordító a
Biblia egyháztörténeti szerepét méltatta.   - a -

„Betûikbõl csillag fénye árad”

A Biblia virága

Bánffy György és Sediánszky János

Dr. Monok István, dr. Ötvös László és dr. Nagy Gábor Tamás a könyvünnepen
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Az Antall-osztálytól a Toldy-monográfiáig

„Szeretjük 
a kihívásokat”

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat azo-
kat a területeket szereti elfoglalni, ahol
mások nem szívesen tevékenykednek.
Mintegy háromszáz intézményével,
százötven csoportjával, több mint ezer
alkalmazottjával az egész országban
igyekszik segítséget nyújtani a támoga-
tásra szoruló embertársainknak. A
Budavárért Emlékéremmel kitüntetett
szolgálat elnökét, Kozma Imre atyát a
kerületben végzett tevékenységükrõl, va-
lamint az elõttük álló legfontosabb fel-
adatokról kérdeztük.

s A Szeretetszolgálat a Budavári Önkor-
mányzattal kötött megállapodás alapján
Utcai Gondozó Szolgálattal segíti a hajlékta-
lanokat az I. kerületben, emellett Pszicho-
szociális Szolgálatot mûködtet a szenvedély-
betegeknek, és egy Idõsek Otthonát is fenn-
tart a Fõ utcában. Minek köszönhetõ, hogy
ennyire sokrétû ellátást folytatnak itt, Buda
szívében?

Természetes, ha egy országos szervezet
igyekszik szerepet vállalni Budapesten,
hiszen amit az ember a fõvárosban tesz,
az minta, példa a vidékiek számára. Ez a
mi esetünkben is így van. A kerületek-
ben majdnem mindenütt jelen vagyunk,
mégis elsõsorban ott tudunk tevékeny-
kedni, ahol az önkormányzat vezetése ko-
molyan gondolja az együttmûködést. Az
I. kerület igényelte a jelenlétünket: itt te-
hát vannak nyitott ajtók, ahol be lehet
jönni, vannak olyan gondozóegységeink,
ahol azok mellé az emberek mellé állunk
oda, akik a társadalom perifériájára szo-
rultak.
s Tervezik a kerületben az ellátások köré-
nek további bõvítését?

Alapvetõen mi mindig oda megyünk,
ahol hiány van, ahol egy kérdést meg kell
oldani, egy adott problémára válaszolni
kell. A mi filozófiánk nem az, hogy vala-
hova odatolakodunk, odaerõltetjük ma-
gunkat, hanem azokat a területeket sze-
retjük elfoglalni, ahol mások nem szíve-
sen tevékenykednek. A Magyar Máltai
Szeretetszolgálat szellemisége, lelkisége
folytán mindig valamiféle válságot igyek-
szünk kezelni, ami természetesen kihívást
jelent – de mi szeretjük a kihívásokat. 

Jelenleg több mint háromszáz intézmé-
nyünk van Magyarországon. Újabb terü-
leten abban az esetben jelenünk meg, ha
egy kérdés rendezése kapcsán valamiféle
zavar támad – ilyenkor lehetõségeink sze-
rint új megoldást ajánlunk. Ma már ott
tartunk, hogy nem mi jelentkezünk, ha-
nem bennünket hívnak; sajnos azonban
egyre több helyrõl keresnek bennünket,
ami azt jelenti, hogy egy-egy területen hi-
ányosan vagy nem eredményesen oldot-
tak meg bizonyos kérdéseket.
s Mi az a kérdés, ami ma a leginkább meg-
oldatlan Magyarországon?

Jelenleg a legnagyobb problémát a cigány
lakosság helyzete jelenti az országban. Ezt
a helyzetet sok oldalról lehet megközelí-
teni: egyrészt azon problémák felõl, ame-
lyeket õk okoznak a magatartásukkal,
másrészt arról az oldalról, hogy milyen
gondban és bajban vannak. Nem hagy-
hatjuk õket magukra. Izgalmas kérdés-
kör ez, hiszen nagy tapasztalatra és böl-
csességre van szükség ahhoz, hogy egy-
részt jól szólítsuk meg õket, másrészt va-
lódi legyen a támogatás. Legfontosabb-
nak ma a cigánygyerekekkel való foglal-
kozást tekintjük. Iskolára készítjük fel az
óvodáskorú gyerekeket, másrészt az isko-
láskorúaknál arra próbálunk figyelni,
hogy rendszeresen járjanak iskolába, il-
letve hogy a rendszeresen iskolába járók a
feladataikat el tudják végezni, az otthoni
körülményeik ugyanis sokszor nem segí-
tik õket ebben. 
s A fõvárosban régóta jelen van a hajlékta-
lanok problémája. Ebben a kérdésben
nincs elõrelépési lehetõség?

Kell, hogy legyen, sajnos azonban ez nem
az a kérdés, amit meg lehet oldani. Ez egy
folyton újratermelõdõ kérdéskör: tudo-
másul kell venni, hogy a hajléktalanok
között mindig lesznek olyanok, akiket in-
kább eloldozni kell. Minden erõlködés
ellenére õk rászorulnak az állandó gon-
doskodásra. De mindig van esély a siker-
re: arra, hogy valakit ki tudunk vezetni
ebbõl a helyzetbõl.

„Budai urbánus lény vagyok (ami köztudomásúan
különbözik a pestitõl). 1941-ben születtem egy vá-
ri családban, és életem nagyobb részét is a Várne-
gyedben töltöttem. Amikor nem ott vagyok, és emi-
att hiányérzetem támad, akkor a Várbarátok Körét
vezetem.” – eképp mutatta be magát dr. Buzinkay
Géza egy önéletrajzában. A Pulitzer Emlékdíjas
sajtótörténésszel munkájáról, vári kötõdéseirõl, va-
lamint a Toldy Gimnáziumhoz és Antall Józsefhez
fûzõdõ viszonyáról beszélgettünk a Budavárért
Emlékéremmel való kitüntetésének apropóján.

s Hogyan kapcsolódott be a Várbarátok Körének mun-
kájába?

A Várbarátok Köre programjainak szervezését a
korábbi elnök asszony, Nej Klára halála után,
1999. augusztusától vettem át. Akkor még nem
voltam biztos benne, hogy tudom folytatni a tevé-
kenységét, de mára úgy látszik, hogy – különösen a
Litea Könyvesbolttal folytatott együttmûködés ré-
vén – sínre került a Kör élete. Persze ki lett bõvítve
a programkínálat, már nem csak a Várral kapcsola-
tos elõadások hangzanak el: a mostani, õszi elõ-
adássorozat például egy személyes visszaemlékezés-
sel indul – Prõhle Henrikné a gróf Esterházy János
leánya mellett eltöltött nevelõnõi éveirõl fog be-
szélni, betekintést adva az egyik legjelentõsebb fel-
vidéki magyar politikus családjának életébe.
s Gondolt már arra, hogy egyszer Ön is meséljen a kö-
zönség elõtt személyes emlékeirõl?

Még nem, de az emlékeim egy részét az Iskola a lo-
vagvárban címû monográfiámban már bemutat-
tam – ebben a Toldy Gimnáziummal, illetve egyko-
ri osztályfõnökömmel, a késõbbi miniszterelnök
Antall József személyével kapcsolatos történetei-
met idézem fel. Azt az esetet például, hogy az
Antall-osztály minden diákját eltiltották a felsõok-
tatási intézményektõl, az én nevemre kiállított eltil-
tási határozattal illusztráltam. A Várbarátok Kö-

rének 40 éves történetérõl megjelent kiadványban,
illetve az Élet a romokon címû, második világhábo-
rús memoár-gyûjteményben szintén benne van-
nak a saját emlékeim a Várral kapcsolatban.
s Mennyire messze nyúlnak vissza a családja vári gyö-
kerei?

A családom egyik ága 1829-ben költözött az Úri ut-
ca 19. számú házba, ahol az 1900-as évek elejére
már több rokonom volt együtt társtulajdonos. A
nagyapám 1912-ben vásárolta meg a rokonaim tu-
lajdonrészét, így akkor övé lett az egész épület; ám a
második világháború utáni államosítási hullám a
mi ingatlanunkat sem kerülte el. Csak egy bérlakás
maradt a házunkból – itt él ma is az édesanyám. 
s A Toldy Gimnáziumba a közelsége miatt került?

A középiskolai tanulmányaimat a pesti Piarista
Gimnázium reálosztályában kezdtem, szüleim
ugyanis azt szerették volna, hogy mérnök legyek –
csakhogy nekem ehhez semmilyen mûszaki érdek-
lõdésem vagy adottságom nem volt. Mivel szenved-
tem a reálosztályban, a szüleim a második év után
hozzájárultak ahhoz, hogy átmenjek egy másik gim-
náziumba. Édesanyám legszívesebben az Eötvös
Gimnáziumba íratott volna át, az egykori Pesti
Fõreáltanodát – a Budai Fõreáltanoda, azaz a ké-
sõbbi Toldy Gimnázium pesti párját – ugyanis ré-
gen az ükapám, Nej Ferenc igazgatta. 1957 tava-
szán azonban visszautasított az iskola akkori igazga-
tója azzal, hogy az „Eötvös Gimnázium nem tekin-
ti feladatának a pesti burzsoázia továbbtenyészté-
sét”. Ezek után kerültem végül is a Toldyba, mely a
kiváló színvonala, és persze a közelsége miatt egy-
aránt jó választásnak tûnt.
s Mi történt azután, hogy az Antall-osztály diákjaként
eltiltották az ország összes felsõoktatási intézményétõl?

Miután Antall József osztályából mindenkit eltil-
tottak két évre az egyetemekrõl és fõiskolákról, a
bölcsészeti karokra beadott jelentkezéseimet ter-
mészetesen nem továbbította az iskola, illetve az is-

kolán keresztül a kerületi pártbizottság. Ezért a
Színmûvészeti Akadémiára is felvételiztem, a mû-
vészeti felsõoktatásba ugyanis közvetlenül lehetett
jelentkezni. A felvételi elsõ részén át is mentem,
ám a második körben elbuktam, addigra ugyanis
megtudta az akadémia igazgatónõje, hogy „honnan
jövök”. Így néhány évig, amíg nem vettek fel az EL-
TE bölcsészkarára, segédszínészként kerestem
pénzt a kaposvári színházban, illetve a vidéki váro-
sok között ingázó Állami Déryné Színház társulatá-
ban. Késõbb könyvtárakban dolgoztam – végül is a
könyvtári munka mellett kerültem be az egyetem-
re, ahol a magyar mellé szükségszerûen a könyvtár
szakot is felvettem. Amúgy könyvtárosként hozott
össze ismét a sors a nagyra becsült osztályfõnököm-
mel, a pedagógusi pályától eltiltott Antall Józseffel:
vele a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és
Könyvtárban közel egy évtizedig, egészen 1977-ig
dolgozhattam együtt.
s Megmaradt a kapcsolata az osztályfõnökével azután
is, hogy õ miniszterelnök lett?

Igen, fõleg hivatalos eseményeken találkoztunk.
Büszke vagyok például arra, hogy 1992. végén õ
nyitotta meg az Emigráció a hazáért címû kiállítást
a Budapesti Történeti Múzeumban, ahol akkori-
ban fõigazgatóként dolgoztam.
s Az Ön nevét a könyveket olvasók elsõsorban sajtótör-
téneti, illetve helytörténeti munkái révén ismerhetik.
Mostanában milyen kiadványokon dolgozik?

Most, októberben fog megjelenni a Magyar Hírlap
1848 és 1918 közti története a Corvina kiadónál,
rövidesen utána pedig, szintén a Corvina gondozá-
sában egy sajtóantológia kerül kiadásra, ami 1780-
1957-ig a különbözõ sajtómûfajok világába kalau-
zol az egyes korok legismertebb újságíróinak mun-
káin keresztül. Mindezek mellett elõkészületben
van már a Magyar karikatúra-történet is, mely lé-
nyegében a magyar történelem elmúlt másfél év-
századáról ad egy szatirikus tükörképet. - d - 

A Máltai Szeretetszolgálat, a Márai Szalon, vala-
mint dr. Buzinkay Géza sajtótörténész kapta meg
idén a Budavárért Emlékérmet, a Budavári Ön-
kormányzat képviselõ-testületének kitüntetését. Az
elismerések átadására a Városházán, Buda 1686-os
visszavívásának 322. évfordulóján került sor.

Buda 1686-ban történt visszafoglalása nagy esemé-
nye Magyarországnak és egész Európának – az eu-
rópai szövetségesek gyõzelmének hátterérõl R.
Várkonyi Ágnes történész adott képet a Város-
házán rendezett ünnepségen. A történész által fel-
vázolt múlt és a jelen között dr. Nagy Gábor Tamás
polgármester vont párhuzamot: Jakob Burckhardt
német történészt idézte, aki szerint a történelem
egyetlen maradandó és lehetséges kiindulópontja
a szenvedõ, törekvõ és cselekvõ ember – amilyen
ma, amilyen mindig is volt és mindig is lesz. 

Ritkán fordul elõ az ember életében olyan pilla-
nat, különösen napjainkban, amikor azt érezheti,
hogy a körülötte zajló világban rend van, s ez a
rend optimizmussal, bizakodással tölti el. A Bu-
davárért Emlékérem átadásának eseménye azon-
ban egy ilyen pillanat, hiszen ilyenkor beigazoló-
dik az, amit Paul Valéry neves francia gondolkodó
így fogalmazott meg: „a világ helyzete sohase re-
ménytelen, mert sohasem azokon múlik, akik
nem hisznek az életben, hanem azokon, akik hisz-
nek benne.” 

A Budavárért Emlékérem átadásakor minden
esztendõben olyan embereket ismerhetünk meg és
ismerhetünk el, akik személyes példájukkal arról
tesznek tanúbizonyságot, hogy hisznek az életben –
mondta Nagy Gábor Tamás. Hozzátette, arra a kér-
désre, hogy mit jelent az életben való hit, ezek az
emberek különbözõ válaszokat adnak, ám az eltérõ
feleletek egyben mindenképpen összecsengenek:
az élet több mint a létfenntartásért folytatott küzde-
lem. Éppen ez a többlet teszi az életet igazán széppé:
a közösségért végzett önzetlen munka, amely nem
kér jutalmat, nem szab feltételeket, nem vár nyere-
séget. Ez – mint kifejtette – „ellentétes a mai kor-
szellemmel, mégis, ha végigtekintünk a Budavárért
Emlékérem eddigi birtokosainak listáján, láthat-
juk, hogy kivétel nélkül olyan kiváló, hittel élõ em-
berek õk, akik a mi kis világunkban, az I. kerület-
ben valójában a remény forrásai. Mindannyiunk
reményei: mindig voltak, vannak és lesznek közös-
ségünknek olyan tagjai, akik nem hódolnak be a
kor csábító felszínességének az embert embertõl el-
idegenítõ világban. Belsõ értékek alapján teszik
dolgukat a világnak azon a részén, ahol születtek, és
ahol feladatuk van.” A polgármester hangsúlyozta,
nekik köszönhetjük, ha úgy érezzük: a körülöttünk
lévõ világban harmónia és rend van – köszönet ille-
ti tehát õket, hogy megajándékoztak bennünket
ezekkel a pillanatokkal.

A Budavárért Emlékérmet az alapítás óta azok-
nak a polgároknak, szervezeteknek adományozza a
Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete, akik

tevékenységük, mûködésük során kifejtett példa-
értékû, magas színvonalú munkájukkal hozzájárul-
tak az I. kerület fejlõdéséhez, hírnevének növelésé-
hez. A képviselõ-testület döntése alapján idén dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester három kitünte-
tést adhatott át.

Válságkezelõ programmal van jelen 
a Máltai Szeretetszolgálat

Budavárért Emlékérmet kapott a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, mely 1989. februárjában kezdte
meg mûködését az országban. A Szeretetszolgálat
olyan szociális feszültségek kezelését vállalta fel,
amelyeket a társadalom igazgatási, szociális és
egészségügyi intézményhálózata nem tudott meg-
oldani. Az I. kerület területén mûködõ Utcai
Gondozó Szolgálat az önkormányzattal kötött
együttmûködési szerzõdés értelmében vállalja a
közterületen élõ hajléktalan emberek felkutatá-
sát, az utcai ellátás keretein belül történõ gondo-
zását és a krízishelyzetekben történõ beavatko-
zást. A „Fogadó” Pszichoszociális Szolgálat 2005.
januárjától szintén az I. kerületben valósítja meg a
szenvedélybetegek közösségi ellátását. A Magyar
Máltai Szeretetszolgálat nevében Kozma Imre
atya vette át a díjat.

Munkájukban hívõ emberek 
a Márai Szalon vendégei

Budavárért Emlékéremben részesült a Márai
Szalon is, mely a 2006. januári indulása óta nagy si-
kerû összejöveteleket tart minden hónap utolsó
keddjén. A Szalon programjai a nevéhez hûen a
kulturális élet köré szervezõdnek: Szigethy Gábor
házigazdaként minden alkalommal érdekes be-
szélgetésekkel és borkóstolókkal várja az érdeklõ-
dõket a zsúfolásig megtelt Úri utcai házasságkötõ

teremben. A meghívottak ismert mûvészek, köz-
életi emberek és kiváló borászok. Vendég volt már
többek között Sebestyén Márta énekes, a kerület
díszpolgára, Kondor Katalin, a Magyar Rádió ko-
rábbi elnöke, Borbás Mária mûsorvezetõ, Kovács
Ákos elõadómûvész, Márton András, Mécs Ká-
roly és Trokán Péter színmûvészek, valamint a ne-
ves borászok közül Tiffán Ede, Gál Lajos és Bussay
László.

Elveszettnek hitt emlékeket kutatott fel 
dr. Buzinkay Géza

A Budavárért Emlékérem harmadik kitüntetettje
dr. Buzinkay Géza Pulitzer Emlékdíjas sajtótörté-
nész, az irodalomtudomány kandidátusa, a Buda-
pesti Történeti Múzeum fõmuzeológusa. Buzin-
kay Géza 1971-ben szerzett magyar nyelv- és iroda-
lom középiskolai tanári és könyvtárosi diplomát,
történelembõl 1973-ban doktorált. Tudományos
munkássága a sajtótörténethez, a polgárosodás ku-
tatásához kapcsolódik. Több tudományos kör,
egyebek mellett a Társadalomtudományi Társaság
és az Országos Múzeumi Tanács tagja. A Budapesti
Történeti Múzeumnak 1992 és 1995 között volt a
fõigazgatója. Kerületünk kulturális életében – mu-
zeológusi tevékenységén túl – a több évtizedes
múlttal rendelkezõ Várbarátok Köre elnökeként,
az egyesületi élet aktív szervezõjeként van jelen. Az
egyesület évek óta mûvelõdéstörténeti, várostörté-
neti elõadássorozatokat, kulturális rendezvényeket
szervez, a Litea Könyvszalonnal közös programjai
nagy népszerûségnek örvendenek. Buzinkay Géza
nevéhez fûzõdik a Toldy Gimnázium 150 éves tör-
ténetét feldolgozó, Iskola a lovagvárban címmel ki-
adott monográfia. 

A városházi ünnepség fogadással zárult, majd a
résztvevõk megtekintették Szigethy Gábor új film-
jét a Magyar Kultúra Alapítvány székházában.

Budavárért Emlékérem a közösségépítõknek

Folytatás a 6. oldalon

Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester gratulál a kitüntetetteknek: dr. Buzinkay Gézának, Szigethy Gábornak és Kozma Imre atyának
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A nyári idõszakban is folyamatosan zajlottak a bûnmeg-
elõzési akciók a kerületben. A kerületi kapitányság bûn-
ügyi és közrendvédelmi osztálya, valamint a polgárõr-
ség elsõsorban a rablások, betöréses és trükkös lopá-
sok, valamint a gépjármûvekkel kapcsolatos bûncselek-
mények visszaszorítása érdekében szerveztek közös
akciókat az utóbbi két hétben – tájékoztatta lapunkat dr.
Kesztyûs Rudolf ezredes. A kapitányságvezetõ elmond-
ta, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a parkolási ano-
máliák megszüntetésére. Különösen a Krisztina tér kör-
nyékén számíthatnak helyszíni bírságra, valamint ke-
rékbilincsre és feljelentésre a forgalmat is akadályozó ti-
losban parkolók. 

Több bejelentés érkezett a kapitányságra a Vár terüle-
tén elsõsorban a Szentháromság tér környékén indoko-
latlanul gyorsan hajtó taxikkal kapcsolatban. Dr. Kesz-
tyûs Rudolf az esetek kivizsgálását, illetve megelõzését
ígéri. 

Rendõrök az iskolákban
Beindult az Iskola rendõre program a kerületben. A kez-
deményezés keretében valamennyi kerületi általános is-
kola saját rendõrt kap, aki részt vesz az intézmény életé-
ben, rendszeresen ellátogat az osztályfõnöki órákra, illet-
ve iskolai rendezvényekre, bûnmegelõzési tanácsokkal
látja el a diákokat. 

A tanév elsõ heteiben polgárõrök és rendõrök segítik
az iskolák elõtt a gyerekek áthaladását az úttesten. Idén
elõször a Tárnok utcai iskolában a felsõsök is csatlakoz-
tak a programhoz. Az Iskola rendõre mozgalom kereté-
ben szintén a Tárnok utcában szeptember 18-án dr.

Séllyei Gábor a kerületi polgárõrség vezetõje tart rend-
hagyó osztályfõnöki órát. 

Bombával fenyegetõzött
Augusztus utolsó napjaiban egy zavartan viselkedõ férfi
jelent meg a kapitányág épületében. Elmondása szerint
feljelentést akart tenni, de röviddel késõbb távozott,
azonban táskáját a helyszínen hagyta. Alig egy órával ké-
sõbb egy ismeretlen azzal hívta fel a BRFK-t, hogy bom-
bát helyezett el az elsõ kerületi kapitányságon. A kiérke-
zõ tûzszerészek megvizsgálták a gazdátlan táskát, ami-
ben nem találtak robbanóanyagot, azonban elõkerültek a
tulajdonosra utaló dokumentumok. Ezek alapján fény
derült a telefonáló személyére, akit zavarodottsága miatt
korházba szállítottak. Ellene közveszéllyel fenyegetés
miatt indítottak eljárást.

Rablókat fogtak
Szeptember 4-én a hajnali órákban két fiatal lány igye-
kezett hazafelé a Vérmezõ mentén a Krisztina körúton,
amikor egyiküket egy férfi berántotta a park fái közé.
Barátnõje azonnal a segítségére sietett, azonban a tá-
madó társa õt is földre teperte, majd fojtogatni kezdte és
megpróbálta elvenni a táskáját. Bár a két lány hevesen
védekezett, a támadók végül sikerrel jártak, és az elra-
bolt értékekkel elmenekültek a helyszínrõl. A forró nyo-
mon meginduló nyomozás nem sokkal késõbb ered-
ményt hozott. A személyleírás alapján a kerületi rendõr-

járõrnek a Moszkva téren feltûnt két férfi, akik látva a kö-
zeledõ rendõröket megpróbáltak elmenekülni. Rövid ül-
dözés után a rendõröknek sikerült elfogni a támadókat,
így elõkerültek az elrabolt holmik. Mint kiderült, a két le-
tartóztatott férfi Romániában lopás miatt már többször
volt büntetve. A rablókat kézre kerítõ járõrpárost dr.
Kesztyûs Rudolf fõkapitányi jutalomra terjesztette fel. 

Rendõrkézen a tolvaj
Még a tavalyi év végén tett bejelentést két állampolgár,
hogy az egyik kerületi étteremben ellopták mobiltelefon-
jaikat. Néhány héttel késõbb 2008 januárjában egy vári
üzletbõl tulajdonítottak el ékszereket. A látszólag egy-
mástól független bûncselekményeket sikerült összekap-
csolni, a szakszerû nyomozati munkának köszönhetõen
pedig szeptember 9-én elfogni az elkövetõt. 

Rendõrök a Czakón
Idén immár negyedik alkalommal rendezte meg a ke-
rületi kapitányság az elsõ kerületi Rendvédelmi
Labdarúgó Tornát. A Budavári Önkormányzat támoga-
tásával megvalósuló sporteseményre rekordszámú ne-
vezés érkezett. A tizenkét csapatot dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester köszöntötte, aki arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a rendvédelem területén dolgozók szá-
mára a kezdeményezés kiváló alkalmat kínál egymás
jobb megismerésére. A sport ugyanis az a közeg, ahol
észrevétlenül mélyülnek el a kapcsolatok, s köttetnek
barátságok. Ezért is öröm, hogy ilyen sokan jöttek el és
hódolnak közösen szenvedélyüknek. A tornát végül az I.
kerületi rendõrkapitányság csapata nyerte.   

Kék hírek

Új kiállítás a Várnegyed Galériában 
Századunk – a budai Vár XX. századi története címmel

rendhagyó kiállítás nyílik 2008. október 1-jén 18.00 óra-
kor a Budavári Önkormányzat Várnegyed Galériájában
(Budapest, I. Batthyány u. 67.). A tárlatot Nagy Gábor
Tamás polgármester és Hanák Gábor, az Országos
Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk Tára igazgatója
nyitja meg. A kiállítás és a hozzá kapcsolódó elõadássoro-
zatok a budai Vár XX. századi történelmét dolgozzák fel IV.
Károly koronázásától egészen a Sándor Palota újjáépíté-
séig. A kiállítás különlegességét Hanák Gábor filmalkotá-
sa adja, amely archív felvételek felhasználásával mozgó-
képeken mutatja be a budai Várat a XX. században.

Koncertek a Ciszterci Szent Imre templomban
2008. szeptember 28-án, 20.00 órakor. Mutasd meg

nekünk az Atyát! Sillye Jenõ és barátai hangversenye.  
2008. október 5. este 8.00 óra. Fellépnek: Nederlands

Bach Ensemble és Canticum Novum Nõikar. Vezényel:
Krijn Koetsveld, Lovrek Károly. Közremûködik: Benyacs
Zoltán (brácsa). Budai Ciszterci Szent Imre templom
(1114 Budapest, Villányi út 25.). A belépés ingyenes!

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület
(Magyar Kultúra Alapítvány székháza, Deák terem)

Az elõadások ideje: 18.00–19.30 óra között. (filmve-
títéssel, kérdésekkel együtt)  Az elõadások látogatása in-
gyenes.  

Október 6. (hétfõ) 18.00 óra: Magyar kálváriák és ma-
gyar vértanúk emlékeinél. Elõadás az egyesület tagsága
felvételeivel. Kacziány Géza ,,Magyar vértanúk könyve”
címû mûvének bemutatása a Nemzeti Kincseikért
Egyesület és a MEVE közös rendezésében.

Október 21. (kedd) 18.00 óra: A magyar ötlet sikerei a
világban (I.) Játéktörténeti áttekintés Kempelen Farkas-
tól - Rubik Ernõig. Dr. Gazda István az MTTI igazgatója, tu-
domány-történész elõadása.

Elõadás Tóth István szobrászmûvészrõl
A Lánchíd Kör elsõ õszi összejövetele október 2-án,

csütörtökön délután 17 órakor lesz a Magyar Mûvelõdési
Intézet (I. ker. Corvin tér 8.) földszinti stúdiójában. Ez al-

kalommal egy elfeledett jeles szobrászmûvészrõl Tóth
Istvánról emlékeznek meg. 

A mûvész életérõl és munkásságáról Ács Pál kutató
tart elõadást. Bemutatják és kedvezményes áron kapha-
tó lesz ifj. Matics Ferencnek a mûvészrõl írt Küzdelem,
szobrászat címû könyve. A megemlékezés a Tóth István
Baráti Társaság és a Lánchíd Kör közös rendezvénye. A
belépés díjtalan. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

Programok nyugdíjasoknak
Szeptember 22-én elõadás: Idõs korral járó daganatos

betegségek.
Szeptember 29-én elõadás: Mit kell tudnunk az allergi-

áról? Mindkét elõadás helye: Idõsek Klubja, Roham u. 7.
Idõpontja: 14 óra.

Október 8-án (szerda) 14 óra:Az Idõsek Napja megün-
neplése, vendéglátás. 

Az MSZOSZ területi és nyugdíjas alapszervezete külön
köszönti azokat a tagjait, akik 70, 75, 80, 85, 90. szüle-

tésnapjukat az évben ünnepelték. Az ünnepség helyszíne:
Bem rakpart 6., a Budavári Mûvelõdési Ház földszinti ta-
nácsterme.

Octogonart Galéria
(Budapest, I. Várfok u. 7-9.)

Mezei Ildikó: Édeskert címû kiállítása megtekinthetõ
október 4-ig, kedd-szombat 10-18 óra között. Tel.: 201-
6959, www.octogonart.hu.  

III. Nagy Sportágválasztó
2008. szeptember 20.– nyílt nap! Mindenkit szeretet-

tel várunk! A belépés ingyenes! Nyitva tartás: 9-16 óra
között. 

Helyszín: Merkapt Maraton Sportközpont 1106
Budapest, Maglódi út 12/A.

A rendezvény házigazdája Hajdú B. István sportripor-
ter. (Esõnap: 2008. szeptember 26-27., kihirdetése a
www.sportagvalaszto.hu oldalon).

A sportágak most érted versenyeznek. Te döntöd el,
melyik a nyerõ számodra. Gyere el, próbáld ki, válassz! 

További információ: www.sportagvalaszto.hu.

Programok

Gyalogoljunk együtt!
A Tabáni Gyaloglók Köre túrái 2008. szeptember

20. szombat, útvonal: Hûvösvölgy – Oroszlánszikla –
Árpád kilátó – 11-es busz végállomás. Táv: 8 km, kb. 3
óra. 2008. október 4. szombat, útvonal: Nagykovácsi
– Adyliget (költség: buszjegy Nagykovácsiba). Táv: 8
km, kb. 3 óra. 2008. október 18. szombat, útvonal:
Normafa – Szépjuhászné – Hárshegyi körút – Hûvös-
völgy. Táv: 9 km, kb. 3 óra. A találkozók helyszíne a
Moszkva tér 18-as yillamosmegálló); idõpont 9.00
óra, indulás: 9.05 óra. Igény esetén a túrák lerövidít-
hetõk, illetve meghosszabbíthatók! 

Túravezetõ: dr. Szentiday Klára, tel.: 375-8467.       

Õszi ásványbörze
2008. szeptember 20-án (szombaton) 9.00-18.00
óráig õszi ásványbörzét rendeznek a Kispesti Mun-
kásotthon Mûvelõdési Házban (1191 Budapest, Teleki
u. 50.) A kiállításon és vásáron értékes és ritka ásvá-
nyok, drágakövek, díszítõkövek, õsmaradványok, ás-
ványcsiszolatok, ásványokból készült ékszerek, aján-
déktárgyak láthatók és vásárolhatók. 

Röviden

s Árulja el, mivel tudja folyamatosan annyira ébren tar-
tani az érdeklõdést, hogy a szalon látogatóinak közel fele
általában be sem fér a terembe, hanem a szomszéd helyi-
ségben kivetítõn követi a mûsort?

Már évek óta létezett a Márai Sándor Kulturális
Közalapítvány – néhány sikeres rendezvényt is tar-
tott –, mégsem mûködött folyamatosan. Három év-
vel ezelõtt Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester úr
vetette föl, hogy lelket kellene lehelni e civil szervezet-
be. Azzal a látszólag eretnek gondolattal álltam elõ,
hogy bízzák rám tokkal-vonóval az egészet, s annyi
pénzbõl, amennyi van, a vendégek meghívásától a
poharak elmosogatásáig minden az én gondom.
Huszonöt évvel ezelõtt már hasonló alapon mûkö-
dött az általam szervezett Latinovits Zoltán Baráti
Kör. S mert életem során sok mindent csináltam,
sokféle embert ismerek – színészt, cukrászt, írót, lel-
kipásztort, borászt, politikust stb. –, bíztam abban,
hogy jó ügyhöz jó embereket mindig meg lehet nyer-
ni. Hát elkezdtem sorba meghívni barátaimat és is-
merõseimet, s kiderült, hogy izgalmasan és érdeke-
sen tudjuk eltölteni az idõt. Mnden alkalommal
meghívtam egy neves borászt, aki egy pohár kitûnõ
borral (esetleg pezsgõvel vagy pálinkával) kínálja meg
a vendégeket, s a kortynyi italhoz a Fortuna Étterem
kínál egy falatot – így a szellemi kalandozást gasztro-
nómiai kalandozással egészítjük ki. Ma már hála
Istennek ott tartunk, hogy könnyû újabb és újabb
borászokat megnyerni a Márai Szalonba, mert jó tár-
saságban – Bock, Szepsy, Jásdi, Vida stb. – mindenki
szívesen szerepel.
s Miért nevezik szalonnak ezt a mûfajt?

Mert társasági mûfaj. A vendégeinkkel való beszélge-
tést kötetlen együttlét követi: mindenki mindenki-
vel gondolatot, érzelmet, nézeteket cserél(het). Föl-
merült, hogy vigyük nagyobb helyiségbe a szalont, de
egyelõre ragaszkodom az Úri utcai házasságkötõ te-
rem elegáns, polgári miliõjéhez.
s Márai Sándor alakja miként jelenik meg a programok
során?

Gyakran Márai Sándorról is szó esik az estek folya-
mán, néha Márairól szól az est, de számomra az a
fontos, hogy Márai szellemisége hassa át a szalon szel-

lemét. Márai Sándor rendkívül jelentõs író volt és
szellemi kisugárzása 1990 után újra egyik meghatá-
rozó tényezõje szellemi életünknek. Októberben
1956-ra emlékezve Márai Sándor 1956-os írásairól
lesz szó, novemberben – Babits Mihály születésének
125. évfordulója alkalmából – a költõóriásra fogunk
emlékezni.
s A Magyar nyelv és könyv ünnepén - nem sokkal a kitün-
tetés átvétele után - pódiumbeszélgetésen vett részt, majd
bemutatták Mátyás király a Budai Várban címû filmjét.
Milyen személyes emlékek fûzik a Várhoz?  

Már gyerekkoromban szerettem a Várban csavarog-
ni, gimnazista koromban a Toldy Gimnáziumba jár-
tam vasárnaponként táncolni, de valójában 1972-
ben fedeztem fel magamnak a budai Vár igazi értéke-
it. Akkor jelent meg Zolnay László Hétköznapok és
ünnepnapok Budán címû rendkívül izgalmas, tudo-
mányos alapon, szórakoztatva múltat idézõ könyve,
amelyrõl akkor írtam is. Késõbb, amikor a Gondol-
kodó magyarok sorozatot szerkesztettem, újra kiad-
tam Kardos Tibor évtizedekkel korábban Mátyás ki-
rályról írott esszéjét. Ez is olyan mû volt, amit tudós
professzor írt, de nem a tudósoknak, hanem az olva-
sóknak. A Reneszánsz év kezdetén vetõdött fel ben-
nem a gondolat, hogy az általam tisztelt Mátyás király
és az általam szeretett budai Vár kapcsolatáról filmet
készítsek. Nem dokumentumfilmet, hanem Mátyás
király alakját, s a mai Várban felfedezhetõ emlékeket
akartam úgy megmutatni, hogy a film nézõje a rene-
szánsz kor hangulatát élje át a vetítés alatt. Régi szer-
zõk – Oláh Miklós, Heltai Gáspár, Bonfini, Galeot-
to Marzio – szövegei hangzanak el a filmben, meg-
elevenedik egy reneszánsz lakoma, látjuk a Mátyás
templomot hajnali csendben, sétálunk az utcákon,
megakadhat szemünk egy-egy régi ablakkereten, ház-
falon. Remélem, a fél órás film a budai Várat is és
Mátyás király történelmi alakját is közelebb hozza a
film nézõihez. Szeptember 6-án mutattuk be a fil-
met, amely DVD-n a Litea Könyvesházban megvásá-
rolható. És nagyon remélem: évtizedek múlva is ér-
dekes lesz majd az akkor élõk számára, hogy milyen
volt a budai Vár, s mit gondoltunk Mátyás királyról
2008-ban. roj 

Bábszínház, gyöngyfûzés, meseolvasás,
könyvek, és sok-sok játék várja a gyerekeket
október 4-én a krisztinavárosi templom
melletti Gesztenyeligetben, és vele szemben,
az aznap megnyíló Anno nevû könyvesbolt-
ban. A rendezvényrõl és a boltról Szigethy
Katalinnal, a Naphegy Kiadó igazgatójával
beszélgettünk.

s Elsõ hallásra kicsit furcsa, hogy éppen Annó-
nak neveznek el egy olyan helyet, ahová gyere-
keket várnak. Miért nem a saját kiadójuk nevét
választották?  

Ez a hely sokkal színesebb lesz annál, mint-
hogy csupán a Naphegy Kiadó márkaboltja
legyen. A teljes hazai gyerekkönyvkiadás ter-
mékeit áttekintve, erõs minõségi válogatás
nyomán kínáljuk a könyveket, ám szívesen
teljesítjük, azaz beszerezzük a konkrét kíván-
ságokat is. A kisebb kiadók gyermek- és ifjúsá-
gi könyvei mellett kaphatók majd idegenyel-
vû gyerekkönyvek is. Kialakítunk egy antik-
vár sarkot a korábban kiadott, népszerû gye-
rekkötetekbõl és az „elnyûhetetlen” kötelezõ
olvasmányokból. Nagyon szeretjük ezt a kör-
nyéket, ezért szívügyünknek tekintjük a
Várral, a Krisztinával, a Vizivárossal és a
Tabánnal kapcsolatos helytörténeti vonatko-
zású kiadványok gyûjtését, amelyek között
bárki böngészhet. A szülõk számára is meg-
töltünk egy polcot; ott helyezzük el a gyere-
kekrõl, gyermeknevelésrõl, a családról szóló
ismeretterjesztõ munkákat. 

A könyvekhez hasonló filozófiával váloga-
tunk a játékok között. Az Annóban azokat a
fejlesztõ játékokat árusítjuk, amelyekbõl
máshol kevés fajta kapható. Mindemellett
szabad a vásár a csomagolópapírok, emlék-
könyvek, írószerek, csecsebecsék, gyöngyök,
a nemez, és az egyéb kézmûves kellékek kíná-
latában. A vásárlás nem kötelezõ, hiszen dél-
elõtt és délután különbözõ programokkal is
várjuk a családokat.
s Elárulja, hogy milyen foglalkozásokat tervez-
nek?

Az Anno galériája igazi mesesarok, ahol dél-
elõtt 11-tõl az óvodába nem járó gyerekek-
nek, délután 4-tõl az óvodásoknak tartunk
meseolvasást vagy diavetítést. Egy Magyaror-

szágon még kevéssé ismert mûfajt, a japán
eredetû papírszínházat is szeretnénk megho-
nosítani. Emellett az évszakokhoz és ünnep-
körökhöz kapcsolódóan a kicsiknek rend-
szeresen szervezünk kézmûves foglalkozáso-
kat, sõt terveink szerint a szülõk számára fel-
nõtt „alkotómûhelyt” biztosítunk. A foglal-
kozások ingyenesek, a kézmûves programok
esetében kizárólag anyagköltséget kérünk -
ez alkalmanként legföljebb 300-500 Ft -, de a
testvéreknek kedvezményt adunk. Termé-
szetesen a betérõ gyerekek kötetlenül is játsz-
hatnak, a fiúk kuckója egy hajó - igazi kor-
mánnyal -, a lányoké a bábszínház. Az anyu-
kák és apukák eközben beszélgethetnek, in-
ternetezhetnek vagy megihatnak egy jó ká-
vét. Az Annóban rendszeresen megválaszt-
juk a hónap meseíróját és illusztrátorát.  Az
íróval találkozót szervezünk, az illusztrátor
képeit kiállítjuk és árusítjuk is. Szeretnénk,
ha az Anno olyan hely lenne, ahová nem be-
rohannak, hanem betérnek a családok. 
s Hogy találtak rá a Krisztina téri bolthelyiségre?

A minõségi mesekönyvek szinte elvesznek a
nagy könyváruházak kínálatában, ezért hosz-
szabb ideje kerestük azt a helyet, amely az
Anno szerepének betöltésére alkalmas.
Sorsszerûnek tartom, hogy épp a Naphegy
utca sarkán sikerült rátalálnunk. Fontos im-
pulzust adott, amikor a bolt tulajdonosa
mutatott egy 1907-ben készült archív fotót.
Ezen jól látszott, hogy az azóta sokszor átala-
kított üzlet „anno” Stark Ferenc könyves-
boltja volt. Október második hetétõl hét-
köznap 9 és 18 óra között, szombaton csalá-
di délelõttökkel, 9-tõl 14 óráig várjuk az ér-
deklõdõket. 
s A megnyitó alkalmából október 4-én Nap-
hegy mesefesztivált rendeznek a Krisztina té-
ren. Milyen meglepetéssel várják a gyerekeket?

A Naphegy mesefesztivál két helyszínen: a
Krisztina tér 7. szám alatti boltban, és a
templom melletti Gesztenyeligetben fogad-
ja az érdeklõdõket. Délelõtt és délután is
Egérparádé címmel bábelõadást tartunk,
lesz meseolvasás, kézmûveskedés, játék- és
foglalkozás-bemutató, és természetesen ha-
talmas vásár, jelentõs kedvezményekkel.

Rojkó A.

Budavárért Emlékérem a közösségépítõknek

Díjat kapott a szalon közössége 
Ha kedd van, akkor... Márai Szalon! - legalábbis a Várnegyed lakói számára, akik az idén õsztõl immár a har-
madik évada látogatják a hónap utolsó keddjén megrendezett kulturális esteket. Az önkormányzat Budavárért
Emlékéremmel ismerte el a magyar szellemi élet és a tradíciók iránt elkötelezett összetartó közösséget. A díjat
Szigethy Gábor irodalomtörténész, a szalon szellemi atyja vette át.   

Mesebolt nyílik a Naphegy aljában

Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma: 06-80-204-275

www.budavar.hu



IInnggaattllaann

HILL-ESTATE INGATLANIRODA 
11112255  BBpp..  IIsstteennhheeggyyii  úútt  110033//bb..  FFoollyyaammaattoossaann  kkeerree--
ssüünnkk  iiggéénnyyeess  llaakkáássookkaatt  aa  kkeerrüülleettbbeenn  aaddááss--vvéétteellrree  ffii--
zzeettõõkkééppeess  üüggyyffeelleeiinnkknneekk..  KKOORRRREEKKTT  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK,,
GGyyoorrss  ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSS..  ÜÜggyyffééllffooggaaddááss  eeggyyeezztteetteetttt  iiddõõ--
ppoonnttbbaann..  TTeell..::  221122--22665566;;  0066--3300--99554455--779977..

BBuuddaavváárrii  hétszobás öröklakás eladó. Tulajdonosától
közvetlenül megvásárolható az Úri utcában, felújított, mû-
emlék jellegû házban kétszintes, felújított, cirkófûtéses,
második emeleti 76 és tetõtéri 185 m2-es, összesen 261
négyzetméteres társasházi öröklakás szintenként, 49,9 és
120, vagy egyben, 165 milliós  irányáron. varlakas@gma-
il.com  t.: 06 20 9145779.

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

TTóótthh Árpád sétányon panorámás, napos, csendes, fel-
újítandó, háromszobás, 73 m2-es öröklakás 47 M Ft-ért
eladó. Tel.: 06-70-523-1969.

MMáárriiaa térnél bauhaus házban kertre és utcára nézõ
78m2-es lakás tulajdonostól eladó . Irányár: 26 millió Ft.
Tel.: 06-30-992-3136.

AAttttiillaa  úti távfûtéses, gépesített garzon kiadó. Internet
van. 40.000 ft + rezsi. Tel.: 06-30-9491-618.

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

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

II..  KKrriisszzttiinnaa krt-on Várra nézõ 3 és félszobás VI. mele-
ti 83 m2-es lakás tulajdonostól eladó. Tel.: 06-30-9304-
843.

IIII..  MMááttrraaii utcában 2 szobás, 62 nm-es, földszinti, felújí-
tandó lakás, rendezett házban eladó. Irányár: 16,5 M forint.
Tel.: 06-70-614-9153

55  úújjééppííttééssûû lakás eladó. 38 m2-es garzontól (21M) 50
m2, 77m2, 106 m2, 205 m2-es tetõtéri luxuslakásig (110 M).
pauler u. 8., II emelet + tetõtérbeépítés „Múltból a jövõ-
be”. Átadás: 2008 december. Tel.: 06-30-418-4691.

EEllaaddóó  (esetleg kiadó) egy kétszobás, napos, világos la-
kás a Horváth kertnél. Rendezett, szép, liftes, távfûtéses
ház 3. emeletén. A szobák különbejáratúak. Irányár: 20 M
forint. Bérlés: 80e/hó + rezsi. Tel.: 06-20-823-0407.

KKIIAADDÓÓ lakás! Az I. ker. Pauler u-ban felújított, liftes,
napfényes, 3 szobás, egyedi fûtéses 3. emeleti lakás, tulaj-
donostól kiadó. Tel.: 06-30-981-6647, 06-20-520-2714.

AAttttiillaa  úton távfûtéses garzonlakás kiadó, 40e + rezsi.
Tel.: 06-30-9491-618.

„„BBUUDDAAVVÁÁRR”” ingatlanközvetítõ magániroda! – alapítva
1988-ban. Budai ingatlanok adás-vétele, értékbecslése.
Tel.: 201-7719, Zwillinger Gyõzõ.

EEllaaddóó Pasarét központjában egy 550 m2-es (folyosók-
kal 700 m2-es) társasház. Bank, iskola, óvoda, közért stb
számára ideális. Tatarozásra szorul. Közel van a Belvá-
roshoz. Tel.: 201-2934, 06-70-3830-386.

II..  BBuuddáánn  a Krisztina körúton a Vérmezõnél – a Mikó ut-
cánál – klasszikus jó állapotú polgári belméretû épületben
lévõ 144 m2-es, 3,5 szoba hallos, 2 erkélyes, emeleti, egye-
di gázfûtéses öröklakás eladó, mely 2 generációnak, iro-
dának vagy rendelõnek is kiválóan alkalmas. Irányár 35,9
M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-30-488-2203, e-
mail: wagnera2@chello.hu. 

II..  BBuuddaaii  Várban - reprezentatív, felújított épületben, 114
mv-es elegáns, nagypolgári, 2,5 szoba hallos, I. emeleti,
cirkófûtéses, 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, 06-30-
964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn  -- az Attila úton - bauhaus-épületben lévõ, bel-
sõ kert felé is nyíló, remek alaprajzi elosztású, 105 m2-es,
tágas, napfényes, 2 szoba + hall + személyzeti szobás, 2 er-
kélyes, jó állapotú, cirkófûtéses, azonnal beköltözhetõ
összkomfortos öröklakás eladó. Irányár: 23,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-488-2203, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

XXIIII.. kerületben a Zeke utcában magasföldszinti 55 m2-
es kétszobás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 25,3 MFt. Tel.:
201-94-75, 06-70-237-90-30.

II..  BBuuddaaii Várban 6 lakásos kertes házban 26 m2-es (+ 4
m2-es önálló tároló) kertre nyíló egyedi gázfûtéses, felújí-
tandó, világos lakás örökbérleti joga átadó. Irányár: 7,9 M
Ft. Összeköltözõknek!  A közvetlenül mellette lévõ 37 m2-
es lakás örökbérleti joga is átadó. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30-964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn - a Batthyány tér közelében - modern, hívólif-
tes épületben lévõ remek alaprajzi elosztású, a Budai Vár
és a Mátyás templom felé panorámás, III. emeleti 64 m2-
es, 2,5 szoba hallos, erkélyes, jó állapotú, összkomfortos,
azonnal beköltözhetõ öröklakás. Irányár: 27,9 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-488-2203, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii  Várban, Tóth Árpád felé nyíló jó állapotú, klasz-
szikus 138 m2-es, dongaboltozatos, duplakomfortos, cirkó-
fûtéses, reprezentatív, 3 szoba + 2 félszoba + hall + étke-
zõs, világos önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó.
Csereirányár: 59 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,
világos, jó állapotú, összkomfortos, dongaboltozatos belte-
rû lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 22 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu. 

XXIIII..  kkeerrüülleett  zöldövezeti részén - a Királyhágó tér közelé-
ben - kertes társasházban lévõ jó állapotú II. emeleti 50
m2-es 2 szoba + étkezõs, 2 erkélyes, napfényes, összkom-
fortos öröklakás garázzsal (+ 3 M Ft). Irányár: 21,5 M Ft
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-488-2203, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  GGeelllléérrtthheeggyyeenn kiemelt lakóövezeti területen kertes
társasházban lévõ, panorámás, legfelsõ emeleti, 60 m2-es
2 szoba hallos, egyedi gázfûtéses, vízórás öröklakás 4 m2-
es tárolóval. A lakás alapterülete 57,5 m2 + 6,16 m2 loggia.
Irányár: 27,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30-
488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  NNaapphheeggyyeenn a Tabánnál, a Budai Várra panorámás 74
m2-es 2,5 szoba hallos + 2 erkélyes (+ 7 m2), egyedi gáz-
fûtéses azonnal beköltözhetõ öröklakás közös nagy napo-
zóterasszal eladó. Irányár: 39,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-2136, 06-30-488-2203, e-mail: wagnera1@chel-
lo.hu.

XXIIII.. kerületben, Költõ utcában 59 m2-es II. emeleti, két-
szobás, étkezõs felújított lakás õsfás parkban kocsibeálló-
val eladó. Irányár: 26 M ft. Tel.: 201-94-75, 06-70-237-
90-30.

XXIIII..  kerületben, Kiss János altábornyad utcában, II.
emeleti (lift nincs), 106 m2-es, háromszobás, déli fekvésû,
felújítandó polgári lakás 31,3 MFt-ért eladó. Tel.: 201-94-
75, 06-70-237-90-30.

XXIIII.. kerületben, istenhegyi úton I. emeleti 44 m2-es, 1,5
szobás D-K-i tájolású lakás eladó. Irányár: 20MFt. Tel.:
201-94-75, 06-70-237-90-30.

IInnggaattllaanniirrooddaa  eladó és kiadó lakásokat keres, ügyvédi
háttérrel. Tel.: 06-20-461-8993.

SSzzoollggáállttaattááss

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  

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

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

EELLMMÜÜ--nnyyuuggddííjjaass  jjaavvíítt: lakásvillanyt, villanycserép-
kályhát, hõtárolókályhát, bojlervillamosságot, elosztó-
táblát, zárlakatokat, szakadásokat, lámpákat, csengõt,
stb. Totális WC szagelszívót. Tel.: 06-70-259-0089;
337-0338. Érdemes megõrizni!

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

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

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

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

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

PPaarrkkeettttaaccssiisszzoolláásstt,,  llaakkkkoozzáásstt,,  jjaavvííttáásstt,,  
lleerraakkáásstt  vváállllaallookk..  BBaarraabbááss  LLaajjooss  kkiissiippaarrooss,,  

tteelleeffoonn::  334499--44889999,,  0066--7700--22880000--447799

TTaakkaarrííttáásstt  vállal Gellérthegyen lakó nyugdíjas nõ a
Gellérthegy környékén. Tel.: 386-6064.

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fog-
szabályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázz--
hhoozz  mmeeggyyüünnkk!!  NNyyuuggddííjjaassookknnaakk  kkeeddvveezzmméénnyy!!  Fogászati
háttér biztosított! Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus
mester. 1013 Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Tele-
fon: 06-30-222-3016.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!  SSZZOOBBAAFFEESSTTÉÉSSTT,,  
MMÁÁZZOOLLÁÁSSTT  TTAAPPÉÉTTÁÁZZÁÁSSTT  TTAAKKAARRÍÍTTÁÁSSSSAALL,,  

PPAARRKKEETTTTLLEERRAAKKÁÁSSTT,,  PPAARRKKEETTTTCCSSIISSZZOO--
LLÁÁSSTT,,  PPAARRKKEETTTTAA  JJAAVVÍÍTTÁÁSSTT,,  

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

SSzzáámmííttóóggééppéétt  otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírus-
irtás, rendszertelepítés, adatmentés. Internet beállítása.
Hardveres problémák javítása. Cseregép. Tel.: 06-20-
998-0798.

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

AAddóóbbeevvaallllááss  kkéésszzííttééss,,  AAPPEEHH--üüggyyiinnttéézzééss!!  AAddóótteerr--
vveezzééss,,  kkööllttssééggmmeeggttaakkaarrííttáássookk..  HHeettii,,  hhaavvii  lliissttáákk  kkéé--
sszzííttééssee,,  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  kkiimmoozzggaa--
ttáássaa,,  ttaallppmmaasssszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss
ssttrreesssszzoollddóó  hhaattáássssaall,,  ookklleevveelleess  ggyyóóggyymmaasssszzõõrrttõõll..
TTeell..::  0066--3300--228833--33331144..  

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

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

KKáárrppiittooss bútorfelújítást vállal asztalos, nádazás, gyé-
kényezés munkával, szállítással. Takács-Kiss Kárpitos,
1013 Budapest, feszty Á. u. 2., az alagsorban. Tel.: 214-
8384, 06-20-345-9963.

TTaakkaarrííttáásstt vállal Gellérthegyen élõ nyugdíjas nõ a
Gellérthegy környékén. Tel.: 386-6064.

AAddááss--vvéétteell

TTöörröökk  szõnyegrestaurátor régi és új kézicsomózású
szõnyegét kézzel kitisztítja, szakszerûen megjavítja.
Régi és új keleti szõnyegeket vesz és elad, tanácsot ad.
Üzlet cím: II. ker. Keleti károly u. 20/B. Tel.: 315-2159;
312-0199 vagy 06-20-246-5394. 

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

AAnnttiikkvváárriiuummuunnkk  kköönnyyvveekkeett,,  tteelljjeess  kköönnyyvvttáárraakkaatt,,  rréé--
ggii  kkééppeessllaappookkaatt,,  vviittrriinnttáárrggyyaakkaatt  vváássáárrooll  kkéésszzppéénnzz--
éérrtt..  CCDD,,  DDVVDD,,  hhaanngglleemmeezz  vvéétteell..  TTeell..::  333322--00224433;;  0066--
2200--99222200--000011..

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

EEggéésszzsséégg

SSzzíívv  ééss  éérrrreennddsszzeerrii  sszzûûrrõõvviizzssggáállaatt.. Gyors, fájdalom-
mentes módszer az érelmeszesedés kimutatására kor-
határ nélkül. Azonnali kardiológus orvosi kiértékeléssel. 

www.joszivvel.hu. Jelentkezés: 06-30/954-0886.

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa,,  fizika vizsga felkészítés minden szinten
több évtizedes referenciákkal. Tel.: 06-20-93-44-456,
250-2003.

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

AAnnggooll  ttáárrssaallggááss!!!!!!  Nyugdíjas, mûvelt angol úr otthoná-
ban, az Erzsébet hídnál. 2500 Ft óránként. Jelentkezés e-
mailen: mrimmell@btopenworld.com.

AAnnaallíízziiss,,  integrál-differenciál számítás, valószínûség-
számítás, lineáris algebra tanítása, dolgozatra, vizsgára,
szigorlatra felkészítés. Több mint húszéves gyakorlat. Tel.:
213-7747, 06-20-518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa--ffiizziikkaa tanítás, középszintû és emeltszintû
érettségire, fõiskolára, egyetemre felkészítés. Több mint
húszéves gyakorlat: tel.: 213-7747, 06-20-518-2808.

FFeellddeennkkrraaiiss  mmoozzggáásstteerrááppiiaa®®. Csütörtökön esténként
18 órától a Toldy Gimnáziumban. Jelentkezés: www.fel-
denkrais-tanfolyam.hu. Tel.: 06-20-522-2721.

VVeeggyyeess

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

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

ÁÁppoolláásstt,, gondozást, lelki segítséggel szeretõ gondosko-
dással. „Kunantikvárium”. Tel.: 06-20-971-7297.

II..  kkeerrüülleettii  TTáárrssaasshháázz  lleeiinnffoorrmmáállhhaattóó  ggoonnddnnookkoott  kkee--
rreess,,  9977  mm22--eess  sszzoollggáállaattii  llaakkáássbbaa,,  5555,,66  mm22--eess  ccsseerreellaa--
kkááss  sszzüükkssééggeess..  TTeell::  0066--3300--99005533--444455..

HHeettii  eeggyy alkalomra keresek leinformálható takarítónõt
a kerületbõl. Tel.: 202-0082, délután 17 órától.

PPóóttnnaaggyymmaammaassáággoott  vállalok a kerületben, 54 éves va-
gyok. Megbeszélés szerint. Tel.: 212-5835, 06-20-540-
5070. 

Ha nem kapja a lapot, 
hívja a terjesztõt!

06-20-419-8215
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VÁRNEGYED
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

SSzzoollggáállttaattááss

EEggéésszzsséégg

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

VVeeggyyeess

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

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyy
kkiiáállllííttáássaa  

ppáállyyáázzaattíírráásshhoozz  iiss!!

Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig személyesen a szerkesztõségben
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HHiirrddeesssseenn  aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!
Üzenete minden I. kerületi családhoz eljut!

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 550 forint +ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 2500 forint +ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 3000 forint +ÁFA.

20 szó felett: +100 forint+ÁFA/szó.

Keretes hirdetések:
1/2 oldal
274x200 mm,
80.000 Ft+ÁFA

1/4 oldal álló
136x200 mm,
44.000 Ft+ÁFA

1/4 oldal fekvõ 
205x136 mm,
44.000 Ft+ÁFA

1/8 oldal
136x99 mm,

24.000 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
20.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

12.000 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
160.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
26.000 Ft+ÁFA

Apróhirdetés-felvétel személyesen: kedden és szerdán 10.00-tõl 15.00 óráig
1014 Budapest, I. Országház u.15. Telefon: 355-0139

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
24.000 Ft+ÁFA

E
-
m

a
i
l
 c

í
m

:
 v

a
r

n
e

g
y

e
d

@
b

u
d

a
v

a
r
.
h

u


