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A képviselõ-testületi ülésen történt

Támogatás a vállalkozások 
hitelfelvételéhez

Dr. Szabó Márta nyugalmazott házi gyermekorvos és
Pusztainé Berényi Katalin, az Egyesített Bölcsõdék
intézményvezetõje vehette át idén a kerület Semmel-
weis-díját. Az egészségügyi és szociális területen dol-
gozókat a Városházán köszöntötte az önkormányzat.

„Megváltójává lett az anyák életének: megváltot-
ta õket a sajátjával” – a kerület polgármestere e
szavakkal méltatta Semmelweis Ignác nagyságát
abból az alkalomból, hogy születésének 191. év-
fordulóján, az egészségügyi és szociális területen
dolgozók részvételével ünnepséget tartott az ön-
kormányzat. Dr. Nagy Gábor Tamás felelevení-
tette Semmelweis különös alakját, akiben egy-
szerre volt jelen a tehetség és az alázat, a szigorú
tanító és az emberséges orvos, akihez az utca em-
bere is bátran fordulhatott. A szülészorvos, aki a
gyermekágyi láz okainak felderítésével és a meg-
elõzés módszereinek bevezetésével a szó betû sze-
rinti értelmében „elmosta a halált”, nem kapta
meg életében az õt megilletõ szakmai elismerést;
felfedezését a bécsi kollégák a „gúnyolódás és ka-
cagás záporával” fogadták, miközben Európá-
ban „fiatal anyák ezreinek kellett életük virágá-
ban elpusztulniuk”.

„Az ember arányát nem az eredmény méri, ha-
nem a cél nagysága, az akarat ereje, s a kötelesség
elijeszthetetlenül kitartó teljesítése. Mit ér az
élet, melyet nem egy minden akaratunk fölötti
akarat mozdít, melynek nincs egy végzetesen el-
rendelt, vezetõ kötelessége?” – idézte Szabó De-
zsõ sorait Nagy Gábor Tamás. A polgármester
úgy vélte: ilyen „minden akarat feletti akarat”
mozdítja elõre azoknak a kiváló kerületi orvo-
soknak, egészségügyi és szociális területen dolgo-

zó szakembereknek az életét, akik Semmelweis
szelleméhez hûen hivatástudattal, önzetlenség-
gel, áldozatkészséggel szolgálják közösségüket.

A polgármester bejelentette: a képviselõ-testü-
let idén dr. Szabó Márta nyugalmazott házi gyer-
mekorvosnak és Pusztainé Berényi Katalinnak,
az Egyesített Bölcsõdék intézményvezetõjének
ítélte oda az önkormányzat Semmelweis-díját.
Szabó Márta több mint ötven évig tartó pályafu-

tásából a gyógyítás mellett a megértés, a példa-
adás, a jó értelemben vett népnevelés mind-
mind megõrzõdött a kerületi családok kollektív
emlékezetében. A doktornõt nem felejtették el a
családok; ahogy dr. Nagy Gábor Tamás fogalma-
zott: „õszinte csodálatot és hálát érzünk azért,
hogy ma is vannak közöttünk olyan emberek,
akik megváltói a leginkább kiszolgáltatottak, a
beteg gyerekek életének”.           (Folytatás a 3. oldalon)

A Semmelweis-díjat dr. Nagy Gábor Tamás polgármester adta át dr. Szabó Márta gyermekorvosnak, az egyik kitüntetettnek

Semmelweis-napi elismerésekPályázat vállalkozások 
hitelhez jutásához 
Támogatás annak a kis- és középvállalkozás-
nak, illetve vállalkozónak nyújtható, aki/amely
az Önkormányzat tulajdonát képezõ helyiség-
ben mûködik, és lakossági szolgáltatást nyújt.

Meghosszabbították 
a verseny határidejét
A Budavári Mûvelõdési Ház és a Budai Gi-
táriskola által meghirdetett dalszerzõ verseny-
re 2009. július 15-ig várjuk a 14 évesnél idõsebb
szerzõk alkotásait. A döntõ augusztus 26-27-
én kétnapos rendezvény keretében lesz, amely-
ben a verseny mellett zenei kurzusok és kon-
certek kapnak helyet. A Budavári Mûvelõdési
Ház és a Budai Gitáriskola dalszerzõ versenyt
hirdet magyarországi illetõségû dalszerzõk-
nek, vagy közösségeknek (szerzõpáros, zene-
kar) két kategóriában: 14-18 év közöttiek, 18
évesnél idõsebbek.

Sebzett lelkek gyógyítója
A Várfok utcai mûhelyben félhomály. A kira-
katban tüneményes könyvecskék, díszes dobo-
zok, szerény fölirat, hogy ki is dolgozik oda-
bent. Néhány perc, nyílik az ajtó, és csodálkoz-
va látom: egy fiatal, törékeny nõ fogad, kedve-
sen hellyel és teával kínál. Cholnoky Zsófia
könyvkötõvel és gyógypedagógussal beszélget-
tünk. 

Tájfutó-sikerek
A Tabáni Spartacus SKE tájfutó szakosztályának
fiataljai sikeres elsõ félévet tudhatnak maguk
mögött. Edzõjük, Gyalog Zoltán egész évben 10
bajnoki éremre számított, ebbõl az elsõ félévben
már 8 érem a tarsolyukban van, köztük 2 bajnoki
cím is. 
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Újabb elemmel bõvült a kerület válságkezelési csomagja: egy óva-
déki alap létrehozásával az önkormányzat pályázatot ír ki az át-
meneti finanszírozási nehézségekkel küzdõ kis- és középvállalko-
zások banki hitelfelvételének támogatására. A karitatív és szociá-
lis programok megvalósítására szintén pályázni lehet, ez utóbbi-
akhoz a korábbi kiírás támogatási keretébõl megmaradt pénzösz-
szeg nyújt fedezetet.

A képviselõ-testület márciusban fogadta el azt a kerületi vál-
ságkezelési csomagot, melynek programelemei a pénzügyi-
gazdasági krízis által sújtott rászoruló polgároknak, valamint
a helyi kis- és középvállalkozásoknak nyújtanak mentõövet.
Számos támogatási formát már bevezettek – ezekrõl korábbi
lapszámainkban részletesen beszámoltunk –, a vállalkozások
hitelfelvételét segítõ óvadéki támogatás azonban mostantól
válik elérhetõvé. E támogatás lényege, hogy az átmeneti fi-
nanszírozási nehézségekkel küzdõ kis- és középvállalkozások
az éves árbevételük maximum 15%-áig rövid- vagy középlejá-
ratú – maximálisan öt éves futamidejû – hitelt igényelhetnek
a Raiffeisen Banktól, melynek biztosítékául az önkormány-
zat óvadéki betéte szolgál. Egy-egy kölcsönnél az önkormány-
zat által nyújtott óvadék maximum 2 millió forint lehet, a leg-
jobb ügyfél-minõsítésû vállalkozó, illetve vállalkozás így maxi-
mum 20 millió forintos hitelhez juthat.

A hitelfelvételt segítõ pályázat kiírását a képviselõ-testület
egyöntetûen megszavazta, s többséget kapott a szabad demok-
rata frakcióvezetõ, Gecse Gábor azon módosító indítványa is,
hogy röviddel az elsõ pályázat lezárását követõen hirdessenek
egy újabb, második fordulót. (A pályázati felhívást a 3. oldalon
közöljük.)

A támogatás kiírása kapcsán folytatott testületi vitában
egyebek mellett felvetõdött az is, hogy más bankokat is fel kel-
lene kérni hasonló hitelkonstrukciók kidolgozására. Kide-
rült, hogy több pénzintézetet is megkerestek ez ügyben, ám
csak az önkormányzat számlavezetõ bankja, a Raiffeisen adott
finanszírozási ajánlatot. Ez egy merõben új, úttörõ-jellegû kez-
deményezés, ami alapján egyébként a bank már kidolgozott
egy, az ország települései számára általánosan kiajánlható hi-
telkonstrukciót.

Karitatív és szociális programok támogatása

A kerületi rászorultakat segítõ karitatív és szociális programok
megvalósítására két hónappal ezelõtt írta ki elsõ pályázatát az
önkormányzat, melyen egyházak és egyházi fenntartású szer-
vezetek, valamint bejegyzett társadalmi szervezetek és alapítvá-
nyok indulhattak. Patthy Szabolcs képviselõ (Fidesz-KDNP),
az elbíráló munkacsoport vezetõje közölte: a május 31-i be-
adási határidõig kevés pályázat érkezett, azok közül is többet ki
kellett zárni, mert nem támogatható célokra kértek pénzt. Így
végül csak két pályázónak javasoltak támogatást: a Budavári
Nagyboldogasszony Fõplébánia 1,2 millió forintból gyógy-
szer-, rezsi- és élelmiszertámogatást biztosíthat a rászorulók-
nak, míg a Krisztinavárosi Plébánia 250 ezer forintot fordít-
hat szociális segítségnyújtásra, a leromlott állapotú lakások-
ban az életminõség javítására. Mivel a pályázati program 10
millió forintos keretének túlnyomó része megmaradt, a kép-
viselõk úgy döntöttek, hogy e pénzösszeg terhére a pályázatot
változatlan tartalommal újból kiírják. A polgármester befo-
gadta Kibédi Tamás (SZDSZ) javaslatát, hogy a beadási határ-
idõ folyamatos legyen, azaz mindaddig lehessen pályázni,
amíg nem fogy el a rendelkezésre álló keretösszeg. 

Maradnak a parkolási kedvezmények

A Fõvárosi Közgyûlés július 1-jei hatállyal új parkolási rende-
letet fogadott el, ehhez igazodva a kerületnek szintén új rende-
letet kellett alkotnia. Az elõkészítésben közremûködõ igazga-
tási iroda vezetõje, dr. Kertész Veronika közölte: a lehetõ leg-
nagyobb kedvezményeket adták a kerületi lakosoknak. 

E szerint a Budavári Önkormányzat 100%-os mértékben
elengedi a lakossági behajtási és várakozási hozzájárulások
díját az egy lakásra jutó elsõ gépjármû esetében, míg laká-
sonként a második autó után a fõváros által meghatározott
maximális kedvezményt alkalmazza. (A fõváros rendelete
szerint a lakossági várakozási hozzájárulás kedvezmény nél-
küli éves díja az adott területen fizetendõ egyórai várakozási
díj kétszázötvenszerese.)

(Folytatás a 3. oldalon)

Régiekre emlékezve

100 éve történt
Bõven benne járunk a 21. században, az idõ félelmetes gyorsasággal repül.
Érdekes néha kicsit megállni, visszanézni. Mostani visszatekintésünk épp
száz évre szól, a 20. század kilences évére, 1909-re. Nézzük meg, hogy éltek
eleink itt a Várban, a Tabánban, a Vízivárosban és a Krisztinában. Ha egy
szóval akarjuk jellemezni: nyugodtan. Nem siettek, nem rohantak. A Várba
a lovas kocsikon kívül csak a Sikló járt fel, ez hozta fel az itt lakókat – már ha
nem gyalog közlekedtek – és az itteni hivatalok tisztviselõit. A Vár nyugodt
kisvárosként élte mindennapjait. Szinte minden megvolt itt, vagy a közvet-
len környéken, amire az itt lakóknak szüksége volt.              (Folytatás a 4. oldalon)

Tárlat a teázóban 

Az Attila úti Tabán Teázó hosszú éveken keresztül a város kultikus helyeként mûködött. Az
1980-as években bölcsészhallgatók és értelmiségiek jártak ide, majd fél évtizeddel ezelõtt
Gyurkovits Tibor indította útjára a róla elnevezett Gyurkovits Pódium sorozatát. Néhány
hónapja új korszak kezdõdött a Tabán Teázóban.                                     (Tudósítás a 4. oldalon)
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Elbontották a Döbrentei téren, az Erzsébet híd lábánál illegálisan épített kávézóteraszt. Az ügy elõzménye, hogy a ki-
vitelezõk a terasz és a színpad építésére nem kértek építési engedélyt az I. kerületi önkormányzattól. Az építési hatóság fel-
szólította a kivitelezõt a bontásra, de ez nem történt meg. Ekkor eljárási bírságot szabott ki, majd elrendelte az engedély nél-
kül épített vendéglátóterasz azonnali bontását. A bontást az I. kerületi GAMESZ gyorsszolgálata végezte el. 

Fogadóórák

Dr. Nagy Gábor Tamás   
polgármester
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ és harmadik szerdája
elõzetes idõpont-egyeztetés: 458-3012  Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.

Sediánszky  János   
alpolgármester
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ hétfõjén 10-12 óráig     
elõzetes idõpont-egyeztetés: 
458-3011 

Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.

Dr. Apagyi Barnabás   
1. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap utolsó kedd 18-19 óra Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.,
II. emelet, Képviselõi szoba

Majoros Sándor   
2. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap második kedd
Páros hónapokban: Fidesz iroda 17-18 óráig, 
I. Fõ u. 28. Páratlan hónapokban 16-17 óráig, 
I. Kapisztrán tér 1. II. em., Képviselõi szoba 

Dióslaki Ferenc   
MSZP-SZDSZ Minden hónap elsõ csütörtök 17-18 óra SZDSZ iroda, I. Fõ u. 6.

Dobrányi Tamás   
MDF Minden hónap elsõ csütörtök 17 óra

Polgármesteri Hivatal, I. Kapisztrán tér 1.,
II. emelet, Képviselõi szoba

Gecse Gábor  
MSZP-SZDSZ Minden hónap második csütörtök 17-18 óra

SZDSZ iroda, I. Fõ u. 6., 
és egyeztetett helyen és idõben megkeresésre

Iványi Tibor 
MSZP-SZDSZ Minden hónap második péntek 15-17 óra Krisztina tér 1. Irodaház I. emelet

Kibédi Tamás 
MSZP-SZDSZ

Egyeztetett idõpontban és helyszínen
06-20-941-35-43 

Dr. Lovász Gabriella
MSZP-SZDSZ Minden héten szerdán 16 óra Krisztina tér 1. Irodaház I. emelet

Lovász László 
MSZP-SZDSZ Minden hónap elsõ péntek 15 óra Krisztina tér 1. Irodaház I. emelet

Rotyis József 
MSZP-SZDSZ

Minden hónap 23. napja, ha munkaszünet, 
akkor az ezt követõ munkanap 15-17 óra Krisztina tér 1. Irodaház I. emelet

Velez Árpád
MSZP-SZDSZ Telefonos egyeztetés alapján 1-225-00-36 

Király Kornél  
3. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ szerda 17-18 óra.
Telefonos bejelentkezés: 06-20-557-31-10 Idõsek klubja, I. Fõ u. 31.

Dr. Tamási Róbert   
4. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ hétfõ 14.30-15.30-ig Toldy Ferenc Gimnázium,  I. Toldy Ferenc u. 9.

Tímár Gyula   
5. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ szerda 17-18 óra Várnegyed Galéria, I. Batthyány u. 67.

Dr. Pósfai Gábor   
6. sz. választókerület
KDNP-Fidesz

Minden hónap utolsó kedd 18-19 óra Idõsek Klubja, I. Hattyú u. 16. 

Dr. Jeney Jánosné   
7. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ hétfõ 17-18 óra Nevelési Tanácsadó, I. Logodi u. 80.

Velich Katalin   
8. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ kedd 16.30-17.30
Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda, 
I. Lovas út 3.

Kovács György   
9. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap második szerda 16-17 óra II. számú Idõsek Klubja, I. Roham u. 7.

Patthy Szabolcs  
10. sz. választókerület
KDNP-Fidesz

Minden hónap második szerda 17-18 óra Szent Gellért Katolikus Gimnázium,
I. Krisztina krt. 63.

Horváth Orsolya   
11. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ csütörtök 17-18 óra Szent Gellért Általános Iskola könyvtár,
I. Naphegy u. 14.

Vecsey András   
13. sz. választókerület
Fidesz-KDNP - Nemzeti Fórum

Minden páros hónap elsõ hétfõ 17-18 óra Tabán Múzeum, I. Döbrentei u. 9.

Orczy Antal   
14. sz. választókerület
Fidesz-KDNP

Minden hónap elsõ hétfõ 18-19 óra Uránia Csillagvizsgáló, Sánc utca 3/b.

Polgármester

Alpolgármester

Listás képviselõk

Egyéni képviselõk

s Folyamatban lévõ kivitelezések
lBudai Duna-parti fõgyûjtõcsatorna építése, mellékcsatornák építése, 19-41-es villamos vágánymezõjének át-

építése, közvilágítás-felsõvezeték átépítése, optikai kábel építése. Tervezett befejezés: 2009. július vége.
l I-II. ker. Budai alsó rkp. (Batthyány tér - Bem tér közötti szakaszán) nagyközép-nyomású gázvezeték építése.

Tervezett befejezés: 2009. július vége.
l Tárnok u. 20. sz. alatti ingatlan gázbekötése. Tervezett befejezés: 2009. június vége.
lKrisztina krt. (Hajnóczy u. - Magyar jakobinusok tere) - középnyomású gázvezeték rekonstrukciója. Tervezett

befejezés: 2009. június vége.
lBudai Vár területén a 16-os busz útvonalán - útfelújítási munkák, kátyúzás (kõhiányok pótlása) kb. 30m2-en.

Tervezett befejezés: 2009. június vége.

s Várható útfelújítások
lÚri utca (Szentháromság utca - Dísz tér között), Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat beruházásában.

Tervezett kezdés: 2009. június.
l Iskola utca (Corvin tér - Batthyány utca között), Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat beruházásában.

Tervezett kezdés: 2009. õsszel.
l Ostrom utca (Várfok utca - Széna tér között), Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat beruházásában.

Tervezett kezdés: 2009. õsszel.
lVáralja utca (Alagút utca - Dózsa György tér között), Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat beruházásá-

ban. Tervezett kezdés: 2009. õsszel.

s Várható közmûfelújítások
l Feszty Árpád u. - Kosciuszkó Tádé u. - Pálya u. - Gyõzõ u. - Gyõri út nyomvonalon - Vérmezõ - Érdi alállomás

(0822/10) között a 10kV-os földkábel szakaszok cseréje 
lMátray utca (Várfok utca - Logodi utca között) - gázvezeték rekonstrukció
lNaphegy utca (Fém utca - Czakó utca között) - gázvezeték rekonstrukció
lOstrom utca (Széna tér - Batthyány utca között) - gázvezeték rekonstrukció
lSarló utca - Váralja utca - Palota út - Budavár Csikós udvar mélygarázs villamos energia ellátásának kiépítése,

1kV-os földkábel fektetése 
l Toldy Ferenc utca 13. - tartalék villamosenergia-ellátás kiépítése, 1kV-os földkábel létesítése
lBérc utca 14. - pincetranszformátor-állomás teljes rekonstrukciója
A kivitelezések ideje alatt a gépjármûforgalom és a munkálatokkal járó egyéb kellemetlenségek (zaj, por) miatt

kérjük a lakosság, az intézmények és a szolgáltatók megértését és türelmét.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Építési Iroda

Út- és közmûfelújítások a kerületben
AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKéépp--
vviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  1155//22000099..  ((VVII..  2266..))  KKtt..  rreennddeelleettee  aa
BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  22000099..  éévvii
kkööllttssééggvveettééssrrõõll  sszzóóllóó  22//22000099..  ((IIII..  2277..))  KKtt..  rreennddeelleett  mmóó--
ddoossííttáássáárróóll

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.
évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen a Képviselõ-testület a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl
szóló 2/2009. (II. 27.) Kt. rendeletének (Továbbiakban:
Rend.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat bevételei)
„2.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület

Budavári Önkormányzat 2009. évi módosított összes
bevételi elõirányzatát a kisebbségi önkormányzatok ál-
lami támogatásával együtt 10. 871. 042 e Ft-ban állapít-
ja meg az 1. sz. és a 2. sz. melléklet szerint.”

2.§
A Rend. 3.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat kiadásai)
„3.§ A Képviselõ-testület a Budapest I. kerület

Budavári Önkormányzat 2009. évi módosított kiadási
elõirányzatát a kisebbségi önkormányzatok kiadásaival
együtt 10. 871. 042 e Ft-ban állapítja meg. 

Ebbõl:
- az intézmények módosított mûködési kiadását a

3/a. sz. melléklet szerint
- a Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körbe tarto-

zó szakfeladatok módosított mûködési kiadását a 3/c. sz.
melléklet szerint

- a céltartalékok és az általános tartalékék módosítá-
sát a 4. sz. melléklet szerint

- a fejlesztési kiadások módosítását az 5., 5/a., 5/b. sz.
melléklet szerint

- a felújítási kiadások módosítását a 6., 6/a. sz. mel-
léklet szerint fogadja el

- az intézmények és az Önkormányzat Hivatala dolgo-
zóinak létszámát a 8. sz. melléklet szerint fogadja el

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének
módosítását a 14., 14. a. sz. melléklet szerint tudomá-
sul veszi.”

3. §
Hatályba lépés

A Rendelet 2009. június 26-án lép hatályba.

dr. Deák Ferenc                       dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ                                                    polgármester

**            **            **
AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKéépp--
vviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  1166//22000099..  ((VVII..  2266..))  KKtt..  RReennddeelleettee  aa
BBuuddaappeesstt  II..  KKeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  áállttaall  kkiiaadd--
hhaattóó  ppaarrkkoolláássii  hhoozzzzáájjáárruulláássookk  ddííjjkkeeddvveezzmméénnyyeeiirrõõll

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, a Budapest Fõ-
város Közgyûlésének 24/2009. (V. 11.) Fõv. Kgy. ren-
delete (a továbbiakban: R.) 10. § (5),11. § (3),11. §
(4),13. § (2), 24. § (5), 26. § (1), 42. §, 43.§, 45. § (1),
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:

1. §
(1) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 100
%-os mértékben elengedi a lakossági behajtási-vára-
kozási hozzájárulás, lakossági várakozási hozzájárulás
éves díját az elsõ gépjármû esetén. 

(2) A második gépjármû esetén a hozzájárulás éves
díjából a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a
R. 10.§ (5) és a 24.§ (5) bekezdésében meghatározott
maximális mértékû kedvezményt biztosítja. 

(3) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás díjából a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata a R. 11.§
(4) bekezdése alapján 30%-os díjkedvezményt biztosít.  

(4) Valamennyi hozzájárulás kiadásának költségtérí-
tése 2.000 forint. 

(5) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testülete megbízásából a Polgármester adja
ki a hozzájárulásokat, 22 munkanapon belül.  A jogosu-
latlanul használt hozzájárulásokat  határozattal vissza-
vonja, és a kártyát érvényteleníti.

2. §
E rendelet vonatkozásában a következõ értelmezõ ren-
delkezéseket kell alkalmazni:

(1) Elsõ autó: amennyiben egy lakásra egynél több
személygépkocsi jut, a lakásba bejelentett lakók vala-
melyike által megjelölt személygépkocsi. 

(2) Második autó: az elsõ autóként megjelölt autón kí-
vüli személygépkocsi.

(3) Idõarányos: idõarányosság alatt a napokban törté-
nõ számítást kell érteni a tárgyéven belül.

(4) Tárgyév: a kiadás évének január 31. napjától szá-
mított a következõ év január 31. napjáig tartó idõszak.

3. §
(1) E rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatá-
lyát veszti a Budavári Önkormányzat Képviselõ-testü-
letének az I. kerület közterületein a jármûvel várako-
zás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás
díjának szabályozásáról szóló 30/2005. (XII. 20.) Kt.
rendelete.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a
Budapest Fõváros Közgyûlésének 24/2009. (V. 11.) Fõv.
Kgy. rendelete elõírásait kell alkalmazni.

dr. Deák Ferenc                       dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ                                                    polgármester

**            **            **
AA  BBuuddaappeesstt  II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKéépp--
vviisseellõõ--tteessttüülleettéénneekk  1177//22000099..  ((VVII..  2266..))  KKtt..  rreennddeelleettee  aa
hheellyyii  kköözzuuttaakk  nneemm  kköözzlleekkeeddééssii  ccééllúú  iiggéénnyybbeevvéétteelléérrtt  ffii--
zzeetteennddõõ  ddííjjaakk  mméérrttéékkéérrõõll..

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – figyelemmel a közúti közleke-
désrõl szóló 1988. évi I. törvény rendelkezéseire is – a
helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fi-
zetendõ díjak mértékérõl az alábbi önkormányzati ren-
deletet alkotja:

1. §
E rendelet hatálya a Budapest I. kerület Budavári Önkor-
mányzat (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában
lévõ közutakra és azok nem közlekedési célú igénybeve-
võire terjed ki.

2. §
A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez a közút
kezelõjének a hozzájárulása is szükséges.

3. §
(1) A közút területének nem közlekedési célú igénybe-
vételéért (az elfoglalt terület nagyságára vonatkozóan)
igénybevételi díjat kell fizetni.

(2) A díj mértéke: 50 Ft + ÁFA/m2/nap. 
(3) Az önkormányzat beruházásban megvalósuló

közmûberuházások esetében díjfizetési kötelezettség
nem állapítható meg.

4. §
A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a köz-
úti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény és a végrehaj-
tására kiadott jogszabályok rendelkezései az irányadók.

5. §
E rendelet alkalmazásában:

Nem közlekedési célú igénybevétel: közmûépítés so-
rán felbontott és elfoglalt közút használat.

Közút: jármûvek közlekedésére szolgáló közterület.
6. §

(1) Jelen rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba, rendel-
kezéseit a már folyamatban lévõ, de még ki nem közölt
hozzájárulások esetében is alkalmazni kell.

(2) A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hir-
detõtábláján való kifüggesztéssel történik.

dr. Deák Ferenc                       dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ                                                    polgármester 

Önkormányzati rendeletek



s AA  ppáállyyáázzaattoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  ffeellttéétteelleeii::
Támogatás annak a kis- és középvállalkozásnak, illetve
vállalkozónak nyújtható, aki/amely az Önkormányzat
tulajdonát képezõ helyiségben mûködik, és lakossági
szolgáltatást nyújt. 
s AA  ttáámmooggaattááss  ttoovváábbbbii  ffeellttéétteelleeii::
l A vállalkozás 2008. évi árbevétele nem haladhatja

meg a 750 millió forintot,
s NNeemm  nnyyúújjtthhaatt  bbee  ppáállyyáázzaattoott  aazz  aa  vváállllaallkkoozzááss,,  iilllleettvvee
vváállllaallkkoozzóó::
lA vállalkozás tevékenysége szerint az 1. számú mel-

lékletben felsorolt kizárt ágazatok közé tartozik.
lAz alább felsorolt a Bank által meghatározott ún. K.

O. kritériumok bármelyike fennáll a vállalkozással kap-
csolatban:

v Csõd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás fo-
lyik vagy folyt valaha a  vállalkozás vagy annak kapcsolt
vállalkozása ellen,

v A vállalkozás, vagy annak kapcsolt vállalkozása a
banknál már ügyfél, és az elmúlt egy évben a követelés-
kezelési (behajtási) csoport kezelésében állt, vagy jelen-
leg is áll,

v A cégnek lejárt, késedelmes köztartozása van
(APEH/TB vagy VPOP felé fennálló),

v A cégnek fizetési késedelme vagy lejárt/vissza
nem fizetett tartozása van pénzintézettel szemben,

v A tulajdonosnak fizetési késedelme vagy lejárt és
vissza nem fizetett tartozása van pénzintézettel szemben,

v Céges /magán vezetékes/ elõfizetéses mobil te-
lefon elérhetõsége nincs.
s AA  hhiitteell  ffoorrmmáájjaa::

Rövid vagy középlejáratú kölcsön.
s AA  hhiitteell  ccéélljjaa::

Forgóeszköz finanszírozás vagy beruházási hitel.
s AA  hhiitteell  ddeevviizzaa  nneemmee::

HUF vagy EUR (illetve a bank kockázati döntése alap-
ján kizárólag HUF).
s BBiizzttoossííttéékkookk::

Az Önkormányzat által biztosított pénz óvadék.
s AA  hhiitteell  öösssszzeeggee::

Maximum az éves árbevétel 15%-a lehet a hitel ösz-
szege, valamint az Önkormányzat által nyújtott óvadék
maximum 2 millió Ft lehet. (A legjobb ügyfélminõsítésû

vállalkozó, illetve vállalkozás így maximum 20 millió Ft-
os hitelhez juthat.)

AAnnnnaakk  éérrddeekkéébbeenn,,  hhooggyy  aa  bbaannkk  aazz  üüggyyffééllmmiinnõõssííttéésstt
eell  ttuuddjjaa  vvééggeezznnii  aa  ppáállyyáázzaatthhoozz  aazz  aalláábbbbii  ddookkuummeennttuummoo--
kkaatt  iiss  ccssaattoollnnii  kkeellll..
v teljeskörûen kitöltött KKV hitelbírálati adatlap
v utolsó egy lezárt év beszámolója, ami két teljes év

adatsorát tartalmazza (mérleg és eredménykimutatás).
Amennyiben a beszámolóban csak egy év szerepel, úgy
szükséges az elõzõ év beszámolója is!
v utolsó lezárt év könyvvizsgálói záradéka (ahol ezt

törvény elõírja)
vutolsó lezárt pénzügyi évrõl lezárt pénzügyi kivonat
v lezárt fõkönyvi kivonat az utolsó negyedévrõl (nap-

tári negyedév utáni hónap 20-tól)
v referenciák, még nem teljesített, aláírt szerzõdé-

sek (építõipari cégeknél)
vaz elmúlt három hónapra vonatkozó bankszámlaki-

vonatok, amennyiben nem kizárólagosan a Raiffeisen
Banknál vezetett számlát a vállalkozás. 
s AA  hhiitteell  ffuuttaammiiddeejjee  mmaaxxiimmuumm  55  éévv..
s AA  ppáállyyáázzaattoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  mmóóddjjaa::  aa  ppáállyyáázzaatthhoozz
ccssaattoolltt  ppáállyyáázzaattii  aaddaattllaapp  kkiittööllttééssee
s AA  ppáállyyáázzaatt  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  hheellyyee::

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda (1014. Buda-
pest, I. Kapisztrán tér 1., 1013 Budapest, Attila út 12.,
1011 Budapest, Iskola u. 16.)

A pályázatokat folyamatosan, legkésõbb 22000099..  aauu--
gguusszzttuuss  33--aa  ((hhééttffõõ))  1122  óórrááiigg  lleehheett  bbeennyyúújjttaannii. Ered-
ményhirdetés: 22000099..  sszzeepptteemmbbeerr  2288. 
s AA  ppáállyyáázzaattookk  eellbbíírráálláássáánnaakk  sszzaabbáállyyaaii::
l A pályázatokat a Képviselõ-testület bírálja el a

Pénzügyi Bizottság elõzetes véleménye és a bank elõze-
tes ügyfélminõsítése alapján.

A pályázati kiírás a helyben szokásos módon kerül
közzétételre.

A pályázathoz és a hitelfelvételhez szükséges nyom-
tatvány Ügyfélszolgálati Irodáinkon (Bp. I. Kapisztrán tér
1.,  Bp. I. Attila u. 12., Bp. Iskola u. 16.) szerezhetõ be.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ kérhetõ a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Igazgatóságán. (Telefon:
458-3023). 
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Nyári muzsika a zenepavilonban
JJúúlliiuuss  1111--éénn  1111..0000  óórraakkoorr::  MMoollddvvaaii  ggyyeerrmmeekk  
ttáánncchháázz  aa  ZZuurrggóó  eeggyyüütttteesssseell
A Zurgó Együttes 1993-ban alakult, céljuk a moldvai
csángó magyarok zenéjének, kultúrájának megis-
merése és megismertetése. 1992 óta számos gyûj-
tést végeztek Moldvában és itthon, az idelátogató
csángók között. A moldvai csángók muzsikáját ha-
gyományos hangszereken szólaltatják meg. 2004
õszén a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
az együttes eddigi munkáját értékelve a Zurgónak
ítélte a Bezerédj-díjat, 2006 tavaszán a Magyar
Mûvészetért Díj Kuratóriuma pedig a Bartók-em-
lékdíjat. Az együttes tagjai: Draskóczy Lídia, Navratil
Andrea, Demeter László, Nagy Bercel, Sófalvi Kiss
Csaba, Sebestény Rita.

JJúúlliiuuss  1188--áánn  1111..0000  óórraakkoorr::  BBlluueess  CCaafféé  
A Budavári Mûvelõdési Ház akusztikus klubja költö-
zik ki egy kellemes délelõtti zenélésre a zenepavi-
lonba. A megújult Mini három tagja, Török Ádám (fu-
vola), Török Péter (gitár) és Horváth Mihály (szájhar-
monika) játszanak régi és új, ismert és ismeretlen
blues és rock dallamokat. A Blues Café szeptember-
tõl a Bem rakparton folytatódik.

JJúúlliiuuss  2255--éénn  1111..0000  óórraakkoorr::  FFrriiccssaayy  FFúúvvóósseeggyyüütttteess
A Fricsay Richárd Katonazenei Hagyományõrzõ
Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a magyar ka-
tonazene kulturális értékeit, szellemi hagyományait
megõrizze és ápolja, sok száz éves történetét, neves
személyiségeinek munkásságát kutassa. Az egye-
sület életre hívója a Magyar Honvédség Központi
Zenekar tagsága volt. Az egyesület, kiemelt felada-
tának tekinti a magyar zenekultúra és a katonazene
népszerûsítését. A katonazene és a fúvószene nép-
szerûsítése érdekében 2001 óta mûködik az egye-
sület irányításával a Fricsay Fúvósegyüttes, amely
katonazenészekbõl verbuválódott. A zenekar napja-
inkig számos koncerten, kulturális rendezvényen
szórakoztatta a zeneszeretõ közönséget. 

Programok

Pályázati kiírás

(Folytatás az 1. oldalról)
A második személygépkocsi után maximálisan
10-50%-os kedvezmény adható, függõen a jármû
környezetvédelmi besorolásától.) A kerületben
valamennyi hozzájárulás kiadásának költségtérí-
tése 2000 forint. 

Mivel a kerületben a kijelölt közúti várakozó-
helyek száma a kétezret meghaladja, a fõváros
rendelete értelmében a várakozási övezetet 2010.
január 1-jétõl legalább két zónára kell osztani (a
parkolási engedélyek tehát nem az egész kerület-
ben, hanem csak az adott zónában lesznek érvé-
nyesek). Gecse Gábor javaslatára, a rendeletet
elõterjesztõ polgármester egyetértésével a képvi-
selõ-testület ezúttal nem jelölte ki a tervezett két
kerületi zóna határait, hanem úgy határozott,
hogy õsszel tér vissza a témára. Addigra pontosan
meg tudják vizsgálni, hol húzódnak az egyes szol-
gáltatási – például orvosi, iskolai – körzetek hatá-
rai, így a két zóna utcahatárait az igényekhez job-
ban igazodva tudják meghatározni.

Költségvetési módosítások

Módosították a képviselõk az önkormányzat
2009. évi költségvetési rendeletét, elsõsorban
amiatt, mert a 20%-os áfakulcs 25%-ra emelése
bevételi és kiadási oldalon egyaránt számottevõ
többletet okoz. 

A további jelentõs, költségvetést módosító té-
telek közül Furák Tamás, a pénzügyi csoport ve-
zetõje a Toldy Ferenc Gimnázium 69 millió fo-
rintba kerülõ tetõfelújítását emelte ki, melyhez
az általános tartalék terhére biztosítanak for-
rást. Rotyis József (MSZP) kérdésére, hogy a vári
lakóházak lépcsõház-festésére, vagy a vári belép-
tetõ-rendszer továbbfejlesztésére miért sürgõs-
séggel, a tartalékkeret-terhére, és miért nem elõ-
re tervezetten biztosítanak forrást, Nagy Gábor
Tamás közölte: a Várban a mûemlékvédelmi
szakemberek kérték, hogy a tavaly és tavalyelõtt
folytatott homlokzat- és kapufelújítások mintá-
jára a lépcsõházak festését is végezzék el, s ehhez
forrást kerestek. 

A vári beléptetõ-rendszer fejlesztését már rég-
óta tervezik, de egészen mostanáig bizonytalan
volt, milyen behajtási szabályokat fogad el a fõ-
város, így a részletes mûszaki tartalmat és annak
pontos költségeit sem tudták ez idáig meghatá-
rozni.

Egy kormányhatározat módosítása miatt új
rendeletet alkotott az önkormányzat a helyi köz-
utak nem közlekedési, azaz közmûépítési célú
igénybevételéért fizetendõ díjak mértékérõl.
Ennek összege: 50 forint+áfa/m2/nap.

Változó praxisok

Az önkormányzat jelenleg a Mészáros utca 10-
ben látja el a felnõtt fogászati alapellátási felada-
tát a XII. kerülettel közösen. (Az ingatlan kedve-
zõtlen elhelyezkedése – ahol az akadálymentesí-
tés nehezen megoldható –, és az összetett tulaj-
donviszonyok okozta problémák miatt döntött
úgy nemrégiben a képviselõ-testület, hogy a
Roham utca 7. szám alatt alakít ki egy új, korsze-
rû, akadálymentes fogászati rendelõt.) Az önkor-
mányzat jelenleg öt fogorvossal áll szerzõdésben,
köztük két orvos vonatkozásában a Buda-Cent-
Dent Kft.-vel. A Kft. az elmúlt évek során jelentõs
bérleti és közüzemi díjtartozást halmozott fel,
ezért az önkormányzat a dr. Németh Ágnes, vala-
mint dr. Kuhajda István személyes közremûkö-
désével kötött megállapodási szerzõdést 2009.
december 31-i hatállyal megszûnteti.

A Csalogány utcai rendelõben praktizáló dr.
Fontos Géza, aki több mint harminc éve dolgo-
zik a kerületben családorvosként és tavaly az ön-
kormányzat Semmelweis-díját is átvehette, beje-
lentette, hogy visszavonul, s praxisjogát értékesíte-
ni kívánja dr. Nyitrayné dr. Nagy Mariann részé-
re. A képviselõk ezt jóváhagyták, azzal a kitétellel,
hogy a felnõtt háziorvosi alapellátási szerzõdés
megkötésére, azaz a feladat tényleges átadására
csak azt követõen kerülhet sor, hogy az utód a há-
ziorvosi szakvizsgát megszerezte.

Kerületi kézben a Manna
Négy évvel ezelõtt nyílt meg az Alagút krisztinavá-
rosi kijárata felett a Manna Lounge elnevezésû,
elegáns vendéglátóhely. Az üzemeltetõ egy elha-
gyott füves területet vett bérbe, ahol saját költsé-
gén kialakított egy étterem-épületet. A gazdasági
válság hatására – mely súlyos csapást mért a tu-
risztika és a vendéglátóipar konjunktúra-érzé-
keny világára – az étterem forgalma az elmúlt hó-
napokban számottevõen visszaesett, emiatt a cég
a bérleti díjat nem tudta kifizetni. Az önkor-
mányzat megindította a hátralék behajtásához
szükséges eljárást, ezzel párhuzamosan azonban
olyan megoldást is keresett, mely egyrészt bizto-
sítja, hogy továbbra is mûködhessen a vendéglá-
tóhely, továbbá a tartozás összege is maradéktala-
nul jóváírásra kerülhessen az önkormányzatnál.
Végül megállapodás született, hogy az önkor-
mányzat elengedi a tartozást, cserébe tulajdonba
veszi a mintegy 130 millió forint értékûre becsült
felépítményt bútorokkal és konyhatechnikával
együtt, és a továbbiakban kedvezményes (200
ezer Ft/hó+áfa) díjat fizet a bérlõ. K. D. 

u Pályázat az önkormányzattal kapcsolatban álló vállalkozások hitelhez jutásának támogatására

A képviselõ-testületi ülésen történt

Támogatás a vállalkozások 
hitelfelvételéhez

Tevékenység megnevezése
Szerencsejáték

Fegyvergyártás, lõszer 
és katonai felszerelések gyártása

Atomenergia gyártás
Hitelezés, lízingtevékenység, (kivéve a 

hitelközvetítõk és a biztosítási alkuszok, mert 
nem folytatnak finanszírozási tevékenységet)
Zálogház (a hitelezés tevékenységén belül az

egyéb hitelnyújtás tevékenysége alatt található)
Dohánytermék gyártása, dohánytermesztés

Hajógyártás
Egyházi-, politikai-, jótékonysági-, non-profit 

tevékenység, máshová nem sorolt egyéb 
közösségi, társadalmi tevékenység

Szexipar

TEÁOR 2003
92.71
29.60

23.30

65, 66, 67

65.22

01.11, 16.00
35.11, 35.12

91.31, 91.32, 91.33,
91.11, 91.12, 91.20

Nincs TEÁOR kódja!

TEÁOR 2008
9200

2540, 3030, 3040, 2051

2446

64, 65, 66

6492

0115, 1200
3011, 3012

9491, 9492, 9499,
9411, 9412, 9420

Nincs TEÁOR kódja!

KIZÁRT ÁGAZATOK LISTÁJA
11..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleett

(Folytatás az 1. oldalról)
A kisgyermekek szeretete és a gondoskodás tölti be
Pusztainé Berényi Katalin életét is. Õ már 35 éve szolgál-
ja a gyermekjóléti ellátást, nem csak a gyakorlatban, az I.
kerületi bölcsõdék vezetõjeként, hanem az elméleti fel-
készüléssel, továbbképzéssel, a Magyar Bölcsõdék
Egyesületének fõtitkáraként mások munkáját is segítve.
A polgármester azt kívánta mindkét kitüntetettnek:
még sokáig õrizzék meg szellemi és lelki egészségüket,
tettvágyukat, s megszerzett tapasztalataikat tovább kama-
toztassák az I. kerület javára.

A Semmelweis-napi ünnepségen a népjóléti ágazat
intézményvezetõi is jutalomban részesültek, továbbá
polgármesteri dicséretet kapott Gál Tiborné, Krajczár
Károlyné, Szabó Györgyné és Faragó Attiláné az
Egyesített Bölcsõdék, Bokodi Ferencné, Horváthné
Józsa Viktória és Horváth Krisztina a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat, valamint dr. Nagy Endre, dr.
Rácz László, Kispál Sándorné, Polgár Erzsébet, Mátyási
Mária és Fehér Balázs az Egészségügyi Szolgálat munka-
társaként.

A díjazottakat ünnepi mûsorral köszöntötte az önkor-
mányzat a Városházán. A mûsorban közremûködött
Oberfrank Pál színmûvész és az Orfeo zenekar, továbbá
meglepetésként felléptek a Lovas úti bölcsõdések is,
akik bájos produkciójukkal nyomban mosolyt csaltak az
ünnepeltek arcára.                                                                  - d -

Semmelweis-napi elismerések

Pusztainé Berényi Katalin szakmai pályafutását 1973-ban kezdte gon-
dozónõként. 1995 óta a Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsõdék intéz-
ményvezetõje. Munkáját maximális felkészültséggel és lelkesedéssel végzi, tu-
dását személyiségfejlesztõ tréningen adja tovább. Szakmai elismertségét bizo-
nyítja, hogy bölcsõdéit fõiskolai szakmai gyakorlati területnek jelölték, vala-
mint több szakmai kitüntetésben részesült. Rengeteg plusz feladatot vállal, je-
lenleg a Magyar Bölcsõdék Egyesületének fõtitkára. Harcos egyéniség, mun-
katársai érdekeiért a legmesszebbmenõkig küzd, híve a folyamatos önképzés-
nek: õ maga is tanul, és munkatársainak is megteremti ezt a lehetõséget.
Közösségformáló tehetségével három bölcsõde kollektíváját tartja össze.

Dr. Szabó Márta nyugalmazott házi gyermekorvos 1951-ben szerzett orvo-
si diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 1957-tõl az I. kerület-
ben, a Pauler utcai bölcsõdében, valamint a Mikó utcai háziorvosi rendelõ-
ben gyermekorvosként dolgozott, késõbb a Kosciuszko Tádé utcai Általános
Iskola orvosaként is tevékenykedett. Kedvessége, határozottsága, nagy szak-
tudása révén a kerület közkedvelt gyermekorvosa volt. Igazi, hivatásból az éle-
tét gyógyításnak szentelõ emberként szerette és tisztelte mindenki, aki megis-
merte. 2000-ig dolgozott aktívan a kerületi intézményekben. Jelenleg is az I.
kerületben él, a mai napig látogatja a kerület bölcsõdéit, figyelemmel kíséri a
kisgyermekek fejlõdését, és kapcsolatot tart a bölcsõdék munkatársaival.

Semmelweis-díjjal ismerte el az önkormányzat Pusztainé Berényi Katalin munkáját
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u Meghosszabbították a dalszerzõ verseny 
határidejét
A Budavári Mûvelõdési Ház és a Budai Gitáriskola által
meghirdetett dalszerzõ versenyre 2009. július 15-ig
várjuk a 14 évesnél idõsebb szerzõk alkotásait. A dön-
tõ augusztus 26-27-én kétnapos rendezvény kereté-
ben lesz, amelyben a verseny mellett zenei kurzusok
és koncertek kapnak helyet.

A Budavári Mûvelõdési Ház és a Budai Gitáriskola
dalszerzõ versenyt hirdet magyarországi illetõségû
dalszerzõknek, vagy közösségeknek (szerzõpáros, ze-
nekar) két kategóriában: 14-18 év közöttiek, 18 éves-
nél idõsebbek.

Pályázni bármilyen zenei mûfajú dallal lehet. A pá-
lyázatra saját szerzemények adhatók be, feldolgozás
nem lehet! Követelmény: a döntõben a dalt akusztikus
hangszerelésben kell elõadni (kivétel basszusgitár,
zongorát a szervezõk biztosítanak)!

NNeevveezzééssii  ddííjj::  22000000  FFtt//ppáállyyáázzaatt..
NNyyeerreemméénnyyeekk::

I. 15000 Ft értékû vásárlási utalvány az Amarant
Hangszerüzletbõl.

II. 10000 Ft értékû vásárlási utalvány az Amarant
Hangszerüzletbõl.

III. 5000 Ft értékû vásárlási utalvány az Amarant
Hangszerüzletbõl.
AA  kkiivváállaasszzttááss::

A verseny során két fordulóban kell részt venni. A
második fordulóba a szakmai zsûri választása alapján
kategóriánként 6-6 dal jut tovább. A 2. forduló a
Budavári Mûvelõdési Házban zajlik. A dalok értékelé-
se élõ elõadás alapján történik. A 2. fordulóban a zsû-
rizés szabadon látogatható. A zsûri különdíjakat adhat
ki. Zsûri: Gerendás Péter, Török Ádám (Mini), Ga-
lambos Ernõ (M.É.Z.)
AA  22..  ffoorrdduullóó  pprrooggrraammjjaa

Augusztus 26-án 11.00 órakor: Gitár workshop
Lukács Péterrel (Bikini, European Mantra, KLB Trió).

15.00 órakor: A Dalszerzõ verseny döntõje, utána
eredményhirdetés
PPrrooggrraamm  aauugguusszzttuuss  2277--éénn

14.30 órakor: Basszusgitár workshop Anga Kis
Miklóssal (Subscribe).

16.00 órakor: Bemutatkozik a Budai Gitáriskola (A
meglévõ és új szakok tanárai tartanak bemutatót.)

19.00 órakor: Gerendás Péter koncertje.
AA  ppáállyyáázzaattrraa  vvoonnaattkkoozzóó  ffeellttéétteelleekk::
l A pályamûvek hossza nem lépheti túl a 6 percet.

l Szöveges zenét várunk, tisztán instrumentális
szerzemény nem adható le.
lMár létezõ zene újraszövegezett változatával nem

lehet részt venni. 
l A beadott pályamû nem lehet korábban már meg-

jelent, kiadott dal.
l Egy szerzõ több dallal is pályázhat, az elõadót ma-

ga választja meg.
l A pályázat érvényességéhez kategóriánként leg-

alább 10 pályázat beérkezése szükséges
AA  bbeekküüllddééss  mmóóddjjaa::

A szerzeményeket CD lemezen (zenei felvételként
vagy videóként) kérjük személyesen eljuttatni a
Budavári Mûvelõdési Házba. A lemezhez kérjük mellé-
kelni a szöveget, a szöveg szerzõjét, az elõadókat, ide-
gen nyelvû szöveg esetén kérjük mellékelni a magyar
fordítást is! 
AA  bbeeaaddááss  ééss  aa  nneevveezzééssii  ddííjj  bbeeffiizzeettééssee::  

2009. június 15. és július 15. között hétköznapon-
ként 9.00-19.00 óráig a Budavári Mûvelõdési Házban
(Budapest, I. kerület, Bem rakpart 6.) Információ:
www.bem6.hu, 06/1201-0324 (Halmos B. Ágnes);
www.budaigitariskola.hu, 06/30-4976-776 (Svajcsik
Kristóf). 

Dalszerzõ verseny 2009

Emlékezés Táncsics Mihályra
125 évvel ezelõtt, 1884. június 28-án halt meg Tán-
csics Mihály író, publicista, politikus. Az évfordulón a
Budavári Önkormányzat nevében dr. Nagy Gábor Ta-
más polgármester helyezett el koszorút az író szob-
ránál, a Bécsi kapu mellett. Táncsics Mihály neve az
1848-as forradalom és szabadságharc idején vált
széles körben ismertté. Ekkor vívott ki magának a
jobbágyfelszabadítás mértékével elégedetlen pa-
rasztság körében Kossuthéval vetekedõ népszerû-
séget, s emelkedett a magyar polgári átalakulás ve-
zéralakjai közé.

Nyári akciók a Márai Sándor Könyvtárban
(Budapest, I., Krisztina krt. 87-91.)
Értesítjük a könyvtárlátogatókat, hogy július 29-ig
DVD, videó, CD, hangoskönyv és CD-ROM kölcsönzé-
sekor, ha kettõt fizetnek, a harmadikat ingyen vihetik
el! A nyári szünet elõtti utolsó 2 kölcsönzési napon (jú-
lius 30-án és 31-én) 10 db. filmet, CD-t vagy hangos-
könyvet kölcsönözhetnek a szünet idejére, egyszeri
kezelési költség megfizetése mellett. A nyári zárás au-
gusztus 3-tól 30-ig tart. A nyitás napja: augusztus 31.
hétfõ. A Vízivárosi Olvasóterem július 6-tól tart zárva.

Rajzfilmes tábor 
Rajzfilmes nyári tábort szervez a Magyar Rajzfilm Kft.
6-17 éves korú gyerekeknek. Turnusok: július 13-17.,
20-24., 27-31., augusztus 3-7., 10-14., 24-28. A
résztvevõk elkészíthetik saját rajzfilmjüket, amit CD-
n hazavihetnek. Stúdiólátogatás, filmvetítés egészíti ki
a programot. Testvéreknek kedvezményt adnak! Te-
lefon: 250-1355, 250-0432, www.magyarrajzfilm.hu-
/gyermekoktatas.html.

Új bérletek a Hagyományok Házában
Nyáron a Corvin téren hetente kétszer Magyar vir-
tus–Hungarian spirit címmel budapesti és környéki
együttesek adnak kétrészes folklórmûsort az Állami
Népi Együttes zenekarának közremûködésével.

Szeptembertõl szabad-bérlettel, nyugdíjasoknak
szóló délutáni mûsorokkal, ifjúsági ismeretterjesztõ
elõadásokkal várja újra a közönséget az együttes. A
Hagyományok Háza a költségvetési megszorítások
ellenére igyekszik az eddigi programjait fenntartani,
így továbbra is lehet jelentkezni az iskolai csoportok-
nak szóló bérletes elõadásokra és komplex ismeret-
terjesztõ foglalkozásokra. Elindulnak a kézmûves, né-
pi ének, furulya-, tánc- és mesetanfolyamok is. A
„Dúdoltam én...” sorozat is folytatódik, õsszel Kiss
Ferenc és Majorosi Mariann, a Csík zenekar énekese
tekint vissza eddigi pályájára barátai, zenésztársai kí-
séretében.

Vilniusban a Várfok Galéria
Vilnius, Litvánia fõvárosa idén Európa Kulturális
Fõvárosa Linz városával együtt. Ez alkalomból kerül
megrendezésre a balti államok elsõ nemzetközi kor-
társ mûvészeti vására, az ARTVILNIUS’09, melyen
részt vesz a Várfok Galéria is. Az ARTVILNIUS’09-en
közel 100 galéria vesz részt 29 országból a világ leg-
különbözõbb pontjairól.

A Várfok Galéria 1998-ban szerepelt elõször nem-
zetközi kortárs mûvészeti vásáron, a párizsi FIAC-on,
mint elsõ magyar galéria. Azóta rendszeresen igyek-
szik külföldön is bemutatni mûvészeit (Cologne Fine
Art – Köln, ARCO – Madrid, KunstZürich – Zürich), hi-
szen egyik elsõdleges feladatának tekinti, hogy a ma-
gyar kortárs mûvészet képviselõit bekapcsolja a nem-
zetközi mûvészeti vérkeringésbe. 

Idén elõször a Várfok Galéria, mûvészkörének kép-
viselõi mellett, a 2007-ben megnyitott Spiritusz
Galéria néhány alkotóját is viszi Vilniusba. Fátyol Viola,
Hangay Enikõ és Tóth Szilvi a kortárs fotó mûfaját erõ-
sítve, Andreas Berde pedig festményeivel mutatkozik
be az északi államban. Az ARTVILNIUS ’09 július 8. és
12. között tart nyitva (bõvebb információ: www.artvil-
nius.com). 

Röviden

(Folytatás az 1. oldalról)

Fûszer és csemege üzlet a Dísz téren kettõ is mûködött: Fekete Béláé a 12-
es házban, Madarász Viktoré pedig a 15-ösben. Gaizler Béla a Tárnok ut-
ca 6-ban, Marx Rezsõ pedig az Országház utca 16-ban kínálta portékáját.
A Tabánban is több fûszeres várta a bevásárló háziasszonyokat, s a
Víziváros és a Krisztina is jól el volt látva fûszeresekkel. Jól menõ péküzlet
mûködött a Szentháromság téren, tulajdonosa Belényi Gyula volt. Koch
János a tabáni Kör utcában sütötte ínycsiklandozó portékáit, Róth Lajos
pedig az Apród utcában. Hentes üzemelt a Szarvas tér 5-ben ás a Krisztina
körút 109-ben. Elõbbinek Heer Ferenc, utóbbinak Kollár Gábor volt a tu-
lajdonosa.

Ebben az idõben természetesen fával és szénnel fûtöttek. Az elõkelõ
Várnegyedben nem engedélyezték a piszokkal, szeméttel járó tüzelõüz-
leteket, ezek a lenti városrészekben voltak: Jobbágy Lászlóé a tabáni
Szent János téren, Angyal Ignácé a Várfok utcában, Beél Gyuláé pedig
a Mészáros utcában.

Ruha- és fehérnemûtisztító mûködött a Roham utcában és a Pauler
utcában. Úgy tûnik, ez a szolgáltatás inkább nõi munka volt. Elõbbit
Blaser Henrikné, utóbbit Lencsés Mihályné üzemeltette. Ezüstmûves
kínálta nívós portékáját a Kereszt tér 2-ben, fodrász várta a hölgyeket a
Fehérsas utca 7-ben. Sok egyéb üzlet is volt. A legtöbb üzlet néhány évet
élt meg, aztán megszûnt és más üzletek nyíltak. Két intézményrõl kell
szólni, melyek ebben az idõben is üzemeltek, de nagyon hosszú idõn ke-
resztül fennálltak, mondhatni századokon átíveltek, ezek a Russwurm
cukrászda, melyet 1827-ben alapítottak és ma is üzemel, és Benedek
Samu gyertyaöntõ és mézeskalács boltja, mely 1700-ban nyílt meg a
Tabánban, s az 1960-as évek közepén még mûködött.

Ha száz éve itt élt eleink netán megbetegedtek, orvoshoz nem kellett
messzire menniük, három doktor is rendelt a Várban: Berencsy
György az Úri utca 14-ben, Gyurman Emil a Tárnok utca 10-ben és
Breuer Lajos a Kapisztrán tér 7-ben. Fogfájás esetén kicsit távolabbra
kellett menni a váriaknak, Maár Mihály a Pauler utcában, Kozmutza
Béla az Alkotás utcában várta pácienseit.

Mire gondoltak eleink 1909-ben? Mit olvastak? Mi foglalkoztatta õket?
Ez az idõ még a boldog békeidõk utolsó évei közül való volt, az élet kiszámít-
hatóan folydogált és senki sem gondolta volna, hogy csupán öt esztendõ és
minden megváltozik, háborúk, forradalmak, elképzelhetetlen szörnyûsé-
gek következnek.

A polgári családok kedvenc lapja a Vasárnapi Újság volt. 1909-ben im-

már 56. évfolyamát olvashatta a közönség. Nívós és olvasmányos lap volt,
sokoldalú. Szerkesztõje Hoitsy Pál volt, fõmunkatársa Mikszáth Kálmán.
Az 1909-es év elején szomorú eseménnyel kellett foglalkoznia a lapnak,
1908. december 28-án hatalmas földrengés volt Messinában és környékén,
iszonyú pusztítást okozva emberéletekben és épületekben. Az áldozatok
számát egyes források 83 ezerre becsülik, mások még többre. A nagyrészt
barokk, gyönyörû Messina városa földdel vált egyenlõvé. Cunami – akkor
még özönárnak nevezték – szintén pusztított. A lap novellákat, verseket is
hozott, érdekes útleírásokat és sok-sok képet. Kiemelten foglalkozott
Budapest életével, fejlõdésével, új létesítményeivel, épületeivel. A reklá-

mok sem maradhattak el: tátralomnici üdülés, Titánia gyorsgõzmosógép és
mángorló, négyszáz napig járó óra, gyengélkedõknek china-vasbor, õszülõ
hajra Stella színezõ hajvíz.

Sokáig lehetne folytatni száz év elõtti eleink viselt dolgait. Mi, akik ma itt
vagyunk és már nem vagyunk fiatalok, jó néhányukat még személyesen is-
mertük, közvetlen felmenõinkként tisztelhettük.           dr. Reisinger Frigyesné

Az Attila úti Tabán Teázó hosszú éveken keresz-
tül a város kultikus helyeként mûködött. Az
1980-as években bölcsészhallgatók és értelmiségi-
ek jártak ide, majd fél évtizeddel ezelõtt Gyurko-
vits Tibor indította útjára a róla elnevezett Gyur-
kovits Pódium sorozatát. 

Néhány hónapja új korszak kezdõdött a pati-
nás nevet máig õrzõ, de kínálatában kissé megújí-
tott Tabán Teázóban. Az új házigazdák változatos
kiállításokkal dekorálják a falakat. A hónap utol-
só hetében megrendezett „mûvész-szerdákon” a
hazai képzõmûvészet jeles képviselõi mutatják be
alkotásaikat.

Június 24-én Vészabónoémi grafikái költöztek
a falakra. A LÉLEKképek címû tárlatot Vadász
György Kossuth- és Ybl-díjas építész (a festõmû-
vésznõ férje), valamint Kocsis András Sándor, a
Kossuth Kiadó vezérigazgatója nyitotta meg.
Mindkét méltató meghökkentette a közönséget,
hiszen az ismert építész magaköltötte „manóda-
lokban” fogalmazta meg a grafikákat kísérõ álma-
it, a könyves szakember pedig Saint-Exupéry A
kisherceg címû meséjének általa írt parafrázisát
olvasta fel. Ez utóbbi így kezdõdött: „-Noémi, raj-
zolj nekem egy bárányt!” 

A teázóban megnyílt kiállítás anyagát a mû-
vésznõ a portré-, valamint Ajándék címû soroza-
tából válogatta. Ez utóbbiak a megjelenés elõtt ál-
ló új, saját verseit tartalmazó könyvének illusztrá-
ciói. Az ismert írókat, költõket és mûvészeket áb-
rázoló képein többek között Kabos Gyula,
Móricz Zsigmond, Latinovits Zoltán és Ady End-

re látható; a másik sorozatban természeti lények:
virágok, lepkék, énekes madarak kaptak helyet.
Kocsis András Sándor e rajzokat „ceruzalehele-
teknek” nevezte, ahol „a szív és a lélek rajzol, a ce-
ruza csak követi a rezdüléseket”. 

Vészabónoémi így vall magáról: „Születtem
1968-ban. Azóta hol fönt, hol lent élek. Hiszek a
Csodában, a szerelem erejében, a szépségben és a
szeretetben. Amíg eljön a nap, amikor messzire
repülök a fény felé. Addig ,,csak festek”, s hiszem,
- ez Istennek, fiaimnak, férjemnek és másoknak
is örömet okoz! Csak azt festem, amit a szívem
diktál.” A tárlat július 28. napjáig tekinthetõ meg
az Attila út 27. szám alatt.  r. a.

Tárlat a Tabán Teázóban 

Régiekre emlékezve: 100 éve történt

Zórád Ernõ: Tabáni utcarészlet  
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Királyi Borház és Pincemúzeum 
(Budapest, I., Szent György tér)

Július 17. 20.30 órakor: Mozart-est a Nemzeti Filharmonikus
Zenekar koncertmestereivel. Mûsor:G-dúr hegedûverseny No.3. K.216.
Szólista: Falvay Attila. D-dúr hegedûverseny No.4. K. 218. Szólista:
Kuklis Gergely. A-dúr hegedûverseny No.5. K.219. Szólista: Koppándi
Jenõ. Esz-dúr Synfónia Concertante K.364. Szólista: Bangó Ferenc és
Kertész Sándor. Vezényel: Kocsis Zoltán. Hangversenymester: Bangó
Ferenc. Jegyinformációk: Királyi Borház és Pincemúzeum, www.kiralyi-
borok.com;  tel.: 267-1100. 

Duna Televízió székháza
(Budapest, I., Mészáros u.48.)

Miklosovits László grafikusmûvész kiállítása. A kiállítás július 31-ig
látogatható, naponta 10-18 óráig. 

Mono Galéria
(Budapest, I., Ostrom u. 29.)

Art and Design. Kiállító mûvészek: Becker Judit, Grünfelder Judit,
Kaszanitzky Anna, Kulinyi István, Marafkó Bence, Néma Júlia, Pataki
Balázs. A tárlat július 31-ig látogatható. Nyitva tartás: keddtõl péntekig
14-19, szombaton 11-16 óráig.

Zenés esték az Állatkertben
Benkó koncerttel kezdõdött meg az Állatkertben a „Zenés állatkerti

esték” koncertsorozat. A július eleji esemény után még további hat héten
át lesznek koncertek szerda esténként: júliusban Palya Bea és Szokolay
Dongó Balázs, a Kaláka, a Bolyki Brothers és a Hot Jazz Band, augusztus-
ban pedig Orosz Zoltán és barátai, valamint a Budapest Klezmer Band
lép fel a városligeti intézmény színpadán. A koncertek kezdési idõpontja:
20.30. A koncertre érkezõ vendégek számára azonban már 19 órakor
megnyitják az Állatkert kapuit, így az elõadás kezdetéig akár egy kelle-
mes sétát is tehetnek a Pálmaház környékén. A koncertekre (2900 Ft-os
egységáron) a helyszínen, azaz a Fõvárosi Állat- és Növénykertben, va-
lamint az ismert jegyirodákban válthatók jegyek. Bõvebb információ, te-
lefon: 273-4900/177; (1) 273-4910 fax: (1) 273-4902.

Táncestek a Karmelita udvarban
(Budapest, I., Színház u. 1-3.)

Július 28. kedd, és július 31. péntek, 20.30 óra: Tavaszi szél - Duna
Mûvészegyüttes.

Július 29. szerda, és augusztus 13. csütörtök, 20.30 óra: Szanszára -
Sivasakti Kalánanda Táncszínház.

Július 30. csütörtök, és augusztus 7. péntek, 20.30 óra: Colores del
Tango - Kulik Johanna, Santiago Maciel és Josip Bartulovic, valamint a
Quartett Escualo zenekar.

Augusztus 4. kedd, és 12. szerda, 20.30 óra: Flamenco, a szenvedé-
lyek jegyében - Lippai Andrea és a FlamenCorazón Arte Táncszínház.

Augusztus 5. szerda, és 14. péntek, 20.30 óra: Fekete gyöngyök -
Honvéd Táncszínház.

Augusztus 6. csütörtök, és 11. kedd, 20.30 óra: Mezõség - Élõ Martin
Archívum V., Honvéd Táncszínház.

Augusztus 15. szombat, 20.30 óra: VIII. Kortárs Nyári Tánctanfolyam
és Fesztivál Gálaest - Budapest Táncszínház.

Rossz idõ esetén az elõadásokat a Színházteremben tartják. Az elõ-
adásokat követõen táncház.

Programok

A Várfok utcai mûhelyben félhomály. A kirakat-
ban tüneményes könyvecskék, díszes dobozok,
szerény fölirat, hogy ki is dolgozik odabent. Né-
hány perc, nyílik az ajtó, és csodálkozva látom:
egy fiatal, törékeny nõ fogad, kedvesen hellyel és
teával kínál.

Köröttem régi gépek, javításra váró könyvek; a
nagy asztalon füzetek és színes ceruzák. A délelõt-
ti csendben elõször nevérõl kérdezem, rokona-e
a tragikus sorsú Cholnoky írótestvéreknek?

– A nagyapám kémia professzor volt Pécsen -
mondja mosolyogva-, így én ennek a híres család-
nak vagyok a leszármazottja. Az ismertebbek,
Viktor, László és Jenõ a család másik ágához tar-
toznak. Nagyanyám, aki mindig érdeklõdött a
Cholnokyak iránt, kutatta a budapestieket, míg-
nem rábukkant egy olyan családfára, amelyet egé-
szen a Hunyadiakig lehet visszavezetni...
m Hogyan került a Várba?

Két évvel ezelõtt, zsebemben a könyvkötõ- és
gyógypedagógusi bizonyítvánnyal, külföldre
utaztam. Mikor visszajöttem, nem tudtam, ho-
gyan lesz tovább az életem. Arra vágytam, hogy a
két végzettséggel együtt kezdjek valamihez. Úgy
tûnik, távol esik a kettõ, de nem nagyon messzi-
re. Otthon, és más helyeken is próbáltam könyv-
kötést tanítani, olyan embereknek, akik érdek-
lõdnek a szakma iránt. Tudomásomra jutott,
hogy egy idõs könyvkötõ hölgy nyugdíjba vonult,
és a gépeit nem akarta külön-külön eladni. Régi
családi örökség volt, hiszen nemcsak õ, de a szü-
lei is ezeken dolgoztak hosszú évtizedeken át.
m Felsorolna néhányat?

A lemezolló, amivel a vastag kartonokat vághat-
juk, a nagy vágógép, amivel a könyv metszéseit ké-
szítjük, a prés, amivel bármilyen nagyságú köny-
vet össze tudunk nyomni. Mindegyik régi szép
darab, legalább száz éves. És ne feledkezzem meg
a bígelõrõl, ami megtöri a papírt. Mindig szeret-
tem a könyveket, szerettem olvasni. Sajnos most
egy percem se marad erre, hiszen a készítéssel és a
javítással telnek a napjaim.
m Meddig volt gyógypedagógus?

Mikor elvégeztem a fõiskolát, logopédusként dol-

goztam sok helyen. Közben rájöttem, hogy szá-
momra fontos a manualitás és hiányzik az életem-
bõl. Ekkor kezdtem ilyen mesterség után kutatni.
Elõször restaurálásra gondoltam, de az nem sike-
rült. S akkor javasolta valaki, hogy menjek el
könyvkötést tanulni. Találtam egy szakmunkás
iskolát Pesterzsébeten, ahol lehetett érettségi mel-
lett is tanulmányokat folytatni. Olyan osztálytár-
saim lettek, akik eddig a tanítványaim voltak. Ta-
nultam, és mint gyógypedagógus, segítettem a
hátrányos helyzetû fiatalokat.
m Hogyan javítja a sérült könyveket?

Végül felvettek a restaurátor szakra, a Széchenyi
Könyvtárba járok. Ott állandóan szembesülök
azzal, mennyire sokat kell tudni ahhoz, hogy az
ember hozzá merjen nyúlni egy régi könyvhöz.
Nagy anyagismeretre van szükség.   Figyelembe
veszem a megrendelõ kívánságát, de mindig tud-
nom kell, mire vagyok képes, hiszen az ódon régi
kötetek pótolhatatlan kincsek! Nemcsak a régi ki-
adványok javítását vállalom. Ha valaki szeretne
saját magának egy könyvet vagy naplót, akkor
ilyen egyedi munkákat is elkészítek.
m Csodálatosak a kis dobozai.

Dobozkészítést is tanultam. Természetesen en-
nek is minden fortélyát próbálom hasznosítani.
Sok mindenre lehet használni, apró gyöngyöket
beletenni, személyes csecsebecsét. Elõfordul,
hogy különlegességet rendelnek. Most éppen egy
sakkozó férfi keresett meg, hogy a játszmakártyák-
nak készítsek egy tartót. 
m Miképpen tudja összekötni a két mesterséget?

Nagyon szeretem az egyedüllétet a munkában,
ugyanakkor szeretek együtt lenni emberekkel.
Ennek a kis mûhelynek az a specialitása, hogy né-
hány embert,- maximum négyet-, nagy szeretettel
fogadhassak. Könyv- és dobozkészítést tanítok.
Ma hétfõ van, most egy kiscsoportom jön, ahol
megfér egymás mellett egy elemi iskolás kislány,
és egy nagymama az unokájával. Jó hangulatú
foglalkozás lesz.  
m Hol tanulta a gyógypedagógiát?

Szombathelyen érettségiztem. Elõször tanítókép-
zõre mentem, de csalódás volt, magasabb színvo-

nalú képzést vártam. Két év után valami speciáli-
sabbat kerestem, s akkor bukkantam  a Gyógy-
pedagógiai Fõiskolára. Szerencsére nemcsak a
gyerekekkel, de a szülõkkel is mindig megtalál-
tam a hangot. Szeretem a munkámat, és igyek-
szem jól végezni. Talán ez lett a baj, nagyon a szí-
vemre vettem a sebzett lelkû kisgyerekeket. Kicsit
elfáradtam.
m Szép és nehéz ez a munka. Van értelme fáradozá-
sának?

Belülrõl az ember másképp látja, mint egy külsõ
szemlélõ. Apró lépéseknek is lehet örülni. A szü-
lõktõl és a gyerekektõl is sok kedves visszajelzést
kapok.  Sok dicsérettel és nagy szeretettel kell for-
dulni az olyan gyerekek felé, akiknek egy szó ki-
mondása: anya, minden erejét fölemészti. Mind-
annyian rászorulunk arra, hogy elfogadó, egy-
mást segítõ környezetben éljünk. Azt hiszem,
ezen fáradozni, ezért tenni, szép és hasznos fel-
adat. Fenyvesi 

Beszélgetés Cholnoky Zsófia könyvkötõvel és gyógypedagógussal

Sebzett lelkek gyógyítója
Nyár a Lánchídon 

Négy hétvégén 
száz program

A Margit híd tervezett felújítása miatt a tavalyi
nyolccal szemben idén nyáron csupán négy hétvégén
vehetik birtokba a kultúrált szórakozásra váró fõ-
városiak és turisták Budapest legrégebbi közúti
hídját. A nyár a Lánchídon programsorozat kere-
tében június végétõl július 18-ig több mint száz
rendezvény várja az érdeklõdõket.  

Bár a program rövidebb a megszokottnál, att-
rakciókban ezúttal sem lesz hiány. Délelõt-
tönként a világzenészek mellett a magyar ko-
molyzene legtehetségesebb képviselõi mutat-
koznak be a gyalogosoknak átadott hídon. A
zenei produkciókon kívül a pesti és budai híd-
fõnél felállított színpadokon gyermekelõadá-
sokkal várják a legkisebbeket. Délután négy
órától késõ estig újra a fajsúlyosabb produkci-
ók kapnak fõszerepet: a színházi, zenei elõadá-
sok a kulturális és mûfaji sokszínûség jegyé-
ben zajlanak. Nem hiányozhatnak a vásározók
sem, a népi iparmûvészek és kézmûvesek
szebbnél-szebb portékái közül mindenki talál-
hat kedvére valót. Aki pedig megéhezik, vagy
éppen megszomjazik, az étel és italkülönleges-
ségeket felvonultató vendéglátó pavilonok kí-
nálatából válogathat. A nagy melegben külö-
nösen a koktél és gyümölcsbár arat osztatlan
sikert, de sokan térnek be egy kis hûsítõre,
vagy éppen meleg italra az alkalmi kávézóba is.
A kiegészítõ programok közül a nosztalgia fo-
tós és a mindig jó kedvet hozó trillás jelent iga-
zi attrakciót. 

Július 11-én a könnyûzenei koncertek vi-
szik majd a prímet, az idei Budapest Fringe
Fesztivál díjazottjain kívül az esti buli hangu-
latról többek között a PASO, Suburban
Neon, a Kingston Cruisers és a Pribojszki
Mátyás Band gondoskodik, míg másnap a ci-
gány, keleti és latin dallamokban bõvelkedõ
világzene kedvelõi Ferenczi Györgygyel és a
Rackajammal, az Eugénia zenekarral, vala-
mint a Kerekes Banddel találkozhatnak. Az
utolsó hétvégén július 18-án a Méta Zenekar,
a CimbaliBand, az Etnofon Zenei Társulás, a
Söndörgõ és Bognár Szilvia részvételével a
folkprogramok kapnak fõszerepet. Július 19-
én igazi dzsessz est várja az érdeklõdõket. A
Nyár a Lánchídon zárónapján olyan nagysze-
rû elõadók lépnek fel, mint a Dés András
Trió, a Hot Jazz Band vagy a Balázs Elemér
Group.

Keresztény rapper 
a Gongban
II. János Pál pápa megválasztásának évfordu-
lója alkalmából kiállítást szervezett a katolikus
fiatalokat tömörítõ Mission is possible csoport
a Way design centerben. A tárlaton a pápa sze-
mélyes tárgyai mellett életnagyságú fotók is he-
lyet kaptak. 

Az eseményhez kapcsolódó beszélgetésen
Sten Fortune atya is részt vett, aki II. János
Pállal kapcsolatos személyes élményeit osztot-
ta meg a fiatalokkal. Az atya fiatalkorában pro-
fi jazz zenész volt New Yorkban, azonban né-
hány éve az egyház szolgálatába állt, hogy életét
az evangelizációnak szentelje. Bronxban
együtt él az utcagyerekekkel, szívesen kosara-
zik és énekel velük. Rájött arra, hogy Isten üze-
netét a fiatalok körében népszerû zenei stílus,
a rap segítségével tudja legjobban hirdetni.
Egy szál basszusgitárral a kezében adja elõ az
életrõl és a reményrõl szóló vallásos dalszöve-
geit. Sten atya a 2007-es városmissziót követõ-
en, Puskás Balázs, a Szent Benedek iskola me-
nedzser igazgatójának meghívására immár
harmadik alkalommal látogatott el Magyaror-
szágra. 

Nem véletlen ez a szoros kapcsolat, hiszen a
Misson is possible munkájában, a pápáról szó-
ló kiállítás szervezésében és lebonyolításában
számos Szent Benedek iskolás vett részt, a cso-
port egyik vezetõje Nánay Mihály pedig a Fõ
utcai egyházi iskolában érettségizett. 

Az intézmény a tanév során tanulmányi és
sportversenyekkel emlékezett II. János Pál pá-
pára. Különösen izgalmasnak bizonyultak a
nyelvi feladatok, melyek jó alkalmat kínáltak a
nemzetek kultúrájának bemutatására. Az
egész éven át tartó versenyeken legjobban sze-
replõ osztályok értékes jutalmakban részesül-
tek. Az iskola programjait évek óta támogatja a
Hunyadi János úton található Gong étterem,
melynek vezetõje ezúttal is vendégül látta Sten
atyát és kíséretét. 

Megjelent a dupla 
Bonanza Banzai DVD
A megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából tavaly megjelent elsõ Bonanza
Banzai DVD után az együttes újabb videóanyaggal örvendeztette meg rajongóit. A
kétlemezes kiadványon az ismert felvételek mellett korábban be nem mutatott, illet-
ve újravágott videók, koncertrészletek és más érdekességek is helyet kaptak – derült
ki a Bem rakparti Borpatikában megrendezett sajtótájékoztatón.

A Kovács Ákos nevével fémjelzett legendás trió a nyolcvanas évek végén alakult,
elsõ albumukat az Induljon a banzáj-t 1989-ben adták ki. A következõ években si-
kert, sikerre halmoztak, 1991-ben teltházas koncertet adtak a Budapest Sportcsar-
nokban.

Mint Fábián Tibor, az együttes menedzsere a sajtótájékoztatón elmondta, az
együttes húszéves jubileuma alkalmából kiadott elsõ DVD-t követõ, most megjelent
Bonanza Banzai ’93-’94 központi témája az 1994-ben megtartott búcsúkoncert. A
fellépést annak idején olyan formátumban rögzítette az MTV, ami egészen mostaná-
ig lehetetlenné tette a felvétel megvágását. Szerencsére a technika fejlõdésének kö-
szönhetõen végre sor kerülhetett az anyag feldolgozására és digitalizálására. Az elké-
szült kétlemezes DVD-n a búcsúkoncert közel egyórás átdolgozott verziója mellett
számos kuriozitás is megtalálható. Többek között újravágott, illetve máshol nem lát-
ható koncertrészletek, sajtótájékoztatókon, dedikálásokon és a háttérmunkák alatt
készített felvételek teszik izgalmassá a képi anyagot. A különleges hangulatról a zene-
kar két tagja Hauber Zsolt és Menczel Gábor által külön erre az alkalomra írt kísérõ-
zene gondoskodik. 

Kovács Ákos arra hívta fel a figyelmet, hogy a lemezekre több õsi VHS felvétel és
privát anyag is felkerült. A zenekar egykori frontembere szerint az új DVD-nek kö-
szönhetõen nincs már olyan Bonanza felvétel, ami ne jelent volna meg valamilyen
hanghordozón. Egyetlen kivétel azonban mégis akad, a Macskafogó címû rajzfilm
folytatásához, felkérésre írt de végül fel nem használt zene, ami már biztosan kiadat-
lan marad.  

A zenekar két tagja: Hauber Zsolt és Kovács Ákos
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Az I. kerület Iskola utcai Csiribiri Családi Napközi, 

felvételt hirdet 
2-7 éves gyermekek részére.

Kis létszám, családias környezet, ételallergiás gyermekeknek,
rugalmas idõbeosztás, kézmûveskedés, sok mozgásos játék. 

Elérhetõség: Széman Rita, 06-30-538-3935

Kiemelt, vagy életellenes bûncselekmény az elmúlt he-
tekben sem történt, sõt ezúttal a trükkös tolvajok is elke-
rülték a kerületet – tájékoztatta a Várnegyedet dr.
Kesztyûs Rudolf, aki ugyanakkor arra kéri a lakosságot,
hogy még a legnagyobb melegben se hagyják nyitva a la-
kások alacsonyabban elhelyezkedõ ablakait, illetve az er-
kélyajtókat, mert rendre elõfordul, hogy a vállalkozó ked-
vû bûnözõk így jutnak be az otthonokba. Szintén kulcsra
kell zárni a bejárati ajtókat is, mert a tolvajok néhány pil-
lanat alatt megszabadítják az értékektõl az elõszobában
hagyott kabátokat, táskákat is.

Kábítószer és hamispénz a BMW-ben
Június 11-én az esti órákban egy külföldi rendszámú
BMW-t igazoltatott a kerületi járõr. A papírokat rendben
találták, de a beszélgetés közben a rendõröknek feltûnt,
hogy az autó lökhárítója alól egy nejlonzacskó lóg ki. A
rosszul elrejtett zacskóból kábítószer és huszonnégy, felte-
hetõen hamis tízezer forintos került elõ, melyek eredetérõl
a BMW három magyar állampolgárságú utasa nem tudott
számot adni. Az ügyben jelenleg is folyik a nyomozás.

Folytatódik a közös járõrözés
Június közepe óta tart az „egy rendõr-egy polgárõr” ak-
cióprogram, melynek keretében közös járõrözésen vesz-
nek részt a kerületi kapitányság és a polgárõrség embe-
rei. A kedvezõ tapasztalatok hatására júliustól tovább
szélesedik az együttmûködés, a járõrpárosokhoz a köz-
terület-felügyelet emberei is csatlakoznak. 

Sikeres a traffipax kampány
Még a májusi testületi-ülésen kérte a dr. Nagy Gábor
Tamás polgármester a rendõrséget, hogy a Batthyány
utcában elszaporodó gyorshajtások megfékezése érde-
kében a Mária téren rendszeresen tartsanak sebesség-
mérõ akciókat. Úgy tûnik a kezdeményezés eredmé-
nyesnek bizonyult, az elmúlt hetekben ugyanis több
gyorshajtót sikerült bemérniük a rendõröknek. Koráb-
ban több lakossági bejelentés érkezett az Alagútban
megtartott illegális gyorsulási versenyekrõl is. Szeren-
csére az utóbbi idõszakban megszûntek az autós gyorsu-
lások, a motorosok azonban rendszeresen nagy sebes-
séggel hajtanak át az éjszaka üres Alagúton, amit a rend-
õrség a járõrözés sûrítésével próbál meg kiszûrni. 

Ellopták a figyelmeztetõ táblát az Alagútról
A korábbi tragédiák, halálos balesetek ellenére felelõtlen
fiatalok továbbra is elõszeretettel ülnek ki az Alagút pár-
kányára. Nem jelent számukra akadályt az önkormány-
zat által ültetett védõsövény, ahogyan a figyelmeztetõ
táblákkal sem törõdnek. Néhány napja pedig azt a táblát
is ellopták, amin az Alagútról leesett áldozatok neve sze-
repel. A rendõrség a baleseteket visszatérõ ellenõrzé-
sekkel igyekszik megelõzni. 

Fellépnek a koldusok ellen
Nyaranta már-már megszokottá vált a Lánchídon „dol-
gozó” koldusok látványa. Bár nem a kerület hatásköre,
dr. Kesztyûs Rudolf elrendelte a híd visszatérõ ellenõrzé-
sét. Legutóbb a rendõröket meglátó „súlyos beteg” kol-
dus ugyan mankóit eldobva megpróbált elmenekülni a
helyszínrõl, azonban végül mégis a kapitányságra került.
Sajnos társaival együtt EU-s ország állampolgára, így ki-
utasítása nehezen megoldható. Szintén fellép a rendõr-
ség az utcán élõ, szabálysértéseket elkövetõ hajléktala-
nokkal szemben. Az elmúlt napokban a társszervekkel
közösen a Horvát utcában számoltak fel egy hajléktalan
tanyát. 

A rakpartra esett – kórházban ápolják 
Sajnálatos baleset történt a Duna-parton a Döbrentei
tér közelében. A környéken horgonyzó egyik sétahajó
idõs külföldi állampolgárságú utasa a szalagkorlátot át-
lépve a Duna parti kövekre zuhant és súlyos sérülése-
ket szenvedett. 

Az I. Kerületi Polgárõrség szeretettel várja az új je-
lentkezõ tagokat. 1016 Budapest, Mészáros u. 18.
Mobil: 06-30-621-3677, telefon/fax: 061-202-1412.
E-mail: gaspar.antal@freemail.hu.  

Kék hírek

Idén is volt Gulyásparti a Czakón
A Budavári Lakosok Szövetségének (BLSz) kezdemé-
nyezésére idén is meghívtuk június 6-án barátainkat és
támogatóinkat immár hagyományos, közös, nagy Gu-
lyáspartinkra a Czakó utcai Sporttelepre. 

A gulyás az a hagyományos étel melynek elõkészíté-
sében sokan, de elkészítésében már kevesebben tudnak
részt venni. A kezdetben ijesztõ mennyiségû zöldség- és
krumpli hegyeket a BLSz szorgos asszonykezei szinte
pillanatok alatt legyõzték. A fárasztó kavarásban pedig
felváltva izmos férfikarok munkálkodtak. Így, mire a tála-
láshoz hívó szó elhangzott, minden a legbiztatóbban ro-
tyogott a hatalmas üstben.

A meregetést Szepesfalvyné Magassy Márta végezte
szakszerûen és fáradhatatlanul, hamarosan felharsant
tehát a „repetá”-ra hívó kiáltás, aminek hatalmas sikere
volt. Közben ifjabb férfitagjaink gondoskodtak a bor és
sör töltögetésérõl. 

A tátongó munkagödör ellen mindenütt biztos keríté-
sek óvtak, és a burkolólap-rakatok remek bújócskázó
helyet adtak gyermekeinknek és unokáinknak, akik szép
számban hozták el szüleiket és nagyszüleiket.

Jól sikerült együttlétünkhöz nagyban hozzájárult az
önkormányzat támogatása, és a teljes Czakó Sporttelep
önzetlen segítsége, amit ezúton is hálásan köszönünk. Ha
az idõjárás jövõre hasonlóan kedvezõ lesz, találkozunk
2010-ben is! Szepesfalvy Rihárd

Postaláda

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

nyilvános pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévõ, 

lakások 5 éves határozott idejû bérbeadására.
A részletes pályázati kiírás átvehetõ

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
ügyfélszolgálati irodáján.

Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.
Telefon:  458-3000, 458-3030,

vagy megtekinthetõ az Önkormányzat honlapján,
a www.budavar.hu internetcímen,

a PÁLYÁZATOK/Vagyoni Iroda menüpont alatt. 

Soha nem késõ
Gyakori tapasztalat, hogy a nõk egy bizonyos idõ után a
párkapcsolatban kissé „elsárkányosodnak”, a férfiak
pedig ezzel párhuzamosan „papucs férjekké” válnak.
De mi lehet az oka, hogyan jut idáig két ember, akik ko-
rábban szerették egymást?

Elsõsorban a rossz párválasztás, másodsorban pedig
az, hogy két össze nem illõ ember hosszabb idõt tölt el
egymással, és ez átalakítja kapcsolati státuszukat.
(Elõfordul természetesen fordítva is, a férfi lesz agresz-
szívabb, domináns, és a nõ válik riadt verébbé.) A férfiak
rettegve, gyakran gyáván szemlélik, ha asszonyuk meg-
indul ezen az úton. Miért van az, hogy általában nem
tesznek semmit már az elsõ vészjósló jelek láttán?

Idõsebb házaspár keresett meg nemrég, ahol a fele-
ségnek, nevezzük Ernának, (aki még így idõsebb korára
is megõrizte hajdani szép és rendkívül vonzó külsejét)
már hosszú évek óta súlyos testi betegségei alakultak ki.
Gyomorpanaszoktól kezdve, súlyos migrénes fejfájás-
okon keresztül a pajzsmirigy mûködési zavarokig ren-
geteg betegség kínozta, többször meg is operálták,
hogy helyreálljon az egészsége. Elmondta, hogy renge-
teg testi betegségén túl, már több pszichiátert is felkere-
sett, akik súlyos depressziójára különbözõ gyógyszere-
ket adtak, de a kezelésekre sem javult az állapota, sõt
egyes gyógyszerek mellékhatásai még rontották is az
állapotát.

Férje, Ottó házasságuk kezdete óta és mind a mai na-
pig mindenben készségesen segítette a feleségét. Õ
Ernához képest külsõleg jelentéktelenebb férfi, intellek-
tuálisan magasan képzett, és nagyon szerette Ernát.
Elsõ találkozásunkkor Erna õszintén elmondta, hogy
többször létesített házasságon kívüli kapcsolatot, me-
lyet a férjének is nyíltan bevallott. (Volt, amikor csak
kényszerbõl.) 

Elsõ meglátásom a párra nézve az volt, hogy közel fél
évszázadot leéltek egymás mellett, három gyereket fel-
neveltek, unokáik vannak, ennek ellenére egész életük-
ben csak egymás mellett és nem egymással éltek.

A következõ találkozóra Erna már nem jött el azzal az
indokkal, hogy nagyon rosszul érzi magát, csak a férjét
küldte el. Ottóval az õ szempontjából is átbeszéltük a
problémákat. A férj maga sem értette miért maradtak
együtt, hiszen minden problémájuk abból adódott, hogy
kezdettõl fogva nem illettek össze. Õ szerette a felesé-
gét, kiszolgálta érzelmileg, anyagilag, szívvel, lélekkel,
megbocsátotta hûtlenségeit. Erna pedig kalandozásai-
ból mindig egy biztos bázist talált a férjénél.

Ottó megértette, hogy akárhány szakemberhez is
mennek el különbözõ betegségek ürügyén, addig sem
Erna, sem az õ problémája nem oldódik meg, amíg nem
tudnak kompromisszumot kötni vagy nem válnak szét
útjaik. Most értette meg, hogy mi a problémájuk hosszú
évtizedek óta: egymást neurotizálják. Az együttlétük
nem nyugalmat, hanem folytonos veszekedést, feszült-
séget kelt, és ebbe mind a ketten testileg és lelkileg
tönkre mentek.

Ugyanez a helyzet egy fiatal pár esetében is, akik ösz-
szekötötték az életüket, miközben nem illenek össze. Ha
nem oldják meg a már most jelentkezõ kapcsolati prob-
lémáikat, az idõs házaspárhoz hasonlóan õk is boldogta-
lanul fogják leélni az életüket. A helyzet felismerése
nagyban megkönnyíti a megoldás lehetõségét. 

Az emberi élet nem végtelen, nem szabad egy rossz
kapcsolattal tönkre tenni az életünket. Tudom, hogy
minden váláshoz, szakításhoz óriási lelkierõ kell, de sen-
kinek nem jó, sem a felnõtteknek, sem a gyerekeknek,
ha magunk körül boldogtalanságot, konfliktusokat, fe-
szültséggel teli, kilátástalan kapcsolatokat látnak.
Mennyi bajt, megalázó nehéz percet, betegséget, mûté-

tet elkerülhetett volna ez a pár, ha valaki nem a tünete-
ket kezeli, hanem a tünetek lelki okaira figyelve megbe-
szélte volna velük, hogyan normalizálják és éljék boldo-
gabban tovább az életüket.

Aki meri vállalni a változtatás lehetõségét, annak meg
van minden esélye, hogy  élete hátralévõ idejét akár egy
megújított, akár egy új kapcsolatban, de akár egyedül is
nyugalomban, szeretetben, boldogabban élje le. Soha
nem késõ.                      dr. Sebestyén Tamás pszichológus

Lélekgyógyász
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A Tabáni Spartacus SKE tájfutó szakosztályának
fiataljai sikeres elsõ félévet tudhatnak maguk
mögött. Edzõjük, Gyalog Zoltán egész évben 10
bajnoki éremre számított, ebbõl az elsõ félévben
már 8 érem a tarsolyukban van, köztük 2 bajno-
ki cím is. 

A legsikeresebb az ifi fiúcsapat,
õk a pontbegyûjtõ csapatbajnok-
ságon (PCSB) elsõk, a váltóbaj-
nokságon másodikak lettek, egyé-
nileg Barcik Robert 3. lett a rövid
távú, Liszka Krisztián 2. az éjsza-

kai egyéni bajnokságon.
A junior lányok is kitettek
magukért, õk is egy elsõ
(PCSB) és egy 2. (váltó)
helyezéssel büszkélked-
hetnek. Kicsit ugyan el-
maradtak a tõlük várt
eredményektõl a serdülõ
fiúcsapat tagjai, csak egy-
szer állhattak dobogón (PCSB 3. hely),
de emellett többször voltak egyéniben is
dobogó közelben, valamint Sulyok Ábel
kijutott a hó végi szerbiai ifjúsági Európa
Bajnokságra. A legfiatalabbak, az újonc
korosztály is reményekre ad okot, Balázs
Otília a rövid távú bajnokságon máso-
dik lett. 

A felnõtteknél dobogóra idén még
nem sikerült feljutni, de Gyalog Zsuzsi
éjszakai 4. helye figyelemre méltó. 

Végül a szeniorok - a 35 évnél idõsebbek, ahol
5 évenként vannak a kategóriák - hosszú évek
után elõször szereztek bajnoki érmeket. Cser
Krisztina N65-ben a rövid távú és a hosszú távú
bajnokságon, Gyalog László F60-ban az éjszakai
bajnokságon lett elsõ, N45-ben a rövid távú baj-
nokságon Krasznai Orsolya és a PCSB-n a szeni-
or nõi csapat lett harmadik.

Összességében a szakosztály töretlenül fejlõ-
dik és ér el a tavalyinál is jobb eredményeket eb-
ben a szép sportágban.                                         Gy. L. 

Dunai vízikaland
A „Legyen a betû jó barát” Alapítvány Védõszárny Sport-
köre a Szünidödõ programsorozat keretén belül dunai ka-
jakos, kenus kalandra hívja azokat az úszni tudó gyermeke-
ket, akik megelégelték a szünidei lustálkodást, és a számí-
tógépet felcserélnék kajaklapátra, kenulapátra.

2009. július 27., 28., 29., 30., 31. reggel 9 órakor várjuk a
gyermekeket. A program 15 óráig tart.

Amit kínálunk:
- evezés oktatása kajakokban, kenukban,
- víziközlekedés szabályainak megismertetése,
- pihenõ idõben különbözõ kézmûves foglalkozások.
Kiket várunk:
- akik szeretik a természetet és nem riadnak vissza egy kis

testmozgástól,
- szeretnének részt venni egy napos vízitúrákon a Szent-

endrei-szigetre,
- vízitúrára készülnek és még nem tudnak evezni,
- szeretnék megismerni a Dunát, a víziközlekedés szabá-

lyait,
- akik unatkoznak otthon.

Ha a fentiek felkeltették az érdeklõdésedet, akkor hozz ma-
gaddal ennivalót, innivalót, papucsot, fürdõruhát és váltó-
ruhát. Vízibázisunk: 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülõ-
part 19. Megközelíthetõ az Árpád híd pesti hídfõjétõl a 34-
es busszal a Szent János utcáig. Ha további információt sze-
retnél, akkor hívj bennünket a 241-2627-es esti telefonon.
A program ingyenes. 

Az ifi fiúcsapat: Bugár Gergõ, Liszka Krisztián, Barcik Robert  

Tájfutó-sikerek

A junior lánycsapat: Németh Luca, Oszkó Dóri, Gyalog Zsófi

Kajak, kenu oktatás
Elõzetes bejelentkezés után szombatonként ingyenes lehetõséget biztosítunk úszni
tudó gyermekeknek a Duna megismerésére és a kajakozás, illetve a kenuzás elsajátí-
tására vízitúrázó szinten. A vízi programokon minden gyermek köteles mentõmel-
lényt viselni, amit sportkörünk biztosít részükre. A felkészüléseken rendszeresen
résztvevõknek kisebb vízitúrákat is fel tudunk ajánlani.

Programunk helyszíne: Budapest, III. ker. Kossuth Lajos üdülõpart 19.
Vízibázisunk megközelíthetõ a 34-es autóbusszal az Árpád-híd pesti hídfõjétõl a

Szent János utcáig. A részvételhez szükséges felszerelés: fürdõruha, póló, papucs,
sapka, enni és innivaló, az idõjárásnak megfelelõ öltözet.

Elõzetes jelentkezés és további információ a 240-2627-es esti telefonszámon.
Védõszárny Sportkör
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KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst, vagy raktárhelyiséget keresek
az I. kerületben. Telefon: 202-2505, mobil: 06-30-251-
3800.°

II..  FFaazzeekkaass utca Mária tér sarkán 78 m2-es kertre és utcára
nézõ két szoba + hall + fél szoba erkélyes lakás tulajdonostól
eladó. Irányár: 26 millió Ft. Tel.: 06-30-9923-136.

VVáárrii,, önkormányzati 85 nm-es, kettõ és fél szobás, elsõ
emeleti utcai-udvari lakásom örökbérleti joga átadó, vagy ki-
sebb vári önkormányzatira cserélném értékegyeztetetéssel.
Csereérték: 345.000 Ft/nm. Tel.: 06-30/752-3946. (1)

KKeerreesseekk napfényes, nagy teraszos, nagy belmagasságú 70
nm körüli lakást a Naphegyen vagy az Orbánhegyen. Tel.: 06-
20/5211-244.

EEllaaddóó  XI. ker. Dayka Gábor utca felsõ részén 39 nm-es, vi-
lágos, csendes lakás, nagy erkély, tároló, garázs. Ár: 22,6 M.
Tel.: 06-70/318-2142.

IInnggaattllaannüüggyyeekk, szerzõdéskészítés, jogi eljárás! Varga Ügy-
védi Iroda, Budapest, XI. Orlay u. 1. Tel.: 209-3030, 06-20-
235-5859.

NNaappooss lakás eladó az Attila úton, a Horváth-kert közelé-
ben. 57 nm-es, külön bejáratú szobás, 3 francia erkélyes han-
gulatos lakás, rendezett távfûtéses ház 3. emeletén. Lift, pin-
ce van. Tel.: 06-20-823-0407.

DDuunnaaii panorámát kedvelõknek! Budai Várban a Duna felé
nyíló 93 m2-es lakás és a hozzátartozó + 16 m2 hangulatos te-
rasz örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 45 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-1933 e-mail: wagnera1-
@chello.hu.

II..  AAttttiillaa úton a Logodi utca felé nyíló kilátással eladó 72 m2-
es 2,5 szobás III. emeleti egyedi gázfûtéses felújítandó örök-
lakás. Irányár: 25,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-
30/488-2203, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban hangulatos mûemléképület I. emeletén
reprezentatív belterû, cirkófûtéses 109 m2-es önkormányza-
ti lakás örökbérleti joga átadó. A lakás rendkívül egyedi 70
m2-es elegáns, 4,5 méteres belmagasságú szalonnal kialakí-
tott, mely eredeti stukkókkal díszített.  Csereirányár: 44,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail:
wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn - a Budai Vár szomszédságában a Hunyadi János
úton  – felújított, patinás épületben lévõ 119 m2-es, 3,5 szo-
bás, klasszikus polgári elosztású, a Budai Várra panorámás,
összkomfortos önkormányzati lakás bérleti joga átadó.
Csereirányár: 25 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

RReemmeekk garzon a Budai Várban! Országház utcában, a
Szentháromság tér közelében - karbantartott épületben lévõ
jó állapotú, egyedi gázfûtéses, 30 m2-es I. emeleti önkor-
mányzati lakás örökbérleti joga átadó. A lakás a tetõtér felé
elviekben bõvíthetõ. Csererányár: 10 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  AAttttiillaa úti napos, I. emeleti, parkra nézõ 93 nm-es, 3 szo-
bás, jó állapotú, irodának is alkalmas polgári lakás tulajdonos-
tól sürgõsen eladó. Irányár: 27,9 M Ft. Tel.: 06-30/633-0942.

RReepprreezzeennttaattíívv öröklakás a Budai Várban! Bécsi kapunál 5
lakásos  mûemlék jellegû társasház I. emeletén 160 m2-es 2
szintes felújított, cirkó és padlófûtéses, duplakomfortos, nap-
fényes, 4,5 szobás öröklakás eladó. Az alsó szint klasszikus
dongaboltozatos kialakítású 86 m2-es, a felsõ szint modern
tetõtéri 74 m2-es. A lakás több generációnak is kiválóan alkal-
mas. Irányár: 89 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban a Mátyás templomra panorámás, repre-
zentatív 7 lakásos épületben, 59 m2-es, 1,5 szoba hallos, vi-
lágos, jó állapotú, összkomfortos, dongaboltozatos lakás
örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 22 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chel-
lo.hu. 

II..  BBuuddaaii Várban - a hangulatos Tóth Árpád sétány felé nyí-
ló - panorámás, duplakomfortos, cirkófûtéses, reprezentatív
belterû 138 m2-es 3 szoba + 2 félszoba + hall + étkezõs kiala-
kítású önkormányzati lakás örökbérleti joga átadó. A lakás
alapterületi elosztása alapján több generáció számára is kivá-
ló. Csereirányár: 49,7 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn - a Naphegyen 142 m2-es tetõtéri lakás + 50 m2

panorámás tetõterasszal, hangulatos télikerttel befejezés
elõtti állapotban eladó. A gépészetbõl a víz (vízóra), villany,
csatorna elkészült. A fûtéshez a gázcsonk az ajtó elõtt. Új fõ-
démszerkezet, új cserépfedés. Irányár: 46,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

XXIIII..  BBuuddáánn a Királyhágó utcában 136 m2-es, felújított,
azonnal beköltözhetõ, cirkófûtéses, polgári belmagasságú
(3,60 m) több generációnak vagy irodának, rendelõnek is ki-
válóan alkalmas öröklakás eladó. Irányár: 34 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagne-
ra1@chello.hu.

II..  kkeerrüülleett  Attila úton 51m2-es, földszinti, belsõ kertre nézõ,
csendes 1,5 szobás, igényes lakás eladó. Irányár: 15.9 MFt.
Tel.: 06-20-322-1488.

SSzzoollggáállttaattááss

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes felújításig.
Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 06-20-9344-664,
246-9021. Elmû által minõsített vállalkozás.°

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

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

TTáárrssaasshháázzaakk közös képviseletét, ingatlanok értékbecslé-
sét szakképesítéssel, gyakorlattal, referenciával vállallom.
Kerkuska Sándor, telefon: 06-30/977-6612.

II

GGUUMMII--  ÉÉSS  AAUUTTÓÓSSZZEERRVVÍÍZZ,,  MMÛÛSSZZAAKKII  VVIIZZSSGGÁÁZZTTAATTÁÁSS  AA
DDÉÉLLII  PPÁÁLLYYAAUUDDVVAARR  MMÖÖGGÖÖTTTT,,  II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..

BBEEJJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS::  0066--2200//556655--22110055..  °°

SSzzáámmííttóóggééppeeiitt otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírusirtás,
rendszertelepítés, adatmentés. Internet beállítás, ügyintézés.
Szoftver, hardver hibák javítása. Hívjon bizalommal: 06-20-
998-0798, http://www.fmrkft.hu.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 

INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST, 
PARKETTACSISZOLÁST, PARKETTA JAVÍTÁST, 

VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTONSZERELÉST, 
CSEMPÉZÉST VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 
TELEFON: 202-2505, MOBIL: 06-30/251-3800. °

KKõõmmûûvveess--bbuurrkkoollóó munkákat teljes körû lakásfelújítást mi-
nõségi munkával, referenciákkal, rövid határidõre vállalok.
06-30/280-7257. (2)

SSzzoobbaaffeessttééss-mázolás, tapétázás tavalyi árakkal, rövid
határidõvel, minõségi kivitelben, garanciával. Díjtalan bú-
tormozgatás, takarítás. Igény esetén lépcsõházfestés, teljes
körû lakásfelújítás. Ingyenes felmérés: Tel.: 06-30/272-
3909.

TTáárrssaassáággookk,,  eeggyyéénnii  vváállllaallkkoozzóókk,,  ttáárrssaasshháázzaakk  kköönnyyvveellééssee,,
bbeevvaalllláássookk  kkéésszzííttééssee,,  tteelljjeesskköörrûû  üüggyyiinnttéézzéésssseell..  TTeell..::  0066--
3300//99331122--889944  vvaaggyy  337755--88773344..  °°

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

GGyyóóggyymmaasssszzáázzss!!  IIzzoommlleettaappaaddáássookk  kkiimmaasssszzíírroozzáássaa,,  nnyyaa--
kkii--  ééss  hhááttffáájjddaallmmaakk  kkeezzeellééssee,,  iizzüülleetteekk  kkiimmoozzggaattáássaa,,  ttaallpp--
mmaasssszzíírroozzááss..  FFrriissssííttõõ,,  llaazzííttóó  mmaasssszzáázzss  ssttrreesssszzoollddóó  hhaattááss--
ssaall,,  ookklleevveelleess  ggyyóóggyymmaasssszzõõrrttõõll..  TTeelleeffoonn::  0066--3300--228833--
33331144..  °°

TTáárrssaasshháázzkkeezzeellééss, közös képviselet – korrekt, megbízható
módon. Flott-Home Bt. Telefon: 06-1-274-6135, 06-70-
940-3865; czakoszilvia@gmail.com.

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

IInnggyyeenneess    ppéénnzzüüggyyii  jjooggsseeggééllyy  ééss  ttaannááccssaaddááss,,  ((bbaannkkhhiitteell,,
bbiizzttoossííttáássookk  ééss  bbeeffeekktteettéésseekk))..  JJeelleennttkkeezznnii  lleevvééllbbeenn::
11001133  BBuuddaappeesstt,,  KKrriisszzttiinnaa  ttéérr  11..  vvaaggyy  aa  hhoonnllaappoonn::
wwwwww..bbuuddaaiippoollggaarrookk..hhuu..

BBááddooggooss és vízvezetékszerelõ munkák! Javítások, tetõfel-
újítás, kisebb munkák, ereszcsatornák javítása, WC-tartály
csere, csapcserék, fürdõszoba komplett felújítása. Tel.: 06-
20/391-5982, 291-9239.

AAddóóbbeevvaallllááss--kkéésszzííttééss  ffeebbrruuáárr  11--ttõõll,,  hhaa  vviisssszzaajjáárr  aa  bbeeffiizzee--
tteetttt  aaddóóbbóóll..  VVáállttssoonn  kköönnyyvveellõõtt!!  AAddóóttaannááccssaaddóó  tteelleeffoonn::
0066--2200//882233--00220077..  ((22))

AAddááss--vvéétteell

KKöönnyyvv!!  Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7. a Krisztina
téri templomnál). Vesz-elad, árverez könyveket, könyvtára-
kat, régi térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levele-
zõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-régisége-
ket. Díjtalan kiszállás, -értékbecslés, készpénzfizetés!
Tel./fax: 212-8909. Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 10-18 óráig,
szombaton 10-13 óráig.

GGoommbbffooccii--ggyyûûjjttõõ  vásárolna gombfocikat az 50-es, 60-as
és 70-es évekbõl. Egy két darab is érdekel. Tel.: 06-20-516-
7094.

AAnnttiikkvváárriiuumm könyveket, teljes könyvtárakat, régi képesla-
pokat, vitrintárgyakat vásárol készpénzért. Tel.: 332-0243,
06-20/9220-001.

GGyyûûjjttõõ, becsüs kvalitásos antik festményeket vásárol.
Hívjon bizalommal! Tel.: 06-20/572-5381.

VVeeggyyeess

II

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabá-
lyozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmee--
ggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosított! Tóthné
Hûvös Katalin fogtechnikus mester. 1013 Budapest, Krisztina
krt. 51. fszt. 1. Telefon: 06-30/222-3016.°°

BBoollddooggssáággttrréénniinngg!!  Korhatár nélkül! Boldogsághormonok,
fiatalitó-hormonok aktivizálása, stresszoldás, depresszió-ke-
zelés, kiegyensúlyozottság, természetes módon! Psziho-
terapeuta, jógaóktató, hölgyeknek integrálmasszõr házhoz is
megy! 06-20/283-7085.

TTáárrsskkeerreessééss

NNee  mmaarraaddjjoonn  eeggyyeeddüüll!! Párját még ma megtaláljuk! Cronos
Buda: 06-30/60-200-94.

SSzzoommoorrúú idõs hölgy  társaságát keresem. Beszélgessünk!
Özvegyember. Tel.: 06-20/971-7297.

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa-, fizika-, informatika-, kémiatanítás általá-
nostól felsõfokig, középiskolai tanártól. Tel.: 06-20/946-
7553, skype: ok-tato.

MMaatteemmaattiikkaa-fizika tanítás, pótvizsgára, osztályvizsgára,
ismétlõvizsgára felkészítés. Több mint húszéves gyakorlat.
Telefon: 213-7747, 06-20/518-2808.

MMaatteemmaattiikkaa--fizika (pótvizsga-) felkészítés minden szin-
ten, referenciákkal. Tel.: 250-2003; 06-20/934-4456.

SSppaannyyooll--nnéémmeett nyelvoktatás. Akár kezdõ, akár felsõfokú
szinten kívánja ezeket a nyelveket tanulni, gyakorolni, vagy
csak társalogni akar, anyanyelvi szinten beszélõ, tapasztalt,
külföldrõl hazatért nyelvoktatóval, fordítóval, megteheti.
Egyéni vagy kis csoportos (3 személyig) oktatást vállalok,
szaknyelvre is (gazdaság, üzleti levelezés, vendéglátóipar).
Csoport oktatása esetén az I. kerületben házhoz is megyek.
Telefon: 375-3654, 06-30/841-7007.
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TTáárrsskkeerreessõõ
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. 
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IInnggaattllaann

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

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

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!!

ZÁR, KILINCS,
LAKAT, VASALAT

11002277 BBpp..,,  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5544..          TT..::  220011--33992288
11111177  BBpp..,,  FFeehhéérrvváárrii  úútt  2244..      TT..::  446666--55665544
NNyyiittvvaa::  HH--PP::  99--1188        SSzz::  99--1144

ÚJ!
!!

SZOMBATONKÉNT
-1100%%  !!!!!!!!!!

+SZOLGÁLTATÁSAINK:

l KULCSMÁSOLÁS: lakás-, autó-,
speciális és mágneskulcs

l ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
l EGYFORMA ZÁRLATÚ 

ÉS FÕKULCSOS RENDSZEREK
l HEVEDERZÁRAK SZERELÉSE: egyedi is
l ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, 

HEVEDERZÁRBETÉTEK 
CSERÉJE ä

ÚJ!!!

BBuuddáánn  aa  IIII..  kkeerrüülleettbbeenn,,  ppaarrkkooss,,  õõssffááss,,  ccsseennddeess  kköörrnnyyeezzeettbbeenn
iiggéénnyyeesseenn  ffeellééppíítteetttt  kkiiss  llééttsszzáámmúú  ccssaallááddiiaass  

IIDDÕÕSSEEKK  OOTTTTHHOONNAA vváárrjjaa  llaakkóóiitt,,  iiddõõsseeiitt..  
TTaarrttóóss  ééss  ááttmmeenneettii  eellhheellyyeezzéésstt  nnyyúújjttuunnkk  ááppoolláássssaall,,  

ggoonnddoozzáássssaall..
ÉÉrrddeekkllõõddõõ  hhíívváássaaiitt  aa  227744--33005511  vvaaggyy  aa  0066--3300--664455--99778866  

tteelleeffoonnsszzáámmrraa  vváárrjjuukk..

w w w . t r o f e a g r i l l . e u

Ü n n e p i  a l k a l m a k r a  ( s z ü l e t é s n a p ,  n é v n a p ,  é v f o r d u l ó ,  k e r e s z t e l õ ,  b a l l a g á s . . . )

T O R T Á T  A D U N K  A J Á N D É K B A !
N A G Y  C S A L Á D I  A K C I Ó !

H é t v é g é n  ( s z o m b a t ,  v a s á r n a p )  g y e r m e k e k n e k  1 2  é v e s  k o r i g  i n g y e n e s *

1 0 2 7  B u d a p e s t ,  M a r g i t  k ö r ú t  2 .  ( M a r g i t  h í d  b u d a i  h í d f õ )
A s z t a l f o g l a l á s :  0 6 - 1 - 4 3 8 - 9 0 9 0 ,  0 6 - 2 0 - 9 9 9 - 7 7 0 8

* 1  f e l n õ t t e l  2  g y e r m e k n e k ,  2  f e l n õ t t e l  m a x i m u m  3  g y e r m e k n e k  i n g y e n e s !

s

s

BÚTORRESTAURÁLÁS, 
KÁRPITOZÁS
Ingyenes munkafelmérés,
szállítással. GARANCIÁVAL!
Fekete István
kárpitos, mûbútorasztalos
(06-20) 931-5228, 
291-9436 
www.karpitos-asztalos.hu

MEGNYÍLT!MEGNYÍLT!
Házisütemény, fagylalt, 

kávé, csapolt sör! 
Várunk mindenkit 

július 15-tõl 
az Országház utca 10-be,

a Mátyás templomtól 100 méterre. 

A hirdetések tartalmáért 
a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

SSzzoollggáállttaattááss

EEggéésszzsséégg

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

VVeeggyyeess

varnegyed@budavar.hu
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