
A módosítások csupán az alapozást érintették, az
épület alaprajza, méretei, külsõ és belsõ megjele-
nése nem változik: a teljes egészében föld alá süly-
lyesztett épületegyüttesben az eredeti terveknek
megfelelõen az edzõtermek mellett uszoda, szau-
na, kávézó és a tetején telente egy jégpálya is he-
lyet kap, míg a parkolásról száznegyven férõhe-
lyes mélygarázs gondoskodik. Átépítik a felszín

egy részét is, az elbontott sportpályák helyett szab-
ványos méretû mûfüves focipályát és két tenisz-
pályát kap a sportközpont. 

Fabó György az építtetõ Oxygén Wellness kép-
viselõje lapunknak elmondta, hogy az elõzetes
vizsgálatok ellenére csak az alapok kiásása közben
derült fény a talaj tényleges szerkezetére. Mint ki-
derült, az egyébként feltöltött területen márgás

rétegek képzõdtek, melyek száraz állapotban kõ-
zetként viselkednek, nedvességet kapva azonban
a gyurmához hasonló tulajdonságokat vesznek
fel. Ráadásul a mélyépítéskor egy húsz méter
mély kút is elõkerült az épület Hegyalja úthoz kö-
zeli sarkánál, míg a másik oldalon egy vízér tört a
felszínre. A megváltozott viszonyokhoz igazodó
statikai tervek elkészítése és az alapozás újragon-

dolása több mint két hónapot vett
igénybe, ezért ennyivel késõbb feje-
zõdik majd be az építkezés. Nincs
változás a felépítményhez tartozó
épületelemek tekintetében sem: az
egykori faház közelében külön he-
lyiségeket kap az önkormányzat, a
wellness központhoz kapcsolódó
kétszintes épületrészben koncertek
vagy más közösségi programok meg-
rendezésére is alkalmas zongorater-
met, valamint öltözõket és vizes-
blokkot alakítanak ki. A felszínbõl
kiemelkedõ rendezvényterem bejá-
rata a sportközpont felé nyílik, míg
az öltözõkbõl közvetlenül az uszodá-
ba lehet majd eljutni. Újdonság,
hogy a mûfüves pályát alkalmassá te-
szik sátor fogadására, valamint szó-
ba került a telente jégpályaként
funkcionáló teniszpályák befedhe-
tõségének biztosítása is. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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A beruházás jelenlegi készültségérõl és a további
fejlesztések irányáról szóló sajtótájékoztatón el-
hangzott, hogy Közép-Európa legnagyobb kör-
nyezetvédelmi beruházásának köszönhetõen
Budapest szennyvize 2010 végétõl teljes egészé-
ben biológiai tisztítást követõen jut majd a
Dunába. 

Jelenleg a járulékos építkezések, illetve a bekö-
tési munkálatok zajlanak, a másfél kilométer
hosszú budai gátrendszer és a fõgyûjtõ csatorna
beépítése, valamint a közmûvek kiváltása már
megtörtént. Még dolgoznak a függõleges beton-
fal és a rézsûs partfal burkolásán és az új közvilá-
gítási oszlopok telepítésén. 

Az alsó rakpart útpályájának rekonstrukciója
három ütemben valósul meg. A Halász utcától a
Bem térig a FÕGÁZ Zrt., a Margit híd déli lehaj-
tójától a Zsigmond térig a budai Duna-parti fõ-
gyûjtõcsatorna kivitelezõje végzi a felújítást. 

Augusztus 1-jétõl ismét a Margit hídi felhajtó-
ig lehet majd használni a budai alsó rakpartot,
az északi szakaszon viszont egészen augusztus vé-
géig folytatódnak a munkák de még így is a ter-
vezettnél egy hónappal korábban, szeptember
végén az egész rakparti szakaszt megnyitják a for-
galom elõtt. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Iskolakezdésre megnyitják 
a budai alsó rakpartot

Szezonzáró Márai Szalon
A nyári forróság ellenére a Márai Szalon törzskö-
zönsége nem a strandot, hanem a kultúrát válasz-
totta június utolsó keddjén. Az Úri utcai Házasság-
kötõ teremben ezúttal „égi hangok, földi arcok,
mennybe röpítõ borok” várták az érdeklõdõket.
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Nincs csúszás a Duna-parti fõgyûjtõcsatorna és a hozzá kapcsolódó Központi Szennyvíztisztító Telep építésében.
Az egyéves próbaüzem a nyár végén megkezdõdik, a rakpartot pedig a tervezettnél egy hónappal korábban, már
az iskolakezdést megelõzõen birtokba vehetik az autósok. A villamosközlekedés szeptemberben indul meg, részle-
gesen felújítják a felsõ rakparti sétányt, a nemrégiben feltárt ciszterna pedig a Budavári Önkormányzat jóvoltá-
ból megmenekül, és várhatóan a nagyközönség számára is látogatható lesz.   

Meghívó
A Budavári Önkormányzat 

idén is megrendezi a hagyományos

Nyárbúcsúztató bált
2009. augusztus 29-én 18 órától

a Czakó utcai Sportpályán
(1016 Budapest, Czakó u. 2-4.)

Tervezett programok: 
gyermektáncház, 

a Zanzibár együttes koncertje, 
tûzijáték, tombola.
A belépés ingyenes.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 

Épül a naphegyi wellness központ

Felhívjuk a Váron kívüli lakosok figyelmét, hogy
Budapest Fõváros Közgyûlésének Budapest fõvá-
ros közigazgatás területén a jármûvel várakozás
rendjének egységes kialakításáról, a várakozás dí-
járól és az üzemképtelen jármûvek tárolásának
szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) rendelete
(továbbiakban Fõvárosi Parkolási Rendelet) alapján
2009. június 1. napjától eeggyy  llaakkáássrraa  ccssaakk  kkéétt  vváárraa--
kkoozzáássii  hhoozzzzáájjáárruullááss  aaddhhaattóó  kkii. Az elsõ autóra szóló
lakossági várakozási hozzájárulás díjából 100%-os
kedvezményt biztosít a Budapest I. kerület Buda-
vári Önkormányzat az önkormányzat által kiadható
parkolási hozzájárulások díjkedvezményeirõl szóló
16/2009. (VI. 26.) Kt. rendelet alapján. A második
autóra nyújtott kedvezmény a gépjármû környe-
zetvédelmi besorolásától függ. 

AAmmeennnnyyiibbeenn  aazz  eeggyy  llaakkáássrraa  bbeejjeelleenntteetttt  llaakkoossookk
kköözzüüll  eeggyynnééll  ttööbbbb  rreennddeellkkeezziikk  ((üüzzeemmbbeennttaarrttóójjaa
vvaaggyy  aa  mmuunnkkáállttaattóó  áállttaall  üüzzeemmbbeenn  ttaarrttootttt  sszzeemmééllyy--
ggééppkkooccssii  kkiizzáárróóllaaggooss  hhaasszznnáállóójjaa))  ggééppjjáárrmmûûvveell,,
kkéérrjjüükk,,  sszzíívveesskkeeddjjeenneekk  nnyyiillaattkkoozznnii  aarrrróóll,,  hhooggyy
mmeellyyiikk  ggééppjjáárrmmûûrree  kkéérriikk  aa  110000%%--ooss  kkeeddvveezz--
mméénnyytt..  AA  nnyyiillaattkkoozzaattoott  22000099..  nnoovveemmbbeerr  11..  nnaappjjáá--
iigg  tteehheettiikk  mmeegg  aa  wwwwww..bbuuddaavvaarr..hhuu  hhoonnllaappoonn  ttöörrttéé--
nnõõ  rreeggiisszzttrráácciióó  uuttáánn  eelleekkttrroonniikkuuss  úúttoonn,,  vvaaggyy  sszzee--
mmééllyyeesseenn  aazz  üüggyyffééllsszzoollggáállaattii  iirrooddááiinnkkoonn  ((iirráánnyyííttóó--
sszzáámm  sszzeerriinnttii  bboonnttáássbbaann::  11001111,,  11001155::  IIsskkoollaa  uuttccaaii
ÜÜggyyffééllsszzoollggáállaattii  IIrrooddaa,,  11001122,,  11001133,,  11001166::  AAttttiillaa  úúttii
ÜÜggyyffééllsszzoollggáállaattii  IIrrooddaa  ))..  FFeellhhíívvjjuukk  ttoovváábbbbáá  ffiiggyyeell--
mmüükkeett,,  hhooggyy  aa  jjooggsszzaabbáállyyvváállttoozzááss  mmiiaatttt  ccssaakk  aazz
eellssõõkkéénntt  mmeeggjjeellöölltt  aauuttóórraa  áállll  mmóódduunnkkbbaann  ffuuttáárrrraall
kkéézzbbeessíítteennii  aa  llaakkoossssáággii  vváárraakkoozzáássii  hhoozzzzáájjáárruulláásstt,,
aa  mmáássooddiikk  aauuttóórraa  kkéérreellmmeezzeetttt  llaakkoossssáággii  vváárraakkoo--
zzáássii  hhoozzzzáájjáárruullááss  sszzeemmééllyyeesseenn  vvaaggyy  sszziinnttéénn  eelleekktt--
rroonniikkuuss  úúttoonn  kkeezzddeemméénnyyeezzhheettõõ..  

A vári lakosok esetén lakásonként szintén két la-
kossági behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásá-
ra van lehetõségünk – az elsõ autóra szóló lakossá-
gi behajtási-várakozási díjból szintén 100%-os
kedvezményt biztosít az önkormányzat. A vári la-
kossági behajtási-várakozási hozzájárulások esetén
az eddigiekhez hasonlóan, a Kapisztrán tér 1. szám
alatt lévõ ügyfélszolgálati irodában történik az ügy-
intézés. 

További információért kérjük, szíveskedjenek az
Ügyfélszolgálati Irodáinkhoz fordulni.

EElléérrhheettõõssééggeeiinnkk: I. sz. Ügyfélszolgálati Iroda, Ka-
pisztrán tér 1. fszt. 10., 458-3025, 458-3030; II. sz.
Ügyfélszolgálati Iroda, Attila út 12., 356-9884,
201-33-65; III. sz. Ügyfélszolgálati Iroda, Iskola utca
16. 225-7277, 225-7276

MMiinnddhháárroomm  ÜÜggyyffééllsszzoollggáállaattuunnkkoonn  aazz  üüggyyffééllffooggaa--
ddáássii  iiddõõ:: hétfõn 8-tól 18 óra 30 percig. Kedden: 8-
tól 16 óráig. Szerdán: 8-tól 16 óra 30 percig. Csü-
törtökön: 8-tól 16 óráig. Péntek: 8 -13 óráig tart.

Felhívás

Tavaly év végén kezdõdött és jelenleg is folyik a Czakó utcai sporttelep keleti lejtõjén
épülõ új wellness központ építése.  Idõközben a mélyépítés során elvégzett földtani
vizsgálatok eredménye miatt új statikai tervet kellett készíteni. Azóta befejezõdött a

viszonyoknak jobban megfelelõ aljzat kialakítása, jelenleg pedig az oldalfalak beto-
nozása zajlik. Bár ma még csak egy óriási gödör éktelenkedik a Czakó oldalában,
valójában már a mínusz második szinten tart az építkezés. 

A felszínbõl kiemelkedõ épületrész koncertek megrendezésére is alkalmas lesz (látványterv)

Lapunk következõ száma 2009. szeptember 4-én, pénteken jelenik meg!



Valóban tökéletes azonosító az ujjlenyomat?

Biometrikus úti okmány, 
személyi csecsemõknek

Az Európai Unió elõírásának megfelelõen 2009. júliusától második generációs, az ügyfél elektro-
nikus ujjnyomatát is tartalmazó útlevelek kerülnek kibocsátásra. A projekt keretén belül a szülõk
gyermekük megszületése után közvetlenül a kórházban megigényelhetik a kicsi utazásához hasz-
nálható személyigazolványt.

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..  sszzeepp--
tteemmbbeerr  33--aa  ((ccssüüttöörrttöökk))  1122  óórrááiigg  lleehheett  bbeennyyúújjttaannii. Ered-
ményhirdetés: 22000099..  ookkttóóbbeerr  2288  ..((sszzeerrddaa))  . 
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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E-mail: varnegyed@budavar.hu

Az önkormányzat ingyen hívható 
zöld száma: 06-80-204-275 www.budavar.hu

Pályázati kiírás
u Pályázat az önkormányzattal kapcsolatban álló vállalkozások hitelhez jutásának támogatására

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

Magyar világújdonság a gyermekszakrendelõben

Gyógyítás a fény erejével

A tizenötmillió forintba kerülõ berendezést az
Aprónép Alapítványon keresztül adományozták
a szakrendelõnek a rendszer kifejlesztõi. Az át-
adás alkalmából megtartott sajtótájékoztatón
Fenyõ Márta a készülék feltalálója elmondta,
hogy a nagyközönség számára mindössze néhány
hete elérhetõ készülék számos betegség gyógyítá-
sára használható. Mûködésének elve hasonló a
szintén Fenyõ Márta nevéhez fûzõdõ Bioptron
lámpáéhoz, az újítás lényege az, hogy a Sensolite
ágy segítségével az egész testfelületet egyidõben
éri a szervezetre jótékonyan ható polarizáltfény.
Az eddigi vizsgálatok azt mutatják, hogy a Sen-
solite fényterápia alkalmazási területe nagymér-
tékben kiszélesedett: az általános egészségügyi
problémák mellett súlyos betegségek esetén is si-
kerrel alkalmazható. Különösen a bõr és légúti
megbetegedések, az égési sérülések leküzdésé-
ben, illetve a sebgyógyulás és a csontosodás fel-
gyorsításában hatékony. A tervek szerint hama-
rosan a gerincgyógyászati központtal közösen a
csontregeneráció és a fájdalomcsillapítás terüle-
tén végeznek klinikai vizsgálatokat, míg a dagana-
tos gyermekek kezelésében a Madarász utcai kli-

nikával mûködnek majd együtt. A terápia során
a polarizáltfény egy centiméter mélyen hatol a
bõr alá, ahol a hajszálereken keresztül közvetle-
nül éri el a véráramot. Serkenti az immunsejtek
aktivitását, fokozza a vörösvérsejtek oxigén meg-
kötõ- és megtartó képességét, ami mobilizálja a
szervezet öngyógyító funkcióit. A kúraszerû alkal-
mazás a megelõzésben nyithat új távlatokat, hi-
szen a fény hatására jelentõsen csökken a megbe-
tegedések valószínûsége. 

Bár a Bioptron lámpával ellentétben a Senso-
lite kezelést az OEP egyelõre nem finanszírozza,
az Aprónép Alapítványnak köszönhetõen a teljes
testfelületû polarizáltfény-terápiát a gyermekek
ingyen vehetik igénybe, a berendezés két önkén-
tes segítségével napi 10-12 órában üzemel. A ta-
pasztalatokról szólva dr. Madarasi Anna gyer-
mekgyógyász fõorvos elmondta, hogy a szakren-
delõ már a tesztek során is használta a készüléket,
ami elsõsorban a csontfejlõdési rendellenesség-
ben, bõrbetegségekben, szénanáthában, vala-
mint irritábilis bél szindrómában szenvedõ, illet-
ve allergiás és asztmás gyermekek esetében bizo-
nyult meggyõzõnek. 

Egyedülálló magyar fejlesztésû orvostechnikai eszközt, egy polarizáltfény-terápiás ágyat kapott az elsõ kerületi
gyermekek ellátásáért is felelõs Bolyai utcai Gyermekszakrendelõ. A berendezés a vér kezelésével képes regenerálni
a sejtmûködést, ezáltal nagyságrendekkel felgyorsítja a gyógyulási folyamatot, valamint alkalmassá teszi az im-
munrendszert a legkülönfélébb betegségek legyõzésére.   

Augusztusig még bárhol büntethet a Centrum 

Változnak a pótdíjazással 
kapcsolatos szabályok

Július elseje óta egy fõvárosi rendelet értelmében a parkoló társaságok a fizetõ övezeten belül bárhol pótdíjaz-
hatnak. Azokat is megbüntetik, akik érvényes jegy vagy lakossági várakozási engedély nélkül saját gará-
zsuk, vagy autóbeállójuk elõtt parkolnak. Szintén pótdíjat kell fizetni a megállni tilos tábla után, zebrán
vagy  keresztezõdésben a KRESZ szerint szabálytalanul parkolóknak. A rendelet a kerületek tiltakozására
augusztus elsejétõl megváltozik, ettõl kezdve csak a mozgássérült parkolóhelyeket illetéktelenül használó autó-
sokat büntethetik meg, igaz õk háromszázszoros pótdíjra számíthatnak. 

A kerületben található fizetõ várakozási övezeteket üzemeltetõ Centrum Parkoló Kft. a fõváros
parkolási rendelete alapján július elsejétõl pótdíjat szedhet azoktól az autósoktól is, akik a kijelölt
parkolóhelyeken kívül, de a fizetõzóna területén parkolnak. Ez azt jelenti, hogy adott esetben a
közlekedési szabálysértést elkövetõket a közterület-felügyelõk és a rendõrök mellett a parkoló
õrök is megbüntethetik. 

Ugyanakkor nem csupán a tilosban, vagy a mozgássérültek helyén illetéktelenül parkolóknak
kell fizetnie. Az is pótdíjra számíthat, aki saját garázsa vagy éppen kocsi behajtója elé áll, de nem
rendelkezik érvényes parkolójeggyel, illetve várakozási engedéllyel. Az elsõ kerületben elsõsorban
a garázsokkal leginkább ellátott Naphegyen élõket érinti az új szabályozás, a városrész lakói közül
már eddig is többen tettek panaszt az önkormányzatnál a parkolási társaság gyakorlata miatt. 

Jó hír, hogy a fõváros július elején megváltoztatta a parkolási rendeletét, így augusztus elsejétõl
a parkoló õrök kizárólag a kijelölt fizetõ parkolóhelyeken és a mozgássérült parkolókban álló au-
tókat ellenõrizhetik, valamint pótdíjazhatják az övezeteken belül. 

(Folytatás az 1. oldalról)
Ahogyan azt korábbi lapszámunkban megírtuk, a

kerületi polgárok kedvezményesen vehetik igénybe a
mintegy 4300 m2 összterületû wellness központ szol-
gáltatásait, a kerületi iskolák pedig meghatározott idõ-
ben ingyen használhatják a tanuszodát. A legmoder-
nebb kardiogépekkel felszerelt létesítményben aero-
bic és spinning terem várja a mozogni vágyókat. Lesz
gyermekmegõrzõ, a húszméteres medence mellett sza-
una és szolárium létesül, a látogatók testi épségére öt

orvosi rendelõ ügyel. A szolgáltatások körét fodrászat
és kozmetika, valamint az épület tetején kialakított
üvegfalú kávézó teszi teljessé. 

A vállalkozás kellõ tapasztalatokkal rendelkezik a
sportcélú beruházások területén. 2005 végén a Fáy ut-
cában nyitottak egy 2600 m2-es fitness-wellness köz-
pontot, tavaly az Árpád úton egy ennél is nagyobb, ösz-
szesen 4000 m2-es sportközpontot adtak át. Itt már a
wellness és fitness szolgáltatások mellett komplex or-
vosi részleget is kiépítettek.                                              K. Á.

A második generációs biometrikus útlevél
kialakítását és hazai bevezetését támogató
európai uniós projekt eredményeként
2009. júliusától ujjnyomatot is tartalmazó
útlevél kerül kiadásra Magyarországon.
Három éve az Európai Unió rendeletének
értelmében, hazánkban is csak chippel el-
látott biometrikus útleveleket bocsátanak
ki, ám a döntés alapjául szolgáló elõírás
szerint az úti okmány elektronikus tároló
elemének az ujjlenyomatot is tartalmaznia
kell. Az új útlevél kibocsátása nem jelenti
azt, hogy azonnal le kell cserélni a régieket,
a korábban kiállított úti okmányok to-
vábbra is használhatók, lejáratukig érvé-
nyesek.

Az egyedi azonosítókat tartalmazó chi-
pet az útlevél hátsó borítójában helyezik el,
csak a leolvasók számára látható módon.
Ám a hozzá nem értõ szem is megkülön-
böztetheti a régi és az új okleveleket egy-
mástól, hiszen az újak fedõlapján elõl, egy
aranyszínû téglalap jelzi, hogy egy chipet
rejt a dokumentum. Az ujjlenyomat csak-
nem negyven-hatvan jellemzõ pontot rög-
zít, így a teljes adatbázisban való keresés az
azonosság megállapítására gyorsan megva-
lósítható. A felvett mintából nem lehet
visszaállítani az ujjlenyomatot, így nem kell

tartani a személyiségi jogok megsértésétõl.
A kétkedõk szerint azonban egyik biomet-
rikus azonosítórendszer sem száz százalékig
megbízható, függetlenül attól, hogy éppen
az ujjlenyomatra vagy éppen az íriszazono-
sításra épül. A megváltozott úti okmány ki-
váltása a korábbiaknál költségesebb lesz, hi-
szen a jelenlegi illeték alapesetben hatezer-
rõl hétezerötszázra, tíz évre szóló okmány-
nál tízezerrõl tizennégyezer forintra nõ.
Kedvezményben részesülnek a tizennyolc
év alattiak és a hetven éven felüliek, részük-
re 2500 forintba kerül az új típusú útlevél. 

A második generációs biometrikus útle-
vél projekt keretén belül megteremtõdött
annak a lehetõsége, hogy a szülõk gyerme-
kük megszületése után már a kórházban
megigényelhetik a kicsi utazáshoz is hasz-
nálható személyigazolványt, illetve a TB, az
adó és a lakcímkártyát. 

További változás, hogy kérésére a törvé-
nyes képviselõ nevét és telefonszámát is
felvezetik a gyerek lakcímkártyájára, mely
annak biztonságát szolgálja. 

Nem árt tudni azonban, hogy a borsos
úti okmány kiváltása nem mindig érde-
mes, hiszen az Európán belüli utazáshoz az
esetek nagy részében személyi igazolvány is
elegendõ. 

Épül a naphegyi wellness központ

Jelenleg az oldalfalak betonozása folyik a Czakó utcai építkezésen
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Az utasok panaszkodnak, a BKV „szolgáltat”

– Úgy érezzük, büntet minket a BKV – sommáz-
ták véleményüket a szerkesztõségünkben pa-
naszkodó olvasóink, akik mint oly sokan, leg-
alább naponta kétszer utaznak a Várbusszal. –
Vagy hõgutát kapunk a megállóban vagy megful-
ladunk a füsttõl, esetleg szétesik alattunk a busz.
Mindezt havi 9 ezer forintos bérleti díjért „szol-
gáltatják”. 

Az itt élõk szerint a Várbusz akkor élte fényko-
rát, amikor néhány esztendõvel ezelõtt nevet vál-
toztatott. Hogy miért épp a 10-es számot kapta a
BKV-tól, senki sem tudja, arra azonban sokan

emlékeznek, hogy a buszok csúcsidõben két-há-
rom percenként követték egymást. Az utazókö-
zönségnek akkoriban még nem tûnt fel, hogy a
megállóknál nincsenek esõbeálló pavilonok, hi-
szen a buszok sûrû indulása miatt megázni sem
volt idejük.

A kényelmes utazásnak 2008-ban egycsapásra
végeszakadt. A kor hívószava, azaz a változtatások
mottója így hangzott: „reform”. 

Bár néhány hétig egy fehérszínû, környezetba-
rát kisbuszt is teszteltek a vonalon, ez csak porhin-
tés volt a környék lakóinak szemébe. Az utasok
hiába szavaztak a beállítására, a tervbõl nem lett
semmi. A „reform” csupán két változással járt. Az
elsõ, hogy a 10-es buszt ismét átkeresztelték – ez-
úttal 16.A-ra. Ami ennél azonban sokkal lényege-
sebb változást jelentett: a menetrend átalakításá-
val a járatokat megritkították. Az emberek most
hõségben, esõben, hóban, hosszan várakozhat-
nak a végállomás táblánál, miközben a buszsofõr
tíz méterrel hátrább várakozik az üres kocsival. A
busz többnyire csak másodpercekkel az indulás
elõtt áll be a megállóba, ám addigra már három-

szor-négyszer annyian gyûlnek össze, mint ahá-
nyan kényelmesen elférnek az utastérben.

Az sem okoz túl nagy örömet, ha sikerül felpré-
selõdni a járatra, mert a buszok levegõtlenek, és
néha úgy kaptatnak fel a Várfok utcán, mint egy
kimúlás elõtt lévõ dinoszaurusz. Ráadásul,
ha valaki kinéz a hátsó ablakon, akkor több-
nyire azt látja, hogy a busz mögött ott liheg a
következõ járat, üresen.

Úgy hírlik, hogy 2010-ben a Fõvárosi Ön-
kormányzat – nagyrészt európai uniós pályá-
zati pénzbõl – felújítja a Várbusz teljes útsza-
kaszát. Arról ugyan még nem érkezett infor-
máció, hogy az év melyik szakaszában kíván-
ják elvégezni a munkálatokat, de a buszokkal
kapcsolatos áldatlan állapotokról megkér-
deztük a BKV illetékeseit. A közlekedési vál-
lalat sajtóosztálya az alábbi levelet küldte
szerkesztõségünknek: „A megállóhelyeknél
található tetszetõs megjelenésû, üvegfalú
Intermédia típusú utasváró pavilonokat
egy társaságunktól független cég, az Inter-
média Kft. gyártja és telepíti.

E tevékenységre az Intermédia Kft. a Fõvá-
rosi Önkormányzattal kötött szerzõdés alap-
ján jogosult. Amennyiben a megállóhely te-
rületén a feltételek – minimum 3 méter szé-
les járdafelület, láthatóság, stb. – lehetõvé te-
szik, társaságunk hozzájárul a kihelyezéshez.

A 16, 16A és a 116-os autóbuszok Moszk-
va téri végállomásához utasváró kihelyezésé-
nek lehetõségét az utasvárót gyártó cég kép-
viselõjével már korábban is vizsgáltuk. A te-
lepítés az ott lévõ épület alacsonyan lévõ ab-
lakai miatt nem lehetséges, ahogyan a 102-es
és 128-as autóbuszok Moszkva téri végállomásá-
nak esetében is. A Várbusz útvonalán a szûk jár-
dák és – szintén – a megállóhelyeknél található
épületek alacsonyan lévõ ablakai miatt nem tu-
dunk utasvárókat elhelyeztetni.

Fentiek alapján az említett járatok esetében
váró elhelyezéséhez a feltételek nem biztosítot-
tak, ezért azok kihelyezését nem tudjuk kezde-
ményezni.

A korábbi 10-es autóbusz közlekedéséhez ké-
pest a jelenlegi vári járatok (16-os, 16A és 116-os
autóbuszok) kismértékben ritkábban járnak
ugyan, de a vári megállókat a Deák tér felõl is ki-
szolgáljuk az onnan sûrûbben induló és hosszabb
útvonalon közlekedõ 16-os buszokkal is, így a
szolgáltatás összességében bõvült is. A kora regge-
li és késõ esti idõszakban a járatokat a metró köz-
lekedéséhez hangoltuk, ezért tapasztalhatnak
utasaink ritkább követési idõközt a korábban
megszokottakhoz képest.

A vonalon közlekedõ autóbuszok mûszaki álla-
pota miatt elõfordul az elõírt menetrendtõl elté-
rõ forgalom, de ezekben az esetekben is igyek-
szünk a meghibásodott jármûvet pótolni, és a for-
galom egyenletességét biztosítani.

Társaságunk vizsgálja a lehetõségeket arra vo-
natkozóan, hogy magasabb szintû szolgáltatatást
tudjon biztosítani utasaink számára. A járato-
kon, amennyiben változtatást, illetve jármû cse-
rét hajtunk végre, figyelembe vesszük, hogy a jár-

mûvek megfeleljenek a magas európai normát
teljesítõ szint követelményeinek, valamint vizs-
gáljuk annak lehetõségét is, hogy a kiváltást a pri-
oritást élvezõ helyeken környezetkímélõ buszok-
kal, esetleg alternatív hajtású jármûvekkel tudjuk
megoldani.”

Eddig a levél. A BKV „kreatív” munkatársai-
ban nem merült fel az ötlet, hogy a  végállomást
kissé elõrébb helyezve, az „alacsony ablakok” már
nem akadályoznák az utasváró elhelyezését, hi-
szen ott már csupán egy kerítés áll a háttérben.
(Ráadásul a zebrát is ott helyezték el.)

Számukra az is természetes, hogy „a Deák térrõl
induló járatok könnyítenek a Moszkva téren vá-
rakozók helyzetén”. Ami pedig a „forgalom
egyenletességének biztosítását” illeti, mindannyi-
an tapasztaljuk, hogy ezzel sincs semmi baj: bár-
mennyien várakoznak is a megállóban, a Várbu-
szok szép rendben, egyenletesen indulnak. Hol
így, hol úgy.             roj 

Vár a tábor a Naphegyen
A Czakó utcai sporttelepen zajló építkezés miatt idén
új helyszínen, a Lisznyai utcai iskolában várja a
gyerekeket az önkormányzat napközis tábora. A napi
háromszori étkezés mellett változatos sport- szabad-
idõs és kulturális programokat kínáló táborért az is-
kolai napköziben megszokott térítési díjat kell fizetni. 

A napközis tábor egész nyáron, minden hétköz-
nap reggel nyolc és délután négy között tart nyit-
va – tájékoztatta a Várnegyedet Gózon Gyula. A
Petõfi Gimnázium testnevelõ tanára elmondta,
hogy reggelente fél nyolckor a Kosztolányi és a
Batthyány iskola elõl, illetve a Horváth kertbõl kí-
sérik fel a táborba a gyerekeket, majd délután
ugyanide viszik vissza a táborozókat. Természe-
tesen egyénileg is jöhetnek a gyerekek, de érde-
mes a reggeli csapatokhoz csatlakozni, hiszen a
nap szervezése, az igények felmérése már a közös
séta közben megkezdõdik. A cél az, hogy a gyere-
kek tartalmasan és jó kedvvel töltsék el szabadide-
jüket, ezért a tábor keretein belül mindenki ma-
ga döntheti el, hogy melyik programhoz csatlako-
zik. Különbözõ házibajnokságokat és ügyességi
vetélkedõket szerveznek, az udvaron homokvár-
építõ és hulla-hopp versenyeket tartanak, de nagy
népszerûségnek örvend a ping-pong is, amiben
minden nap ádáz, forgó partik zajlanak. Akinek
kedve van, kézmûves foglalkozásokon vehet
részt, vagy megnézheti kedvenc rajz és ismeretter-
jesztõ filmjét az alagsori vetítõ teremben.

Hetente rendeznek számháborút, ilyenkor a tá-
borozók néhány órára birtokba veszik a Tabán
lejtõjét. Minden nap átjárnak a Czakó utcai
sporttelepre, ahol a gyerekek kedvükre használ-
hatják a füves focipályát. Tóth Erika táborvezetõ,
Vékás Zsuzsa szilágyis testnevelõ és Kuti Katalin
vezetésével rendszeresen szerveznek külsõ progra-
mokat, uszodába és múzeumokba járnak, gyako-
riak a rövid kirándulások, sõt a nyár második fe-

lében egy Velencei tavi strandolás is a tervek kö-
zött szerepel. Legutóbb a IX. kerületben kialakí-
tott grundon jártak, ahol a résztvevõk a Pál utcai
fiúk történetével ismerkedhettek meg. A belépõ-
jegyekért az önkormányzat jóvoltából nem kell

külön fizetni, még a vonatjegyre valót is saját költ-
ségvetésébõl gazdálkodja ki a tábor. 

Újdonság, hogy a Tudor Alapítvány jóvoltából
heti három alkalommal különbözõ táblajátéko-
kat tanulhatnak a gyerekek. A játékokat bemuta-
tó Jesztl József elmondta, hogy egy hét alatt több
játék megtanulására nyílik lehetõség, a legtöbben
a tötikére, a rotarira, a jegesre, az amazonra és a
neutronra kíváncsiak. A harmadik foglalkozás

végén minibajnokságot szerveznek, így a gyere-
kek „élesben” is kipróbálhatják frissen megszer-
zett tudásukat. 

A tapasztalatok szerint a legtöbben a szünidõ
elején és végén jönnek a táborba, az átlagos lét-

szám nyolcvan és száz fõ között alakul. Az itt tar-
tózkodás rendszerint két-három hét, sokan a
szünidõ alatt többször visszatérnek, de vannak
olyanok is, akik szinte az egész nyarat a Naphe-
gyen töltik.

Jelentkezni a Lisznyai utcai Általános  Iskolá-
ban személyesen, (1016 Budapest, Lisznyai utca
40-42.) vagy a 375-4284-as, illetve a 06-20-579-
6277 -es telefonszámon lehet. K. Á. 

Mindennapos a várbusz Moszkva téri (Várfok utcai) megállójában a tûzõ napon háborogva vagy beletörõdõen
várakozó utasok látványa. Nincs ez másképp hûvösebb idõben sem, akkor az esõ meg a szél veri a Várba feljutni
akarókat. Ráadásul a buszok is jóval ritkábban járnak. Irigykedve nézik a túloldalon a más járatokra vára-
kozókat, akik legalább behúzódhatnak a 35 fokos rekkenõ hõségben egy utasváróba, sõt le is ülhetnek.

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi 

rendelõben az ebek mikrochippel
történõ ellátását és regisztrációját

önköltségi áron 
(bruttó 2200 forint) megkezdtük.
Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48.

Telefon: 213-6874
Kérjük éljen a lehetõséggel! 

Iskolakezdésre 
megnyitják a budai 
alsó rakpartot 
(Folytatás az 1. oldalról)
A felszínrendezés keretében újjáépítik a felsõ rak-
parti sétányt, fákat és padokat telepítenek, graffi-
ti- mentesítést végeznek a kõkorláton, a Lánc-
hídtól délre pedig bicikli sávot alakítanak ki.

Várhatóan a jövõben látogatható lesz a fõgyûj-
tõcsatorna építése során május végén feltárt 19.
századi ciszternarendszer. A villamosközlekedés
biztosítása érdekében az elsõ kerület kezelésébe
adott Ybl Miklós téri ipari mûemlék födémzetét
betonlapokkal erõsítik meg. A Budavári Önkor-
mányzat beruházásában megvalósuló fejlesztés
eredményeképpen szeptembertõl újra járhat a
Várkert rakparton a 19-es és 41-es villamos, egy-
úttal a ciszterna bemutatására is lehetõség nyílik. 

Mivel a munkálatok a vártnál több mint száz
millió euróval kevesebbe kerültek, a nagyberuhá-
zást hatvanöt százalékban finanszírozó EU egyet-
értésével korábban nem tervezett létesítmények
is megépülhetnek. Mint ismeretes az Európai
Bizottság korábban kifogásolta a szennyvíztisztító
telep 2005-ös közbeszerzési eljárásának lefolytatá-
sát, ezért negyven millió euróval csökkentette a
program támogatását. A tárgyalások eredménye-
képpen azonban lehetõség nyílt az összeg átcso-
portosítására, így az önrésszel és a 106 milliós ma-
radványösszeggel együtt mintegy 168 millió eu-
rót lehet új projektelemek megvalósítására fordí-
tani. Többek között megvalósulhat három szi-
vattyútelep átépítése, további tehermentesítõ
gyûjtõcsatornák kialakítása, valamint az EU által
szorgalmazott nitrogén és foszfor mentesítést
szolgáló harmadik tisztítási fokozat beépítése a
rendszerbe. Szintén uniós forrásból oldódhat
meg a központi szennyvíztisztító telep egy éves
próbaüzemének ideje alatt keletkezõ szennyvíz-
iszap elhelyezése. Az unió 2010-es véghatáridõt
szabott a teljes beruházás befejezésére, a fõváros
azonban szeretné elérni az Európai Bizottságnál,
hogy az új létesítmények esetében ez a határidõ
2012 végére módosuljon, mivel csak a tervezés és
engedélyeztetés várhatóan másfél évet vesz majd
igénybe. - pp -

Csökkenthetõ a turistabuszok szennyezése
Az elmúlt években sok panasz érkezett a Levegõ
Munkacsoporthoz a turistabuszok budapesti forgal-
mával kapcsolatban. Ezért a civil szervezet kezde-
ményezte egy tanulmány elkészítését a turistabu-
szok által okozott környezetszennyezés csökkenté-
sének lehetõségeirõl- írja greenfo.hu. A tanulmányt
nemrég fejezte be a Közlekedés Kft., bemutatására
egy ülõdemonstráción került sor. A tüntetést a budai
Várba vezetõ Hunyadi János utca lakói szervezték a
Levegõ Munkacsoport segítségével, és egyúttal egy
petíciót is eljuttattak a Fõvárosi Önkormányzathoz
mielõbbi intézkedéseket sürgetve. A tanulmány
ugyanis - egyebek mellett külföldi városok példáját
is felhasználva - bebizonyította: léteznek olyan lehe-
tõségek a turistabusz-forgalom szabályozására,
amelyek megvalósításával a helyi lakosok és a turis-
ták egyaránt jól járnak.

Emlékezés 
a nándorfehérvári 
diadalra
A Budavári Önkormányzat július 22-én koszorú-
zással egybekötött megemlékezést tartott a nán-
dorfehérvári diadal 553. évfordulója alkalmából.
A Hunyadi János szobornál és Kapisztrán János
szobránál dr. Ravasz István alezredes, a Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum munkatársa, dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester és Sediánszky János
alpolgármester helyezték el az emlékezés virágait.
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Száz éve született Fischer Árpád

Emlékezés egy kiváló helytörténészreSzezonzáró 
Márai Szalon
A nyári forróság ellenére a Márai Szalon törzsközönsége
nem a strandot, hanem a kultúrát választotta június
utolsó keddjén. Az Úri utcai Házasságkötõ teremben ez-
úttal „égi hangok, földi arcok, mennybe röpítõ borok”
várták az érdeklõdõket.  

Lovász Irén aznap délben Marosvásárhelyrõl érkezett
haza, és a házigazdát, Szigethy Gábort illetõ Szent János
áldás eléneklése után, frissen szerzett erdélyi élményeit
osztotta meg a jelenlévõkkel. Az énekesnõ egy apró szé-
kelyföldi falu, Székelyvécke felvirágzásáról mesélt.
Elmondta, hogy Fekete Pál szobrászmûvész – a település
polgármestere –, valamint néhány, az ügy érdekében
összefogó magyarországi állampolgár megmentette és
felvirágoztatta a gyönyörû kis falut. Az elvándorlás és ki-
halás miatt fogyatkozó lakosság házaiba újra élet költö-
zött; a településen Villányból és Zamárdiból érkezett
gyerekek nyaralnak, és a testvérvárosok segítségével nya-
ranta hagyományõrzõ tábort szerveznek a fiataloknak. E
táborban vendégeskedett Eperjes Károly, Berecz
András, Balogh Kálmán és Lovász Irén is. 

Szigethy Gábor azon kérdésére, hogy sokféle hivatása
(népdalénekes, egyetemi tanársegéd, néprajzkutató, tu-
dós, anya) közül melyiket tartja a legfontosabbnak,
Lovász Irén azt válaszolta: - Ez mind én vagyok, voltam,
és talán még leszek is. Kisgyerekkorom óta énekeltem,
emiatt a család válaszút elé állított: döntsem el, hogy ze-
nei vagy a bölcsész pályára lépek-e. Akkoriban a „rendes
egzisztencia” biztosabbnak tûnt. Népdalokat gyûjtöttem
Moldvában, és ezzel párhuzamosan futott az énekesi pá-
lyám is. 

Az énekesnõ az utóbbi idõben egy CD-sorozatot készí-
tett, így mutatva be az érdeklõdõknek saját világképét.
Az elsõ lemez a szakralitást és a szakralitás erejét, a máso-
dik a magyar népdalban megjelenõ õserõket; a földet, a
vizet, a tüzet és a levegõt, a harmadik a nõiséget, a negye-
dik pedig a gyógyítást illusztrálja. A mandalaszerû világ-
képet sugalló Gyógyító hangok címû lemez ötletét
Lovász Irén 2005-ben, a nyári napfordulón álmodta
meg. Az énekesnõ úgy véli, a magyar nép énekeiben õs-
idõk óta meg tudta fogalmazni a természet erejét. Aki
énekel, rendezni tudja a testében lévõ diszharmóniát. 

A szalon második vendégét, Balogh Jánost, a házigaz-
da „drótmûvészként” mutatta be. A különleges techni-
kával alkotó grafikus alkalmi kiállításán ismert színészek
(Törõcsik Mari, Garas Dezsõ, Ruttkai Éva és Latinovits
Zoltán)  drótból készült portréit, karikatúráit láthatta a
közönség. E különös alapanyag mestere elárulta, hogy
gyerekkora óta szívesen rajzol. Családjával egy villanysze-
relõ mûhely mellett lakott, onnan származtak az ihletet
adó elsõ dróttekercsek. A háború alatt számára a vörös-
réz drótok pótolták a játékokat. Végül nem lépett mûvé-
szi pályára, helyette évtizedeken keresztül a Magyar
Rádió nyomdájában dolgozott. 65 évesen, nyugdíjas-
ként nyúlt vissza a gyerekkorban megkedvelt rajzhoz, és
a rézgrafikához, valójában ekkor szembesült a tehetségé-
vel. Balogh János szívesen megosztotta a közönséggel a
mesterfogásokat. Megtudtuk, hogy a hajlítást mindig
csak az egyik végérõl kezdi az ember, és a drótot csak ak-
kor szabad elvágni, ha a portré elkészült. A színes alap-
hoz damil rögzíti a huzalt, és rendkívül fontos a megfele-
lõ színû keret kiválasztása. A színészportrék száma im-
már megközelíti a húszat, de készültek nõi portrék, és
borral kapcsolatos rézgrafikák is.

Úgy tartja a mondás, hogy „a jó bornak nem kell cé-
gér”, a Royal Tokaji Borászati Zrt. 2002-ben mégis az
egyik borászáról nevezte el cuvée-jét Áts Cuveé-nek. Áts
Károly a szalon meghívott vendégeként elmondta, hogy
a cég vezetõi így akarták kifejezni tiszteletüket, és persze a
névadás arra is utal, hogy egy cuvée pontosan közvetíti a
borász ízlését. - Elsõsorban tõlem függ mindaz, amirõl
ezek a borok mesélnek – mondta a 2006-os év borásza,
akivel a Márai Szalon közönsége személyesen, majd egy
portréfilm segítségével is megismerkedhetett. A tarcali
Mézesmály, valamint a mádi Nyulászó és a Szent Tamás
dûlõk termelõjének „égbe repítõ borát” a vendégek
Fortuna-falatkák kíséretében kóstolhatták meg. A meny-
nyei kapcsolatokat Szigethy Gábor különleges Bibliák és
dedikált énekeskönyvek bemutatásával illusztrálta. 

roj 

Még ma is sokan emlékeznek rá. Vékony alak-
jára, lendületére és nem utolsó sorban táská-
jára, melybõl mindig elõkerült valamilyen
krisztinavárosi vagy tabáni ereklye. Közvetlen
környezetünk nagyfokú ismeretével és szere-
tetével óriási tekintélyt vívott ki magának. Év-
tizedeken keresztül gyûjtötte a tárgyi és írásos
emlékeket – elsõsorban a Tabánról. Nem ma-
gának, a köznek. Nem elégedett meg ,,csak
ennyivel”. Folytatva nagybátyja Fischer Vil-
mos  kezdeményezését, minden évben meg-
rendezte – 1955-tõl haláláig – a Tabáni Ba-
rátok Virág Benedek Körének Szent Katalin
Bálját. Ezen a rendezvényen emlékeztek a régi
tabániak és a Tabánt szeretõk (mert olyanok-
ból is szép számmal voltak) az 1933-ban lebon-
tott Tabánra. A helyszínek igen változatosak
voltak: a Várkert Kioszktól az utolsó helyszí-
nig, a Márvány Menyasszony étteremig.

A Tanár Úr – ahogy többen szólították –
hosszú, több évtizedes munkája szinte fölso-

rolhatatlan. Az 1996-ban kapott Díszpolgári
oklevélben ez olvasható: „Egész életét a kerü-
let múltja megismerésének, hagyományai föl-
kutatásának, régi emlékei, jól bevált szokásai
megmentésének és fenntartásának szentelte.”

Régi álma, álmunk valósult meg azzal, hogy
2002-ben megnyílt a Tabánban, a Virág Be-

nedek házban a Tabáni Helytörténeti Múze-
um. Tíz évig vártunk erre a helyszínre. Árpád
bácsinak a helytörténeti munkában szám-
talan segítõje volt és sok követõre akadt. A tel-
jesség igénye nélkül: Major Gyula és dr. Uro-
sevics Danilo a Budavári Német és Szerb Ki-
sebbségi Önkormányzat elnökei, valamint

Jankóné Pajor Ildikó. Utóbbi hét éve vezeti a
múzeumot és a kerület legnagyobb társadalmi
szervezete, a Tabán Társaság elnöke.         

Fischer Árpád emlékére, születésének szá-
zadik évfordulója alkalmából egy nosztalgi-
kus térképet jelentettünk meg, mely az 1896-
os Tabánt ábrázolja egy mai térképen, vala-
mint három nyelven olvasható a Tabán rö-
vid története.

Árpád bácsi hét éve hunyt el. Így búcsúztam
tõle: „ígérem, ígérjük, hogy a megkezdett mun-
kádat folytatjuk, emlékedet kegyelettel meg-
õrizzük.” Ezeket továbbra is vállaljuk!            V. A.

A Tabán dicsérete
Tabán egy nagy birodalom,
Kereszt tér a székhelye,
Nem kell ehhez irodalom,
Én is vagyok gyermeke.

Menjetek a Gellért hegyre,
Onnan nézzetek át Pestre,
A mi Budánk isteni,
Mert ilyet nem lehet festeni.

Fischer József, 1910

Ragyogó nyári délután. Ballagok a Várnegyed
ódon-szép házai között. A Mátyás-templom ha-
rangja mély bongással négyet üt mikor belépek.
Megrendezni se lehetne a pillanatot: francia tu-
risták a Litea Könyvesboltban, és benyit a Pá-
rizsban élõ grófnõ. Pár szót váltanak, azután
kávét rendel, magyar cigarettára gyújt, és máris
ott ül mellettem.

Nádasdy Borbálát az emigráció nehéz éveirõl
kérdeztem, keresztül-kasul lépve az idõben.
Legelõbb azonban a családfájára voltam kí-
váncsi.

– Családomat nyolcszáz évig vissza lehet ve-
zetni. Miért írtam oda a nevemhez, hogy
gróf? Mind a két könyvemnél jelezni akar-
tam, hogy milyen családból származom. Ez
nem hivalkodás, egyszerûen tudatni akar-
tam. Õsi család, hadvezéreket, ország-
bírókat, jeles embereket adott az or-
szágnak, akik mindig azon munkál-
kodtak, hogy felemelkedjen a nem-
zet...
m Milyen szándékkal írta a könyvet?

Nem panaszkodni akartam, inkább
megismertetni az embereket az éle-
temmel. Min mentek keresztül az õse-
im a 20. században, és késõbb az én ka-
landos történetemet is elmondani.
Külföldön voltak jó dolgok, rosszak is,
de a honvágy mindenhová elkísért! Az
emigráció egy különös érzés, fõleg ná-
lunk, magyaroknál. Én mindig fontos-
nak tartottam, bármerre is vetõdtem,
hogy megismertessem Magyarorszá-
got, fõleg az értékeit.
m Milyen értékre gondol?

A kultúrára. És nem a politikára. Az
emberek legyenek tájékozottak. A
magyarokat nem igen ismerik kül-
földön, mondhatom, az eleimnek
minden korban nagyobb volt a kap-
csolata, mint most. Nekem ez szív-
ügyem volt, még akkor is, ha nem
mindegyik Nádasdy tette ezt, és nem
volt mindegyik hibátlan.
m Két 17-es számot fedeztem föl az éle-
tében. Tizenhét évesen hagyta el az országot, és
ennyi év után látogathatott elõször Magyaror-
szágra.

1956-ban világraszóló szabadságharc volt ná-

lunk, ami sok ember életét megváltoztatta.
Fiatalon nem fogtam fel teljesen, de az októ-
beri lázas napok után tudtam, hogy nekem
itt nem lehet jövõm. A forradalom reményt
keltett mindenkiben. De amikor leverték,
apám azt mondta: hagyd el az országot, mert
olyan idõk jönnek, amelyek nektek csak fájó
és elveszett évek lesznek. 
m Emlékszik a pillanatra, amikor elõször jöhe-
tett vissza?

Errõl szól a harmadik kötetem. Annyit el-
árulhatok belõle, hogy megrendítõ volt a ta-

lálkozás. Újra férjhez mentem, fiam szüle-
tett, elhagytuk Párizst. Egy másik férfival in-
dult az életem, aki francia volt és nagyon ke-
veset tudott Magyarországról. Fogalma se

volt Trianonról, 1956-ról is csak hallott vala-
mit. Nekem ezt fel kellett dolgoznom, és
megtanítani a környezetemet az igazságra.
Három hétig lehettem itthon, ami azért is ne-
héz volt, mert édesapám  akkoriban Né-
metországban haldokolt. A régi barátokat
felkerestem, nehezen, mert akkor még min-
denkit figyeltek. A kicsi fiammal jöttem, aki
akkor volt egy éves. Gyönyörû volt minden,
de tele szorongással.
m Édesapja élt, mikor visszament?

Megvárt. Élt még egy hónapot. Fõleg a vidék-
rõl számoltam be, a Balatonról. A lepsényi
kúriánkra nem mehettünk be, tiltott terület-
nek számított. Úgy halt meg, hogy végig re-
ménykedett a hazatérésben.
m Késõbb többször is jöhetett?

Utána édesanyámmal jöttem. Nem rendsze-
resen, de hazalátogattunk. Nagyon megle-
pett 1987-ben a falurombolás elleni tüntetés
a Hõsök terén. Nagy összefogást láttunk, és
azt gondoltuk akkor, hogy itt nagy változás
lesz. A következõ évben Nagy Imre és mártír-
társainak az újratemetése volt ilyen megrázó,
csodálatos nap!
m Hogyan él Franciaországban?

Párizsban éltem tíz évig. Azután elmentünk
56 kilométerre egy faluba, ott találtunk egy
tanyát. Zöldséges kert, nyugalom minde-
nütt, Végül a közeli Durdanban telepedtünk
le. Nagyon szép helyen van, tízezer lakosú kö-
zépkori kisváros. A férjem építész. Kerestem,
mit is kellene tanulnom, mihez is lenne te-
hetségem? Színésznõ voltam, sokat táncol-
tam, végül lediplomáztam és balett pedagó-
gus lettem. Nagy örömömre ezt tanítottam
30 évig és onnan mentem nyugdíjba.
m Messzirõl érkezett, hogyan látja kis országunk
jövõjét?

Kicsi ország, mindig megmarad! Lehet, hogy
zsugorodik, két személyre, Ádámra és Évára,
de megmaradnak! A gyökerek messzire ér-
nek és erõsek. Mi is átéljük a nehéz idõket,
megszenvedjük, de megújulva gyõztesen jö-
vünk ki belõle. Fenyvesi

Beszélgetés gróf Nádasdy Borbálával

Kísértõ honvágy

A régi Tabán

Fischer Árpád régi álma valósult meg a Tabáni Helytörténeti Múzeum megalapításával
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A közös múlt hadtörténeti emlékei

Sütemény és kávé mellett beszélgetünk a nappaliban. A nyitott erkélyajtón
behallatszik a kerti madarak délutáni traccspartija. Mindketten kissé
zavarban vagyunk: amíg én a falon függõ festményeket és rajzokat néze-
getem, a 81 éves mûvésznõ élete elsõ interjújára készül. Rátkay Sisyt pá-
lyájáról, és szenvedélyérõl kérdezem. 

m Mikor derült ki, hogy tehetségesen rajzol?
Már egészen korán, kislány koromban. Nagybajomban gyakran
töltöttem az idõt a nagymamám mellett a konyhában. Mialatt õ fõ-
zött vagy gyúrta a tésztát, én lerajzoltam a teheneket és a ház körü-
li állatokat. Néhány évvel késõbb Budapesten, egy idõs hölgy lett a
pártfogóm. Gépelni jártam hozzá, de hamarosan megkereste a csa-
ládomat, és azt mondta, hogy aki ilyen nagyszerûen rajzol, azt fel-
tétlenül taníttatni kellene. Négyen voltunk testvérek, a három bá-
tyám mellett én voltam a legkisebb gyerek. Nagy szegénységben él-
tünk, a többiek mégis azt mondták: – Menj és tanulj! Tizenhat éve-
sen jelentkeztem az Országos Magyar Királyi Iparmûvészeti
Iskolába, ahol azzal utasítottak el, hogy túl fiatal vagyok, jöjjek visz-
sza késõbb. Egy év alatt elvégeztem a kereskedelmi iskolát, ahol
gép- és gyorsírást, valamint könyvelést tanultam, majd ismét jelent-
keztem az Iparmûvészetire. Akkor már fölvettek, méghozzá grafika
szakra. Egy évfolyamra jártam a késõbb ismertté vált Kondor
Lajossal, Csernus Tiborral és Gudics Józseffel.
m Milyen körülmények között tanultak, hiszen éppen csak véget ért a
háború?

A iskola az Iparmûvészeti Múzeum épületében mûködött.
Többször elõfordult, hogy romeltakarítást és közmunkát kellett
végeznünk a szomszédos Kinizsi utcában. Drága volt a papír, a vá-
szon, a festék, ezért megesett, hogy nem tudtam beadni a képei-
met, mert nem volt mivel vagy mire elkészíteni a feladatokat.
Sokféle mûfajt és stílust tanultunk. Grafikai osztály lévén a betûve-
tés épp úgy a tananyag része volt, mint a stílus- vagy az egyházisme-
ret, és a jog. Tollal iniciálékat, vésõkkel linometszeteket készítet-

tünk, és megtanultuk a kõnyomat (litográfia) tech-
nikáját is. Terveztünk plakátot, könyvborítót; min-
dent, ami egy grafikus pályáján adódhat. A romo-
kat épp úgy lerajzoltuk, mint a különbözõ modelle-
ket. A fej-tanulmányok és a gyorsrajzok (az úgyneve-
zett krokik) egyaránt szerepeltek a tananyagban. 
m Kik voltak a tanárai?

A korszak neves mûvészei és oktatói, többek között
Köpeczy Bócz Lajos, Miháltz Pál, Kádár Zoltán,
Molnár László, Rovátkay Lajos és Sárkány Lóránt.
m Az iskolából kikerülve hogyan alakult a pályája?

1947-ben végeztem. A következõ idõszakban grafi-
kusként nehezen lehetett volna elhelyezkedni,
mert elõbb-utóbb mindenkitõl megkövetelték,
hogy politikai képzésre járjon. Én úgy gondoltam,
hogy aki mûvész, az ne ártsa magát a politikába. A
könnyebb munkavállalás miatt megtanultam a mû-
szaki rajzot is, amelynek révén illusztrátori állást kaptam a Kohó- és
Gépipari Minisztériumban. Különbözõ gépek, berendezések
prospektusait, illetve a kiadványok borítóit terveztem. A szabad-
idõmben fokozatosan megismerkedtem a festészettel. Vázlatokat,
portrékat, tájképeket készítettem. A mai napig a portréfestés és -
rajzolás a kedvencem. A jó portré titka az arc valódi karakterének
megragadása. Pályám során számtalan technikát használtam; a
szén, a toll, a ceruza, a pasztell, a tempera és az olaj egyaránt közel
áll hozzám. A tájképeket akvarellel festettem. Ez talán a legnehe-
zebb módszer, mert az egymásba folyó színek miatt javításra alig
van lehetõség. A napi munkám mellett néhány magángalériának
is dolgoztam. A megrendelések elsõsorban textilfestésre, kendõk-
re, ruhákra szóltak. Mindez megtanított a mûfajok és a technikák
közötti átjárhatóságra. A férjemmel az utazás volt a hobbink.
Ahányszor eljutottunk külföldre, a festõállványt mindig magunk-
kal vittük. Emlékszem, amikor Olaszországban valahol festeni

kezdtem, leálltak az autók, és az utasok onnan fotózták a tájat, ahol
álltam. Ausztriában elõfordult, hogy egy panzióban ingyen lakhat-
tunk, mert a szállásért cserébe lerajzoltam a család, majd a falu gye-
rekeit. 
m Mióta laknak a Várban?

Éppen ötven éve. A háború után ennek a Fortuna utcai háznak a
helyén még egy bombatölcsér terpeszkedett. A Magyar Villamos
Mûvek kapta meg a telket, és az 1959-ben átadott új épületben
szolgálati lakásokat adtak át. A férjem révén költöztünk ide. Itt
nõtt föl a lányom, Szabó Ági keramikus, restaurátor és mozaikmû-
vész, és az unokám, Mészáros Zsuzsa, aki a fiatal illusztrátor-grafi-
kus generáció tagja. Büszke vagyok rá, hogy a lányommal közös ki-
állításunk is volt a Hilton Penta termében. Sok, számomra kedves
hely van a környéken, de az igazi kedvenc a Tóth Árpád sétány,
amelynek lámpaoszlopait nagyon sokszor megörökítettem.    

R. A.

Beszélgetés Rátkay Sisy festõmûvésszel

„A portréfestés a kedvencem”

A Lisznyai elsõ 50 éve
Egymás nyakába boruló, egymásra rácsodálkozó felnõttekkel teltek meg
a Lisznyai Utcai Általános Iskola amúgy gyerekzsivajhoz szokott folyosói
és tantermei május utolsó és június elsõ napjaiban. Egykori diákok, ifik
és tanárok népesítették be az iskolát: mi lehetett volna méltóbb ünnep-
lés az 50. születésnapon, mint hogy közösen megidézik az elmúlt fél év-
századot, amelyet eleven, élõ emlékként õriznek!

A Lisznyai mindig is meleg otthon volt: fészek, ahová vissza lehetett tér-
ni, ahová haza lehetett jönni dicsekedni vagy panaszkodni, ahová itt vég-
zett diákok íratták be saját gyerekeiket, vagy tértek vissza késõbb tanítani:
van, amelyik családban már a harmadik nemzedék jár ide. Ez a családias
hangulat jellemezte az ötvenedik születésnapot is, és a figyelmes krónikás
számos megható találkozás és pillanat tanúja lehetett.

A szervezõk érdemeit dicséri, hogy mindent megtettek a múlt felidézé-
sének megkönnyítésére: réges-régi filmeken keresgélhették magukat és
egykori pajtásaikat vagy kollégáikat a szereplõk, korabeli naplók és faliúj-
ságok, fényképek és tábori feljegyzések õrizték meg az emlékeket, s egyet-
len szó, egyetlen kép megannyi történést, hangulatot idézett fel.

Meghatódtak az egykor itt tanító pedagógusok, amikor az alsós diákok
versekkel, dalokkal, kis jelenettel kedveskedtek nekik. A régi tanárokat a
jelenlegiek nevében Mózessy Egon igazgató köszöntötte. Olyan kollégák
is eljöttek, akik már az alapítástól itt dolgoztak. A beszélgetések során fel-
idézték a Lisznyai legendás vezetõit: Giczei Tibor igazgatót és Gál Pálné
Ibikét, akikkel már sajnos nem találkozhatunk, de eljött Bakos Gyuláné
és Pais György igazgató, akiknek a nevéhez szintén szép korszakok fûzõd-
nek. A legidõsebbek számára nagy meglepetést okoztak a hatvanas évek-
bõl származó filmek, ahol felismerték fiatalkori önmagukat.

Az ifik nemzedékrõl nemzedékre erõs közösséget alkottak a Lisz-
nyaiban, számukra a ma is az iskolában mûködõ Münchausen Gyermek
Egyesület szervezett találkozót. Fotókiállításon és filmvetítésen idézték
fel emlékeiket és az egykori táborokat, majd akadályversenyen mérték
össze ügyességüket. Végül az iskola udvarán paprikás krumplit fõztek és
a legszebb idõket idézõ tábortûz mellett elevenítették fel a régi nótákat.
Jó volt látni, hogy akárhány éve nem látták egymást, a beszélgetést ugyan-
ott folytatták, ahol legutóbb abbahagyták, és számukra a Lisznyai olyan
közös nevezõ, amin mindig megértik egymást.

Az egykori diákok számára két napon hirdettünk találkozót: külön az
elsõ, külön a második 25 év évfolyamait hívtuk múltidézésre, hiszen így
is alig fértünk el. Egy-egy osztályterem ajtajára 4-5 egykori osztályközösség
fényképe és névsora került ki, de a korabeli fotókból a folyosó falain ren-
dezett kiállítás is segítséget nyújtott a délután hangulatának megteremté-
sében. 

Megható volt látni, ahogy a komoly felnõttek izgatottan keresgélik ön-
magukat és társaikat a fotókon, s találkoznak egykori diáktársaikkal.
Kiderült: a ma már nyugdíjas tanárok közül többen is négy-öt, sõt ennél
több osztályt is végigvittek. Látva õket régi tanítványaik kérdéseinek ost-
romgyûrûjében, arra gondoltunk: lám megéri a veszõdség, a nehéz percek! 

Hogy a jelenlegi diákok se maradjanak ki az ünneplésbõl, osztályfõnö-
ki órára meghívtuk az iskola egy-egy régebbi tanítványát, hogy mesélje el,
milyen volt a lisznyais élet egykoron, s mi marad meg emlékül az iskolai
évekbõl. A gyerekek óriási érdeklõdést mutattak vendégeink iránt, és vé-
get nem érõen faggatták õket az iskola múltjáról, ami így valóban élõvé
vált számukra is.

A Lisznyai Utcai Általános Iskola elsõ ötven éve büszkeséggel tölt el
bennünket. Sok sikeres diákot nevelt fel ez az iskola, sok gyermeket indí-
tott el szép pályán. Amint az egykori diákok elbeszéléseibõl kitûnik, in-
tellektuálisan és érzelmileg is olyan alapot adott több nemzedéknek,
amire biztonsággal építhette a jövõjét. 

S hogy milyen lesz a következõ ötven év? Szándékaink szerint megõriz-
zük az iskola családias légkörét, kellemes környezetét, ahol jó diáknak
lenni, s ahonnan felkészülten, megfelelõ tudás birtokában ballagnak el a
gyerekek, hogy aztán az alma mater hívó szavára visszatérjenek – pedagó-
gusként, szülõként vagy vendégként, mert a Lisznyaiban a közösséghez
tartozás élményét újból és újból átélhetik.

A Lisznyai utcai Általános Iskola tanárai

A jó portré titka az arc valódi karakterének megragadása

A két teljes harci viseletbe öltözött janicsár alakját életre hí-
vó kiállításon válogatott keleti fegyverek, mûvészi értékû vér-
tek, ruhák és dísztárgyak mellett a Török Hadtörténeti
Múzeum magyar vonatkozású tárgyi emlékei is megjelen-
nek. Míg a 16. századból származó huszárfegyverek az ellen-
séges idõkre emlékeztetnek, a második világháborús hadi-
eszközök már az azóta újraformálódó szövetséget szimboli-
zálják. 

Az évszázadokat felölelõ magyar-török kapcsolatok folya-
matos változásáról beszélt a kiállítás megnyitó-
ján dr. Holló József. A Hadtörténeti Intézet és
Múzeum fõigazgatója kiemelte, hogy a százötven
éves török megszállás alatt egyre jobban kezdett
hasonlítani egymáshoz magyar és török.
Különösen az öltözködés tekintetében figyelhe-
tõ meg nagyfokú azonosság, elég csak arra gon-
dolni, hogy a 16. század végére - legalábbis külsõ-
re - egyedül a süveg és a turbán különböztette
meg a két nemzet fiait. Nem véletlen, hogy ebbõl
az idõszakból származik a török eredetû dol-
mány vagy a mente szavunk. A ruházkodás mel-
lett a háztartásban is erõs török hatás érvénye-
sült: kevesen tudják, hogy a töltött káposzta és a
paradicsomos töltött paprika is török étel, aho-

gyan a kávéivás és a pipázás szokása, vagy a szõnyeg és paplan
használata is az oszmán megszállás idején terjedt el
Magyarországon. Az együttélésre a hadiruházat is emlékez-
tet, a páncéling és a csizma viselete ugyanis szintén a török
idõkre vezethetõ vissza. Érdekesen alakult a borfogyasztás: a
török kézbe került hatalmas szõlõbirtokok ugyanis változat-
lanul mûködtek, a megtermelt bor sorsáról azonban csak ke-
vés adat maradt fenn. Feltételezhetõ, hogy az országot meg-
szálló törökök a korán tanítása ellenére nem vetették meg az

ízes magyar borokat. A százötven évig tartó együttélést kö-
vetõen sem szakadtak meg a politikai kapcsolatok a két or-
szág között. Thököly és Rákóczi mellett a Kossuth vezette
48’-as emigráció is török földön talált menedéket, majd a
II. világháborúban egymás mellett harcoltak törökök és
magyarok. Oya Tuzcuoglu a Török Köztársaság rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetasszonya arra mutatott rá,
hogy azok az országok bízhatnak a jövõen, melyek képesek
túllépni közös történelmük kellemetlen emlékein. Ezt pél-
dázza a magyar és a török nép újkori kapcsolata, ami példa-
értékû az egykor egymással ellenséges nemzetek számára.

p.

A Török Hadtörténeti Múzeum kincseibõl összeállított kiállítás nyílt a budai Várban, a Hadtörténeti Múzeumban. A tárlaton a 16.
századi magyar huszárfegyverek és elsõ világháborús eszközök mellett olyan, Magyarországon korábban nem látható relikviák is helyet
kaptak, mint Nagy Szulejmán szultán szablyája, Enver pasa ruhája, Ahmet Muhtar nagyvezír kitüntetései és díszfegyverei, valamint
egy 14. századi nyílhegy, amibõl az egész világon összesen négy darab létezik. 
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Várják a jelentkezõket
Az I. Kerületi Polgárõrség szeretettel várja az új jelentkezõ
tagokat. Cím: 1016 Budapest, Mészáros utca 18. Mobil:
06-30-621-3677, telefon/fax: 06-1-202-1412. E-mail:
gaspar.antal@freemail.hu.

Várják a jelentkezõket

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

Budavári Filmklub
(Budapest, I., Krisztina krt. 87-89.)

A Budavári Filmklub nyáron is várja a nézõket a
Tabán moziban Augusztusban családi filmeket mutat-
nak be: augusztus 7-én 14 órától a Made in Hungária
címû színes, magyar, zenés filmet, augusztus 15-én 15
órakor pedig a Macskafogó 2. – A sátán macskája  cí-
mû magyar animációs filmet vetítik. A vetítések in-
gyenesek.

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

Miklosovits László grafikusmûvész kiállítása. A kiál-
lítás 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 jú-
lius 31-ig látogatható. Nyitva tartás: keddtõl péntekig
14-19, szombaton 11-16 óráig.

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: Fla-
menco, a szenvedélyek 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: Me-
zõség  - 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 Szín-
házteremben tartják. Az elõadásokat követõen
táncház.

Continental Singers
A fõvárosban csak egy alkalommal tart koncertet

augusztus 2-án, vasárnap 19 órakor a Szilágyi Dezsõ
téri templomban Continental Singers. A Magyaror-
szágon 1990 óta létezõ Continental idén is látványos
zenei programmal indul turnéra legújabb, Ünnepelj! cí-
mû mûsorukkal. Az együttes célja: bemutatni az evan-
géliumot, választ adni a Biblia szavain keresztül.
Mindezt modern zene, színpadi tánc, prózák, fények és
egy nagyszerûen tervezett koncert keretében teszik.
A hangverseny ingyenes.

Koncertek a zenepavilonban
A Hagyományok Háza szervezésében a Magyar Ál-

lami Népi Együttes zenekari koncertjeit hallgathatják
meg az érdeklõdõk a Szentháromság téri zenepavi-
lonban. Idõpontok: július 30., augusztus 18. és au-
gusztus 27. A koncertek 16.45 órakor kezdõdnek.

Júliusban Budafest
Tizennyolcadik alkalommal rendezik meg a fõváros

legnagyobb nyári komolyzenei programsorozatát. A
Budafest egyik kiemelt helyszíne a Hilton szálló és a
Romtemplom között található Dominikánus udvar.

A cél továbbra is a magyar zenei kultúra népszerû-
sítése, így idén is igazi ínyencségekkel várja a fesztivál
a hazai és a külföldi közönséget. 

Elõször fordul elõ a Budafest tizennyolc éves törté-
netében, hogy ugyanazt az elõadást, egy helyszínen
három alkalommal mutatják be. A Budapest Klezmer
Band koncertjeinek a Hilton szálló Dominikánus udva-
ra ad otthont és itt rendezik meg az Operettszínház if-
jú mûvészeinek közremûködésével a hagyományos
Operettgálát.

Az Operaházban itáliai zeneszerzõk Donizetti,
Rossini és Verdi darabjai csendülnek fel. Húsz év után
a Budafesten búcsúzik Verdi Rigolettójától Rost
Andrea, aki utoljára énekli el Gilda szerepét.

PPrrooggrraamm::  MMaaggyyaarr  ÁÁllllaammii  OOppeerraahháázz, augusztus 6-
án és 8-án 19 órakor – Verdi Rigoletto. Augusztus 11-
én és 13-án 19 órakor – Donizetti: Lammermoori
Lucia. Augusztus 16-án és 18-án 19 órakor - Rossini:
A sevillai borbély.

HHiillttoonn,,  DDoommiinniikkáánnuuss  uuddvvaarr, július 23-án 20.30 óra-
kor(esõnap: július 24.) – Operettgála. Július 28-án
20.30 órakor (esõnap: július 29.) – Budapest Klezmer
Band koncertje.

Programok
Július 23. és 26. között Budapestre érkezik a szágul-
dó cirkusz. Idén a Hungaroring mellett a budai
Várban is felbõgnek a motorok, a Street Parade-n
David Coulthard és a Red Bull Racing Forma 1-es
pilótái a Palota úton rendeznek látványos bemutatót.
Az elsõ ízben megrendezett Hungaroring Festen a va-
lódi autócsodák mellett világújdonságnak számító
autós szimulátor, óriáskivetítõ, koncertek és egy hatal-
mas hajóhinta várja az érdeklõdõket, míg a verseny
alkalmából felépített Hungaro Faluban hét tájegység
ételei és kézmûvesei mutatkoznak be. 

A Red Bull Street Parade vezeti be az eseményt,
amikor a Palota úton a vasárnapi Magyar Nagy-
díj egyfajta bemelegítéseként David Coulthard
és csapata a Red Bull Racing versenyzõinek asz-
faltszaggató bemutatóját tekinthetik meg a
Forma1 szerelmesei. Bár a versenyautókba ezút-
tal nem lehet beülni, a száguldásra vágyók még-
is megízlelhetik a sebesség mámorát: a Várban
felépített Boxutcában a világon elsõ alkalom-
mal bárki kipróbálhatja a Need For Speed leg-
újabb autós szoftverjét a SHIFT 2009-et. Ráadá-
sul az ingyenes játéknak ezúttal tétje is van, hi-
szen a nap legjobbjai esténként értékes ajándé-
kokért mérhetik össze ügyességüket. Vetélkedé-
süket a nagyszínpadon felállított óriáskivetítõn
követhetik az érdeklõdõk, azon a LED-falon,
ahol napközben az edzéseket és a vasárnapi ver-
senyt is élõben közvetítik.

A Hungaroring Festen a nyugalmasabb elfog-
laltságra vágyók sem maradnak program nélkül:
a Várban felépített Hungaro Faluban hét ma-
gyarországi régió hozza el legfinomabb ételeit, ita-
lait, míves kézmûves termékeit és a tájegységre jel-
lemzõ termelõi élelmiszereit. 

Éhen tehát biztosan nem marad senki,  annál
is inkább, mert a falu közepén egy hatalmas bog-
rácsban hétezer adag gulyás készül majd, a régiók-
tól kapott hozzávalókból. Ha pedig kirakodóvá-
sár, akkor nem hiányozhatnak a mesterek sem, a
vásári forgatagban kovácsok, korongozók, fafara-
gók mutatják be mesterségük fortélyait. A szerve-
zõk gondoltak a gyermekekre is, õket népmesék-
kel és bábelõadással várják. 

A Hungaroring Festen az autózáson kívül hajó-
kázni is lehet majd. A Budavári Sikló felsõ állo-
másán felállított tizenöt méteres Hintayo azon-
ban csak akkor indul meg, ha a bent ülõ negyven
alkalmi hajós képes együtt mozogni. Az esték a
koncertek jegyében telnek, a színpadokon töb-
bek között fellép a Presidance, a 100 Tagú Ci-
gányzenekar és a Pink Floyd Tribute. 

Részletes program: www.hungaroringfest.com.

Hungaroring Fest: Forma-1 a Várban

- Ami az egyik embernek kikapcsolódás, az a má-
siknak esetleg kellemetlenség, feszültség forrása.
Ezért nem árt, ha rendelkezünk némi önismeret-
tel, mielõtt belevágnánk a nyári programokba –
mondja dr. Kocsi Anikó, az Oxygen Medical pszi-
choterapeutája.  Aki a csendes, múzeumlátoga-
tós, olvasgatós nyaralásokat szereti, nem biztos,
hogy jól érzi magát, ha belevág egy ibizai bulizás-
ba. Van, akinek teljesen természetesnek tûnik ez
a fajta önelemzõ képesség, de sokaknál minden-
képpen fejlesztésre szorul. Gondoljunk bele,
mennyi mindentõl kímélhetjük meg magunkat,
ha legalább saját magunk ismerete nem okoz
gondot. Az önismeret fejlesztésére egyéni és cso-
port terápiák keretében is lehetõség van, de nya-
ralás elõtti tûzoltásnak elég, ha csak az ezzel kap-
csolatos kérdéseket tesszük föl magunknak:
Társaságban, családdal vagy egyedül szeretnék
menni? Kalandot keresek vagy pihenést? Forró
tengerparton szeretnék feküdni vagy a hûvösebb
hegyekben túrázni? Idegen tájra vágyom, vagy itt-
hon tudok igazán kikapcsolódni?

Ha legalább ennyit tisztázunk magunkban,
már könnyebb kijelölni az úticélt.

Búsongó magyarok

A magyar néprõl már korábban is azt mondták,
hogy hajlamosak sokáig cipelni a pszichés terhei-
ket, és a jelenlegi gazdasági, politikai helyzet sem
javított ezen a képen. Gyakran a családok olyan
mértékben sérültek, hogy szinte törvényszerû a

következõ generáció károsodása, a pesszimiz-
musra, depresszióra való hajlam.

A nyári idõszakban nyilván sokakat megvisel,
hogy nem tudnak külföldön üdülni, vagy hogy
egyáltalán nincs pénz az utazásra. Holott itthon,
akár a Balaton-parton vagy a falusi turizmus elõ-
nyeit kihasználva is remek élményekkel lehetünk
gazdagabbak. A hosszú hétvégék, a kirándulások,
a barátokkal, rokonokkal szervezett programok is
jót tesznek, sõt, az is elképzelhetõ, hogy a tökéle-
tes kikapcsolódást éppen a saját otthonunkban
eltöltött napok adják.

Próbálkozzunk a dolgok jó oldalát nézni: „igaz,
hogy idén nem tudok elmenni Görögországba,
de legalább megismerhetem Bükfürdõt vagy a
Kékestetõt”. Vagy: „lehet, hogy nem tudunk egy
hetet a Balatonnál tölteni, de mindennap játsz-
hatok a gyerekeimmel, és remek kirándulásokat
tehetünk a környéken. Még a barátainkat is el-
hívjuk szalonnát sütni.”

Két hét alatt regenerálódni?

A túlhajtott idõszakokat gyakran egy rövid sza-
badsággal szeretnénk kipihenni, a szorongásain-
kat pedig egy bogyó bevételével akarjuk enyhíte-
ni. Sokan tapasztaljuk azonban, hogy még sza-
badság alatt sem sikerül teljesen kikapcsolni, hi-
szen a problémák jönnek velünk és a gondolatok-
nak sem könnyû megálljt parancsolni. Ilyenkor
türelmetlenné válunk, hiszen nekünk most van
idõnk pihenni, miért agyalunk továbbra is?  Ez az

ördögi kör pedig még frusztráltabbá tesz min-
ket. Mi a megoldás? Ha a mindennapjainkban
sikerül csökkenteni a feszültséget, a nyaralásra
már nem hárul olyan nagy mértékû felelõsség,
így gondtalanabbul élvezhetjük szabadságun-
kat, akár itthon, akár külföldön - persze nem
olyasmit bevállalva, ami már a szervezés alatt
szorongással tölt el. A szabadság rólunk kell,
hogy szóljon, nekünk kell, hogy megfeleljen,
nem a külsõ elvárásoknak. Ebbe még az is bele-
fér, hogy egyszerûen nem utazunk sehova, csak
éppen próbálunk magunkra és egymásra job-
ban oda figyelni. 

Hogyan tehermentesítsük a mindennapokat?

Elõször is, tudnunk kell, mennyit vállalhatunk,
máskülönben a szervezetünk egy idõ után jelezni
fog. Kellõ önismerettel megelõzhetjük, hogy a fe-
szültség, a szorongás betegség képében is jelent-
kezzen. Persze a munkahelyi stresszt és a magán-
életi problémákat nem lehet elkerülni, de ha tud-
juk kezelni õket, már nem olyan ijesztõek.
Minden addig jelent nagyobb veszélyt, amíg nem
jövünk rá, hogyan oldjuk meg.

A feszültségoldó tabletták helyett eredménye-
sebb és hosszabb távú megoldás, ha elsajátítunk
egy olyan módszert, mely rendszerességre tanít,
amely által magunkra figyelhetünk és nincsenek
mellékhatásai. Dr. Kocsi Anikó szerint ez lehet az
autogén tréning, a meditáció, az agykontroll,
vagy bármilyen, számunkra elfogadható mód-
szer. A lényeg, hogy meg kell keresni azt az utat,
amely a nyaralásunkat és a hétköznapjainkat is él-
hetõvé, élvezhetõvé teszi. 

További információ: www.orvostkeresek.hu.

A nyaralás is lehet stresszhelyzet?
Az egész éves munka, rohanás és stressz után sokan a nyaralás alatt próbálják visszaszerezni életerejüket, növel-
ni munkabírásukat. De elképzelhetõ, hogy a várva várt szabadság csak újabb feszültséget szül? Ki lehet-e pihen-
ni egy-két hét alatt az egész évi hajtást?

Francia utcabál 
és kirakodóvásár 
Hatodik alkalommal szervezett
utcabált és kirakodóvásárt a Bem
rakparton Franciaország nemzeti
ünnepe, július 14. tiszteletére a
Francia Intézet és a Francia
Nagykövetség Kereskedelmi Ki-
rendeltsége. Az intézet melletti
Duna-parton felállított nagyszín-
padon a zenei fõszereplõ az elzá-
szi Valiumvalse együttes volt, akik
a francia újhullámos sanzontól a
tangóig sokféle stílusban játszot-
tak – sikerrel. A francia piacon
egyebek mellett Bordeaux környé-
ki borokat, Périgueux-ból helyi
liba-és kacsamájat, különleges
pástétomokat, sajtokat, bio-gyü-
mölcsleveket, gesztenyés sütemé-
nyeket és fûszereket kínáltak az
ínyenceknek. 



IInnggaattllaann

AA  kkeerrüülleettbbeenn  1155  éévvee  mmûûkkööddõõ  WWáággnneerr  ééss  TTáárrssaa  IInnggaattllaanniirrooddaa
AAttttiillaa  úútt  1122..  ((ookkmmáánnyyiirrooddaa  mmeelllleetttt))  ffoollyyaammaattoossaann  kkeerreess  üüggyy--
ffeelleeii  sszzáámmáárraa  ELADÓ-KIADÓ LAKÁSOKAT,,  ccssaallááddii  hháá--
zzaakkaatt..  TTeelleeffoonn::  221122--11226611,,  221122--22113366,,  wwwwww..iinnggaattllaannwwaagg--
nneerr..hhuu,,  ee--mmaaiill::  wwaaggnneerraa11@@cchheelllloo..hhuu..°°

KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst, vagy raktárhelyiséget keresek az
I. kerületben. Telefon: 202-2505, mobil: 06-30-251-3800.

II..  FFaazzeekkaass utca Batthyány utca sarkán 78 m2-es kertre és ut-
cára nézõ két szoba + hall + fél szoba erkélyes lakás tulajdonos-
tól eladó. Irányár: 24 millió Ft. Tel.: 06-30-9923-136.

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

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

NNaappooss lakás eladó az Attila úton, a Horváth-kert közelében. 57
nm-es, külön bejáratú szobás, 3 francia erkélyes hangulatos la-
kás, rendezett távfûtéses ház 3. emeletén. Lift, pince van. Tel.:
06-20-823-0407.

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.

KKéésszzppéénnzzeess ügyfelem részére keresek sürgõsen minimum 35
m2-es, 1-1,5 szobás, egyedi fûtéses, utcára nézõ lakást 13 MFt-ig.
Telefon: 06-70/456-1012.

DDuunnaaii panorámát kedvelõknek! Budai Várban a Duna felé
nyíló 93 m2-es, 2,5 szoba hallos, jó állapotú, hangulatos, donga-
boltozatos, összkomfortos, cirkófûtéses önkormányzati lakás
örökbérleti jog+16 m2 hangulatos terasszal átadó. Csereirányár:
45 M Ft.. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-1933, e-
mail: wagnera1@chello.hu.

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

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!!  Budai Várban a Dísz téren 2 egymás köze-
lében lévõ 127 m2-es és 37 m2-es, emeleti, egyedi gázfûtéses, jó
állapotú önkormányzati lakások örökbérleti jogai együtt vagy kü-
lön átadó. A lakások a tetõtér felé elviekben bõvíthetõk.
Csereirányár:  38 M Ft, ill. 12,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:  212-
1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn - a Logodi utcában, a Moszkva tér szomszédságában
- jó állapotú 7 lakásos épületben lévõ II. emeleti 133 m2-es nagy-
polgári jellegû, teljes II. emeleti szinten lévõ, 4,5 szobás, 2 fürdõ-
szobás, felújítandó, világos, egyedi gázfûtéses, önkormányzati la-
kás bérleti joga átadó vagy két kisebb Budai lakásra elcserélhetõ.
Csereirányár: 28 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

ÖÖsssszzeekkööllttöözzõõkknneekk!! Budai Várban eladó 78 m2-es belsõ két-
szintes, átriumos kialakítású igényesen felújított, gépesített, fel-
szerelt, beépített konyhával kialakított, hangulatos, napfényes
összkomfortos öröklakás. Irányár: 47,5 M Ft. Ugyanezen az eme-
leten a lakás szomszédságában szintén eladó egy 87 m2-es, bel-
sõ kétszintes felújítandó, duplakomfortos öröklakás. Irányár:
43,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-
mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn - a Horváth-kert mellett - modern, hívóliftes épület-
ben lévõ, IV. emeleti 36 m2-es jó állapotú, napfényes, 1 szobás,
összkomfortos, gépesített, azonnal beköltözhetõ öröklakás saját,
zárt 4 m2-es tárolóval eladó. Irányár: 12,9 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-2136, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Horváth-kertnél legfelsõ emeleti 153 m2-es hangu-
latos, modern 1 nappali + 5 hálószobás 2 fürdõszobás, belsõ 2
szintes 2 erkélyes, átriumos kialakítású, összkomfortos örökla-
kás teremgarázzsal, tárolóval eladó. Irányár: 39,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagnera1-
@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban - reprezentatív, felújított épületben lévõ 114
m2-es elegáns, nagypolgári, 2,5 szoba hallos, I. emeleti, cirkófûté-
ses, jó állapotú, napfényes lakás örökbérleti joga átadó. A nappa-
li közel 50 m2-es elegáns szalon jellegû. Irányár: 39 M Ft. Wágner
Iroda, tel.:  212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagner-
a1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Horváth-kert közvetlen közelében 95 m2-es Budai
Várra panorámás, felújítandó öröklakás eladó az Attila út egyik
legszebben karbantartott, századfordulós épületében.  Irányár:
28,3 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203, e-
mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn a Vérmezõ közelében, hívóliftes karbantartott
Bauhaus-épületben lévõ, II. emeleti, déli fekvésû 102 m2-es re-
mek alaprajzi elosztású 2,5 szoba hallos, összkomfortos, cirkófû-
téses, felújítandó, napfényes öröklakás 2 erkéllyel eladó. A 2 na-
gyobb szoba az utca felé, az étkezõs konyha és a félszoba a csen-
des, virágos hátsó kert felé nyílik. Irányár: 25,9 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/488-2203, e-mail: wagnera1-
@chello.hu.

KKeelleennvvööllggyybbeenn, õsfás kertben 10 éve korszerûen felújított
családi ház földszinti része 70 nm, 2 szobás, valamint különálló 10
nm komfortos korszerû kis ház, 307 nm telken, fedett kocsibeál-
ló, ásott kúttal cserélnénk I.kerületire, két kisebb is érdekel.
Fotókat email-ban küldök. Értéke 36 millió forint. 06-70/265-
8266, dominj@t-online.hu.

KKéésszzppéénnzzeess ügyfelem részére keresek sürgõsen 2 szobás la-
kásokat, reális áron. Távfûtés, földszint kizárva! Telefon: 06-
70/456-1012.

SSzzoollggáállttaattááss

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

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

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..  °°

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. °

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

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

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

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

KKõõmmûûvveess--bbuurrkkoollóó munkákat teljes körû lakásfelújítást minõ-
ségi munkával, referenciákkal, rövid határidõre vállalok. 06-
30/280-7257. 

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

AAddááss--vvéétteell

KKöönnyyvv!!  Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7. a Krisztina téri
templomnál). Vesz-elad, árverez könyveket, könyvtárakat, ré-
gi térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levelezõlapo-
kat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-régiségeket. Díj-
talan kiszállás, -értékbecslés, készpénzfizetés! Tel./fax: 212-
8909. Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 10-18 óráig, szombaton 10-
13 óráig.°°

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

MMeeggúúnntt,,  kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom!
Telefon: 06-20/956-4084. Nem vagyok kereskedõ!°°

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 képeslapo-
kat, vitrintárgyakat vásárol készpénzért. Tel.: 332-0243, 06-
20/9220-001.

VVeeggyyeess

HHáázzii segítségnyújtás Budapest minden kerületében! Orvosi,
szociális ügyintézés, mosdatás, kisebb takarítás, vércukor-, vér-
nyomásmérés, gyógyszerfelíratás, kiváltás. Szabó Viktória: 06-
70/455-3970.

ÁÁllllááss

HHeellyyeetttteessííttéésstt vagy mellékállást keresek heti 10-12 órában,
német és angol nyelvismerettel. Tel.: 06-20/351-5057; e-mail:
budapest111@indamail.hu.

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fogszabályo-
zó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázzhhoozz  mmeeggyyüünnkk!!
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, fia-
talitó-hormonok aktivizálása, stresszoldás, depresszió-kezelés,
kiegyensúlyozottság, természetes módon! Pszihoterapeuta, jó-
gaóktató, hölgyeknek integrálmasszõr házhoz is megy! 06-
20/283-7085.

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

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss  házhoz megy! Tel.: 203-5431; mobil: 06-30-
553-7947.

KKIINNEEZZOOLLÓÓGGIIAA.. Feldolgozatlan érzelmek, sérelmek, függõsé-
gek, közösség-beilleszkedési, párkapcsolati, szexuális és test-
súly-problémák oldása; balesetek, betegségek lelki hátterének
feltárása, önbizalomerõsítés, életcéloldás! Matok Eleonora, kine-
ziológus: 06-70/512-4210.

TTáárrsskkeerreessééss

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

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa-fizika tanítás, pótvizsgára, osztályvizsgára, is-
métlõvizsgára felkészítés. Több mint húszéves gyakorlat. Te-
lefon: 213-7747, 06-20/518-2808.

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

VÁRNEGYED
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. 

Levélcím: 1014 Budapest, I. Országház u. 15. Telefon/fax: (06-1) 355-0139, e-mail: varnegyed@budavar.hu. A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket bejelenthetik az ingyenes zöld számon (06-80) 204-275 vagy közvetlenül Széplaki Gábor terjesztési felelõsnek
a (06-20)-467-9352-ös telefonon, e-mailen a szepig@freestart.hu címen. Nyomdai elõkészítés: Typo-Art Stúdió Bt. Nyomás: Innova-Print Kft. Meg nem rendelt kéziratokat, fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! ISSN 2060-6303.

IInnggaattllaann

VÁRNEGYED

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. 

SSzzoollggáállttaattááss

EEggéésszzsséégg

AAddááss--vvéétteell

AAllllááss

OOkkttaattááss

VVeeggyyeess

Hirdetésfelvétel legközelebb 2009. augusztus 25-én és 26-án kedden és szerdán 10-15 óráig lesz.

Lapunk következõ száma 2009. szeptember 4-én, pénteken jelenik meg!



8 Várnegyed XIV. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM, 2009. JÚLIUS 24., PÉNTEK
E-mail: varnegyed@budavar.hu

A Budavári NKft., amely a budai Vár volt
királyi palota területének gondnokságát
látja el és hasznosítását végzi (tulajdonosa a
Magyar Állam képviseletében az MNV Zrt.
és a Budavári Önkormányzat), szeretné a
kerület lakóit negyedévenként a Budavári
NKft. tevékenységérõl, programjairól, gaz-
dasági eredményeirõl tájékoztatni.

A Budavári NKft. alapfeladatai:
m Az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar

Nemzeti Galéria és a Sándor Palota épületének
klimatizálása.

m A Budavári Palota falainak, kertje-
inek és útjainak karbantartása.

m Közterület felügyeleti feladatok el-
látása a Nemzeti Kulturális Örökség-
védelmi Nonprofit Kft.-vel együttmû-
ködve.

m A közterületek és irodahelyiségek
bérbeadása és hasznosítása.

m Ingatlanfejlesztések lebonyolítása.
Éves költségvetésének egy részét az

Oktatási és Kulturális Minisztérium
biztosítja, egy másikat az MNV Zrt.,
azonban a mûködéshez szükséges
költségeket ezen összegek nem fedezik
teljes egészében, így a Budavári Nkft.-
nek a saját bevételeibõl kell kiegészíte-
nie. Ennek érdekében a Budavári NKft. fokozot-
tan igyekszik a nehéz gazdasági helyzet ellenére is
bevételeit szinten tartani, növelni.

Sajnálatos módon a Királyi Palota területének
mûszaki állapota kritikus szintet ért el, falrepedé-
sek, csõtörések, útburkolat hibák szinte naponta
fordulnak elõ. A Várbazár területén szintén van-
nak kritikus mûszaki állapotú épületelemek. A
Várbazár területének kitisztítására az elmúlt év
végén sikerült 2,3 millió forintot fordítani,
amely legalább esztétikailag rendezettebbé tette
a területet.

A befolyó területhasznosítási díjak teljes egé-
szében a Királyi Palota területének karbantartás-
ára kerülnek visszafordításra.

A Budavári Nkft. új vezetése az elmúlt év végé-
tõl folyamatosan felülvizsgálta a költségek csök-
kentésének, racionalizálásának lehetõségeit és
ennek érdekében átalakításra és fejlesztésre ke-

rült a cég informatikai rendszere és belsõ struk-
túrája.

Az elmúlt egy év legjelentõsebb intézkedései
és fejlesztései:

m A Királyi Palota területe parkolási rendjének
újraszabályozása, a gépkocsi forgalom számotte-
võ csökkentése (a terület parkolási rendjének to-
vábbi szabályozásáról, szigorításáról tárgyalásokat
kezdeményeztünk a Parking Kft.-vel).

m A kertészeti csoport technikai felszereltségé-
nek fejlesztése közel kétmillió forint értékben.
(Automata locsolóhálózat bõvítése, fûrész, fûka-
sza, fûnyíró traktor, kapálógép, permetezõgép, és

a meglévõ takarítógéphez tányér- és hengerseprû
beszerzése.)

m A parkok, kertek esztétikai megjelenésének
javítása.

m Padok és dézsás növények kihelyezése 
m Számos rendezvény helyszínre a már hagyo-

mányos események (Borfesztivál, Mesterségek
ünnepe) mellett újakat is sikerült vonzani (For-
ma 1, Fesztivál, filmforgatások,).

m A korábbi nonprofit Sakk-Matt program he-
lyett a Csillagszemûek néptáncegyüttes kapott
folyamatos fellépési lehetõséget a szabadtéri
színpadon.

m Alternatív síkosság mentesítõ szóróanyagok
alkalmazása a környezettudatosság jegyében.

m Az I. kerületi Rendõrkapitánysággal egyezte-
tések elindítása a Várnegyed biztonságának fo-
kozása érdekében.

m A WIPARK Budavár Kft. átmeneti leállást
követõen folytatja a mélygarázs beruházást a
Csikós udvarban. Elõször a várfal stabilitását biz-
tosító kihorgonyzó szerkezetet erõsítik meg.

A Budavári NKft. a csökkenõ támogatások és
a recessziós gazdasági helyzet ellenére is ellátja
feladatait, a szolgáltatások minõségén sikerült ja-
vítania. 

A Budavári Nkft. sikeres pályázatainak ered-
ményeként a 2009. évben a következõ beruházá-
sokra kapott támogatást illetve konkrét ígéretet:

m Szent György tér nyugati oldal sétány és ga-
rázslépcsõház - 150 millió forint, a beruházás jú-
niusban megkezdõdött.

m Mátyás kút vízszigetelésének helyreállítása -
25 millió forint, pályáztatása folyamatban.

mKilátó terasz helyreállítása - 50 millió forint a
forrás megítélve, pályáztatása elõkészületben.

m Savoyai terasz rekonstrukciója - 100 millió
forint forrás megítélve, pályáztatása elõkészület-
ben.

A év második felében az alábbi kedvelt, ha-
gyományos nagyrendezvényekkel és új progra-
mokkal is várjuk a látogatókat:

m Folklór mûsor a Szabadtéri színpadon a
Csillagszemûek néptáncegyüttes elõadásában
2009. szeptember végéig péntektõl vasárnapig
18 órakor. 

m Hungaroring Fest: 2009. július 23-26.

m Spanyol Lovasbemutató az Oroszlános ud-
varban 2009. július 30-augusztus 2.

m Mesterségek Ünnepe: 2009. augusztus 20-
23.

m Buda Eliberata (Budavár töröktõl visszafog-
lalásának emlékére): 2009. augusztus 28-30.

m 18. Nemzetközi Bor- és Pezsgõfesztivál:
2009. szeptember 9-13.

m Pálinkafesztivál: 2009. október 9-11.
Az év végén a Budavári NKft. a kerületi és bu-

dapesti gyerekeknek egy ingyenes jégpálya felállí-
tását tervezi, mivel a Mûjégpálya bezárásával
szinte megszûnt a kicsik korcsolyázási lehetõsége
Budapesten. A rendezvényhez klasszikus, polgá-
ri karácsonyi hangulatú gasztronómiai szolgálta-
tások és vásár kapcsolódna. A program megvaló-
sításához szükséges források megszerzésérõl
megkezdõdtek a tárgyalások a lehetséges szpon-
zorokkal.

Információ kérés vagy észrevétel esetén a
Budavári NKft. a kerületi lakosok rendelkezésé-
re áll az alábbi telefonszámon 06-1-225-0310
(Fekete Edina titkárságvezetõ) és a titkarsag@bu-
davarikht.hu e-mail címen.

A Budavári NKft. pályázatairól, programjairól
a www.budavarikht.hu weboldalon tájékozód-
hatnak.

A Budavári NKft. igazgatója igény szerint szep-
tembertõl minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától
fogadó órán áll az érdeklõdõ kerületi lakosok
rendelkezésére, amelyre a Budavári NKft. tele-
fonszámán vagy email címén lehet bejelentkezni.

Szõke Balázs ügyvezetõ igazgató

A Budavári Nonprofit Kft. beszámolója

Bevételek, beruházási támogatások 

Saját bevétel 122.116
175.600

148.873
184.500

43.031 300.000

OKM támogatás
Ingatlanfejlesztésre fordított beruházási
támogatás  

2008. év (tény) 2009. év (terv)

Bevételek és beruházási támogatások (ezer Ft.)
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