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

A BU DA P E S T I .  K E R Ü L E T BU D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z AT L A P J A l W W W. B U DAVA R . H U l XIV.  É V F O L YA M ,  11 .  S Z Á M ,  2009 .  J Ú N I U S 12 . ,  P É N T E K

Május 21-én a közönség a szokásosnál is na-
gyobb várakozással tekintett az idei díszpol-
gári ünnepség elé, hiszen kicsik és nagyok, a
határon innen és túlról érkezett vendégek egy-
aránt nagy tisztelettel és szeretettel fogadták a
kitüntetettet, a kortárs magyar líra 80 esz-
tendõs mesterét, Kányádi Sándort. 

A költõt szülõföldje muzsikájával, székely-
földi és gyimesi népdalcsokorral köszöntöt-
te Herczku Ágnes és Pál István „Szalonna”,
majd a vízivárosi óvodások énekeltek és sza-
valtak Sándor bácsinak. Nem a véletlen
mûve volt, hogy a körjátékok és jelenetek
között ismert Kányádi gyerekversek is el-
hangzottak.

A „meglepetésmûsort” követõen dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester bemutatta és
méltatta mindazokat, akik a kitüntetés ala-
pítása – 1995 óta – elnyerték a kerület dísz-
polgári címét. A névsor (Egerszegi Krisztina
ötszörös olimpiai bajnok magyar úszó,
Fischer Árpád helytörténész, Puskás Ferenc
labdarúgó, Püski Sándor könyvkiadó, dr.
Vígh Béla polgármester, Bakó Annamária a
Litea Könyvesbolt és Teázó vezetõje, Sebes-
tyén Márta Kossuth-díjas elõadómûvész,
Gyurkovics Tibor író, Sediánszky János
szerkesztõ, író, az önkormányzat alpolgár-
mestere, dr. Horler Miklós építész, mûvé-
szettörténész és Jánosa Domokos atya) min-
den esztendõben egy újabb kitüntetettel bõ-
vül. Az üdvözlõ szavak után az ünnepségen
megjelent díszpolgárokat ajándékkal és vi-
rággal köszöntötték.

(Folytatás az 5. oldalon) Kányádi Sándor a Játszva magyarul címû versébõl idézett gondolatot írta be Budavár Aranykönyvébe 

Budavár díszpolgára: 
Kányádi SándorEU voks 2009

Az Országos Választási Iroda adatai szerint a
Fidesz-KDNP 14, az MSZP 4, a Jobbik 3, az
MDF pedig egy mandátumot szerzett az eu-
rópai parlamenti választásokon. A június 7-i
voksoláson a választópolgárok 36,28 százalé-
ka járult az urnákhoz. A választás eredménye
világos és kétségbevonhatatlan – mondta Só-
lyom László köztársasági elnök az Országos
Választási Központban. Az államfõ arra kérte
az Európai Parlament tagjaivá választott kép-
viselõket, hogy mûködjenek együtt Magyar-
ország és a magyar nemzet érdekében.  

Változnak 
a parkolási szabályok
Budapest Fõváros Közgyûlésének Budapest
fõváros közigazgatás területén a jármûvel vá-
rakozás rendjének egységes kialakításáról, a
várakozás díjáról és az üzemképtelen jármû-
vek tárolásának szabályozásáról szóló önkor-
mányzati rendelete 2009. június 1-én hatályba
lépett. A Fõvárosi Parkolási Rendelet megta-
lálható a Fõváros weboldalán az „E-informá-
ciószabadság – Közérdekû adatok – Tevékeny-
ségre vonatkozó adatok” között „A Fõvárosi
Közgyûlés által alkotott önkormányzati ren-
deletek” címû pontban.

Haydn Budára költözött 
Joseph Haydn és Magyarország címmel nyílt
kiállítás az MTA Zenetudományi Intézetében
a jeles zeneszerzõ halálának kétszázadik év-
fordulóján. A történelmi és zenetörténeti ér-
dekességekkel gazdagon illusztrált tárlattal
avatták fel a Táncsics Mihály utcai Erdõdy pa-
lotában mûködõ intézmény múzeumának új-
jávarázsolt kiállítótermeit.

Egyházi foci, világi díjak

Idén is megküzdhettek egymással a kerületi
templomok és plébániák híveibõl összeállított
focicsapatok. A Czakó utcai Sport és Szabad-
idõközpontban tizenhatodik alkalommal meg-
rendezett I. Kerületi Egyházak Labdarúgó Baj-
nokságán dr. Fenyvesi Máté végezte el a kez-
dõrúgást.
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Országos eredmények
Párt Szavazat Szavazat (%)
Fidesz-KDNP 1630482 56.37
MSZP 502607 17.38
Jobbik 427213 14.77
MDF 153402 5.3 
LMP-HP 75200 2.6
SZDSZ 62419 2.16
Munkáspárt 27829 0.96
MCF Roma Ö. 13440 0.46

I. kerületi eredmények:
Párt Szavazat Szavazat (%)
Fidesz-KDNP 6598 54.84
MSZP 1918 15.94
Jobbik 1253 10.41
SZDSZ 769 6.39
LMP-HP 722 6
MDF 681 5.66
Munkáspárt 67 0.56
MCF Roma Ö. 24 0.2

Forrás: www.valasztas.hu

Komplex válságkezelési csomagot dolgozott ki a Budavári Önkormányzat a legrá-
szorultabb kerületi lakók, és a nehéz helyzetbe került helyi vállalkozások megsegíté-
sére. E csomag részei azok az új, szociális válságkezelési támogatások – nyugdíjkor-
rekció, lakás-helyreállítási támogatás, díjhátralékosok segítése –, melyekrõl leg-
utóbbi ülésén döntött a képviselõ-testület.

– A gazdasági-pénzügyi válság miatt nehéz helyzetbe jutott családok és vál-
lalkozások támogatásával a Budavári Önkormányzat azt szeretné megaka-
dályozni, hogy a rászorulók még nagyobb krízishelyzetbe kerüljenek –
mondta dr. Nagy Gábor Tamás azon a sajtótájékoztatón, melyen bemutat-
ták az önkormányzat által megalkotott válságkezelési csomag programele-
meit. A polgármester jelezte: a családok, idõs és rászoruló emberek megse-
gítésére – az eddigi szociális intézkedéseken és támogatásokon túlmenõen
– idén mintegy 40 millió forintot fordítanak. Mivel a kerületben igen ma-
gas az idõsek aránya, a válságkezelési csomag egyik leghangsúlyosabb része
az idõs, egyedülálló emberek támogatása. 

Támogatás a legrászorultabbaknak

A legrászorultabb idõsek számára egyszeri nyugdíjkorrekciót biztosítanak
ebben az évben, amelynek összege 28.500 forint – az önkormányzat ezzel
kompenzálja a kormány döntése értelmében elvont 13. havi nyugdíjat.
Nagy Gábor Tamás elmondta: a támogatás azoknak a nyugdíjasoknak jár,
akiknél az egy fõre esõ havi jövedelem nem haladja meg az 59.850 forintot,
családban élõ idõs emberek esetében pedig a 49.875 forintot. A 13. havi
nyugdíj kompenzálásának költsége mintegy 10-15 millió forint. 
A szociálisan rászoruló idõsek támogatásának másik új formája a lakás-hely-
reállítási támogatás: a GAMESZ szakemberei – elõzetes felmérés után – el-
végzik az idõs emberek lakásában a kisebb karbantartási, felújítási munká-
kat. Nagy Gábor Tamás egy példával illusztrálta a program jelentõségét: egy
idõs ember sokszor nem tud, vagy nem mer szerelõt hívni a csöpögõ víz-
csaphoz. A vízcsap látszólag nem okoz nagy problémát, ám a vízszámlában
tetemes költségként jelentkezik és így akár krízishelyzetbe is kerülhet az
idõs lakó. A lakás-helyreállítási támogatással mindez megelõzhetõ. A prog-
ramra összesen 5 millió forintot biztosítanak.

A polgármester beszámolt arról is, hogy az önkormányzat segítséget nyújt
az önhibájukon kívül közüzemi díjhátralékkal rendelkezõ személyeknek a
HÉRA Alapítvány közremûködésével. E program támogatási kerete ugyan-
csak 5 millió forint. 

A rászorulók felkarolásának jegyében a válságkezelési csomag egy 10 mil-

lió forint keretösszegû pályázatot is tartalmaz, melyen karitatív szervezetek
vehetnek részt az I. kerületben élõk számára nyújtott szociális programok-
kal. (A május végi beadási határidõig 8 szervezet adott be pályázatot.) A ke-
rületben mûködõ nyolc egyházközösség már hozzájutott ahhoz a 100-100
ezer forintos önkormányzati támogatáshoz, melyet a legrászorultabbak
megsegítésére fordíthatnak. A nagycsaládosokat az önkormányzat azzal tá-
mogatja, hogy kedvezményes nyaralási lehetõséget biztosít számukra
Zamárdiban és Horányban. Nagy Gábor Tamás megemlítette azt is, hogy jú-
lius elsején lép hatályba az a rendelet-módosítás, amellyel nagyobb kör von-
ható be az átmeneti segélyezésbe, a korábbi jövedelemhatár ugyanis 57.000
forintról 62.700 forintra emelkedik. (A támogatások feltételeirõl további
információ a Népjóléti Irodán kérhetõ)

Befagyasztott helyiségbérleti díjak

A válságkezelési csomag a családok mellett a kerületi vállalkozások számára
is segítséget nyújt. A polgármester ismertetõjében hangsúlyozta: a pénz-
ügyi-gazdasági válság elsõ jeleit látva már tavaly úgy döntöttek, hogy az ön-
kormányzat 2010 végéig nem emeli a helyiségbérleti díjakat. Ezzel mintegy
60 millió forint bevételrõl mond le az önkormányzat, azaz ennyivel támo-
gatja a vállalkozásokat, a munkahelyek megtartását. További kedvezmény,
hogy az önkormányzati bérleményekben mûködõ vállalkozók szükség ese-
tén kezdeményezhetik a bérleti díj fizetésének kamatmentes átütemezését.

Húszmilliós óvadéki alap

Az önkormányzat az átmenetileg finanszírozási nehézségekkel küzdõ, ke-
rületi tulajdonú helyiségekben üzemelõ és lakossági szolgáltatást nyújtó vál-
lalkozások rövid és középtávú hitelfelvételét is elõsegíti. Erre a célra 20 mil-
lió forintos óvadéki alapot hoznak létre. Dr. Nagy Gábor Tamás beszámo-
lójából kiderült: az újszerû és példaértékû kezdeményezés alapján az egyik
kereskedelmi bank önálló banki terméket fejlesztett ki a kis- és középvállal-
kozások önkormányzati garanciával történõ finanszírozására.

Ugyancsak a vállalkozásokat és a munkahelyek megõrzését segíti az a
programelem, amely alapján a jelenleg üresen álló önkormányzati helyisé-
geket kedvezményes, 50%-os bérleti díj megfizetése mellett lehet bérbe ven-
ni, a kedvezõtlenebb adottságokkal rendelkezõ helyiségeket (udvarból, lép-
csõházból nyíló helyiségek) után pedig csak a mindenkori közös költség ösz-
szegének megfelelõ bérleti díjat kell fizetni. A helyiségekre az önkormány-
zat pályázatot ír ki. - d-

Segítség a rászorulóknak és a vállalkozásoknak



s I. Bejelentés zöld telefonszámon
Közérdekû bejelentés, javaslat, legegyszerûbben telefonon hangüzenet formában tehetõ meg. Ingyenesen hív-

ható zöld telefonszámunk: 06-80-204-275 (közérdekû bejelentések, javaslatok, észrevételek, panaszok
gyorsított ügyintézéséhez). Ez egy vezetékes telefonszám SMS-t nem tud fogadni.

A kerületi polgárok „zöld” telefonszámon közérdekû bejelentéseiket, illetve javaslataikat ingyenesen, a nap 24
órájában megtehetik. A bejelentés megtételére egy perc áll a telefonáló rendelkezésére. A telefonálót egy rövid kö-
szöntõ fogadja, amely a következõ információkat tartalmazza:
l az üzenetrögzítõ közérdekû bejelentések megtételére szolgál (magánügyekkel, továbbá olyanokkal, amelyek

nem tartoznak az önkormányzatra, nem tudunk foglalkozni)
l a hívó fél telefonhívása ingyenes
l egy perc áll a hívó fél rendelkezésére
l a hívó fél adatainak rögzítésére szükség van (név, lakcím, telefonszám). 
A bejelentés alapján történõ ügyintézés elektronikus úton, papír nélkül történik a Polgármesteri Hivatalban. Az

intézkedésrõl telefonon, egy napon belül tájékoztatjuk a bejelentõt. Amennyiben ügyintézésünkrõl visszajelzést
szeretne kapni, kérjük, hogy a bejelentéskor nevét és telefonszámát is adja meg. 

Amennyiben az érdemi ügyintézés 30 napnál hosszabb idõt vesz igénybe, a bejelentõt errõl a bejelentéstõl szá-
mított 15 napon belül tájékoztatjuk, az elintézés várható idõpontjának egyidejû közlésével. Amennyiben a megtett
intézkedésekrõl a tájékoztatás telefonon nem adható meg és írásbeli válaszra van szükség, polgármesteri vagy
jegyzõi  kiadmányozással, elektronikus úton történik a válasz továbbítása.
s II. SMS és MMS bejelentés

A mobiltelefon napjainkban igen elterjedt tájékoztató eszközzé vált. A Budavári Önkormányzat számára fontos,
hogy az I. kerület területén észlelt hibák, hiányosságok mielõbb az intézkedésre jogosultak tudomására jussanak,
ezért telefonos képüzenet - MMS - és telefonos szöveges üzenet – SMS formában is várjuk az I. kerü-
let területén észlelt hibákról, hiányosságokról, közérdekû problémákról készült üzeneteket.  

A kép-információ (MMS) megerõsítése, azonosíthatósága céljából szöveges üzenetet is kérünk csatolni. Az üze-
net elküldése SMS-ben is lehetséges. 

Az MMS-eket, SMS-eket a bejelentõk a 06-20-489-66-47-es telefonszámra küldhetik. Az ügyintézõ a beér-
kezés napján SMS-ben választ küld a bejelentõnek a képüzenet értelmezhetõségérõl, a szöveges üzenet megérke-
zésérõl és arról, hogy az ügyintézés megkezdõdött.

A Polgármesteri Hivatalban a közérdekû témában beérkezõ SMS-ek, MMS-ek nyomán teljes körû elektronikus
ügyintézés történik - a beadványnak minõsülõ fotó és szöveges üzenet  beérkezésétõl a válasz közléséig, vagyis a
válasz SMS elküldéséig. Intézkedésünk eredményérõl tizenöt-napon belül megadjuk a tájékoztatást.
s III. Közérdekû beadvány, panasz benyújtása interneten keresztül

Közérdekû bejelentés on-line is tehetõ annak érdekében, hogy ügyfeleink számára lehetõvé tegyük, hogy a pa-
pír alapú ügyintézés mellett az interneten is lehetõségük legyen ügyet indítani. Ezt az önkormányzat hivatalos hon-
lapján tehetik meg, ((wwwwww..bbuuddaavvaarr..hhuu..)) az ee--üüggyyiinnttéézzééss//VViirrttuuáálliiss  VVáárroosshháázzaa//KKöözzéérrddeekkûû  bbeeaaddvváánnyy menüpont
alatt. Nem szükséges elektronikus aláírás a bejelentõ részérõl, illeték- és díjfizetési kötelezettség nincs.

Az elektronikus ûrlap közérdekû kérelem, javaslat, bejelentés, továbbá az önkormányzat mûködésére, a Hivatal
tevékenységére, döntésére, eljárására, mulasztására, dolgozójának tevékenységére stb. vonatkozó panasz bejelen-
tésére szolgál. A beadvány digitális aláírás nélkül benyújtható, azonban az ügyfélnek az elektronikus ügyintézés bo-
nyolításához az önkormányzati honlapon, a Virtuális Városházán regisztrálnia kell magát. A regisztráció a menü-
rendszer fölött található „lakat és kulcs” ikonra kattintva kezdeményezhetõ. A regisztráció során a jelszavát és a fel-
használói nevét szükséges megadnia a belépéshez. Javasoljuk jegyezze meg jelszavát és a felhasználói nevét annak
érdekében, hogy a következõ alkalommal már regisztrált felhasználóként léphessen be a rendszerbe. 

Az on-line, elektronikus úton eljuttatott közérdekû bejelentés, kérelem, panasz ügyek, észrevételek ügyintézése
rövidített ügyintézési idõ alatt történik.

A közérdekû bejelentések fentiekben ismertetett lehetõségeinek biztosításával célunk az ügyfelekkel való minél
szorosabb kapcsolattartás, az I. kerület lakosságának rugalmasabb, gyorsabb kiszolgálása. A közérdekû bejelenté-
sek, - bármilyen formában is juttatják el hozzánk - nagyon hasznosak az önkormányzat számára, mivel az I. kerü-
letben élõket foglalkoztató gondokat tükrözik, tartalmazzák az itt lakókat zavaró jelenségeket, amelyek mielõbbi
megszüntetése kívánatos.  

Minden kedves kerületi polgárnak köszönjük, hogy bejelentésével, jelzéseivel segíti munkánkat!
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
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Budapest Fõváros Közgyûlésének Budapest fõváros közigazgatás területén a jármûvel várakozás rendjének egy-
séges kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló 24/2009.
(V. 11) önkormányzati rendelete (továbbiakban Fõvárosi Parkolási Rendelet) 2009. június 1-én hatályba lépett. A
Fõvárosi Parkolási Rendelet megtalálható a Fõváros (www.budapest.hu) weboldalán az „E-információszabadság –
Közérdekû adatok – Tevékenységre vonatkozó adatok” között „A Fõvárosi Közgyûlés által alkotott önkor-
mányzati rendeletek” címû pontban. 
s Az alábbiakban összefoglaltuk a 2009. június 1-tõl bekövetkezõ, lényegesebb változásokat a la-
kossági behajtási-várakozási, illetve lakossági várakozási hozzájárulással kapcsolatosan:

1. 2009. június 1-tõl lakásonként legfeljebb 2 darab lakossági behajtási, behajtási-várakozási,
várakozási hozzájárulás adható ki.

2. A lakos által megjelölt egy darab személygépkocsira, amelynek a lakos az üzemben tartója; valamint a mun-
káltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által üzemben tartott személygépkocsira,
ingyenes lakossági behajtási-várakozási, várakozási hozzájárulás kérelmezhetõ, amennyiben ilyen lakossági hozzá-
járulással még nem rendelkezik

3. A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei az eddigieknek megfelelõen az alábbiak:
a) a költségtérítés megfizetése,
b) a várakozási díj megfizetése,
c) a gépjármûadó megfizetésének vagy az adómentesség igazolása.

4. A lakos által megjelölt második gépkocsira kiadható engedély díja a következõképpen alakul: az alapdíj a
BKV Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelõ összeg, azaz jelenleg 290 Ft, továbbá a Parkolási
Rendelet meghatározza a szorzószámokat.

s A budai Vár területén (A budai Vár várfalakkal határolt területe, kivéve a Dísz tér, a Színház ut-
ca, valamint a Palota 6452/1 hrsz.-ú ingatlana.) a szorzószám: 2

 1. díjtételû területek (1.25-ös szorzószámmal)
– A Csalogány utca – Bem rakpart – Clark Ádám tér – Lánchíd utca – Ybl Miklós tér  – Várkert rakpart – Döbrentei

tér – Krisztina körút – Moszkva tér – Széna tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket, kivéve az
1. számú mellékletben megjelölt védett övezet, a Dísz tér, a Hunyadi János út (a Szabó Ilonka utca és a Dísz tér közöt-
ti szakasza), a Palota út (a Dísz tér és a Lovas út közötti szakasza) és a Színház utca 0 órától 18 óráig;

– a Dísz tér, a Hunyadi János út (a Szabó Ilonka utca és a Dísz tér közötti szakasza) és a Színház utca 18 órától
24 óráig.
 2. díjtételû területek (1-es szorzószámmal)

– A Krisztina körút – Döbrentei tér – Hegyalja út – Alsóhegy utca – Avar utca – Gyõri út – Márvány utca – Alkotás
utca által határolt terület, beleértve – a Krisztina körút és a Döbrentei tér – a határoló utakat és tereket.

A Parkolási Rendelet meghatározza a szorzószámokat, melyek alapján a díjak (3,5 tonna alatti személygépkocsi-
ra számolva) az alábbiak:

6. A már kiadott engedélyek nem kerülnek visszavonásra, de 2009. június 1-tõl  már nem adható ki „ingyenes”
lakossági behajtási, illetve behajtási-várakozási hozzájárulás, amennyiben arra a lakcímre már egy autóra korábban
ki lett adva. 

7. Év közben kiváltott hozzájárulás esetén idõarányos várakozási díjat kell fizetni. Az érvényességi idõ lejárta elõtt
visszaadott hozzájárulások esetén az idõarányos várakozási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni.

További információért kérjük, szíveskedjenek az Ügyfélszolgálati Irodáinkhoz fordulni. Elérhetõ-
ségeink: I. sz. Ügyfélszolgálati Iroda, Kapisztrán tér 1. fszt. 10., telefonszám: 458-3030; II. sz. Ügyfélszolgálati Iroda,
Attila út 12., 356-9884, 201-33-65; III. sz. Ügyfélszolgálati Iroda, Iskola utca 16. 225-72-77, 225-72-76.

Mindhárom Ügyfélszolgálatunkon az ügyfélfogadási idõ:hétfõn 8-tól 18 óra 30 percig, kedden 8-tól 16
óráig, szerdán 8-tól 16 óra 30 percig, csütörtökön 8-tól 16 óráig, péntek 8-tól 13 óráig tart.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Változnak a parkolási szabályok Panaszok bejelentése

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 12/2009. (V. 28.) Kt.
Rendelete a Budapest I. kerület Vári Palota-te-
rületekre és a csatlakozó területre vonatkozó
változtatási tilalom elrendelésérõl

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata (a to-
vábbiakban: Önkormányzat) Képviselõ-testülete az épí-
tett környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 21. §-ában kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet hatálya a Budapest I. kerületnek a kerületi
Építési Szabályzatban meghatározott 89/A. sz., 89/B. sz.,
173. sz. 174. sz., 176. sz., és 177. sz. tömbjeire terjed ki.

2. §
Az Önkormányzat Képviselõ-testülete  a  6331 Hrsz.,
6332 Hrsz., 6452/2 Hrsz, 6452/3 Hrsz., 6456/1 Hrsz.,
6453/4 Hrsz., 6452/1 Hrsz., 6457 Hrsz., 6459 Hrsz.,

6460  helyrajzi számú ingatlanokra – a területrészek
kerületi szabályozási terve módosításának elkészítése
idõszakára – változtatási tilalmat rendel el. 

3. §
A változtatási tilalom a Kerületi Építési Szabályzat e ren-
delet 2. §-ban meghatározott területekre vonatkozó
szabályrendszere módosításáról szóló rendelet hatályba
lépéséig, de legkésõbb e rendelet hatálybalépésétõl szá-
mított 3 év elteltével szûnik meg.

4. §
A változtatási tilalom alá esõ területrészen – az Étv. 20. §
(7) bekezdésében foglalt esetek kivételével – telket ala-
kítani, új építményt létesíteni, meglévõ építményt átala-
kítani, bõvíteni, továbbá elbontani, illetõleg más építés-
ügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelõ vál-
toztatást végrehajtani nem szabad. (Étv. 22. § (1) bekez-
dés)

5. §
Ez a rendelet 2009. május 29. napján lép hatályba.

dr. Deák Ferenc         dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ                            polgármester 

Önkormányzati rendeletek

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

A hangulat megalapozásaként a Kecskés együt-
tes muzsikával és dallal fogadta az érdeklõdõ-
ket. Mûsoruk egymás után idézte történel-
münk jeles pillanatait, és nemzetiségeink ha-
gyományait. Miközben az aprónép táncra per-
dült, a felnõttek az asztalok mellõl követték a
programot. Sokan az „európai sörkóstolót” is
kipróbálták, hiszen Budavár valamennyi test-
vérvárosa küldött egy kis ízelítõt a
„folyékony kenyér” helyi változa-
tából.

Az est háziasszonya, Incze Ildikó
színmûvész arra kérte a jelenlévõ-
ket, hogy a választások kapcsán
próbálják megtalálni Európában
mindazt, ami minket másokkal
összeköt. Brüsszel nincs annyira
messze, ahogyan azt sokan gondol-
ják. Az ott születõ döntések a mi
életünket is befolyásolják.

Dr. Nagy Gábor Tamás polgár-
mester De Gaulle elnök szavaival
indította beszédét. Amikor a poli-
tikustól annak idején megkérdez-
ték, hogy hol végzõdnek Európa
határai, az egykori francia minisz-
terelnök azt mondta, a kontinens határai az
egyik végétõl a másikig tartanak, épp addig,
ameddig az árukereskedelem határai.

A csatlakozás után öt évvel megtörtént az új-
raegyesítés – folytatta a polgármester. Fontos,
hogy az unió tagjaként vajon mit gondolunk
Európa határairól? Saját emlékét idézte fel,
amikor elmesélte, hogy húsz évvel ezelõtt – di-
ák korában – német, osztrák és közép-európai
fiatalokkal beszélgetett. Amikor a nyugatiak azt
állították, hogy Magyarország és Lengyelország
nem Közép-, hanem Kelet-Európában helyez-
kedik el, õ maga is felháborodott. Azzal érvelt,
hogy Kelet-Európa a maradiság, a rabság, az el-
nyomorodottság szimbóluma. Akkoriban

olyan világot szerettünk volna, ahová mi is tar-
tozunk – emlékeztetett a politikus. Azóta hoz-
zánk is beköszöntött az addig csak nyugatra jel-
lemzõ szabadság. Nem kell ötévenként útlevél-
ért folyamodni, és megszûnt a devizakorláto-
zás. Európa határai ma már nemcsak földrajzi,
politikai, hanem lelki határok is. 

Az európai képviselõválasztás nagy kérdése,

megvan-e az akarat, arra, hogy a magyar ügyeket
európai ügyekké tegyük. Néhány ügy megoldás-
ra vár – ilyen a kisebbségi autonómia kérdése –
amelyet csak így lehet megoldani. Csak az dönt-
het ezekben az ügyekben, aki jelen van. Egyet-
len esélyünk a közös Európában való gondolko-
dás.

A köszöntõ után Budavár testvérvárosainak
(Bécs I. kerület, Capestrano, Carouge, Lendva,
Marlow, Prága I. kerület, Pozsony Óváros, Re-
gensburg, Székelyudvarhely és Zenta) üzenetei
hangzottak el, egy-egy zeneszámmal kísérve. A
tíz település közül nyolc az Európai Unió tagja.
A budavári Európa-nap Balázs Fecó koncertjé-
vel zárult. roj 

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 13/2009. (V. 29.) Kt.
rendelete a Budavári Önkormányzat tulajdoná-
ban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeirõl szóló
4/1994. (III. 17.) Kt. rendelet módosításáról.

1. §
A Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról
szóló 4/1994. (III. 17.) Kt. rendelet (továbbiakban: R.)
27. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A szociális lakbér mértéke:
a) összkomfortos lakás esetén 211,-Ft/m2/hó+ÁFA
b) komfortos lakás esetén 168,-Ft/m2/hó+ÁFA
c) félkomfortos lakás esetén 73,-Ft/m2/hó+ÁFA

d) komfort nélküli lakás esetén 56,-Ft/m2/hó+ÁFA
e) szükséglakás esetén 44,-Ft/m2/hó+ÁFA.

2. §
A R. 27. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:
(8) A költségelvû lakbér mértéke:
a) összkomfortos lakás esetén 354,-Ft/m2/hó+ÁFA
b) komfortos lakás esetén 354,-Ft/m2/hó+ÁFA
c) félkomfortos lakás esetén 208,-Ft/m2/hó+ÁFA
d) komfort nélküli lakás esetén 137,-Ft/m2/hó+ÁFA
e) szükséglakás esetén                        88,-Ft/m2/hó+ÁFA.

3. §
A rendelet 2009. június 2-án lép hatályba azzal, hogy a
jelen rendelettel megállapított bérleti díjakat 2009. jú-
lius 1. napjától kell alkalmazni.

Európa-nap a Kapisztrán téren
Lapunk megjelenésekor már nyilvánosságra kerültek az európai uniós választás eredményei, a részvételi és
szavazati arányok. Május 24-én azonban – néhány órával a gyereknapi programok után – a közelgõ vá-
lasztások és Magyarország európai uniós csatlakozásának ötödik évfordulója alkalmából a Budavári Ön-
kormányzat Európa-napra invitálta a kerületi családokat. A városrész agoráján, a Kapisztrán téren, dél-
utántól késõ estig várták mindazokat, akik nyitottak a kontinens országainak megismerésére. 

Az Európa-nap zárásaként Balázs Fecó adott koncertet

145.000.-

130.500.-

101.500.-

72.500.-

10%

30%

50%

EURO 3

EURO 4

EURO 5

90.625.-

81.560.-

63.440.-

45.310.-

72.500.-

65.250.-

50.750.-

36.250.-

1. 2.

Várakozási övezet

100%

Kedvezmény - környezetvédelmi kategóriától függõen

Védett övezet

Teljes díj



A Budavári Önkormányzat változtatási tilalmat rendelt el a Palota-
negyed területére annak érdekében, hogy egy egységes fejlesztési koncepció
elkészültéig ne valósulhassanak meg különbözõ átgondolatlan és össze-
hangolatlan elképzelések. A válságkezelés jegyében a képviselõ-testület
új szociális támogatásokról alkotott rendeletet.

Az év elején kormányzati döntés született arról, hogy a Palo-
tanegyed fejlesztésére vonatkozó fejlesztési terveket törlik az euró-
pai uniós támogatással finanszírozható, úgynevezett kiemelt pro-
jektek körébõl, azaz – a sokat bírált Dísz téri épülettervek mellett –
még azoknak az elképzeléseknek a megvalósítására sem kerül sor,
amelyek gyakorlatilag problémamentesek voltak és bírták az ön-
kormányzat támogatását is. Az elmúlt hetekben ugyanakkor a terü-
let hasznosításával kapcsolatban újabb és újabb, egységes fejleszté-
si koncepcióhoz nem kapcsolódó ötletek merültek fel. Nem-
régiben kiderült, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ a Tánc-
színházat – anélkül, hogy a fenntartó Oktatási és Kulturális Minisz-
tériummal egyeztetett volna – kiköltöztetné a Várszínházból, a
Karmelita-kolostorban pedig állami vendégeket is fogadó luxus-
szállodát alakítana ki. Néhány napja pedig az a hír röppent fel,
hogy a világörökségi területen fekvõ, régóta felújításra szoruló

Várkert Bazárban ideiglenes „romkocsma" üzemeltetésére írná-
nak ki pályázatot úgy, hogy errõl sem a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatalt, sem a Budavári Önkormányzatot nem tájékoztatták. 

Az ilyen, és ehhez hasonló ad-hoc hasznosítási elképzelések mi-
att a Budavári Önkormányzat változtatási tilalmat rendelt el a
Palotanegyed területére (a tilalom nem vonatkozik az épülõ
Várgarázsra). A képviselõ-testület ezzel idõt kívánt adni ahhoz,
hogy egy komplex fejlesztési stratégia készüljön, és ne befektetõi
körök határozzák meg a Vár hosszú távú jövõjét. 

A képviselõ-testületi vitában Lovász László (MSZP) jelezte: nem
ért egyet azzal, hogy egy-egy elemet nem lehet külön helyreállítani,
szerinte a változtatási tilalom akadályozza a terület rendbetételét.
Dr. Aczél Péter fõépítész válaszából azonban kiderült: a legutóbb
megismert elképzelések nem a helyreállításról, hanem rövid távú,
ideiglenes hasznosításról szólnak. Nagy Gábor Tamás polgármes-
ter pedig rámutatott arra, hogy számos koncepcionális kérdés (pl.
a Vár megközelítése, parkolás stb.) még nincs tisztázva, egységes fej-
lesztési koncepció nélkül pedig szétszórt, ideiglenes beruházásokat
nem szabad végrehajtani.

Szociális válságkezelési támogatások

A képviselõ-testület a két hónappal ezelõtt létrehozott Válságkeze-
lési Alap terhére – június 1-jei hatállyal – új szociális támogatási
formák bevezetésérõl határozott. Tekintettel a gazdasági válság ha-
tásaira, valamint arra, hogy a kormányzati intézkedések eredmé-
nyeképp 2009-ben nem fizetik ki a 13. havi nyugdíjkorrekciót a jo-
gosultaknak teljes mértékben, a 2010. évi korrekciót pedig bizony-
talan idõre felfüggesztették, az önkormányzat a szociálisan rászoru-
ló idõseknek – az alacsony összegû saját jogú nyugellátásban része-
sülõknek – egyszeri, „nyugdíjkorrekciós eseti átmeneti támoga-
tást” nyújt. Ennek mértéke megegyezik az öregségi nyugdíjmini-
mum összegével, amely idén 28.500 forint. Az eseti támogatás ab-
ban az esetben jár, ha az egyedül élõ nyugdíjas jövedelme az 59.850
forintot (a nyugdíjminimum 210%-át), illetve a családban élõ sze-
mély esetében az egy fõre esõ jövedelem a 49.875 forintot (a nyug-
díjminimum 175%-át) nem haladja meg.

Az idõs, szociálisan rászoruló lakók lakás-helyreállítási támoga-
tást is igényelhetnek abban az esetben, ha otthonuk helyreállítási
költségeit önerõbõl nem képesek elõteremteni. A támogatást –
legfeljebb 100 ezer forintot – azok a 65. életévüket betöltött idõsek
igényelhetik, akiknél az egy fõre esõ havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét (57.000 Ft/fõ).

A Héra Alapítvánnyal együttmûködve az önkormányzat közüze-
mi díjhátralék támogatást nyújt azoknak, akik önhibájukon kívül
nem tudják rendezni elektromos- vagy távhõszolgáltatási díjtarto-
zásukat. Esetükben a támogatás feltétele, hogy az egy fõre jutó havi
jövedelem az öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét (2009-
ben a 71.250 forintot) ne haladja meg. Az évente egyszer adható tá-
mogatás mértékérõl a Népjóléti Bizottság határozatát követõen az
Alapítvány kuratóriuma dönt. (A támogatási formákról további
részletek a Segítség a rászorulóknak és a vállalkozásoknak címû cik-
künkben 1. oldal)

Beszámolt a rendõrkapitány

Az I. kerületi Rendõrkapitányság elmúlt évi munkájáról dr. Kesz-
tyûs Rudolf kapitányságvezetõ számolt be a képviselõk elõtt. A be-

számolóval kapcsolatban Vecsey András közbiztonsági tanácsnok
(Fidesz-KDNP) elmondta: örömteli, hogy a rablások száma jelen-
tõsen csökkent és a felderítési mutatók javultak. Kritikával illette
azonban a régiósított bûnügyi munkát, szerinte ugyanis elfogadha-
tatlan, hogy több mint négy órát is várhat a sértett egy bûnügyi
technikusra, akit például autófeltörés esetén a XI. kerületbõl ren-
delnek ide. Megdöbbentõnek nevezte a kapitányságon tapasztal-
ható állandó létszámhiányt; hozzátette azonban, hogy az alacsony
létszámú rendõri állomány munkáját nagyban segíti a kerület pol-
gárõrsége. Ezt Séllyei Gábor, a kerületi polgárõrség vezetõje is alá-
támasztotta: mint mondta, tavaly összesen 5100 órányi szolgálatot
teljesítettek a kollégáival, ami +1 rendõrpáros egész évi munkájá-
nak felel meg.

Lovász László (MSZP) a közbiztonsági tanácsnokhoz hasonlóan
szintén szólt az állandó létszámhiány problémájáról, ami nem segí-
ti elõ a rendõri munka színvonalának emelését. Iványi Tibor
(MSZP), a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke személyes
tapasztalatai alapján dicsérte a rendõrség és a Petõfi Gimnázium
között kialakult kiváló együttmûködést. Lovász Gabriella (MSZP)
úgy vélte: jó, hogy a rendõrség fokozott figyelmet fordít a forgalmas
közterületekre (ilyen többek között a Batthyány tér), de látványo-
sabb jelenlétre lenne szükség a kevésbé frekventált területeken is,
például a Naphegyen, ahol elszaporodtak a lakásbetörések, gépko-
csi-feltörések.

Dr. Pósfai Gábor (Fidesz-KDNP), a Népjóléti Bizottság elnöke,
mint szociális területen dolgozó képviselõ pozitívan értékelte a
rendõrség hajléktalanokat érintõ tevékenységét: szerinte a közte-
rület-használati szabályok betartatása humánusan és szakszerûen
történik. Király Kornél (Fidesz-KDNP) a gyorshajtás gyakoribb el-
lenõrzését és szankcionálását kérte a kapitányságvezetõtõl, példa-
ként felhozva a Batthyány utcát, amit „versenypályának” használ-
nak egyes autósok.

Nagy Gábor Tamás polgármester arról szólt, hogy az önkor-
mányzat kiemelt feladatának tekinti a közterületek rendjének biz-
tosítását, ennek keretében zajlik a graffiti-mentesítés – a firkálások
megakadályozásában a rendõrség is partner. Sajnos azonban hiá-
ba fogják el a graffitizõket, mert a mai joggyakorlat alapján nem
tudják megfelelõen szankcionálni az általuk okozott károkat –
Nagy Gábor Tamás országgyûlési képviselõként ezért is kezdemé-
nyezte korábban, hogy a graffitizés önálló bûncselekmény-kategó-
riaként jelenjen meg a büntetõ törvénykönyvben.

A polgármester kitért az autósok által okozott közterületi károk-
ra is, melyek helyreállítása szintén sokba kerül. Mint mondta, a
rendõrségnek a helyszínelések során nagyobb figyelmet kellene
fordítania a károk dokumentálására, mert csak a hiteles jegyzõ-
könyvek alapján van esély arra, hogy a helyreállítás költségeit a kár-
okozó biztosítójától megkapja az önkormányzat.

Dr. Kesztyûs Rudolf kapitányságvezetõ jelezte: megvizsgálnak
minden, a polgármester és a képviselõk által jelzett problémát. A
létszámhiány enyhítésére egyes – például objektumõri – feladatok-
ra hivatásos katonákat vesznek át, illetve 6 új, pályakezdõ kollégát
is felvettek májusban – õket azonban (amennyiben áthelyezésüket
kérik) nem marasztalhatják itt fél évnél tovább.

A testületi ülésen jelen lévõ budapesti fõkapitány-helyettes, Szik
László dandártábornok megerõsítette: egész Budapesten nagy
gond a betöltetlen álláshelyek nagy száma, körülbelül 1200 fõ hi-
ányzik (jelenleg 7200 fõ a teljes aktív állomány). A vidéki rendõrök
– a kötelezõ idõn túl – rendszerint visszatérnek vidékre dolgozni, a
fõvárosi munka ugyanis stresszesebb, nem jár többletjavadalmazás-
sal, s a megfelelõ elhelyezésük sem biztosított.

Több társasház a Házgondnokságnál

A rendõrkapitány beszámolója mellett (amit az egyes kritikák elle-
nére 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadtak a képvi-
selõk) a testület – vita nélkül – jóváhagyta a Márai Sándor Kultu-
rális Közhasznú Közalapítvány, a Budai Vároltalmazó Közhasznú
Közalapítvány és az I. kerületi Közbiztonsági Közhasznú Köz-
alapítvány mûködésérõl szóló beszámolót, illetve azt az értékelést
is, mely a kerület 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevé-
kenységérõl ad összefoglaló képet. Szintén elfogadták az I. kerüle-
ti Házgondnoksági Kft. 2008. évi mérlegbeszámolóját, amibõl ki-
derült: a kft. 1,378 millió forint mérleg szerinti eredményt reali-
zált. Jáky-Kopor Judit, a Kft ügyvezetõ igazgatója jelezte: növekvõ
feladatellátás jellemzi tevékenységüket – tavaly 71-rõl 94-re bõvült
az általuk kezelt társasházak száma.

Áfaemelés miatti árváltozások

Július 1-jétõl a 20%-os ÁFA 25%-ra változik, ezzel arányosan a lak-
bérek is emelkednek – így például az összkomfortos lakások szoci-
ális lakbére bruttó 253-ról 264 Ft/m2/hó összegre emelkedik (a
rendeletet a 2. oldalon közöljük). A Halászbástya-belépõjegyek is
drágulnak az áfaemelés miatt: a teljes árú jegyért 420, a kedvezmé-
nyes (félárú) belépõkért 210 forintot kell fizetni júliustól. 

Pályázati támogatások  

A képviselõ-testület elbírálta a társadalmi szervezetek és közcélú
feladatok támogatására, illetve az épület-felújítási munkákra be-
nyújtott pályázatokat. Emellett döntés született arról, hogy a kerü-
let pályázatot nyújt be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesz-

tési Tanácshoz, útfelújítási munkákra: az Ostrom, az Iskola és a
Váralja utca burkolatának újjáépítéséhez (melyek becsült összkölt-
sége 124 millió forint) 30,9 millió forint támogatást igényel az ön-
kormányzat.

Kizárólag az I. kerületé a Tabán 

A Tabán a XI. kerületi városrészek felsorolásában nem szerepel,
ugyanakkor a hivatalos lehatárolás szerint a XI. kerület területére
is átnyúlik, ezért Újbuda Önkormányzata kezdeményezte, hogy a
Tabán határa az I. és a XI. kerület határvonalához illeszkedjen, az-
az a városrész ne nyúljon át hozzájuk. A szabályozás joga a fõvárosé,
a Fõvárosi Közgyûlés azonban köteles a Budavári Önkormányzat
véleményét is kikérni. A kérdés ily módon került a képviselõk elé,
akik úgy döntöttek: támogatják a Tabán, mint városrész határvo-
nalának korrekcióját.

Igazgatói megbízások 

A képviselõ-testület több oktatási intézmény élén is megerõsítette
tisztségében a jelenlegi vezetõket. Újabb öt évre igazgatói megbí-
zást kapott Bajkó Judit (Szilágyi Erzsébet Gimnázium), Galántai
Katalin (Brunszvik Teréz Óvoda), Huszár Mária (Naphegyi Óvo-
da) és Katinszki Ferencné (Vízivárosi Óvoda). A Batthyány Lajos
Általános Iskolát vezetõ Szakács Ágnes kinevezését egy évvel hosz-
szabbították meg, az iskola igazgatói posztjára tehát hamarosan
újabb pályázatot írnak ki.                                                                           - d- 
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A képviselõ-testületi ülésen történt

Változtatási tilalom a Palotanegyedre Vígh Béla emlékére
Életének 91. esztendejében elhunyt dr. Vígh Béla, Budavár
díszpolgára, az I. kerület egykori polgármestere. Dr. Vígh Bélát
a Budavári Önkormányzat saját halottjának tekinti.

Kedves Béla bácsi!
Szomorúak vagyunk, mert elmen-
tél. Nemrég még örömmel fogadtad
- volt polgármesterként és díszpol-
gárként – a köszöntéseket a 90.
születésnapod alkalmából, de saj-
nos ma már nem vagy közöttünk.

1990 elõtt keveset tudtunk Ró-
lad. Azt tudtuk, hogy tisztességes
ember lévén, az akkori „MDF csa-
lád” aktív tagjává váltál. Tisz-
teltünk és szerettünk, mert megfon-
tolt és bölcs voltál, komoly életta-
pasztalattal rendelkeztél. A rend-
szerváltásnak szüksége volt rád. Ily
módon is kamatoztathattad jogi
végzettségedet, melyet több cégnél gyakorolhattál: a Reklámszövetségnél, a
Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál, és utolsó mun-
kahelyeden a Kereskedelmi Kamaránál. Mint minden embert aki „más-
képp gondolkodott vagy cselekedett” a szocializmusban ilyen-olyan módon
„csapások” érték. Komoly megpróbáltatásokat kellett elviselned 1974-
ben a fiaid disszidálásakor. Külföldre nem mehettél, osztályvezetõi beosz-
tásodtól is meg kellett válnod. Mintha vártad volna a rendszerváltást,
hogy tehess az igazság érdekében. Te is vallottad: mindent meg kell ten-
nünk annak érdekében, hogy a fejünk fölött hozott döntések helyett ma-
gunk dönthessünk sorsunkról. Hittünk, bíztunk, reméltünk. Hittük,
hogy élni tudunk a történelem adta lehetõséggel.  Bíztunk magunkban,
másokban, az erõnkben. Reméltük, hogy néhány év alatt már látszik
munkánk eredménye.

Ezek a gondolatok vezéreltek amikor 1990-ben a Víziváros önkor-
mányzati képviselõjeként mandátumot szereztél a Budavári Önkor-
mányzat képviselõ-testületében. Örömmel vállaltad a frakcióvezetést,
mely komoly nehézséget jelentett két okból is: az egyik, hogy 1990-ben
Budapest egyetlen önkormányzata volt az I. kerületi, ahol polgári több-
ség volt, MDF-es polgármesterrel. A polgári összefogás már ekkor érvé-
nyesült, hiszen a KDNP-vel és a Fidesszel eredményes volt az együttmû-
ködés. A másik pedig, hogy 1993 õszén a korábbi polgármester lemon-
dott. Akkoriban még a képviselõ-testület választott polgármestert, s az öt-
szöri próbálkozás sem vezetett eredményre. 1994 januárjában elfogadtad
a felkérést és megválasztottunk polgármesternek. Nehéz idõszakot éltél-él-
tünk át. E viharos politikai idõben reflektorfényben voltunk. Hányszor de
hányszor kellett helyesbítést kérned az önkormányzat nevében, mert  a
napi sajtó elferdítette az  I. kerületi híreket. A tíz hónap alatt stabilizál-
tad az önkormányzat munkáját.

Késõbb is számtalan területen tevékenykedtél. Aktivitásodra jellemzõ
volt, hogy nem csak a Népjóléti Bizottság külsõ tagjaként dolgoztál, ha-
nem francia nyelvtudásodat is kamatoztatva, sok éven át ápoltad a caro-
uge-i testvérvárosi kapcsolatot. Díszpolgári kitüntetésed koronája magas
színvonalú közösségi tevékenységednek.

Kedves, hûséges feleséged, Klári néni mindig melletted állt, segített cél-
jaid megvalósításában.
Életed végéig aktívan követted a magyar belpolitikai élet történéseit. Nem
maradtunk egy pártban, de sok mindenben egyetértettünk. Mindketten
kimondtuk: nem ezt akartuk, nem ezért küzdöttünk a kilencvenes évek
elején.

Kedves Béla bácsi!
Tartalmas, becsületes és tisztességes életutat jártál be. Köszönjük Neked

azt a sok munkát, amit a rendszerváltásért, az I. kerületért és annak pol-
gáraiért tettél. 

Szomorúan búcsúzunk Tõled. Isten Veled!
Egykori képviselõtársad: Vecsey András 

Közmeghallgatás a kerületben

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselõ-testülete
2009. június 18-án 17.00 órai kezdettel a T-COM (volt MATÁV)
székházban (Budapest, I., Krisztina krt. 55.) közmeghallgatást
tart. Az írásban feltett kérdéseket, javaslatokat személyesen a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodáin (Budapest, I., Kapiszt-
rán tér 1., Attila út 12., illetve az Iskola u. 16.) 2009. június 15-
én, 12.00 óráig lehet leadni, illetve postán és e-mailen (kozmeg-
hallgatas@budavar.hu) eljuttatni.

Közmeghallgatás
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Százhatvan 
éve történt
A magyar honvédsereg 1849-ben, a dicsõséges tavaszi
hadjárat végén felszabadította Budát az osztrák meg-
szállás alól; e csatára emlékezünk május 21-én, a
Honvédelem napján. A Budavári Önkormányzat im-
már tíz esztendeje ezen a napon ünnepli a kerület
napját is. A közös rendezvényt a hagyományokhoz hí-
ven ez alkalommal is a városháza aulájában tartották.
A megemlékezés szónoka,  dr. Holló József Ferenc al-
tábornagy – a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bu-
davárért Emlékéremmel kitüntetett fõigazgatója –
Vágó Pál Budavár bevétele 1849. május 21-én címû
nagyalakú festménye elõtt értékelte a 160 évvel ezelõt-
ti nap jelentõségét.

– Ünnepel Budavár! – kezdte beszédét a hadtörté-
nész, majd felmutatta azt a két korabeli fegyvert, ame-
lyeket a múzeum a megemlékezés alkalmából emelt
ki a gyûjteménybõl, és mutatott be a közönségnek. Az
elsõ egy 1824-ben rendszeresített lovassági szablya
(ilyet viselt az oldalán többek között Damjanich,
Knézich és Bem), a másik egy 1837-ben készült gya-
logsági szablya. A magyar ostromlók mindkét kézi-
fegyverrel harcoltak a budavári összecsapások során.

Dr. Holló József Ferenc ezt követõen a szabadság-
harc résztvevõire utalva Kossuth Lajost idézte, aki
egyik levelében úgy fogalmazott: „ne emeljünk falat
polgár és katona közé, neveljünk honvédot belõlük!”
E gondolat ma is aktuális, hiszen a tartalékos rendszer
a világ minden táján az állampolgárok védelmében
mûködik – hangsúlyozta a szónok. 

A magyar forradalom és szabadságharc idején új
szavak, új fogalmak keletkeztek. A „honvéd” kifejezést
Kiss Károly író, hadtudományi szakíró, hadtörténész,
a 35-dik Máriás sorezred katonája használta elõször. A
szóösszetétel valójában a „közkatonát” helyettesítette.
Petõfi versben is megörökítette a szabadságharc hõse-
it, amikor így írt: Tiszteljétek a közkatonákat!

A magyar katona minden korban esküjéhez méltó-
an teljesítette kötelességét. Ezer éven keresztül állan-
dó harcban állt tatárral, törökkel, osztrákkal.
1848/49-ben Magyarországon nemzeti hadsereg
született. 1849. május 21-én Kossuth szavai szerint: a
magyar honvédelem dicsõ hadmûvelete zajlott le,
amelyet a magyar közvélemény joggal ünnepelt. 

A forradalom és szabadságharc egyik célja a mo-
dern polgári Magyarország megalapozása volt.  A ma-
gyar haderõ soraiban a Habsburgok ellen együtt har-
coltak a császári seregbõl átállt katonák, az önkénte-
sek, és a sorozott honvédek. 160 évvel ezelõtt, 1849.
áprilisában felszabadult a Duna-Tisza köze, május-
ban Görgey aratott gyõzelmet, majd Komáromban
Klapka György javasolta, hogy indítsák meg a harcot
Buda visszavételére. 

A csata 17 napig tartott. A hadsereg taktikája nem
a kiéheztetés, hanem az ostrom volt. A lõrésekkel, a
vastag falakkal és pincerendszerrel erõsített várat
négy császári-királyi zászlóalj védte. Parancsnokuk
Hentzi tábornok mûszaki tiszt volt, aki a harcban ha-
lálos sebet kapott. (Sírját, amely Budán található, ma
is a Magyar Honvédség gondozza.) 

A magyarok május 16-án rést lõttek a fehérvári ka-
punál, amelyen keresztül a várfalon belülre került a
sereg. Katonái élén részt vett a harcban többek között
Knézich Károly és gróf Leiningen-Westerburg Ká-
roly. A gyõztes ütközetet Görgey Artúr vezette. Az ost-
rom során 248 löveget lõttek ki a császáriakra, és a
harcban 5000 magyar katona esett el.

Május 21-én Görgey-re, a kiváló tehetségû hadve-
zérre is emlékezünk. A méltatlanul meghurcolt idõs
katona 1916-ban a budai gyõztes csata évfordulóján,
ezen a napon hunyt el. Buda visszavételének 160-dik
évfordulóján elõtte is fejet hajtunk – zárta beszédét
dr. Holló József Ferenc altábornagy.

Az ünnepi megemlékezés elsõ része zenei összeál-
lítással zárult. A dalcsokorban Herczku Ágnes nép-
dalénekes Pál István „Szalonna” hegedûkíséretével
1848-as somogyi népdalokat énekelt.  

r. a. 

Nagyszabású rendezvénysorozattal emlékezett
Joseph Haydn halálának kétszázadik évfordulójá-
ra a Budavári Önkormányzat. A kulturális prog-
ramok részeként pünkösdhétfõn került sor a Hor-
váth kertben található Haydn emlékmû megkoszo-
rúzására.  

Az ünnepségen Malina János zenetörténész a
Haydn Társaság elnöke köszöntötte az egybe-
gyûlteket. Mint elmondta, a Haydnnal kapcso-
latos legtöbb autográf és zenei dokumentum a
Széchényi Könyvtárban található. Az iratok a
két világháború között az Esterházy családnak
köszönhetõen kerültek Budára. Haydn össze-
sen negyvennyolc éven keresztül állt a család
szolgálatában, ebbõl huszonnyolc évet Magyar-
országon töltött. Esterházy Miklóstól létbiz-
tonságot és mûvészi önállóságot kapott, mi-
közben azt a kiváltságot is magénak tudta, hogy
a lehetõségekhez mérten közeli viszonyt ápol-
hatott a herceggel. 

Magyarországi tartózkodása alatt megismer-
kedett a verbunkos muzsikával, nagyra értékel-
te Bihari Jánost, a hallottakat pedig beépítette
mûveibe. 

Dr. Falvy Zoltán a Zenetudományi Intézet
nyugalmazott igazgatója az emlékmû történe-
tét felelevenítve kiemelte: örömteli, hogy az ön-
kormányzat gondját viseli az ötven évvel ezelõtt
felállított szobornak, hiszen sokan még a léte-
zésérõl sem tudnak. Így fordulhatott elõ, hogy
Haydn év alkalmából megtartott központi ren-
dezvények is elkerülték a Horváth kertet. 

Az emlékmû ötlete Vecsey Jenõtõl szárma-
zik, aki a háborús idõkben az OSZK zenemûtá-
rának vezetõjeként a budavári Esterházy-palo-
tából saját kezûleg mentette át a Nemzeti
Múzeumba a Haydn hagyatékot. Késõbb a kéz-
iratok visszakerültek az OSZK-ba és azóta is a
Várban vannak. 1959 volt az elsõ olyan év, ami-
kor lehetett külföldi zeneszerzõkkel foglalkoz-
ni. Ekkor született döntés az emlékmû felállítá-

sáról egyrészt Haydn, másrészt a Teremtés ora-
tórium tiszteletére. Mivel a mû és a zeneszerzõ
személye is köthetõ Budához, a szobor a
Horváth kertbe került. 

Az ünnepi beszédek után került sor a koszo-
rúzásra; az önkormányzat nevében dr. Nagy
Gábor Tamás polgármester és Sediánszky
János alpolgármester helyezte el az emlékezés
virágait az emlékmûnél. Ezt követõen a Ma-

gyar Haydn Társaság, a Farkas Ferenc Zene-
iskola, az egykori Budai Haydn Kórus és a Má-
tyás-templom Magyar Örökség-díjas ének, -és
zenekara koszorúzott. A kerületi Haydn meg-
emlékezések zárásaként a Krisztinavárosi Ha-
vas Boldogasszony templomban az Orfeo zene-
kar és a Purcell kórus adott ünnepi hangver-
senyt. 

A koncert elõtt dr. Nagy Gábor Tamás kö-
szöntötte a közönséget. Mint elmondta, elsõ
hallásra lehetetlen vállalkozásnak tûnik meg-
zenésíteni a világ teremtésének bibliai leírását,
ám a zeneszerzõnek mégis sikerült, hiszen

Haydn mûve már az 1798-as, a bécsi Schwar-
zenberg-palotában tartott zártkörû bemutatón
óriási sikert aratott. A komponista, aki maga
vezényelte az elõadást, késõbb így emlékezett a
jeles eseményre: ,,Hol jéghideg volt az egész tes-
tem, hol izzó hõséget éreztem, és többször is at-
tól tartottam, hogy szélütés ér.” Az elsõ nyilvá-
nos koncertet egy évvel késõbb tartották
Bécsben, majd 1800-ban Budán is bemutatták

a darabot. A nagyszabású díszelõadás József ná-
dor feleségének, I. Pál orosz cár leányának,
Anna Pavlovna hercegnõnek a nevéhez köthe-
tõ. A zeneileg mûvelt ifjú hercegnõ a magyaror-
szági látogatásukat kísérõ ünnepségsorozaton
– melynek keretében többek között Beethoven
is fellépett – emlékezetes hangversennyel kí-
vánt kedveskedni férjének, aki másnap ünne-
pelte születésnapját. A fenséges ajándék
Haydn Teremtés címû oratóriuma volt, mely
1800. március 8-án a budai királyi palotában a
zeneszerzõ vezényletével csendült fel a királyi
közönség elõtt.                                                      - pp -

Koszorúzás és hangverseny a zeneszerzõ emlékére

Joseph Haydn és Magyarország címmel nyílt ki-
állítás az MTA Zenetudományi Intézetében a je-
les zeneszerzõ halálának kétszázadik évforduló-
ján. A történelmi és zenetörténeti érdekességekkel
gazdagon illusztrált tárlattal avatták fel a
Táncsics Mihály utcai Erdõdy palotában mûködõ
intézmény múzeumának újjávarázsolt kiállító-
termeit.

Nyolc évnyi zárva tartás után a fenntartó
Magyar Tudományos Akadémia a Haydn év-
hez kapcsolódó kiállítás megrendezése alkal-
mából hozatta rendbe a Zenetudományi In-
tézetben helyet kapó Zenetörténeti Múzeum
kiállítótermeit. Tallián Tibor, a ZTI igazgatója
szerint a tárlat legfõbb értéke, hogy valós távlat-
ba helyezi Haydn magyarországi mûködését.
Hat egységen keresztül, eredeti dokumentu-
mok, partitúrák, kották és használati tárgyak se-
gítségével elevenednek meg a zeneszerzõ életút-
jának különbözõ aspektusai, miközben mód
nyílik a korszak kulturális életének és társadal-
mi viszonyainak bemutatására is. Felidézõdik a
folklór és a képzõmûvészet, teret kap a multi-
média, hiszen ami látható az egyben hallható is:
a kiállítás meghatározott pontjain Haydn mu-
zsikájában gyönyörködhetnek a látogatók. A
tárlat nem életrajzi ihletésû, hanem korszako-
kat és mûtípusokat jelenít meg. A templomi
környezetet megidézõ teremben egyházi mû-
vek, a színháziban operák kéziratai és díszletek
kaptak helyet. Külön termet szenteltek a szim-

fóniáknak és a kamaramûveknek, valamint a
kortársaknak. Utalva Haydn származására egy
parasztszobát is berendeztek, míg a népek ter-
me a közép-európai kultúra és Haydn mûvei-
nek kölcsönhatását vizsgálja.

Monok István a kiállítás anyagának jelentõs
részét a múzeum rendelkezésére bocsátó Or-
szágos Széchényi Könyvtár igazgatója kiemelte:
az OSZK zenemûtárában õrzött Haydn anyag
végre kikerül a könyvári keretek közül és ter-
mészetes környezetében tekinthetõ meg. 

A kiállítással egy idõben avattak fel egy
Haydn-korabeli, ritkaságszámba menõ, teljes
körûen restaurált Broadwood-zongorát. John
Broadwood, a kiállított zongora tervezõje és
Joseph Haydn egy évben, 1732-ben született.
Nem véletlen, hogy Haydn elsõ londoni kon-
certkörútján 1791-ben éppen abban az utcá-
ban szállt meg, ahol Broadwood manufaktúrá-
ja mûködött - mondta a zongora restaurálásán
két éven keresztül dolgozó Mácsai János zene-
történész. Akkoriban ugyanis szokás volt, hogy
a hangszergyártók megpróbálták megnyerni
maguknak a híres zeneszerzõket. A most be-
mutatott zongoratípus 1793-ban került forga-
lomba, újítása elsõsorban zengõbb, hangosabb
és szebb hangjában keresendõ, ennyiben felte-
hetõen Haydn zenéjére is hatással volt. Mácsai
János emlékezetett: Beethoven Broadwood
zongoráját Liszt Ferenc vásárolta meg, a hang-
szer jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeumban
látható.

Maróth Miklós, a Magyar Tudományos
Akadémia alelnöke a kiállítótér átadásán el-
mondta, hogy a 450 négyzetméteres új kiállító-
tér megnyitását azért kapcsolták a Haydn évfor-
dulóhoz, mert személyében az egyik legjelentõ-
sebb magyar zeneszerzõt köszönthetjük. Évtize-
dekig élt Magyarországon, ez idõ alatt muzsiká-
jába nem csak beépítette a magyar zenét, ha-
nem elterjesztette egész Európában. Aki a ze-
neiskolákban hangszeren kezd tanulni, óhatat-
lanul összetalálkozik Haydn szerzeményeivel,
hiszen a magyar zeneoktatás nagyrészt ezekre a
mûvekre épül – emlékeztetett Maróth Miklós.
A Hazai Miklós Hamburgban élõ magyar or-
vos és felesége ajándékaként a múzeumhoz ke-
rült zongorát Komlós Katalin és Zádori Mária
Haydn darabokból és angol dalokból összeállí-
tott koncertje avatta fel. 

Haydn Budára költözött 

Hangverseny a zenepavilonban
Június 18-án 16.45 órától 17.30-iga Magyar Állami Népi

Együttes ad zenekari koncertet a budavári zenepavilonban,
a Mátyás templom melletti parkban. A szabadtéri hangver-
seny ingyenes, minden érdeklõdõt szeretettel várnak.   

Magyar Emlékekért 
a Világban Egyesület
(Magyar Kultúra Alapítvány székháza,
Budapest, I., Szentháromság tér 6.)

Június 16. kedd, 18 óra: Közlekedési emlékeink (III.) A
magyar óceánrepülõk emlékeinél - Szabó Attila (MMKM)
fõmunkatárs elõadása. Vendégünk Magyar János géppa-
rancsnok, óceánrepülõ. Köszöntõt mond Gáspár János.

Mono Galéria
(Budapest, I.,. Ostrom u. 15.)

Június 18-tól július 4-ig Horváth Gábor fotómûvész ki-
állítását tekinthetik meg.

Magyar Nemzeti Galéria
(Budavári Palota, Dísz tér 17.)

Június 20., szombat: Múzeumok éjszakája. Kiállítások
és tárlatvezetések 19.00-24.00 óráig: A Mûvészház

1909-1914. Lengyel és Magyar grafika 1918-1939.
Borsos József festõ és fotográfus (1821-1883) címû idõ-
szaki kiállítás megnyitója. Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem-MNG Projekt. Éjszakai vezetés A Habsburg ná-
dori kriptában. A Kupola panorámaterasza  várja vendé-
geit erre az éjszakára!

GGyyeerreekkpprrooggrraammookk  1177..0000--1199..0000  óórrááiigg::  Bábkészítés,
sokszorosító eljárások a krumplinyomástól a linóleum-
metszésig.

SSzzíínnhháázzii  pprrooggrraammookk:: A férõhelyek korlátozott száma
miatt a színházi elõadásra a Nemzeti Galéria pénztárában
válthatók meg a jegyek, amelyek tartalmazzák a Mú-
zeumok Éjszakája belépõjegyét is. Bõvebb információ:
www.mng.hu.

Felolvasóest a Márai könyvtárban
Az író könyvtára felolvasóest sorozat keretében 2009. jú-
nius 16-án, kedden 18 órától Bächer Iván és Békés Pál
lesz a vendégünk. Helyszín: Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár Márai Sándor Könyvtára (1016 Budapest, Krisztina
krt. 87-91.) Minden érdeklõdõt várunk!

Királyi Borház és Pincemúzeum
(Budapest, I., Szent György tér)

Június 19-én 20.30 órakor: Mozart-est Kocsis Zol-
tánnal (esõnap: június 20.) A Nemzeti Filharmonikus
Zenekar tagjaiból alakult Grazioso Kamarazenekar kon-
certsorozatának I. része. Jegyinformáció: 267-1100,
www.kiralyiborok.com

Tabáni Teázó
(Budapest, I., Attila út 27.)

Vereczkey Szilvia iparmûvész kiállítása. Megtekint-
hetõ június 23-ig, hétfõtõl-szombatig 10-24 óráig, va-
sárnap: 12-23 óráig.

Felsõvízivárosi 
Szent Anna templom
(Budapest, I., Batthyány tér 7.) 

Június 27-én, szombaton 19 órakor orgonahangver-
senyt ad Balasi Barnabás a templom orgonistája. Mû-
soron: D. Buxtehude, J. S. Bach, C. Franck mûvei és im-
provizációk. A hangverseny fõvédnöke: Jánosa Do-

mokos plébános, az I. kerület díszpolgára. Mûsorvezetõ:
Aliquander Konrád. Vetített képes hangverseny. Ope-
ratõr: Tóth Lajos. A belépés díjtalan!

SZÜNIDÖDÖ programok 
a Budavári Mûvelõdési Házban

2009. június 26. 10.00 óra:Cérna és cukor - kézmûves
foglalkozás.  

A program ingyenes! A Cérna és Cukor foglalkozások
során a gyerekek játékos formában, beszélgetve isme-
rik meg a kétkezi alkotás, a varrás rejtelmeit. A 45-60
perces kreatív játék során állatfigurákat, illetve egyéb
tárgyakat készítenek, melyeket a gyerekek haza is vi-
hetnek magukkal. Információ: Tenkes Brigitta 06-20-
967-5519.

2009. június 29. 17.00 óra: Magyarok muzsikája -
Rendhagyó zenei óra a Téka Együttessel. 

A program ingyenes! A gyerekek kóstolót kapnak a
Kárpát-medence eredeti magyar népzenei világából, né-
pünk hagyományaiból, szokásaiból. Elõadásukat kedvcsi-
nálónak szánják, ezért bemutatják a magyar népzene táj-
egységi hasonlóságait, különbségeit; megmutatják a ma-
gyar népzene kedvelt hangszereit, a gyerekek dalokat,
táncokat tanulhatnak. 

Programok

#KL

Malina János zenetörténész a Haydn Társaság elnöke ismertette a zeneszerzõ életútjának fõbb állomásait
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Öt mester üzenete Erdélybõl
Az ünnepség dr. Nagy Gábor Tamás hivatalos be-
jelentésével folytatódott. A polgármester ismer-
tette a képviselõ-testület döntését, amely szerint
Budavár Önkormányzata 2009-ben Kányádi
Sándor költõt, mûfordítót tüntette ki a díszpol-
gári címmel. Díszes oklevél rögzíti, hogy Kányádi
Sándor immár jogosult a Budavár díszpolgára
cím használatára, és a kitüntetéssel járó gyûrû vi-
selésére.

Az elismerés bejelentése után elsõként dr.
Nagy Gábor Tamás mondott személyes hangú
köszöntõ beszédet: – Vannak emberek, akiknek
a legfõbb titulusa a vezeték-és keresztnevük. Az
idei ünnepelt is ilyen ember: legkevesebb húsz
különbözõ díj, kitüntetés, birtokosa, címeit hosz-
szasan sorolhatnánk, akár a magyar királyok mél-
tóságait – legfõbb titulusa mégis, a gondolatait,
mûveit, lényét védjegyként jelzõ vezeték- és ke-
resztneve: Kányádi Sándor. 

„Az író jövõje mindig zsúfolásig van szavakkal.
A probléma az, hogy sohasem tudja, melyek is
ezek a szavak” – idézte a polgármester, aki ezúttal
az erdélyi mûveltség öt kiemelkedõ alakját, Ta-
mási Áront, Márton Áront, Zsögödi Nagy Imrét,
Benedek Elek apót és Kós Károlyt hívta segítsé-
gül Kányádi Sándor méltó köszöntésére. 

– Tamási Árontól megtanultuk, hogy „nem is
lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy
megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a
tarka és zegzugos világot, a megbocsátandó embe-
reket, az egymásra morgó népeket; s amikor min-
dent megismertünk, amennyire lehetséges, ak-
kor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk.”
Sütõ András azt írja Tamási Áronról, hogy piszt-
ráng természet élt benne. A mai ünnepeltünk jel-
lemére is illik ez a megállapítás: benne is a piszt-
ráng természete él, vérével rokon a patak, szívé-
ben csörgedez, csobog – és õ is az ár ellen úszva ke-
resi a mindennapok tiszta vizeit, mindig a forrás
közelében maradva. Így tesz õ mióta nyolcvan
esztendeje Nagygalambfalván meglátta a napvilá-
got. A földet, amely meggyötörten is gyönyörû. A
vidéket, amit magában hord legbelül. A tájat,
ahol a keserû a szájban édessé ízesül, és hol a szik-
lás bérceken gyopárként szavak kapaszkodnak. E
nyolcvan esztendõ alatt pedig az õ egyenes beszé-
de, igazat keresõ költészetének szavai nemzedé-
kek lelkének, szellemének kovászává lettek.

A másik Áron, Márton Áron, Erdély püspöke,
sem felejthetõ ki, aki jelmondatául azt választotta
„Non recuso laborem” – nem futamodom meg a
munkától. Nem futamodott meg, nem hagyta
cserben véreit, sõt a diktatúra legnehezebb évei-
ben állhatatosságával, kitartásával, hitet, lelki
erõt, példát adott a székelyeknek.  

Zsögödi Nagy Imre festõ, gazdálkodó, irogató
székely ember, ahogyan õ fogalmazta: Csíkország
szülötte és megörökítõje. Állandó témája a ter-
mészet, a székely nép és a székely világ volt. Noé
bárkája felé címû képe ihlette Kányádi Sándort,
hogy verset írjon a festmény hátára. Zsögödi Nagy
Imre olyan ember volt, akinek fejében rendben
álltak a dolgok. Szerette nevén nevezni az élet ese-
ményeit. Amikor 1945-ben csíkzsögödi otthonát
feldúlták, kifosztották az oroszok, állatait elhaj-
tották, mezõgazdasági gépeit, szerszámait szét-
hordták,  felháborodottan csak ennyit mondott:
„Uram, ezek a banditák engem tönkretettek!” A

„banditákat” emlegette 1950-ben is, amikor eltá-
volították a képzõmûvészeti fõiskoláról, és tõlük
féltette Vihar címû képét, amelyet valójában
1956-ról festett. Egy helyütt ezt írja: „Vajon az
egészséges népnek a szelleme nem olyan-e, mint a

vert színarany? Összetörhetõ, de mégis azonnal
felismerhetõ.” 

Benedek Elek vallotta, hogy „a legzseniálisabb
író is kudarcot vall, ha tehetségéhez nem járul
mélységes mély kedély s mindenekfelett: a gyer-
mekvilágnak erõs szeretete.” – folytatta beszédét
a polgármester.  Lehet-e találóbb üzenet annak,

ki három évtizeden át egy gyermeklap, a Nap-
sugár szerzõjeként kereste kenyerét, mint amit
Elek apó 1888. februárjában a képviselõházi fel-
szólalásában mondott: „Annak, ki gyermek-
könyv írásába fog, kell hogy érezze vagy érezte le-
gyen valaha a családi élet melegét, kell hogy része-
se legyen, vagy lett légyen valaha a családi élet örö-
meinek és aggodalmainak; kell hogy le tudjon

szállni a gyermekvilág esze járásához,
kedvteléseihez, s éppen nem felesleges,
ha mindezekhez lelkében van még a
gyermekével rokon vonás: egy csepp na-
ivitás.” 

Kós Károly tekintete és kézszorítása is
végigkísérte útján, ki hajlékot Istennek,
hajlékot embernek, kõbõl, fából emelt
– a léleknek pedig várat rakott, nem kõ-
bõl, nem fából, hanem kõnél, cserefá-
nál erõsebb igékbõl. Így hangoznak az
idõben is messze hangzó, kiáltó szavak:
„Régi zászlónk összetépve, fegyverünk
csorba – lelkünkön bilincs. De tudom:
talpra kell állanunk mégis. De tudom:
újra kell kezdenünk az izzadságos, nehéz
munkát. Tudom: vágni fogjuk kemény,
vad sziklába az utat, melyen egy kemény,
régi nép lép majd velünk és utánunk új-
ra csak felfelé! A mi igazságunk: a mi
erõnk. Az lesz a mienk, amit ki tudunk
küzdeni magunknak.”

Budavár Díszpolgára idén egy olyan
ember, aki – Kós Károly megfogalmazá-
sában – a bátrak közé tartozik, a harcol-
ni akarók, a kötelességtudók, a látni
akarók, az elõrenézõk közé: olyan em-
ber, aki maga is kõnél, cserefánál erõ-
sebb igékbõl rakott várat lelkünknek.
Világ felé forduló megértése és a megér-
tetés küldetése az erdélyi és a teljes ma-
gyar irodalom legnagyobbjai közé eme-
lik õt: azok sorába, akik belsõ vidékein-

ket õrzik, hogy nekünk és fiainknak otthonunk
és életünk legyen. Mert bármerre vezet utunk, mi
is úgy vagyunk, mint a pásztor, ki jót húzva a tisz-
ta forrásból útjait kezdi járni hegyeken-völgye-
ken. E forrás azonban patakokká növekedve elkí-

séri, átszövi egész életét – és valahányszor nekiha-
sal a pataknak, hogy szomját oltsa, valójában min-
dig a legelsõ forrás fölé hajol. Ilyen forrás, ilyen
otthon, ilyen éltetõ erõ a szó, a költészet, az anya-
nyelv ízessége, melyet az ember, kit ma köszön-
tünk és ünnepelünk, tisztán megõrzött és meg-
õriz nekünk. 

Azzal kezdtem, hogy vannak emberek, akik-
nek a legfõbb titulusa saját neve – mondta zársza-
vában dr. Nagy Gábor Tamás. Mi csodát terem-
teni nem tudunk – csupán örömünket, tisztele-
tünket és köszönetünket kíséreljük meg kifejez-
ni e jelképpel, a Budavár díszpolgára címmel, –
köszönetünket azért, hogy közöttünk van. És mi-
kor átnyújtjuk ezt a kitüntetést, mindvégig tud-
juk, hogy sem ez, sem pedig másmilyen – méltán
megérdemelt díj és cím – nem lesz sohasem
olyan rangos és nemes, mint maga a név: Ká-
nyádi Sándor. 

Barátok és tisztelõk

A polgármesteri beszéd után Budavár új díszpol-
gárát Melocco Miklós szobrászmûvész köszön-
tötte. – Féltékeny vagyok a szavaira – vallotta
meg laudációja elsõ mondatában a mûvész – hi-
szen tudom, hogy Kányádi Sándor mirõl beszél.
Ugyanazt mondja, amit a világról magam is gon-

dolok. Saját súlytalanságomról is nála olvastam.
Az õ apja az én apám is. Azonosak az érzések, az él-
mények. Melocco Miklós egy Kányádi verssel, a
Vannak vidékek Elõhangjával fejezte be köszön-
tõjét.

A Kaláka együttes – amely egykor az I. kerület-
bõl indult – 1981-ben zenésítette meg az Elveszett
követ címû Kányádi verset. Repertoárjukban egy-
re gyarapodtak a Sándor bácsi által írt, felnõttek-
nek és gyerekeknek szóló költemények, amelyek-
bõl több válogatást is kiadtak. (Gryllus Dániel mo-
solyogva mesélte, hogy legutóbb egy rendezvé-
nyen Kaláka helyett Kányádi együttesként mutat-
ták be a zenekart.) A díszpolgári ünnepségre a köl-
tõ dalaiból hozott egy csokorra valót a négytagú
Kaláka. Becze Gábor, Gryllus Dániel, Gryllus
Vilmos és Radványi Balázs a költõ születésnapja
alkalmából, május utolsó hetében Erdély több te-
lepülésére is elkísérte Kányádi Sándort.

A zenés köszöntõ után dr. Nagy Gábor Tamás
a Kányádi család jelenlévõ tagjait, a költõ felesé-
gét, testvérét, fiait és unokáit üdvözölte. 

A budavári díszpolgárok nevében Bakó Anna-
mária személyes emlékeit, és barátságuk történe-

tét idézte fel, amikor „Sancho Panzaként” kísérte
Kányádi Sándort az író-olvasó találkozókra. A
Litea Könyvesbolt vezetõje – saját hivatására utal-
va úgy fogalmazott – ezúttal a kultúraközvetítõ, a
könyvterjesztõ köszöni a költõi életmûvet, amely-
nek alkotója a Székelyföldrõl indult világhódító
útjára. Jelképértékû, hogy Sándor bácsinak 2008.
óta a Várban, Elek apó kútjával szemben van az
otthona. A rövid köszöntõ végén Bakó Anna-
mária egy „soha el nem hervadó virágot", azaz egy
Budavár címerével díszített mézeskalácsszívet, és
Lászlóffy Aladár kötetét adta át az ünnepeltnek.

Az est következõ felszólalója Bunta Levente,
Székelyudvarhely polgármestere az „anyaváros”
üzenetét hozta el. Maga 1981-ben véste a hegedû
pallójába a költõ sorait: „Az ember ott kezdõdik,
és ott a pakulár, ha jól fogja a botot, s ha szépen

furulyál.” Pályája során sokszor jutnak eszébe
Kányádi Sándor versei, sokszor nyúl az igazságot
kimondó költõ gondolataiért. Kányádi a mi köl-
tõnk: székelyföldi, erdélyi, a magyarság és Európa
költõje – zárta szavait Bunta Levente.

Az est fénypontjaként dr. Nagy Gábor Tamás
ünnepélyes keretek között átnyújtotta a költõnek
a kerület címerével díszített aranygyûrût, és az ok-
levelet.  Kányádi Sándor a Játszva magyarul címû
versébõl idézett gondolatot írta be Budavár
Aranykönyvébe: ,,Aki megért/s megértet/egy
népet/megéltet”.

Kányádi Sándor immár díszpolgárként mon-
dott rövid beszédet. Elmondta, hogy õ maga kato-
nanép fia, õsei székely határõrök voltak. Nem vé-
letlen, hogy Székelyudvarhely a kerület testvérvá-
rosa, hiszen ott is állt valaha egy nagy jelentõségû
erõd, Budvar, amely Attila öccsének vára volt.
Helyén ma hallgatag szarvasok poroszkálnak. A
hun király testvéröccsére, Budára Arany János re-
gével emlékezett. 

A díszpolgári ünnepség vendégeit fogadás vár-
ta, miközben Kányádi Sándor számolatlanul de-
dikálta versesköteteit. a.

Budavár díszpolgára: Kányádi Sándor Fenyvesi Félix Lajos

Születésnapi vers 
Kányádi Sándornak

Ki tudja, hol van Galambfalva?
Kolozsváron költõ
háza, hol?
Habfényû éjben verse fölé
a messzi Isten lehajol.

És világ közepe merre van?
Mindig ott, ahol
tûnõdve vár.
Budán, május-lombú téren,
vendégváró sziklakútja áll.

Alkonyórán árnyak ülnek padon:
Kós Károly,
Lászlóffy Aladár…
Kõ alól feltörõ szó étkük,
s indulnak, ha éjfélre jár.

A mindenség költözött ide:
hargitai pásztor
bölcs szava,
szatmári harangok, fák, falvak,
Szenci Molnár nagy bánata.

Magyarnyelv édes tengere
zúg benned,
mindig-reménykedõ;
te: Erdélyhegedû, 
kire ostorral ütött a zsarnok idõ.

Látom, nem pihensz, asztalodon
toll és papír,
örök holdmécses.
Hogy élni, halni legyen erõnk,
írj soká hû Nyolcvanéves!

Bunta Levente Székelyudvarhely polgármestere és dr. Nagy Gábor Tamás Budavár polgármestere gratulál a kitüntetettnek

A vízivárosi óvodások verses-dalos mûsort hoztak ajándékba Sándor bácsinak

Melocco Miklós szobrászmûvész köszönti az új díszpolgárt
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Továbbra is alacsony szinten stagnál a kerület területén
elkövetett bûncselekmények száma. Életellenes bûn-
cselekmény nem történt, ezúttal pedig a trükkös tolva-
jok is elkerülték az elsõ kerületet – tájékoztatta a
Várnegyedet dr. Kesztyûs Rudolf. A polgárõrség támo-
gatásával folyamatosan zajlanak a közlekedési, közbiz-
tonsági és hajléktalan akciók. Utóbbi keretében a
Víztározó környékén számolták fel a fedél nélküliek szál-
lásait. Jó hír, hogy hamarosan hat fõvel bõvül a kerületi
kapitányság létszáma, aminek köszönhetõen tovább
erõsödik a közterületi rendõri jelenlét. 

Álrendõrök raboltak
Két magát rendõrnek kiadó férfi kirabolt egy fiatalkorú
fiút fényes nappal a Vérmezõn. A sértett elmondása sze-
rint egy ismeretlen azzal szólította meg, hogy a parkban
egy hozzá hasonló fiatalember kirabolt egy idõs hölgyet,
ezért adja át mobiltelefonját és ékszereit beazonosítás-
ra. A megrémült sértett követte az álrendõrt az elköve-
tés állítólagos helyszínére, ahol átadta értékeit a férfi-
nek. Kisvártatva megérkezett egy másik álrendõr is, aki
a „nyomozás érdekeire” hivatkozva sürgõsen félrehívta
társát, majd elmenekültek a helyszínrõl. 

Meghiúsult a postarablás
A postai alkalmazottak lélekjelenlétének köszönhetõen
zsákmány nélkül menekültek el a Batthyány utcai pos-
tahivatal támadói. A két férfi május 8-án a kora délutáni
órákban rontott be a postára, fellökték a biztonsági õrt
és a bevétel átadását követelték az alkalmazottaktól.
Bár mindketten fegyvernek látszó tárgyat fogtak a ke-
zükben, a postáskisasszonyok nem ijedtek meg a táma-
dóktól, egyikük megnyomta a pánikgombot, ami elriasz-
totta a portarablókat. A bûnözõk távozása után közvet-
lenül kiérkezõ rendõrök forró nyomon kezdték meg a
nyomozást. 

Graffitizõk rendõrkézen
Ezúttal három fiatalkorú gondolta úgy, hogy sajátos raj-
zokkal „díszíti” a falfirkáktól nemrégiben megtisztított
Attila út házait. Tervüket csak részben tudták megvaló-
sítani, mert a kerületi rendõrjárõr tetten érte az önmeg-
valósítás e különös módját választó gyerekeket, akik el-
len rongálás miatt indítottak eljárást.  

Tizenéves rablókat keresnek
Május 29-én az esti órákban három tizenéves bántalma-
zott, majd kirabolt egy hasonló korú fiút a Déli pályaud-
var közelében. A támadók figyelmeztetés nélkül ütlegel-
ni kezdték a sértettet, majd egyikük egy késsel értékei-
nek átadására kényszeríttette. A feltételezhetõen fiatal-
korú rablókat nagy erõkkel keresi a rendõrség.

Visszatértek a trükkös tolvajok
Minden bizonnyal azonos az elkövetõje az utóbbi hetek-
ben elkövetett trükkös lopásoknak. Az elkövetõk mind-
két esetben a Vízmûvek dolgozóinak adták ki magukat.
Elsõ alkalommal a Naphegyen arra hivatkoztak, hogy
szivárgás miatt a csaptelepeket kell ellenõrizniük.
Miután bejutottak a kiszemelt lakásba, egyikük megját-
szotta, hogy ellenõrzi a szanitereket, e közben társának
sikerült nagyobb összegû készpénzt magához vennie.
Egy héttel késõbb víznyomás ellenõrzésre hivatkozva
kértek bebocsátást a Várszoknya egyik lakásába, ahon-
nan szintén készpénzt loptak el. Dr. Kesztyûs Rudolf ez-
úton is arra kéri a kerület lakosságát, hogy idegent ne
engedjenek be lakásukba addig, amíg személyazonos-
ságát hitelt érdemlõen nem tudták ellenõrizni. A közmû-
szolgáltató cégek munkatársai rendelkeznek fényképes
igazolvánnyal, valamint egy olyan vonalas telefonszám-
mal, ahol igazolják õket. 

Lebuktak a motortolvajok
A kerületi rendõrök éjszakai járõrözés közben a Czakó
utcában megállítottak egy világítás nélkül haladó szlo-
vák rendszámú autót. Igazoltatták a jármûben ülõket, a
sofõrnek és utasának azonban nem voltak papírjai, ezért
a kocsi átvizsgálása mellett döntöttek. Jónak bizonyult a
rendõrök szimata, ugyanis a hátsó ülés mögül hidegvá-
gó, cérnakesztyûk és egy lelakatolt robogó került elõ.
Mint a kihallgatás során kiderült, a motort nem sokkal
korábban a környéken lopták el.

Csalók rendõrkézen 
Kis híján sikerült több millió forintot kicsalni idõs áldoza-
tuktól annak a négy elkövetõnek, akik közül hármat el-
fogott a rendõrség. A bûnözõk az utcán szemelték ki ál-
dozatukat, akivel elhitették, hogy napokon belül tönkre-
megy az az elsõ kerületi bank, ahol megtakarított pén-
zét tartja. Rávették, hogy még aznap vegye ki a pénzt,
amit õk átvisznek egy megbízhatóbb és jobban kamato-
zó számlára. Kétmillió forintot sikerült is felvenniük, a
többi pénzre azonban néhány napot várniuk kellett,
ugyanis akkora összegrõl volt szó, amit csak elõzetes
bejelentést követõen ad ki a bank. Ez volt a sértett sze-
rencséje, ugyanis idõközben rokonai értesítették a rend-
õrséget így az idõs embert hétvégére vidékre utaztató,
majd a bankba visszatérõ két bûnözõt sikerült tetten ér-
ni. Harmadik társukat a tárgyaláson fogták el, azonban
kiderült, hogy cselekvõképességét kizáró gondnokság
alatt áll, ezért a rendõrök kénytelenek voltak szabadon
engedni. A negyedik csaló jelenleg is szökésben van. 

Botcsinálta kasszafúrok 
A betörõk elõször csákánnyal kibontották egy pénzváltó
falát, majd kiemelték az ott található széfet. Miután a
több millió forintot tartalmazó trezort nem tudták kinyit-
ni zsákmányukat egy molnár kocsival próbálták bizton-
ságosabb helyre szállítani. A háromfõs társaság azonban
feltûnt a rendõröknek, akik nyakon csípték a bûnözõket.

Közös járõr a közbiztonságért
Június elsejétõl közös polgárõr-rendõr járõrök teljesíte-
nek szolgálatot a kerületben. A lakosság biztonságérzet-
ének növelését célzó kezdeményezésnek köszönhetõen
a jövõben állandó rendõri jelenlétre lehet számítani a
kerület legfontosabb pontjain. 

Ellenõriz a BRFK
A turisztikai szezonban napi rendszerességgel tart ellen-
õrzéseket a fõváros frekventált közterületein a
Budapesti Rendõr Fõkapitányság. A budai Várra és a
Gellérthegyre is kiterjedõ demonstratív jellegû akcióso-
rozat célja a bûncselekmények megelõzése, illetve az
idegenforgalommal kapcsolatos szabálysértések vissza-
szorítása. 

A május óta tartó idegenforgalmi fokozott ellenõrzé-
seken a rendõri erõk mellett munkaügyi felügyelõk, pol-
gárõrök és a Fõvárosi Közterület-felügyelet munkatár-
sai is részt vesznek. A hangsúly a láthatóságon van, a cél
a lakosság és a turisták szubjektív biztonságérzetének
növelése, valamint az, hogy elriasszák a közterületekrõl
a bûnelkövetõket. Ennek érdekében a turisztikai szem-
pontból kiemelt budapesti helyszíneken a Belvárosban,
illetve a Várban és a Citadella környékén napi rendsze-
rességgel végeznek gyalogos járõrtevékenységet.
Kiemelt figyelmet fordítanak a zsebesek és körözött
személyek kiszûrésére, az illegális árusítás, kéregetés
megszüntetésére, valamint a pirosozás és más tiltott
szerencsejáték felszámolására. A bûncselekmények
megelõzése mellett az ellenõrzések a parkolási kihágá-
sokra is kiterjednek. 

Kék hírek

ÁNTSZ felmérés 
az interneten
Az ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti és Mód-
szertani Központja 2009. május 25. és  június
20. között országos reprezentatív adatfelvételt vé-
gez a lakosság egészségi állapotára vonatkozóan.
Kihasználva az internet adta lehetõségeket, a la-
kosságot – 196.000 fõt – levélben kerestek meg
azzal, hogy a kérdõívet töltse ki az interneten. (A
kérdõív az alábbi helyen található meg:
www.olef.oszmk.hu). A válaszadás mindössze
10-15 percet vesz igénybe. A felmérés, tekintettel
arra, hogy kistérségi szinten reprezentatív, jó ké-
pet fog adni a lakosság egészségi állapotáról,
egészségügyi ellátásáról, egészségmagatartásáról.
Tekintettel arra, hogy minden településrõl csak
néhány fõt kérdeznek meg, fontos, hogy õk vála-
szoljanak. A kapott adatokra alapozva pályázni
tudnak a lakosság egészségi állapotának javításá-
ra, megelõzési programokra, illetve késõbbiek-
ben ugyanezzel a módszerrel mérni lehet majd
egyes megelõzési programok hatékonyságát.

Vecsey András tabáni képviselõ hívó szavára idén
is megküzdhettek egymással a kerületi templo-
mok és plébániák híveibõl összeállított focicsapa-
tok. A Czakó utcai Sport és Szabadidõközpont-
ban tizenhatodik alkalommal megrendezett I.
Kerületi Egyházak Labdarúgó Bajnokságán dr.
Fenyvesi Máté végezte el a kezdõrúgást. 

A csapatokat köszöntõ dr.
Nagy Gábor Tamás a közösség-
építõ hagyományok tiszteleté-
re hívta fel a figyelmet. A pol-
gármester szerint az I. Kerületi
Egyházak Labdarúgó Bajnok-
sága azért egyedülálló és kivéte-
les, mert alkalmat teremt arra,
hogy az egyházi keretek között
mûködõ közösségek a világi
életbe kilépve és vendégjátéko-
sokkal kiegészülve a sportot se-
gítségül hívva elõsegítsék a lo-
kálpatrióta értékrend terjeszté-
sét. Hasonlóképpen véleke-
dett dr. Fenyvesi Máté, aki a
sport összetartó erejét hangsú-
lyozta. A Ferencváros és a válo-
gatott egykori kitûnõsége rá-
mutatott: mai közállapotain-
kat elnézve egyre inkább szük-
ség van az emberek számára si-
kerélményt nyújtó, alulról jö-
võ kezdeményezésekre. 

Fehér Ferenc a sportközpont
igazgatója Fenyvesi Máté em-
beri kvalitásait méltatta. A Fra-
dival többek között a Vásár-
városok Kupáját is elnyerõ lab-
darúgó ugyanis még aktív spor-
tolóként megszerezte az állator-
vosi diplomát. Míg a többiek az
edzések után szórakozni men-
tek, Fenyvesi Máté inkább a
könyveket választotta és megte-
remtette a sport utáni életének
alapjait – emlékeztetett Fehér

Ferenc. Az esõbe hajló, borús idõ sem vette el a
foci szerelmeseinek kedvét a játéktól, így idén is
tizenegy csapat szállt harcba a vándorkupáért.
Bár a létszám nem változott, mégis akadt új csa-
pat, a Tabáni Szent Sasok ugyanis elõször vettek
részt a bajnokságban. 

Mivel tavaly a Szent Anna Sördögök harmadik
gyõzelmükkel végérvényesen elhódították a tró-
feát, idén a védnökséget elvállaló Orbán Viktor-
nak köszönhetõen új serlegre került fel a gyõztes
neve. A miniszterelnök a kezdetektõl fogva támo-
gatja a rendezvényt és ajándékokkal kedveskedik
a csapatoknak. 

Legjobban a két évvel ezelõtt gyõztes, de az el-
múlt évben gyengébben szereplõ Szilágyi Dezsõ
téri református templom csapata fogadkozott,
hogy a Sördögök nyomdokaiba lépve idén má-
sodszor is elhódítja a kupát. Végül a vártnál
könnyebben sikerült teljesíteni a tervet, a refor-
mátusok végig meggyõzõ játékkal rukkoltak elõ
és megérdemelten nyerték meg a bajnokságot,
ezzel nagy lépést téve a serleg végleges megszerzé-
se felé. Szintén a Szilágyi Dezsõ téri csapat adta az
idei gólkirályt, a tízgólos Csõke János, és a leg-
jobb kapust Gulyás Gábor személyében. A leg-
jobb mezõnyjátékos a Budai Kapucinus temp-
lom csapatát erõsítõ Környei Mátyás lett, a kö-
zönségdíjat a Szent Flórián görög katolikus
templom vihette haza. 

A legfiatalabb játékosként külön ajándékot
kapott a Bécsi kapu téri Evangélikus templom
második csapatában játszó tízéves Birher Marci.
Idén elõször díjazták a legidõsebb csapattagot,
az elismerést a Tabáni Szent Katalin plébánia
hatvanegy éves védõje, Virág Gábor vehette át. 

Végeredmény: Szilágyi Dezsõ Téri református
templom, Krisztinavárosi Plébánia, Budai Kapu-
cinus templom, Budavári Mátyás templom, Szent
Anna Sördögök, Szent Anna plébánia 2., Tabáni
Szent Sasok, Tabáni Szent Katalin plébánia, Bécsi
kapu téri evangélikus templom 1., Bécsi kapu téri
evangélikus templom 2., Szent Flórián görög kato-
likus templom.

K. Á.

Fenyvesi Máté a Czakón

Egyházi foci, világi díjak

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

A rendezvény megnyitóján dr. Nagy Gábor Ta-
más arra hívta fel a figyelmet, hogy pünkösd mi-
att idén egy héttel korábban jött el a budavári gye-
reknap, ami korántsem baj, hiszen így kétszer ün-
nepelhetnek a kerületi gyerekek. A polgármester
szerint minden nap gyermeknap, amikor együtt
vagyunk gyermekeinkkel, az pedig a szülõkön
múlik, hogy ezeket az alkalmakat tartalommal
töltsék meg. Kányádi Sándor Budavár új díszpol-
gára egyik versében azt írja, hogy gyerekként egy

kiállításon, amikor senki sem látta, felpróbálta
Arany János kalapját. Nagy volt a fejfedõ, egészen
a válláig csúszott, de azt gondolta, hogy egyszer bi-
zonyosan belenõ. Azóta eltelt néhány évtized, és
Kányádi Sándor méltó lett Arany János kalapjá-
ra. Mindenkinek megvan a maga kalapja, tehet-
sége, aminek kibontakoztatásában leginkább a
szülõk segíthetnek. A vári gyermeknap egy olyan
esemény, ami kedvet csinálhat színházhoz, tánc-
hoz és zenéhez, vagy éppen az állatokhoz ezért is
fontos, hogy évrõl-évre egyre többen jöjjenek el a
programra – hangsúlyozta dr. Nagy Gábor
Tamás, majd rámutatott: május a megújhodás
hónapja, melyet az anyák napja és a gyermeknap
foglal keretbe. 

A szervezõk nem bíztak semmit a véletlenre, és
a már jól bevált programokat hozták el a Várba.
A legtöbb gyerek a pónikra volt kíváncsi, a vállal-
kozó kedvûek a békésen körbesétáló hátasokra
is felültek, míg a családok együtt próbálhatták ki
a pónifogatot. Szintén sokakat vonzott az alkal-
mi állatsimogató, a bátor apróságok magától ér-
tetõdõ természetességgel közeledtek a karámba
terelt gidákhoz és bárányokhoz. Gyerekekkel telt
meg a Polgármesteri Hivatal épülete is, ahol arc-

festés, gyöngyfûzés és csuhébaba-készítés várta az
érdeklõdõket, míg a szponzoroknak köszönhe-
tõen mindenkinek jutott egy pohár ital és harap-
nivaló. 

A téren Fábián Éva mesével és népzenével fo-
gadta a kicsiket, majd a Fogi Színház mûvészei-
nek tolmácsolásában Süsü a sárkány története
elevenedett meg a színpadon. Együtt énekelt a
gyerekekkel a Kolompos-együttes, míg a Madách
Musical Tánciskola ezúttal is fergeteges bemuta-
tóval örvendeztette meg a nézõsereget. Nem hiá-
nyozhatott a tombola sem, a szponzoroknak kö-
szönhetõen számos ajándék talált gazdára. A gye-
reknap a Kecskés együttes táncra hívó koncertjé-
vel zárult.  

Gyermeknapi forgatag 
a Kapisztrán téren

Tizedik alkalommal szervezett gyermeknapot a Kapisztrán téren a Baba Barát 2006 Közhasznú Alaptvány.
A Budavári Önkormányzat és a Nagycsaládosok Országos Egyesületének támogatásával megtartott rendezvé-
nyen a színpadi produkciók mellett a pónilovaglás és az állatsimogatás aratta a legnagyobb sikert. 
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zõ két szoba + hall + fél szoba erkélyes lakás tulajdonostól eladó.
Irányár: 26 millió Ft. Tel.: 06-30-9923-136.

EEllaaddóó  öörröökkllaakkáásstt  kkeerreesseekk  aa  VVáárr  tteerrüülleettéénn,,  vvaaggyy  aazz  II..,,  IIII..,,  XXIIII..
kkeerrüülleettbbeenn..  TTeell..::  220011--99447755;;  0066--7700//223377--99003300..

GGaarráázzss kiadó a Bécsi kapunál. Egyedi nagy és száraz. Ár.:
25.000 Ft/hó. Tel.: 06-20/925-5036.

FFoorrttuunnaa utcai, 41 nm-es, mfszt, 1,5 szobás K-Ny tájolású, ut-
cára és kertre is nézõ, csendes, világos, jó elosztású öröklakás
31,8 M-ért eladó. Tel.: 201-9475; 06-70-237-9030. 

4422--7788--7766--118800 nm-es vári öröklakások eladók. Telefon: 201-
9475; 06-70-237-9030.

111100 és 58 nm-es önkormányzati vári lakások bérleti joga áta-
dó. Tel.: 201-9475; 06-70/237-9030.

II..  MMááttrraayy utcában 62 nm-es, 2 szobás, udvari, felújítandó lakás
rendezett házban eladó. Irányár: 16,5 M. Tel.: 06-70/614-9153.

GGaarráázzsshheellyy kiadó a Zsolt-udvari lakóparkban. Tel.: 06-30-
527-8208; 201-1575.

EEllccsseerrééllnnéémm a Hunyadi János utcában 119 nm-es, 3,5 szobás
önkormányzati lakásomat, 2 szobás különbejáratú önkormány-
zatira, a környéken, értékegyeztetéssel. Tel.: 06-30/362-9039.

ll..  kkeerrüülleettii Várfok utcában, a Bécsi kapunál teremgarázsban
parkolóhelyek kiadók. (Érdeklõdni munkaidõben: 06-70-967-
1221).

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

GGaarráázzss kiadó a Naphegyen, a Tigris utcában, nagyon elõnyös
feltételekkel. Tel.: 06-30/927-7726.

FFoorrttuunnaa utcai, 41 nm-es, mfszt, 1,5 szobás K-Ny tájolású, ut-
cára és kertre is nézõ, csendes, világos, jó elosztású öröklakás
32,8 M-ért eladó. tel.: 201-9475; 06-70-237-9030.

II..  AAttttiillaa úti napos, I. emeleti, parkra nézõ 93 nm-es, 3 szobás, jó
állapotú, irodának is alkalmas polgári lakás tulajdonostól sürgõ-
sen eladó. Irányár: 27,900 M Ft. Tel.: 06-30/633-0942.

TTuullaajjddoonnoossttóóll  lakást vennék. Bem rakparti garzoncsere le-
hetséges, értékegyeztetéssel. Tel.: 201-8676.

LLiisszznnyyaaii utcában 17 nm-es garázs kiadó július 1-tõl. Érd.: 06-
20/3610-099

VVáárrii, két külön nyíló szobás öröklakást keresek régi házban.
Tel.: 06-70/456-1012.

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

XXIIII..  TTrreennccsséénnii  utcában tízlakásos kertes társasházban egy-
szobás lakás terasszal, tárolóval 17,5 Millióért eladó. Közvetítõk
kérem, ne hívjanak. Tel.: 06-30/649-7845.

DDuunnaaii panorámát kedvelõknek! Budai Várban 93 m2-es lakás
+ 16 m2 hangulatos terasszal örökbérleti joga elcserélhetõ.
Csereirányár: 45 M Ft. Összeköltözõknek! A lakás feletti ugyan-
akkora alapterületû panorámás, teraszos lakás (elvi tetõtér be-
építési lehetõséggel) is elcserélhetõ. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/488-1933, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn az Attila úton - a Horváth-kert közelében - jó állapo-
tú polgári belméretû  épületben lévõ 64 m2-es III. emeleti, jó álla-
potú (új nyílászárók, új fürdõszoba, festés), összkomfortos, cirkó-
fûtéses, 2 szobás, napfényes, azonnal beköltözhetõ öröklakás el-
adó. Irányár: 17,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii  Várban - patinás épületben a Mátyás templom köze-
lében I. emeleti, 96 m2-es, jó állapotú, 3 szoba + hallos, napfényes,
polgári belméretû (3,5 m), hangulatos, reprezentatív önkor-
mányzati lakás örökbérleti joga átadó. A nappaliból kilátás a
Mátyás templomra. (Elvi tetõtér beépítési lehetõség) Csere-
irányár: 35,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-
7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

AAllkkaallmmii  lehetõség a Budai Várban! Táncsics Mihály utcában
frissen felújított 6 lakásos mûemlékházban 35 m2-es, 1,5 szobás
dongaboltozatos, mediterrán belsõ kert felé nyíló, jó állapotú,
csendes, cirkófûtéses, kiváló alapterületi elosztású önkormány-
zati lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 12 M Ft. Wágner
Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-mail: wagnera1-
@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban – az Úri utcában - I. emeleti, közvetlen tetõ-
szint alatti (elvi tetõtér beépítési lehetõséggel) 51 m2-es, 1,5 szo-
bás, csendes, egyedi gázfûtéses önkormányzati lakás örökbérle-
ti joga átadó vagy egy garzonlakásra cserélhetõ. Csere irányár:
17,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-
mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Várban 3 lakásos zárt, felújított lépcsõházból nyíló 70
m2-es igényesen, frissen felújított, új gépészettel: elektromos-,
víz- és gázrendszerrel kialakított, cirkófûtéses 2 szoba étkezõs,
reprezentatív, dongaboltozatos önkormányzati lakás örökbérleti
joga átadó. Csere irányár: 24,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 06-30/964-7056, e-mail: wagnera1@chello.hu.

KKiivváállóó többgenerációs ingatlan a Budai Vár közelében! A han-
gulatos Mátray utcában reprezentatív neobarokk épületben
146 m2-es, belsõ kétszintes, 4+3 szobás, 2 fürdõszobás, 4 erké-
lyes, napfényes, dupla komfortos igényes öröklakás eladó.
Irányár: 59 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 30/964-7065, e-
mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddaaii Vár szomszédságában a Szabó Ilonka utcában 9 laká-
sos kertes társasházban lévõ igényesen, frissen felújított, cirkó-
fûtéses 1,5 szobás, klímás öröklakás gardróbbal, 10 m2-es er-
kéllyel eladó. Irányár: 23 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-
30/964-7065, e-mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn - a Naphegyen 142 m2-es tetõtéri lakás + 50 m2 pa-
norámás tetõterasszal 70 %-os szerkezetkész állapotban han-
gulatos télikerttel eladó. A gépészetbõl a víz (vízóra), villany, csa-
torna elkészült. A fûtéshez a gázcsonk az ajtó elõtt (alternatív fû-
tés igény szerint). Új fõdémszerkezet, új cserépfedés. Irányár:
49,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-
mail: wagnera1@chello.hu.

II..  BBuuddáánn Vár lábánál a Fõ utcában 123 m2-es, 3 szobás, egyedi
gázfûtéses, nagypolgári jellegû (4,5 m bm), tágas, világos, Ba-
zilika felé nyíló panorámájú saroklakás eladó. Irányár: 32,9 M Ft.
Összeköltözõknek! A lakás mellett 126 m2-es 4 szobás, egyedi
gázfûtéses önkormányzati lakás bérleti joga átadó. Csereirányár:
24 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 06-30/964-7065, e-ma-
il: wagnera1@chello.hu.

SSzzoollggáállttaattááss

VÁRNEGYED-GYORSSZERVÍZ
TTeelljjeesskköörrûû  ggáázzkkéésszzüülléékk  jjaavvííttááss,,  sszzeerrvviizzeellééss,,  

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

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

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..  °°

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

TTáárrssaasshháázzkkeezzeelléésstt  vváállllaallookk..  Tel.: 06-30-9424-823.°°

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

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

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

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.

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

MMiinnddeennnneemmûû  kõmûves, burkoló munkát, teljeskörû lakásfel-
újítást vállalok. Telefon: 06-20/4045-963.

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. °

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.

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

FFeessttéésstt, mázolást, tapétázást – takarítással vállalunk. 20%
árengedmény!. Takarítást vállalunk. Hívjon bizalommal. Precíz
szakember. Tel.: 215-4864 (este), 06-20/358-9867.

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

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

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

LLaakkaattooss munkát vállalok. Ajtó- és ablakzárak javítását, cseré-
jét, szeigetelését, ill. rácsok, korlátok készítését. Soós László épü-
let-lakatos. Tel.: 06-1/3754-194, mobil: 06-20/945-0316.

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

SSzzáámmííttóóggééppéétt otthonában javítjuk, fejlesztjük. Vírusirtás,
rendszertelepítés. Internet beállítása. Hardveres problémák
megoldása. Cseregép. Telefon: 06-20-998-0798. http://www.-
fmrkft.hu. (2)

AAddááss--vvéétteell

KKöönnyyvv!!  Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7. a Krisztina téri
templomnál). Vesz-elad, árverez könyveket, könyvtárakat, régi
térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levelezõlapokat,
plakátokat, fényképeket, egyéb papír-régiségeket. Díjtalan ki-
szállás, -értékbecslés, készpénzfizetés! Tel./fax: 212-8909.
Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 10-18 óráig, szombaton 10-13 óráig.

DDrráággaakkõõ (briliáns) aranyékszer (régi törtarany és ezüst evõ-
eszközök, dísztárgyak vásárlása készpénzért a legmagasabb
áron. Tekintse meg a Google-ban a Louis Galériát. E-mail: laka-
tos@mconet.hu. Keressen fel a II. Margit krt. 51-53-ban, Louis
Galéria.

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

MMiinnddeennnneemmûû régiséget vásárolok készpénzért, díjtalan kiszál-
lással, értékbecsléssel. Hívjon bizalommal! Aradi László, tel.: 06-
30/991-8719, 285-4808.

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

AAnnttiikkvviittááss készpénzfizetéssel vásárol régi bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat, csillárokat, KÖNYVEKET, ékszereket,
ezüsttárgyakat (evõeszközöket) teljes hagyatékok. Díjtalan ki-
szállás. Tel.: 281-3926, 06-30/462-8883.

ÖÖttvveenneess-hatvanas évek bútorait és használati tárgyait kész-
pénzért megvásárolom. Rédai Ádám magángyûjtõ. Tel.: 06-
30/207-1600.

ÁÁllllááss

ÖÖttvveenn  fölötti hölgy nagy gyakorlattal, referenciával (angol tu-
dással), heti 1-3 alkalommal bejárónõi munkát vállal. Lakás-
telefon: 210-2563 (20 óra után), mobiltelefon: 06-20-591-4116.

HHeettii egyszeri 3-4 óra takarítás, vasalás – kerületi lakostól,
hétvégén is! Elsõ alkalom ingyen! Tel.: 386-6064.

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.°°

OOkkttaattááss

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

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

AAnnggooll, portugál tanítás a Naphegyen. Tel.: 06-30/527-8208,
201-1575.

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

VVeeggyyeess

IIddõõssggoonnddoozzááss, bevásárlás, háztartási segítség fiatalos, 50-es
hölgytõl, referenciával. Hétvégén is, éjjel-nappal. Tel.: 06-
20/240-2230.

TTáárrsskkeerreessõõ

TTáárrsskkeerreessééss!! Ne maradjon egyedül! Párját még ma megtalál-
juk! Diszkréten, õszintén. Cronos Buda: 06-30/60-200-94.

SSzzoommoorrúú idõs hölgy társaságát keresem. Beszélgessünk! Öz-
vegy ember. Tel.: 06-20/9717-297.
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VÁRNEGYED
Apróhirdetés-felvétel kedden és szerdán 10-15 óráig csak személyesen a szerkesztõségben

AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

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

0066--3300//665555--66555522

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnyy
kkiiáállllííttáássaa  

ppáállyyáázzaattíírráásshhoozz  iiss!!

ZÁR, KILINCS,
LAKAT, VASALAT

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

ÚJ!
!!

SZOMBATONKÉNT
-1100%%  !!!!!!!!!!

+SZOLGÁLTATÁSAINK:

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

l ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
l EGYFORMA ZÁRLATÚ 

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

HEVEDERZÁRBETÉTEK 
CSERÉJE ä

ÚJ!!!

SSzzoollggáállttaattááss

EEggéésszzsséégg

AAddááss--vvéétteell

OOkkttaattááss

VVeeggyyeess

TTáárrsskkeerreessééss

ÁÁllllááss

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

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség 
nem vállal felelõsséget!
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