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A Budavári Önkormányzat
épületfelújítási pályázata
- 2010 évi támogatások

Nyári tábor kerületi 
iskolásoknak

Idén új helyszínen, és az eddigieknél is
gazdagabb programokkal várja a gyere-
keket a kerület napközis tábora. A fõha-
diszállás a Batthyány utcai iskola, minden
délelõtt innen indulnak múzeumba, vá-
rosnézésre vagy éppen korcsolyázni a
gyerekek. Nem unatkozhatnak azok sem,
akik inkább a táborban maradnak, õket
játékos vetélkedõkkel, vetítéssel és sport-
bajnokságokkal szórakoztatják.

Francia nyár, 
francia szerelem

A fenti cím hívogató szavainak hatására
olyan sokan kerestek felüdülést július 2-
án a Tabáni Múzeum hûvösében, hogy a
késve érkezõknek már nem jutott ülõ-
hely. Az est nyitó akkordjaként különle-
ges aktusra került sor, hiszen Francois
Laquiziere, a budapesti Francia Intézet
igazgatója egy tabáni házat ábrázoló, ere-
deti Le Corbusier rajzot adományozott a
gyûjteménynek.
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A június 24-i képviselõ-testületi ülés kezdetén a
Fidesz-KDNP frakció bejelentette, hogy tagjaik,
dr. Apagyi Barnabás, Horváth Orsolya, dr. Jeney
Jánosné, Király Kornél, Kovács György, Majoros
Sándor, dr. Nagy Gábor Tamás, Orczy Antal,
Patthy Szabolcs, dr. Pósfai Gábor, dr. Tamási
Róbert, Tímár Gyula, Sediánszky János, Vecsey
András és Vellich Katalin személyenként 25 ezer
forintot ajánlanak fel az elmúlt hetekben levo-
nult hazai árvizek károsultjainak. A katasztrófa
sújtotta települések, lakók megsegítésére az ön-
kormányzat költségvetésébõl hárommillió forin-
tot különített el a testület, ebbõl kétmilliót a
„Duna TV az árvízkárosultakért” program támo-
gatására fordítanak, egymillió forintot pedig a
Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak kívánnak át-

utalni. Más feladatokra is forrást teremtettek a
költségvetési rendelet módosításával. Ilyen töb-
bek között a Clark Ádám téri Alagút-tetõ rende-
zési tervének elkészítése, a Nyárs utcai Óvodával
egy épületben lévõ, hat éve üresen álló lakás ját-
szóházként történõ hasznosítása, valamint a vári
gépjármû-beléptetõ rendszer üzemeltetési felada-
tainak átadása az önkormányzat kizárólagos tulaj-
donában lévõ I. kerületi Házgondnoksági Kft-
nek. Ez utóbbi lépés kapcsán ellenzéki képvise-
lõk kritikáikat fogalmazták meg – Gecse Gábor
(SZDSZ) rögtönzésszerûnek, nem megfelelõen
elõkészítettnek minõsítette a döntést, Rotyis
József (MSZP) pedig hiányolta a cég módosított
üzleti tervét, e nélkül ugyanis nem lehet mérni az
átadásra kerülõ tevékenység eredményességét. 

Dr. Lukácsné Gulai Anna pénzügyi igazgató
válaszából kiderült, rövid idõn belül elkészül a
társaság módosított üzleti terve, ami nyilvános
lesz. A Házgondnoksági Kft. megbízása kapcsán
dr. Nagy Gábor Tamás jelezte: ez a megfelelõ jo-
gi forma arra, hogy megfeleljenek az új jogszabá-
lyi elõírásoknak (mint ismeretes, az Alkotmány-
bíróság a fõváros módosított parkolási rendele-
tét tavaly novemberben, 2010. július 1-jei ha-
tállyal megsemmisítette – az új országgyûlés te-
remtette meg a megfelelõ törvényi kereteket ah-
hoz, hogy a fõváros a július 1. után hatályos par-
kolási rendeletét megalkothassa). A polgármes-
ter hangsúlyozta, hogy ezt a megoldást ideigle-
nesnek tekintik (az év végéig szól a Házgond-
noksági Kft. megbízása), hiszen a hosszú távú fõ-
városi tervek egy egységes parkolási társulás ki-
alakításáról szólnak, amihez a kerület is csatla-
kozna. Ha ez valamilyen oknál fogva mégsem
valósulna meg, akkor a vári beléptetõ-rendszer
üzemeltetésére egy új, erre szakosított céget kel-
lene az önkormányzatnak alapítania. 

(Folytatás a  3. oldalon) 

A képviselõ-testületi ülésen történt

Segítség az árvízkárosultaknak

Hirdetésfelvétel legközelebb 2010. augusztus 10-én és 11-én kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig lesz.

Lapunk következõ száma 2010. augusztus 21-én, pénteken jelenik meg!

Csak a rend megteremtése lehet az alapja a
többi nemzeti ügy sikerének, azaz a gazda-
ság talpra állításának, a munkahelyterem-
tésnek, az egészségügy megmentésének és
szociális biztonság helyreállításának –
mondta Orbán Viktor miniszterelnök a
Rendõrtiszti Fõiskola tisztavató ünnepsé-
gén a Kapisztrán téren.  A végzõs hallgatók
a Szent Korona másolata és a történelmi
zászlók elõtt tették le az esküt a budai Vár-
ban. Az eseményen részt vett Pintér Sándor
belügyminiszter mellett a kerület polgár-
mestere dr. Nagy Gábor Tamás és dr. Kesz-
tyûs Rudolf az I. kerületi rendõrkapitány-
ság vezetõje is.

Az egyik legfontosabb nemzeti ügy, a rend és a
közbiztonság megteremtésének hivatásszerû
képviseletére vállalkoztak – hangsúlyozta Or-
bán Viktor az ünnepségen. – Ahol nincs rend,
ott elszaporodnak a rácsok, a lakatok, a so-
rompók és az aggódó emberek. A miniszterel-
nök kiemelte, hogy Magyarország újra törvé-
nyes rendet akar, az emberek azt várják a kor-
mánytól és a rendõrségtõl, hogy közös erõfe-

szítéssel állítsák helyre a közbiztonságot an-
nak érdekében, „hogy ne kelljen félniük és ne
kelljen félteniük saját és szeretteik testi épsé-
gét se nappal, se éjszaka, se vidéken, se város-
ban, se közterületeken, se otthonukban”.

A kormányfõ hangsúlyozta, hogy a törvény-
tisztelõ magatartás  rehabilitációjának elsõ
számú feltétele a példamutatás, ezért a rendvé-
delmi dolgozóknak feddhetetleneknek kell
lenniük. Az emberek az államtól várják a rend
és biztonság megteremtését, ezt pedig kizáró-
lag az állami rendvédelmi szervek garantálhat-
ják. Semmilyen félkatonai, félrendõri szerve-
zet nem vállalhatja át ezt a feladatot, az a tiszt
aki engedményeket tesz, dezertõrnek minõ-
sül – mondta a miniszterelnök. Hozzátette azt
is, hogy bízik a leendõ tisztekben, mert ezt a
feladatot csak elkötelezettséggel lehet végezni.

A Kapisztrán téren tartott ünnepségen  a
Rendõrtiszti Fõiskola 110 végzõs hallgatója
tett esküt. Közülük nyolcvanegyen a rendõr-
ség, tizennégyen az Országos Katasztrófavé-
delmi Fõigazgatóság, nyolcan a vám-és pénz-
ügyõrség, heten pedig a büntetés-végrehajtás
tisztjei lettek. 

Az árvíz sújtotta magyar településeknek nyújtott országos segítségbõl a Budavári Önkormányzat
is kiveszi a részét: a költségvetésbõl hárommillió forint jut a segélyprogramok támogatására, a
Fidesz-KDNP frakció tagjai pedig személyenként 25 ezer forinttal járulnak hozzá az újjáépítés-
hez. Az esõzések itt, a kerületben is jelentõs károkat okoztak, a vízzel telítõdött föld súlya alatt
megcsúszott a várfal az Ellyps-sétánynál – a százmilliós helyreállítási költséghez a kormány vis
maior alapjából kér támogatást az önkormányzat.

Tisztavató ünnepség
a Kapisztrán téren

Célul tûzte ki a sétálófelületek növelését a Buda-
vári Önkormányzat. Ennek elsõ lépése a Roham
utca revitalizációja, melynek keretében az autófor-
galom visszaszorítása mellett új közösségi teret hoz-
nak létre. Megszûnik az útszakasz egérút jellege, an-
nak köszönhetõen, hogy a Krisztina körút és az
Attila út felõl is csak a Pauler utcáig lehet majd au-
tóval behajtani. Nem csökken a várakozóhelyek
száma, az eddigi merõleges helyett - ráadásul a ren-
delkezésre álló felület jobb kihasználása érdekében
- negyvenöt fokos szögben alakítják ki a szürke dísz-
kõvel burkolt parkolókat. Szintén kõburkolatot
kap a járda, ezzel az aszfaltfelületek jelentõsen le-
csökkennek, ami erõsíti a terület sétálóutca jelle-
gét. A gyalogos jelleget szolgálják a keresztezõdés-
ben kialakításra kerülõ zöld szigetek is. 

Megújul az utcát szegélyezõ fasor, a kényszerû vá-
gásokat követõ ültetésekkel egységesítik a növény-
zetet. Sajnos a 2007-ben elvégzett állapotfelmérés

alig negyvenkét százalékos vitalitási értéket állapí-
tott meg a fák tekintetében, amin a szakszerûen
végrehajtott ifjítások, illetve odúkezelések sem
tudtak érdemben javítani. Nem tettek jót az egyéb-
ként is beteg, odvas példányoknak az utóbbi évek
erõs viharai sem, ezért tovább romlott a növényzet
állapota. 

Ezt támasztja alá, hogy tavaly a Pauler utca sarkán
álló balesetveszélyes fát a tûzoltóknak kellett eltávo-
lítaniuk, majd májusban a szokatlanul heves esõzé-
sek következtében a Roham utca 8. elõtt dõlt ki egy
fa. A fasor ismételt bevizsgálása azt az eredményt
hozta, hogy az egészséges példányok megtartása
mellett az odvas, többször visszacsonkolt fák he-
lyett, új egységes fasor telepítésére van szükség.
Kapcsolódva a Roham utca átépítéséhez a tervek
között szerepel a Zerge lépcsõ helyreállítása is. A be-
ruházás keretében kijavítják a burkolatokat, vala-
mint a vízelvezetõ vályút. 

Megújul a Roham utca  
Csökkentett autóforgalmú, egységes fasorral szegélyezett sétálófelületet alakít ki az önkormányzat a
Roham utcában. A megnövelt szélességû járda és a negyvenöt fokos szögben kiépített parkolósáv díszkõ
burkolatot kap. A Roham utca átépítése miatt ideiglenesen lezárták a Krisztina tér és a Pauler utca
közötti útszakaszt. A munkálatok idejére a Pauler utcát a Roham utca felé egyirányúsították.

Fotó: Pelsõczy Csaba
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A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 15/2010. (VI. 25.) Kt.
rendelete a Budapest I. kerület Budavári Ön-
kormányzat 2010. évi költségvetésrõl szóló
2/2010. (II. 25.) Kt. rendelet módosításáról

AAzz  áállllaammhháázzttaarrttáássrróóll  sszzóóllóó,,  ttööbbbbsszzöörr  mmóóddoossííttootttt
11999922..  éévvii  XXXXXXVVIIIIII..  ttvv..  6655..  §§  ((11))  bbeekkeezzddéésséébbeenn  ffooggllaall--
ttaakknnaakk  mmeeggffeelleellõõeenn  aa  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleett  aa  BBuuddaappeesstt
II..  kkeerrüülleett  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  22001100..  éévvii  kkööllttsséégg--
vveettéésséérrõõll  sszzóóllóó  22//22001100..  ((IIII..  2255..))  KKtt..  rreennddeelleettéénneekk
((TToovváábbbbiiaakkbbaann::  RReenndd..))  mmóóddoossííttáássáárróóll  aazz  aalláábbbbii  rreenn--
ddeelleetteett  aallkkoottjjaa::

1.§
A Rend. 2.§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (Az
Önkormányzat bevételei) „2.§ A Képviselõ-testület a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2010.
évi módosított összes bevételi elõirányzatát a kisebb-
ségi önkormányzatok állami támogatásával együtt
11.498.248 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. és a 2. sz.
melléklet szerint.”

2. §
A Rend. 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat kiadásai) „3.§ A Képviselõ-testü-
let a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2010. évi módosított kiadási elõirányzatát a kisebb-
ségi önkormányzatok kiadásaival együtt 11. 498.248
e Ft-ban állapítja meg. 
EEbbbbõõll::

- az intézmények módosított mûködési kiadását a
3/a. sz. melléklet szerint,

- a Polgármesteri Hivatal és gazdálkodási körbe
tartozó szakfeladatok módosított mûködési kiadását
a 3/c. sz. melléklet szerint,

- a céltartalékok és az általános tartalékék módo-
sítását a 4. sz. melléklet szerint,

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

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

- az intézmények és az Önkormányzat Hivatala dol-
gozóinak létszámát a 8. sz. melléklet szerint fogadja el,

- a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének
módosítását a 14. sz. melléklet szerint tudomásul
veszi.”

3. §
Hatályba lépés

A Rendelet 2010. június 25-én lép hatályba.

**          **          **
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 16/2010. (VI.25.) Kt.
rendelete a Budavári Önkormányzat Képviselõ-
testületének a Humán pappiloma vírus elleni
védõoltás támogatásáról szóló 14/2010. (V. 31.)
Kt. rendelete módosításáról

AA  BBuuddaavváárrii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellõõ--tteessttüülleettee  aa
HHuummáánn  ppaappppiilloommaa  vvíírruuss  eelllleennii  vvééddõõoollttááss  ttáámmooggaattáá--
ssáárróóll  sszzóóllóó  1144//22001100..  ((VV..  3311..))  KKtt..  rreennddeelleettee  ((aa  ttoovváább--
bbiiaakkbbaann::  RReennddeelleett))  aa  kköövveettkkeezzõõkk  sszzeerriinntt  mmóóddoossuull::

1. § 
[A HPV elleni védõoltás támogatásának feltételei]
A Rendelet 3. §-a  új, (3) bekezdéssel egészül ki: „(3)
A 2. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó személyek
esetében azoknak, akik a kérelem benyújtásakor az
1997. évi XXXI. törvény alapján  rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben  részesülnek, az ön-
kormányzat - kiemelt támogatásként - a teljes oltás-
sorozatot ingyenesen biztosítja.”

2. §
A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép: „(3) Az oltás beadása iránti kérel-
met, Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalához lehet benyújtani az adott
év április 30-ig. 2010. évben a kérelmek beadási ha-
tárideje július 30. A határidõ elmulasztása jogvesz-
téssel jár.

3. §
Záró rendelkezések 

E rendelet 2010. július 1. napján lép hatályba.

**          **          **
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselõ-testületének 17/2010. (VI. 25.) Kt.
Rendelete az Önkormányzat által fenntartott
bölcsõdében, nevelési és oktatási intézmé-
nyekben alkalmazandó étkezési térítési díjak-
ról, valamint a nyári napközis tábort igénybe-
vevõ nem kerületi gyermekek után fizetendõ
térítési díjról szóló 2/2006. (II. 16.) Kt. rende-
let (továbbiakban: Rendelet) módosításáról

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) be-
kezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a gyer-
mekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 147. és 148. §-ában foglal-
tak alapján a következõket rendeli el:

1. §
A Rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a
Rendelet melléklete helyébe a jelen rendelet mellék-
lete lép.

2. §
E rendelet 2010. szeptember 1-jén lép hatályba.

dr. Deák Ferenc               dr. Nagy Gábor Tamás
jegyzõ                                             polgármester

RReennddeelleetteekk
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Alagút u.   1.
Attila út  13.
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Attila út  37.
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Attila út 115.
Attila út 119.
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Batthyány u.  1.
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(Folytatás az 1. oldalról) 

Támogatási kérelem a várfal helyreállításához

Május utolsó napján észlelték a szakemberek, hogy a Karmelita ko-
lostor keleti oldala elõtt, az Ellyps-sétánynál a várfal veszélyesen
megsüllyedt a mögötte lévõ, az esõzések miatt átázott föld nyomá-
sa miatt. A csúszás azzal fenyegetett, hogy a fal ledõl és a tonnányi
kövek lavinaszerûen lezúdulnak a várlejtõn és meg sem állnak a
Hunyadi János úti házakig. A várfalra irányuló nyomás csökkenté-
se érdekében azonnal megkezdõdött a mögötte lévõ föld kiterme-
lése, így a fal csúszása megállt – így végül is a Hunyadi János út ele-
jén lévõ lakóházak kiürítésére nem volt szükség. Az instabillá vált
fal egy részét vissza kellett bontani.

A közvetlen veszélyhelyzet elhárítása után az önkormányzatnak
gondoskodnia kell a várfal visszaépítésérõl, az eredeti állapot hely-
reállításáról, aminek várható költsége 100 millió forint. A polgár-
mester javaslatára a képviselõ-testület elfogadta, hogy kérjen az ön-
kormányzat a kormánytól vis maior támogatást, továbbá kezdemé-
nyezzen tárgyalásokat annak érdekében, hogy az állami tulajdon-
ban lévõ Palotanegyed területén található várfalak, melyek jelen-
leg az önkormányzat birtokában vannak, kerüljenek vissza az ál-
lamhoz.

Rendet tennének az Alagút környékén

A Clark Ádám térnél az Alagút bejárata feletti tetõ az innen feltá-
ruló gyönyörû látvány miatt nagy számban vonzza a turistákat.
Csakhogy mindig vannak olyanok, akik a tiltó táblák figyelmezte-
tése ellenére, a kihelyezett védõsövényen és szögesdróton áthatol-
va kiülnek a tetõ peremére – ez a fajta felelõtlen magatartás sajnos
idõrõl idõre tragédiába torkollik, legutóbb márciusban vesztette
itt életét egy fiatalember, aki lezuhant a párkányról.

Az önkormányzat szeretné, ha az Alagút-tetõ helyén egy vendég-
látóhely létesülne, ahonnan kulturált körülmények között lehet-
ne gyönyörködni a dunai panorámában. Ennek megvalósítása ér-
dekében közterület-rendezési tervet fogadott el a képviselõ-testü-
let. A terv lehetõvé tenné, hogy az önkormányzat beruházásában
egy, a történelmi környezethez illõ pavilon épüljön, valamint hogy
a tetõ könnyebb megközelítése érdekében egy liftet alakítsanak ki
az Alagút-épület oldalában. A beruházás elõfeltétele a fõvárossal
való megállapodás, hiszen az alagút épülete fõvárosi tulajdonban
van, míg a felette található terület tulajdonosa a Budavári Önkor-
mányzat.

Nem csak az Alagút tetején, hanem annak bejárata mellett, az
országos utak kezdõpontját jelölõ „0” kilométerkõ környezetében
is rendezettebb viszonyokat szeretne az önkormányzat, így erre a
részre is jóváhagytak egy közterület-rendezési tervet. E szerint erõ-
síteni kellene a kilométerkõ látványát, emellett a területen idény-
jelleggel egy pavilont lehetne felállítani, amelyet – tekintettel a
nagy turistaforgalomra – vendéglátásra és más turisztikai szolgálta-
tások céljára hasznosíthatnának.

Az Alagút másik, krisztinavárosi bejáratához közel, a Horváth-
kertben az egykoron itt mûködõ Budai Nyári Színkörnek állíthat
emléket a kerület. A testület döntése értelmében csak egy olyan, a
régi színkörre emlékeztetõ vizuális elem helyezhetõ el, amely látvá-
nyával nem konkurál a kert már meglévõ szobraival.

Társasházak megújulását segíti az önkormányzat

Az önkormányzat idén is kiírta társasház-felújítási pályázatát. Ezen
azok a lakóközösségek indulhattak, amelyek a közös tulajdonú ut-
cai homlokzat, tetõ- és bádogos szerkezetek, vagy a kémény felújítá-
sát tervezték. A május 14-i határidõig 95 lakóközösség adta be pá-

lyázatát, közülük 49 kapott vissza nem térítendõ támogatást, össze-
sen több mint negyvenmillió forintot. Horváth Orsolyától (Fidesz-
KDNP), az Épületfelújítási Munkacsoport vezetõjétõl megtudhat-
tuk: sajnos jó néhányan nem megfelelõen állították össze, elõkészí-
tetlenül adták be pályázatukat, így ezeket nem tudták értékelni –

ám így is sok ház újulhat meg a támogatások segítségével. A társas-
házak kedvezményes hitelfelvételre is pályázhattak, ez iránt azon-
ban egyelõre nincs nagy érdeklõdés, ezúttal mindössze öten jelent-
keztek.

A Budavári Önkormányzat is pályázik két, saját tulajdonú mû-
emléképület felújításának támogatására a fõváros városrehabilitá-
ciós alapjához. Mindkét ház (Kapucinus utca 9., Pala utca 8.) mag-
ja a XV. században épülhetett, melyek az 1686. évi ostromban rész-
ben elpusztultak – középkori maradványaik felhasználásával épí-
tették újjá mindkettõt a XVIII. században. A Kapucinus utcai épü-
let felújításának tervezett költsége 250 millió forint, a Pala utcaié
pedig 350 millió – ezekhez saját erõként 100, illetve 140 millió fo-
rintot biztosítana az önkormányzat.

Elindulhatnak a környezetvédelmi programok

A testület döntött a kerületi Környezetvédelmi Alap idei felhasz-
nálásáról. A határozat értelmében az üres telkek takarítására,
zöldterületek gyommentesítésére ötmillió forint fordítható, míg
a veszélyes hulladékok gyûjtésére 1,3 millió, zajmérésre egymil-
lió, a kerti padok festésére, közterületi tárgyak felújítására 2,7
millió, a kutyaszemetes-edények javítására pedig félmillió forint
költhetõ. 

Egy környezetvédelmi információs kiadvány elkészítésére 600
ezer forint jut, míg egy õszi, gyermekeknek szóló környezetvédelmi

nap megszervezésére egymillió forintos keret áll rendelkezésre – a
program lehetõséget teremt arra, hogy a gyerekek játékos vetélke-
dõk során elsajátítsák a környezettudatos viselkedés alapjait. A
„Legzöldebb I. kerületi iskola” pályázatra 1,5 millió forintot külö-
nítettek el.

Ingyenes HPV-oltás a rászoruló gyermekeknek

A képviselõk egy hónappal korábban döntöttek arról, hogy támo-
gatják a 13 éves (2010-ben a 13. életévüket betöltõ), kerületben la-
kó leánygyermekek humán papilloma vírus elleni védõoldását, ez-
zel ugyanis nagyban csökkenthetõ a méhnyakrák kialakulásának
kockázata. Az önkormányzat a három alkalommal beadandó oltás
2. és 3. adagjának több mint negyvenezer forintos költségét vállal-
ta át, az elsõ adag – kedvezményes, 20.400 forintos – árát a szülõk-
nek kell megfizetniük. Mivel az elsõ adag oltás kedvezményes ára is
komoly megterhelést jelentene a nehéz anyagi körülmények kö-
zött élõ családoknak, ami miatt esetleg nem tudnának részt venni
a programban, a testület úgy döntött, hogy a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre jogosult családok esetében a teljes oltásso-
rozatot ingyen biztosítják a leánygyermekeknek. A támogatott ol-
tóanyag forgalmazására kijelölt gyógyszertárak körét kibõvítették,
a vakcinákat már a Krisztinavárosban, a Budai Mérleg Gyógyszer-
tárban (I., Attila út 22-24.) is be lehet szerezni.

Jóváhagyta a testület a szeptember 1-jétõl érvényes gyermekétke-
zési térítési díjakat. A bölcsõdei, illetve a gimnáziumi étkeztetés dí-
ja a tervek szerint nem változik, az óvodákban viszont 7,9%-os, az
általános iskolákban pedig átlagosan 7,8 %-os díjemelést kell vég-
rehajtani. (A rendeleteket a 2. oldalon közöljük, a mellékletek megte-
kinthetõk az önkormányzat honlapján a www.budavar.hu internetcí-
men és az ügyfélszolgálati irodákon.)                                                      - d - 
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1856-ban adták át a gyalogosforgalomnak, majd
egy évvel késõbb a kocsiforgalom számára a budai
Váralagutat. Az archív tervekbõl, illetve régi met-
szetekbõl kitûnik, hogy a keleti oldalon, a Clark
Ádám által tervezett, de a budapesti rakpartok ki-
építõje, Reitter Ferenc által befejezett klasszicista
kapu felett egy építmény állt – a Siklót elsõként
ábrázoló metszeten (1869) például már látható
egy, feltehetõleg vendéglátás célját szolgáló pavi-
lon. Ennek karaktere a mai Sikló hegyállomási
pavilonjához hasonló; jelentõs üvegfelülettel, és
vélhetõen öntöttvas vázszerkezettel épült.A ké-
sõbbi képek tanulsága szerint a pavilon arculatot
váltott, majd ismeretlen okból eltûnt – egy 1885-
bõl származó fotón már nincs nyoma ennek az ér-
dekes, az Alagút kapuzatával összekomponált
építménynek.

Az Alagút-tetõ hasznosításának lehetõsége rég-

óta foglalkoztatja a várostervezõket. 1902-ben,
amikor Erzsébet-királyné emlékmûvének kiala-
kítására pályázatot írtak ki, Zala György szobrász
Jámbor Zoltán és Bálint Lajos építészekkel közö-
sen ide álmodta meg kompozícióját: a trónról le-
lépõ királynõ alakját korona, palást és póz nélkül,
„igazi egyszerûségében, amint szóba áll a parasz-
tokkal és elvegyül a városi nép között”. Az 1902.
évi torinói nemzetközi iparmûvészeti kiállításon
aranyérmet kapott Zala, Bálint és Jámbor az Er-
zsébet-emlékmû tervéért, ám az mégsem valósult
meg. Ezt követõen még négyszer írtak ki pályáza-
tot, az utolsó, végül jóváhagyott tervet szintén
Zala György jegyzi Hikisch Rezsõvel közösen –
csakhogy ez már más helyszínre, a Várkertbe kép-
zelte el a szobrot. Az alkotást aztán 1932-ben, har-
mincnégy évi (!) huzavona után mégsem itt, ha-
nem az Erzsébet-híd pesti hídfõjénél, az egykori

koronázási domb közelében állították fel, ahol
1953-ig maradhatott, majd az ásatásokra hivat-
kozva szoborraktárba szállították; innen került
1986-ban jelenlegi helyére, a Döbrentei térre.

Az Alagút keleti bejárata környékén, a háborús
pusztítások után az elsõ komolyabb beavatkozás a
Sikló újjáépítése volt, amelynek keretében kiala-
kultak a ma is használatos gyalogos sétányok, a
Hunyadi János utca felõl indított, az Alagút-te-
tõn áthaladó és a Sikló pályája felett átívelõ hí-
don továbbvezetõ gyalogosútvonal. Ekkoriban is-
mét felmerült az Alagút-tetõ hasznosításának öt-
lete. Az elsõ elképzelések között Vadász György
Ybl- és Kossuth-díjas tervezõ készített néhány váz-
latot, majd õt mások is követték, de – finanszíro-
zó híján – akkoriban csak a lehetõségek felméré-
se céljából készítették el terveiket. 

A Clark Ádám téren megvalósult, illetve ha-
marosan megvalósuló beruházások – az egykori
bíróság épületének irodaházként történõ re-
konstrukciója, a foghíjtelken rövidesen megin-
duló szállodaépítés, valamint a „0” kilométerkõ
környékének tervezett fejlesztése – nyomán is-
mét felerõsödött a terület végleges rendezésének
igénye. A rendezést az elmúlt évek tragédiái is sür-
getik: a kihelyezett akadályok és a többnyelvû til-
tó feliratok ellenére rendszeresen kiülnek az
Alagút-tetõ legszélére, s egyre gyakoribbak a zuha-
násos, halálos balesetek. Az önkormányzat azt
tervezi, hogy a most elfogadott közterület-rende-
zési terv elõírásai alapján, a fõvárossal történõ tu-
lajdonjogi egyeztetéseket követõen, rövid idõn
belül saját beruházásban rendbe teszi az Alagút
bejárata feletti területet. A szomorú sorsú Ybl-ba-
zár rekonstrukciójának ügye, valamint a Csikós
udvar alatti félbehagyott garázsépítkezés egyaránt
azt igazolták, hogy ilyen helyszínen a vállalkozói
tõke közvetlenül nem vehet részt a beruházások
kivitelezésében.                                                         

A képviselõ-testületi ülésen történt

Segítség az árvízkárosultaknak

Ismét állhat pavilon az Alagút-tetõn Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat 
nyilvános pályázatot hirdet 

a tulajdonában lévõ lakások 
5 éves határozott idejû bérbeadására. 

A részletes pályázati kiírás átvehetõ 
a Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat
Ügyfélszolgálati Irodáján: 

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

vagy megtekinthetõ 
az Önkormányzat honlapján,

a www.budavar.hu internetcímen, 
a PÁLYÁZATOK/Vagyoni Iroda 

menüpont alatt.

Pályázati felhívás
A Budapest I. kerület 

Budavári Önkormányzat 
nyilvános pályázatot hirdet 
a tulajdonában lévõ, helyiségek 

bérbeadására és eladására.
A részletes pályázati kiírás átvehetõ 

a Budapest I. kerület 
Budavári Önkormányzat

Ügyfélszolgálati Irodáján: 
Budapest I. kerület, Kapisztrán tér 1.

Telefon: (1) 458-3000, 458-3030
vagy megtekinthetõ 

az Önkormányzat honlapján,
a www.budavar.hu internetcímen, 
a PÁLYÁZATOK/Vagyoni Iroda 

menüpont alatt.
Az Alagút-tetõ hasznosításának lehetõsége régóta foglalkoztatja a várostervezõket

A ,,0” kilóméterkõ körüli közterület rendezése is szerepel az önkormányzat tervei között
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Idén új helyszínen, és az eddigieknél is gazda-
gabb programokkal várja a gyerekeket a ke-
rület napközis tábora. A fõhadiszállás a Batt-
hyány utcai iskola, minden délelõtt innen in-
dulnak múzeumba, városnézésre vagy éppen
korcsolyázni a gyerekek. Nem unatkozhatnak
azok sem, akik inkább a táborban marad-
nak, õket játékos vetélkedõkkel, vetítéssel és
sportbajnokságokkal szórakoztatják.

A Czakó utcai sportközpont átépítése miatt im-
már második nyáron rendezik meg külsõ helyszí-
nen a kerületi napközis tábort. Tavaly a Lisznyai
utcai iskola fogadta be a táborozókat, azonban az
intézmény bõvítése miatt idén újra költözni kel-
lett. Szerencsére a Batthyány utcai iskolában szí-
vesen fogadták a gyerekeket, akik a táborban dol-
gozó pedagógusok reményei szerint tartalmasan
és jó hangulatban tölthetik el szabadidejüket. Az
átlagos létszám ötven fõ körül mozog, a többség
egy-két hétre jön, de vannak olyanok is, akik
egész nyáron a tábor vendégei. Bár a helyszín új, a
feltételek nem változtak, a gyerekek az iskolai
napköziben megszokott térítési díjat fizetik, azaz
valamennyi kedvezmény igénybe vehetõ. Ezért
reggeli, ebéd és uzsonna jár, a kerületi iskolába já-
ró diákok, valamint a kerületi gyerekek számára
– az önkormányzat támogatásának köszönhetõ-
en - a külsõ programok is ingyenesek. Ezekbõl pe-
dig nincs hiány, hiszen a cél az, hogy lehetõleg
minden nap legyen valamilyen kimenõs elfoglalt-
ság – tájékoztatta a Várnegyedet Vékásné Dobos
Zsuzsa. A gyerekek már többször voltak az állat-
kertben, népszerû programnak számít a kondo-
rosi strand, a Hadtörténeti és a Természettudo-
mányi Múzeum. Nagy sikert aratott a Csodák
Palotája és a Nemzeti Bankba szervezett kirándu-
lás, utóbbiban saját arcképes bankjegyeket, sõt fa-
batkát is nyomtathattak a gyerekek. A tervek kö-
zött szerepel egy nyáron is mûködõ mûjégpálya és

a veresegyházi mackófarm meglátogatása, lesz
sportnap a Czakón és számháború a Tabánban,
de a már jól bevált helyszínekre is rendszeresen
visszatérnek. Természetesen azok sem unatkoz-
hatnak, akik délelõtt inkább a táborban marad-
nak, nekik különbözõ vetélkedõket, bajnokságo-
kat szerveznek. Rendszerint házon belül telik el a
délután, ilyenkor az ebéd elõtt elkezdett progra-
mokat folytatják, ezek mellett lehet ping-pongoz-
ni, focizni és kosarazni, népszerû a kidobós és a
partizánlabda bajnokság. Kedveltek a kártyajá-
tékok és a twister, mindig izgalmas a büntetõru-
gó bajnokság, míg legalábbis a nézõk számára a
bordásfallógás bizonyul a legvidámabb versen-
gésnek. A napközis tábor vezetõje elmondta,
hogy a bajnokságok legjobbjait minden nap apró

ajándékokkal jutalmazzák. Egész nap folyamato-
san be lehet kapcsolódni a kézmûves foglalkozá-
sokba, rossz idõ esetén pedig filmvetítéssel szóra-
koztatják a gyerekeket. 

A korábbi évekhez képest változás, hogy az igé-
nyek ismeretében csupán egy helyszínrõl, a Hor-
váth kertbõl kísérik a táborba a gyerekeket. Min-
den nap háromnegyed nyolckor indulnak, és ne-
gyed ötre, pénteken negyed négyre viszik vissza a
gyerekeket. Általában heti turnusokban fogadják
a táborozókat, azonban napi befizetés is lehetsé-
ges. A lemondást két nappal korábban érdemes
bejelenteni, ellekezõ esetben nem tudják vissza-
mondani az étkezést. Jelentkezni Farkas Zsuzsa
gazdasági vezetõnél lehet munkaidõben a 201-
6846 telefonszámon.                K. Á.

Négy évvel ezelõtt, a munkálatok elsõ ütemében
a Móra Ferenc utca és a Szentháromság utca kö-
zötti részt hozták rendbe, míg tavaly a Dísz tér és
a Móra Ferenc utca közötti terület szépült meg.
A középsõ aszfaltjárdán és a kísérõ bazalt nagy-
kockakõ folyókán kívül minden burkolatot fel-
bontottak és átépítettek, valamint megújult a
zöldfelület is.

Megtörtént a mellvédfal felé esõ lépcsõ teljes
fasor cseréje, továbbá Budavár típusú kerti pado-
kat, és új szemetes edényeket helyeztek ki a sétány
több pontján.

Az idén lehulló jelentõs mennyiségû csapadék
nagymértékben megnehezítette ugyan a sétá-
nyon folyó kivitelezési munkálatokat, ám a
Szentháromság utca - Nõegylet utca közötti terü-
let ennek ellenére idõben elkészült. Az önkor-
mányzat elképzelései szerint még ebben az eszten-
dõben befejezõdhet a sétány teljes felújítása a
Hadtörténeti Múzeum elõtt levezetõ fedett lép-
csõig, a Savanyúleves rondella területén pedig
megépülhet a század eleji korhû pavilon.           -pp

Szezonzáró 
a Márai Szalonban
A nyári szünet elõtti utolsó Márai Szalon Lati-
novits Zoltán, Márai Sándor és a tokaji bor tit-
kait kutatta.

Az alkalmi kiállításon „a színészkirály” sze-
mélyes dokumentumainak történetét Sziget-
hy Gábor, az est házigazdája, szenvedélyes han-
gú írásban tette közzé. A bemutatott menükár-
tya a spanyolországi San Sebastianból szárma-
zik, amelynek filmfesztiváljára 1970-ben Lati-
novits is meghívást kapott. A remekül rajzoló
mûvész az asztaltársaságának a kártya hátolda-
lán felvázolta a trianoni döntés magyarországi
következményeit. Késõbbi naplóbejegyzése
ugyancsak a nemzet sorskérdésével foglalko-
zik. Különös kapcsolat, hogy Latinovits Zoltán
június 24-én, a trianoni békeszerzõdés aláírá-
sának napján hunyt el.

Latinovitsra emlékezett Blaskó Péter szín-
mûvész is, megemlítve, hogy számára megha-
tározó élmény volt a Ványa bácsi 1971-es, víg-
színházi elõadása, amelyben a címszereplõ
úgy építette fel a darab legnagyobb jelenetét,
mint az építészmérnök egy katedrálist. Szi-
gethy Gábor az emlék felelevenítése után át-
nyújtotta vendégének a híres elõadás meg-
semmisítésre ítélt, ám töredékesen megmen-
tett tévéfelvételét.

Saját pályájáról szólva Blaskó kissé zavarba
jött, amikor egy réges-régi miskolci elõadás ke-
rült szóba. 1973-ban a Miskolci Nemzeti Szín-
ház fennállásának 100-dik évében a Csongor
és Tündét tûzték mûsorra, amelyben õ kapta
Csongor szerepét. A bemutatóról a Népsza-
badság színi kritikusa annak idején lesújtó kri-
tikát írt, megkérdõjelezve Blaskó Péter színészi
képességeit. A színészt rendkívül megviselte az
írás, ma is fejbõl idézi mondatait, aránytalan-
nak és igazságtalannak érzi annak sorait.
Szigethy Gábor elárulta, õ maga hallotta, hogy
ugyanez az újságíró ugyanerrõl az elõadásról
elismerõen szólt a mûvelõdésügyi miniszter-
helyettesnek. 

Blaskó Péter csöndes, nyugodt alkatú mû-
vész, akinek tréfásan megjegyezte egyik kollé-
gája, hogy: „soha nem lesz belõled színész,
mert ahhoz össze kell törni a büfét”. A filme-
zésrõl szólva elmondta, hogy míg miskolci évei
alatt Kovács Andrással, Kósa Ferenccel, Jan-
csóval forgatott – sõt akkoriban készült a Bánk
Bán tévéváltozata is –, az utóbbi idõben nem
nagyon szerepel a vásznon. 

Miskolc, Kecskemét és néhány fõvárosi állo-
más után 2002-ben szerzõdött a Nemzeti Szín-
ház társulatához. Úgy érzi, hogy szükség van a
változásra, mert a nemzet elsõ színháza jelen-
leg alternatív, rétegszínházként mûködik. 

Kõ András, a Magyar Nemzet fõmunkatár-
sa, aki – akárcsak Szigethy Gábor, fiatalon a
Vígszínház díszletmunkásaként dolgozott –
bevezetésként Ruttkai Évával és Pálos György-
gyel kapcsolatos személyes élményeit osztotta
meg a közönséggel, majd Márai Sándorral
kapcsolatos kutatómunkájáról mesélt. Húsz
éve az író lakását keresve, maga is járt San
Diegoban. A közelmúltban megjelent interjú-
jában sikerült megszólaltatnia Csernovolszky
Vilmost, azt az idõs, Németországban élõ or-
vost, aki az utolsó hónapokban levelezett,
majd találkozott is Máraival. Õ készítette az
íróról az utolsó fotót is. Csernovolszky régóta
írogatott a Nemzetõrben. A lap hasábjain kö-
szöntötte a 80 éves Márait, aki megköszönte a
verset, így kezdõdött kettejük kapcsolata.

Kõ András elárulta, hogy jelenleg egy törté-
nelmi témájú könyvön dolgozik. Rekonstruál-
ni kívánja azt a napot – 1840. szeptember 20-
át –, amikor Széchenyi 70 vendéget hívott
Nagycenkre, hogy bemutassa újonnan épült
kastélyát. 

Terjék Lajos Gödöllõn élõ tokaji borász, az
agráregyetem oktatója, akinek felmenõi nem-
zedékeken keresztül a hegyaljai szõlõbirtokok
õrzõi voltak, szórakoztató stílusban mesélt csa-
ládja és a tokaji bor történetérõl. A szalon kö-
zönsége a Fortuna falatkák mellé meg is kós-
tolhatták a Terjék-féle tokajit. Az est zárása-
ként, archív tévéfelvételrõl Ruttkai Éva éne-
kelt a Vígszínház színpadán.                     Rojkó A.

Változatos programokkal várják a gyerekeket

Nyári tábor kerületi iskolásoknak 

Terjék Lajos, Blaskó Péter és Kõ András

Felújítja a kerület a Tóth Árpád sétányt 

Hol máshol lehetne bemutatni egy Tabánról
szóló könyvújdonságot, mint a Tabáni

Múzeumban? Június 3-án az I. kerületi Szerb
Kisebbségi Önkormányzat szervezésében több
mint félszáz érdeklõdõ gyûlt össze a Virág Bene-
dek házban, hogy megismerje az egykori Rácvá-
rosról szóló kétnyelvû kötetet. 

A dr. Urosevics Danilo által összeállított, kö-
zel 150 oldalas kiadvány tartalmában és mûfajá-
ban is rendkívül változatos. Stepanoviæ Pred-
rag, a kötet elõszavának szerzõje a jelenlévõ kö-
zönségnek elõbb szerb, majd magyar nyelven
mutatta be a kultúrtörténeti szöveggyûjteményt.
Rövid ismertetõjében felvázolta a magyarorszá-
gi – köztük a tabáni – szerbek letelepedésének
krónikáját, majd a kiadvány szerkezetét követve
beszélt az egyes fejezetekrõl. A válogatás elsõ
(szerb nyelvû része) a különbözõ korokban ke-
letkezett nemzetiségi népdalokkal indul. Vala-
mennyi népköltés Buda váráról, a budai király-
ról vagy a helyi szerelmesek mindennapjairól
szól. A következõ részben budai-tabáni vonatko-
zású versek, majd prózai mûvek kaptak helyet.
Ez utóbbi egy Buda keletkezésérõl szóló szerb le-
gendával kezdõdik, majd egy utazásai során Bu-
dára ellátogató orosz szerzetes tabáni élményei-
rõl olvashatnak a nyelv ismerõi. 

A gyûjtemény magyar nyelvû része nem az elõ-

zõ fordítása, hanem neves íróink, költõink, vala-
mint a hazai szerb történészek és kutatók Ta-
bánról szóló mûveinek válogatása. Kazinczy Fe-
renc és Gvadányi József épp úgy szerepel a sor-
ban, mint Krúdy Gyula, Kosztolányi Dezsõ vagy
Márai Sándor. Vujicsics Sztoján többek között
Casanova kalandját idézte fel a tabáni szerbek-
kel, míg Urosevics Danilo tanulmányaiban a ta-
báni pravoszlávság és a szerb önkormányzat tör-
ténetét vázolta fel. A kiadványt számos korabeli
metszet és fényképfelvétel illusztrálja. 

Akönyvbemutatón a továbbiakban Rusz Bo-
riszláv felelõs szerkesztõ az országos, a fõvá-

rosi és a kerületi (köztük a budavári) szerb ki-
sebbségi önkormányzatok összefogásával megje-
lentetett kötet oktatásban betöltendõ szerepét
hangsúlyozta, majd a könyv összeállítója rövi-
den összefoglalta a budai szerbek hatszáz éves
történetét. A rendezvény befejezéseként Rusz
Milán színmûvész, a Magyarországi Szerb Szín-
ház vezetõje olvasott fel szerb, illetve magyar
nyelvû irodalmi szemelvényeket.

Az érdeklõdõk a könyvhöz a Tabán Múzeum-
ban juthatnak hozzá. R. A.

Noha a Tóth Árpád sétány gazdája a Fõváros, a Budavári Önkor-
mányzat évek óta komoly erõfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy
az elhanyagolt, rossz állapotó gyalogosfelületet felújítsa. A rekonstruk-

ció 2006-ban indult el, nemrégiben adták át a Nõegylet és a Szent-
háromság utca közötti középsõ szakaszt, míg a teljes felújítás várható-
an év végéig fejezõdik be.

A varázslatos budai Tabán
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„Polgárrá hazánkban az lehet, kinek valamely vá-
rosban birtoka van, vagy ott valamely mûvésze-
tet, mesterséget, kereskedést stb. ûz” – áll egy re-
formkori rendeletben. A Budapesti Történeti
Múzeum közelmúltban megnyílt tárlatának szer-

vezõi mindjárt a bejáratnál bemutatnak
négy „virtuális” pest-budai polgárt: Deme-
tert, a céhelöljárót, Alfonzt, a kõnyom-
dászt, Emilt, a törvényszéki ülnököt és
Valériát a kéjszemélyt. A gondosan kivá-
lasztott városlakók felsorolása jelzi, hogy a
tárlat a polgári társadalom, a polgári érté-
kek és polgári erkölcsök históriáját mutat-
ja be. E ma is gyakran emlegetett fogalmak
a 19-20. század során más és más jelentés-
tartalmat hordoztak.

A fõváros története szempontjából a pol-
gárvárosi eszme Pest, Buda és Óbuda egye-
sítésének kezdeti törekvéseitõl datálódott,
és közel száz évvel késõbb, 1873-ban, a
tényleges egyesítéskor született meg. Bár a
török 1686-os kiûzése után Buda már sza-
badon választhatott polgármestert, a la-
kosság összetétele még nagyon vegyes volt.

Különleges módon, hazánkban a polgárosodást
elsõsorban a reformkori nemesség sürgette.

A Duna két partján önálló jegyzékben vezették
a polgárok névsorát; Pesten 1848-ig, Budán
1867-ig tartottak fönn külön nyilvántartást.

Ennek legfõbb oka az volt, hogy a polgárok men-
tesültek a vámfizetés alól. A kiváltságok megszer-
zése és a céhrendszer miatt, a 18. század végén
még igen nehéz volt a polgári státusz megszerzése.
A bevándoroló mesterember, vagy az „õshonos”
polgár fia nem kapta meg automatikusan a polgá-
ri rangot. A két város eltérõ fejlõdésérõl a tárlat
tablóin Nagy Ignác korabeli újságcikkei tudósíta-
nak. Míg a vállalkozó szellemû polgárok által la-
kott Pest folyamatosan terjeszkedett, Buda kon-
zervatív hagyományait õrizte.

A kiállítás számos korabeli tárgy és dokumen-
tum segítségével villantja fel a hétköznapokat.
Ezúttal jól megfér egymás mellett a szõlõsgazda, a
posztókereskedõ, az üveges- és az órásmester, de
arról is hírt kapunk, hogy a németekbõl, rácok-
ból és görögökbõl álló vegyes összetételû polgár-
ság csak látszólag élt békésségben egymással, való-
jában mindent megtettek a konkurensnek nyil-
vánított kereskedõk, iparosok kiszorításáért. 

A tárlókban a polgári életforma jelképeit – ta-
rokk kártya, kávés készlet, táncrend stb. – láthat-
juk, miközben a vállalkozó szellemû érdeklõdõk
fülhallgatón keresztül megismerhetik a tárgyak

eredeti tulajdonosainak történetét. Ugyancsak
hanganyag idézi fel a nagyvárosi életrõl (színház-
ról, kõhíd-építésrõl és a sarki pékrõl) szóló csalá-
di levelezést, és egy megcsalt feleség által indított
válóper következményeit. Litográfián bukkan-
nak fel a pesti magyar õrhad (a hajdani polgárõr-
ség) tagjai, majd Barabás Miklós olajképén látha-
tunk egy elsõbálozó leánykát. Magyar nyelvû
könyvek, folyóiratok és elõfizetési felhívások jel-
zik az egyre népesebb olvasói réteget. A neves és
tehetõs mesteremberek mellett a céhek életét
mesterkönyv, láda, kérvény és pecsétnyomó il-
lusztrálja. 

Üdítõ színfolt az elsõ polgári úszóiskola hirde-
tése 1838-ból. Telepy Károly tájképei, és számos
korabeli karikatúra mutatja be, hogyan is éltek a
Bürgerek Budán, és a polgárok Pesten. A legfiata-
labb látogatók a kiállításon berendezett gyereksa-
rokban akár magukra is ölthetik szépmamáik és
széppapáik ruháit. 

A tárlat szeptember 19-ig látogatható a Buda-
pesti Történeti Múzeumban (Szent György tér 2.,
Budavári Palota „E” épület).

- a - 

A fenti cím hívogató szavainak hatására olyan so-
kan kerestek felüdülést július 2-án a Tabáni
Múzeum hûvösében, hogy a késve érkezõknek
már nem jutott ülõhely. Az est nyitó akkordja-
ként különleges aktusra került sor, hiszen Fran-

cois Laquiziere, a budapesti Francia Intézet igaz-
gatója egy tabáni házat ábrázoló, eredeti Le
Corbusier rajzot adományozott a gyûjtemény-
nek. Az igazgató úr magyar nyelven köszöntötte a
közönséget, majd franciára váltva elmondta,
hogy nagy örömmel fedezte fel magának e „kissé
elrejtett” múzeumot. Bár Le Corbusier-t sok fran-
cia magáénak vallja, a 20. század egyik legna-

gyobb építésze azonban Svájcban született. A mo-
dern építészet mestere korábban hagyományos
architektúrával foglalkozott. 1911-ben készített
rajzának legnagyobb értéke, hogy a rajta látható
budai házról ez az egyetlen emlék.

Francois Laquiziere rövid beszédét követõen
Jankóné Pajor Ildikó, a múzeum vezetõje, a ren-
dezvény háziasszonya megköszönte az értékes ké-
pet, majd mindketten aláírták az ajándékozási
okmányt.

A program további részében Budára valóban
„beszökött” a párizsi nyár.

Sediánszky János író, szerkesztõ, Budavár al-

polgármestere úgy fogalmazott, hogy a francia
nyár és az ország iránt érzett szerelem egész életét
végigkísérte. A közelmúltban megjelent könyvé-
nek bemutatójával folytatódott az est, amelyen
nem csupán az egykori rádiós, televíziós szemé-
lyes találkozóit elevenítette fel, hanem a fõváros
hétköznapjait is. „Mi francia? Ami mástól elütõ,
jellegzetes? – kérdezi Párizsban szép a nyár címû
írásában – sokszor tûnõdtem ezen. Talán a meg-
érkezés, a kicsomagolás után egy bisztrópult dél-
ben: ahogy szélsebesen dolgozik a csapos, a fel-
szolgáló, a tányérmosó, ahogy sistereg, forr az asz-
talok mellett, egy kávé, egy gyümölcslé, egyetlen
pohár sör mámorában az ebédidõre betóduló,
tereferélõ hivatalnok- és munkássereg. Ahogy
magányosan áll, s idõnként kortyol ánizslikõrt,
egy deci bort – igaz, mindig a pohár pereméig
töltve – a sûrû hajú vagy benõtt szemöldökû, ám
többnyire cingár, vékonydongájú ’átlag’ fran-
cia… Hiszen a bárpult a magányosnak elmélke-
dõhely, egy pohár szesz, hosszú hallgatással fûsze-
rezve…” 

Piafról és Aznavourról épp úgy mesélt a szerzõ,
mint Apollinare-rõl és Verlanie-rõl. Néhány ká-
véház és éjszakai bár, a Loire-on átívelõ gyalogos
híd és „az utolsó clochard” is felbukkant ezen a
délutánon, sõt egy a rajongásból született saját
költeményt is hallhattak a vendégek. Sediánszky
János történeteit Bardóczy Attila színmûvész
(Reményi József zongorakíséretével) hamisítat-
lan párizsi sanzonokkal illusztrálta. Az örökzöld
dallamokat együtt énekelte a közönség, s akik
még további „delikateszekre” vágytak, azok Varga
Margit francia ihletésû süteményeibõl is kaptak
egy kis ízelítõt. R. A.  

A Múzeumok éjszakáján felpezsdül a város,
ilyenkor a legcsendesebb kiállítóhelyek is
nyüzsgõ programhelyszínekké alakulnak.
Nem volt ez másképp a Tabán Múzeumban
sem, amely június 19-én a XI. Tabáni Nép-
zenei Fesztiválnak adott otthont.

– 1993-ban indult a Tabáni Népzenei Fesztiválok
sorozata, amely 2001-ig tartott. Ez után pénz és
szándék hiányában hosszú szünet következett,
majd 2009-ben ismét sikerült összehoznunk a
népzenei találkozót, immáron a Múzeumok éj-
szakájához kapcsolódóan – tudtuk meg Marsi
Lászlótól, az eseményt szervezõ Budavári Mûvelõ-
dési Ház igazgatójától, aki két éve vezeti az intéz-
ményt.

Az igazgató elmondta: a tavalyi jubileumi, ti-
zedik fesztivál egyfajta múltidézés volt, a Buda-
vári Mûvelõdési Ház több mint negyven éves
fennállása alatt itt mûködött legendás népzenei
klubok hangulatát próbálták ismét feleleveníte-
ni a meghívott elõadókkal, többek között a
Téka- és a Sebõ-együttessel. Marsi László emlé-
keztetett arra, hogy a hatvanas évek végén Tolcs-
vay Béla náluk alapította meg elsõ klubját, ahol
olyan, mára fogalommá vált zenekarokat ismer-
hetett meg a szélesebb közönség, mint a Kaláka,
vagy Sebõ Ferenc együttese. A „Bem6-ban” mû-
ködött sokáig a Téka-klub és a Sebõ-klub is – ez
utóbbit két évvel ezelõtt sikerült visszacsábítani
az intézménybe.

Az idei programot a mûvelõdési ház a „kite-
kintés” jegyében állította össze, tehát olyan, a ha-
gyományos népzenét a modernebb irányzatok-

kal ötvözõ zenekarokat hívtak meg, mint a Csík
Zenekar, a Dresch Quartett és a Gereben. Gye-
rekmûsorral is készültek, melynek keretében
táncházzal, népmesével és hangszerbemutatóval
szórakoztatták a legkisebbeket. A zenei progra-
mokhoz kapcsolódóan – lévén, hogy a Múze-
umok éjszakája része volt az esemény – tárlatveze-
tést tartottak a Tabán Múzeumban, ahol a Ta-
bán története, a „Magyar Horác” – Virág Bene-
dek és kortársai, valamint A tabáni kiskocsmák

címû kiállításokat tekinthette meg a publikum.
Érdeklõdõk voltak szép számmal, olyannyira,
hogy az esti koncerteken alig fértek el az embe-
rek a Virág Benedek-ház udvarán. Marsi László
hangsúlyozta: a vonzó programokat nem tudták
volna megtartani a Nemzeti Kulturális Alap-
program és a Budavári Önkormányzat anyagi se-
gítsége nélkül – a támogatásokon múlik tehát,
hogy jövõre lesz-e ismét Népzenei Fesztivál a
Tabánban. 

Népzene, táncház, népmese Dr. Horler Miklós 
halálára
Súlyos betegség után, június 28-án, 87 éves ko-
rában elhunyt dr. Horler Miklós Széchenyi-
díjas építész, Budavár díszpolgára.

Dr. Horler Miklós azon kiemelkedõ Mesterek
közé tartozott, akik pályájuk során mindvé-
gig a 19-20. századi elõdök kérlelhetetlen er-
kölcsi normáit képviselték. Pályája mellett
hazaszeretetével és egyéni hitvallásával vált a
magyar mûemlékvédelmi és építész szakma
példaképévé. 

Otthona a Vár volt. Nem csupán azért, mert
1957 óta maga is a kerület polgárai közé tarto-
zott, hanem mert nevéhez fûzõdik a vár helyre-
állítása. 1949-ben, 26 évesen kapta meg a fel-
adatot a budai Vár háborús kárainak felméré-
sére és felszámolására. A Fõvárosi Mûemlék
Felügyelõség vezetõjeként a legkorszerûbb
módszereket vezette be, és személy szerint ne-
ki köszönhetõ, hogy számos középkori mûem-
léképületet sikerült megújítani. Tevékenysége
nyomán az UNESCO szakértõnek kérte fel, a
francia mûemlékvédõ építészek társaságának
levelezõ tagja lett, majd tagjává választotta a
belga királyi akadémia. Megkapta a francia
kultúra lovagrendje kitüntetést.

Dr. Horler Miklóst egész életében egyenes,
kemény derekú emberként ismerték, akit ne-
héz volt meghajlítani. Szakmai kérdésekben
sohasem kerülte a konfliktusokat. A nemzet-
közi sikerek ellenére 1977-ben felmentették
vezetõi beosztásából. Ugyanabban az idõszak-
ban sorozatos családi tragédiák érték. A nehéz-
ségeken a hite segítette át. 

Gyakorlati munkája mellett évtizedeken ke-
resztül oktatott, és számos mûemlékvédelem-
mel foglalkozó kiadvány szerzõje volt. Feldol-
gozta a magyarországi reneszánsz építészeti
emlékeit, megírta a Bakócz kápolna monográ-
fiáját, a Lapidárium Hungaricum elsõ két kö-
tetét, és részt vett a mûemléki topográfia elké-
szítésében. A mûemlékvédelem elméleti és
építészettörténeti kérdéseivel foglalkozó cik-
keinek száma meghaladja a százat.

Dr. Horler Miklóst az építész és mûemlékes
szakma legmagasabb díjai mellett 1993-ban
Széchenyi-díjjal tüntették ki. 2007-ben, ami-
kor  Budavár díszpolgárává választották, dr.
Nagy Gábor Tamás polgármester köszöntõjé-
ben úgy fogalmazott: „A budaváriak tudják,
hogy nélküle nem állhatnának a kõfalak, és a
közösség falai sem”. 

Francia nyár, francia szerelem

A budai „bürger” és a pesti polgár 

Sediánszky János Piafról, Aznavourról és a párizsi hétköznapokról is mesélt
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Felhívás A Budapest I. kerületi Készenléti Polgárõr és Önkéntes Tûzoltó Egyesületet várja mindazok jelent-
kezését, akik felelõsséget éreznek a helyi közösség köz- és vagyonbiztonságáért és ennek érdekében készek szabad-
idejüket is áldozni ezért. Kérjük jelentkezzenek minél többen és vegyenek részt ebben a szép, önfeláldozó, a közössé-
get szolgáló munkában! Jelentkezéseket a gy.j.hegedus@gmail e-mail címre várunk, bejelentéseket tenni és a pol-
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Az önkormányzat ingyen hívható zöld száma: 06-80-204-275

Internet: www.budavar.hu

Az elmúlt két hétben kiemelt, erõszakos vagy életellenes bûnügy
nem történt, örömteli, hogy a turisták sérelmére még kisebb bûn-
cselekményeket sem követtek el – tájékoztatta lapunkat dr. Kesz-
tyûs Rudolf ezredes. A kapitányságvezetõ elmondta: a kerület biz-
tonságának további növelése érdekében erõsítik a folyamatos köz-
területi jelenlétet. A látható rendõrség program keretében állandó
rendõr-polgárõr és rendõr-közterület felügyelõ járõrpárosok jár-
ják az utcákat. A munkába a bûnügyi állomány civil ruhás munka-
társai, valamint a régiós állomány is bekapcsolódik.

Július elsejétõl a budai Vár területén diáktolmácsok segítik a
rendõrök munkáját. A több nyelven beszélõ egyetemisták a Vár
frekventáltabb pontjain, valamint az újra megnyitott Tárnok utcai
KMB Irodában és a Bûnmegelõzési Centrumban teljesítenek szol-
gálatot. 

Német rendõrök a kerületben 
Két német és két magyar rendõrtiszti fõiskolás járt szakmai gya-
korlaton a kerületi kapitányságon. A rendelkezésre álló két hét alatt
közterületi és járõr szolgálaton vettek részt, megismerkedtek a ke-
rületben folyó nyomozati munkával, valamint bekapcsolódtak a ré-
giós együttmûködés rendszerébe. Munkájuk elismeréseként dr.
Kesztyûs Rudolf apró budavári és rendõri relikviákkal ajándékozta
meg a gyakornokokat. 

Vigyázzunk gyermekeinkre!
A statisztikák szerint a szünidõben megnõ a gyermek balesetek
száma. Szerencsére az elsõ kerületben az utóbbi években komo-
lyabb sérülés nem történt, ennek ellenére dr. Kesztyûs Rudolf arra
kéri a szülõket, illetve az autósokat, hogy fokozottan ügyeljenek a
gyermekek biztonságára. Elsõsorban a játszóterek, nagyobb zöld-
felületek közelében fordulhat elõ, hogy kisgyerekek az úttestre fut-
nak, ezért ezeken a területeken - a Vérmezõ, Tabán, Horváth kert
melletti utakon, illetve a Naphegyen és a Mária térnél – inkább las-
sabban közlekedjenek. Bár valamennyi kerületi fenntartású játszó-
tér körbe van kerítve, a kapuk zárva tartása a szülõk feladata – hív-
ja fel a figyelmet a kapitányságvezetõ. 

KKéékk  hhíírreekk

Hagyományok Háza
(Budapest, I., Corvin tér 8.)

Július 13., 15., 22., 27., 20.00 órakor: A Kincsõ
Táncegyüttes és a MÁNE zenekar elõadása.

Július 20., 20.00 órakor: A Százszorszép Tánc-
együttes és a MÁNE zenekar elõadása.

Magyar Kultúra Alapítvány székháza
(Budapest, I., Szentháromság tér 6.)

Michael Perlick mûveibõl nyílt kiállítás ,,Magyar-
ország és Európa színek és fények bódulatában” cím-
mel a Magyar Kultúra Alapítvány székházában. A tár-
lat megtekinthetõ 2010. július18-ig, naponta 10.00
és 18.00 óra között.

Országos Mezõgazdasági Könyvtár 
és Dokumentációs Központ
(Budapest, I., Attila út 93.)

Vasanits Zoltán festõmûvész képeibõl nyílt idõsza-
ki kiállítás az Országos Mezõgazdasági Könyvtár és
Dokumentációs Központban ,,Anyagtan” címmel. A
tárlat 2010. július 31-ig látogatható, hétköznap 9.00-
18.00 óráig, hétvégén 10.00-16.00 óráig.

Vízivárosi Galéria
(Budapest, II., Kapás utca 55.)

,,New York arcai” címmel Fülöp Ildikó fotográfus
mûveit és Christopher Pelley alkotásait tekinthetik
meg az érdeklõdõk a Vízivárosi Galériában ,,New York
- festmények, installációk” címmel. Mindkét tárlat
2010. július 22-ig látogatható  keddtõl-péntekig 13-
18 óráig, szombaton 10-14 óráig.

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

Ezüst György Munkácsy-díjas festõmûvész képei-
bõl nyílt kiállítás a Duna Televízió aulájában. A tárlat
július 19-ig tekinthetõ meg, naponta 10.00-19.00
óra között.

Táncestek a Karmelita Udvarban
Július 29. csütörtök és augusztus 10. kedd, 20.30

óra: Vukán-Chopin: Vizuális hangjegyek - Budapest
Táncszínház.

Július 30. péntek és augusztus 5. csütörtök, 20.30
óra: Bonchida háromszor- Honvéd Táncszínház. *

Augusztus 3. kedd és 17. kedd, 20.30 óra: Sentido
de FlamenCorazon Lippai Andrea és a FlamenCora-
zon - Arte Táncszínház. *

Augusztus 4. szerda és 19. csütörtök, 20.30 óra:
TálaMantra-Sivasakti Kalánanda Táncszínház. *

Augusztus 13. péntek, 20.30 óra: Barocco Rustico.
A négy évszak-Duna Mûvészegyüttes. *

Augusztus 6. péntek és 12. csütörtök, 20.30 óra:

Colores del Tango. Kulik Johanna, Santiago Maciel és
Josip Bartulovic, valamint a Pesti Tangózenekar. *

Augusztus 11. szerda és 18. szerda, 20.30 óra:
Táncos magyarok- Magyar Állami Népi Együttes.*

Augusztus 21. szombat, 20.30 óra: Step by Dance.
IX. Kortárs Nyári Tánctanfolyam és Fesztivál Gálaest-
Budapest Táncszínház (helyszíne: Nemzeti Tánc-
színház – Színházterem)

Rossz idõ esetén az elõadások a színházteremben
lesznek megtartva.

*Az elõadásokat követõen táncház.

Bor és tánc a budai Várban
Július 10-tõl szeptember 19-ig minden szombaton

és vasárnap délután 5 órakor látható a Palota út–Dísz
tér sarkán található Királyi Borház és Bormúzeum
udvarán (I. kerület, Palota út 1., Dísz tér sarka) a vi-
lághírû Csillagszemû Táncegyüttes Táncra lábam! cí-
mû elõadása. 

A 45 perces szabadtéri mûsorban – melynek kore-
ográfus-rendezõje Timár Sándor – a magyar nyelvte-
rület csaknem minden tájegységérõl láthat a közön-
ség egy-egy reprezentatív táncot profi szinten tánco-
ló gyerekek és fiatal táncosok elõadásában. 

A Magyar Örökség Díjjal, Európa Táncdíjjal és a
Prima Primissima díjjal kitüntetett Csillagszemûek
többek között Galga-menti, sárközi, rábaközi, zemp-
léni, kalotaszegi, mezõségi, székelyföldi táncokat mu-
tatnak be – beleértve a botos és az üveges táncokat
–, a tájegységnek megfelelõ magyar népviseletben.
A közönség a mûemléki környezetben 2008-ban
megnyílt Királyi Borház és Pincemúzeumban a ma-
gyar bor-, pezsgõ- és pálinkakultúrával is megis-
merkedhet, az 1500 négyzetméteres föld alatti kiál-
lítótérben.

Nyáresti koncertek az Állatkertben
Idén is megrendezik a Zenés állatkerti esték elne-

vezésû koncertsorozatot. Az elsõ elõadást – amelyen
a MÁV Szimfonikus Zenekar adott koncertet június
30-án –  hét további elõadás követi. Fellép Rutkai Bori
és a Specko Jedno, a Benkó Dixieland Band, Sebes-
tyén Márta és zenészbarátai, a Bolyki Brothers a cap-
pella, a Hot Jazz Band, Palya Bea és Szokolai Dongó
Balázs örömduója, valamint a Budapest Klezmer
Band is. A koncertekre mindig szerda este kerül majd
sor, kezdési idõpontjuk 20.30. A koncertre érkezõ
vendégek számára azonban már 19 órakor megnyit-
ják az Állatkert kapuit, így az elõadás kezdetéig akár
egy kellemes sétát is tehetnek a Pálmaház és a Nagy-
tó környékén. 

A koncertekre (2.900 Ft-os egységáron) a helyszí-
nen, valamint az ismert jegyirodákban válthatók je-
gyek. 

PPrrooggrraammookk

Új programokkal és megszépült környezetben várja látogatóit a
Magyar Nemzeti Galéria. Az arculati elemeiben is megújuló
múzeum minden eddiginél izgalmasabb kiállításokkal készül a
nyári szezonra. 

Sajtótájékoztató keretén belül számolt be Csák Ferenc az intéz-
mény rövid- és középtávú terveirõl, valamint ismertette a Mátyás-
kút elmúlt idõszakban végrehajtott restaurálásának eredményeit.
A Magyar Nemzeti Galéria új fõigazgatója hangsúlyozta, hogy a
2010-es szezonban igyekeznek kibõvíteni az elmúlt években meg-
alapozott kiállítási stratégiát. Továbbra is kiemelt szerepet kapnak
a jelentõs magyar mûvészekrõl összeállított monografikus kiállítá-
sok, valamint a magyar mûvészettel összhangba hozott nemzetkö-
zi anyagot bemutató tárlatok. Izgalmas vállalkozás, hogy az egyes
korszakok mûvészetét az eddigiektõl teljesen eltérõ megvilágításba
helyezik. Emellett arra törekszenek, hogy a régi mûvészettõl a kor-
társ mûvészetig lehetõleg minél több korszak anyagát a látogatók
elé tárják. 

A mûvészetpártoló közönség legnagyobb örömére júniusban
megnyílt az olasz futurista, Fortunato Depero festõ, reklámgrafikus
és formatervezõ elsõ magyarországi életmû-kiállítása, illetve a
Kovásznai György munkásságát bemutató tárlat. Szeptemberben
Félicien Ropsnak, Baudelaire és Zichy Mihály barátjának, a belga
szimbolizmus nagy alakjának, a „modern dekadencia grafikusának”
mintegy száz mûvét felvonultató kiállítás várja az érdeklõdõket.
Októberben az Országos Széchényi Könyvtárral közös tárlaton a
modern magyar kereskedelmi plakátok történetével ismerkedhet
meg a nézõközönség, novemberben pedig „A felemelõ évszázad” mi-
nisztériumi programsorozat keretében egy bõ évszázad képzõmûvé-
szeti anyagából válogatnak. A tárlaton a nemzeti mûvészettel kapcso-
latos fogalmak, motívumok, mûvészi kerettémák bemutatására tö-
rekszik a Magyar Nemzeti Galéria.

A középtávú, 2011-2013 közötti tervekkel kapcsolatban elhang-
zott, hogy Markó Károly, Ferenczy Károly, Derkovits Gyula kiállítá-
saival folytatják a monografikus tárlatok sorát, melyekhez szervesen
illeszkedik a Rippl-Rónai és Maillol barátságát feldolgozó bemutató.
Rendhagyó tematikus tárlatnak ígérkezik a 2013-as enteriõr-kiállí-

tás, a Párizs és a közép-európai festészet kapcsolatát vizsgáló bemuta-
tó, valamint a közép-európai régiót megszólító kortárs horvát szob-
rászati kiállítás. Szélesebb nemzetközi összefüggést jelenít meg az
1945 utáni magyar mûvészemigrációról szóló tárlat, míg a címeres
emlékek kiállítása a régi magyar mûvészetbõl meríti anyagát.

Noha az intézmény kiállítási politikája a Magyar Nemzeti
Galéria értékes hagyományaira épít, a múzeum arculatában és meg-
jelenésében olyan változások várhatóak, amelyektõl azt remélik,
hogy a magyar képzõmûvészet legnagyobb gyûjteménye az eddigiek-
nél nagyobb figyelmet és megbecsülést kap. Ennek jegyében a múze-
um új logóval és arculattal jelenik meg a jövõben, míg az év utolsó
harmadában megkezdik a méltán kritizált fõbejárati fogadócsarnok
átalakítását.

Csák Ferenc hozzátette, elkészült a Mátyás- kút mûemléki felújí-
tása, melynek keretében megszüntették a korábban rengeteg gon-
dot okozó vizesedést. A restaurálás során eltávolították a bronz szob-
rokra rakódott szennyezõdéseket, majd viasszal vonták be a mûalko-
tásokat. Megtisztították a sziklás alépítményt, vízzáró tömítést kap-
tak az illesztések és a medence, kijavították a kõelemeket, restaurál-
ták az emeleti fülke aranymozaik burkolatát, illetve felújították a tel-
jes vízgépészeti rendszert. 

Júniusban Közép-Európában egyedülálló anyagvizsgálati labora-
tórium nyílt a Magyar Nemzeti Galériában. A 100 millió forintot is
meghaladó értékû mobil mûszerekkel rendelkezõ laboratórium fõ
célja a hazai és nemzetközi projektekben való részvétel, illetve anyag-
vizsgálatok végzése közgyûjtemények, aukciósházak, illetve magán-
gyûjtõk részére. Hamarosan elkészül a C épület fogadórészének át-
alakítása, a változtatásoknak köszönhetõen barátságosabb, tágasabb
terek fogadják majd a vendégeket. A megújulás része az intézmény
környezetének fejlesztése, melynek részeként a kilátó terasz után
még a nyáron befejezõdik a Savoyai terasz felújítása. 

Sikeresen pályázott európai uniós támogatásokra a múzeum –
mondta el  Szûcs György fõigazgató-helyettes, aki kiemelte: közel
hétmillió forintot nyertek oktatási és képzési célokra, továbbá pá-
lyáztak egy tehetséggondozási és közösségépítési programra, illetve
az épület akadálymentesítésére, melynek része egy mozgássérült fel-
vonó megépítése. 

Az elmúlt évhez hasonlóan igen sikeres, de a
tavalyinál még sikeresebb volt a Tabáni
Spartacus SKE tájfutóinak elsõ félévi ered-
ménylistája.

A szakosztályba egyre gyakrabban jelentkeznek
fiatalok, országos a híre már az edzõnek, Gya-
log Zoltánnak. Elmondhatjuk, hogy egész Bu-
dapesten itt folyik a legsikeresebb
utánpótlás-nevelõ munka, a 140
szakosztályi tagból több mint 70-
en tartoznak az utánpótlás kor-
csoportokba. A tavalyi 12 bajno-
ki éremmel szemben már most
10-nél tart a szakosztály.

Az elsõ félévben 4 országos baj-
nokságot rendeztek, itt 3 bajnoki
címet és további 7 dobogós helye-
zést értek el fiataljaink. Az újonc
(14-es) korosztályban a Középtá-
vú Bajnokságon a fiúknál Len-
gyel Ádám, a lányoknál Weiler
Virág gyõzött, a Váltóbajnoksá-
gon a lányoknál az „aranycsapat”
(Liszka Eszter, Balázs Otília,
Weiler Virág) diadalmaskodott,
a fiúknál a két szparis váltó holt-
versenyben lett 3. A serdülõ fiúk-
nál a váltónk 2., az ifi fiúknál 3
lett. Egyéniben az utóbbi kategó-
riában Liszka Krisztián a Hosszú-
távú és a Középtávú OB-n is 3.
helyen végzett, Hajdu Szása az Éj-
szakai Bajnokságon érte el ezt a
helyezést. Az országos diákolimpi-
án is 5 arany és további 8 dobogó volt a mérleg,
Weiler Vince a legfiatalabbak között mindkét
távon gyõzött.

Weiler Virág újoncként kijutott a serdülõk
között a július elején Spanyolországban meg-
rendezendõ ifi és serdülõ Európa Bajnokságra.

A felnõtteknél a tavalyihoz hasonlóan Gya-

log Zsuzsi ismét 4. tudott lenni az Éjszakai
Bajnokságon. A szenioroknál a nõi 65 évesek
között ért el Cser Krisztina 3. helyezést a
Hosszútávú és a Középtávú Bajnokságon.

Most készült el a tájfutó szakosztályok 2009.
évi értékelése, ahol a bajnoki eredmények mel-
lett a versenyzõi minõsítések, ranglista-helyezé-
sek, a válogatott szereplések és a versenyrende-

zések alapján állítják össze a klubok sorrendjét.
Itt is, a tavalyi bajnoki pontversenyhez hasonló-
an, második budapesti egyesületként, az 5. he-
lyen végeztünk.

A Tabánban pezsgõ tájfutó élet reméljük,
még több gyereket csábít le megismerni ezt a
szép sportágat.                                                      Gy. L. 

Indul a szezon a nemzeti galériában

A tabáni tájfutók sikerei  

Felhívás sportkataszter létrehozására
Kérem, jelentkezzenek azok a sportegyesületek, közösségek, magánszemélyek, akik rendszeres mozgási,
sportolási lehetõséget tudnak biztosítani az I. kerületben. Nemcsak a térítésmentes programokat biztosí-
tók jelentkezését várom (pl. Tabáni Gyaloglók Köre, Legyen a betû Jóbarát alapítvány-kajakozás, kenuzás,
stb.), hanem a térítéseseket is. 

Célom egy olyan sportkataszter létrehozása, mely a Várnegyed újságon keresztül rendszeresen ad majd
tájékoztatást a kerület polgárainak, a sportolni vagy ,,csak mozogni” kívánók számára a lehetõségekrõl.
Cím: Budavári Önkormányzat 1014 Bp. Kapisztrán tér 1. vagy email: taban@vecsey.net.  

Vecsey András, a Kulturális, Oktatási és Sportbizottság tagja

Az újonc lánycsapat (Weiler Virág, Balázs Otília, Liszka Eszter) a váltóbaj-
nokság dobogóján 
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KKiiaaddóó, utcára nyíló garázst, vagy raktárhelyiséget kere-
sek, esetleg vásárolnék. Telefon: 202-2505, mobil: 06-
30-251-3800.oo

BBuuddaaöörrss legszebb, zöldövezeti részén a Galagonya utcá-
ban SÜRGÖSEN ELADÓ egy 720 m2 rendezett telek, 75
nm-es (2+1 szobás) alápincézett, tetõteres ingatlannal,
mely állandó lakhatásra alkalmas. Az ingatlant telekáron
értékesítjük, ezért BEFEKTETÉSNEK is kiválóan alkalmas.
Irányár: 16 M Ft. Tel.: 06-30/267-6378 (du. 16-20 óráig,
hétvégén bármikor).oo

BBeellvváárroossii 35 négyzetméteres, parkra nézõ, nagy erké-
lyes garzon öröklakást, pénzt, szeretõ gondoskodással já-
ró eltartást kínálok Vári lakásért cserébe. Kun Antikvá-
rium. Telefon: 0620-971-7297.

KKrriisszzttiinnaavváárroossii 2,5 szoba-hallos, 94 négyzetméteres la-
kás tulajdonostól eladó. 2. emelet, hívólift, cirkófûtés, 2 er-
kély, pince, belsõ kert. Telefon: 0620-973-7550.

BBuuddaaii Várban, az Országház utcában 114 négyzetmé-
teres, három szobás, teraszos, I emeleti, igényesen felújí-
tott lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 45 M forint.
Telefon: 0620-923-9787.

RRóózzssaaddoommbboonn, Felsõzöldmáli úton, 62 nm-es, három-
szobás, teraszos, dél-keleti fekvésû, I. emeleti, igényesen
felújított lakás, azonnal költözhetõen tulajdonostól, jó köz-
lekedéssel 22,5 M forintért eladó. Telefon: 0620-525-
4019.

MMaammmmuuttnnááll 26 nm-es, teljeskörûen, igényesen felújí-
tott lakás csendes, világos, virágos udvarral 9,9 M forintért
tulajdonostól eladó, metróközelben. Telefon: 0620-525-
4019.

II..  TTiiggrriiss utcában, jó közlekedésnél, emeleti, felújított, vi-
lágos, kíváló beosztású 56 nm-es, kétszobás, étkezõkony-
hás, erkélyes téglalakásom kerthasználattal 24.900.000.-
Ft-ért eladó. Telefon: 0630-584-5006.

VVáássáárroollnnéékk tulajdonostól saját részre készpénzfizetés-
sel 50 négyzetméter körüli, emeleti, erkélyes lakást Budán
Zöldövezetben I-II-XI-XII. kerületekben. Telefon: 0620-
344-3179.

GGyyöönnyyöörrûû, összkomfortos, központifûtéses balatonaka-
rattyai villámat vári 70 négyzetméteres, nívós lakásra cse-
rélném. Telefon: 061-319-8279.

II..  CCssaapp utcában újépítésû ház rámpás lejáratú teremga-
rázsában kocsibeállók olcsó havi díjjal tulajdonostól ki-
adók. Motorosoknak is. Telefon: 0630-645-0452.

II..  DDóózzssaa György térnél, lélekzetelállító kilátással a Várra,
Gellérthegyre eladó egy legfelsõ emeleti, 88 négyzetmé-
teres, 1 étkezõs+nappali, 1 hálószobás, reprezentatív
penthouse lakás, 112 négyzetméteres tetõterasszal.
Irányár: 58,7M Ft. Telefon: 0630-855-1333, www.gellert-
hegyalja.hu.

GGeelllléérrtthheeggyyeenn, kertes társasházban, földszinti, kertkap-
csolatos, 57 négyzetméteres, 2 szobás, étkezõkonyhás, er-
kélyes, hangulatos lakás, saját használatú kertrésszel el-
adó. Irányár: 22,8M Ft. Telefon: 0630-855-1333,
www.gellert-hegyalja.hu.

II..  BBuuddaaii Várban 4 lakásos patinás épületben I. emeleti,
30 m2 terasszal kialakított, 57 m2-es, 2 szobás, felújított,
napfényes lakás örökbérleti joga (elvi tetõtér beépítési le-
hetõséggel) átadó. Csereirányár: 19,7 M Ft. Wágner Iroda,
tel.: 212-1261, 0630/964-7065.

II..  BBuuddaaii Várban 46 m2-es, 1,5 szobás, jó állapotú, egye-
di gázfûtéses, napfényes I. emeleti önkormányzati lakás
örökbérleti joga átadó. A lakás a tetõtér felé elviekben bõ-
víthetõ. Csereirányár: 12,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
2136, 0630/964-7065. 

II..  BBuuddáánn a Naphegy alján kertes társasházban lévõ 45
m2-es, 1 nappali + 1 hálószobás, igényesen, teljeskörûen
felújított, egyedi gázfûtéses önkormányzati lakás bérleti
joga átadó. Csereirányár: 13,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.:
212-1261, 0630/488-1933.

II..  BBuuddáánn a Tabánnál hívóliftes társasházban II. emeleti,
88 m2-es, 2,5 szoba hallos, remek alaprajzi elosztású, össz-
komfortos, csendes, erkélyes öröklakás eladó. Irányár:
23,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-2203. 

II..  BBuuddaaii Várban, Tóth Árpád sétány felé nyíló panorá-
mával, duplakomfortos, cirkófûtéses, reprezentatív belte-
rû 138 m2-es 3 + 2 félszoba + hall + étkezõs önkormány-
zati lakás örökbérleti joga átadó. Csereirányár: 39,5 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-7065.

XXIIII..  BBuuddáánn a Csorna utcában szuperpanorámás 51 m2-
es gázfûtéses öröklakás + 18 m2 szuperpanorámás te-
rasszal zöldövezeti részén, tömegközlekedés közelében
eladó. A teraszról káprázatos kilátás nyílik a városra.
Irányár: 24,9 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-2136, 0630-
964-7065.

IIII..  kkeerrüülleettbbeenn 2 lakásos, kertes, patinás villaépületben
lévõ 125 m2-es 3,5 szoba hallos, teraszos, reprezentatív
stukkókkal kialakított, összkomfortos villalakás (elvi tetõ-
térbeépítési lehetõséggel) eladó. Irányár: 49,8 M Ft.
Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

II..  kkeerrüülleettbbeenn, a hangulatos Szalag utcában felújított, 8
lakásos belsõ kertes ház I. emeletén lévõ 37 m2-es, felújí-
tott, 1 szobás, étkezõkonyhás, cirkófûtéses, napfényes
önkormányzati lakás bérleti joga átadó. Csereirányár:
10,5 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/964-
7065.

II..  NNaapphheeggyy alján 7 lakásos kertes társasházban, egy tel-
jes lakószinten lévõ 191 m2-es, reprezentatív belterû 5,5
szobás, 2 bejáratos, 2 fürdõszobás, 3 WC.-s, stukkókkal dí-
szített klasszikus polgári öröklakás eladó. Irányár: 49,9 M
Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-1261, 0630/488-1933. 

TTeettõõtteerraasszz kedvelõk figyelmébe! I. Budán a Vérmezõvel
szemben, egyedi adottságú, körpanorámás, legfelsõ eme-
leti, összkomfortos 63 m2-es társasházi öröklakás + 70 m2

tetõterasszal, gépkocsibeállóval eladó. (A lakótér igény
szerint bõvíthetõ) Irányár: 42 M Ft. Wágner Iroda, tel.: 212-
1261, 0630/488-1933.

II..  BBaatttthhyyáánnyy utcában, jó állapotú házban, eladó egy 87
négyzetméteres, két és fél szoba, hallos földszinti lakás. Az
ablakok többsége egy csendes, ápolt, borostyános kertre
nyílik. A szobák mind külön bejáratúak, de egybe is nyitha-
tóak. Irányár: 23,8M Ft. Telefon: 201-1152.

AAddááss--vvéétteell

KKöönnyyvv!!  Krisztina Antikvárium (I. Roham u. 7. a Krisztina
téri templomnál). Vesz-elad, árverez könyveket, könyvtá-
rakat, régi térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes le-
velezõlapokat, plakátokat, fényképeket, egyéb papír-ré-
giségeket. Díjtalan kiszállás, -értékbecslés, készpénzfize-
tés! Telefon/fax: 212-8909. Nyitva: hétfõtõl-péntekig: 10-
18 óráig, szombaton 10-13 óráig.oo

SSzzíínnhháázzaakk  berendezésére vásárolunk minndennemû
régi tárgyakat kiemelt áron, bútorokat (koloniált is), fest-
ményeket, órákat, hanglemezeket, könyveket, ruhane-
mûket, csillárt, porcelánokat, bizsukat, hangszereket, já-
tékokat, kitüntetéseket, teljes hagyatékot is. Kiszállás
szakbecslés díjtalan. Kárpáti Eszter, telefon: 0620-566-
2025.

KKeelleettiisszzõõnnyyeegg  ééss  mmûûttáárrggyybbeeccssüüss vásárol régi keleti
szõnyegeket, sérült állapotban is. Kiszállás díjtalan. Tele-
fon: 0630-456-3938.

SSzzoollggáállttaattááss

SS..OO..SS..  GGáázzsszzeerrvvíízz!!  Gázkészülékek teljeskörû javítása
fûtésszezon elõtti tisztítása, karbantartása, komplett fû-
tési rendszerek kiépítése tervezéssel, gázmûeljárással, fû-
tési rendszerek vegyszeres tisztítása. 0-24 óráig minden
nap garanciával, ünnepnapokon is. Telefon: 291-2800,
321-8082, 0630-269-0001.oo

LLaakkaattooss: Ajtó- és ablakzárak javítása, cseréje. Biztonsá-
gi rácsosajtók, vasajtók, ablakrácsok, korlátok készítése.
Nyílászárók szigetelése. Telefon: 0620-945-0316.

VViillllaannyysszzeerreellééss  aazzoonnnnaall!!  Hibaelhárítástól a teljes fel-
újításig. Petrás József villanyszerelõ mester. Tel.: 0620-
9344-664, 246-9021. ELMÛ által minõsített vállalko-
zás.oo

FFaakkiivváággáásstt, viharkárelhárítást, mûtárgyvédelmi faki-
termelést, esztétikai koronaalakítást, bozótírtást, fûnyí-
rást, alpin munkát vállalunk 10 éves tapasztalatt. Telefon:
0630-221-0121, 0620-386-9337.

KKaappuu--aauuttoommaattaa, kerítés, korlát, lépcsõ, elõtetõ, rács,
redõny, reluxa, roletta, rovarháló, napellenzõ, esõ-, fény-,
szélérzékelõvel. Egyéb javítások. Telefon: 0670-278-
1818. 

GGUUMMII--  ÉÉSS  AAUUTTÓÓSSZZEERRVVÍÍZZ,,  MMÛÛSSZZAAKKII  VVIIZZSSGGÁÁZZTTAATTÁÁSS,,
OOLLAAJJCCSSEERREE,,  AA  DDÉÉLLII  PPÁÁLLYYAAUUDDVVAARR  MMÖÖGGÖÖTTTT,,  

AA  HHIIRRDDEETTÉÉSS  FFEELLMMUUTTAATTÓÓJJAA  1155%%  KKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYYTT  KKAAPP!!
II..    MMÁÁRRVVÁÁNNYY  UU..  1166..  

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

TTáárrssaasshháázzaakk teljes körû kezelését, közös képviseletét
vállalom szakképesítéssel, többéves gyakorlattal, referen-
ciával, nettó 1.000 Ft (albetét)/hó-tól. Kérjen ingyenes
konzultációt, árajánlatot. Hívjon bizalommal. Telefon:
0620-206-6990. 

NNaaggyyttaakkaarrííttáásstt, napi takarítást vállalok, magánszemé-
lyeknek és társaságoknak. Telefon: 202-2505, 0630-
251-3800.oo

FFüürrddõõsszzoobbáákk, konyhák felújítása, átalakítása! Csempe-
burkolás, kõmûvesmunkák, vízszerelés! Teljes körû lakás-
felújítás! Telefon: 0620-961-6153, www.mindentegykez-
ben.hu.

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

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

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrr, kozmetika (szempilla-, szemöldõkfes-
tés, arcmasszázs ultrahanggal) manikûr akár az Ön ottho-
nában is. Telefon: 0630-206-4801.

LLAAKKÁÁSSFFEELLÚÚJJÍÍTTÁÁSS!!
SZOBAFESTÉST, MÁZOLÁST, TAPÉTÁZÁST 

INGYENES TAKARÍTÁSSAL, PARKETTALERAKÁST-, 
-CSISZOLÁST, -JAVÍTÁST, VÍZ-, GÁZ-, GIPSZKARTON-

SZERELÉST, CSEMPÉZÉST, VILLANYSZERELÉST 
VÁLLAL KISIPAROS GARANCIÁVAL. 

TELEFON: 202-2505, MOBIL: 06-30/251-3800. oo

GGyyóóggyyppeeddiikkûûrrööss házhoz megy! Telefon: 203-5431 vagy
0630-553-7947.

2200  ÉÉVVEE  TTEELLJJEESSKKÖÖRRÛÛ  BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSII  ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSS  
AA  VVIIZZIIVVÁÁRROOSSBBAANN..  NNYYIITTRRAAII  BBIIZZTTOOSSÍÍTTÁÁSSII  AALLKKUUSSZZ  KKFFTT..  

11001155..  BBUUDDAAPPEESSTT  HHAATTTTYYÚÚ  UUTTCCAA  77..  
TTEELLEEFFOONN::  ++336611--445577--00661122,,  ++33667700--554411--66220011..
EE--mmaaiill::  uuggyyffeellsszzoollggaallaatt@@nnyyiittrraaiibbiizzttoossiittaass..hhuu..oo

KKeerrüülleettii  GGyyoorrsssszzoollggáállaatt!! Gázkészülékek teljeskörû javí-
tása; vízszerelés, vízórák kiépítése: villany, fûtésszerelés;
gépi duguláselhárítás garanciával. 0-24 óráig a hét min-
den napján. Telefon: 321-8082, 0630-269-0001.oo

EEggéésszzsséégg

FFooggssoorrookk,,  hhiiddaakk  kkéésszzííttééssee,,  jjaavvííttáássaa soron kívül, fog-
szabályozó, fogfehérítõ. MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakkhhoozz  hháázz--
hhoozz  mmeeggyyüünnkk!!  HHééttvvééggii  üüggyyeelleett!!  Fogászati háttér biztosí-
tott! Tóthné Hûvös Katalin fogtechnikus mester, 1013
Budapest, Krisztina krt. 51. fszt. 1. Telefon: 0630-222-
3016.oo

EEmméésszzttõõrreennddsszzeerrii panaszai gyors és hatékony gyógyí-
tása érdekében forduljon dr. Erõss Bálint gasztroenteroló-
gus szakorvoshoz. Budai Hepatológiai Centrum, Király-
hágó utca, telefon: 0630-977-6315.

vveeggyyeess

HHáázzffeellüüggyyeellõõii és gondnoki munkát ajánlunk I. kerületi
társasházban, 60 négyzetméteres önkormányzati csere-
lakás szükséges csak budapest területén. Telefon: 0630-
905-3445.

VVáárrbbaann induló PEDROLINO ÉNEKSTÚDIÓ felvételt hir-
det. Hangképzés, színpadi mozgás, zongorás korrepetáció!
Amit kínálunk: fellépési lehetõség, versenyekre felkészí-
tés! Telefon: 0670-249-7477.

PPéénnzzppiiaaccii elemzõi tevékenységhez keresek érettségi-
zett munkatársakat korhatár nélkül, kiváló képzés és anya-
gi lehetõségek. Telefon: 0620-249-5621.

TTáárrsskkeerreessõõ

CCSSAAKK  HHAA  KKOOMMOOLLYYAANN  GGOONNDDOOLLJJAA!! Budai társkeresõ a
Böszörményin, országos adatbázissal. Telefon: 0630-
555-8444. 

IIssmméétt csak 15.000 Ft a regisztráció a PuncsHáz Társ-
közvetítõben. Telefon: 0670-423-8747.

OOkkttaattááss

MMaatteemmaattiikkaa-fizika felkészítést vállalok nagy gyakorlat-
tal, pótvizsgára is. telefon: 0670-366-6445, 250-2003.

MMaatteemmaattiikkaa, fizika tanítás, pótvizsgára, osztályvizsgá-
ra, pótérettségire felkészítés. Több, mint húsz éves gya-
korlat. Telefon: 213-7747, mobil: 0620-518-2808. 

ZZeennééss angol tábor a Várban! Zenés, zongorás és angol
foglalkozások. USA-ban diplomázott tanárok várják a fia-
talokat. 5 és 10 napos turnusok! Telefon: 0670-249-7477.

AAnnggooll érettségire, nyelvvizsgára felkészítés, szaknyelv-
oktatás tapasztalt nyelvtanárnál a Krisztina térnél. Telefon:
0620-808-6411. 
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AABBLLAAKKCCSSEERREE!!
EEnneerrggiiaattaannúússííttvváánnnnyyaall  iiss!!  

MMûûaannyyaagg  
aabbllaakkookk  nnéémmeett  pprrooffiillbbóóll,,  

ppáállyyáázzaattíírráássssaall  iiss,,
77  éévv  ggaarraanncciiáávvaall,,

kkõõmmûûvveess  mmuunnkkáávvaall!!

NNAAGGYYSSZZÉÉNNÁÁSS--ÉÉPPÍÍTTÕÕ  KKFFTT..
TTeelleeffoonn::  0066--2266//335555--448811,,

0066--3300//665555--665555--22

AA  kkiibboonnttootttt  aannyyaaggookk  eellsszzáállllííttáássáávvaall..

ÉÉppüülleetteekk  hhõõsszziiggeetteellééssee  
aa  lleeggkkoorrsszzeerrûûbbbb  

aannyyaaggookkkkaall,,  kkoorrrreekktt  áárroonn!!

VÁRNEGYED
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat lapja. Megjelenik havonta kétszer. Kiadó: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Polgármesteri Hivatal. Fõszerkesztõ: Sárvári Pap Gitta. Fotó: Friedreich Tamás. 

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

Ingatlan

VÁRNEGYED

Oktatás

Szolgáltatás

Adás-vétel

ZÁR, KILINCS,
LAKAT, VASALAT

IIII..,,  MMaarrggiitt  kkrrtt..  5544..                TT..::  220011--33992288
XXII..,,  FFeehhéérrvváárrii  úútt  2244..            TT..::  446666--55665544

HH--PP::  99--1188        SSzz::  99--1144
wwwwww..zzaarrkkiirraallyy..hhuu

l KULCSMÁSOLÁS: lakás, autó,
immobilizeres, speciális, mágnes

l ZÁRBETÉTEK ÁTKÓDOLÁSA
l EGYFORMA, ZÁRLATÚ ÉS

FÕKULCSOS RENDSZEREK
l HEVEDERZÁR SZERELÉS: egyedi is
l ZÁRAK, ZÁRBETÉTEK, HEVEDER-

ZÁRBETÉTEK CSERÉJE

éÚJ! SSZZ
OOMMBBAATT

--1100
%%!!

+SZOLGÁLTATÁSAINK:

wwwwww..ttrrooffeeaaggrriillll..eeuu

Kutyatulajdonosok 
figyelmébe!

Nincs többé elveszett eb!
Az önkormányzati állatorvosi rendelõben 

az ebek mikrochippel történõ ellátását 
és regisztrációját önköltségi áron 
(bruttó 2200 forint) megkezdtük.
Cím: Budapest, I. Batthyány u. 48.

Telefon: 213-6874  
Kérjük éljen a lehetõséggel! 

Egészség

Társkeresõ

Vegyes

A hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelõsséget!

BROADWAY HANGJAI A TRÓFEA GRILL ÉTTEREMBEN 
(Margit híd budai hídfõ, klimatizált étterem)

JJúúlliiuuss  11--ttõõll  mmiinnddeenn  eessttee  ééllõõbbeenn  aa  lleeggjjoobbbb  bbáárrzzoonnggoorriissttáákk  eellõõaaddáássáábbaann..

ÁLLANDÓ AKCIÓINK:
Nagy családi akció! (Hétvégén és ünnepnapokon a gyermekeknek 12 éves korig ingyenes)

Ajándék TORTA! (Ünnepi alkalmakra)
Esti kedvezmény! (Hétfõtõl szombatig 21.00 órától, illetve vasárnap 17.30-tól - 11..000000  FFtt//ffõõ  kkeeddvveezzmméénnyy)

1027 Budapest, Margit körút 2. (Margit híd budai hídfõ)
Asztalfoglalás: 06-1-438-9090, 06-20-999-7708

s

s

Hirdetésfelvétel legközelebb 2010. augusztus 10-én és 11-én kedden és szerdán 10-tõl 15 óráig lesz.
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HHiirrddeesssseenn  aa  VVáárrnneeggyyeeddbbeenn!!
Üzenete minden I. kerületi családhoz eljut!

Lakossági apróhirdetés (20 szóig): 1000 forint+ÁFA,
Közületi apróhirdetés (20 szóig): 1.600 forint+ÁFA,
Keretes apróhirdetés (20 szóig): 2.000 forint+ÁFA.

(Csak közületi apróhirdetésnél!)
20 szó felett: + 64 forint+ÁFA/szó.

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

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

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

1/8 oldal
136x99 mm,

19.200 Ft+ÁFA

1/10 oldal
108x99 mm,
16.000 Ft+ÁFA

1/16 oldal
66x99 mm,

9.600 Ft+ÁFA

1/1 oldal
274x403 mm,
130.000 Ft+ÁFA

Szalaghirdetés
48x274 mm,
22.000 Ft+ÁFA

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

1/8 oldal 
álló
66x200 mm,
18.000 Ft+ÁFA
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Körültekintésre és fokozott óvatos-
ságra intenek az elmúlt másfél esz-
tendõ viharos idõszakai, amelyekben
ismételten megtanultuk betartani a
valós jövedelemtermelõ képessé-
günk adta kereteket. Azzal együtt,
hogy a megtakarítás hangsúlyosabbá
vált, a hitelfelvétel továbbra is kézen-
fekvõ megoldás mindazoknak, akik
megfelelõ önerõvel rendelkeznek a
lakáscélhoz, továbbá biztos jövede-
lemmel is bírnak. Mivel a bankok a
korábbiaknál is nagyobb elõvigyáza-
tossággal bírálják el a kockázatokat
egy-egy hiteligénylésnél, az említett
szempontok felértékelõdnek. Az is
megkerülhetetlen, hogy az ügyfelek
maguk is érzékeljék az esetleges rizi-
kófaktorokat. Ezen a téren kitapint-
ható változást hozott az elmúlt más-
fél év: az ügyfelek megfontoltabban
hozzák meg döntéseiket, figyelembe
véve az árfolyam- és kamatkockáza-
tokat vagy jövedelmi kilátásaikat is. 
Míg a korábbiakban egyértelmûen a

devizahitelek voltak a leginkább
népszerûek az ügyfelek körében, a
mostani kamatkörnyezetben egyre
nagyobb tere nyílik a versenyképes
forintalapú jelzáloghiteleknek. Az
MKB Kiszámítható Hitelprogram
elnevezésében hordozza elsõdleges
elõnyeit: a referenciakamathoz kö-

tött konstrukció átlátható, kiszámít-
ható, hiszen kamatait a jegybanki
alapkamat vagy a magyar állampa-
pírpiac határozza meg. Mivel forint-
alapú, ezért nincs árfolyamkockázat.
Legyen szó új vagy használt lakás, il-
letve ház, valamint lakótelek vásár-
lásáról, új lakás vagy ház építésérõl, a
vásárolt vagy meglévõ lakás vagy
ház felújításáról, bõvítésérõl, korsze-

rûsítésérõl – az Államadósság Kezelõ
Központ ötéves referenciahozamá-
hoz kötött MKB Perspektíva, vagy a
budapesti bankközi kamatlábat kö-
vetõ MKB Horizont forintkonstruk-
ciók közül minden ügyfél kiválaszt-
hatja a számára leginkább testre sza-
bott megoldást.

Azon 2010. november 30-áig befo-
gadott hiteligényléseknél ráadásul,
amelyekbõl az év végéig megkötött
hitelszerzõdés lesz, most a bank
egyaránt elengedi a hiteligénylés, az
ügyintézés, valamint a szerzõdéskö-
tés díját – azon ügyfelek esetében,
akik jövedelmüket az MKB Bank-
hoz utalják, vagy vállalják ennek át-
utalását. 

Az anyagi lehetõségekhez és az élet-
célokhoz leginkább igazodó meg-
oldás megtalálásában személyes
pénzügyi tanácsadóink minden ér-
deklõdõnek segítenek az MKB Bank
Alagút u. 5. szám alatti fiókjában. A
konstrukciókról további részletek ta-
lálhatók a www.mkb.hu honlapon.

(X)

MKB Kiszámítható Hitelprogram: 
forintosított lakástervek 

Szûcsné Fejes Márta, 
MKB Bank Alagút utcai fiók

Megfelelõ önerõ és jövedelem megléte esetén az MKB Bank át-
látható, gyors, egyénre szabott és rugalmas megoldásokkal segít
a lakáscélok elérésében.
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